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Το Ταµείο Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης του υπουργείου 
Οικονοµικών ετοιµάζει 
το «δικό του» εφάπαξ, παράλληλα 
µε εκείνο του Ταµείου Πρόνοιας

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ασφάλιση 
αποτελεί πλέον µονόδροµο για 
κάθε εργαζόµενο και στη χώρα µας. 
Η κοινωνική ασφάλιση που προ-
στάτευε µεταπολεµικά τους συντα-
ξιούχους δείχνει σηµάδια κόπω-
σης. Οι απόµαχοι της εργασίας αυ-
ξάνονται, ενώ οι εργαζόµενοι, όχι 
µόνο έχουν µειωθεί σε πολύ µεγά-
λο βαθµό, αλλά ταυτόχρονα έχουν 
µειωµένες αποδοχές και µειωµένες 
εισφορές. Η αύξηση του προσδόκι-
µου ζωής και η µεγάλη υπογεννη-
τικότητα είναι στοιχεία αρνητικά 
για το αναδιανεµητικό σύστηµα 
(κοινωνική ασφάλιση), όπου ζητά-
µε πολλούς εργαζόµενους και λί-
γους συνταξιούχους. Σήµερα αυ-
τές οι σχέσεις µεταξύ εργαζόµενων 
και συνταξιούχων έχουν ανατρα-
πεί, εποµένως για τη σωτηρία των 
απόµαχων της εργασίας οδηγού-
µαστε µε µαθηµατική ακρίβεια σε 
ένα µεικτό σύστηµα (αναδιανεµη-
τικό και κεφαλαιοποιητικό). 

Η κοινωνική ασφάλιση έπειτα 
από επτά έως δέκα χρόνια θα στα-
θεροποιηθεί σε πολύ χαµηλά επί-
πεδα. Εποµένως, το στοίχηµα εί-
ναι κατά πόσο τα επαγγελµατικά 
ταµεία θα καλύψουν σε σηµαντικό 
βαθµό τις αναµενόµενες µειώσεις 
των συντάξεων. Τα πρώτα δείγµα-
τα λειτουργίας σε επίπεδο αποδό-
σεων ενεργητικού των Ταµείων 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) 
κατά τα προηγούµενα χρόνια ήταν 
εξόχως ενθαρρυντικά. Τα έως τώρα 
στοιχεία από την πορεία των ΤΕΑ 
καταδεικνύουν ότι τελικά υπάρχει 
ελπίδα για την τρίτη ηλικία, µε την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η σω-
στή ενηµέρωση και η γενίκευση 
του δεύτερου πυλώνα στο σύνολο 
σχεδόν των εργαζοµένων. 

Στον πίνακα παραθέτουµε ενδει-
κτικά τις καταγεγραµµένες αποδό-
σεις για το 2017, τη διετία 2016-
2017 και την εξαετία 2012-2017 
τριών εν λειτουργία ΤΕΑ: Επαγγελ-
µατικό Ταµείο Ασφάλισης Οικονο-
µολόγων (ΕΤΑΟ), Ταµείο Επαγγελ-
µατικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών 
(ΤΕΑΓΕ) και Ταµείο Επαγγελµατι-
κής Ασφάλισης Αστυνοµικών, Πυ-
ροσβεστών, Λιµενικών (ΤΕΑΑΠΛ).
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ΠΑΡΑΘΥΡΟ για ένα δεύτερο, συµπληρω-
µατικό εφάπαξ -πέραν εκείνου που χορηγεί 
το Ταµείο Πρόνοιας του ∆ηµοσίου- αναµέ-
νεται να ανοίξει δυνητικά για όλους τους 
δηµοσίους υπαλλήλους από τα τέλη Απρι-
λίου κι έπειτα. Κι αυτό γιατί η διοίκηση του 
Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης του 
υπουργείου Οικονοµικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) 
ολοκληρώνει έως τα τέλη του τρέχοντος 
µήνα την επεξεργασία τροποποίησης του 
καταστατικού λειτουργίας του, προβλέπο-
ντας για τα ασφαλισµένα µέλη του τη δυ-
νατότητα εθελοντικής καταβολής εισφορών 
από τους εργαζόµενους για τη λήψη εφά-
παξ, πέραν των ολοκληρωµένων πρόσθετων 
παροχών υγείας που ήδη προσφέρει το συ-
γκεκριµένο Ταµείο. 

Μάλιστα, το εφάπαξ που θα δίνει το ΤΕΑ 
-ΥΠΟΙΚ θα είναι εντελώς ανεξάρτητο από 
εκείνο που θα λάβουν οι εν ενεργεία υπάλ-
ληλοι του υπουργείου Οικονοµικών, όταν 
συνταξιοδοτηθούν, από το Ταµείο Πρόνοιας 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ). Με άλλα λό-
για, εφοριακοί, τελωνειακοί και άλλοι κλάδοι 
εργαζοµένων του υπουργείου Οικονοµικών 

θα µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να κατα-
βάλλουν τις σχετικές εισφορές εν είδει ασφα-
λίστρων στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και να λάβουν, 
βγαίνοντας στη σύνταξη, δύο εφάπαξ: ένα 
από το ΤΠ∆Υ και ένα από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. 

Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί ότι η δυ-
νατότητα ασφάλισης στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν 
αφορά µόνο στους υπαλλήλους στο συγκε-
κριµένο υπουργείο, αλλά και κάθε υπουρ-
γείου και εποπτευόµενου φορέα του (π.χ., οι 
εργαζόµενοι ασφαλιστικών φορέων, όπως ο 
ΕΟΠΥΥ, που εποπτεύεται από το υπουργείο 
Υγείας, ή ο ΕΦΚΑ, που εποπτεύεται από το 
υπουργείο Εργασίας κ.λπ.). Ετσι, οι υπάλ-
ληλοι όχι µόνο του ΥΠΟΙΚ, αλλά και των 
λοιπών υπουργείων θα µπορούν, συνταξι-

οδοτούµενοι, να λάβουν δύο εφάπαξ, από 
το ΤΠ∆Υ και το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, εφόσον εγγρα-
φούν προαιρετικά στο επαγγελµατικό τα-
µείο του υπουργείου Οικονοµικών. 

Ηδη πάνω από το 50% των υπαλλήλων 
του ΥΠΟΙΚ έχει ενταχθεί στο Ταµείο Επαγ-
γελµατικής Ασφάλισης προκειµένου να έχει 
πρόσθετες παροχές πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης στον 
ιδιωτικό τοµέα (κλινικές, διαγνωστικά κέ-
ντρα) και στα δηµόσια νοσοκοµεία, πέραν 
της κάλυψης που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ. Ταυ-
τόχρονα, έντονο είναι το ενδιαφέρον που 
έχουν εκδηλώσει σύλλογοι εργαζοµένων από 
άλλα υπουργεία και εποπτευοµένους φορείς 
για οµαδική ένταξή τους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η ΣΤΡΟΦΗ στον πυλώνα της 
οµαδικής επαγγελµατικής ασφάλι-
σης (γνωστός και ως δεύτερος πυ-
λώνας ασφάλισης, µια και «στέκει» 
µεταξύ της δηµόσιας - υποχρεω-
τικής και της ατοµικής - ιδιωτικής) 
δεν αφορά µόνο στους δηµοσίους υπαλλή-
λους, αλλά και στους µισθωτούς του ιδιωτικού 
τοµέα και τους αυτοαπασχολούµενους. 

Στη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), την οποία υπέγραψαν οι 
κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΣΕΤΕ) την περασµένη εβδοµάδα, προβλέπεται 
η διερεύνηση των δυνατοτήτων ίδρυσης ενός 
Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης για τους 
εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι καταρχάς αυτό θα αφορά 
αποκλειστικά στους περίπου 800.000 εργαζό-
µενους που δεν έχουν επικουρική ασφάλιση. 

Την ίδια στιγµή, οι δικηγόροι ζήτησαν από 

το υπουργείο Εργασίας την έξοδό 
τους από το δηµόσιο Ενιαίο Τα-
µείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ και την ίδρυση ενός Τα-
µείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης 
για την επικουρική σύνταξη και το 

εφάπαξ. Κι αυτό λόγω των δυσβάσταχτων ει-
σφορών (7% για το επικουρικό και 4% για το 
εφάπαξ) που καλούνται να καταβάλλουν ήδη 
από την 1η Ιανουαρίου 2017 υπέρ των κλά-
δων αυτών. 

Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, σε τελικό 
στάδιο αδειοδότησης από τις αρµόδιες επο-
πτικές Αρχές είναι το Ταµείο Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 
Οµίλου Τσάκου και Συνεργατών. Παρόµοιες 
εξελίξεις κυοφορούνται και στον κλάδο των 
συνεργατών πωλήσεων της Interamerican, κα-
θώς και των εταιρειών από διάφορους δυναµι-
κούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 
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Ολοένα και περισσότεροι 
δηµόσιοι υπάλληλοι, 
µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα 
και αυτοαπασχολούµενοι 
στρέφονται στην 
επαγγελµατική ασφάλιση

ΕΤΑΟ

ΤΕΑΓΕ

ΤΕΑΑΠΛ

ΕΤΑΟ

ΤΕΑΓΕ

ΤΕΑΑΠΛ

ΕΤΑΟ

ΤΕΑΓΕ

ΤΕΑΑΠΛ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΕΑ (%)

20
17

20
16

 - 
20

17
20

12
 - 

20
17

26,76

18,02

12,07

33,17

18,06

59,12

46,89

38,02

15,81

Εφάπαξ plus για τους 
δηµοσίους υπαλλήλους
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