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Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Νομού Φλώρινας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νομού Φλώρινας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε τα παρακάτω:
Με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 αναπροσδιορίστηκαν από 1-1-2017 τα
ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη αλλά και η βάση
υπολογισμού τους (ασφαλιστέος μισθός).
Ωστόσο, έντεκα και πλέον μήνες μετά την ισχύ των νέων διατάξεων, έχει
παρατηρηθεί ότι πολλοί φορείς της Δυτικής Μακεδονίας (Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, Δήμος Φλώρινας κ.α.) εξακολουθούν να υπολογίζουν και να
παρακρατούν τις ασφαλιστικές εισφορές με τις προϊσχύουσες διατάξεις, με
αποτέλεσμα να είναι εσφαλμένο (και πολλές φορές μεγαλύτερο) το ποσό που
παρακρατείται.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για το γεγονός αυτό επικαλούνται την υπ’αρ.6/2017
(Α.Π. 24/12-2-2017 / ΑΔΑ Ω5Ζ2465ΧΠΙ-Ω7Ν) εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την
οποία όσον αφορά στις νέες εισφορές των απασχολούμενων στο Δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα «θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες», οι οποίες «νεώτερες
οδηγίες» δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τον ΕΦΚΑ.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το υπ’αρ.7231/4-12-2017 έγγραφο της Π.Ο.
ΕΜΔΥΔΑΣ,

η

προφορική

απάντηση

του

αρμόδιου

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το εν λόγω θέμα είναι ότι
«για τον υπολογισμό των κρατήσεων ισχύει η σχετική εγκύκλιος που έχει εκδοθεί
στις 31/3/2017» (δηλαδή η εγκύκλιος 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 / ΑΔΑ 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ),
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νομού Φλώρινας της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής

Μακεδονίας καλεί το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας και το Δ.Σ. της Π.Ο.
ΕΜΔΥΔΑΣ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να δοθούν
σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, ούτως ώστε άμεσα να ξεκινήσει η
ορθή παρακράτηση των εισφορών των Διπλωματούχων Μηχανικών πρώην
ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ αλλά και να επιστραφούν αναδρομικά οι αχρεωστήτως
παρακρατηθείσες εισφορές.

Για την Γενική Συνέλευση του
Τμήματος Ν. Φλώρινας ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
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