
472   //   EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H    πρόσφατη ψήφιση των προαπαιτούμενων μέτρων 
του πρόσφατου μνημονίου έφερε τα πάνω κάτω 
στο ασφαλιστικό σύστημα του ΕΤΑΑ.  Ένα ταμείο 

το οποίο δημιουργήθηκε από την υπαγωγή σε αυτό του ΤΣΑΥ, 
ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείου Νομικών, τριών ταμείων που παρά το PSI 
που δέχτηκαν το 2012 κατόρθωσαν να έχουν ικανοποιητικά 
αποθεματικά και να μην έχουν πρόβλημα επιβίωσης , τουλάχι-
στον αυτή τη στιγμή, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο.

Το ΤΣΑΥ, το ταμείο των Υγειονομικών, παρά την απώλεια 
σημαντικού μέρος του αποθεματικού του, λόγω του γεγονό-
τος ότι οι ιατροί δεν βγαίνουν συνήθως νωρίς στη σύνταξη δι-
ατηρεί την βιωσιμότητα του αλλά με αβέβαιο μέλλον, λόγω της 
αδυναμίας πολλών ιατρών να ανταποκριθούν για πρώτη φορά 
στην ασφαλιστική εισφορά τους λόγω της οικονομικής κρίσε-
ως, αλλά και της ελάττωσης του αριθμού των ασφαλισμένων 
λόγω μετανάστευσης. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών ετησίως ελαττώνεται ο αριθμός των μελών 
και για πρώτη φορά τα μέλη είναι κάτω από 25.000. Αυτό έχει 
άμεσο αντίκτυπο φυσικά και στις εισφορές στο ΤΣΑΥ.

Η αδυναμία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών ιδίως 
από τους νέους ιατρούς, επιβαρύνθηκε και από την υποχρε-
ωτική μετάταξή τους ανά τριετία σε μεγαλύτερη ασφαλιστική 
κλάση γεγονός που συνετέλεσε ακόμη περισσότερο στη μη 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Μετά τις έντονες δια-
μαρτυρίες του ιατρικού κόσμου και των Συλλόγων η απελθού-
σα κυβέρνηση στις αρχές του καλοκαιριού έκανε νομοθετική 
ρύθμιση με την οποία έγινε προαιρετική η μετάταξη σε μεγα-
λύτερη ασφαλιστική κατηγορία των νέων ιατρών γεγονός που 
συνετέλεσε σε αθρόα συμμετοχή ρυθμίσεων και υπαγωγές 
στον νέο νόμο. Έτσι στο ΤΣΑΥ αυξήθηκε κατά 10 % τουλά-
χιστον η είσπραξη εισφορών, το ίδιο δε συνέβη και στα άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Δυστυχώς όλα τα ωραία και λογικά σε αυτή την χώρα τε-
λειώνουν γρήγορα. Έτσι μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση 
δεσμευμένη στις επιταγές του μνημονίου και στις εμμονές των 
θεσμών που δεν επιδέχονται λογικής εξήγησης κατάργησε την 
διάταξή της προαιρετικής μετάταξης σε μεγαλύτερη ασφαλι-
στική κατηγορία και επανέφερε την υποχρεωτική. Το παράλο-
γο είναι ότι αυτό ισχύει μόνο στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ 
ενώ αντιθέτως παραμένει στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ 
που διατηρούν το δικαίωμα της προαιρετικής μετάταξης.

Όταν το 50 % των μη νοσοκομειακών ιατρών μελών του 
ΙΣΑ  είναι είτε άνεργο είτε υποαπασχολούμενο και αυτοί είναι 
ιδίως νέοι ιατροί ειλικρινά είναι απορίας άξιο πως οι κυβερ-
νώντες μας και οι θεσμοί πίστεψαν ότι θα ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, ιδίως τις  αυξημένες, μετά την απόσυρση 
της προαιρετικής μετάταξης.

Και εδώ γεννάτε το ερώτημα : Γιατί γίνεται αυτό: Εμμονή 
των θεσμών, τιμωρητική διάθεση προς παραδειγματισμό γιατί 
δεν ερωτήθηκαν ή στο βάθος υπάρχει και η πίεση της συγχώ-
νευσης του ΕΤΑΑ με τον ΟΑΕΕ
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