Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας
Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το
ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του
κουρέματος του Δημόσιου χρέους. Επειδή, όμως, η κατάρρευση των Ταμείων δεν ήρθε
σε μια μέρα, αν δεν αναζητούμε σωτήρες, πρέπει να δούμε πώς βρεθήκαμε να χρωστάμε
σε ένα Ταμείο που δεν μπορεί να προσφέρει ούτε τα ελάχιστα αλλά απειλεί με
κατασχέσεις
Πρώτα τα γενικά:
Αν θα ΄θελε κάποιος να αναζητήσει την απαρχή του κακού θα ΄πρεπε να σταθεί
πρώτα στην υποχρεωτική δέσμευση των αποθεματικών των Ταμείων από την τράπεζα
της Ελλάδος. Κατά δεύτερον στον περίφημο νόμο Σιούφα με τον οποίο το σώμα των
εργαζομένων διχάζεται σε ασφαλισμένους πριν και μετά το ΄92 και επιχειρείται η βίαια
μετατροπή του ασφαλιστικού. Ακολουθεί ο νόμος /97 με τον οποίο οι διοικήσεις των
Ταμείων αναγορεύονται αίφνης σε επενδυτές της ισχυρής Ελλάδας του Σημίτη και το
φυσικό επακόλουθό του: τα ¨τοξικά¨ ομόλογα του Καραμανλή.
Ακολουθούν τα ειδικά:
Το ΤΣΑΥ μοιάζει αλώβητο, αν και στην πραγματικότητα προετοιμάζει την
κατάρρευσή του. Δεν εμπλέκεται στα τοξικά ομόλογα αλλά επενδύει σε μετοχές
τραπεζών, δεν ξανακάνει αναλογιστική μελέτη μετά το ΄97, δεν υποβάλλει ισολογισμό
μετά το 2002, οργανώνει μια μηχανογράφηση που δε λειτουργεί ποτέ. Τα σύννεφα όμως
μαζεύονται Οι μέχρι τότε μισθωτοί (κύρια νοσοκομειακοί γιατροί) γίνονται εργαζόμενοι
με μπλοκάκι και στερούν από το ταμείο τις εργοδοτικές εισφορές, νοσήλια και δαπάνες
μεγαλώνουν όπως και τα μεσοδιαστήματα ανεργίας και μετά… έρχεται η κρίση.
Αφήνουμε τα διαγράμματα να μιλήσουν:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ETAA-ΤΣΑΥ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ PSI*

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ETAA-ΤΣΑΥ*

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ*

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ*

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ*

* Οι πίνακες και τα γραφήματα προέρχονται από την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, κ. Ιωάννη Κιτσοπανίδη (Αθήνα, 01/09/13).

Ωρίμανση εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών
Η αύξηση των εισφορών κατά 26% το εξάμηνο (από 901,20€ σε 1220,40€ στην
1η κατηγορία) σε συνδυασμό με τις αυτόματες ωριμάνσεις ανά 3ετία συνιστούν μία
τεράστια αφαίμαξη του εισοδήματος των υγειονομικών. Η ελεύθερη επιλογή που υπήρχε
με το προηγούμενο σύστημα για το ποσό των εισφορών που θα πληρώνει κανείς και για
τη σύνταξη που θα παίρνει, αντικαθίσταται με την υποχρεωτική μετάπτωση από τη μία
κατηγορία στην επόμενη. Έτσι τα 1218€ /εξάμηνο για τα 5 πρώτα έτη ασφάλισης
γίνονται 1338,60€ /εξάμηνο στην 1η κατηγορία, ενώ μετά από τρία έτη ακολουθεί
υποχρεωτική μετάταξη στη 2η κατηγορία και τα ασφάλιστρα γίνονται 1629,60€
/εξάμηνο. Τα ποσά των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλει ένας ελεύθερος
επαγγελματίας φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.
Κλάδος
Κλάδος
Στέγη Κλάδος
Σύνταξης Περίθαλψης Υγ/κών Πρόνοιας
ΜΕ
ΝΠ
ΣΥ
ΚΠ

Εισφορά
Μον/χου
ΜΕ3%

Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική)

83,20 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

1η ασφαλιστική κατηγορία

138,70 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική)

102,30 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

2η ασφαλιστική κατηγορία

170,50 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

3η ασφαλιστική κατηγορία

202,20 €

65,20 €

2,00 €

40,40 €

101,10 €

4η ασφαλιστική κατηγορία

233,70 €

75,40 €

2,00 €

46,70 €

116,90 €

5η ασφαλιστική κατηγορία

263,90 €

85,10 €

2,00 €

52,80 €

132,00 €

6η ασφαλιστική κατηγορία

287,10 €

92,60 €

2,00 €

57,40 €

143,60 €

7η ασφαλιστική κατηγορία

309,60 €

99,80 €

2,00 €

61,90 €

154,80 €

8η ασφαλιστική κατηγορία

332,00 €

107,10 €

2,00 €

66,40 €

166,00 €

9η ασφαλιστική κατηγορία

354,00 €

114,30 €

2,00 €

70,90 €

177,20 €

10η ασφαλιστική κατηγορία

376,90 €

121,50 €

2,00 €

75,40 €

188,50 €

11η ασφαλιστική κατηγορία

399,30 €

128,80 €

2,00 €

79,90 €

199,70 €

12η ασφαλιστική κατηγορία

421,70 €

136,00 €

2,00 €

84,40 €

210,90 €

13η ασφαλιστική κατηγορία

444,20 €

143,20 €

2,00 €

88,80 €

222,10 €

14η ασφαλιστική κατηγορία

466,60 €

150,50 €

2,00 €

93,30 €

233,30 €

Η κατάσταση βέβαια γίνεται ακόμα χειρότερη για τους συναδέλφους που
δουλεύουν με μπλοκάκι. Για αυτούς δεν υπάρχει επιδότηση της ανεργίας αντίθετα
παγιδεύονται σε ένα σύστημα που αναγκάζονται να πληρώνουν αυξημένες εισφορές, οι
οποίες αυξάνονται αυτόματα κάθε 3 χρόνια δουλεύουν δε δουλεύουν.
Μονοσυνταξιούχοι
Η ένταξη του ΤΣΑΥ στο ΕΤΑΑ δημιουργεί και το δίλημμα μονοσυνταξιούχοι.
Ένας τύπος επικουρικής σύνταξης, όπου μια σταθερή προσαύξηση αυξάνει κατά 50% τη
σύνταξη, ιδιαίτερα επωφελής για μισθωτούς παραμένει ως επιλογή σε ένα ταμείο
ελευθέρων επαγγελματιών. Το ΕΤΑΑ αδυνατεί να αντιμετωπίσει το κύμα ασφαλισμένων
που σταματά την επικουρική σύνταξη και το μέλλον των εισφορών που έχουν ήδη
κατατεθεί παραπέμπεται από την καλή βούληση του κάθε μνημονιουπουργού στις
Ελληνικές καλένδες.
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Το νέο εργαλείο της Κυβέρνησης είναι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο θα αναλάβει την είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών για
τα τέσσερα βασικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), από την συντριπτική
πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μνημονιακό νόμο
4152/13, τα χρέη άνω των 5.000€ στα ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ,
ΕΤΑΑ) μεταβιβάζονται στο «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών» (ΚΕΑΟ)
το οποίο θα επιχειρήσει να τα εισπράξει με πλειστηριασμούς, κατασχέσεις κλπ!
Παράλληλα με το δρακόντειο αυτό νόμο, θεσπίζεται ληστρικό επιτόκιο (~8.5%)
στις καθυστερούμενες οφειλές. Αρκεί ένας χρόνος να μην πληρωθούν οι εισφορές, είτε η
μη εμπρόθεσμη πληρωμή δύο δόσεων στο διακανονισμό, για να οδηγηθεί ο
ασφαλισμένος στο Γολγοθά του ΚΕΑΟ. Γι αυτό εξάλλου ζητείται από τους οφειλέτες να
δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία και δεσμεύονται με πρόσχημα την
εξόφληση.
Βέβαια το ΚΕΑΟ δεν τολμά να αγγίξει: α) Τους μεγαλοοφειλέτες εργοδότες και
όσους διαχρονικά ζημιώνουν τα ταμεία από τη γενίκευση του δελτίου παροχής
υπηρεσιών. β) Το κράτος και τα χρωστούμενά του από τη μη απόδοση της τριμερούς
χρηματοδότησης, τo Δημόσιο και το ευρύτερο Δημόσιο που είναι συστηματικά
κακοπληρωτές. γ) Την καταλήστευση των ταμείων από το “κούρεμα” των ομολόγων.

Συγκροτώντας ξανά τα αιτήματα για ασφάλιση και περίθαλψη
 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από
χρέη προς το ταμείο.
 Άμεση αναγνώριση των άνεργων και υποαπασχολούμενων. Αξιοπρεπές επίδομα
ανεργίας, προνοιακές παροχές. Κατάργηση της απαίτησης καταβολής εισφορών και
διαγραφή των χρεών για το διάστημα της ανεργίας Οριστική κατάργηση των νέων
εξοντωτικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών. Δραστική μείωση των ήδη
υπέρογκων εισφορών.
 Κατάργηση των αυτόματων ωριμάνσεων. Συμψηφισμός των καταβολών των πρώην
ασφαλισμένων με μονοσύνταξη με τις οφειλές τους προς το ταμείο.
 Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες οφειλές.
Δίκαιοι, άτοκοι διακανονισμοί, με δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με βάση την
οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου.
 Όχι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη σε ταμεία, κράτος, τράπεζες.
 Να πληρώσουν επιτέλους κράτος, τράπεζες, εργοδότες. Να καταβάλει το κράτος τις
οφειλές του στο Ταμείο και να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα. Να εισπραχθούν
τα οφειλόμενα από την εργοδοσία.
 Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Άμεση ακύρωση των
νόμων και διατάξεων περί «αναγκαστικής είσπραξης». Απαιτούμε από την διοίκηση του
ΕΤΑΑ να μην στείλει κανένα στοιχείο και καμία πράξη βεβαίωσης οφειλής στο ΚΕΑΟ.
 Συντονισμός με τους συνασφαλισμένους μας στο ΕΤΑΑ (υγειονομικούς,
μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους,), με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με τους αγρότες
(ασφαλισμένους στον ΟΓΑ) και προσπάθεια δημιουργίας κοινού μετώπου.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

