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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναγκαιότητα για ασφαλιστική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ήταν επιτακτική.
Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός την τελευταία δεκαετία , η οικονοµική ύφεση και
πάνω από όλα οι αρνητικές δηµογραφικές εξελίξεις απαιτούσαν άµεσο δράση για
µια συνολική και µακροχρόνια αντιµετώπιση του θέµατος
Η κατάρρευση της σχέσης εργαζοµένων προς συνταξιούχους στο 1,27 / 1 από την
σχέση 4 / 1 που είναι απαραίτητη για να είναι βιώσιµο το αναδιανεµητικό σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης , θα κορυφωθεί ακόµη περισσότερο στο τέλος της επόµενης
δεκαετίας όταν , η πολυπληθέστερη γενεά των ετών 1946-1964 θα βρεθεί στην
φάση της συνταξιοδότησης.
Η ένταση µάλιστα της δηµογραφικής εξέλιξης είναι τέτοια που σταδιακά
υπολογίζεται ότι θα εκµηδένιζε τα όποια οφέλη θα προέκυπταν ακόµη και από
σηµαντική πτώση της ανεργίας αλλά και από την βελτίωση της εισπραξιµότητας των
εισφορών που αποτελεί µια χρόνια πληγή του συστήµατος
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Στο ισχύον Σύνταγµα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001 και
στο

άρθρο 22 παρ 5 ορίζεται ότι « Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική

ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει»
Η συνταγµατική αυτή θεµελίωση του δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση
όπως αυτή

έχει ερµηνευτεί και από την νοµολογία των Ελληνικών

δικαστηρίων , συνθέτει τη βάση για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των
εργαζοµένων , ανεξάρτητα από το είδος απασχόληση τους
Η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου,
εντοπίζεται στο άρθρο 25 παρ 1 του Συντάγµατος που προβλέπει ότι:
Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση
του κράτους
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Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και
αποτελεσµατική άσκηση τους, ενώ οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορεί κατά
το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε
απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο , εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ
αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί εποµένως κοινωνικό δικαίωµα,
το περιεχόµενο του οποίου, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος,
συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να µεριµνά για την ύπαρξη και τη
συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να καθίσταται
εφικτή η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος των πολιτών και υπό αυτήν την
έννοια το κράτος εγγυάται την κοινωνική ασφάλιση
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ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου πυλώνα ασφάλισης
διέπεται από εξής θεµελιώδεις αρχές:
την αρχή της ανταποδοτικότητας
την αρχή της καθολικότητας
την αρχή της υποχρεωτικότητας
την αρχή του δηµόσιου χαρακτήρα της υποχρεωτικής ασφάλισης
την αρχή της προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου και
την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Τρόπος Λειτουργίας της Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατά

κανόνα,

η

λειτουργία

της

υποχρεωτικής

κοινωνικής

ασφάλισης

πραγµατοποιείται µέσω του αναδιανεµητικού συστήµατος. Το σύνολο των
εισπραττοµένων πόρων από τα Ταµεία καλύπτει το σύνολο των τρεχουσών
προβλεποµένων συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιούχων (µε το όποιο θετικό
υπόλοιπο να αποθεµατοποιείται). Εντός βεβαίως του συγκεκριµένου σχήµατος, στο
οποίο η συµµετοχή είναι καθολική και υποχρεωτική, λειτουργεί η αρχή της
κοινωνικής αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και ο ζωτικός ρόλος του
κράτους που συνίσταται κυρίως στη µακροχρόνια πρόβλεψη και διασφάλιση της
δίκαιης, µεταξύ των γενεών κατανοµής του κόστους χρηµατοδότησης
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Αναλογιστική Υποχρέωση Ασφαλιστικού Συστήµατος

ΠΥΛΩΝEΣ

I.

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρώτος Πυλώνας Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
•

II.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Κυρία και Επικουρική Ασφάλιση

∆εύτερος Πυλώνας Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση
•

Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης

III. Τρίτος Πυλώνας Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση
•

Προγράµµατα Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Κάλυψης
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Το µοντέλο των τριών πυλώνων αποτελεί ένα συνδυασµό αναδιανεµητικού
και

κεφαλαιοποιητικού

συστήµατος,

δηλαδή

ενός

συστήµατος

που

στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών µε το σκέλος της σύνταξης
γι’αυτούς που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί να χρηµατοδοτείτε από τους
σηµερινούς εργαζοµένους και το σκέλος της σύνταξης που στηρίζεται στις
εισφορές κάθε εργαζοµένου κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου και
οι οποίες επενδύονται σε έναν κουµπάρα και συµπληρώνουν την βασική
σύνταξη
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∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ
Φορείς Κύριας Ασφάλισης 1ο Επίπεδο
Παρέχουν συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης. 2ο επίπεδο
Είναι οργανισµοί που έχουν συσταθεί για να συµπληρώνουν τις βασικές
παροχές του φορέα κύριας ασφάλισης µε ένα ακόµη ποσό περιοδικής η
εφάπαξ παροχής
Ταµεία Πρόνοιας 3ο επίπεδο
Χορηγούν µια µόνο και µάλιστα στιγµιαία παροχή ( εφάπαξ παροχή ) µε
την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και ιδίως κατά την έξοδο
των ασφαλισµένων από την παραγωγική διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο νόµος 3029/2002 άρθρο 6 παρ 20 έδωσε την δυνατότητα στα ήδη υπάρχοντα
ταµεία πρόνοιας που λειτουργούν υπό µορφή ΝΠ∆∆ να µετατραπούν σε ΝΠΙ∆ εφ’
όσον καταβάλλονται σ’ αυτά εισφορές µόνο από τους ασφαλισµένους
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Ν. 4389/2016 : Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήµατος
Με το άρθρο 51 συστήθηκε

Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την

επωνυµία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ)
Από 1.1.2017, οι υφιστάµενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται
αυτοδίκαια στον Ε.Φ.Κ.Α. ο όποιος καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών (άρθρο
53) µε εξαίρεση το Ν.Α.Τ. και τον Ο.Γ.Α. που εξακολουθούν, και µετά την κατά τα ως άνω
ένταξή τους, να διατηρούν αυτοτελή νοµική προσωπικότητα για την άσκηση των µη
ασφαλιστικών τους αρµοδιοτήτων ενώ συστήνεται και ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία ΤΜΕ∆Ε µε
αντικείµενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
του τ. Ε.Τ.Α.Α..
Με το άρθρο 74 δηµιουργείται το «Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.») το οποίο συγκροτούν δυο κλάδοι
α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης , όπου εντάσσονται τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης
β) κλάδος εφάπαξ παροχών, όπου εντάσσονται τα ταµεία και οι κλάδοι Πρόνοιας.
Από τον . κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξαιρούνται της ασφάλισης οι
ανεξάρτητα απασχολούµενοι υγειονοµικοί.( άρθρο 37 παρ 3 )
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Ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτουν οι φορείς υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου πυλώνα (Νυν ΕΦΚΑ)

Καλυπτόµενοι κίνδυνοι
• Ασθένεια
• Παροχές σε είδος ( σήµερα παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ )
• Παροχές σε χρήµα
• Μητρότητα
• Αναπηρία
• Εργατικό Ατύχηµα και Επαγγελµατική Ασθένεια
• Γηρατειά
• Θάνατος προστάτη οικογενείας
• Ανεργία
• Οικογενειακά βάρη
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Χρηµατοδότηση του πρώτου πυλώνα
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

Ο ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και οι παροχές του πρώτου
πυλώνα της Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης, χρηµατοδοτούνται από
σύνθετους µηχανισµούς που περιλαµβάνουν:
•Εισφορές εργαζοµένων
•Εισφορές εργοδοτών
•Τακτική συµµέτοχη του κρατικού προϋπολογισµού (Εθνική Σύνταξη )
•Κοινωνικούς πόρους
•Πόρους από αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
εντασσοµένων ΦΚΑ.
•Έκτακτη κρατική επιχορήγηση
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηµατοδότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος

– ∆ηµογραφικός χάρτης γεννήσεων και θανάτων
– Ποσοστό απασχόλησης
– Ποσοστό ανεργίας
– Εισφοροδιαφυγή
– Ανασφάλιστη εργασία
– Ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας
στην παρούσα χρονική συγκυρία, επιδρούν όλοι µε αρνητικό τρόπο στη
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συστήµατος και πολύ περισσότερο στην
τρέχουσα λειτουργία του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Μεταφορές από τον κρατικό προϋπολογισµό προς Φορείς Κύριας Ασφάλισης 2000 - 2015
Τριµερής χρηµατοδότησης και έκτακτη χρηµατοδότηση (ποσά σε εκατ. €)
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Φ.Κ.Α.

20002009

ΙΚΑΕΤΑΜ

% ΑΕΠ
2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνολο

21.865,29

2.549,94

4.066,05

3.982,25

3.190,00

2.818,00

2.935,00

41.406,53

26,81%

ΤΑΠ ΟΤΕ

3.619,84

665,48

560

534,51

535

535

534,6

6.984,43

4,52%

ΟΑΠ ΔΕΗ

3.646,25

604,88

600

578,7

759

578,7

578,7

7.346,23

4,76%

ΟΓΑ

41.495,68

5.890,75

5.699,00

4.740,00

3.848,00

3.488,00

3.277,40

68.438,83

44,31%

ΟΑΕΕ

6.187,08

1.322,48

1.356,00

1.638,00

1.795,00

1.455,00

1.324,20

15.077,76

9,76%

1.127,44

49

42

43

25

27

26

1.339,44

0,87%

7.660,80

1.106,00

1.130,00

1.000,00

1.040,00

960

948,9

1.3845,7

8,97%

85.602,38

12.188,53

13.453,05

12.516,46

11.192,00

9.861,70

9.624,80

154.438,92

100,00%

5,39%

6,45%

6,45%

6,13%

5,51%

5,47%

ΕΤΑΑΤΑΝ
ΝΑΤ
ΣΥΝΟΛΟ
% ΑΕΠ
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΕΤΟΣ 2015

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ΙΚΑ
ΤΑΠ-ΟΤΕ
∆ΕΗ
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
2.935.000.000 €
534.600.000 €
578.700.000 €
26.000.000 €

961.401

3.053 €

56.760

9.419 €

37.319

15.507 €

21.988

1.182 €

ΝΑΤ

948.900.000 €

111.241

8.530 €

ΟΓΑ

1.324.200.000 €

692.621

1.912 €

ΟΑΕΕ

1.324.300.000 €

366.619

3.612 €
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Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης και ΑΕΠ 1980-2009 (Έτος βάσης σύγκρισης
1980) Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2009

Κατά την περίοδο 1980-2009 η αύξηση της δαπάνης για τις συντάξεις ήταν πολύ
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης κύριων και επικουρικών 2009-2019
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

231,1

222,2

208,5

193,3 182,4

185,6

185

-0,3

+2,7

Σύνολο
δαπάνης
συντάξεων

32.555

31.558

32.388

32.176

28.851

29.476

30.006

30.525

ως % του
ΑΕΠ

13,71
%

13,96
%

15,53
%

16,57
%

15,81
%

16,46
%

17,05
%

17,40
%

Α.Ε.Π

2018

2019

30.928

31.474

32.062

17,05
%

16,67
%

16,29
%

διαπιστώνεται σημαντική μείωση σε απόλυτα μεγέθη, τα έτη 2010 και 2013, λόγω
της εφαρμογής των διαδοχικών νόμων περιορισμού της συνταξιοδοτικής δαπάνης
(Ν.4024/11, Ν.4051/12, Ν.4093/2012), ενώ ως % του ΑΕΠ παρατηρείται αύξηση, η
οποία οφείλεται στη σημαντική μείωση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο.,(το υψηλό
ποσοστό οφείλεται στο μειωμένο κατά 17% ΑΕΠ 2019 έναντι του ΑΕΠ 2009 έτος
αναφοράς).

Εξέλιξη ελλείµµατος φορέων κύριας ασφάλισης προ της
µεταρρύθµισης
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
κύριας
σύνταξηςΠΑΡΟΧΕΣ
κύριας
σύνταξης

-15.755

-15.479

-17.215

-18.390

-15.363

-15.942

-16.320

-16.688

-16.968

-17.298

-17.762

ως % του
ΑΕΠ

6,63%

6,85%

8,26% 9,47%
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8,42% 8,90% 9,27% 9,51% 9,36% 9,16% 9,03%

Εξέλιξη ασφαλιστικών εισφορών για τους φορείς κύριας ασφάλισης
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

231,1

222,2

208,5

193,3

182,4

185,6

Σύνολο
εισφορών 11.540

11.018

9.921

8.943

9.037

8.908

9.129

9.261

ως % του
ΑΕΠ

4,87%

4,76%

4,60%

4,95%

4,97%

5,19%

5,28%

Α.Ε.Π

4,86%

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

2015

185

2016

- 0,3

2017

2018

2019

9.365

9.582

9.713

5,16%

5,08%

4,94%

+2,7

∆απάνη κύριας σύνταξης, Ασφαλιστικές εισφορές , Έλλειµµα
κύριων συντάξεων (σε εκατ ευρώ)

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Ουσιαστικά την περίοδο 2000-2015 ο κρατικός προϋπολογισµός χρηµατοδότησε
το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταβολή των κύριων συντάξεων (µη
συµπεριλαµβανοµένης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του δηµοσίου) σε ποσόν ίσο
µε το 88% του ΑΕΠ έτους 2015, της χώρας.
Όσον αφορά το ΕΤΑΑ, επισηµαίνεται ότι, η κρατική χρηµατοδότηση αφορούσε το
ΤΑΝ ενώ δεν καθίστατο αναγκαία η χρηµατοδότηση του ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕ∆Ε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το ΤΣΑΥ δεν είχε ουσιαστικό κοινωνικό πόρο και από το 1992 δεν
χρηµατοδοτήθηκε από τον Κρατικό προϋπολογισµό ενώ αντίθετα οι οφειλές της
Κεντρικής Κυβέρνησης
χρηµατοδότηση , από

προς το ΤΣΑΥ

από την συµµέτοχη του στην τρίµερη

επιχορήγηση για γενικούς σκοπούς για την κάλυψη

διαφυγόντων εσόδων από κοινωνικούς πόρους (του άρθρου 4 του Ν.982/79) όπως
είχαν καθορισθεί µε το άρθρο 63 του Ν.2519/1997, κλπ οφειλές ανέρχονταν τέλος του

2015 στο ποσό των 1.199.719.734,54 ευρώ
Επίσης τα τελευταία 3 χρονιά το ΤΣΑΥ µέσω του ΑΚΑΓΕ , χρηµατοδότησε το
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε το ποσό των 100.000.000 ευρώ περίπου.
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αύξηση της δαπάνης για συντάξεις την περίοδο 1980-2009 ήταν πολύ µεγαλύτερη
από την αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ.
Αυτό ερµηνεύεται τόσο από την αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων (δηµογραφικοί
λόγοι, µικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης, ασφάλιση αγροτισσών, δικαίωµα σύνταξης
χηρείας και σε άνδρες), όσο και από το γεγονός ότι η

µέση σύνταξη των νέων

συνταξιούχων ήταν υψηλότερη από αυτή των υφιστάµενων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθµός των συνταξιούχων µέσα σε 30 χρόνια σχεδόν
διπλασιάστηκε, και συγκεκριµένα από 1,1 εκατ. που ήταν το 1980 ανήλθε σε 2,3 εκατ.
το 2009, ενώ το 2015 ο αριθµός των συνταξιούχων ανέρχεται στα 2,65 εκατ.

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης κύριων και επικουρικών συντάξεων
µετά τη µεταρρύθµιση µε έτος αναφοράς το 2009
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009 2010
Α.Ε.Π

231,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

222,2

208,5

193,3 182,4

185,6

185

-0,3

2019

+2,7

Σύνολο
δαπάνης
συντάξεων

32.555

31.558

32.388

32.176 28.851

29.476

30.006 30.112 30.203

30.356

30.754

ως % του
ΑΕΠ

13,71
%

13,96
%

15,53
%

16,57 15,81
%
%

16,46
%

17,05 17,16 16,65
%
%
%

16,08
%

15,63
%

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης κύριων και επικουρικών συντάξεων
Πριν από την µεταρρύθµιση µε έτος αναφοράς το 2009
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009
Α.Ε.Π
Σύνολο
δαπάνης
συντάξεων

ως % του
ΑΕΠ

231,1

2010

2011

2012

2013

222,2

208,5

193,3 182,4

2014

2015

2016

2017

185,6

185

-0,3

+2,7

2018

2019

32.555 31.558 32.388 32.176 28.851 29.476 30.006 30.525 30.928 31.474 32.062
13,71
%

13,96
%

15,53
%

16,57
%

15,81
%

16,46
%

17,05
%

17,40
%

17,05
%

16,67
%

Εξέλιξη συνταξιοδοτικής δαπάνης κύριων και επικουρικών µετά
µεταρρύθµιση µε έτος αναφοράς το 2009

16,29
%

την

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Α.Ε.Π

231,1

222,2

208,5

193,3 182,4

185,6

Σύνολο
δαπάνης
συντάξεων

32.555

31.558

32.388

32.176

28.851

29.476

30.006 30.112 30.203

30.356

30.754

ως % του
ΑΕΠ

13,71
%

13,96
%

15,53
%

16,57
%

15,81
%

16,46
%

17,05 17,16 16,65
%
%
%

16,08
%

15,63
%

185

-0,3

2019

+2,7

Μετά την μεταρρύθμιση θα έχουμε μια μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης 0,66% του ΑΕΠ
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Εξέλιξη ελλείµµατος του φορέα κύριας ασφάλισης µετά τη µεταρρύθµιση µε έτος
αναφοράς το 2009
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-15.755

-15.479

-17.215

-18.390

-15.363

-15.942

-16.320

-16.507

-16.503

2018

2019

Έσοδα
από
Εισφορές
κύριας
σύνταξης

Παροχές
κύριας
σύνταξης

ως %
του ΑΕΠ

6,63%

6,85%

8,26%

9,47%

8,42%

8,90%

9,27% 9,41%

-16.453 -16.726

9,10% 8,71% 8,50%

Συµπέρασµα Τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και σε ποσοστό του ΑΕΠ παρατηρείται µια
αύξηση του ελλείµµατος παρά την ασφαλιστική µεταρρύθµιση
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Εξέλιξη ελλείµµατος φορέων κύριας ασφάλισης προ της µεταρρύθµισης µε έτος
αναφοράς το 2009
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
κύριας
σύνταξηςΠΑΡΟΧΕΣ
κύριας
σύνταξης
ως % του
ΑΕΠ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-15.755

-15.479

-17.215

-18.390

-15.363 -15.942 -16.320 -16.688 -16.968 -17.298 -17.762

6,63%

6,85%

8,26% 9,47%

8,42% 8,90% 9,27% 9,51% 9,36% 9,16% 9,03%

Εξέλιξη ελλείµµατος φορέων κύριας ασφάλισης µετα την µεταρρύθµισης µε
έτος αναφοράς το 2009
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Έσοδα
από
Εισφορές
κύριας
σύνταξης

Παροχές
κύριας
Dr.Κιτσοπανιδης
Ιωάννης
-15.755
-15.479
σύνταξης

ως % του
ΑΕΠ

6,63%

-17.215 -18.390 -15.363

6,85% 8,26% 9,47%

8,42%

-15.942

8,90%

-16.320

-16.507 -16.503

9,27% 9,41%

-16.453 16.726

9,10% 8,71% 8,50%

Μετά την μεταρρύθμιση θα έχουμε μια μείωση του ελλείμματος 0,53% του ΑΕΠ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με την νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, το 2019 θα έχουµε
1. Μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 0,66% του ΑΕΠ
2. Μείωση του ελλείµµατος κατά 0,53% του ΑΕΠ

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Η χαµένη ευκαιρία της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης

Η πρόσφατη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος η 6η κατά σειρά τα
τελευταία είκοσι πέντε χρόνια χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς της ασφάλισης , ως
άλλη µια χαµένη ευκαιρία.
Αυτό γιατί απέτυχε να αλλάξει την αρχιτεκτονική του συστήµατος εισάγοντας τους
κανόνες για την ανάπτυξη του δευτέρου πυλώνα ασφάλισης που είναι η επικουρική
ασφάλιση µέσω κυρίως των Επαγγελµατικών Ταµείων, αλλά και κίνητρα για την
ενίσχυση του τρίτου πυλώνα δηλαδή της ιδιωτικής ασφάλισης.

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
•

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα

επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης αποτελούν

φορείς συµπληρωµατικής ασφαλιστικής προστασίας των εργαζοµένων µε σκοπό
την συνταξιοδοτική ενίσχυση της δηµόσιας σύνταξης
•

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εποπτικής αρχής ΕΙΟΡΑ ο αριθµός των
Επαγγελµατικών

Ταµείων

προσεγγίζει τα 110.000 και τα συνολικά υπό

διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 3,8 τρισεκατοµµύρια ευρώ.
•

Η πλειοψηφία αυτών συγκεντρώνεται στην Μεγάλη Βρετάνια , την Ολλανδία την
Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία και την ∆ανία οπού εµφανίζονται και τα
υψηλοτέρα ποσοστά διείσδυσης, ενώ σηµαντικό µερίδιο στην συνταξιοδοτική
δαπάνη κατέχουν και στην Γερµάνια , την Γαλλία , την Αυστρία ,την Σουηδία και
την Ελβετία.

•

Μεταξύ των χωρών που εισήγαγαν την επαγγελµατική ασφάλιση είναι και η
Πορτογαλία , η Ισπανία αλλά και η Τουρκία

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (EIOPA)

Δανια

Δανια

Δανια

Δανια

Δανια

Δανια

Δανια

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Μορφές Συµµετοχής στα Επαγγελµατικά Ταµεία
Προαιρετικότητα ή υποχρεωτικότητα
Υποχρεωτική συµµετοχή:
•

∆ανία

•

Ολλανδία

•

Σουηδία

•

Μεγάλη Βρετανία

•

Βέλγιο

Στη Μεγάλη Βρετανία η συµµέτοχη είναι υποχρεωτική αν ένας εργαζόµενος δεν
καλύπτεται από κάποιο συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα
Στο Βέλγιο η σύσταση του Επαγγελµατικού Ταµείου είναι προαιρετική η συµµέτοχη
όµως είναι υποχρεωτική εφ’ όσον υπάρχει σχηµατισµένο επαγγελµατικό ταµείο
Στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύσταση και η συµµέτοχη είναι
προαιρετική
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Συνταξιοδοτικές Παροχές των Επαγγελµατικών Ταµείων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
∆ιακρίνονται τρία συστήµατα συνταξιοδοτικών παροχών
1ον Σύστηµα καθορισµένης παροχής (Defined Benefit).
Συγκεντρώνει το 59% των υπό διαχείριση κεφαλαίων Η παροχή στο τέλος της ασφάλισης
είναι καθορισµένη ,ενώ οι εισφορές κατά την διάρκεια της ασφάλισης µπορούν να
µεταβάλλονται για να πετυχουν τον στόχο.
Μορφή του συστήµατος αυτού αποτελεί η µέθοδος υπολογισµού της παροχής ως
ποσοστό του µισθού η του ασφαλιστέου µισθού που καταβάλλεται κατά τον χρόνο
συνταξιοδότησης.
2ον Σύστηµα καθορισµένης εισφοράς (Defined Contribution).
Συγκεντρώνει το 7% των υπό διαχείριση κεφαλαίων. Η παροχή στην λήξη της ασφάλισης
εξαρτάται από την πορεία των επενδυµένων κεφαλαίων
3ον Υβριδικό Σύστηµα : αποτελεί συνδυασµό καθορισµένης παροχής και καθορισµένης
εισφοράς (Hybrid Schemes)
Συγκεντρώνει το 35% των υπό διαχείριση κεφαλαίων
Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Το πρώτο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε
από τους Ιατρούς µε το Ν.∆ της 14ης Αύγουστου 1925 της Κυβέρνησης του
Παύλου Κουντουριώτη.
Με τον Α.Ν 1846/21-6-1951 µετατράπηκε σε ταµείο υποχρεωτικής Κοινωνικής
Ασφάλισης

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
•

Ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3029/2002 άρθρα 7 και 8 ως νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον έλεγχο της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε σκοπό την χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας σε
προαιρετική η υποχρεωτική βάση πέραν από την παρεχοµένη από την υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση..

•

Ιδρύονται ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζοµένων, µε πρωτοβουλία των
εργαζοµένων ή των εργοδοτών ή µε συµφωνία των εργοδοτών και των εργαζοµένων,
καθώς επίσης µε πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολούµενων ή των ελεύθερων
επαγγελµατιών ή των αγροτών ή των επαγγελµατικών τους οργανώσεων, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αριθµός των ασφαλιζόµενων µελών τους υπερβαίνει τους 100.

•

Η υπαγωγή των εργαζοµένων στην ασφάλιση των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης
είναι προαιρετική, σε αντίθεση µε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της δηµόσιας
κοινωνικής ασφάλισης.

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Χρηµατοδότηση των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης

και οι παροχές του δευτέρου πυλώνα

Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση) χρηµατοδοτούνται από σύνθετους µηχανισµούς
που περιλαµβάνουν:
Εισφορές εργαζοµένων τακτικές και έκτακτες
Εισφορές εργοδοτών τακτικές και έκτακτες
Πρόσοδοι περιουσίας
•

Απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών τους

Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης υποχρεούνται στην δηµιουργία αποθεµατικών
που καλύπτουν τις υποχρεώσεις οι οποίους αναλαµβάνονται έναντι των
ασφαλισµένων και δικαιούχων παροχών.

Dr.Κιτσοπανιδης Ιωάννης

Ασφαλιστικοί κινδύνου που µπορεί να καλύπτουν
τα ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης
Σκοπός των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης είναι η παροχή στους ασφαλισµένους
και τους δικαιούχους των παροχών, συµπληρωµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν
της παρεχόµενης από την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους:
1.

Ασθένειας
Παροχές σε είδος
Παροχές σε χρήµα

2.

Επαγγελµατικού Ατυχήµατος

3.

Γήρατος
Σύνταξη
Εφάπαξ

4.

Αναπηρίας
Θανάτου

Όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ
αυτές χορηγούνται µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα .
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Επενδύσεις Αποθεµατικών Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης
Ποσοστό µέχρι 10% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε ακίνητα
Ποσοστό µέχρι 70% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε µετοχές και
οµολογίες εταιρειών
Ποσοστό µέχρι 70% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε έντοκα
γραµµάτια και τραπεζικές καταθέσεις

Με τον νόµο (Ν. 4261/2014 ΦΕΚ Α 107/5-5-2014) προβλέπεται ότι, η εποπτεία
και ο έλεγχος για τις επενδύσεις των ΤΕΑ περνά στην Επιτροπή
εφαλαιαγοράς.
Βάσει της νέας νοµοθετικής παρέµβασης, εάν κάποιο ταµείο επαγγελµατικής
ασφάλισης διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του, θα απαιτείται ειδική
έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί 13 Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης εκ των
οποίων τα τέσσερα τελευταία δηµιουργήθηκαν εντος του 2013 µέσω της
µετατροπής τεσσάρων επικουρικών ταµείων σε ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το σύνολο των υπενδεδυµένων κεφαλαίων των ΤΕΑ, ανέρχεται σε 1
δισ. ευρώ.
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Επαγγελµατικά Ταµεία Υποχρεωτικής Ασφάλισης

1. ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Επικούρησης
Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
2.

ΤΕΑ-ΥΕΤ

Ταµείο

Επαγγελµατικής

Ασφάλισης

Υπαλλήλων

Επικουρικής

Ασφάλισης

Ασφάλισης

Υπαλλήλων

Εµπορίου Τροφίµων
3.

ΕΤΕΑ-ΠΕΠ

Επαγγελµατικό

Ταµείο

Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών
4.

ΤΕΑ-ΥΦΕ

Ταµείο

Επαγγελµατικής

Φαρµακευτικών Εταιρειών
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Επαγγελµατικά Ταµεία Προαιρετικής Ασφάλισης

1. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονοµικών και Οικονοµίας (ΤΕ
ΑΥΠΟΙΚ)
2. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ)
3. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης των Οικονοµολόγων (ΕΤΑΟ)
4. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (ΤΕΑΓΕ)
Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑΕΕΚΕ)
5. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Ελληνικού Τµήµατος ∆ιεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών (ΤΕΑΕΤ∆ΕΑ)
6. Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο (ΤΕΑΠΚ)
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε

µια

περίοδο

που

το

εισόδηµα

των

αυτοαπασχολουµένων και ελευθεροεπαγγελµατιών

εργαζοµένων,

µισθωτών,

βαίνει µειούµενο και

οι

εισφορές για την υποχρεωτική, κοινωνική ασφάλιση, αυξάνονται δραµατικά είναι
πολύ δύσκολο να επιβιώσει ο θεσµός του Επαγγελµατικού Ταµείου.
Ο κλάδος των υγειονοµικών είναι ίσως ο µόνος που θα µπορούσε να δηµιουργήσει
Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης, µετατρέποντας τον κλάδο Πρόνοιας του ΤΣΑΥ σε
ΕΤΑ ενσωµατώνοντας σ΄αυτό και την Στέγη Υγειονοµικών , δεδοµένου ότι οι
Υγειονοµικοί, εξαιρούνται της ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του
ΕΤΕΑΕΠ ( άρθρο 37 παρ 3 ν.4389/2016).
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Η Χαµενη ευκαιρια των Υγειονοµικων
Ένα χρόνο µετά την ψήφιση του νόµου για το νέο ασφαλιστικό
Υγειονοµικοί

Σύλλογοι

και

κυρίως

Π.Ι.Σ

και

Ε.Ο.Ο,

οι ∆ευτεροβάθµιοι

αρχίζουν

να

συζητούν,

καθυστερηµένα όµως, την πιθανή δηµιουργία Επαγγελµατικού Ταµείου (αποδεχόµενοι
τις εισηγήσεις µας) µε την µετατροπή του κλάδου πρόνοιας και της Στέγης Υγειονοµικών
σε Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
Οι Ι.Κιτσοπανίδης και Β.Σταθόπουλος στο
11 Παµπελοποννησιακο Ιατρικό Συνέδριο ( 18-19/10/2014 ) στο οποίο συµµετείχε και
ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κύριος Βλασταρακος , στο
34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη ( 14-16Ι/11/2014) στο
οποίο συµµετείχε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ κύριος Κατσικης , σε
Ηµερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους εκλέκτορες του ΠΙΣ ( Αθήνα
Μάρτιος 20 16) αλλά και σε
οµιλίες του σε Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους είχαν αναλύσει την
αναγκαιότητα µετατροπής του κλάδου Πρόνοιας του π.ΤΣΑΥ σε επαγγελµατικό ταµείο
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∆υστυχώς όµως η πρότασης αυτή δεν έτυχε της δέουσας προσοχής ώστε, να
αποτελέσει διαπραγµατευτική διεκδίκηση κατά την συζήτηση του προσχέδιου για
το ασφαλιστικό , περίοδο κατά την όποια θα µπορούσαµε να διεκδικήσουµε την
εφαρµογή των διατάξεων του ν.3029 άρθρο 6 παρ 20 και να µετατρέψουµε τον
Κλάδο Πρόνοιας του π.ΤΣΑΥ σε Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης.
Σήµερα µετά την ψήφιση του ν.4387/12-5-2016 υπάρχουν αυξηµένες δυσκολίες
για την πραγµάτωση του στόχου αυτού.
Σε κάθε περίπτωση επειδή ο χρόνος είναι εχθρός µας, κάθε καθυστέρηση στην
υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης µπορεί να ξεπεραστεί από την ενοποίηση
των αποθεµατικών ( του π.ΤΣΑΥ ) στον ενιαίο λογαριασµό του ΕΦΚΑ.
Οι συνδικαλιστές των υγειονοµικών συλλόγων έπρεπε να θυµούνται
Ιπποκράτειο ρήση « Κάλιον το προλαµβάνειν η το θεραπεύειν ».
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την

Κλάδος Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ ( πρώην ΤΣΑΥ )

Ο κλάδος Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ ( πρώην ΤΣΑΥ ) ανήκει στον πρώτο πυλώνα της
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης.
Ο κλάδος πρόνοιας κατ΄ ευφηµισµό παρέχει προνοµιακές παροχές .Στην πράξη
παρέχει συνταξιοδοτικές παροχές Χορήγει µια στιγµιαία παροχή ( εφάπαξ παροχή )
µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου δηλαδή την έξοδο των ασφαλισµένων
υγειονοµικών από την παραγωγική διαδικασία.

Ο νόµος 3029/2002 άρθρο 6 παρ 20 δίδει την δυνατότητα στα ήδη υπάρχοντα
ταµεία πρόνοιας που λειτουργούν υπό µορφή ΝΠ∆∆ να µετατραπούν σε ΝΠΙ∆ εφ’
όσον καταβάλλονται σ’ αυτά εισφορές µόνο από τους ασφαλισµένους, όπως αυτό
συµβαίνει στον κλάδο Πρόνοιας του Τοµέα Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ το οποίο
σηµειωτέον έχει σηµαντικότατα όχι µόνο ετήσια έσοδα αλλά και αποθεµατικά.
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Μετατροπή του κλάδου Πρόνοιας σε ΝΠΙ∆
Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης

Με την µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγειονοµικών (πρώην
ΤΣΑΥ) σε ΝΠΙ∆-Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης µπορεί να προστεθούν και άλλες
παροχές έκτος από το εφάπαξ, όπως:
Παροχές Υγείας σε είδος η χρήµα , κύριες η συµπληρωµατικές των
παρεχόµενων από τον ΕΟΠΥΥ.
Παροχές Επικουρικής Σύνταξης δεδοµένου ότι οι υγειονοµικοί στερούνται
Επικουρικής Σύνταξης .
Παροχές ανικανότητας µερικής η ολικής .
Παροχές Επαγγελµατικού Ατυχήµατος.
Παροχές Στέγης Υγειονοµικών εφόσον ενσωµατωθεί στο Επαγγελµατικό Ταµείο
και η Στέγη Υγειονοµικών
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
138.076.804,46 €

ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
3.908.102,42 €

141.984.906,88 €

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ π.ΤΣΑΥ

2016
2015
Προϋπολογισµός Απολογιστικά

2014
Απολογιστικά

2013
Απολογιστικά

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

35.186.600,00

39.411.000,00 35.951.117,97

33.465.555,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

6.396.800,00

10.848.600,00 1.753.188,14

991.456,24

ΕΛΛΕΙΜΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

28.789.800,00

28.562.400,00 34.197.929,83

32.474.099,08
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ

ΣΤΕΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ π.ΤΣΑΥ

2016
2015
Προϋπολογισµός Απολογιστικά

2014
Απολογιστικά

2013
Απολογιστικά

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.826.050,00

1.821.500,00

1.850.050,00

1.740.276,39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

477.450,00

653.800,00

387.100,00

297.477,15

1.348.600,00

1.167.700,00

1.462.950,00

1.442.799,24

ΕΛΛΕΙΜΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
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Στάδια Ίδρυσης
επαγγελµατικού Ταµείου Ασφάλισης Υγειονοµικών
σε υποχρεωτική βάση
1. Σύνταξης ειδικού καταστατικού εισφορών και παροχών
2. Αναλογιστική µελέτη βιωσιµότητας του νέου ταµείου,
3. Έγκρισης βιωσιµότητας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
4. Αποδοχή και δηµοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
5. Τροποποίηση του ν.4387/12-5-2016 και εξαίρεση του Κλάδου Πρόνοιας του
π.ΤΣΑΥ από τον ΕΦΚΑ.
6. Εκκαθάριση του κλάδου Πρόνοιας και µεταφορά του

ενεργητικού και του

παθητικού , στον νέο φορέα
7. Εκκαθάριση της Στέγης Υγειονοµικών και µεταφορά του ενεργητικού και του
παθητικού , στον νέο φορέα
8. Αλλαγή της χρήσης του κτηρίου επί της Λ. Αλεξάνδρας 187 ώστε να καταστεί
δυνατή η εκµετάλλευσης αυτού για τους σκοπούς της Στέγης Υγειονοµικών.
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Κανόνες συνετής διαχείρισης ΕΤΑ Υγειονοµικών

Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υγειονοµικών θα πρέπει να
ακόλουθη αυστηρούς και συνετούς κανόνες διαχείρισης και να
διαθέτει:
Ανεξάρτητη ∆ιαχείριση
Εξωτερικό Αναλογιστή
Εξωτερικό Ελεγκτή
Νοµικό Σύµβουλο
Σύµβουλο Επενδύσεων
∆ιαχειριστή Κεφαλαίων
Θεµατοφύλακα
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Σχεδιάγραµµα Λειτουργίας
Επαγγελµατικού Ταµείου Υγειονοµικών

Συνταξιοδοτικές Παροχές

Ατοµικές εισφορές
Τακτικές

Σύνταξη Επικουρική
Εφάπαξ

Έκτακτες
Εισφορές Εργοδοτών

Ατομικοί
Λογαριασμοί

Μεταφορά Κεφαλαίου
Από κλάδο Πρόνοιας &
Στέγη Υγειονομικών

Κεντρικός
Λογαριασµός

Έξοδα Λειτουργίας
Παροχές Ασθένειας
Σ είδος
Σε
Σε χρήµα

Λοιπά Έσοδα
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Λογαριασµός
Προστασίας

Παροχές
Στέγης Υγειονοµικών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•Ασφαλιστικά Ταµεία και ∆ιαχείριση Κινδύνου. Ηλίας Κ. Σαλάτας. 2008
•Το ∆ικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Βασιλική Μπρισίµη. 2002
•Η συνταγµατική υποχρέωση λειτουργίας δηµοσίων φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών µε
επαγγελµατικούς

και

ιδιωτικούς

φορείς

.

Πατρίνα

Παπαρρηγοπούλου-

Πεχλιβανίδη. 2013
•Η επικουρική κοινωνική ασφάλιση στο ευρωπαϊκό - κοινοτικό δίκαιο του
ανταγωνισµού, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη.2002
•Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. ∆ηµητρόπουλος Α.2004
•∆ίκιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Πετρόγλου Α.1974
•Η Συνταγµατική Κατοχύρωση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στεργίου .Α 1994
•∆ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κρεµανλής Κ 1985
•Οι θέσεις του Σύριζα για την Κοινωνική Ασφάλιση.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•Συνταξιοδοτικά ταµεία η περίπτωση της Ελλάδας και της Ε.Ε.(∆ηµόσια και
Ιδιωτική υγεία. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα. 2006
•Αναλογιστικη µελέτη για τον κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ-ΤΣΑΥ. Prudential 2013
•Αναλογιστικό Παρατηρητήριο ΤΕΕ 7/2014
•Ι.Κιτσοπανίδης

:

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Προοπτική

και

Μέλλον.

34ο

Πανελλήνιο

Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 14-16/11/2014
•Ι.Κιτσοπανίδης: ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Παρουσίαση της Σηµερινής Κατάστασης. 11ο
Παµπελοποννησιακο Ιατρικό Συνέδριο ( 18-19/10/2014
•Ι.Κιτσοπανίδης :Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Επαγγελµατικά Ταµεία µια
πρόκλησης για τους Υγειονοµικούς φορείς. 25/3/2015
•I.Κιτσοπανίδης : Κρίσεις και Προτάσεις για το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού
Ηµερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους εκλέκτορες του ΠΙΣ (
Αθήνα Μάρτιος 20 16)
•Εφηµερίδα Καθηµερινή 22/5/2016
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