
Θετική εξέλιξη η απόφαση του ΣτΕ
για την αντισυνταγματικότητα της ένταξης

των αυτοαπασχολουμένων στον ΕΦΚΑ
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Q	ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Παράνομη η ένταξη των ελευθεροεπαγγελματιών στον ΕΦΚΑ

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του τύπου που ανέφεραν ότι η Ολομέλεια του 

ΣτΕ έκρινε «παράνομη την ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών και την εισφορά 

του 20%», ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 

παραπάνω πληροφορίες, η διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ φαίνεται να 

δικαίωσε, κατά πλειοψηφία, τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο 

κρίνοντας αντισυνταγματική την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των 

αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) αλλά και 

των αγροτών στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κρίθηκε σύννομη η ένταξη στον φορέα των 

δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον 

και κυρίως κρίθηκε αντισυνταγματικός ο υπολογισμός της εισφοράς του ΕΦΚΑ με 

βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (26,95% επί του 

εισοδήματος). 

Ο ΙΣΑ σημειώνει ότι με αυτήν την απόφαση δικαιώνεται για την προσφυγή του 

στο ΣτΕ, και προσθέτει ότι «πρόκειται για ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία ανάσα 

για τον μαχόμενο ιατρό που τη δύσκολη αυτή περίοδο δίνει καθημερινό 

αγώνα επιβίωσης». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κυριάκος 

Θεοδοσιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θα αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη αν 

επαληθευτούν οι πληροφορίες ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική 

την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ καθώς και τον υπολογισμό της εισφοράς του ΕΦΚΑ 

με βάση το εισόδημα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο ΠΦΣ ήταν 

από τους πρώτους φορείς που προσέφυγαν κατά του νόμου Κατρούγκαλου 

δίδοντας μάχη για την κατάργησή του, καθώς ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή 

εφαρμογής του ότι θα φέρει ενώπιον μιας νέας οικονομικής καταστροφής τα ήδη 

μαστιζόμενα από την πολιτική των μνημονίων φαρμακεία. Μετά την απόφαση 

του ΣτΕ, ο νόμος Κατρούγκαλου θα πρέπει να μπει στα αρχεία της αποτυχημένης 

πολιτικής της κυβέρνησης».
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Q	ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σε συνεργασία με το «Athena 

Health Tourism»

Σε πρόσφατη συνάντηση του δημάρχου 

Αθηναίων Γιώργου Καμίνη με τους 

εκπροσώπους του υπό σύσταση cluster 

ιατρικού τουρισμού «Athena Health 

Tourism», συμφωνήθηκε η προώθηση 

του ιατρικού τουρισμού μέσα από κοινές 

δράσεις και πρωτοβουλίες. Στο «Athena 

Health Tourism» συμμετέχουν μεσαίοι 

και μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας 

στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Το 

πλαίσιο των δράσεων θα βασιστεί στη 

στρατηγική μελέτη που χρηματοδότησε 

η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων 

(ΕΑΤΑ) σχετικά με σημαντικούς κλάδους 

ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην 

Αθήνα, οι οποίοι είναι: οδοντιατρικές 

υπηρεσίες, οφθαλμολογικές υπηρεσίες, 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 

κοσμητική χειρουργική και επεμβατική 

δερματολογία, καθώς και τα διαγνωστικά 

κέντρα. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. 

Καμίνης, τόνισε ότι κεντρικός άξονας της 

πρωτοβουλίας είναι «να ενωθούν οι υγιείς 

δυνάμεις της πόλης και να προχωρήσουν 

σε συνεργίες, προκειμένου να επιτευχθεί 

το καλύτερο δυνατό» για την Αθήνα. Στη 

διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε 

για το αμέσως επόμενο διάστημα να 

παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο 

πλάνο ενεργειών, που θα μπορεί, υπό 

προϋποθέσεις, να υλοποιηθεί από την 

ΕΑΤΑ και συγκεκριμένα από το «This is 

Athens» (την πλατφόρμα προώθησης 

του προορισμού Αθήνα), καθώς και από 

το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών 

του δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον 

διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΑΤΑ, Αλέξη 

Γαληνό, «το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Αθήνας είναι η υψηλή συγκέντρωση αυτών 

των υπηρεσιών, οι υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και ο 

ελκυστικός προορισμός».

Q	ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία

Η «HELLENIC HEALTHCARE SARL», εταιρία που ελέγχεται από τον διεθνή 

διαχειριστή κεφαλαίων CVC CAPITAL PARTNERS, ανακοινώνει την ολοκλήρωση 

της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ 

GENERAL ΑΕ από την «Ιασώ ΑΕ», πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα στην 

υλοποίηση του σχεδίου της για ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά 

υπηρεσιών υγείας. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Hellenic Healthcare 

εντάσσει στο δίκτυό της, μετά το METROPOLITAN HOSPITAL, και το ΙΑΣΩ 

GENERAL, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υγειονομικής μέριμνας της 

Αττικής δημιουργώντας έναν Όμιλο Υγειονομικών Μονάδων που καλύπτει τους 

κατοίκους όλης της πρωτεύουσας.
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