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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με αφορµή την καταψήφιση στην Βουλή της τροπολογίας που προέβλεπε την ένταξη του κλάδου
περίθαλψης του ΤΣΑΥ στον ΕΟΠΥΥ από 1 Νοεµβρίου, µαζί µε τους υπόλοιπους κλάδους
περίθαλψης του ΕΤΑΑ, παρατίθενται επικαιροποιηµένες οι παράµετροι που διαµορφώνουν την
προοπτική περίθαλψης των Υγειονοµικών.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρατεινόµενη και συνεχώς κλιµακούµενη κοινωνική αναταραχή που εκδηλώνεται λόγω της
µεγάλης οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας, πλήττει µε βαρύτατες συνέπειες το γενικότερο
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, επηρεάζοντας δραµατικά και τον Ασφαλιστικό Φορέα των
Υγειονοµικών, ο οποίος διέρχεται τις δραµατικότερες ώρες από την εποχή της ίδρυσής του.
Το Ταµείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών ΤΣΑΥ, πριν ενσωµατωθεί στο ΕΤΑΑ ως
Τοµέας Υγειονοµικών δυνάµει του Νόµου 3655/2008, πληρούσε ως ∆ηµόσιος Αυτασφαλιστικός
Οργανισµός όλες τις προϋποθέσεις επάρκειας, ώστε να χαρακτηρίζεται ως ευγενές Ταµείο, το οποίο
παρά τις αδυναµίες που είχαν αρχίσει ήδη να εµφανίζονται, κυρίως λόγω της έλλειψης
προσωπικού, κατάφερνε να βρίσκεται σε δυναµική τροχιά εσόδων και ισοσκελισµένων εξόδων
µέσα στο γενικότερα επισφαλές περιβάλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μετά την ενοποίηση των Ταµείων στο ΕΤΑΑ, παρουσιάστηκαν σηµαντικά προβλήµατα
οργανωτικής φύσεως που δεν αντιµετωπίστηκαν εγκαίρως- όπως προέβλεπε το άρθρο 35 του ν.
3655/2008. Πιο συγκεκριµένα, δεν προχώρησε η κατάρτιση του νέου Οργανισµού του ΕΤΑΑ εντός
έτους από την έναρξη λειτουργίας του, που θα αντιµετώπιζε πολλά προβλήµατα οργανωτικής
φύσεως και θα θωράκιζε σε ένα σηµαντικό βαθµό και το ΤΣΑΥ.
Αντ αυτού ακολούθησαν µια σειρά κυβερνητικές και νοµοθετικές παρεµβάσεις που αποµείωσαν και
αποστερούν από το Ταµείο ζωτικό τµήµα του στελεχιακού του δυναµικού µε συνέπεια οι τρέχουσες
συναλλαγές και εξυπηρετήσεις των ασφαλισµένων να σηµειώνουν δραµατικά µεγάλες
καθυστερήσεις.
Στα πλαίσια της προσπάθειας εξισορρόπησης των λειτουργιών και αποδόσεων του, το ΤΣΑΥ
δέχθηκε βαρύτατο πλήγµα, µε το πρόσφατο κούρεµα (PSI) των διαθεσίµων και αποθεµατικών του
στην Τράπεζα Ελλάδος αφού ο ν. 2469/1997 προέβλεπε αυτά να επενδύονται σε οµόλογα (Κοινό
Κεφάλαιο Ασφαλιστικών Ταµείων).
Τότε ανετράπη πλήρως και η όποια αισιόδοξη εικόνα είχε παραµείνει στο Ταµείο, αφού τα
αποθεµατικά του εξανεµίστηκαν και το υπόλοιπό τους δεν είναι άµεσα διαθέσιµο, καθώς κάθε
ανάληψη από την Τράπεζα της Ελλάδος σηµαίνει αυτόµατα «σπάσιµο» των οµολόγων που
αντιστοιχούν στην µερίδα κάθε Τοµέα, στην τιµή που πωλούνται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή
στη δευτερογενή αγορά.
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σε αυτό το γενικότερο επισφαλές περιβάλλον που διαµορφώνεται για την προοπτική του ΤΣΑΥ,
νοµοθετήθηκε µε τον νόµο 4075/2012 άρθρο 42, η από 1.6.2012 ενσωµάτωση των Κλάδων Υγείας
του ΕΤΑΑ στον ήδη προβληµατικό και εκ της ιδρύσεως του θνησιγενή ΕΟΠΥΥ. Το άρθρο 44 του
ιδίου νόµου παρέχει τη δυνατότητα, κατόπιν αναλογιστικής µελέτης, της µη ένταξης των Κλάδων

Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ µε ταυτόχρονη όµως µετατροπή του σε Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 «Ταµεία
Επαγγελµατικής Ασφάλισης», µετά από αίτηµα των αντιπροσωπευτικότερων Οργανώσεων των
ασφαλισµένων. Ενώπιον αυτής της προοπτικής µετατέθηκε η ενσωµάτωση των Κλάδων Υγείας
ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ µέχρι τις 31.12.2012.
Τίθεται εποµένως ενώπιον των Πανελληνίων Υγειονοµικών Φορέων, το δίλληµα της εξαίρεσης του
Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ, ως Τοµέα Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον νόµο 3029/2002.
Το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ, έχοντας και την αρχική σύµφωνη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τοµέα
Υγειονοµικών ΤΣΑΥ και των άλλων Τοµέων, καθώς και των διοικήσεων των
αντιπροσωπευτικότερων Φορέων των ασφαλισµένων, διατύπωσε την άρνηση ένταξης των Κλάδων
Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ και αποφάσισε την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης σύµφωνα
µε την πρόβλεψη του νόµου, ενώ αναλογιστικές µελέτες εκπονούν και οι Φορείς.
Η κατ αρχή αρνητική στάση των Υγειονοµικών Φορέων να ενταχθούν ασφαλιστικά στον εξ αρχής
θνησιγενή ΕΟΠΥΥ, βασίζεται στην καθηµερινή διαπίστωση, ότι αυτός βρίσκεται σε πλήρη
αδυναµία να καλύψει έστω και τις στοιχειώδεις ανάγκες των ασφαλισµένων του, περικόπτοντας σε
τριτοκοσµικά επίπεδα τις παροχές υγείας.
Πέραν από την ανησυχία για την δυνατότητα διασφάλισης του επιπέδου των σηµερινών παροχών,
που καθηµερινά συρρικνώνονται, εγείρεται και το ζήτηµα προάσπισης της ακίνητης και κινητής
περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ.
Εκ των ως άνω, πέραν των όποιων συµπερασµάτων ανακύψουν από την ολοκλήρωση των
αναλογιστικών µελετών, καταγράφονται οι αναµενόµενες συνέπειες από την ενδεχόµενη µετατροπή
του Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ σε Ν.Π.Ι.∆., σύµφωνα µε τον νόµο 3029/2002, ως εξής :
Α. Το µέχρι σήµερα αναδιανεµητικό σύστηµα αντικαθίσταται από ένα κεφαλαιοποιητικό σύστηµα,
µε τήρηση ατοµικών λογαριασµών ασφάλισης, κατά το πρότυπο των ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιριών, µε συνέπεια να ανατραπεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Β. Η πολιτεία αποσύρεται από τις ευθύνες της έναντι των ασφαλισµένων πολιτών της, µε την
απαγόρευση οποιασδήποτε κρατικής επιχορήγησης. Μετά την δραµατική αποµείωση των
αποθεµατικών του λόγω PSI, η προοπτική αυτή συνθέτει ένα εφιαλτικό σενάριο για το µέλλον του
Κλάδου Υγείας του ΤΣΑΥ.
Γ. Η ανάγκη βιωσιµότητας του Κλάδου Υγείας ως Επαγγελµατικού Ταµείου Ν.Π.Ι.∆., θα
προκαλέσει αναπόφευκτα σηµαντική αύξηση των εισφορών, µε παράλληλη µείωση των παροχών
και απρόβλεπτες συνέπειες για τους ασφαλισµένους.
∆. Μετά το PSI καθίσταται ανέφικτη η εφαρµογή των διατάξεων ν. 3029/2002
περί
Επαγγελµατικών Ταµείων Ν.Π.Ι.∆, που ορίζουν την υποχρέωση δηµιουργίας αποθεµατικών, το
ύψος των οποίων αντανακλά τις οικονοµικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει έναντι των
ασφαλισµένων και των δικαιούχων παροχών.
Ε. Η έλλειψη επαρκών αποθεµατικών και η αδυναµία δηµιουργίας νέων, θα υπονοµεύσει την
βιωσιµότητα του Ν.Π.Ι.∆., οπότε σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3029/2002, θα µπει σε
αναγκαστική διαχείριση, θα διαλυθεί και το σύνολο των παγίων και αποθεµατικών του θα µοιραστεί
στους πιστωτές.
Ζ. Η µετατροπή του Κλάδου Υγείας σε Ν.Π.Ι.∆. θέτει σε επισφάλεια τον τρόπο είσπραξης των
εισφορών του Κλάδου Υγείας. Καθίσταται προφανές το επισφαλές της απόδοσης των εισφορών στο
Ν.Π.Ι.∆. όταν θα εισπράττεται από ένα Ν.Π.∆.∆. όπως το ΕΤΑΑ η όπως προετοιµάζεται, από τον
Ενιαίο Φορέα Είσπραξης Εισφορών των Ασφαλιστικών Οργανισµών.

Η. Η αποκοπή του Ν.Π.Ι.∆., από την δυνατότητα είσπραξης των εισφορών και των εσόδων του και
η διαχείριση αυτών από ένα τρίτο φορέα θα οδηγήσει, µε µαθηµατική ακρίβεια, στην µελλοντική
κατάργησή του.
Εκ των ως άνω καταγραφοµένων συνεπειών καθίσταται επιτακτική η διατήρηση του Κλάδου
Υγείας του ΤΣΑΥ ως Ν.Π.∆.∆., µε την ταυτόχρονη παραµονή, τον έλεγχο και την χορήγηση των
παροχών υγείας στον φυσικό του χώρο του Ταµείου και την σηµαντική ενίσχυση του µε
προσωπικό.
Η συνεχιζόµενη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, το κύµα συνταξιοδοτήσεων που έχουν
δηµιουργήσει οι αντιασφαλιστικοί νόµοι, οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και σε
Πολιτικά Γραφεία, καθώς και η απαγόρευση νέων προσλήψεων, έχουν δηµιουργήσει συνολικά στο
ΕΤΑΑ και στον Τοµέα Υγειονοµικών ΤΣΑΥ ειδικότερα, απαγορευτικές συνθήκες για την επαρκή
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του Ταµείου. Χαρακτηριστικά φαινόµενα
δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Ταµείου, τις συνέπειες της οποίας υφίστανται οι ασφαλισµένοι
λόγω της δραµατικής αποµείωσης του στελεχιακού δυναµικού, είναι οι µεγάλες καθυστερήσεις στην
απόδοση των συντάξεων, των ιατρικών δαπανών, των νοσηλίων, των φαρµακευτικών δαπανών, των
εκκαθαρίσεων κλπ. Ειδικότερα οι ασφαλισµένοι καλούνται να καταβάλλουν εξ ιδίων την προµήθεια
των φαρµάκων τους, αφού οι µεγάλες καθυστερήσεις απόδοσης των φαρµακευτικών δαπανών έχουν
ως συνέπεια την διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρµάκων εκ µέρους των φαρµακοποιών.
Πέραν τούτων επισηµαίνεται το αρνητικό φαινόµενο της µείωσης των εισόδων λόγω αδυναµίας
ελέγχου των οφειλετών, ελλείψει προσωπικού
Η αναλογιστικές µελέτες που θα εκπονηθούν, θα έχουν ως σκοπό την καταγραφή της γενικότερης
εικόνας και προοπτικής του Ταµείου ως Ν.Π.∆.∆., στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής
ασφάλισης.
Επισηµαίνεται η µεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία αναβάθµισης της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών, εις ότι αφορά την αυτοµατοποίηση των συναλλαγών και την διαδικασία
ψηφιακής µηχανοργάνωσης του µητρώου ασφαλισµένων και εργοδοτών, που πραγµατοποιείται από
τρίτο φορέα. Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει σηµαντικά, το χρονοδιάγραµµα
έχει παραβιαστεί και συνεπεία των επανειληµµένων νοµοθετικών παρεµβάσεων που κατέστησαν
αναγκαία την τροποποίηση των προγραµµάτων
Η ψηφιακή επικοινωνία των ασφαλισµένων µε το Ταµείο για ορισµένα θέµατα όπως η λήψη
πληροφοριών, η υποβολή ηλεκτρονικώς αιτήσεων για έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου, ενηµέρωση
προσωπικών στοιχείων, ασφαλιστική ενηµερότητα, κωδικοποίηση παθήσεων κ.λπ., καθώς και η
αυτοµατοποίηση των συναλλαγών των Τοµέων Υγειονοµικών που περιλαµβάνει τον Η.Φ.Α.
(Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασφαλισµένου), τον Η.Φ.Ε. (Ηλεκτρονικό Φάκελο Εργοδότη), η υποβολή
καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών (εργοδότου – ασφαλισµένου), η Μηχανογράφηση της
∆/νσης Ασθενείας, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, η µηχανογράφηση του Λογιστηρίου κ.λπ. δεν
έχουν ολοκληρωθεί παρότι οι εργασίες συνεχίζονται.
Πέραν τούτων παραµένει το αναχρονιστικό καθεστώς των Αντιπροσωπειών του Ταµείου στην
περιφέρεια που χρεώνει τους Προέδρους των Υγειονοµικών Συλλόγων µε ευθύνες διοικητικού,
ταµειακού και λογιστικού χαρακτήρα χωρίς την αναγκαία υπηρεσιακή υποδοµή.
Το πρόβληµα αυτό έχει αποκτήσει ειδικότερα χαρακτηριστικά µε την νοµοθετική ρύθµιση που
ορίζει την από 1.1.2011 συνολική κατάθεση των πάσης φύσεως οφειλών των ασφαλισµένων προς το
Ταµείο, αποκλειστικά στις συνεργαζόµενες Τράπεζες. Η συνεπεία τούτου αφαίρεση της
εισπρακτικής αρµοδιότητας των Αντιπροσωπειών έχει ως συνέπεια την αποστέρηση άµεσων πόρων
για τις λειτουργικές τους ανάγκες, τους οποίους πρέπει να καλύπτει το Ταµείο µε την έκδοση
ενταλµάτων πληρωµής θεωρηµένων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τους εγκριθέντες

προϋπολογισµούς κάθε Αντιπροσωπείας. Ήδη η διαδικασία αυτή ξεκίνησε , αλλά προσέκρουσε
στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος µε µεγάλη καθυστέρηση, όρισε αυστηρές
διαδικασίες για την πληρωµή, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι επιτακτικές ανάγκες για την επίσπευση διεκπεραίωσης των ανεπίτρεπτα παρατεινόµενων
εκκρεµοτήτων του ΤΣΑΥ, επιβάλλει την άµεση υλοποίηση παρεµβάσεων, ως εξής:
1. Άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης 150 θέσεων στο ΕΤΑΑ, οκτάµηνης
διάρκειας µέσω ΑΣΕΠ.
2. Απασχόληση ασκουµένων φαρµακοποιών στην Φαρµακευτική Υπηρεσία του ΤΣΑΥ κατά το
τελευταίο τρίµηνο της άσκησής τους. (Χρήζει νοµοθετικής ρύθµισης)
3. Ανάθεση εργασιών εκκαθάρισης δαπανών περίθαλψης, συνταξιοδοτικών φακέλων και
άλλων εκκρεµοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς. (Χρήζει νοµοθετικής ρύθµισης)
4. Ανάθεση σε τρίτους του ελεγκτικού έργου. (Χρήζει νοµοθετικής ρύθµισης)
5. Πλαισίωση του προσωπικού µε συνεργάτες που θα διαθέσουν οι Φορείς των ασφαλισµένων.
(Αρχικώς άτυπα και επισήµως µετά από νοµοθετική ρύθµιση)
6. Επίσπευση της µηχανοργάνωσης του Ταµείου .
7. Οριστική διεκπεραίωση της εκκρεµότητας των Αντιπροσωπειών.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Είναι εµφανές ότι στα πλαίσια της δραµατικής ασφαλιστικής πραγµατικότητας όπως αυτή
καταγράφεται σήµερα, το ΤΣΑΥ κινείται σε κινούµενη άµµο. Η διάσωσή του θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο διαρκούς εγρήγορσης και περιφρούρησης από ολόκληρο τον υγειονοµικό
επιστηµονικό κόσµο κατά τρόπο ώστε να αποτελεί έναν µείζονα διεκδικητικό στόχο.
Ο µόχθος, οι στερήσεις και η κοινωνική επένδυση ολόκληρης ζωής για γενεές υγειονοµικών δεν
µπορεί και δεν πρέπει να παραδοθούν αµαχητί, στην λογική της εξυπηρέτησης της όποιας
εφαρµοζόµενης πολιτικής.

