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«Καταφύγιο» στο Τα-
µείο Επαγγελµατι-
κής Ασφάλισης του 
υπουργείου Οικονο-

µικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) έχουν βρει περισ-
σότεροι από 10.000 ασφαλισµένοι, µε 
τον αριθµό τους να διευρύνεται στα-
θερά σε µηνιαία βάση από πέρυσι τον 
Οκτώβριο. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
∆.Σ., δρ Χρήστο Νούνη, µελλοντικά ο 
πληθυσµός του Ταµείου αναµένεται 
να µεγεθυνθεί σηµαντικά, καθώς εκτός 
από τους υπαλλήλους του υπουργείου 
Οικονοµικών, δικαίωµα υπαγωγής σε 
αυτό θα έχουν και µία σειρά εργαζο-
µένοι του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
όπως εφοριακοί κ.ά. 

Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφά-
λισης του υπουργείου Οικονοµικών 
ήταν το πρώτο που συστάθηκε. Για 
ποιο λόγο ανέστειλε τη λειτουργία 
του και ποια ανάγκη εξυπηρετεί η 
επαναλειτουργία του; 

Aπ.: Πράγµατι, το Ταµείο Επαγγελ-
µατικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικο-
νοµικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), που ιδρύθηκε 
στις 14.5.2004, αποτελεί το πρώτο 
Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης 
που ιδρύθηκε στην Ελλάδα µε βασικό 
σκοπό την παροχή πρόσθετων παροχών 
υγείας στα µέλη του για τη βελτίωση 
και συµπλήρωση των παροχών του 
εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης 
(ΚΦΑ) και αποτελεί το µοναδικό από 
τα εν λειτουργία ΤΕΑ που παρέχει 
ολοκληρωµένη συµπληρωµατική δευ-
τεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη 
στα µέλη του.

Το Ταµείο ανέστειλε τις παροχές 
υγειονοµικής περίθαλψης στα µέλη 
του την 1.1.2012 για δύο λόγους: Ο 
πρώτος αφορά στη συµµετοχή και του 
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραµµα Ανταλ-
λαγής Οµολόγων PSI+ της ελληνικής 
κυβέρνησης το 2012, που έπληξε σοβα-
ρά τα αποθεµατικά του και ο δεύτερος 
σχετίζεται µε τη µείωση της χρηµατοδό-
τησης του Ταµείου από τον εργοδοτικό 
φορέα (υπουργείο Οικονοµικών) κατά 
60% το 2010 και την ολική διακοπή της 
χρηµατοδότησής του για τα έτη 2011 
και 2012. 

Από 1ης Οκτωβρίου 2017, το ∆.Σ. 
του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αφού ικανοποιήθηκε 
η προϋπόθεση συµµετοχής ελάχιστου 
αριθµού 3.000 κυρίως µελών, όπως 
υπαγόρευε η αναλογιστική µελέτη, 
έλαβε την απόφαση της πλήρους επα-
ναλειτουργίας και ενεργοποίησης των 
παροχών που προβλέπονται στο Νέο 
Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους 
του Ταµείου, εξασφαλίζοντας στα µέλη 

του υγειονοµική περίθαλψη µε άκρως 
προνοµιακή εισφορά, πολύ χαµηλότε-
ρη από το µέσο όρο ασφαλίστρου της 
ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, µε ιδι-
αίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές 
και µε πανελλαδικό δίκτυο συνεργα-
ζόµενων κλινικών και διαγνωστικών 
κέντρων, προεξάρχοντος του Οµίλου 
της Ευρωκλινικής. 

Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν 
σε αυτό; Ποια τα κριτήρια και ποιες 
οι προϋποθέσεις ένταξης; 

Απ.: Στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δικαίωµα υπα-
γωγής έχουν βάσει του ισχύοντος Κα-
ταστατικού: 
1 Οι συνδεδεµένοι µε µόνιµη υπαλλη-
λική σχέση ή µε σχέση εργασίας αορί-
στου χρόνου που απασχολούνται στο 
υπουργείο Οικονοµικών. 
1 Οι συνδεόµενοι µε µόνιµη υπαλλη-
λική σχέση ή µε σχέση εργασίας αο-
ρίστου χρόνου που απασχολούνται σε 
οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου 
δηµόσιου τοµέα (υπουργεία και αµιγώς 
δηµόσιες υπηρεσίες).
1 Επιπλέον, δικαιούχοι παροχών 
µπορούν να είναι και τα εξαρτώµενα 
µέλη του άµεσα ασφαλισµένου - κυ-
ρίου µέλους, δηλαδή ο/η σύζυγος και 
τα τέκνα. 

Ποιος ο αριθµός των ασφαλισµέ-
νων σε αυτό και ποιες οι εκτιµήσεις 
σας για το µέλλον; 

Απ.: Ο πληθυσµός των ασφαλι-
σµένων µελών του Ταµείου διευρύ-
νεται σταθερά σε µηνιαία βάση από 
τον Οκτώβριο του 2017 και εντεύθεν. 

Ειδικότερα, την 1η Μαρτίου 2018 το 
Νέο Μητρώο Ασφαλισµένων Μελών 
του Ταµείου αριθµούσε 4.700 κυρίως 
µέλη και συνολικά, µαζί µε τα εξαρ-
τώµενα (σύζυγοι και τέκνα), άνω των 
10.500 µελών. 

Μελλοντικά, ο πληθυσµός του Ταµεί-
ου αναµένεται να µεγεθυνθεί σηµαντικά 
καθώς: 

α) Προβλέπεται η εγγραφή σε αυτό 
και άλλων συναδέλφων εφοριακών, 
συναδέλφων από άλλους κλάδους του 
υπουργείου Οικονοµικών καθώς και συ-
ναδέλφων δηµοσίων υπαλλήλων λοι-
πών επαγγελµατικών κλάδων που απα-
σχολούνται µόνιµα σε υπηρεσίες του 
στενότερου δηµόσιου τοµέα (υπουργεία 
και αµιγώς δηµόσιες υπηρεσίες), καθώς 
θα ενεργοποιηθεί από το ∆.Σ. η σχετική 
διάταξη που έχει ενσωµατωθεί στο Νέο 
Τροποποιηµένο Καταστατικό του Ταµεί-
ου και αφορά στη διεύρυνση των δικαι-
ούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Ηδη 
καταγράφεται αυξηµένο ενδιαφέρον 
συµµετοχής ή βρίσκονται σε προχωρη-
µένο στάδιο επαφών οι συζητήσεις της 
διοίκησης του Ταµείου µε συλλόγους 
εργαζοµένων άλλων υπουργείων και 
λοιπών φορέων του ∆ηµοσίου για οµα-
δική ένταξή τους στο πρόγραµµα υγείας 
του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

β) Προγραµµατίζεται εντός του 2018 
η ενεργοποίηση από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και 
προγραµµάτων εφάπαξ, αλληλοβοήθει-
ας και σύνταξης για τα ασφαλισµένα 
µέλη του, για την κάλυψη των ασφαλι-
στικών κινδύνων του γήρατος, της ανα-
πηρίας και του θανάτου. Με την ολο-
κλήρωση της εν λόγω πρωτοβουλίας το 

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα µπορεί πλέον να παρέχει 
στους ασφαλισµένους του πλήρη και 
ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη 
για τους κυριότερους ασφαλιστικούς 
κινδύνους µε πολύ προνοµιακή τιµο-
λόγηση λόγω του πλέγµατος φορολο-
γικών και λοιπών πλεονεκτηµάτων που 
παρέχει προς αυτήν την κατεύθυνση ο 
2ος πυλώνας ασφάλισης (επαγγελµα-
τικά Ταµεία). 

Πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη 
ενίσχυσης του θεσµού της επαγ-
γελµατικής ασφάλισης σήµερα; 
Υπάρχει κάποιο παράδειγµα χώ-
ρας, το οποίο θα µπορούσαµε να 
ακολουθήσουµε;

Απ.: Η «αιµορραγία» του συνταξιοδο-
τικού εισοδήµατος, το οξύ µελλοντικό 
δηµογραφικό πρόβληµα που αναµένεται 
να αντιµετωπίσει η Ελλάδα, το γεγονός 
της επιµήκυνσης του προσδόκιµου ζωής 
του πληθυσµού, αλλά και τα πολύ υψη-
λά επίπεδα ανεργίας που µαστίζουν την 
ελληνική οικονοµία, αναδεικνύουν την 
ανάγκη αναζήτησης βιώσιµων λύσεων 
στο Ασφαλιστικό, που αποτελεί στις 
µέρες µας ένα από τα πιο ακανθώδη 
θέµατα που απασχολούν την πολιτική 
και κοινωνική ζωή της χώρας.

Θα πρέπει οι όποιες µεταρρυθµιστι-
κές λύσεις να εστιάσουν στην αλλαγή 
ολόκληρης της αρχιτεκτονικής του συ-
στήµατος κοινωνικής ασφάλισης, µε 
την αξιοποίηση της συµπληρωµατικής 
συνταξιοδοτικής αποταµίευσης και την 
καθιέρωση ενός ισορροπηµένου συνδυ-
ασµού κρατικού και ιδιωτικού συστήµα-
τος ασφάλισης, µε αιχµή την ανάπτυξη 

του 2ου πυλώνα ασφάλισης (Ταµεία 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης-ΤΕΑ) και 
παράλληλη ενίσχυση της ιδιωτικής 
ασφάλισης (3ου πυλώνα), µε χορήγη-
ση δέσµης φορολογικών και λοιπών 
κινήτρων. 

Σήµερα, το ασφαλιστικό πρόβληµα 
της χώρας χρειάζεται επειγόντως ριζικό 
εξορθολογισµό και σηµαντικές µεταρ-
ρυθµιστικές παρεµβάσεις µακροχρόνιας 
διάρκειας και ολοκληρωµένης σχεδιαστι-
κής πνοής, οι οποίες θα διασφαλίσουν 
τον εκσυγχρονισµό και τη µακροχρόνια 
βιωσιµότητά του. Τα µικτά συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή µοντέλα 
ασφάλισης µε συνδυασµό αναδιανεµη-
τικών και κεφαλαιοποιητικών χαρα-
κτηριστικών λειτουργούν δοκιµασµένα 
και αποτελεσµατικά στις περισσότερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Συγκεκριµένα, στα 19 από τα 27 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο 
θεσµός της επαγγελµατικής ασφάλισης 
είναι πολύ αναπτυγµένος και µάλιστα 
στις 5 από τις 19 αυτές χώρες είναι 
υποχρεωτικός µέσω των συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας. Ενδεικτικά, ανα-
φέρεται ότι στην Ε.Ε. τα ΤΕΑ συνιστούν 
έναν από τους µεγαλύτερους κλάδους 
συµπληρωµατικής ασφάλισης, καλύ-
πτοντας πάνω από το 25% του ενεργού 
της πληθυσµού. Σε ορισµένες χώρες 
µάλιστα όπως η Ιρλανδία, η Μεγάλη 
Βρετανία και η Ολλανδία, τα υπό δια-
χείριση κεφάλαια των εν λόγω Ταµείων 
αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλά ποσο-
στά του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊ-
όντος τους, που κυµαίνονται από 35%, 
70% έως και 174% αντίστοιχα. Επίσης, 
ο αριθµός των επαγγελµατικών Ταµεί-
ων το 2015 προσέγγιζε τα 112.790, εκ 
των οποίων το 96% δραστηριοποιού-
νταν σε Μ. Βρετανία (40.972) και Ιρ-
λανδία (67.939) και τα συνολικά υπό 
διαχείριση κεφάλαιά τους ξεπερνούσαν 
τα 3,8 τρισεκατοµµύρια ευρώ, αποτε-
λώντας το 24% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. 
Στη γειτονική Κύπρο λειτουργούν 2.060 
ΤΕΑ µε συνολική αξία υπό διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων 3,4 δισ. ευρώ 
έναντι 17 εν λειτουργία ΤΕΑ στην Ελ-
λάδα, µε ενεργητικό που προσεγγίζει το 
1,4 δισ. ευρώ, στις 31.12.2017.

Καταληκτικά, ο θεσµός της συµπλη-
ρωµατικής επαγγελµατικής ασφάλισης 
πρέπει να αναλάβει σηµαίνοντα ρόλο 
στη χώρα µας µε την υποστήριξη της 
Πολιτείας και την προώθηση εκ µέρους 
της δέσµης πολιτικών που θα περιλαµ-
βάνουν ελκυστικά κίνητρα ίδρυσης και 
λειτουργίας επαγγελµατικών Ταµείων 
και συνολική αναθεώρηση του υφιστά-
µενου πλαισίου λειτουργίας του ασφα-
λιστικού συστήµατος, βασικά στοιχεία 
του οποίου είναι ο εισπρακτικός και µη 
ανταποδοτικός χαρακτήρας εισφορών-
παροχών.  ■

«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» ΤΟ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 10.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, 
ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ «Ε.Τ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΧΡ. ΝΟΥΝΗΣ

Λύση η συμπληρωματική επαγγελματική ασφάλιση
Ο πρόεδρος 
του ∆.Σ. του 

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δρ 
Χρήστος Νούνης.


