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Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : Να επιλυθεί επιτέλους το θέμα της επιστροφής των Ασφαλιστικών
Κρατήσεων για το Εφάπαξ σε Μηχανικούς των Δήμων.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα.
Απευθυνόμαστε και πάλι σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις
διαδικασίες

επιστροφής

ασφαλιστικών

κρατήσεων

επί

διαφόρων

ασφαλιστικών

κλάδων των Διπλωματούχων Μηχανικών υπαλλήλων των Δήμων σας καθώς
ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας ότι ο Φορέας σας εξακολουθεί, μετά από τρία
χρόνια ισχύος της αλλαγής στο Εφάπαξ των Μηχανικών, να μην έχει προβεί
ακόμα στις απαιτούμενες διορθώσεις στην μισθοδοσία και να επιστρέψει αναδρομικά
τα ποσά για το Εφάπαξ.
Υπενθυμίζουμε ότι οφείλει να διορθωθεί το ποσό επί του οποίου γίνεται η
κράτηση για το Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και συγκεκριμένα ως εξής:
- για τον Ιανουάριο 2019 η κράτηση 4% για το εφάπαξ γίνεται επί ποσού
586,08 ευρώ,
- από 1-2-2019 μέχρι 31-12-2019 η κράτηση 4% για το εφάπαξ γίνεται επί του
ποσού των 650 ευρώ,
- από 1-1-2020 και έπειτα η κράτηση για το εφάπαξ είναι 26,00 ευρώ μηνιαίως
(1η κατηγορία), εκτός αν οι Μηχανικοί δηλώσουν κάποια από τις άλλες ασφαλιστικές
κατηγορίες.
Ο ΕΦΚΑ στον οποίο και κοινοποιείται το παρόν, μπορεί να σας επιβεβαιώσει ότι
η επιστροφή των «αχρεωσθήτως καταβληθέντων» εισφορών μπορεί να γίνει με τη
χρήση της νέας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και τη διαδικασία
Συμψηφισμού Εισφορών.

Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να
επιλυθεί σύντομα και να μεριμνήσετε ώστε να επιστραφούν οι διαφορές στις εισφορές
των συναδέλφων μας, όπως ακριβώς έχουν πράξει και οι υπόλοιποι φορείς του
Δημοσίου.
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