ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (τ. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ
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ΕΛΛΑΔΟΣ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 , 4 Ο
όροφος, που εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 3 η Δ.Υ.Πε.), που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται
νόμιμα.
Σχετικά με την προηγούμενη και για το ίδιο θέμα εξώδικη
πρόσκληση – δήλωσή μας, την οποία σας παραδώσαμε στις
15/06/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου 22439) και προς ορθή επανάληψη
αυτής σας αναφέρουμε τα εξής, σχετικά με τους ιατρούς – μέλη του
Συλλόγου μας :
Α) Εκ παραδρομής αναφέραμε στην ανωτέρω εξώδικη ότι : «2)

Η

παρακράτηση 0,40% των μικτών αποδοχών για παροχές σε χρήμα τόσο
στο ΤΣΑΥ ασθενείας ,όσο και στο ΙΚΑ ασφαλισμένου δεν είναι νόμιμη»,
ενώ το ορθό είναι ότι : «2) Η διπλή παρακράτηση 0,40% επί των
μικτών αποδοχών για παροχές σε χρήμα τόσο στο ΤΣΑΥ ασθενείας,
όσο και στο ΙΚΑ ασφαλισμένου δεν είναι νόμιμη».
Β) Εκ παραδρομής ζητήσαμε με την ανωτέρω εξώδικη να προβείτε
άμεσα στις διορθώσεις των κρατήσεων εισφορών 2,28% του ΙΚΑ

ασφαλισμένου (ΛΑΕΚ, ΟΕΕ, ΟΑΕΔ) «από την 01-01-2017», ενώ το ορθό
είναι ότι οι διορθώσεις των κρατήσεων εισφορών 2,28% του ΙΚΑ
ασφαλισμένου (ΛΑΕΚ, ΟΕΕ, ΟΑΕΔ), πρέπει να γίνουν αναδρομικά από
τις 19/3/2014.
Μετά τα ανωτέρω επαναδιατυπώνουμε την ανωτέρω εξώδικη στο
σύνολό της, το περιεχόμενο της οποίας μετά τις ανωτέρω διορθώσεις
έχει ως εξής :
Όπως καλά γνωρίζετε, οι ιατροί-μέλη του Συλλόγου μας, κατά το
χρονικό διάστημα από την 19η Μαρτίου 2014 μέχρι και σήμερα,
απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απασχολούνται στην Υπηρεσία
σας, ως ιατροί, με διάφορες ειδικότητες στις Μονάδες Υγείας-Κ.Υ. της
Διοικητικής περιφέρειας ευθύνης σας.
Παρότι όμως εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια, ζήλο και
αποδοτικότητα και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις-συστάσεις
μας, εσείς αρνείσθε να προβείτε σε διορθωτικές κινήσεις για τις ορθές
κρατήσεις εισφορών για την κοινωνική ασφάλισή τους, με αποτέλεσμα
να παρακρατείτε παράνομα ποσά από τις αποδοχές των ιατρών μελών
του Συλλόγου μας.
Σας έχουμε ήδη παραδώσει τη γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας
Αγγελοπούλου, που συντάχθηκε μετά από αίτημα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ-Κ.Υ.,
από την οποία, συνοπτικά, προκύπτουν τα εξής:
1) Η παρακράτηση των εισφορών ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ,
ΟΕΕ συνολικώς 2,28% δεν είναι νόμιμη.
2) Η διπλή παρακράτηση 0,40% επί των μικτών αποδοχών για
παροχές ασθένειας σε χρήμα δεν είναι νόμιμη.
3) Η παρακράτηση 4% υπέρ του ταμείου πρόνοιας ΤΣΑΥ αντί του
2,93 Ευρώ για τους προ του 1993 ασφαλισμένους δεν είναι νόμιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις διορθώσεις των κρατήσεων
εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση, που γίνονται σε βάρος των
ιατρών – μελών του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την ανωτέρω
γνωμοδότηση και το νόμο και να επιστρέψετε ή συμψηφίσετε
αναδρομικά τα ποσά που εσφαλμένα έχουν παρακρατηθεί ως εξής :
1) Τις παρακρατήσεις των εισφορών 2,28% του ΙΚΑ ασφαλισμένου
υπέρ ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ, ΟΕΕ, αναδρομικά από την 19-03-2014.
2) Τις διπλές παρακρατήσεις 0,40% επί των μικτών αποδοχών για τις
παροχές ασθένειας σε χρήμα αναδρομικά από την 01-01-2017
3) Τις παρακρατήσεις 4% υπέρ του ταμείου πρόνοιας ΤΣΑΥ (αντί του
2,93 Ευρώ) για τους προ του 1993 ασφαλισμένους, αναδρομικά από
την 01-01-2017.
Με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και των μελών
του Συλλόγου μας να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον
των αρμοδίων Δικαστηρίων προς προάσπιση των δικαιωμάτων των
μελών μας.
Θεσσαλονίκη 20/6/2018
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