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Τρίτη 19: Ιουλίου :Σκοπιμότητα Δημιουργίας Επαγγελματικού
Ταμείου.

Στα

γραφεία

του

Πανελληνίου

Ιατρικού

Συλλόγου (ΠΙΣ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση
της επιτροπής η οποία ασχολείται με τα θέματα
ασφάλισης,

προκειμένου

να

εξετασθεί

η

σκοπιμότητα της δημιουργίας επαγγελματικού
ταμείου. Πρόεδρος της επιτροπής ασφαλιστικών
θεμάτων του ΠΙΣ είναι ο καθηγητής Στατιστικής
του Πανεπιστημίου Πειραιά Μιλτιάδης Νεκτάριος,
πρώην διοικητής του ΙΚΑ.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ Στάθης
Τσούκαλος, ο επίτιμος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Σωτήρης

Ρηγάκης και ο ελεγκτής του ΙΚΑ και πρώην πρόεδρος του Ειδικού Σώματος Ιατρών
Επιτροπών Συντάξεων Αναπηρίας Κωνσταντίνος Ζαχρακόπουλος.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Μιλτιάδης Νεκτάριος εξέθεσε αναλυτικά τα πλειονεκτήματα
από τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου και, μάλιστα, πριν μεταφερθούν στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα αποθεματικά του κλάδου Προνοίας και
της Στέγης Υγειονομικών, ως άμεσος διάδοχός τους.
Η επιτροπή ανέλαβε να προετοιμάσει την εισήγηση προκειμένου να προκηρυχθεί ο
διαγωνισμός για την αναδοχή της διενέργειας αναλογιστικής μελέτης.
Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι έχουν ήδη προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για
την ανάληψη της διενέργειας της αναλογιστικής μελέτης για το δικό τους
επαγγελματικό ταμείο.

Τετάρτη 20 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ

Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
συζητήθηκε

η

δαπάνη

προκειμένου

να

καταρτισθούν ισολογισμοί για το Ταμείο για τα
έτη 2005 – 2015.
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Πέμπτη 21 Ιουλίου:

α) Οργανωτικές διεργασίες για το 36ο ΠΟΣ
β) Προκαταρκτικό πρόγραμμα

α) Οργανωτικές διεργασίες για το 36ο ΠΟΣ
Ολοκληρώθηκε η πρόταση για το χορηγικό πακέτο («Η Ώρα των Χορηγών») του 36ου
Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου (ΠΟΣ), το οποίο αφορά τον Χρυσό, τον
Αργυρό και τον Χάλκινο χορηγό.
Στα πλαίσια της προβολής της διοργάνωσης, ο Καθηγητής και Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του 36ου ΠΟΣ Γιάννης Τζούτζας και ο Αναπληρωτής
Καθηγητής και Συντονιστής του Επιστημονικού Προγράμματος του συνεδρίου Φώτης
Τζέρμπος παραχώρησαν σχετική συνέντευξη στο περιοδικό «Οδοντιατρικά Θέματα».
Μεταξύ άλλων δήλωσαν:
«Έχουμε

περίπου

215

ελεύθερες

ανακοινώσεις

και

περίπου

90

ενότητες

κατευθυνομένου προγράμματος (στρογγυλά τραπέζια, εισηγήσεις, θέματα κλινικού
ενδιαφέροντος) που παρουσιάζονται από περισσότερους από 170 ομιλητές και τις
οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο πρόγραμμα. Αφορούν όλο το φάσμα της
Οδοντιατρικής. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα επιστημονικά θέματα, αλλά και
επαγγελματικά, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των οδοντιατρικών μονάδων, αλλά
και νομικά θέματα».
Στο ίδιο τεύχος του περιοδικού, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας απευθύνει μήνυμα εν όψει του 36ου ΠΟΣ, στο οποίο αναφέρει μεταξύ
άλλων:
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«Προσφέρουμε τη δυνατότητα στον σύνεδρο να επιλέξει, μέσα από ένα πλήθος
επιστημονικών παρουσιάσεων, hands – on, κ.λπ. οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί και τον
ενδιαφέρει, προκειμένου να εμπλουτίσει και να εμβαθύνει τις γνώσεις του, και μάλιστα
με πολύ χαμηλή οικονομική επιβάρυνση, σε έναν χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από
άριστες προδιαγραφές, επιστημονικού επιπέδου, οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες
για την ανάπτυξη των θεμάτων του συνεδρίου μας.
Ευτυχής συγκυρία και αναγνώριση του κύρους της Ομοσπονδίας αποτελεί η
συμμετοχή όλων των επιστημονικών φορέων της χώρας μας, ιδιαίτερα των
ακαδημαϊκων δασκάλων, οι οποίοι με προθυμία προσφέρθηκαν να συμβαλλουν στη
σύνθεση του προγράμματος του Συνεδρίου. Η ΕΟΟ τους ευχαριστεί θερμά».

β) Προκαταρκτικό πρόγραμμα
Για να δείτε το προκαταρτικό πρόγραμμα ανοίξτε το συνημμένο:
Newsletter 4, 36 ΠΟΣ_ Προκαταρτικό Πρόγραμμα

Δευτέρα 22 Ιουλίου: Συνεδρίαση
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

του

Δ.Σ.

της

Ελληνικής

Μεταξύ άλλων θεμάτων, το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας συζήτησε για την
ίδρυση

μεταπτυχιακού

προγράμματος στην Ιατρική Σχολή
του

Πανεπιστημίου

επιστημονικό

Αθηνών

με

αντικείμενο

«Αποκατάσταση στη Στοματική και ΓναθοΠροσωπική Χειρουργική».
Ο Πρόεδρος της ΕΟΟ εξήγησε αναλυτικά όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις τις οποίες θα
επιφέρει το ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο και το Δ.Σ. συζήτησε
διεξοδικά για τα μέτρα αντιμετώπισης, τόσο προς την κατεύθυνση του υπουργείου
Υγείας και του υπουργείου Παιδείας όσο και στην κατεύθυνση της συνεργασίας της
ΕΟΟ με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συζήτησε για την επιλογή ενός μέλους του Δ.Σ.
προκειμένου να συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Υγείας για τη
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την θεσμική αναγνώριση της Ομοιοπαθητικής.
Το Δ.Σ. όρισε ως τακτικό εκπρόσωπό του στην ως άνω Ομάδα Εργασίας τον Π.
Μωραϊτη, με αναπληρωματικό του τον Δ. Καλλιαντά.

Εκπροσώπηση ΕΟΟ στην Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής
Συνεχιζόμενης
Ελληνική

Εκπαίδευσης.

Οδοντιατρική

Aπό

την

Ομοσπονδία

ορίσθηκαν ως τακτικά μέλη οι Αθανάσιος
Κατσίκης,
Αθανάσιος

Αθανάσιος
Δεβλιώτης

Υφαντής
και

και
ως

αναπληρωματικά μέλη οι Βασίλης Τσανίδης,
Νικόλαος Δέδες και Μαρία Μενεκάκου.
Το Δ.Σ. της ΕΟΟ απέστειλε την Τρίτη 9 Αυγούστου επιστολή προς τον
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τον γενικό γραμματέα Υγείας Πέτρο Γιαννουλάτο και
τον γενικό γραμματέα Δημοσίας Υγείας Γιάννη Μπασκόζο, με την οποία ενημερώνει
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την ολοκλήρωση της συγκρότησης της
Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΟΟ
Zητεί από το υπουργείο Υγείας τον ορισμό εκπροσώπου του το ταχύτερο δυνατόν
ώστε να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη συνάντηση της Επιτροπής την Δευτέρα
29 Αυγούστου 2016, ώρα 7 μ.μ., στα γραφεία της ΕΟΟ., σύμφωνα με όσα έχει
συμφωνήσει, πρόσφατα, αντιπροσωπεία της ΕΟΟ με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα
Ξανθό.
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Τετάρτη 3 Αυγούστου: Συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας για το
επαγγελματικό ταμείο

Την υποχρεωτικότητα της

ασφάλισης

και τον

χαρακτήρα του καθολικού διαδόχου του Ταμείου
Προνοίας και της Στέγης Υγειονομικών για το υπό
μελέτη επαγγελματικό ταμείο των υγειονομικών
συνιστούν τις δύο απαραίτητες προϋποθέσεις τις
οποίες έθεσε την Τετάρτη 3 Αυγούστου ο Πρόεδρος
της

Ελληνικής

Οδοντιατρικής

Ομοσπονδίας,

κ.

Αθανάσιος Κατσίκης, στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων
της χώρας μας με τον υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο, τον υφυπουργό Εργασίας,
κ. Πετρόπουλο, και τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Φραγκου,
κατέστη προφανές ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας δίδει ιδιαίτερη
βαρύτητα στην επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ.
Σημειώνεται ότι οι υγειονομικοί δεν διαθέτουν επικουρικό ταμείο, ενώ το
εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας αποτελεί ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό.
Όμως, επειδή ο νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πρόκειται να
αναλάβει όλα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και επειδή η ίδρυση
επαγγελματικού ταμείου των υγειονομικών, ως καθολικός διάδοχος του Ταμείου
Πρόνοιας και της Στέγης Υγειονομικών, θα αποκλείσει τα αποθεματικά του Ταμείου
Προνοίας (112 εκατ. ευρώ) και της Στέγης Υγειονομικών (4,5 εκατ. ευρώ) από τον
ΕΦΚΑ για να προικοδοτηθεί το επαγγελματικό ταμείο, προτείνουμε:
-

Να προβλέπεται η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και ο χαρακτήρας του
καθολικού διαδόχου των υφισταμένων ταμείων, ως απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού ταμείου των
υγειονομικών.

Ενημέρωση για Non paper από τον υπουργό Εργασίας
Την Τετάρτη 3 Αυγούστου, ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος,
επέδωσε στους επικεφαλής των υγειονομικών φορέων το εξής non paper:
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«Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζζονταν λόγω ιδιότητας στο
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), μπορεί να εξαιρούνται από την
ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα ΝΠΔΔ που τους εκπροσωπούν,
προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση και την
εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά
κλάδο. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται
στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των ως άνω επαγγελματικών ή
αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους
όρους. Θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε
εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία
ορίζονται, μετά από σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με
απόφαση του ιδίου του Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής
της παρούσης».
Καθίσταται σαφές ότι στο ως άνω non paper δεν διευκρινίζονται επακριβώς οι
ιδιαιτερότητες σε σχέση με το Ταμείο Πρόνοιας και τη Στέγη Υγειονομικών, τις οποίες
ο Πρόεδρος της ΕΟΟ εξήγησε στο Υπουργό Εργασίας και, μαζί με τους υπολοίπους
επικεφαλής των υγειονομικών φορέων, απαίτησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις της
υποχρεωτικότητας και του χαρακτήρα του καθολικού διαδόχου για το επαγγελματικό
ταμείο των υγειονομικών.

Αλλαγές στο ασφαλιστικό

Aπό τον εκπρόσωπο της ΕΟΟ στη διοικούσα
επιτροπή του τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ
(ΤΣΑΥ), κ. Τσέκερη:

Α. Μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 (ασφαλιστικός νόμος) στις αρχές Μαΐου του
2016 και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στα μέσα Μαΐου του 2016
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ισχύουν για όλους ασφαλισμένους του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, άρα και
του ΤΣΑΥ, νέα δεδομένα.
Το βασικό νέο στοιχείο είναι ότι όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα με τον χρόνο
πρώτης ασφάλισης τους, αντιμετωπίζονται όσον αφορά τις ασφαλιστικές τους
εισφορές και το ποσό της σύνταξής τους με τον ίδιο τρόπο. Αυτά, ανεξάρτητα και απ’
το Ταμείο στο οποίο ήταν πριν ασφαλισμένοι.
1. Όλοι πληρώνουν ένα ποσοστό του μισθού τους ή του καθαρού εισοδήματός
τους για ασφαλιστικές εισφορές. Το 20% για τη σύνταξη, το περίπου 7% για τον
Κλάδο Υγείας, το περίπου 7% για την επικουρική σύνταξη για όσους έχουν και το 4%
για τον Κλάδο Προνοίας (εφάπαξ) για όσους έχουν.
Η μόνη διαφορά ανάμεσα στους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αγρότες απ’ τη μια μεριά και τους μισθωτούς απ την άλλη,
είναι ότι οι πρώτοι καταβάλουν τα παραπάνω ποσά εξ’ ολοκλήρου μόνοι τους, ενώ οι
μισθωτοί για τον Κλάδο Υγείας και τον Κλάδο κύριας σύνταξης κατά το 1/3 αυτοί και
κατά τα 2/3 ο εργοδότης τους, ενώ για τον Κλάδο επικουρικής σύνταξης κατά το 1/2 ο
μισθωτός και 1/2 ο εργοδότης και για τον Κλάδο Προνοίας αποκλειστικά ο μισθωτός.
Για τους αυτοαπασχολούμενους που αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί,
αντιμετωπίζονται και ασφαλιστικά ως μισθωτοί.
Για τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους που προέρχονται απ’ το ΕΤΑΑ για
τα 4 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου, υπάρχει μία έκπτωση στις ασφαλιστικές
τους εισφορές που φτάνει το 50% ανάλογα με το δηλωθέν καθαρό φορολογητέο
εισόδημα.
2. Η σύνταξη που δικαιούται οποιοσδήποτε είναι το άθροισμα της εθνικής
σύνταξης (σήμερα 384 €) και της αναλογικής που προκύπτει απ’ το ποσοστό
αναπλήρωσης επί του συντάξιμου μισθού επί του οποίου πλήρωνε τις ασφαλιστικές
εισφορές. Το ποσοστό αναπλήρωσης εξαρτάται απ’ τα χρόνια ασφάλισης.
Με βάση τα παραπάνω για τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ, έχουμε κατ’ αρχήν δύο
μεγάλες διαφορές:
α. Δεν ξεχωρίζουν πια σε ασφαλισμένους πριν και μετά το ’93.
β. Δεν υπάρχει πια ίδια σύνταξη για όλους με τα ίδια χρόνια. Εξαρτάται και
απ’ τις κρατήσεις που έχουν γίνει που είναι διαφορετικές για τον κάθε ένα
ασφαλισμένο.
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Β.

Η αλλαγή που υπάρχει σε σχέση με τους μονοσυνταξιούχους.
Από 1/1/2016 καταργήθηκε το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων. Για το 2016 θα

εισπραχθεί το ποσό που ισχύει και για τους υπόλοιπους. Για το 2017 θα αρχίσει να
εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό με βάση το μισθό ή το καθαρό φορολογητέο
εισόδημα.
Για τους συναδέλφους που ήταν στο καθεστώς του μονοσυνταξιούχου όταν βγουν
στη σύνταξη για την επιπλέον παροχή που θα πάρουν, προβλέπονται στην παράγραφο
11 του άρθρου 234 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στα τέλη Μαΐου του 2016,
τα εξής: «Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί
προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου μονοσυνταξιούχου, η επιπλέον παροχή θα
υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή
αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο
συντάξιμος μισθός σ’ αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπ’ όψη τη
βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς…».
Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες στην εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου που
αφορούν τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ για τις οποίες θα επανέλθουμε.
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