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Κοιν:

Θ Ε Μ Α : Ενημέρωση σχετικά με την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

1. Με την αρ. 398/18-5-2016 απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφασίστηκε ομόφωνα η «... αποδοχή της
με αριθμό 122/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ την οποία έκανε αποδεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και σε εφαρμογή της αποφασίζεται να μην ανακληθούν οι διοικητικές πράξεις αλλαγής
ασφαλιστικής κατηγορίας στις οποίες προέβη το ΕΤΑΑ για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν σχετικές
αιτήσεις κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι οποίες και έγιναν αποδεκτές σε εφαρμογή
του άρθρου 39 του Ν4336/2016. Πα την ταυτότητα του νομικού λόγου όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις
στους επιμέρους τομείς του ΕΤΑΑ, οι οποίες είναι εκκρεμείς σε διάφορα στάδια διαδικασίας, θα έχουν
την αυτή αντιμετώπιση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να χρειασθεί η εισαγωγή του
θέματος στις αρμόδιες Διοικούσες Επιτροπές σύμφωνα και με τα αναφερόμενα ανωτέρω... Κατά τα
λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις των Ν.3986/2011, Ν.4337/2015 και του Ν.4387/2016».Επίσης
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ... είσπραξη των αναδρομικών διαφορών ασφαλιστικών εισφορών
για τους ελεύθερους επαγγελματίες του παλαιού και νέου ασφαλιστικού σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες
δόσεις μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων τα οποία θα λήγουν σε τέλος κάθε ημερολογιακού
εξαμήνου, αρχής γενομένης από το β εξάμηνο του τρέχοντος έτους...».
2. Με την απόφαση της αριθ. 246/25.10.2016 αποφάσισε ομόφωνα:
ί. Σε ότι αφορά την εισήγηση της υπηρεσίας για την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
των ΝΑ να ισχύσει η απόφαση της 398ης Συνεδρίασης /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΤΑΑ.
ϋ. Η εισήγηση του μέλους της ΔΕ κ. Σεραφείμ Ζήκα και οι τεχνικές λεπτομέρειες της αποτελούν οδηγό
υλοποίησης της απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Τα μέλη της ΔΕ κ. Τσέκερης Σ. και κ. Ζήκας Σ. να
συνεργαστούν με τις διοικητικές υπηρεσίες του ταμείου για την καλύτερη και εγκαιρότερη
υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τις διατάξεις του Ν4331/2015, ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία μας
όλες οι περιπτώσεις υγειονομικών, που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση κι εφόσον κατά την υποβολή της
αίτησης δεν είχαν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ή σε περίπτωση οφειλής είχαν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και ήταν ενήμεροι μέχρι και 30/6/2016, υπήχθησαν σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία και έπρεπε να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές αυτής της κατηγορίας, μόνο νια το β'
εξάμηνο 2016, διότι οι ήδη καταβληθείσες εισφορές (1/1/2015-30/6/2016) δεν δύναται να πιστωθούν
λαμβανομένου υπόψη ότι:
•
•
•
•

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών φαρμακοποιών, από 1.7.2015, έχουν παρακρατηθεί κι
αποδοθεί στο Ταμείο με το ασφάλιστρο ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τον ΕΟΠΥΥ .
Οι εισπραχθείσες εισφορές περίθαλψης έχουν αποδοθεί στον ΕΟΠΥΥ.
Για τις εισπραχθείσες εισφορές, που αποτελούν το κύριο έσοδο του Ταμείου,
αποστέλλονται
στατιστικά στοιχεία κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα στο Εποπτεύον Υπουργείο.
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•

Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούμε πιστωτικά υπόλοιπα για να καλυφθούν ασφαλιστικές εισφορές
για μελλοντικό χρονικό διάστημα δηλ. από 1/1/2017 και μετά με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές
εισφορές θα εισπράττονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν4387/2016 (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν οι μεταβολές ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο (ΗΦΑ), των
ασφαλισμένων που πληρούσαν της άνω προϋποθέσεις κι εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές της
αντίστοιχης ασφαλιστικής κατηγορίας για το χρονικό διάστημα 1.7.2016-31.12.2016.
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