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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                    Πάτµος, 9 Μαΐου 2019 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                           Αριθµ. Πρωτ.: 756        
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
  

Απόφαση υπ’ αριθµ. 62 
 

Θέµα: «Συµψηφισµός Ασφαλιστικών Εισφορών» 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόµου 3582/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, µε θέµα: «Αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου». 

2. Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες του Προέδρου». 

3. Το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α'/12-05-2016) «Ενιαίο   Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων 

και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθµ. Φ10042/οικ.13657/329/08-06-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Συµπληρωµατικές οδηγίες για τον προσδιορισµό 

των συντάξιµων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων». 

5. Την υπ’ αριθµ. Φ80020/οικ. 902/∆.16.20/15-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου 5 του ν. 

4578/2018 (Α΄200)». 

6. Το υπ’ αριθµ. 7706/18-02-2019 έγγραφο της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ., µε θέµα: «Κρατήσεις υπέρ 

Υγειονοµικής Περίθαλψης στην Προσωπική ∆ιαφορά». 

7. Το υπ’ αριθµ. 7743/18-03-2019 έγγραφο της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ., µε θέµα: «Εγκύκλιος για τον νέο 

τρόπο Υπολογισµού της κράτησης του Εφάπαξ». 

8. Το υπ’ αριθµ. 7794/07-05-2019 έγγραφο της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ., µε θέµα: «Νέος τρόπος 

Υπολογισµού της κράτησης του Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε από 1/1/2019» 

9. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστηµα Ιουλίου 2018 – Μαΐου 2019 καταβλήθηκαν, για το µόνιµο 

υπάλληλο της Υπηρεσίας µας Καρακατσάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

Υγειονοµικής Περίθαλψης (εργοδότη και ασφαλισµένου) υψηλότερου ποσού από εκείνο που προκύπτει 

από την εφαρµογή των ρυθµίσεων του Ν. 4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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10. Το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 καταβλήθηκαν, για το µόνιµο 

υπάλληλο της Υπηρεσίας µας Καρακατσάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 

ΕΦΑΠΑΞ υψηλότερου ποσού από εκείνο που προκύπτει από την εφαρµογή των ρυθµίσεων του  άρθρου 

5  του Ν. 4578/2018. 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Το επιπλέον καταβληθέν ποσό εισφορών – ασφαλιστικών κρατήσεων (εργοδότη και ασφαλισµένου), που 

αφορά τον µόνιµο υπάλληλο της Υπηρεσίας µας Καρακατσάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, θα 

συµψηφιστεί µέχρι εξάλειψής του, µε µελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, αρχής γενοµένης 

από τη µισθοδοσία του Ιουνίου 2019. 

                                                                                    

Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                              Ο  Πρόεδρος 
- Λογιστική -Ταµειακή  Υπηρεσία                                
 
                            
                                                                                                     Στόικος Γρηγόριος 
                                                                        ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                       
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