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Από το πρακτικό της αριθµ.   9/2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆ ΑΜΘ 

Αριθµ. Απόφασης:     32    /2016    

Θέµα: Ν.4387/2016 - Αύξηση εισφορών υπαλλήλων του δηµοσίου από 1/1/2017 µε επιβάρυνση 

13,33% σε βάρος των  εργοδοτών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στους ΚΑΠ. Εισηγητής:  Ε.Λαµπάκης-

Πρόεδρος ΠΕ∆ ΑΜ-Θ. 

 Στην Κοµοτηνή σήµερα,  17 Ιουνίου 2016, ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα 11.00΄, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής  Ένωσης  ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη  17, 3ος όροφος, Κοµοτηνή 69 100, γραφεία 

της, κατόπιν της  σε ορθή επανάληψη  µε Α.Π 349 /13-6-2016 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, 

του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ .Ευάγγελου Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, που 

επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος της, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.∆ 

75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-8-2011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε».  Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι-

µέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.  

Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

βρέθηκαν παρόντα 13 συγκεκριµένα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ 

2. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ 

3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ 

4. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ 

5. Αναστασιάδης Φίλιππος, ∆ήµαρχος Παγγαίου, Μέλος ∆.Σ 

6. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας  Μέλος ∆.Σ  

7. Τσιτιρίδης Γεώργιος:  ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ  

8. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ 

9. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου  Μέλος ∆. Σ   

10. Τσέπελης Εµµανουήλ:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Ξάνθης Μέλος ∆.Σ   

11. Γραβάνης Αντώνιος:   ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ  

12. Τσολακίδης Βασίλειος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ 

13. Μιχαηλίδης Παύλος:  ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος:  ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ  

2. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ 

3. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ 

4. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ 

5. Καζάκου Φελίνα:  ∆ηµοτική Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ 

6. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ 

7. Γκαράνης Ιωάννης:    ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ  

8. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Καβάλας Μέλος ∆.Σ 

  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι ∆ήµαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕ∆ κ.κ. 1) Πετρίδης Γεώργιος 

∆ήµαρχος Κοµοτηνής , Μέλος του ∆.Σ της ΚΕ∆Ε. 2)Πατσουρίδης Παρασκευάς ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

που έχει ως εξής: 
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 ΄Επειτα ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

ενηµερώθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου του, για τις επιπλέον  οικονοµικές επιβαρύνσεις που 

υφίσταται ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης και  κατά συνέπεια όλοι οι ∆ήµοι της Χώρας µε την εφαρµογή των 

Ν. 4325/2015 (άρθρο 26 παρ 8-Αυτοδίκαιη κατάταξη προσωπικού ειδικότητας µουσικών στην ΤΕ 

εκπαιδευτική βαθµίδα) , 4387/2016 (Νέο Ασφαλιστικό), 4354/2015 (Νέο µισθολόγιο) κ.λ.π, χωρίς  να 

υπάρχει αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΠ .Με δεδοµένη τη µείωση εσόδων που έχουν υποστεί  οι ∆ήµοι της 

Χώρας λόγω της οικονοµικής κρίσης που διανύει, γίνεται αντιληπτό ότι η οικονοµική κατάσταση αυτών 

συνεχώς επιδεινώνεται. Συγκεκριµένα το ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆/νσης Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών , Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, έχει ως εξής: 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Με την εφαρµογή του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν. 4325/2015 γίνεται αυτοδίκαιη κατάταξη 

προσωπικού , ειδικότητας µουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθµίδα. Η κατάταξη αυτή  

προκαλεί επιπλέον ετήσια δαπάνη  περίπου 32.000€ για το 2016 και για τα επόµενα έτη και 

λόγω αναδροµικών από 11/05/2015 έως 31/12/2015  περίπου 20.000€.  

Ν. 4387/2016 (ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ) 

2. Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 13,33%. 

Με  την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού από 01/01/2017 θεσπίζεται εργοδοτική εισφορά 

υπέρ σύνταξης σε ποσοστό 13,33% η όποια µέχρι σήµερα δεν υπήρχε. Βάσει τον στοιχείων 

της υπηρεσίας µας θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη στις εργοδοτικές εισφορές 630.000€.  

Υπαγωγή και των υπαλλήλων ΟΤΑ 

Στο κεφάλαιο Β υπό τον τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» ανήκουν 

τα άρθρα 4 - 26. Σύµφωνα µε το άρθρο 26, οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, εφαρµόζονται ανάλογα 

και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.και των άλλων Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους 

δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους 

οικείους φορείς. Ακολουθεί αναφορά ορισµένων από τα σηµαντικότερες ρυθµίσεις του κεφαλαίου Β, 

πλην των συνταξιοδοτικών. 

 

Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του 

∆ηµοσίου 

Σύµφωνα µε την παρ.1α του άρθρου 4 του νόµου, από 1.1.2017 οι τακτικοί και µετακλητοί 

υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, […] των Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, […], από 

την έναρξη ισχύος του νόµου υπάγονται για κύριασύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και οι συντάξεις τους κανονίζονται και 

καταβάλλονται µε βάση τις ρυθµίσεις του νέου νόµου. Σύµφωνα µε την παρ.2 α του ίδιου άρθρου, 

το∆ηµόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές 

εισφορές των ανωτέρω προσώπων και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και 

εκείνες που θα  κανονισθούν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου. 

Εισφορές σύνταξης υπαλλήλων ∆ηµοσίου 

 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 5 του νόµου, από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς 
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κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισµένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιµων 

µηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισµένου και κατά 13,33% σε 

βάρος του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης 

γ΄ της παραγράφου 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 4. 

Σύµφωνα µε την παρ.2γ του άρθρου 5 του νόµου, τυχόν υψηλότερα ή χαµηλότερα των οριζοµένων 

στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισµένου και εργοδότη 

που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρµόζονται ετησίως ισόποσα και 

σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαµορφωθούν στο αντίστοιχο 

ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν 

εφαρµογή για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 

(Α΄  78) (προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα). 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου, το συνολικό 

ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου µισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των 

πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 17 του άρθρου 39 του 

παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα  έκτακτες  παροχές λόγω γάµου, γεννήσεως 

τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέµεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισµένων και 

κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένου από 1.1.2017 και του ∆ηµοσίου και 

των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 

του παρόντος. 

3. Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης 

 

Το άρθρο 41 ορίζει τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών υγειονοµικής περίθαλψης των 

ασφαλισµένων. Από 1.1.2017 τα ποσοστά που προβλέπονται για τους µισθωτούς και τις λοιπές 

κατηγορίες, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 38 του παρόντος νόµου, υπολογίζονται επί των πραγµατικών τους αποδοχών 

σε είδος ή σε χρήµα και ορίζονται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέµεται 

κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισµένο και 4,30% 

βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήµα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον 

ασφαλισµένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 

 Μείωση εργοδοτικής εισφοράς του ΤΥ∆ΚΥ από 12,5% σήµερα σε 4,55%. 

Αν εφαρµοστεί η παραπάνω ρύθµιση στους ∆ήµους θα έχουµε µείωση της εργοδοτικής δαπάνης για 

υγειονοµική περίθαλψη. Συγκεκριµένα από τα στοιχειά του ∆ήµου µας θα έχουµε µια µείωση περίπου 

στις 400.000€. Με επιφύλαξη διότι και παλιότερα ενώ όλοι στο δηµόσιο είχαν εισφορά 5,1% 

στους ∆ήµους είχαµε 12,5%.    

4. Οι εισφορές ETEA 

Αύξηση εργοδοτικής εισφοράς από 3% σε 3,5% από 01/06/2016 θα προκαλέσει µια 

επιπλέον δαπάνη περίπου 45.000€ ετησίως.  

Τα ποσοστά 

Από 1.1.2016 έως 31.05.2019 (Ισχύον) 

Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο 

Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων 

αποδοχών του εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. (άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4387/2016) 

 

Από 1.6.2019 έως 31.05.2022 

Από 1.6.2019 και µέχρι την 31.5.2022, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των 
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µισθωτών, ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον 

ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του 

εργαζοµένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. (άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4387/2016) 

 

Από 1.6.2022 

Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά 

τις 31.12.2015. (άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4387/2016). 

5. Τέλος µε την εφαρµογή του νέου µισθολογίου του  Ν. 4354/2015 αν και δεν το έχουµε 

εφαρµόσει ακόµη θεωρούµε ότι θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη για το το 2016 περίπου 

50.000€ , το 2017 περίπου 100.000€ , το 2018 περίπου 150.000€ και το 2019 περίπου 

200.000 €.  

    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 20.000€ 32.000€ 32.000€ 32.000€ 32.000€ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

13,33% 

 640.000€ 655.000€ 670.000€ 685.000€ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΠΟ 12,5% ΣΕ 

4,55% 

 -400.000€ -385.000€ -360.000€ -345.000€ 

ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟ 3% ΣΕ 

3,5% 

 45.000€ 45.500€ 46.000€ 46.500€ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 

Ν. 4354/2015 

 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€ 

ΣΥΝΟΛΑ 20.000€ 367.000€ 447.500€ 538.000€ 618.500€ 

 

Μετά το τέλος της ανάγνωσης του ενηµερωτικού σηµειώµατος, ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει 

να επιληφθεί του θέµατος η ΚΕ∆Ε και µε  διεκδικητικές ενέργειές της προς τα αρµόδια Yπουργεία  για 

την αύξηση της χρηµατοδότησης από τους ΚΑΠ, να δοθεί λύση στο µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που 

δηµιουργείται στους ∆ήµους µε την εφαρµογή των προαναφερθέντων νόµων.  

Καλείται το σώµα, να εκφράσει τις απόψεις του επί της πρότασης του Προέδρου.  

Μετά από εκτενή  διάλογο µεταξύ των µελών, και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση και την 

πρόταση του Προέδρου, την οποία θεωρεί ορθή και δικαιολογηµένη, βλέποντας και τις διατάξεις του 

Π.∆. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδας» 

                                       Αποφασίζει   Οµόφωνα 

- Όπως προτείνει στην ΚΕ∆Ε,  να αναλάβει πρωτοβουλία και µε διεκδικητικές ενέργειές της προς τα 

αρµόδια Υπουργεία , να ζητήσει την αύξηση της χρηµατοδότησης από τους ΚΑΠ προς τους ∆ήµους, 
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προκειµένου να ανταπεξέλθουν στην επιπλέον οικονοµική δαπάνη, η οποία προκαλείται στους 

προϋπολογισµούς τους, µε την εφαρµογή των νόµων Ν. 4325/2015(άρθρο 26 παρ 8-Αυτοδίκαιη 

κατάταξη προσωπικού ειδικότητας µουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθµίδα) , 4387/2016 (Νέο 

Ασφαλιστικό), 4354/2015 (Νέο µισθολόγιο)  κ.λ.π και αφορούν θέµατα προσωπικού αυτών. 

-Η παρούσα να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Γεώργιο Πατούλη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 32/ 2016 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ακριβές Απόσπασµα 

που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ  ΠΕ∆ ΑΜ-Θ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ               ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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