
    

 
 

Ακινα, 20 Νοεμβρίου 2015 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΟ ΣΑΜΕΙΟ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ 

Η βιωςιμότθτα του Ταμείου των Υγειονομικϊν (ΤΣΑΥ), ο ςυντονιςμόσ δράςεων για τθ 

διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του ΕΤΑΑ και θ διερεφνθςθ 

των δυνατοτιτων αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, απαςχόλθςαν τουσ 

εκπροςϊπουσ των Υγειονομικϊν Φορζων ςτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε τθν 

Τετάρτθ ςτα γραφεία του Πανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου.  

Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν ο Πρόεδροσ του Πανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου κ. Μιχαθλ 

Βλαςταράκοσ, ο Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ κ. Αιανάςιοσ 

Κατςίκησ, οι εκπρόςωποι του Πανελλθνίου Φαρμακευτικοφ Συλλόγου κ.κ. Απόςτολοσ 

Βαλτάσ Αντιπρόεδροσ και εραφείμ Ζθκασ μζλοσ ΔΣ, κακϊσ και θ Πρόεδροσ του 

Πανελλθνίου Κτθνιατρικοφ Συλλόγου κα Αιηνά Σραχθλη και θ εκπρόςωποσ κα Μάγδα 

Βουδοφρη. Επίςθσ ςυμμετείχε ςτθ ςυνάντθςθ  και ο  Πρόεδροσ τθσ Διοικοφςθσ Επιτροπισ 

Υγειονομικϊν (ΤΣΑΥ) κ. τάιησ Σςοφκαλοσ ο οποίοσ παρείχε εκτενι ενθμζρωςθ ςτουσ 

Φορείσ για τθν κατάςταςθ του Ταμείου.  

Κοινι πεποίκθςθ των εκπροςϊπων των Φορζων είναι θ διατιρθςθ του κοινωνικοφ 

χαρακτιρα του Ταμείου μζςα από τθν επαναφορά τθσ κατϊτατθσ εγγυθμζνθσ ςφνταξθσ των 

360 ευρϊ που καταργικθκε, τθ ςυμμετοχι του Κράτουσ ςτθ τριμερι χρθματοδότθςθ, 

κακϊσ και τθν εξόφλθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί τα τελευταία 

χρόνια.  

Όπωσ επεςιμαναν οι εκπρόςωποι των Υγειονομικϊν Φορζων, θ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν 

του Ταμείου μπορεί να επιτευχκεί με τθν επάνοδο αποςπαςμζνων υπαλλιλωνςε άλλουσ 



φορείσ,  όπωσ τα κομματικά και υπουργικά γραφεία, αλλά και με ςτοχευμζνεσ προςλιψεισ, 

ανάλθψθ δράςεων και θλεκτρονικοποίθςθ του ςυςτιματοσ.  

Αναφερόμενοι ςτουσ ςυνταξιοφχουσ που ιταν ζμμιςκοι ςτο Δθμόςιο και παίρνουν 

προςωρινι ςφνταξθ (από το Δθμόςιο), ςυμφϊνθςαν ότι πρζπει να επιτραπεί θ χοριγθςθ 

προςωρινισ ςφνταξθσ και από το ΤΣΑΥ, που ςιμερα απαγορεφεται, κακϊσ θ απονομι 

ςφνταξθσ του ΤΣΑΥ μπορεί να κακυςτεριςει ζωσ και τρία χρόνια. Επίςθσ, θ απονομι 

προςωρινισ ςφνταξθσ κα αποςυμφοριςει τον όγκο των αιτιςεων προσ ςυνταξιοδότθςθ και 

κα επιτρζψει τθ γρθγορότερθ απονομι ςφνταξθσ και ςτουσ μονοςυνταξιοφχουσ. 

Οι Υγειονομικοί Φορείσ ηθτοφν από το Κράτοσ τθν απόδοςθ των αποκεματικϊν, που 

ςτζρθςε από το Ταμείο (π.χ. PSI, δομθμζνα ομόλογα, κ.λπ.), κακϊσ και τθ ςυμμετοχι του 

ςτθ τριμερι χρθματοδότθςθ. Με τον τρόπο αυτό, τονίςτθκε, να διατθρθκεί θ βιωςιμότθτα 

του Ταμείου και κα ενιςχυκεί θ λειτουργία του.  

Κφρια διεκδίκηςη των Τγειονομικών αποτελεί η ανεξαρτηςία του ΕΣΑΑ. Επίςησ, 

εκφράζουν την κάιετη αντίιεςη τουσ ςτη ςυγχώνευςη και ενοποίηςθ του με άλλα 

Σαμεία. 

Η ςχεδιαηόμενθ ενοποίθςι του, κα ζχει ιδιαίτερα δυςμενι αποτελζςματα για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ. Θα χακοφν και τα υπόλοιπα αποκεματικά του Ταμείου που ζχουν 

απομείνει, χριματα των αςφαλιςμζνων από τισ ειςφορζσ τουσ, ενϊ θ ςφνταξθ κα πάψει να 

είναι ανταποδοτικι και αξιοπρεπισ. 

Οι απόψεισ που κατατζκθκαν κα ςυηθτθκοφν ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια των Υγειονομικϊν 

Φορζων, προκειμζνου να ςυντονιςτοφν δράςεισ και παρεμβάςεισ ςτισ παραπάνω 

κατευκφνςεισ. 
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