1

ΟΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ
ΣΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΟΤ Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

1. Εηζαγσγή
Ζ επηηπρία ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν,
απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα πινπνηεί
δειαδή ηηο παξνρέο πνπ ππφζρεηαη ζηα αζθαιηζκέλα κέιε ηνπ. Σν άκεζν
θφζηνο γηα έλα ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα ζε πξψην επίπεδν πξνέξρεηαη απφ ηελ
θαηαβνιή ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο ηνπ, ελψ ζε δεχηεξν
επίπεδν απφ ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ παξνρψλ (πγείαο θαη πξνλνηαθψλ),
ηφζν ησλ ζπληαμηνχρσλ φζν θαη ησλ ελεξγψλ κειψλ ηνπ.
Με βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο
βαζίδεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο χπαξμεο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηζφηεηαο
κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη
ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηζθνξέο πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ν θνξέαο
θαζψο θαη ην απφζεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή
ζπλδπαζκέλν κε ηα έζνδα απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ.
Ζ εθαξκνγή κίαο ηέηνηαο αξρήο ζε έλα λεντδξπφκελν θνξέα πνπ δελ έρεη
αθφκε ζπληαμηνχρνπο, ζεκαίλεη θεθαιαηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ θαη
δεκηνπξγία απνζέκαηνο πνπ επελδχεηαη. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ην
απφζεκα δηνγθψλεηαη ηφζν απφ ηηο εηζθνξέο φζν θαη απφ ηηο απνδφζεηο ηεο
επέλδπζήο ηνπ θαη ρξεκαηνδνηεί ηηο παξνρέο, φηαλ απηέο αξρίζνπλ λα
θαηαβάιινληαη. ε έλα ηέηνην ζρεδηαζκό, ε θάζε γεληά αζθαιηζκέλσλ
απνηακηεύεη γηα λα θαιύςεη ηηο δηθέο ηεο παξνρέο θαη έηζη παύεη ε
ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο λα εμαξηάηαη από ηνπο ζρεηηθνύο αξηζκνύο
ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ. Αθφκε θαη ζηελ αθξαία
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη πνιιαπιάζηνο ησλ
ελεξγψλ, δελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξνρψλ
ηνπο, εθφζνλ κε ηηο εηζθνξέο πνπ ε γεληά ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηέβαιιε φηαλ
ήηαλ ελεξγή, είρε δεκηνπξγεζεί επαξθέο απφζεκα. Ο άιινο βαζηθφο
παξάγνληαο πνπ εηζάγεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη ε επηπιένλ πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο πέξα απφ ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη ηα έζνδα απφ ηελ
επέλδπζε ηνπ απνζέκαηνο. Σν θξάηνο δελ εγγπάηαη θακία παξνρή.
Αληίζηνηρα ε βαζηθή αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαλεκεηηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ
ηκήκαηνο ησλ παξνρψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα είλαη όηη νη
εηζθνξέο ηεο παξνύζαο γεληάο εξγαδνκέλσλ ρξεκαηνδνηνύλ ηηο
παξνρέο ηεο παξνύζαο γεληάο ησλ ζπληαμηνύρσλ. Όηαλ κε ηε ζεηξά ηεο ε
ησξηλή γεληά ησλ εξγαδνκέλσλ απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία, νη ηφηε
εξγαδφκελνη ζα θιεζνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ην θφζηνο ησλ ζπληάμεσλ κε ηηο
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εηζθνξέο πνπ ζα θαηαβάινπλ. Όιεο νη παξνρέο έρνπλ ηελ θξαηηθή
εγγύεζε.
Γηα λα ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο - ζπκβόιαην ησλ
γελεώλ ή αιιειεγγύε ησλ γελεώλ – φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, ζα
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερώο επαξθήο αξηζκόο ελεξγώλ αζθαιηζκέλσλ,
ζεκαληηθά πςειόηεξνο απηνύ ησλ ζπληαμηνύρσλ. Απηόο είλαη
νπζηαζηηθά ν κνλαδηθόο ηξόπνο λα εμαζθαιηζζεί ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ
παξνρώλ πνπ έρεη εγγπεζεί ην ζύζηεκα αζθάιηζεο, κε δεδνκέλν ην
πνζνζηφ εηζθνξψλ επί ηεο κηζζνδνζίαο.
Ζ ππνγελλεηηθόηεηα, ε αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζπλερή αύμεζε ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο,νδεγεί κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα ζε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά
ζπληαμηνύρν. Σόηε απαηηείηαη ε επέκβαζε ζην επίπεδν ησλ παξνρώλ ή
ησλ εηζθνξώλ ή θαη ζπλδπαζκό ηνπο.
Καη εδψ αθξηβψο θάλεη επηηαθηηθά ηελ εκθάληζή ηνπ ην δεκνγξαθηθό
πξόβιεκα, ζε ζπλδπαζκό κε ην braindrain ησλ επηζηεκόλσλ, πνπ
εμειίζζεηαη ζε θξίζε θαη απεηιεί όρη κόλν ηελ Ειιάδα, αιιά νιόθιεξε
ηελ Επξώπε. Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ δεκνγξαθηθνχ
πξνβιήκαηνο επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο
δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην πξνζδόθηκν δσήο γηα
ηα παηδηά πνπ γελλνύληαη ηώξα ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν νδεύεη πξνο
ηα 120 ρξόληα θαη ην 2050 ην 36% ησλ Επξσπαίσλ ζα είλαη πάλσ από 60
εηώλ – κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα αζθαιηζηηθά θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά
ζπζηήκαηα.
Καηαιαβαίλεη εχθνια ινηπφλ θαλείο, όηη ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα γηα λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ελόο πιεζπζκνύ πνπ σξηκάδεη ειηθηαθά θαη
κηαο λέαο γεληάο πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηεο κέιινλ ζε
ζπλζήθεο κεγάιεο επηζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, δελ κπνξεί θαη δελ
πξέπεη λα είλαη αθξηβό, αλαπνηειεζκαηηθό θαη αλαζθαιέο.
2. Ελεκέξσζε
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε δήζεη πνιιαπιέο αλαηξνπέο ζην αζθαιηζηηθφ καο
ζχζηεκα, αλαηξνπέο πνπ ζίγνπξα έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο, γηα λα κελ
πνχκε ηηο πιεγέο ηνπο επάλσ ζην αζθαιηζηηθφ καο ζψκα.
Τπνρξεσηηθέο αιιαγέο ζηηο θιάζεηο, PSI, πθαξπαγή ηεο πεξηνπζίαο καο,
κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ελνπνίεζεο φισλ ησλ ηακείσλ ζηνλ ΔΦΚΑ θαη ην
ΔΣΔΑΔΠ, αιιαγή ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ εθάπαμ, ηεο επηθνχξηζεο, ηεο
ζχληαμεο, αχμεζε εηζθνξψλ γηα ην ζπλνιηθφ θιάδν, κείσζε παξνρψλ. Σα
ρηππήκαηα είλαη πνιιά θαη απαλσηά.
Σν 2017, ζηε δίλε ηεο πην ζθιεξήο θξίζεο θαη ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., ζε φ,ηη αθνξά
ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα θαη παξά ηηο απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο θαη
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο καο, απνξξνθήζεθε από ηνπο εληαίνπο θνξείο
Ε.Φ.Κ.Α. θαη Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π..
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Έλα ηακείν κε καθξά πνξεία θαη ζπλεηζθνξά ζην αζθαιηζηηθφ θαη θνηλσληθφ
ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πγηέο θαη ρσξίο νχηε έλα € θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.
Παξά ηηο δηαθσλίεο καο.
Παξά ηηο ηεθκεξησκέλεο θαη κάιηζηα αλαινγηζηηθά, ελζηάζεηο καο. Δπζηπρώο
γηα άιιε κηα θνξά ν θιάδνο καο δελ εηζαθνύζηεθε.
Βέβαηα, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. αιιά θαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ θαηαβάινπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
απνηεινχλ θξίζηκεο πξνθιήζεηο αιιά θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
κεηάβαζε ζην λέν θαζεζηψο κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο αλαηαξάμεηο. Γηα λα
κπνξνχλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο λα θεξδίζνπλ ην δηθαίσκα ηεο
επηβίσζεο. Γηαηί ρσξίο βηώζηκν θαη ελεξγό ηνλ θιάδν ησλ κεραληθώλ
δελ κπνξεί λα ππάξμεη βηώζηκε αλάπηπμε.
Σειηθά, κεηά απφ αγψλεο 6 κελψλ θαη 4 άξζξα ηνπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ 4387
απηφ πνπ πεηχρακε, ήηαλ ε γέλλεζε ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ., πνπ αλ θαη απόιπηα
νξζνινγηθή, δελ ήηαλ νύηε απηνλόεηε νύηε εύθνιε επηινγή θαη απνηέιεζε
θξίζηκε εμέιημε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθψλ κειεηεηψλ θαη ησλ εξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ.
Ήηαλ ην πξψην θαη ην ίζσο ην πην θξίζηκν ζηνίρεκα, πνπ ν θιάδνο καο
θέξδηζε.
Πξφζζεηα θαη ζε επίπεδν ελεκέξσζεο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4387 θαη
ζε ζπλέρεηα επηζηνιψλ, ζπλαληήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ηφζν ηνπ ΣΔΔ, φζν
θαη ησλ εθπξνζψπσλ καο ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη επηηξνπέο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
θαζψο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ:
 ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 2017 κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4488
ζεζκνζεηήζεθε ε απνζύλδεζε ηεο αζθάιηζεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ
κεραληθνύ από ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, αλαδξνκηθά απφ
1.1.2017
 ζηηο 30 Οθησβξίνπ εθδφζεθε ε εγθχθιηνογηα ηελ εμάκελεο δηάξθεηαο
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ
 ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2017 εθδφζεθε ε εγθχθιηνο γηα ηελ Παξνρή
νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο
αζθαιηζκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ.
2 θαη ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 3 θαη 4 ηνπ λ.4387/2016
 ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2017 εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ
«Εξειδίκεςζη ηων κπιηηπίων για ηη διαμόπθωζη λύζεων πύθμιζηρ
οθειλών ππορ ηοςρ Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ έωρ 50.000
εςπώ καηά ηην παπάγπαθο 21 ηος άπθπος 15 ηος ν. 4469/2017,
καθοπιζμόρ ηηρ μεθοδολογίαρ για ηον πποζδιοπιζμό ηος ύψοςρ και ηος
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απιθμού ηων δόζεων βάζει αςηών, εξαίπεζη οθειλών από ηιρ λύζειρ
πύθμιζηρ και πύθμιζη κάθε άλλος ειδικόηεπος θέμαηορ για ηην
εθαπμογή αςηήρ»
 ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2018 εθδόζεθε ε εγθύθιηνο γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ξύζκηζεο νθεηιώλ έσο 50.000 € θαηά
ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4469/17
 ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ εθδφζεθε ε εγθχθιηνο γηα ηελ «Έληαμε ζηνλ
Εληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ε.Φ.Κ.Α.) ησλ Μηζζσηώλ
ηνπ η. Ε.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. – Απαζρνινύκελνη ζε
επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα»
 ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 εθδφζεθε ε εγθχθιηνο γηα ηνλ Τπνινγηζκό
Εηδηθήο Πξνζαύμεζεο ηνπ πξώελ ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ
 ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 εθδφζεθε ε εγθχθιηνο γηα ηε Δηαδηθαζία
εθθαζάξηζεο πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα
θαη εληφο ηνπ Μαξηίνπ αλακέλεηαη ε εθθαζάξηζε – ζπκςεθηζκφο φισλ
ησλ εηζθνξψλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε βάζε ηα εηζνδήκαηα,
αιιά θαη ηελ ηδηφηεηα πνπ είρε ν θαζέλαο καο ην 2016 ζην κεηξψν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
κεησκέλεο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα όζνπο έρνπλ
ζπκπιεξώζεη πιένλ ησλ 40 εηώλ ζην αζθαιηζηηθό καο ζύζηεκα
θαη έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε.
Πξνθαλψο θαη ε νδχζζεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπλερίδεηαη, άιισζηε κηιάκε γηα
κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο απαηηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ
7 ρξφληα, ελψ εδψ θαη κε δεδνκέλεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη
ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ φινπ δνκήκαηνο,
εμειίζζεηαη παξάιιεια.Φπζηθά είλαη απαξαίηεηε ε δεκφζηα ζπδήηεζε ζηελ
Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ γηα ην ζέκα κε δεκνθξαηηθέο θαη δηαθαλείο
δηαδηθαζίεο, ψζηε λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
ζπλαίλεζε, γηα ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θιάδνπ γηα ηα αζθαιηζηηθά
δεηήκαηα ηνπ.
3. Μεηεμέιημε θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη εθάπαμ παξνρώλ
Με δεδνκέλν φηη ν θιάδνο Κχξηαο χληαμεο φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ είλαη
ππνρξεσηηθφο θαη εληάζζεηαη ζηνλ ΔΦΚΑ, ε δεκηνπξγία λένπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα ησλ κεραληθψλ, κέζσ ηεο κεηεμέιημεο ησλ Κιάδσλ Εθάπαμ
Παξνρώλ θαη Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ η. ΣΜΕΔΕ, κε ηε δεκηνπξγία
απηόλνκνπ - απηνδηνίθεηνπ ηακείνπ, ψζηε νη εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην ΔΣΔΑΔΠ θαη είλαη ππνρξεσηηθέο κελ, δελ ηηο βηψζακε δε αθφκε, λα
κπνξέζνπλ λα ζπλδπαζηνχλ κε απφιπηα κεγέζε, ζηαζεξέο παξνρέο θαη λα
απνζπλδεζνχλ απφ ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ καο, θαζψο ζα θαζνξηζηνχλ
κεηά απφ εθπφλεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, αθνχ φκσο
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πξψηα κε ξεαιηζκφ, ππεπζπλφηεηα θαη λεθαιηφηεηα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηα
δεδνκέλα:

 ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο,
 ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο,
 ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ,
 ησλ αλαγθψλ ηνπ θιάδνπ καο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο
θνηλφηεηαο
Ζ βαζηθή αξρή πνπ πξνηείλνπκε λα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηακείνπ,
είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ ζα είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα ηίζεηαη ελαιιαθηηθά
κε ηε ζπκκεηνρή ζην Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π. Παξάιιεια ην λέν ηακείν ζα πξέπεη λα
δηεθδηθήζεη ,φπσο έρεη εμεηαζζεί απφ ην ΣΔΔ ζην παξειζφλ, θεθάιαηα απφ
ηελ πεξηνπζία ηνπ πξψελ ΣΜΔΓΔ αθνχ ζα αλαιάβεη ππνρξέσζε κέξνπο
ησλ ζπληάμεσλ ησλ πξψελ αζθαιηζκέλσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα
αλαινγηζηηθά δεδνκέλα, γηα ηζνζθειηζκέλν ηζνδχγην ππνρξεψζεσλ θαη
θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ην ΣΔΔ ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη γηα ην λέν ηακείν,
κέξνο ηεο «απαιινηξησκέλεο» αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηξάπεδαο Αηηηθήο.
Πξνηείλεηαη ζην λέν ηακείν λα πξνβιέπεηαη γηα θάζε κέινο ηνπ, έλαο Αηνκηθφο
ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα πηζηψλνληαη νη εηζθνξέο ηνπ θαη ην πνζνζηφ απφ
ηελ κεηαθεξζείζα πεξηνπζία ηνπ πξψελ ΣΜΔΓΔ πνπ ζα ηνπ αλαινγεί, αθνχ
αθαηξεζεί έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θνξέα θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Ο ινγαξηαζκφο
απηφο ζα είλαη αηνκηθή ηδηνθηεζία ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη φρη δεκφζηνο
πφξνο θαη ζα κπνξεί ν αζθαιηζκέλνο λα μέξεη αλά πάζα ζηηγκή πνην πνζφ
έρεη ζπγθεληξψζεη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο. Σν πνζφ απηφ ζα
επελδχεηαη ζε αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο κε βάζεη ηα επελδπηηθά πιάλα πνπ ζα
νξίδεη ε δηνίθεζε ηνπ ηακείνπ. , πνπ ζα απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο
επηζηήκνλεο-ηερλνθξάηεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε κέινπο,
ζα ηνπ δίλεη επηθνπξηθή ζχληαμε θαη εθάπαμ παξνρή,πέξαλ απηήο πνπ ζα
ιακβάλεη απφ ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., φηαλ ζπκπιεξψζεη ηα φξηα ειηθίαο, πιήξσο
αληαπνδνηηθά..
Φπζηθά ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζεζκηθή ζσξάθηζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα κέιε ηνπ , απφ δηνηθεηηθέο αζηνρίεο,
επελδπηηθέο επηινγέο πςεινχ ξίζθνπ θαη αληηδενληνινγηθνχο ρεηξηζκνχο.
ηε ζπλέρεηα κε εηιηθξίλεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν κε
θαζαξέο θαη αλαινγηζηηθά ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηελ πνιηηεία,
δεηνχκελν πνπ απνηειεί θαη ην επί ηεο αξρήο ζέκα ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ε
επηηξνπήο καο πξνο ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ.
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πγθεθξηκέλα ν θαζέλαο επηιέγεη πξναηξεηηθά κεηαμχ ΔΣΔΑΔΠ θαη ηνπ λένπ
θνξέα, κεηαθέξνληαο φια ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ζην λέν απηνδηνίθεην θνξέα.
Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κε επζχλε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα νξίζεη
ην πξνεδξείν ηεο ΑΣΔΔ, εμάκελν ρξνλνδηάγξακκα απφ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο κε βάζε ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαη πφξνπο
απφ
ηνπο
αληίζηνηρνπο
ζρεηηθνχο
θσδηθνχο
ηνπ
ςεθηζκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ:
i.

ρεδηαζκφο κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δχν θιάδσλ Δπηθνχξηζεο θαη
Δθάπαμ ζηνλ απηνδηνίθεην θνξέα επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο.

ii.

Καηάξηηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε βάζε ηνλ επηζπκεηφ ζρεδηαζκφ.

iii.

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ θαη πξννπηηθψλ ηνπ λένπ ηακείνπ.

iv.

Σειηθφο ζρεδηαζκφο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ, βάζεη επηιεγκέλνπ ζρεδίνπ

v.

Τπνβνιή ζηε Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή
θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ κειεηψλ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνο
έγθξηζε.

vi.

Σέινο, αθνχ ιεθζεί ε πνιιαπιή έγθξηζε, νξηζηηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ
κέζσ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη αθνινχζσο δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (Σεχρνο Β’). Απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην λέν απηνδηνίθεην Σακείν απνθηά λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα.

vii.

Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ
Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ νθείιεη λα ξπζκίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο
ζέκαηα:
vii.1.

Σε ζχλζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ
Σακείνπ, ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Καη’ επέθηαζε, ζα νξίδεηαη νη ηδηφηεηεο
ησλ κειψλ, ν αξηζκφο ηνπο θαη ν ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπο (αλ γηα
παξάδεηγκα ζα εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε κε θαλεξή
ή κπζηηθή ςεθνθνξία θ.ιπ.).

vii.2.

Σνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ην χςνο
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία
κεηαβνιήο ή αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ, ηα απνζεκαηηθά, ηνλ ηξφπν επέλδπζεο, ηελ
αληαζθάιηζε.

vii.3.

Σνπο φξνπο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ησλ αζθαιηζκέλσλ.
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viii.

vii.4.

Σνπο αζθαιηζκέλνπο θηλδχλνπο, σο π.ρ. ην γήξαο, ηελ
αλαπεξία, ην ζάλαην, ηε ρνξήγεζε παξνρψλ εθάπαμ ή
πεξηνδηθά θ.ιπ.

vii.5.

Σα είδε θαη ην χςνο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο,
θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηνπο θαη ζέκαηα
δηαδνρηθήο αζθάιηζεο.

vii.6.

Σελ έδξα ηνπ Σακείνπ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. Έδξα ηνπ
ηακείνπ νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ν ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο
δηνηθήζεσο ηνπ.

vii.7.

Σε δηαδηθαζία δηάιπζεο θαη εθθαζάξηζεο.

Θέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
Βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ζα
ξπζκίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, ζε ζέκαηα φπσο:
viii.1.

Σα έμνδα ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα
έμνδα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ
Σακείνπ θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή
(Δπνπηηθή Αξρή) κε ζπγθεθξηκέλνπο απζηεξνχο θαλφλεο, σο
πξνο ην χςνο ηνπο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη
ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά επί ησλ εηζθνξψλ.

viii.2.

Οη Αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο

viii.3.

Οη κειέηεο γηα ηελ ζρέζε Πεξηνπζίαο – Τπνρξεψζεσλ.

viii.4.

Ο ππνινγηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ ηερληθψλ Απνζεκάησλ (ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ ην Μαζεκαηηθφ Απφζεκα, ην Απφζεκα Με
Γεδνπιεπκέλσλ Δηζθνξψλ θαη ην Απφζεκα Δθθξεκψλ Εεκηψλ)

viii.5.

Σν πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο.

viii.6.

Ζ Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε.

viii.7.

Οη θαλφλεο Δπελδχζεσλ.

viii.8.

Ζ δηαρείξηζε Κηλδχλνπ.

viii.9.

Ζ εζσηεξηθή Οξγάλσζε.

viii.10.

Ζ ειάρηζηε πιεξνθφξεζε πξνο ηα κέιε θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο.

viii.11.

Ζ Αληαζθάιηζε.

viii.12.

Οη Δηήζηεο Δθζέζεηο θαη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

viii.13.

Σα ηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κε ην θιείζηκν ηεο εθάζηνηε
νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ζηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.

viii.14.

Σν αληίζηνηρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Αζθαιηζκέλσλ

viii.15.

Ζ Λνγηζηηθή Οξγάλσζε
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ix.

viii.16.

Ζ Σήξεζε κεηξψνπ.

viii.17.

Οη Θεκαηνθχιαθεο – Γηαρεηξηζηέο Δπελδχζεσλ.

Δλέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε Λεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ.
Μεηά ηελ ζχζηαζε θαη έγθξηζε ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο
Αζθάιηζεο, ε πεξαηηέξσ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηα
αθφινπζα θνκβηθά ζεκεία αλαθνξάο:
ix.1.
Έμνδα ίδξπζεο-νξγάλσζεο δηαρείξηζεο (ειέγρνληαη κε
ζπγθεθξηκέλνπο απζηεξνχο θαλφλεο, σο πξνο ην χςνο ηνπο, απφ ηελ
Δπνπηηθή Αξρή).
ix.2.

Αλαινγηζκφο

ix.3.

Γηαρείξηζε θηλδχλνπ

ix.4.

Λνγηζηηθή Τπνζηήξημε

ix.5.

Γηαρείξηζε Δηζθνξψλ – Παξνρψλ

ix.6.

Μεραλνγξαθηθή Τπνζηήξημε

ix.7.

Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ

ix.8.

Γηαρείξηζε Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ

ix.9.

Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ

ix.10.

Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ

ix.11.

Δζσηεξηθφ Έιεγρν

ix.12.

Καλνληζηηθή Τπνζηήξημε

ix.13.

Πνιηηηθέο θαη Γηαδηθαζίεο

ix.14.

Ννκηθή Τπνζηήξημε
Γηα ηελ Επηηξνπή Αζθαιηζηηθνύ ηεο Αληηπξνζσπείαο

1. …
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