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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Συνέντευξη με τον Δρ. Χρήστο Νούνη, Πρόεδρο του  

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζομένων  

στο Υπουργείο Οικονομικών (ΤΕΑ–ΥΠΟΙΚ)

Στόχος της διοίκησης του 
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η ενερ-
γός επαναλειτουργία του 
με άρση αναστολής των 

παροχών του (υγειονομικής περί-
θαλψης) μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2017, 
σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Ασφα-
λιστικό Marketing ο Πρόεδρος του 
Ταμείου, Δρ. Χρήστος Νούνης. Προς 
την κατεύθυνση αυτή εργάζεται σή-
μερα το Ταμείο με την ανάληψη κάθε 
πρόσφορης οργανωτικής, διοικητι-

κής, επικοινωνιακής πρωτοβουλίας 
για την εγγραφή στο Ταμείο όσο το 
δυνατόν περισσότερων κυρίως μελών 
(μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών) επί συνολικού δυναμι-
κού 10.000 περίπου υπηρετούντων 
εφοριακών, καθώς και των εξαρτώμε-
νων μελών τους (σύζυγοι, τέκνα), σύμ-
φωνα με τον Δρ. Νούνη.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, υποστηρί-
ζει πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λει-

τουργίας των επαγγελματικών ταμείων 
μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμ-
βάσεις του 2015 (Κανονισμός Δεοντολο-
γίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας 
των ΤΕΑ κ.λπ.) κρίνεται ικανοποιητικό 
καθώς διασφαλίζει μία ολοκληρωμένη 
εποπτεία (που εναρμονίζεται με τις Ευ-
ρωπαϊκές Οδηγίες) από τρεις Κρατικές 
Εποπτικές Αρχές (Εθνική Αναλογιστι-
κή Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
Υπουργείο Εργασίας) και έλεγχο από 
ανεξάρτητες οντότητες όπως Ορκωτοί 
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ελεγκτές, Εσωτερικοί ελεγκτές κ.ά. 
Ενδεχόμενες μελλοντικές τροπο-
ποιήσεις του υφιστάμενου πλαι-
σίου θα πρέπει να κινηθούν, κατά 
βάση, προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης των κινήτρων (οργανω-
τικών, φορολογικών κ.ά.) ενθάρ-
ρυνσης δημιουργίας ΤΕΑ στη βάση 
της αποταμίευσης σε προαιρετική 
βάση και της μεγιστοποίησης της 
ανταποδοτικότητας εισφορών/πα-
ροχών.
Σύμφωνα με τον Δρ. Νούνη, η πρό-
σφατη μεταρρύθμιση του νόμου 
Κατρούγκαλου με τον ουσιαστικά 
εισπρακτικό και μη ανταποδοτικό 
χαρακτήρα του συστήματος ει-
σφορών-παροχών, ενισχύει ακόμα 
περισσότερο την ανάγκη αλλαγής 
προσανατολισμού στην αντιμετώ-
πιση του ασφαλιστικού προβλήμα-
τος της χώρας. Ο ίδιος τονίζει πως 
παράγοντες –όπως η επιβαρυντική 
δημοσιονομική κατάσταση της οι-
κονομίας, η αιμορραγία του συντα-
ξιοδοτικού εισοδήματος, η υψηλή 
ανεργία, η αρνητική δημογραφική 
εξέλιξη και η επιμήκυνση του προσ-
δόκιμου ζωής του πληθυσμού– συ-
νιστούν μία ωρολογιακή βόμβα 
για το εθνικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και την ίδια την ελληνι-
κή κοινωνία και η σταδιακή στροφή 
προς τον 2ο πυλώνα (ΤΕΑ) και 3ο 
πυλώνα ασφάλισης (ιδιωτική) φα-
ντάζει αδήριτη και αναπόφευκτη.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ υπο-
στηρίζει πως ο θεσμός της επαγ-
γελματικής ασφάλισης διασφαλίζει 
τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτι-
κότητας εισφορών-παροχών μέσω 
του κεφαλαιοποιητικού του χα-
ρακτήρα, τη μακροχρόνια βιω-
σιμότητα του συστήματος και τη 
συμπληρωματικότητα των κρατι-
κών παροχών με πρόσθετες παρο-
χές/εισοδήματα που αυξάνουν σε 
σημαντικό βαθμό για τους συμ-
μετέχοντες ασφαλισμένους την 
αναπλήρωση των παροχών που 
λαμβάνουν από τον 1ο κρατικό πυ-
λώνα ασφάλισης.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) που ιδρύ-
θηκε στις 14.5.2004 και συστάθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 727/14.5.2004 αποτελεί το πρώτο Τα-
μείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 
και 8 του Ν.3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με το οποίο 
θεσπίστηκε στη χώρα μας ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας 
ασφάλισης). Η νομική του μορφή είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει κατα-
χωρηθεί νόμιμα στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Βασικός σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή πρόσθετων παροχών υγείας στα μέλη του, 
για τη βελτίωση και συμπλήρωση των παροχών του εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης 
(Κ.Φ.Α.), με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των 
παροχών. Στην ουσία, το Ταμείο λειτουργεί συμπληρωματικά στις παροχές του Κύριου Φο-
ρέα Ασφάλισης, όποιος και να είναι αυτός (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ. πλέον ΕΦΚΑ). Το Ταμείο 
με απόφαση του Δ.Σ. ανέστειλε τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του την 
1.1.2012. Η απόφαση αυτή ήταν απότελεσμα δύο γεγονότων:
1) Το πρώτο αφορά στην υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή και 
του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ της Ελληνικής Κυβέρνησης το 
2012 που έπληξε σοβαρά τα αποθεματικά του.
2) Το δεύτερο σχετίζεται με τη μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου από τον εργοδο-
τικό φορέα κατά 60% το 2010 και η ολική διακοπή της χρηματοδότησής του για τα έτη 2011 
και 2012, γεγονός που ανάγκασε το Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίασή του της 12.12.2011 να 
λάβει την απόφαση για αναστολή όλων των παροχών υγείας από 1.1.2012.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 το Δ.Σ. του Ταμείου ανταποκρινόμενο στις αιτιάσεις του αρ-
μόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σχετικά με τη μελλοντική του προοπτική, εξέλαβε ομόφωνη απόφαση ανάληψης 
όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανασυγκρότηση του Ταμείου με 
σκοπό τη βιώσιμη επανεκκίνησή του μέσω της καθιέρωσης εισφορών στα ασφαλισμένα 
μέλη του, της προαιρετικής εγγραφής μελών και της επακόλουθης άρσης αναστολής των 
παροχών του.
Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε σχετική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότη-
τας και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού 
για τη βιώσιμη επαναλειτουργία του. Το νέο τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, 
αφού εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που 
διήρκησε οκτώ και πλέον μήνες εντός του 2016, έλαβε τελικά την έγκριση του εποπτεύο-
ντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 11 
Νοεμβρίου 2016 με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3662).
Από το χρονικό σημείο εκείνο και εντεύθεν, η διοίκηση του Ταμείου έχει δρομολογήσει 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επαναδραστηριοποίηση του Ταμείου, η οποία 
θα επικυρωθεί με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου για άρση της αναστολής των 
παροχών προς τα μέλη του. Η λήψη της συγκεκριμένης απόφασης τοποθετείται χρονικά 
στα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2017 καθώς τότε εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί 
οι αναγκαίες διαδικασίες:
α) οριστικοποίησης του πίνακα παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τα μέλη (μέσω της σύναψης 
σχετικών συμφωνιών συνεργασίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα κατόπιν διαγωνιστικής δι-
αδικασίας),
β) ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανεγγραφής των παλαιών μελών και εγγραφής των 
νέων στο μητρώο του Ταμείου και
γ) επικύρωσης του νέου μητρώου ασφαλισμένων μελών από το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η σταδιακή στροφή προς τον 20 πυλώνα  
(ΤΕΑ) και 30 πυλώνα ασφάλισης (ιδιωτική)  

φαντάζει αδήριτη και αναπόφευκτη


