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Συνάντηση Προέδρου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – Επιστημονικών
Φορέων με τον Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Chris
Allen
Για τις σοβαρές συνέπειες στην κοινωνία από την εφαρμογή του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση, ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος και οι Πρόεδροι των Επιστημονικών
Φορέων της χώρας τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Chris
Allen.
Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διετύπωσε στον εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις πάγιες θέσεις του Π.Ι.Σ. σχετικά με το προσχέδιο του
ασφαλιστικού.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ανέφερε ότι το Νομοσχέδιο είναι
αντιαναπτυξιακό, έχει εισπρακτικό χαρακτήρα με στόχο να καλύψει το
δημοσιονομικό κενό 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα προκαλέσει αδυναμία είσπραξης
των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών που θεσμοθετεί και θα οδηγήσει στο
κλείσιμο ιατρείων και εργαστηρίων αυτοαπασχολούμενων ιατρών, με αποτέλεσμα
την αύξηση της ανεργίας, την υπαλληλοποίηση των ιατρών σε μεγάλες επιχειρήσεις
με χαμηλούς μισθούς, την αύξηση της φοροδιαφυγής και τη μετανάστευση του
καλλίτερου δυναμικού της χώρας.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. επανέλαβε την πάγια θέση για σταθερό ασφάλιστρο, στα
σημερινά επίπεδα, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος.
Η αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το 30% των ιατρών δεν
επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως
προβλέπει το προσχέδιο.

Επισήμανε δε το αίτημα διατήρησης του ΕΤΑΑ ως ανεξάρτητου ταμείου, στο πλαίσιο
όμως της τριμερούς χρηματοδότησης. Παρατήρησε ότι η δυσκολία είσπραξης των
εισφορών με το νέο Νομοσχέδιο είναι δεδομένη, γεγονός που θα δημιουργήσει την
ανάγκη για νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό ζήτημα.
Ο κ. Μ. Βλασταράκος στη συνέχεια χαρακτήρισε απαράδεκτη την τακτική που
ακολουθεί ο Υπουργός Εργασίας να μην παραδώσει στους κοινωνικούς φορείς, την
αναλογιστική μελέτη, την οποία όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, έχει παραδώσει στους
θεσμούς. Οι Επιστημονικοί φορείς υπερθεμάτισαν την αντίθεσή τους στο προσχέδιο
και ζήτησαν από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να προβεί σε ενέργειες
ενόψει της συζήτησης που ξεκινάει με τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών.
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