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ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ύστερα από 15 µήνες παρακολούθησης της λειτουργίας του Ταµείου µας, υπό την
ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής του Ι.Σ.Α για το ΤΣΑΥ, καταλήγω στο
συµπέρασµα ότι, υπάρχει απουσία ορθής λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών
µεγεθών του Ταµείου µας.

Η απουσία απολογισµών και ισολογισµών για τα έτη 2002-2013 δεν επιτρέπει την
εξαγωγή συµπερασµάτων για την ορθότητα των λογιστικών εγγραφών και την
καθαρή θέση του Ταµείου µας.

Για να κατανοήσει κάνεις το µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει θα πρέπει να γνωρίζει
και τον τρόπο που πιστώνονται τα διάφορα έσοδα του Ταµείου και ειδικότερα των
εισφορών και συνεισφορών των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΟ∆Α

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΡΙΜΕΡΗΣ

ΧΡΗΜ/∆ΟΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΙΣΦΟΡΑ 13,33% 
ΓΙΑ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΚΟΙ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑ

Προέλευση εσόδων του ταµείου

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ε.Σ.Υ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΑ

ΙΑΤΡΟΙ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕ

ΝΟΙ ΜΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΑΠΟ 2012 ΜΕ

ΕΟΠΥΥ

ΛΟΙΠΑ

ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΥ

ΛΟΙΠΑ

ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ

ΑΜΟΙΒΟΝΤ

ΑΙ ΚΑΤΆ

ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΑΠΌ Ν.Π.Ι.∆

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΥ

Εισφορά

εργοδότου

13,33%

ΙΑΤΡΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΑ

Εισφορά

εργοδότου

13,33%

Εισφορά

εργοδότου

13,33%

Υποπίνακας 1 : Εσοδα από εργοδότες

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης http://www.kitsopanidis.gr

Εισφορά Εργοδότου για µισθωτούς

Κλάδος σύνταξης 13,33%
Κλάδος περίθαλψης 4,3% η 5,1% 
για τους ασφαλισµένους µετά την

1.1.1993



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υποπίνακας 2 : Έσοδα από ασφαλισµένους

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΜΜΙΣΘΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΠΡΟ ΤΟΥ 1993

ΣΥΝΤΑΞΗ

188,30 €
µηνιαίως

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

5% στο σύνολο των

ακαθαρίστων

αποδοχών η 2,15%
σε όσους

απαγορεύεται η

άσκηση ελευθέρου

επαγγέλµατος

ΠΡΟΝΟΙΑ

2,93 €
µηνιαίως

ΣΤΕΓΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 €
µηνιαίως

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υποπίνακας 3 : Έσοδα από ασφαλισµένους

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΜΜΙΣΘΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ 1993

ΣΥΝΤΑΞΗ
Την πρώτη 5ετια

4% και µετά 6,67%
στο σύνολο των

ακαθαρίστων

αποδοχών

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

2,55% στο

σύνολο των

ακαθαρίστων

αποδοχών

ΠΡΟΝΟΙΑ

4% στο σύνολο

των ακαθαρίστων

αποδοχών

ΣΤΕΓΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

2 €
µηνιαίως

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓ/ΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟ ΤΟΥ

1993

ΣΥΝΤΑΞΗ

202,17 €
µηνιαίως

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

49,21 €
µηνιαίως

ΠΡΟΝΟΙΑ

5,70 €
µηνιαίως

ΣΤΕΓΗ

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΩΝ
2,00 €

µηνιαίως

ΕΙ∆ΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

10,00 €
µηνιαίως

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΗ

101,03 €
µηνιαίως

Υποπίνακας 4 : Έσοδα από ασφαλισµένους

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓ/ΜΑΤΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ 1993
1η

Ασφαλιστική

κατηγορία

ΣΥΝΤΑΞΗ

83,20 €
χωρίς 5ετια

και µετά 138,70 
€

µηνιαίως

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

44,70 €
µηνιαίως

ΠΡΟΝΟΙΑ

27,70 €
µηνιαίως

ΣΤΕΓΗ

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΩΝ
2,00 €

µηνιαίως

ΕΙ∆ΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

10,00 €
µηνιαίως

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΗ

69,40 €
µηνιαίως

Υποπίνακας 5 : Έσοδα από ασφαλισµένους

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓ/ΜΑΤΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ 1993
2η

Ασφαλιστική

κατηγορία

ΣΥΝΤΑΞΗ

102,30 €
χωρις 5ετια

και µετα 170,50 
€ µηνιαίως

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

55,00 €
µηνιαίως

ΠΡΟΝΟΙΑ

34,10 €
µηνιαίως

ΣΤΕΓΗ

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΩΝ
2,00 €

µηνιαίως

ΕΙ∆ΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

10,00 €
µηνιαίως

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΗ

85,30 €
µηνιαίως

Υποπίνακας 6 : Έσοδα από ασφαλισµένους

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τα έσοδα του Ταµείου
αντιστοιχούν στις εισφορές
των ασφαλισµένων για τους
κλάδους Σύνταξης, 
Πρόνοιας,Περίθαλψης και
Στέγης Υγειονοµικών.
Σηµειώνεται ότι, τα Έσοδα
για τον κλάδο περίθαλψης
αποδίδονται κατά το
µεγαλύτερο µέρος τους
στον ΕΟΠΥΥ, ενώ ένα
µικρό µέρος παρακρατείται
για τις παροχές του Ταµείου
σε χρήµα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Άνω των 45.000 αιτήσεων
εργοδοτών και
ασφαλισµένων εκκρεµούν
για υπαγωγή τους σε
ρύθµιση των οφειλών των

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ∆ΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

Κατανοµή εσόδων κατά κλάδο



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

EUROBANK 

ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Περιλαµβάνει και

τα έσοδα της

Στέγης

Υγειονοµικών

µέχρι να

µεταφερθούν

στον

λογαριασµό

τους

ΣΤΕΓΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ηµιουργήθηκε

πριν από λίγες

ήµερες µε

παρέµβαση

µας

ΕΝΙΑΙΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΜΕ ΕΣΟ∆Α ΜΗ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

Λογαριασµοί Ταµειακής ∆ιαχείριση

Το Ταµείο µας διατηρεί

λογαριασµούς ταµειακής

διαχείριση στην Τράπεζα

EUROBANK για τους

κλάδους Σύνταξης, 
Πρόνοιας, Περίθαλψης

(περιλαµβάνει και τα

έσοδα της και Στέγης

Υγειονοµικών), αλλά και το

σηµαντικότερο, και έναν

ενιαίο λογαριασµό

Ταµειακής διαχείρισης

όπου κατατίθενται όλα τα

έσοδα των εισφορών και

συνεισφορών των

ασφαλισµένων και των

εργοδοτών



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΜΕ ΕΣΟ∆Α ΜΗ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα έσοδα του ενιαίου λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης περιλαµβάνουν:

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

∆.Ο.Υ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΠΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Από τον ενιαίο λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης, τα έσοδα διασπώνται, από την
υπηρεσία εσόδων του Ταµείου µας, στους διαφόρους κλάδους που ανήκουν δηλαδή
σύνταξης, περίθαλψης, πρόνοιας και στέγης υγειονοµικών, χρεώνονται στους
λογαριασµούς των ασφαλισµένων και στη συνέχεια κατατίθενται στους αντίστοιχους
λογαριασµούς, ταµειακής διαχείρισης.

Στο τέλος του 2013 τα µη κατανεµηµένα έσοδα υπερβαίνουν τα 13.000.000 ευρώ

α) της µη συµµόρφωσης των εργοδοτών για αναλυτική περιγραφή των εισφορών και
συνεισφορών στις µηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλουν,

β) των καθυστερηµένων ή και τµηµατικών πληρωµών των αλλά και κυρίως

γ) στην µη διάσπαση των εσόδων, στους αντίστοιχους κλάδους που ανήκουν δηλαδή, 
σύνταξης, περίθαλψης, πρόνοιας και στέγης υγειονοµικών από τις υπηρεσίες του
ταµείου.

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

Τρόπος λειτουργίας του ενιαίου λογαριασµού



ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η καθυστερηµένη αλλά και η εν πολλοίς αδυναµία, ταυτοποίησης των πιστωτικών και
χρεωστικών λογαριασµών, των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, οδηγεί σε:

1ον Μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα και κατά συνέπεια σε πλήρη αδυναµία σύνταξης
απολογισµών και ισολογισµών των χρήσεων 2002-2013. Η κατάσταση αυτή έχει σαν
αποτέλεσµα επίσης, την απουσία γνώσεως περί της πραγµατικής σηµερινής
οικονοµικής θέσεως του Ταµείου µας.

Κι΄αυτό γιατί µέρος των ταµειακών εσόδων µιας χρήσεως δεν αντιστοιχούν
υποχρεωτικά σ’ αυτή την χρήση και οι εµφανιζόµενοι ως ισοσκελισµένοι
προϋπολογισµοί των προηγουµένων χρήσεων (2002-2013) στην πραγµατικότητα
ίσως να µην ήταν, αν τα έσοδα αυτά µεταφέρονταν στην χρήση που πραγµατικά
ανήκουν.

Η κατάσταση αυτή όπως διαµορφώνεται σήµερα, εξηγεί και την πλήρη αδυναµία της
παράδοσης του ισολογισµού της χρήσεως 2002 από την Εταιρεία Ορκωτών
λογιστών S.O.L. AE η οποία ανέλαβε να τον συντάξει το 2007 και επτά (7) χρόνια
µετά δεν τoν έχει παραδώσει ακόµη. 

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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2ον Αδυναµία εγκαίρου έλεγχου των µηνιαίων καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών των
εργοδοτών, αλλά και των εισφορών των ασφαλισµένων, για την ορθή απόδοση των. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πολύ µεγάλο αριθµό αιτήσεων που εκκρεµούν για
ρύθµιση ληξιπροθέσµων οφειλών, που σήµερα ίσως υπερβαίνει τις 45 000, σύµφωνα και µε τις
εκτιµήσεις της υπηρεσίας εσόδων του Ταµείου.

Ενδεικτικά αναφαίρετε ότι, τέσσερα (4 ) µεγάλα θεραπευτήρια των Αθηνών οφείλουν πάνω από
20.000.000 ευρώ από ληξιπρόθεσµες εισφορές και συνεισφορές, ποσό που ίσως αυξηθεί πολύ
περισσότερο αν γίνει ο έλεγχος αυτών, ενώ µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία δεν έχουν αποδώσει την
εργοδοτική εισφορά 13,33% και αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί µέχρι σήµερα ως εργοδότες και
κατά συνέπεια δεν καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές για τους υγειονοµικούς που
απασχολούν. 

Η αδυναµία αυτή του Ταµείου µας, ηθεληµένη η αθέλητη, του στερεί σηµαντικά έσοδα.

3ον Αδυναµία επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών φακέλων των ασφαλισµένων µε τις
καταβαλλόµενες εισφορές, τόσο απ’ αυτούς όσο, και από τους εργοδότες, γεγονός που στη
συνεχεία οδηγεί σε µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων µε τον χρόνο
αναµονής να έχει υπερβεί σήµερα τους 26 µήνες,αλλα και σε πρόσθετες επιβαρύνσεις των
ασφαλισµένων υγειονοµικών που ενδεχοµένως οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. 

4ον Αδυναµία έγκαιρης και σωστής σύνταξης των ετήσιων καταστάσεων των ασφαλισµένων για
την διεκδίκηση της τρίµερους χρηµατοδότησης από το κράτος, µε σηµαντική απώλεια εσόδων για
το ταµείο µας..

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr
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ΠΟΙΟΙΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ∆ΥΣΜΕΝΗ∆ΥΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΤΑΜΕΙΟΥ

11ονον ΤαΤα ∆∆..ΣΣ τουτου ΤΣΑΥΤΣΑΥ , , οιοι ∆∆..ΕΕ τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤΣΑΥΤΣΑΥ καικαι τατα ∆∆..ΣΣ τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ

ΓιατίΓιατί δενδεν άσκησανάσκησαν µεµε τηντην επιµέλειαεπιµέλεια πουπου θαθα έπρεπεέπρεπε νανα τατα διακρίνειδιακρίνει τατα
καθήκοντακαθήκοντα τουςτους γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων συµφερόντωνσυµφερόντων τωντων µετόχωνµετόχων--
ασφαλισµένωνασφαλισµένων τουτου ΤαµείουΤαµείου καικαι ειδικότεραειδικότερα γιατίγιατί δενδεν άσκησανάσκησαν τηντην πρέπουσαπρέπουσα
εποπτείαεποπτεία καικαι τοντον έλεγχοέλεγχο επίεπί τωντων πράξεωνπράξεων καικαι παραλείψεωνπαραλείψεων τωντων διοικητικώνδιοικητικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών τουτου ταµείουταµείου

22ονον ΤαΤα ∆ιοικητικά∆ιοικητικά ΣυµβούλιαΣυµβούλια τωντων ΠανελληνίωνΠανελληνίων ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών ΣυλλόγωνΣυλλόγων ήτοιήτοι:: τωντων
ΙατρώνΙατρών, , ΦαρµακοποιώνΦαρµακοποιών ΟδοντιάτρωνΟδοντιάτρων, , ΚτηνιάτρωνΚτηνιάτρων καικαι συνταξιούχωνσυνταξιούχων
ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών..
ΓιατίΓιατί δενδεν άσκησανάσκησαν τηντην πρέπουσαπρέπουσα εποπτείαεποπτεία καικαι τοντον έλεγχοέλεγχο επίεπί τωντων πράξεωνπράξεων καικαι
παραλείψεωνπαραλείψεων τωντων υγειονοµικώνυγειονοµικών µελώνµελών τουτου ∆∆..ΣΣ τουτου ΤΣΑΥΤΣΑΥ καικαι τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤΣΑΥΤΣΑΥ
τουςτους οποίουςοποίους οιοι ίδιοιίδιοι πρότεινανπρότειναν

33ονον ΟΟ εκάστοτεεκάστοτε ΥπουργόςΥπουργός πουπου επόπτευεεπόπτευε τουςτους φορείςφορείς ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑσφάλισηςΑσφάλισης

ΓιατίΓιατί δενδεν άσκησεάσκησε τηντην πρέπουσαπρέπουσα εποπτείαεποπτεία καικαι τοντον έλεγχοέλεγχο επίεπί τωντων πράξεωνπράξεων καικαι
παραλείψεωνπαραλείψεων τωντων ∆∆..ΣΣ τουτου ΤΣΑΥΤΣΑΥ , , τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤΣΑΥΤΣΑΥ αλλάαλλά καικαι τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ..

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr
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11ονον ΈλεγχοςΈλεγχος ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ καικαι ΝΠΙ∆ΝΠΙ∆ απόαπό τοτο ελεγκτικάελεγκτικά όργαναόργανα τουτου ΤΣΑΥΤΣΑΥ γιαγια τηντην ορθήορθή

απόδοσηαπόδοση τωντων ασφαλιστικώνασφαλιστικών εισφορώνεισφορών

NNΟΜΟΣΟΜΟΣ 41444144 --88..44..20132013
ΆρθροΆρθρο 76 . 76 . παρπαρ 22εε
ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται σταστα ελεγκτικάελεγκτικά όργαναόργανα τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ αναφορικάαναφορικά µεµε τοντον ΤοµέαΤοµέα ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών
όπωςόπως διενεργούνδιενεργούν έλεγχοέλεγχο τωντων τηρουµένωντηρουµένων βιβλίωνβιβλίων καικαι λοιπώνλοιπών στοιχείωνστοιχείων, , τωντων
οιαδήποτεοιαδήποτε µορφήςµορφής νοµικώννοµικών προσώπωνπροσώπων ηη επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων ωςως καικαι τωντων νοµικώννοµικών
προσώπωνπροσώπων τατα νόµονόµο εξοµοιούµεναεξοµοιούµενα προςπρος τοτο ∆ηµόσιο∆ηµόσιο ηη απολαύοντααπολαύοντα τωντων ατελειώνατελειών καικαι
προνοµίωνπρονοµίων τούτουτούτου ηη αποτελούντααποτελούντα δηµόσιαδηµόσια επιχείρησηεπιχείρηση λειτουργούσαλειτουργούσα χάρινχάριν τουτου
δηµοσίουδηµοσίου συµφέροντοςσυµφέροντος υπόυπό οιονδήποτεοιονδήποτε µορφήµορφή πουπου απασχολούναπασχολούν καθκαθ’’ οιονδήποτεοιονδήποτε
τρόποντρόπον ασφαλισµένουςασφαλισµένους τουτου ταµείουταµείου καικαι ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τηντην σχέσησχέση εργασίαςεργασίας προςπρος
εξακρίβωσανεξακρίβωσαν τηςτης ορθήςορθής απόδοσηςαπόδοσης τωντων ασφαλιστικώνασφαλιστικών κρατήσεωνκρατήσεων καικαι εισφορώνεισφορών
όπωςόπως αυτέςαυτές κάθεκάθε φοράφορά ισχύουνισχύουν..

ΦυσικάΦυσικά ηη νοµικάνοµικά πρόσωπαπρόσωπα ηη επιχειρήσειςεπιχειρήσεις ωςως καικαι τατα νοµικάνοµικά πρόσωπαπρόσωπα τατα νόµονόµο
εξοµοιούµεναεξοµοιούµενα προςπρος τοτο ∆ηµόσιο∆ηµόσιο ηη απολαύοντααπολαύοντα τωντων ατελειώνατελειών καικαι προνοµίωνπρονοµίων τούτουτούτου ηη
αποτελούντααποτελούντα δηµόσιαδηµόσια επιχείρησηεπιχείρηση λειτουργούσαλειτουργούσα χάρινχάριν τουτου δηµοσίουδηµοσίου συµφέροντοςσυµφέροντος
υπόυπό οιονδήποτεοιονδήποτε µορφήµορφή πουπου απασχολούναπασχολούν υγειονοµικούςυγειονοµικούς ασφαλισµένουςασφαλισµένους τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ
ΤοµέαςΤοµέας ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών µεµε οποιαδήποτεοποιαδήποτε σχέσησχέση εργασίαςεργασίας , , υποχρεούνταιυποχρεούνται νανα χορηγούνχορηγούν
στοστο τέλοςτέλος κάθεκάθε οικονοµικήςοικονοµικής χρήσηςχρήσης µαζίµαζί µεµε τηντην βεβαίωσηβεβαίωση γιαγια φορολογικήφορολογική χρήσηχρήση καικαι
βεβαίωσηβεβαίωση καταβολήςκαταβολής ασφαλιστικώνασφαλιστικών εισφορώνεισφορών στοστο ΕΤΑΑΕΤΑΑ ΤοµέαςΤοµέας ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών
αντίγραφοαντίγραφο τηςτης οποίαςοποίας θαθα αποστέλλεταιαποστέλλεται καικαι στοστο τµήµατµήµα εσόδωνεσόδων τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ ΤοµέαςΤοµέας
ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

Προτάσεις
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ΜεΜε τοντον νόµονόµο 41444144 --88..44..2013  2013  ΆρθροΆρθρο 76   76   παρπαρ 22εε τοτο οπλοστάσιοοπλοστάσιο τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤοµέαςΤοµέας

ΥγειονοµικώνΥγειονοµικών έχειέχει ενισχυθείενισχυθεί σηµαντικάσηµαντικά γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο τωντων πάσηςπάσης φύσεωςφύσεως νοµικώννοµικών

προσώπωνπροσώπων καικαι επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων µηδµηδέέ εξαιρουµένουεξαιρουµένου καικαι τουτου ∆ηµοσίου∆ηµοσίου γιαγια τηντην ορθήορθή

απόδοσηαπόδοση τωντων ασφαλιστικώνασφαλιστικών εισφορώνεισφορών καικαι κρατήσεωνκρατήσεων ..

Παρ΄Παρ΄ όλαόλα αυτάαυτά ηη απουσίααπουσία ελεγκτικώνελεγκτικών µηχανισµώνµηχανισµών απόαπό τοτο ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤΣΑΥΤΣΑΥ αλλάαλλά καικαι

κυρίωςκυρίως ηη µηµη ανάθεσηανάθεση τουτου ελεγκτικούελεγκτικού έργουέργου απόαπό τοτο ΕΤΑΑΕΤΑΑ σεσε ελεγκτικέςελεγκτικές εταιρείεςεταιρείες

ορκωτώνορκωτών λογιστώνλογιστών στερείστερεί τοτο ΤαµείοΤαµείο απόαπό σηµαντικάσηµαντικά έσοδαέσοδα

ΗΗ ευθύνηευθύνη γι΄αυτόγι΄αυτό βαρύνειβαρύνει τόσοτόσο τηντην ∆ιοίκηση∆ιοίκηση τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ όσοόσο καικαι τηντην ∆ιοικούσα∆ιοικούσα

ΕπιτροπήΕπιτροπή τουτου ΕΤΑΑΕΤΑΑ--ΤΣΑΥΤΣΑΥ

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

2ονον ΈλεγχοςΈλεγχος ΝΠ∆∆ΝΠ∆∆ καικαι ΝΠΙ∆ΝΠΙ∆ απόαπό εταιρείεςεταιρείες ορκωτώνορκωτών λογιστώνλογιστών γιαγια τηντην ορθήορθή

απόδοσηαπόδοση τωντων ασφαλιστικώνασφαλιστικών εισφορώνεισφορών
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Με την διαδικασία αυτή

α)  Θα χρεωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στο ηλεκτρονικό φάκελο των ασφαλισµένων
(ΗΦΑ) για τους κλάδους σύνταξης , πρόνοιας, περίθαλψης και στέγης Υγειονοµικών

β)  Θα καταστεί δυνατή η αντιπαραβολή των πιστώσεων και χρεώσεων στον ηλεκτρονικό
φάκελο των εργοδοτών (ΗΦΕ).

γ ) Θα καταστεί δυνατή η αντιπαραβολή των καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών
(ΚΕΣ )  των εργοδοτών µε τους ΗΦΕ ( εργοδοτών ) και ΗΦΑ ( ασφαλισµένων ) και θα
αποκαλυφτούν οι εργοδότες που οφείλουν στο ταµείο µας και το σηµαντικότερο από
ποτέ οφείλουν .

δ)  Θα καταστεί δυνατή η αποστολή στο ΚΕΑΟ των ληξιπρόθεσµων οφειλών από εισφορές
και συνεισφορές των εργοδοτών αλλά και από εισφορές των ασφαλισµένων

δ) Θα δοθεί η δυνατότητα της σύνταξης των απολογισµών και των ισολογισµών των
χρήσεων 2002 – 2013 και κατά συνέπεια θα έχουµε την καθαρή θέση του ταµείου ώστε
να προχωρήσουµε σε αναλογιστική µελέτη για να δούµε την προοπτική του

ε)   Θα µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος για την χορήγηση των συντάξεων

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr

3ον Ανάθεση σε εταιρείες ορκωτών λογιστών της λογιστικής τακτοποίησης των πιστωτικών

υπολοίπων του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης
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Επειδή οι συντάξεις του Ταµείου µας µετά το 2015 δεν είναι
εγγυηµένες από το Κράτος ν.3863/2010 άρθρο 37,η µελλοντική
επιβίωση του Ταµείου µας θα εξαρτηθεί από την ενεργοποίηση του
καθ’ενός από µας ,αλλά και των ιατρικών κοινοτήτων.
∆ιαφορετικά για όλα όσα θα επακολουθήσουν θα φταίµε εµείς

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

http://www.kitsopanidis.gr


