ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 31-1-2016

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του ιατρικού Συλλόγου Έβρου (Ι.Σ.Ε) καταγγέλλει τα
προτεινόμενα από την κυβέρνηση νέα μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα.
Θεωρούμε ότι αποτελούν τη χαριστική βολή που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του
Ιδιωτικού τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην οικονομική εξόντωση χιλιάδων
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών. Φαίνεται ότι μέσω της ασφαλιστικής, «μεταρρύθμισης»
μπαίνει το τελευταίο καρφί στο εδώ και πέντε χρόνια εξελισσόμενο σχέδιο εξόντωσης των
μικρομεσαίων ελευθεροεπαγγελματιών. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η προβλεπόμενη
δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από
δυσβάστακτους φόρους.
Έτσι οι ελευθεροεπαγγελματίες του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, από
1/1/2017 θα καταβάλουν εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ίση με το 20% του καθαρού
φορολογητέου εισοδήματος. Σε αυτό θα προστίθεται η εισφορά για τον κλάδο υγείας και
πρόνοιας και για επικουρική σύνταξη, περίπου 13%. Έτσι οι μηνιαίες εισφορές του
ελευθεροεπαγγελματία θα κυμαίνονται από 158 ΕΥΡΩ (η κατώτερη) έως 1548 ΕΥΡΩ (η
ανώτερη).
Αυτές οι εισφορές, σε συνδυασμό με την αύξηση φορολογίας από 26% σε 29%, την
προκαταβολή φόρου στο 100%, το τέλος επιτηδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης και μια
σειρά άλλα μέτρα όπως claw back και rebate, την υποτιμολόγηση ιατρικών πράξεων και την
καθυστέρηση πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, οδηγούν τελεσίδικα χιλιάδες ιδιωτικά ιατρεία,
αλλά και άλλους κλάδους ελευθεροεπαγγελματιών σε λουκέτο, χωρίς κανένα επί της ουσίας
όφελος για την πολιτεία.
Ταυτόχρονα η ενσωμάτωση του ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ σε ένα ενιαίο ταμείο, οδηγεί επί της ουσίας
στην υφαρπαγή των αποθεματικών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου των
υγειονομικών, που διαχρονικά στηριζόταν μόνο στις εισφορές των ασφαλισμένων του
(αναλογία 5 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο).
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση να σκεφτεί
ένα μέτρο το οποίο θα αποτελέσει την ταφόπλακα όχι μόνο του ελευθεροεπαγγελματία
ιατρού άλλα και κάθε οικονομικής δραστηριότητας με καταστροφικές συνέπειες για την
οικονομία αλλά και τη δημογραφία της χώρας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι κυβερνώντες
δεν αντιλαμβάνονται τόσο το ατελέσφορο του εγχειρήματος όσο και τις καταστροφικές
συνέπειες του.
Επίσης δεν κατανοούμε με ποια λογική οι πολίτες – αυτοαπασχολούμενοι θα
πληρώνουν διαφορετικές εισφορές για να πάρουν στο τέλος, αν θα πάρουν, την ίδια για
όλους πενιχρή σύνταξη. Σε ποιο κανόνα δικαίου βασίζεται αυτό;
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Το μέτρο αυτό τελικά θα έχει το αντίθετο ακριβώς από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αυτό
διότι:
1) Θα κλείσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών
ιατρείων, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στα παραπάνω δυσβάσταχτα οικονομικά
βάρη. Άρα από πού θα αντληθούν οι σχεδιαζόμενες αυξημένες εισφορές;
2) Η τάση για μετανάστευση στο εξωτερικό θα κορυφωθεί. Όσοι μπορέσουν να μεταφέρουν
την έδρα της επιχείρησής τους σε γειτονική, πιο φιλική φορολογικά χώρα, θα το κάνουν,
ενώ οι υπόλοιποι θα αναζητήσουν ατομικά εργασία στο εξωτερικό. Αν αυτό επιδιώκουν
τελικά οι κυβερνώντες, να είναι σίγουροι ότι θα πετύχουν τον στόχο τους!
3) Όσοι διατηρήσουν την δραστηριότητά τους στη χώρα μας, αυτή θα είναι τόσο μειωμένη,
που δεν θα προκύπτει τέτοιο φορολογητέο εισόδημα που να αποφέρει τις σχεδιαζόμενες
εισροές στα Ταμεία. Επιπλέον θα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις νέες υπέρογκες
«υποχρεώσεις» τους με συνέπεια να αυξάνονται οι ανείσπρακτες οφειλές και τα «χρέη»
στα κρατικό Ταμείο, στο οποίο ελάχιστες πλέον εισροές θα υπάρχουν.
Δεν είμαστε αρνητικοί σε διορθωτικές παρεμβάσεις για τη σωτηρία του ασφαλιστικού
συστήματος και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Οι αλλαγές όμως αυτές θα πρέπει να
βασίζονται σε κανόνες δικαιοσύνης και ισοτιμίας για όλους τους ασφαλισμένους και να έχουν
δυνατότητα να εισπραχθούν ώστε να πετύχουν τον στόχο τους.
Ειδικότερα, προτείνουμε την άμεση απόσυρση των προτάσεων της κυβέρνησης και
συζήτηση από μηδενικής βάσης για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, θέτοντας τις παρακάτω
προτάσεις τις οποίες θεωρούμε αδιαπραγμάτευτες:
1) Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του ΕΤΑΑ
– ΤΣΑΥ, στο ύψος των απαράδεκτων κουρεμάτων που έγιναν από προηγούμενες
κυβερνήσεις.
2) Αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τόσο του
κλάδου περίθαλψης όσο και ιδιαίτερα του κλάδου σύνταξης. Μπορούν να υπάρχουν
ασφαλιστικές κλάσεις με διαφορετικές, συγκεκριμένες όμως εισφορές, άσχετες με το
εισόδημα, που θα οδηγούν σε διαφορετικό ύψος σύνταξης. Η επιλογή της κλάσης θα
πρέπει να ανήκει στον κάθε ασφαλισμένο.
3) Διατήρηση της αυτονομίας του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, το οποίο, παρά το κούρεμα των
αποθεματικών του, συνεχίζει να είναι ακόμα και σήμερα πλεονασματικό και να χορηγεί
συντάξεις χωρίς την παραμικρή συμμετοχή του κράτους, η οποία όφειλε να υπάρχει
στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης. Δεν αποδεχόμαστε την ενσωμάτωσή του
σε ένα ενιαίο Ταμείο με άμεση συνέπεια την οικονομική του καταστροφή και την
διακύβευση του μέλλοντος των ασφαλισμένων του. Επιλογή της Διοίκησης του ΕΤΑΑΤΣΑΥ μόνο από τους ασφαλισμένους του.
4) Διακομματική συμφωνία για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται η
υλοποίησή τους άσχετα με τις κυβερνητικές αλλαγές.
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Καλούμε την πολιτική ηγεσία του τόπου να ξανασκεφτεί το μέτρο αυτό και να βρει
άλλους τρόπους, δίκαιους και αποτελεσματικούς, για τη σωτηρία του ασφαλιστικού
συστήματος της χώρας.
Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας και όλων των κομμάτων, να πάρουν σαφή θέση
έναντι του επιδιωκόμενου καταστροφικού εγχειρήματος. Αν πράγματι συμφωνούν με την
κυβέρνηση, θα θέλαμε να μάθουμε τα επιχειρήματά τους.
Στο πλαίσιο του αγώνα για την αποδοχή των προτάσεών μας, αποφασίζουμε τους
παρακάτω τρόπους δράσεις:
1. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΠΙΣ. Ειδικότερα:
I. Αποχή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις 1 και 3 /2/2016.
II. Συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 4-2-2016.
2. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των φορέων στο νομό Έβρου (συγκεντρώσεις,
πορείες, κοινά ψηφίσματα).
3. Στήριξη του αγώνα των αγροτών με κάθε τρόπο.
4. Κατάθεση προτάσεων για την προσεχή Γ.Σ του ΠΙΣ
Καλούμε όλους τους συναδέλφους αλλά και όλους τους κοινωνικούς φορείς των
ελευθεροεπαγγελματιών και των αγροτών σε συσπείρωση για ένα κοινό μέτωπο αντίστασης.
Πολύ σύντομα, η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη.
Για τη Γ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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