ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο
Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014

Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

http://www.kitsopanidis.gr

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Σενάριο 1ον
Ένταξη µας σε πρώτη φάση στον ΟΑΕΕ και σε δεύτερη φάση στο ένα και µοναδικό Ταµείο
Σενάριο 2ον
Παραµονή µας στο ΕΤΑΑ µε την ίδια διάρθρωση όπως και σήµερα
Σενάριο 3ον

Παραµονή µας στο ΕΤΑΑ µε κατάργηση
δηµιουργία ενός ενιαίου ταµείου

των Τοµέων και

των ∆ιοικουσών και

Σενάριο 4ον
Μετατροπή του Ταµείου µας σε ΝΠΙ∆ ∆ηµιουργία επαγγελµατικού Ταµείο

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

την

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Σενάρια ενσωµάτωσης του ΕΤΑΑ στο ΟΑΕΕ

Θα δεχτούµε να οδηγηθούµε σαν πρόβατα στην σφαγή χωρίς αντίδραση ?
ΟΑΕΕ

Ασφαλισµένοι ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ETAA-TOMEAΣ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
•

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

•

IKA

ΟΓΑ

ΟΑΕΕ

ΝΑΤ

ΤΑΠ-ΟΤΕ

∆ΕΗ-ΟΑΠ

ΤΟ ΕΤΑΑ-∆ΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΗΓΗ:Υπουργείο Οικονοµικών ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής
Κυβέρνησης Αριθ Πρωτ 2/53593/31/5/2013

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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0

Το ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγειονοµικών δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισµού 2006-2009
Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2011-2013
14.000.000.000 €
12.000.000.000 €
10.000.000.000 €
8.000.000.000 €
6.000.000.000 €
4.000.000.000 €
2.000.000.000 €
0€

ΟΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ 2011-2013 12.024.996.03
2011
4.600.000.000
2012
4.234.996.037
2013
3.190.000.000

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
11.238.815.57
4.066.056.700
3.982.248.875
3.190.510.000

ΟΑΕΕ
3.780.400.000
950.000.000 €
1.430.000.000
1.400.400.000

ΤΑΠ ΟΤΕ
1.629.109.000
560.000.000 €
534.509.000 €
534.600.000 €

ΝΑΤ
2.660.600.000
1.130.000.000
1.000.000.000
530.600.000 €

Το ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγειονοµικών δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Πηγή: Ισολογισµοί-Απολογισµοί Κεντρικής Κυβέρνησης 2011-2013
Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

∆ΕΗ
1.747.700.000
600.000.000 €
577.700.000 €
570.000.000 €

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων 1ο Εξάμηνο 2014
Το ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
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εκτιµηση ετους

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων Γραφείο Προϋπολογισµού Τριµηνιαία έκθεση Απρίλιος-Ιούνιος 2014
Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

Επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων Ιανουαριος Σεπτεμβριος2014

2.442.000.000,00 €
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Εκτίµηση έτους Π/Υ 2014
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ΟΑΕΕ
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∆ΕΗ

Το ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Πηγή: Βουλή των Ελλήνων Γραφείο Προϋπολογισµού Τριµηνιαία έκθεση Ιούνιος-Σεπτέµβριος 2014
Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

900

Το προϋπολογισθέν έλλειµµα του 2014 των 39,5 εκατοµ. ευρώ
µε απολογιστικά στοιχεία Αύγουστος του 2014 έχει καλυφτεί
Ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός κατά 3.500.000 ευρώ
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ΕΤΕΑ

ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων. Εκατοµ ευρώ
Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΤΑΑΤΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 2014
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

577.100.017, 00 €

616.524.347 ,00 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

335.209.050,36€

331.457.185,35€

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
-39.424.329, 00 €

ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2014
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
3.751.865,01€

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014
ΕΣΟ∆Α
727.399.518,23 €

Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΞΟ∆Α
720.462.546,23€

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
6 936.972.00€

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η θετική εξέλιξη των εσόδων οδήγησε σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους
για εξόφληση δαπανών προηγουµένων ετών

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2014

Έσοδα από
577.100.017 σε 727.399.518,23

2014

Έξοδα από
616.524.347 σε 720.462.546,23

2014

Πλεόνασµα
6 936.972

Συντάκτης Dr . Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
∆εν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό

ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Είναι ταµείο πλεονασµατικό

ΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Αν ενσωµατωθεί στο ΟΑΕΕ , τα αποθεµατικά του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θα
εξαφανιστούν µέσα σε µια χρήση του ΟΑΕΕ και µετά το χάος
http://www.kitsopanidis.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ 2ΟΥ ΚΑΙ 3ΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Με την έναρξη του 2015 τίθεται σε ισχύ το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο που
προβλέπει ότι οι ασφαλισµένοι

που θα θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα

από 1/1/2015 και µετά θα συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τον Ν.3863/2010
Η σύνταξη θα αποτελείται από δυο µέρη
1ον . Την εγγυηµένη σύνταξη από το κράτος
2ον . Την σύνταξη που θα χορήγει το ασφαλιστικό ταµείο και η οποία θα είναι
ανάλογη των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αν το µηδενικό έλλειµµα που ισχύει για τις επικουρικές συντάξεις επεκταθεί και
στον κλάδο κύριας σύνταξης ,τότε ,αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τις δαπάνες το
ταµείο θα πρέπει είτε να αυξήσει τις εισφορές είτε να µειώσει τις συντάξεις.
Η Παραµονή µας στο ΕΤΑΑ µε την µια η την άλλη µορφή

θα απαίτηση την

δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού για την εγγυηµένη σύνταξη από το ταµείο και όχι
από το κράτος αφού ο Νόµος 3863/2010 µας εξαιρεί
Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

?

ΑΝΑΛΥΣΗ 4ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης έχουν σαν σκοπό την παροχή στους ασφαλισµένους και
δικαιούχους των παροχών επαγγελµατικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχοµένης από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι είναι
•Γήρατος
•Θανάτου
•Αναπηρίας
•Επαγγελµατικού ατυχήµατος
•Ασθενείας
•∆ιακοπής εργασίας
•

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης ιδρύονται ως ΝΠΙ∆ και λειτουργούν υπό την εποπτεία του

•

Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας.

•

Οι συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούν λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα

•

Η υπαγωγή στην ασφάλιση ταµείου επαγγελµατικής ασφάλισης είναι προαιρετική .

•

Αν το ταµείο χρηµατοδοτείται και από εργοδότες τότε στο ∆.Σ του ταµείου συµµετέχουν και αυτοί.

•

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης υποχρεούνται στην δηµιουργία αποθεµατικών , το ύψος
των όποιων αντανακλά τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι
αντασφαλισµένων και δικαιούχων παροχών

Τα τεχνικά αποθεµατικά του Ταµείου επενδύονται σε ποσοστό:
•

10% σε ακίνητα

•

70% σε µετοχές, µεταβιβάσιµα χρεόγραφα εξοµοιούµενα µε µετοχές, και σε οµολογίες Εταιρειών

•

20% σε έντοκα γραµµατεία και Τραπεζικές καταθέσεις .

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η απουσία αναλογιστικής µελέτης για την βιωσιµότητα του σεναρίου ενσωµάτωσης
του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στον ΟΑΕΕ θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση του ταµείου µας και
στην σηµαντική µείωση τω συντάξεων µας.
2. Η διατήρηση του ΕΤΑΑ ως ανεξάρτητου ταµείου αλλά µε κατάργηση των τοµέων και
των διοικουσών και την παράλληλη ενοποίηση των λογιστηρίων των τοµέων, θα
οδηγήσει

σε

αναδιανοµή

των

εσόδων

µεταξύ

των

ελλειµµατικών

και

των

πλεονασµατικών τοµέων, γεγονός που κατά την γνώµη µας θα αποβεί εις βάρος του
τοµέα υγειονοµικών.
Είναι γνωστό ότι ο τοµέας υγειονοµικών στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια έσοδα από το
1993 και ήταν και είναι πλεονασµατικός , ενώ οι τοµείς των Μηχανικών και των
Νοµικών στηρίζονταν εν πολλοίς στους κοινωνικούς πόρους οι οποίοι από 1
Ιανουαρίου 2015 καταργούνται και κατά συνέπεια τίθεται πιθανόν σε κίνδυνο η
βιωσιµότητα αυτών.
Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
3.

Η µετατροπή του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ σε επαγγελµατικό ταµείου συναντά µεγάλες δυσκολίες γιατί.

•

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης έχουν σαν σκοπό την παροχή στους ασφαλισµένους
και δικαιούχους των παροχών επαγγελµατικής
παρεχοµένης από την υποχρεωτική

ασφαλιστικής προστασίας πέραν της

κοινωνική ασφάλιση. Άρα το Επαγγελµατικό ταµείο

µπορεί να δηµιουργηθεί µόνο παράλληλα µε το κύριο ταµείο ασφάλισης , το ΤΣΑΥ .
•

Οι εργοδότες καταβάλλουν εργοδοτική εισφορά µόνο για ένα ταµείο και κατά συνέπεια το
ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης θα έχει µόνο τις εισφορές των υγειονοµικών. Στην
παρούσα, δύσκολη οικονοµική κατάσταση, για τους περισσότερους υγειονοµικούς, θα είναι
σχεδόν αδύνατη η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και σ’ αυτό.

•

Κατά την γνώµη µας είναι δυνατή η µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας σε ταµείο
επαγγελµατικής ασφάλισης µε προσθήκη σ’ αυτό καλύψεων ασφαλιστικών κίνδυνων όπως :
Γήρατος,

Θανάτου,

Αναπηρίας,

εργασίας.

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

Επαγγελµατικού

ατυχήµατος, Ασθενείας,

∆ιακοπής

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4. ∆εδοµένου ότι το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ :
•

∆εν επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισµό.

•

Είναι Ταµείο πλεονασµατικό

•

Τα αποθεµατικά του έχουν σχηµατιστεί σε σηµαντικό βαθµό από τις εισφορές των
εργαζοµένων και των εργοδοτών

Η µονή σωστή λύση είναι η πλήρη αυτοτέλεια του µε την µετατροπή του σε ανεξάρτητο
ασφαλιστικό Ταµείο.

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΟΣ

Την ώρα που το σενάριο της κατάργησης των τοµέων του ΕΤΑΑ και κατά συνέπεια
και της ∆ιοικούσας Επιτροπής των Υγειονοµικών τείνει να γίνει πράξη τις επόµενες
ήµερες, εµείς δεν συµµετέχουµε σε καµία από τις διεργασίες που γίνονται .

Έστω και την ύστατη στιγµή,

τα προεδρεία των Πρωτοβάθµιων και

∆ευτεροβάθµιων υγειονοµικών Συλλόγων

και κυρίως του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου, θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλογιστούν τις
ευθύνες που έχουν έναντι των υγειονοµικών και προχωρήσουν στις ενέργειες που
απαιτούνται για να αποτρέψουν την εξαφάνιση του αρχαιοτέρου ασφαλιστικού
ταµείου της χωράς , το ΤΣΑΥ .

Συντάκτης: Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Σοφία είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις
Iκανότητα είναι να ξέρεις πώς να το κάνεις
και αρετή είναι να το κάνεις
David Starr Jordan, 1851-1931
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