
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΩΣ ΙΑΤΡΟΥ (τ. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) ΠΟΥ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑ ΣΤΗΝ Δ.Υ.Πε.  

Του  (της)    .............................................................

του  ..............................   ιατρού

(ειδικότητας) .............. ..................   που υπηρετώ στο Κ.Υ.

..............................   κατοίκου  ............................

οδός  ..............................   αριθμ.  ......  με

Α.Δ.Τ.  ..............................   που  εκδόθηκε

την..............................   από  το  ..............................

Α.Φ.Μ. ............................  Δ.Ο.Υ. ............................

ΠΡΟΣ 

Το  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  με  την  επωνυμία

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ...........  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

(......  Δ.Υ.Πε.),  που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη  (Αριστοτέλους  16)

και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 Όπως  γνωρίζετε  το  επαγγελματικό  σωματείο  εργαζομένων

ΣΕΥΠ  -  ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  Β.ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΕΔΥ(ΕΟΠΥΥ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-  Β.  ΕΛΛΑΔΟΣ),  του  οποίου  είμαι  μέλος,  στις

20/06/2018  κατέθεσε  στην  Υπηρεσία  σας  εξώδικη  πρόσκληση  –

δήλωση  και  αίτηση  πληρωμής  για  την  διόρθωση  εκ  μέρους  σας

των  κρατήσεων  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  οι  οποίες  μη

νομίμως  παρακρατήθηκαν  από  τις  μηνιαίες  αποδοχές  μου,  αλλά

και  για  την  επιστροφή  των  ανωτέρω  μη  νομίμως

παρακρατηθέντων  ποσών,  πλην  όμως  εσείς,  παρά  τις

επανειλημμένες  παρεμβάσεις  –  συστάσεις  από  πλευράς  του
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συλλόγου  μου,  αρνείσθε  να  προβείτε  στις  διορθωτικές  κινήσεις,

αλλά και να επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά.

Στην  ανωτέρω  εξώδικη  πρόσκληση  –  δήλωση  και  αίτηση

πληρωμής  επισυνάπτεται  η  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,  συνολικά  2,28%  επί  των  μικτών  μηνιαίων  αποδοχών

μου, δεν είναι νόμιμη.

2)  Η  διπλή  παρακράτηση  0,40%  επί  των  μικτών  μηνιαίων

αποδοχών  μου  για  παροχές  ασθένειας  σε  χρήμα,  δεν  είναι

νόμιμη.

3)  Η παρακράτηση  4% υπέρ  του  ταμείου  πρόνοιας  ΤΣΑΥ επί  των

μικτών μηνιαίων αποδοχών μου, αντί του 2,93 Ευρώ για τους προ

του 1993 ασφαλισμένους, όπως είμαι εγώ, δεν είναι νόμιμη.

Όπως  καλά  γνωρίζετε,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  την  19 η

Μαρτίου  2014  μέχρι  και  σήμερα,  απασχολήθηκα  και  εξακολουθώ

να απασχολούμαι  στην Υπηρεσία  σας,  ως ιατρός  με  την ανωτέρω

αναφερόμενη ειδικότητα,  στην προαναφερόμενη Μονάδα Υγείας  –

Κ.Υ. της Διοικητικής Περιφέρειας ευθύνης σας.

Παρότι  όμως  εκτελώ  τα  καθήκοντά  μου  με  συνέπεια,  ζήλο  και

αποδοτικότητα  και  παρά  τις  επανειλημμένες  παρεμβάσεις-

συστάσεις  του  Συλλόγου  μου,  εσείς  αρνείσθε  να  προβείτε  σε

διορθωτικές  κινήσεις  για  τις  ορθές  κρατήσεις  εισφορών  για  την

κοινωνική  ασφάλισή  μου,  με  αποτέλεσμα  να  παρακρατείτε

παράνομα ποσά από τις αποδοχές μου.

                                         

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ  ΚΑΛΩ  να  προβείτε  άμεσα   στις  διορθώσεις  των  κρατήσεων

εισφορών  για  την  κοινωνική  ασφάλιση,  που  γίνονται  σε  βάρος
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μου,  σύμφωνα με  την ανωτέρω γνωμοδότηση  και  το  νόμο  και  να

μου  επιστρέψετε  αναδρομικά  τα  ποσά  που  εσφαλμένα  έχουν

παρακρατηθεί από τις μηνιαίες αποδοχές,δηλαδή   : 

1)  Τις  παρακρατήσεις  των  εισφορών  2,28%  του  ΙΚΑ

ασφαλισμένου  υπέρ  ΟΑΕΔ,  ΛΑΕΚ,  ΟΕΕ,  που  έχουν  γίνει  επί  των

μικτών μηνιαίων  αποδοχών  μου και  μάλιστα  αναδρομικά  από την

19-03-2014 μέχρι και σήμερα.

2)  Τις  διπλές  παρακρατήσεις  0,40%  που  έχουν  γίνει  επί  των

μικτών  μηνιαίων  αποδοχών  μου,  για  τις  παροχές  ασθένειας  σε

χρήμα αναδρομικά από την 01-01-2017 μέχρι και σήμερα.

3)  Τις  παρακρατήσεις  4%  που  έχουν  γίνει  επί  των  μικτών

μηνιαίων  αποδοχών  μου,  υπέρ  του  ταμείου  πρόνοιας  ΤΣΑΥ,  για

τους  προ  του  1993  ασφαλισμένους,  (αντί  του  2,93  Ευρώ)

αναδρομικά από την 01-01-2017 μέχρι και σήμερα.

Με τη  ρητή  επιφύλαξη για  κάθε  νόμιμο  δικαίωμά  μου να  προβώ

σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων

για  τη  διεκδίκηση  των  ανωτέρω  παρανόμως  παρακρατηθέντων

ποσών  από  τις  έναντι  αναφερόμενες  αιτίες,  κατά  τα  ανωτέρω

χρονικά διαστήματα.

Θεσσαλονίκη ……………………………….

Ο/Η ΚΑΛΩΝ/ΚΑΛΟΥΣΑ – ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ ΚΑΙ 

ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
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	Του (της) ............................................................. του .............................. ιατρού (ειδικότητας) .............. .................. που υπηρετώ στο Κ.Υ. .............................. κατοίκου ............................ οδός .............................. αριθμ. ...... με Α.Δ.Τ. .............................. που εκδόθηκε την.............................. από το .............................. Α.Φ.Μ. ............................ Δ.Ο.Υ. ............................

