TEYXOΣ 14 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αίτημα

της

Συμβουλευτικής

Επιτροπής

Επιστημόνων προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ για
παράταση καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων, με παρόντες τους
Κ.Μακέδο-Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Βερβεσό, Π.Μούζιο, Α.Κατσίκη,
Γ.Μήτση, Ε.Σακελλαρίου, συνεδρίασε την Τετάρτη την Τετάρτη 14
Ιουνίου και αποφάσισε να εισηγηθεί στον Διοικητή. του ΕΦΚΑ:
Α) την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών τους
έτους 2016, έως και τις 31/8/2017 για όλους τους υγειονομικούς, άνευ
προσαυξήσεων, και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της
ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.
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Β) την παράταση της πληρωμής έως και τις 30/9/2017 του
αναλογούντος Α΄εξαμήνου 2012 των αναδρομικών ασφαλιστικών
εισφορών

των

ετών

2011—2014

του

Ν

3986/11

για

τους

ασφαλιστμένους Τομέα Μηχανικών και Υγειονομικών .

Την παράταση αυτή ζητά η Συμβουλευτική των Επιστημόνων
επιπροσθέτως, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα νομοθέτησης των
εξαγγελιών για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις


Ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ για την υπαγωγή σε
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Σε απάντηση της διαμαρτυρίας που κατατέθηκε από τους Φορείς
(Newsletter-Τεύχος 9-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017) η οποία εξεδόθη στις 31
Μάϊου, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και
Πρόνοιας του Τομέα Υγειονομικών του ΕΦΚΑ, κ. Στέφανος Μαντζάρας,
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «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 Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ», η οποία αναφέρει ότι «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. Για την
ταυτότητα του νομικού λόγου όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις στους
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επιμέρους τομείς του ΕΤΑΑ, οι οποίες είναι εκκρεμείς σε διάφορα
στάδια διαδικασίας, θα έχουν την αυτή αντιμετώπιση».
Τα μέλη της ΔΕ κ. Τσέκερης Σ. και Ζήκας Σ. θα συνεργαστούν με τις
διοικητικές υπηρεσίες του ταμείου για την καλύτερη και εγκαιρότερη
υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, «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 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
καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές αυτής της κατηγορίας, μόνο
για το β’ εξάμηνο 2016, διότι οι ήδη καταβληθείσες εισφορές (1/1/2015
– 30/6/2016)
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να πιστωθούν λαμβανομένου υπόψιν ότι:
 Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών
 Οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών φαρμακοποιών…..
 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
 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
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σφαλίστικες εισφορές θα εισπράττονται σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΕΦΚΑ)
Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγιναν οι μεταβολές ασφάλισης στον
Ηλεκτρονικό Φάκελο (ΗΦΑ) των ασφαλισμένων που πληρούσαν τις άνω
προϋποθέσεις και εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές της
αντίστοιχης κατηγορίας για το χρονικό διάστημα 1-7-2016 έως 31-122016»


Εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας
για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών
εισφορών
Με υπουργική απόφαση, υπογεγραμμένη από τον υφυπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο ορίζονται από την 1
Ιανουαρίου 2017 οι αλλαγές που συντελούνται στον προσδιορισμό της
βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων
και ελεύθερων επαγγελματιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκύπτουν μεταξύ άλλων
τα εξής:
Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που
υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 39 του νέου
ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016), καθορίζεται με βάση το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την
ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
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Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα νοείται το ποσό, όπως
αυτό διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27
του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει
κάθε φορά. Όσον αφορά, ειδικότερα, στα εισοδήματα που αντιστοιχούν
στις δραστηριότητες ιδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 στοιχ.δη της παρούσας, το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο
ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος.
Από 01.01.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση
υπολογισμού, όπως περιγράφεται ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται οι
καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
Ειδικά, για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί
του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των
εισφορών, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
Για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, κατά τη
διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν,
σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 στην ασφάλιση του
ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους σχολών
ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς
συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης
αντιστοιχεί στο 70% επί του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των
οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με
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τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ,
όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μηνιαία βάση
υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το
άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη
δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του
παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που
προκύπτει υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης, λόγω ιδιότητας.
Βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών,
κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, προκύπτει από το πιο
πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΟΟ στο iatropedia.gr
Στην διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας στο iatropedia.gr, Αθανάσιος
Κατσίκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δεσμεύσεις του υπουργού
Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού, για την ένταξη των ελευθεροεπαγγελματιών
οδοντιάτρων στη νέα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και στην
ανάγκη για πρόληψη στην στοματική υγεία.
Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΕΟΟ, "ανθεί" το
τεφτέρι στα οδοντιατρεία, ειδικά στις συνοικίες όπου οι πολίτες
διατηρούν διαπροσωπική σχέση με τον οδοντίατρο της περιοχής, και
υπογράμμισε ότι ίσως αυτός είναι και ο λόγος που οι οδοντίατροι είναι
η πρώτη επαγγελματική ομάδα στην Υγεία, η οποία συζήτησε με τις
τράπεζες ευνοϊκότερους όρους για έχουν πιστωτικές κάρτες, αν και,
αυτήν την στιγμή, οι όροι έπαψαν να είναι ευνοϊκοί και πρέπει να
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μειωθεί εκ νέου η προμήθεια η οποία τους παρακρατείται, δεδομένου
ότι αυτήν καλείται να την επωμιστεί ο ίδιος ο οδοντίατρος ή να την
μετακυλήσει στον ασθενή, αυξάνοντας έτσι το κόστος των παρεχομένων
πράξεων.
Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ αναφέρθηκε στην ανεπάρκεια του
συστήματος Υγείας, όσον αφορά τις οδοντιατρικές ανάγκες του
ελληνικού

πληθυσμού.

Η

υφιστάμενη

κατάσταση,

η

οποία

επιδεινώνεται με την αύξηση των ανασφάλιστων, κρίνεται ως
εξαιρετικά ανεπαρκής και, για το λόγο αυτόν, εκτός από την αύξηση των
οδοντιάτρων, οι οποίοι υπηρετούν στο σύστημα, κρίνεται ως
επιβεβλημένη η συμμετοχή των ελευθεροεπαγγελματιών, σύμφωνα με
τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει η ΕΟΟ.
Στην αναφορά του για τη πρόσφατη συνάντηση της ΕΟΟ με τον
υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, ενόψει του νομοσχεδίου για την νέα
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο Πρόεδρος της ΕΟΟ ετόνισε τη
δέσμευση

του

υπουργού

Υγείας

για

την

ένταξη

των

ελευθεροεπαγγελματιών οδοντιάτρων στη νέα πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της πρόληψης και της αγωγής
στοματικής υγείας στην γενική υγεία του ατόμου.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Συμμετοχή της ΕΟΟ στην 26η Πανθεσσαλική
Οδοντοστοματολογική Σύνοδο
Στις 26 – 28 Μάϊου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η 26η
Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος.
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Κατά την τελετή έναρξης της Συνόδου, κύριος ομιλητής ήταν ο
συνάδελφος οδοντίατρος, κ. Απόστολος Καλογιάννης, δήμαρχος
Λάρισας και το θέμα της ομιλίας του ήταν «Λάρισα: Οχτώ χιλιετίες
ζωής».
Την ΕΟΟ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος
τόνισε στον χαιρετισμό του τη σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
θεσμό τον οποίον η ΕΟΟ εφαρμόζει από την αρχή του 2017.
Κατά τις εργασίες της Συνόδου, ο πρόεδρος της ΕΟΟ, ο οποίος
ήταν και ομιλητής, αναφέρθηκε στο επίκαιρο θέμα της ανανέωσης του
νομικού πλαισίου και του κώδικα δεοντολογίας του οδοντιατρικού
επαγγέλματος, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την πρόσφατη γενική
συνέλευση του κλάδου, στην οποία αποφασίσθηκε ότι, από τις πρώτες
ημέρες του Ιουνίου αυτό το θέμα να τεθεί στη διαδικασία της
διαβούλευσης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΟΟ. Στην ομιλία του, ο
Πρόεδρος της ΕΟΟ σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Μέσα στο δύσκολο τοπίο που διαγράφεται, η ΕΟΟ προσπαθεί να
αναδείξει και τα μεγάλα θεσμικά θέματα, τα οποία έχει ανάγκη η
σύγχρονη επιστήμη και ο κλάδος μας, όπως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση,
η απονομή των ειδικοτήτων, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, η αλλαγή
του νομικού πλαισίου και της δεοντολογίας, και βρίσκεται σε αγαστή
συνεργασία με τα ευρωπαϊκά μας όργανα, CED, ERO, Βαλκανική
Στοματολογική Εταιρεία, με σημαντική παρουσία μελών του Δ.Σ., καθώς
και την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI)».
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή του 37ου ΠΟΣ

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή του 37
Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, στην αίθουσα Κοσμητείας της
Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με την πιο κάτω ημερήσια διάταξη:









Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ο.Ε. Καθηγητή Λ. Ζουλούμη
Επικύρωση αποφάσεων συνεδρίασης 5-5-2017
Προσκεκλημένοι ομιλητές
Συνεργασία με το προτεινόμενο από την ΕΟΟ, γραφείο
γραμματειακής υποστήριξης.
Οργάνωση Έκθεσης εμπόρων
Οπτικοακουστικά
Τεχνολογικές καινοτομίες 37 ΠΟΣ
Άλλα Θέματα
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Υγείας με
την

οποία

διατηρείται

η

αρμοδιότητα

της

χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος στις
διευθύνσεις υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων
της χώρας
Με εγκύκλιό του, την οποία εξέδωσε την 1η Ιουνίου, ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης, αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι «για την λήψη απόφασης χορήγησης αναστολής, ανάκλησης
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και

ακύρωσης

βεβαίωσης

άσκησης

επαγγέλματος

και

τίτλου

ειδικότητας Ιατρών και Οδοντιάτρων, καθώς και για την παροχή των
αναγκαίων πληροφοριών (π.χ.

good standing) η αρμοδιότητα

διατηρείται στις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων της
χώρας».
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας για τις
επιχειρήσεις παροχής λεύκανσης οδόντων
Σε ενημερωτικό του σημείωμα, το οποίο εξεδόδη στις 6 Ιουνίου, ο
υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις
παροχής λεύκανσης οδόντων «δεν αποτελούν θεσμοθετημένο ιδιωτικό
φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ και δεν εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο
(Π.Δ. 84/01, ΦΕΚ 70, τ. Α’, όπως ισχύει) που διέπει μεταξύ άλλων τη
λειτουργία των οδοντιατρείων – πολυοδοντιατρείων.
Ως εκ τούτου, δεν δύναται να διενεργούνται οδοντιατρικές πράξεις
εντός των επιχειρήσεων αυτών».
Η

παραπάνω απόφαση αποτελεί προϊόν των συντονισμένων

προσπαθειών

του Κλάδου

και της κατάθεσης τεκμηριωμένων

επιστημονικών στοιχείων στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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