
 

      

 

Ακινα 26.11.2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ανεξάρτητο και βιώςιμο Ταμείο ζθτηςαν οι Υγειονομικοί από τον 

Υπουργό Εργαςίασ 

 

Συνάντθςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ μεταξφ των 

εκπροςϊπων των Υγειονομικϊν Φορζων ΠΙΣ, ΕΟΟ, ΠΦΣ και ΠΚΣ,τουΥπουργοφ Εργαςίασ 

κ.Γ.Κατροφγκαλου και του Υφυπουργοφαρμοδίου για κζματα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων κ. 

Αν.Πετρόπουλου. 

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

Βλαςταράκοσ, ο Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ κ.Ακανάςιοσ 

Κατςίκθσ, ο Πρόεδροσ του Πανελλθνίου Φαρμακευτικοφ Συλλόγου κ.Κωνςταντίνοσ 

Λουράντοσ και ο κ. Σεραφείμ Ζικασ, μζλοσ του Δ.Σ. του ΠΦΣ, κακϊσ και θ Πρόεδροσ του 

Πανελλθνίου Κτθνιατρικοφ Συλλόγου κα Ακθνά Τραχιλθ.Επίςθσ ςυμμετείχε ο Πρόεδροσ τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ Υγειονομικϊν κ.Ευςτάκιοσ Τςοφκαλοσ. 

Οι Υγειονομικοί φορείσ ηιτθςαν από τον Υπουργό τθν διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του 

Ταμείου τουσ ΕΤΑΑ, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, τθ 

ςτιγμι που θ βιωςιμότθτά του - ςφμφωνα και με τισ επίςθμεσ προτάςεισ τθσ Διοίκθςθσ του 

ΕΤΑΑ – είναι δεδομζνθ εάν εξαςφαλιςτεί θ τριμερισ χρθματοδότθςθ.  

Επίςθσ ζκεςαν ςτον Υπουργό το κζμα τθσ αναβάκμιςθσ των Υπθρεςιϊν του Ταμείου, του 

οποίου θ λειτουργία προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια των αςφαλιςμζνων του, κυρίωσ λόγω 

των ςοβαρϊν ελλείψεων προςωπικοφ. 

Ο Υπουργόσ τόνιςε προσ τουσ εκπροςϊπουσ των Υγειονομικϊν φορζων, ότι ιδθ ζχει 

αποφαςιςτεί θ ζνταξθ όλων των Ταμείων ςε ζνα φορζα κφριασ αςφάλιςθσ με διακριτζσ 

λειτουργίεσ. Θα υπάρξει κατϊτατθ εκνικι ςφνταξθ φψουσ 384 ευρϊ ςτθν οποία κα 

προςτίκεται αναλογικι ςφνταξθ, ςφμφωνα με τα ειςοδιματα και τισ ειςφορζσ, με ποςοςτό 

αναπλιρωςθσ 60% . Το ηιτθμα αυτό, είπε ο Υπουργόσ, κα εξειδικευτεί το επόμενο 

διάςτθμα. 



Απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ είναι θ εφαρμογι του ενόσ φορζα κφριασ αςφάλιςθσ και 

παράλλθλα ενόσ φορζα επικουρικισ, αρχισ γενομζνθσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2016. Ο Υπουργόσ 

τόνιςε ότι δεν κα υπάρξει καμία εξαίρεςθ.  

Οι Πρόεδροι των τεςςάρων φορζων ηιτθςαν για μία ακόμθ φορά τθ διατιρθςθ τθσ 

ανεξαρτθςίασ του Ταμείου, μζςα από το χαρακτιρα τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, τονίηοντασ 

ότι θ  αναλογία εργαηομζνων προσ ςυνταξιοφχουσ είναι υψθλι (περίπου 4 προσ 1) και τα 

αποκεματικά του Ταμείου, τα οποία είναι αρκοφντωσ ιςχυρά, παρά  τθ μείωςι τουσ με 

ευκφνθ τθσ  Πολιτείασ (PSI, μετοχζσ, ομόλογα, ακίνθτθ περιουςία, κλπ.), κα εξαφανιςτοφν 

μζςω ςτθν χοάνθ του «τρφπιου» αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.  

Ζιτθςαν από τουσ Υπουργοφσ να ςκεφτοφν τθ πρόταςθ αυτι, κακϊσ πιςτεφουν ότι το 

ηθτοφμενο είναι θ αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν και του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ και όχι θ 

υποβάκμιςι τουσ.  

Οι εκπρόςωποι των υγειονομικϊν φορζων, κα ςυμμετάςχουν αφριο ςτθ ςυγκζντρωςθ 

διαμαρτυρίασ που ζχει αποφαςίςει θ Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία, κατακζτοντασ 

ςχετικό ψιφιςμα ςτουσ Υπουργοφσ για τθν ανεξαρτθςία του  Ταμείου.  

Όταν κα εξειδικευτεί το περιεχόμενο του νομοκετιματοσ για το αςφαλιςτικό, κα ηθτιςουν 

ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ των Κομμάτων και κα ςυντονίςουν και τισ ενζργειεσ με τουσ 

άλλουσ φορείσ του Ταμείου (Μθχανικοφσ, Νομικοφσ), προκειμζνου να μπει ζνα «φρζνο» 

ςτθ διάλυςθ του Αςφαλιςτικοφ μασ φορζα.  

Οι Υγειονομικοί κα εναντιωκοφν ςτα ςχζδια αυτά που ςτόχο ζχουν τον αφανιςμό των 

ειςφορϊν τόςων χρόνων, με κάκε τρόπο, μζςα από τθ διοργάνωςθ δυναμικϊν 

κινθτοποιιςεων, και προςφεφγοντασ ςε ελλθνικά και ευρωπαϊκά δικαςτιρια.  

Οι κζςεισ και οι επόμενεσ ςυντονιςμζνεσ κινιςεισ μασ κα αναλυκοφν ςε Συνζντευξθ Τφπου 

θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςυντόμωσ.  
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