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Θεσσαλονίκη 12-7-2019
Αρ. Πρωτ. 2
Προς: Αντιδήμαρχο Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κοιν:
1. Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
3. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην
Προσωπική Διαφορά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Κατά την επίσκεψή μας στο Γραφείο σας (2/7/2019), παρουσία του Υπεύθυνου της
μισθοδοσίας όπου συζητήθηκαν και γενικά θέματα που αφορούν τον κλάδο των
μηχανικών σας ενημερώσαμε για ένα πρόβλημα που προέκυψε στο Δήμο σας σχετικά με
την απόδοση των αναδρομικών ποσών, λόγω αλλαγής υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών επί της προσωπικής διαφοράς, από 1/1/2017.
Μετά από επικοινωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ και το Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει
κάποιο σχετικό έγγραφο το οποίο να αναιρεί τις προηγούμενες Οδηγίες και να απαγορεύει
την απόδοση του ποσού.
Σας παραθέτουμε τα έγγραφα που σχετίζονται με κρατήσεις.
 του Υπ. Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017) με
θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.
4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων
δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ)
 της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αρ.Πρωτ.:Φ10042/27714/721, 22/5/2018), όπου με
απόλυτη σαφήνεια επαναλαμβάνεται ότι: “Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες
αποδοχές τόσο για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι),
όσο και τους από 1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι
οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται
αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την













ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν
περιγραφεί λεπτομερώς στην εν λόγω εγκύκλιο.
την Εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)- Επί του άρθρου 27
«Διασφάλιση αποδοχών» (Σελ.35) η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 έχει ενσωματωθεί στην προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν.
4354/2015 και μαζί με τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του
ν.4354/2015, αποτελούν πλέον την νέα προσωπική διαφορά του 27(παρ.1) του
ν.4354/2015.
Επιπρόσθετα κατόπιν απάντησης (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/27714/721, 22/5/2018) της
Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης την οποία και σας επισυνάπτουμε με απόλυτη σαφήνεια
επαναλαμβάνεται ότι: “Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τόσο για τους
ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και τους από
1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπηρετούν στο
δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται αυτές επί των οποίων
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.
169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην εν
λόγω εγκύκλιο. Η δε, προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν
περιλαμβάνεται στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν
διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις.”
σύμφωνα επίσης με το Αρ. Πρωτ.: Φ10042/57802/1618 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχες ρυθμίσεις
εφαρμόζονται από 1.07.2018 και στους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και επεκτείνονται και για τις εισφορές στον κλάδο υγείας
για όλους.
με την Εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)- Επί του άρθρου 27
«Διασφάλιση αποδοχών» (Σελ.35) η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 έχει ενσωματωθεί στην προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν.
4354/2015 και μαζί με τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του
ν.4354/2015, αποτελούν πλέον την νέα προσωπική διαφορά του 27(παρ.1) του
ν.4354/2015.
με παραπομπή σε έγγραφο (Φ10042/νηθ.13567/329 ) του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Παράγραφο Δ του οποίου
αναφέρει:
«Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διευκρινίζεται ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 41
του ν. 4387/2016), ότι αυτές υπολογίζονται από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης
της παρούσας εγκυκλίου επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών".
Οπότε σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ η οποία αναγράφει:
"Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί
σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών". Συνάγεται ότι, από 1/7/2018, όπως
ακριβώς αναφέρει και το Υπ. Οικονομικών στην ιστοσελίδα του, δεν γίνεται κράτηση
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά.
η έγγραφη απάντηση του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης (Αρ.
Πρωτ. Φ10042/49546/5602. 24-6-2019) σε απάντηση του 7498/2018 εγγράφου της
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Συγκεκριμένα από 1/7/2018 και εφεξής δεν διενεργούνται κρατήσεις
υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ, παροχής και υγειονομικής

περίθαλψης επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του Ν.4354/15.
Υπενθυμίζει τέλος ότι από 1/1/2019 η εισφορά εφάπαξ παροχής όλων των
μισθωτών μηχανικών (παλαιών και νέων, μονίμων και ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ) προς τον
Κλάδο εφάπαξ παροχών του πρώην ΕΤΑΑ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού,
Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ασφαλιστικών κρατήσεων
επί της προσωπικής διαφοράς είναι η 1/1/2017, οπότε όλες οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν
αναδρομική ισχύ, συνεπώς και να επιστραφούν ή να συμψηφισθούν οι τυχόν πρόσθετες
εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τότε. Ένας τρόπος απόδοσης των
αναδρομικών ποσών, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, είναι η σταδιακή καταβολή
αυτών.
Είμαστε στη διάθεση σας για ό,τι χρειαστεί προκειμένου να λυθεί το θέμα που
απασχολεί τα μέλη μας και δημιουργεί δυσλειτουργία στην υπηρεσία σας.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παραπάνω και να μας ενημερώσετε αν υπάρχει
πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος της επιστροφής των αναδρομικών ποσών.
Για το Δ.Σ.

Η πλειοψηφούσα
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