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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολιγοήμερη παράταση από τον ΕΦΚΑ
στην καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών

Μικρή χρονική παράταση δόθηκε από τον ΕΦΚΑ για τους
ασφαλισμένους με μπλοκάκι, τους οποίους οι εργοδότες τους θα πρέπει
να δηλώσουν στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.
Η παράταση ισχύει έως τις 7 Απριλίου, ενώ αντίστοιχη δίνεται και
για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ (γιατροί,
οδοντίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί) μετά το σχετικό αίτημα της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, το οποίο, όμως, δεν έγινε
δεκτό ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες.
Επίσης, η προθεσμία για την καταβολή εισφορών του 2016
παρατείνεται ως τις 30 Ιουνίου του 2017, χωρίς προσαυξήσεις λόγω
εκπροθέσμου.
Καθίσταται σαφές ότι η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ
πόρρω απέχει από την απόφαση – πρόταση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Επιστημόνων.
Συγκεκριμένα, η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων,
συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Μαρτίου και αποφάσισε να καταθέσει την
εξής πρόταση στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ:
Α. Ζητεί την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών
του έτους 2016 ως και τις 31 Ιουνίου 2017 για όλους τους
ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και
με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της ασφαλιστικής
ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.
Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από το ΔΣ του ΕΦΚΑ
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Β. Την παράταση της πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών του έτους 2017 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην
ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση
των διακανονισμών της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των
υπόχρεων, ως εξής:
1. Ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017
2. Ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μάϊου 2017
3. Ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017.
Τα πιο πάνω 3 αιτήματα δεν έγιναν αποδεκτά από το ΔΣ του ΕΦΚΑ
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Κατάθεση δήλωσης επιφύλαξης στον ΕΦΚΑ
Η ΕΟΟ, με την αίτησή της ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, έχει ζητήσει την ακύρωση της με αριθμό οικ.
61502/3399/2016 υπουργικής απόφασης του υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία
γίνεται ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών
των
αυτοαπασχολουμένων
και
των
ελευθέρων
επαγγελματιών.
Πέραν της ως άνω κίνησης και μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση, η
ΕΟΟ προτείνει σχέδιο επιφύλαξης προς τους συναδέλφους οδοντιάτρους
όλης της χώρας, το οποίο κάθε συνάδελφος, εάν διαπιστώνει ότι οι
εισφορές τις οποίες καλείται να καταβάλλει έχουν εσφαλμένα
υπολογισθεί, θα πρέπει να υποβάλλει στον ΕΦΚΑ.
Το σχέδιο της δήλωσης επιφύλαξης, το οποίο προτείνει η ΕΟΟ,
έχει ως εξής:
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ ……. δια
της παρούσης δηλώνω ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών
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εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των
ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή
επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της
διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των
σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία
περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και
αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών
πράξεων και οφειλών».
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……. ανά τη Χώρα

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ



ΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τα αποτελέσματα των εκλογών
στο Ο.Σ. Αττικής
Με σημαντικά αυξημένο το ποσοστό
σε σχέση με την προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση, η Δημοκρατική
Ανεξάρτητη Κίνηση Οδοντίατρων
Αττικής με επικεφαλής τον μέχρι
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σήμερα πρόεδρο κ. Αθανάσιο Υφαντή , πέτυχε μια ξεκάθαρη νίκη στις
αρχαιρεσίες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ έλαβε για το Διοικητικό Συμβούλιο
ποσοστό 56 % και 7 έδρες .
Οι υπόλοιπες παρατάξεις έλαβαν:
 ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ: ποσοστό 13,18%, έδρες 2
 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ποσοστό 10,86%, έδρες 1
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ: ποσοστό 6,29%, έδρες 1
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ: ποσοστό 5,54% , έδρες 1

ΚΙΝΗΣΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ποσοστό 5,09%, έδρες 1
 ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ποσοστό 3,22%, έδρες 0
Σε δήλωσή του ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΟΑ κ.
Αθανάσιος Υφαντής τόνισε : «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους
Συναδέλφους, ότι ο Σύλλογός μας και εγώ προσωπικά , όπως ανελλιπώς
πράττω ως πρόεδρος από το 2009, θα συνεχίσουμε ανανεωμένοι την
προσπάθεια μας για την υπεράσπιση και την αναβάθμιση του ρόλου
του Οδοντιάτρου και την περαιτέρω ανάδειξη της Οδοντιατρικής
Επιστήμης. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος, αλλά έχουμε
αποδείξει ότι εργαζόμενοι μεθοδικά και διεκδικητικά, πετυχαίνουμε
σημαντικές νίκες για τον κλάδο μας.
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική
διαδικασία και ιδιαίτερα αυτούς που τίμησαν με την ψήφο τους τον
συνδυασμό μας και μας έδωσαν την απόλυτη αυτοδυναμία».
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Νέα εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές
υγειονομικών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

των

Έως 46,06% διαμορφώνονται οι εισφορές γιατρών, οδοντιάτρων,
φαρμακοποιών και κτηνιάτρων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
σύμφωνα με την εγκύκλιο του εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Όπως αναφέρει η νέα εγκύκλιος για Ιατρούς, Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους και Φαρμακοποιούς που απασχολούνται με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Ιδιωτικού Τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα,
πολυιατρεία, κ.λ.π.). ορίζονται τα ακόλουθα :
Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης
ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο
και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες
ασφαλισμένων:
-Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη
εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι
ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους
περιοδικά έναντι παροχής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης
φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής
περίθαλψης ορίζεται πώς Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που
υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου
σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του νόμου, ορίζεται 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.
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Απούσα η Οδοντιατρική από
διημερίδα του υπουργείου Υγείας

τη

Με αφορμή την διεθνή διημερίδα για την
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία
διοργάνωσε την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29
Μαρτίου η γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας,
σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκοσμίου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ), στο ξενοδοχείο της Αθήνας "Τιτάνια", η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) εξέδωσε το εξής γραπτό σχόλιο:
«Παρακολουθούμε από χθες και μετέχουμε στις εργασίες της
διεθνούς διημερίδας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου με
έκπληξη διαπιστώνουμε ότι από τις στρογγυλές τράπεζες και τις ομιλίες –
εισηγήσεις απουσιάζει, για μία ακόμη φορά, η θεματική της στοματικής
υγείας, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί ουσιαστική και βασική
παράμετρο της γενικής υγείας των ατόμων.
Θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε, επίσης, ότι η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία διαθέτει στις τάξεις της λαμπρούς
επιστήμονες και ειδικούς της στοματικής υγείας, οι οποίοι θα ήταν
λογικό να έχουν κληθεί, προκειμένου να εμπλουτίσουν τον διάλογο στην
διημερίδα με τα θέματα και τους προβληματισμούς του αντικειμένου
τους».
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7

