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Προτάσεις για την Βιωσιμότητα του Ταμείου  
από την Ανοιχτή Γραμμή για τον Συνάδελφο 

 
Σε προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής βιωσιμότητας αποφασίσθηκε η ανάθεση εκπόνησης 

νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης σε τρίτο φορέα ώστε να υποβάλει πρόταση στο ταμείο με τις ενέργειες 
που απαιτούνται, ώστε το ΤΥΠΕΤ να καταστεί βιώσιμο. Από μέρους μας, με το παρόν κείμενο, γίνεται μια 
προσπάθεια προσέγγισης του όρου νομική - οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το 
ταμείο είναι έτοιμο για την εν λόγω ανάθεση, δίνοντας τα όσο το δυνατόν ορθά και προβλεπόμενα στοιχεία 
για την μελέτη αυτή, αλλά και για να εξετασθεί κατά πόσο μπορεί με ίδιες δυνάμεις να προσεγγίσει την ουσία 
των προβλημάτων που το διέπουν ώστε σταδιακά να τα επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα μέλη 
και τους εργαζομένους του. Παράλληλα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων που μας δόθηκαν, έγινε και 
από μέρους μας ανάλυση των δεδομένων αυτών, ώστε να διαπιστωθούν στρεβλώσεις αλλά και ελλείψεις 
που υπάρχουν. Τέλος, προτείνεται μια δέσμη ενεργειών που θα βελτιώσουν κατά την κρίση μας την ευρωστία 
του ταμείου. 

Ειδικά το Νομικό σκέλος είναι σχετικά εύκολο να αποτυπωθεί ώστε και η Διοίκηση του ταμείου αλλά 
και η ανάδοχος εταιρία, σε συνδυασμό με το οικονομοτεχνικό μέρος, να μπορέσει να χαράξει τις γραμμές 
που πρέπει να ακολουθήσει το ταμείο.  

 

• Προσέγγιση του όρου Νομικό πλαίσιο 
o Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο  

▪ Οι προσληφθέντες στην Τράπεζα μετά την 1/1/2005 ως επικουρικό έχουν το ΕΤΕΑΕΠ και 
όχι το ΛΕΠΕΤΕ. Ν. 3371/2005 όπως τροποποιήθηκε. 

▪ Οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 (ΝΕΟΙ ασφαλισμένοι) και ανεξάρτητα των φορέων 
που είναι ασφαλισμένοι, θα συνταξιοδοτηθούν για κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Ν.3655/2008 ενώ μετά τον Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4461 & Ν.4472, 
πλέον και οι παλαιοί ασφαλισμένοι που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό του τέως ΤΣΠΕΤΕ ως την 18/8/2015, υπάγονται 
και αυτοί στις προϋποθέσεις των κοινών διατάξεων συνταξιοδότησης. 

▪ Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους Παλαιούς Ασφαλισμένους που δίνει 
ανάσα στο ταμείο αναφορικά με τα έσοδα από εν ενεργεία υπαλλήλους (Αύγουστος 
2015). 

▪ Κατάργηση υποκαταστήματος ΙΚΑ – Ειδικών Ταμείων από 1/1/2019. Είναι κάτι που και 
νομικά προβλέπεται με την λήξη των αποσπάσεων αλλά γίνεται και αντίστοιχη 
προετοιμασία από μέρους του ΙΚΑ και ήδη έχει παραλάβει το σύνολο του παρελθόντος 
όλων των εν ενεργεία κατά το 2015 υπό μορφή ΑΠΔ. 

▪ Πιθανοί δυσμενέστεροι ασφαλιστικοί Νόμοι οι οποίοι δεν θα έχουν την μορφή 
μνημονίων και πιθανά να υπάρξει προσέγγιση της ονομαστικής σύνταξης στην 
πραγματική με αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση των εσόδων του ταμείου. Ενώ μένει να 
αποκωδικοποιηθεί ο πρόσφατα ψηφισθείς 4387/12.5.2016 (περί ΕΦΚΑ) ο οποίος 
αναφέρεται σε αλλαγές του ύψους των συντάξεων , στην ασφάλιση στον ΕΟΠΠΥ, όπου 
αναμένεται ως το τέλος του έτους νέος κανονισμός ενώ στα άρθρα που αφορούν το τέως 
ΕΤΑΤ δεν γίνεται καμία μνεία σε ότι αφορά τους λογαριασμούς επικουρικής ασφάλισης 
που αποτελούν και μεγάλο μέρος των εσόδων του ΤΥΠΕΤ από τους συνταξιούχους. 

o Προβλήματα που δημιουργούνται από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον ισχύοντα τρόπο 
(Καταστατικό – Κανονισμός) είσπραξης των εισφορών υπέρ ΤΥΠΕΤ από τους συνταξιούχους. 

▪ Ο μέγιστος αριθμός εν δυνάμει συνταξιούχων που θα μπορούν να εισφέρουν στο ταμείο 
και από την κύρια και από την επικουρική τους σύνταξη είναι 3.959. Στην ουσία είναι 
συνολικά οι εν ενεργεία υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο τέως 
ΤΣΠΕΤΕ και στο ΛΕΠΕΤΕ για επικούρηση. 
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▪ Από 75 υπαλλήλους θα μπορούν να ληφθούν εισφορές μόνο από την κύρια σύνταξή  τους 
διότι επικουρικά υπάγονται στο ΕΤΕΑ επειδή προσλήφθηκαν μετά την 1/1/2005 για το 
οποίο καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει ώστε να κρατούνται εισφορές υπέρ ΤΥΠΕΤ. 

▪ Από 1.635 υπαλλήλους θα μπορούμε να λάβουμε εισφορές μόνο από το επικουρικό τους 
(ΛΕΠΕΤΕ) διότι για κύρια σύνταξη ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

▪ Ειδικά οι εισφορές από το ΛΕΠΕΤΕ πιθανά να τελέσουν μερικώς σε αναστολή διότι ήδη το 
Δ.Σ. αποφάσισε κρατήσεις 6% υπέρ ΕΟΠΠΥ, κάτι που δεν έχει κάνει το ΕΛΕΠ, ακόμη 
δεδομένου ότι δεν γίνεται αποδεκτή κράτηση για δύο φορείς υγείας. 

▪ Τέλος, 3.713 υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι σε κοινές διατάξεις ΙΚΑ και για Κύρια και για 
Επικουρική σύνταξη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία πρόνοια για την είσπραξη 
εισφορών υπέρ ΤΥΠΕΤ κατά την συνταξιοδότησή τους δεδομένου ότι θα τύχουν σύνταξης 
ή από τα κατά τόπους καταστήματα ΙΚΑ ή μέσω της ήδη υπάρχουσας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΙΚΑ. 

▪ Έχει δημιουργηθεί μια κακή οικονομική κατάσταση επικουρικών ταμείων λόγω απουσίας 
νέων μελών με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή της μείωσης των συντάξεων και άρα και των 
εισφορών προς το ΤΥΠΕΤ ή ένταξής τους στο ΕΤΕΑ που όπως έχει και παραπάνω 
αναφερθεί δεν υπάρχει καμία θεσμοθετημένη διαδικασία για λήψη εισφορών υπέρ 
ΤΥΠΕΤ. Και στην περίπτωση που υπήρχε διαδικασία οι εισφορές θα ήταν κατά πολύ 
μειωμένες. 

▪ Αύξηση δυναμικής αποχωρήσεων από το ΤΥΠΕΤ, ενεργών υπαλλήλων που γνωρίζουν πως 
δεν θα τύχουν υπηρεσιών υγείας όταν θα συνταξιοδοτηθούν, κυρίως όσων δεν κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών του ταμείου (Μικρής Ηλικίας). Ήδη έχουν προκύψει από 
συναδέλφους σκέψεις αποχώρησης και προσχώρησης στον ΕΟΠΠΥ με δεδομένο πως αν 
και όποτε αποκτήσουν θέματα υγείας θα υποβάλουν αίτηση ώστε να ενταχθούν εκ νέου 
στο ΤΥΠΕΤ. 

▪ Παράλληλα με τον Ν. 4387/2016 ορίζεται χαμηλότερη κύρια σύνταξη για συντάξεις που 
δεν είναι με 35 χρόνια εργασίας καθώς και για επαναπροσδιορισμό των υπαρχόντων 
συντάξεων από το 2019 με σίγουρο το πάγωμά τους σε κάθε περίπτωση ενώ δεν 
αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξουν και μειώσεις. Να σημειωθεί εδώ ότι πολύ μεγάλο 
μέρος των συνταξιούχων είναι γυναίκες που είχαν κάνει χρήση ευεργετικών διατάξεων 
και συνταξιοδοτήθηκαν με λίγα χρόνια εργασίας. Στον ίδιο νόμο γίνεται σαφής αναφορά 
στην υγειονομική ασφάλιση η οποία μπορεί με πρόσθετες υπηρεσίες και σε συνεργασία 
με τους εργοδότες να αποδώσει τα μέγιστα και για το ταμείο αλλά και για του εργοδότες, 
ιδίως στην ασθένεια σε χρήμα για την οποία ήδη το ΤΥΠΕΤ παρέχει τις δύο από τις τρεις 
συνολικά παροχές κατά νόμο. 
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Κατανομή Υπαλλήλων σύμφωνα με την ασφάλισή τους και τον υπολειπόμενο χρόνο για 
την συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών. 

 

Στο παραπάνω πίνακα έχει γίνει μια απεικόνιση των εν ενεργεία υπαλλήλων ηλικιακά καθώς και μια 
εκτίμηση της μείωσης των εσόδων του ΤΥΠΕΤ με την αλλαγή τους από εν ενεργεία σε συνταξιούχους. Αν στο 
παραπάνω αναλογισθεί κανείς και το κόστος των παροχών στις ηλικίες άνω των 60 ετών καταλαβαίνουμε 
πόσο δραματική είναι η μεταβολή για το ταμείο. 

o Είναι προβλήματα ;  
▪ Με το ισχύον νομικό πλαίσιο διαπιστώνεται πως οι συνταξιούχοι πρόσκαιρα και μόνο θα 

έχουν μια αυξητική τάση ενώ μακροπρόθεσμα θα μειώνονται. 
▪ Η καθαρή θέση των συνταξιούχων είναι θετική για το ταμείο ή αρνητική; Με καθαρά 

οικονομικά κριτήρια αλλά χωρίς να έχει γίνει ποτέ έλεγχος των εσόδων ώστε να 
διαπιστωθούν αποκλίσεις και να διορθωθούν, τα έσοδα είναι κατά πολύ λιγότερα σε 
σχέση με των εν ενεργεία υπαλλήλων και μάλιστα όχι αναλογικά. Σε αυτή τη διαφορά 
έρχεται σταδιακά να προστεθεί η ύπαρξη συνταξιούχων που προέρχονται από 
συγχωνεύσεις και άρα χωρίς να έχουν εισφέρει ισόποσα όσο ήταν εν ενεργεία χωρίς να 
υπάρχει καμία διαφοροποίηση παροχών. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα  στοιχεία 
που έχει το ταμείο στη διάθεσή του, οι εισφορές των συνταξιούχων μείον μόνο του 
κόστους των παροχών εκτός ΤΥΠΕΤ, αποφέρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα της τάξης των 5 
εκ ευρώ ετησίως στο οποίο θα πρέπει να προστεθεί και η ανάλωση υπηρεσιών εντός των 
δομών του ταμείου. Επίσης έχει διαπιστωθεί ένα ετήσιο κόστος παροχών εκτός ΤΥΠΕΤ της 
τάξης του 1 εκ. ευρώ και αφορά σε 589 μέλη συνταξιούχους για τους οποίους δεν 
εμφανίζεται έσοδο κατά τη χρήση του 2015. Τέλος , για 1.859 μητρώα συνταξιούχων το 
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πλήθος των μηνών είναι λιγότερο με αποτέλεσμα αν αναχθούν σε πλήρεις καταβολές σε 
πλήθος να υπάρχει μια απόκλιση 1.4 εκ ευρώ (Πιθανά νέες συντάξεις ή θάνατοι ;) 

▪ Επειδή κατά την άποψή μας η μείωση μελών ουσιαστικά αποτελεί αποδυνάμωση του 
Ταμείου θα πρέπει τα παραπάνω να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό με : 

• έναρξη επαφών με το Υπουργείο Εργασίας άμεσα με στόχο την διασφάλιση του 
ΤΥΠΕΤ στο σκέλος των εσόδων λαμβάνοντας υπόψη  

o Την επικείμενη κατάθεση ασφαλιστικού νόμου  
o Την υπάρχουσα ηγεσία του Υπουργείου  
o Κατάλληλος χρόνος και για το ΤΥΠΕΤ. 

o Στόχο του Ταμείου πρέπει να αποτελέσει ψήφιση λοιπής διάταξης στον επικείμενο ασφαλιστικό 
νόμο που να μας αφορά .π.χ. "Ασφαλισμένοι ΤΥΠΕΤ παραμένουν για Υγεία και μετά την 
συνταξιοδότησή τους" ή εναλλακτικά να αποτελέσει υπουργική διάταξη ώστε να λυθεί δια 
παντός η επερχόμενη μείωση των συνταξιούχων ασφαλισμένων στο ΤΥΠΕΤ ενώ με αντικειμενικά 
κριτήρια, λόγω και των συγχωνεύσεων, να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ασφάλισή τους στο ΤΥΠΕΤ 
από όπου και αν έτυχαν κύριας και επικουρικής σύνταξης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οικονομικό πλαίσιο 

 

o Υφιστάμενη κατάσταση 
▪ Εσόδων (61 εκ.) 

• Τα έσοδα από τους εν ενεργεία υπαλλήλους από τον Μάιο του 2015 έχουν 
αναλυθεί πλήρως, έχουν εντοπισθεί όλες οι στρεβλώσεις που υπήρχαν και 
βαίνουν σε πλήρη αποκατάσταση σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό 
του ταμείου και προπάντων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που έχει υποχρέωση ο 
εργοδότης να τηρεί. Θα πρέπει όμως αντίστοιχες ενέργειες να γίνουν και με τους 
υπόλοιπους εργοδότες που θα είναι απείρως ευκολότερο λόγω μικρού αριθμού 
μελών. 

• Για τα έσοδα από τους συνταξιούχους δεν υπάρχει καμία υποδομή για ελέγχους 
αυτών. Παράλληλα το ταμείο έχει εναποθέσει πλήρως τον υπολογισμό τους σε 
τρίτους. Άξιο λόγου είναι πως τυχόν καθυστέρηση εισφορών υπέρ ΙΚΑ ή ΕΤΑΑ για 
την μεν πρώτη περίπτωση έχει προσαυξήσεις της τάξης του 3% το μήνα  (ΙΚΑ) και 
τόκων υπερημερίας για την δεύτερη (ΕΤΑΑ) ενώ αντίθετα η καθυστέρηση 
καταβολής εισφορών στο ΤΥΠΕΤ υπαιτιότητα των οργανισμών αυτών 

Στα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη : 
1. Οι υφιστάμενες μηχανογραφικές δομές του ΙΚΑ και των κλάδων ΕΤΑΑ δεν έχουν τη δυνατότητα 
αλλαγών ποσοστών και άρα θα πρέπει να προβλεφθεί και από μέρους μας ένα σταθερό ποσοστό 
δίκαιο και για τον συνταξιούχο αλλά και για το ταμείο. 
2. Ακόμη και η μεταβολή του 6% που έχουν ήδη τα συστήματά τους δύσκολα μπορεί να 
μεταβάλλεται. 
3. Δράσεις για την πλήρη αλλαγή της Δραγατσανίου που "δείχνουν" κατάργησή της με ότι αυτό 
συνεπάγεται σε σχέση με την υπάρχουσα επικοινωνία-διαδικασία  ΑΟΠΕΤΕ και Δραγατσανίου για 
τις εισφορές υπέρ ΤΥΠΕΤ. 
Όλα τα παραπάνω με συγκροτημένες κινήσεις μελετημένες από τη Διοίκηση του ταμείου αλλά και 
των συλλόγων, προτείνεται να γίνουν σε τωρινό χρόνο που είναι προληπτικός παρά σε 
μεταγενέστερους που θα είναι προσπάθεια διόρθωσης  "κακών" για το ταμείο ενώ θα μπορούσε 
να ληφθεί και μέριμνα για μη ενταγμένο προσωπικό. 
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(καθυστέρηση ετών για έκδοση σύνταξης) δεν τυγχάνει καμίας επιβάρυνσης προς 
τους φορείς αυτούς. Πάντως λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα στοιχεία που 
έχουμε στη διάθεσή μας για πληροφόρηση, διαπιστώνεται ένα έσοδο από 14.471 
συνταξιούχους της Εθνικής, ύψους 20.545.161,92 € με μέσο όρο ποσοστού 
κράτησης 5.1 %. Αυτό μας δηλώνει ότι ο μέσος όρος του αθροίσματος κύριας και 
επικουρικής σύνταξης ανέρχεται περίπου στο ποσό των 2.000 €, ποσό το οποίο 
δεν μπορεί να είναι ορθό λαμβανομένου ότι οι εισφορές υπολογίζονται επί της 
ονομαστικής σύνταξης, κύριας και επικουρικής. 

• Ομοίως συμβαίνει και για τα έσοδα των λοιπών μελών του ταμείου από λοιπές 
εταιρείες αλλά και από ιδιοκαταβολές όπου και εδώ υπάρχει πλήρης αδυναμία 
ελέγχου της ορθότητας των εσόδων ενώ για τους συνταξιούχους τα έσοδα πιθανά 
να είναι περιορισμένα διότι δεν υφίσταται ούτε μεγάλο ύψος επικουρικής αλλά 
ούτε και θεσμός ονομαστικής. 

▪ Εξόδων  

• Στα έξοδα παρατηρείται οι δαπάνες που τα μέλη κάνουν εκτός ταμείου να είναι 
της τάξης των 37 εκ., κάτι που αυτόματα τις καθιστά να αναλώνουν το 62% των 
εσόδων του ταμείου. Στα πλαίσια για λήψη απόφασης ένταξης κάποιων εν 
δυνάμει μελών στο ταμείο, έχουν γίνει κάποιες προσεγγίσεις κόστους οι οποίες 
δείχνουν να είναι μεγαλύτερες οι δαπάνες ανά μέλος για μέλη που έχουν 
πρόσβαση στις δομές ΤΥΠΕΤ. (Ακολουθούν προσεγγιστικοί πίνακες για τη χρήση 
του 2015).  Διαπιστώνεται δηλαδή πως τα μέλη που βρίσκονται στο νομό Αττικής 
παρά το ότι έχουν μια μεγάλη γκάμα δομών υγείας στην διάθεσή τους και 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν, αλλά και χρησιμοποιούν, αναλώνουν αναλογικά 
με το πλήθος τους πολύ μεγαλύτερα ποσά για παροχές υγείας εκτός ΤΥΠΕΤ. 
Λογικά αυτό θα σήμαινε ότι οι δομές του ταμείου στην Αττική υπολειτουργούν, 
αλλά αντιθέτως έχουν πλήρη και εντατική λειτουργία. Από τα παραπάνω 
συνάγονται  τα εξής πιθανά αλλά και απίθανα συμπεράσματα – ερωτήματα ή 
σενάρια : 

o Μεγάλη νοσηρότητα στο Νομό Αττικής σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα; 

o Αντιπαραγωγικός τρόπος λειτουργίας των δομών του ταμείου με συνέπεια τα 

μέλη να κάνουν χρήση των εκτός ΤΥΠΕΤ παροχών; 

o Κενά στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκταμίευση ποσών κάλυψης 

παροχών εκτός ταμείου; 

o Ένταξη στο ταμείο μελών χωρίς να προηγηθούν τα προβλεπόμενα ή αν αυτά δεν 

υπάρχουν για όλες τις κατηγορίες να θεσμοθετηθούν; 

o Αλλαγές στην ηλικιακή δομή των μελών λόγω συγχωνεύσεων; 

o Πιθανές παραπομπές για εξετάσεις πολύ περισσότερες των αναγκαίων; 

o Πιθανές μη προβλεπόμενες χρήσεις υπηρεσιών; 

• Η σωστή αποτύπωση του κόστους λειτουργίας του ταμείου και ο καταμερισμός 
(όχι ο επιμερισμός) αυτού σε υπηρεσίες είναι πλέον αναγκαίος ώστε να δοθεί το 
απαραίτητο εργαλείο στη Διοίκηση του ταμείου για λήψη σωστών και βιώσιμων 
αποφάσεων σε κάθε  περίπτωση. Μόνο τα ελάχιστα δυνατά κόστη να 
επιμερίζονται σε υπηρεσίες λόγω αδυναμίας καταμερισμού τους. 

• Ειδικά για τους εργαζόμενους του ταμείου που είναι και οι μόνοι που έχουν τον 
χαρακτηρισμό «συναλλασσόμενοι» διότι έχουν και σχέση μισθωτής εργασίας με 
αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως για την χρήση του 2015 οι εν ενεργεία υπάλληλοι 
του ταμείου ενώ έχουν εισφέρει συνολικά 326 χιλ ευρώ έχουν αναλώσει για 
υπηρεσίες εκτός ΤΥΠΕΤ 858 χιλ  ευρώ.  Αν λάβουμε υπόψη πως συνολικά μιλάμε 
για 834 άμεσα και έμμεσα μέλη τότε η ζημία ανά μέλος είναι της τάξης των 600 
ευρώ το χρόνο όταν το αντίστοιχο ποσό για τους συνταξιούχους ΕΤΕ που επίσης 
δεν υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές είναι 132 ευρώ ανά χρήση. Και σε αυτή την 
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περίπτωση δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος αυτών από την χρήση των δομών 
του ταμείου. Παράλληλα αυτό που διαπιστώνεται είναι πως οι εισφορές που 
κρατούνται αφορούν για το 2015 σε ένα συνολικό ποσό μικτών αποδοχών 
ύψους 8,5 εκ ευρώ το οποίο δεν απεικονίζει το συνολικό ύψος μισθοδοσίας. Εξ 
αυτού ακόμη και εδώ απαιτείται πλήρης έλεγχος εσόδων διότι υπάρχει απόκλιση 
και μεταξύ αποδοχών και εισφορών αλλά και στο αποτέλεσμα εισφορές μείον 
παροχές. 

• Γενικά τα αποτελέσματα του ταμείου κρίνονται αυστηρά και μόνο από την 
εργοδοτική εισφορά της Τράπεζας ενώ καμία μνεία δεν υπάρχει για τον εξ 
ορθολογισμό τους.  

 

▪ Εξωγενείς παράγοντες 

• Επερχόμενες εθελούσιες που δεν θα έχουν το χαρακτήρα της τελευταίας 
(31/12/2013), θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στο ταμείο. Για να γίνει 
κατανοητό αυτό, σε υπόθεση εργασίας μείωσης κατά 100 εκ του ετήσιου κόστους 
αποδοχών στην ΕΤΕ και με την αισιόδοξη πρόβλεψη πως όλοι θα περάσουν στην 
σύνταξη, η ετήσια μείωση εσόδων για το ΤΥΠΕΤ θα είναι της τάξης των 6 εκ 
ευρώ. 

• Συγχωνεύσεις. Όρος ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 
μελών τα οποία εντάχθηκαν στο ΤΥΠΕΤ χωρίς ποτέ να έχουν δημιουργήσει 
ασφαλιστικό κεφάλαιο με αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς να είναι σε ηλικιακές 
ομάδες τέτοιες που αναλώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των παροχών σε 
σχέση με τον ασφαλιστικό τους βίο στο ΤΥΠΕΤ αλλά και σε σχέση με τις εισφορές 
που καταβάλουν. Να σημειωθεί πως στα άλλα ταμεία της Τράπεζας υπήρχε ο 
θεσμός «δόσεις μονιμοποίησης» αλλά και άλλες διατάξεις ώστε να ενισχύουν το 
ασφαλιστικό τους κεφάλαιο ενώ σε κάποιες εξ αυτών καταβλήθηκαν τα 
απαραίτητα κεφάλαια από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς φορείς. Να 
σημειωθεί ότι και με τον 3371/2005 που αφορά σε ένταξη επικουρικών ταμείων 
προβλέπεται αναλογιστική μελέτη με αντίστοιχη καταβολή για την ένταξη μελών. 

• Πόροι μέσω τρίτων είναι ένα κεφάλαιο που στην ουσία αφήνει το ταμείο χωρίς 
έσοδα για μεγάλα διαστήματα χωρίς την ανάλογη διακοπή των παροχών αλλά και 
με κανένα έλεγχο των εσόδων. Εδώ εντάσσονται και όσοι αυτασφαλίζονται.  

 

• Επειδή  
o Το περιβάλλον στην υγεία έχει αλλάξει προς το δυσμενέστερο λόγω της γήρανσης 

των μελών αλλά και κοστολογικά σε επίπεδο φαρμάκων, εξετάσεων και εν γένει της 
λειτουργίας των δομών σε όλο το φάσμα της υγείας. 

o Τα έσοδα του ταμείου έχουν φθίνουσα πορεία, κάτι που θα παραμείνει ακόμη και  

μετά την πιθανή εξεύρεση απόκλισης των προβλεπόμενων εσόδων από τα 

λαμβανόμενα διότι μειώνεται ο αριθμός των εν ενεργεία μελών και άρα των 

εισφορών σε μεγάλη βάση υπολογισμού (μισθός έναντι σύνταξης) και με εργοδοτική 

εισφορά. 

o Δεν υφίστανται πλέον μόνο οι διμερείς σχέσεις ΤΥΠΕΤ – ΕΤΕ , ΤΥΠΕΤ – ΑΟΠΕΤΕ αλλά 

πολύ περισσότερες λόγω αλλαγών στην ασφαλιστική νομοθεσία οι οποίες δεν είναι 

ελεγχόμενες ή δεν είναι ελεγχόμενες άμεσα από το ταμείο μέχρι και σήμερα. 

o Τα ποσά για παροχές εκτός ταμείου τείνουν να είναι τα 2/3 των συνολικών εσόδων 

του ταμείου (κάτι που πρέπει να εξεταστεί πολύ αναλυτικά και να γίνουν οι όποιες 

διορθώσεις χρειαστούν σε όλες τις δομές του ταμείου). 
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o  

 

• Προτείνεται 

o Αποτύπωση οράματος τέτοιου που να μπορεί να υλοποιηθεί με ίδιες δυνάμεις  με τη 
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων του ταμείου αλλά και των 
μελών του. Στόχος του οράματος αυτού να είναι η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες 
του ταμείου και ως φορέα ασφάλισης αλλά και ως εργοδότη. Συγκεκριμένα 
προτείνεται : 

• Περιγραφή των επιθυμητών παροχών του ταμείου προς όλες τις κατευθύνσεις με 
παράλληλη αποτύπωσή σε χωριστό κανονισμό παροχών ο οποίος να είναι απλός 
και κατανοητός από τα μέλη αλλά παράλληλα και «σφιχτός»  σε σχέση με τα προ 
απαιτούμενα της όποιας παροχής.  

• Χάραξη πολιτικών τέτοιων, που τα μέλη του ταμείου να παραμένουν υγιή και εδώ 
οι εναλλακτικές λύσεις είναι πολλές με κύρια όλων την όδευση μέσω 
κατευθυντήριων προσφορών προς τα μέλη σε δραστηριότητες τέτοιες που να 
βελτιώνουν σωματική και ψυχική υγεία. Ακόμη και ένα μικρό μέρος των μελών να 
κάνει χρήση τέτοιων δομών, το όφελος για το ταμείο θα είναι τεράστιο λόγω της 
καλής φυσικής κατάστασης που θα αποκτήσουν σταδιακά τα μέλη του ταμείου. 
Επί παραδείγματι μια ετήσια συνδρομή σε δραστηριότητες τέτοιου τύπου 
ανέρχεται σε ύψος 2,5 εκ ευρώ τα οποία μπορούν να αποτελέσουν επένδυση για 
μείωση πολλών περιστατικών που τώρα αντιμετωπίζονται με πολλαπλάσιο 
κόστος από το ταμείο. 

• Απλοποίηση του σύνθετου μηχανισμού των εσόδων. Παρατηρείται να έχουμε για 
παράδειγμα 16 κατηγορίες τέκνων παρά το ότι τα ποσοστά ασφάλισης αυτών 
είναι 3 (0,5% , 1,5% , 2,5%) με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα τεράστιο 
λειτουργικό κόστος για την ένταξη των τέκνων στην ορθή κατηγορία καθώς και η 
συγκέντρωση πληθώρας εγγράφων για την ενέργεια αυτή. 

• Εκμετάλλευση μηχανισμών Υπουργείων Υγείας και Εργασίας σε πόρους από 
προγράμματα, αλλά και της πληροφορικής που ήδη διαθέτουν (ΗΔΙΚΑ). 

• Επανασχεδιασμός δομών του ταμείου, κάτι που απαιτείται στο μεγαλύτερο μέρος 
του ώστε να μπορέσει να γίνει παραγωγικότερο με τις υπάρχουσες δυνάμεις του. 

• Αξιοποίηση αλλά και ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων του ταμείου στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση προτάσεων ικανών να βοηθήσουν στην 
υλοποίηση των στόχων που θα τεθούν από την Διοίκηση του ταμείου. 

o Έναρξη αναλυτικής αποτύπωσης σε όλα τα έσοδα και σε όλα τα έξοδα του ταμείου 
και ουσιαστικός έλεγχος σε αυτά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του 
ΤΥΠΕΤ. 

o Επανασχεδιασμός δομών του ταμείου και κυρίως: 

• Πρωταρχική θέση στο ταμείο να αποκτήσει η πληροφορική με στόχο την 
απλούστευση διαδικασιών ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν αυτόματα  
καλύτεροι έλεγχοι σε κάθε επίπεδο. 

• Μελέτη με χρήση υπαρχόντων στοιχείων ώστε τα ποσοστά κρατήσεων να γίνουν 
απλά και εφαρμόσιμα από κάθε φορέα που θα θέλαμε. Για παράδειγμα αν στα 
άμεσα μέλη – συνταξιούχοι καταργηθεί το ποσοστό για έμμεσα μέλη με 
παράλληλη ευθυγράμμιση του ποσοστού στο 6% που λαμβάνει ο ΕΟΠΠΥ τα 
έσοδα θα πλησίαζαν τα 30 εκ. από τα 24 εκ. που είναι σήμερα. Έτσι θα είχαμε 
απλούστευση διαδικασιών αλλά και κόστους σε πολλές διοικητικές υπηρεσίες 
π.χ. Μητρώο, Έσοδα. Ενώ θα μπορούσαν να εντάξουν έμμεσα μέλη τους και πάλι 
με απλούς και μη παραβιάσιμους όρους από κανέναν. 
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• Η Γενική Διεύθυνση του ταμείου να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
προτάσεις για ένα νέο και λειτουργικό και παραγωγικό Οργανόγραμμα καθώς και 
έναν κανονισμό εργασίας τέτοιο που να διασφαλίζει και το προσωπικό αλλά και 
τα συμφέροντα του ταμείου. 

• Μείωση των περιπτώσεων και υποπεριπτώσεων ασφάλισης και κατάρτιση 
κανονισμού παροχών της συμπληρωματικής με γνώμονα τα νομοθετήματα για 
την πλήρη ασφάλισή τους. 

• Διαμόρφωση ορθής και δίκαιης πολιτικής έστω και τώρα για την αντιμετώπιση 
των συγχωνεύσεων και όχι η εξίσωση μελών σε παροχές με εντελώς διαφορετικό 
ασφαλιστικό κεφάλαιο προς το ταμείο. 

• Έναρξη ελέγχων και αλλαγή υποδομών στο Μητρώο για την επίτευξη γρήγορων 
και προπάντων εμπρόθεσμων διαδικασιών σε κάθε εργασία του ώστε τα έσοδα 
να λαμβάνονται άμεσα. 

• Δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των υπηρεσιών αλλά και της περιουσίας του 
ταμείου με συμβάσεις τέτοιες που να αποφέρουν οφέλη προς τα μέλη του 
ταμείου αλλά και στο ίδιο το ταμείο. 

• Εύρεση των εσόδων που θα έπρεπε να λαμβάνουμε και σύγκριση με όσα λάβαμε, 
ενώ σε τυχόν διαφορές να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξή τους. 

• Αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού, σύνταξη σύγχρονου νέου κανονισμού 
εργασίας και προπάντων πιστή εφαρμογή του. 

• Αντιμετώπιση του θεσμού εργαζόμενος-Συνταξιούχος διότι ως εργαζόμενος έχει 
εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ ενώ αν εργάζεται στην ΕΤΕ δεν κρατούνται καθόλου 
εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

• Απαίτηση για εμπρόθεσμες καταβολές άλλως να εξαιρεθούμε κυρώσεων σε δικές 
μας υποχρεώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα. 

• Διαμόρφωση ηλεκτρονικής ενιαίας επικοινωνίας του ταμείου με τους άλλους 
φορείς ώστε να υπάρξει μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς επίσης και 
πλήρης, εμπρόθεσμη και σωστή ενημέρωση. 

• Διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επίσημης διαδικασίας για τις 
αλλαγές που θα πρέπει να δηλώνουν τα μέλη. 

• Κατάργηση διατάξεων ασφάλισης που καθ’ ουσία αφορούν προσωπική ασφάλιση 
με μεγάλο λειτουργικό κόστος αλλά και αδυναμία ελέγχων. 

• Επειδή σαφώς το ταμείο δεν είναι Οργανισμός κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λέξη 
κέρδος δεν αποτελεί σε καμία των περιπτώσεων στόχο μας διότι αφορά σε 
λεξιλόγιο άλλου είδους Οργανισμών , αλλά στο ίδιο αυτό λεξιλόγιο υφίσταται και 
η λέξη ζημία που επίσης δεν είναι επιθυμητή για εμάς. Εξ αυτού , θα πρέπει να 
φροντίζουμε και πράττουμε τα απαραίτητα ώστε και οι απολογισμοί αλλά και οι 
προϋπολογισμοί του ταμείου να είναι όσο το δυνατόν ισοσκελισμένοι με 
ελάχιστες αποκλίσεις μεταξύ τους και μόνος τρόπος γι αυτό είναι να υπάρξει 
σύνδεση κάθε εξόδου από όπου και αν δημιουργείται με τα έσοδα του ταμείου. 

• Να ακολουθήσει η ανάθεση σε εταιρία για μελέτη αλλά να είμαστε σε θέση ως 
οργανισμός να δώσουμε σωστά στοιχεία και προπάντων να έχουμε χαράξει την 
επιθυμητή πορεία για το ταμείο που είναι το πλέον αναγκαίο δεδομένο για να 
ολοκληρωθεί μια μελέτη. 
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Σημειώσεις 
 

1. Στους πίνακες που ακολουθούν οι όροι Ναι , Όχι , Μερικώς αφορούν σε 

πρόσβαση σε υποδομές του ταμείου με το Ναι να δηλώνει Αττική , το Όχι την 

επαρχία και το Μερικώς την Θεσσαλονίκη. 

2. Είναι μια πρώτη προσέγγιση των στρεβλώσεων σε έσοδα και έξοδα που 

δείχνουν πως υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης της κατάστασης του ταμείου. 

3. Τα παραδείγματα που αφορούν σε τομές – αλλαγές που απλουστεύουν τις 

διαδικασίες ασφάλισης ενώ τα οφέλη για το ταμείο είναι πολλαπλά και αφορούν σε 

μείωση του κόστους παρακολούθησης, δυνατότητα υλοποίησης από τρίτους , κλπ 

4. Οι εργοδοτικές εισφορές έχουν αναλυθεί σύμφωνα με το ποσοστό των 

μελών για όλα τα μέλη κάθε άμεσου μέλους. 

5. Το λειτουργικό κόστος του ταμείου έχει κατανεμηθεί ισομερώς αλλά και 

αναλογικά σε όλα τα μέλη ενώ τα ποσά έχουν ληφθεί από τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς χρήσης 2015. 

6. Οι συμπληρωματικές εισφορές πέραν των εν ενεργεία είναι από αρχείο του 

ταμείου και έχουν αναχθεί σε ετήσιες. Το ίδιο έχει γίνει και με τις εισφορές των εν 

ενεργεία με βάση τον Φεβρουάριο του 2016 για τη χρήση 2016.  

7. Τα κόστη είναι απολογιστικά της χρήσης 2015, ομοίως και τα έσοδα πλην της 

χρήσης 2016 για τα εν ενεργεία μέλη ΕΤΕ που είναι προϋπολογιστικά. 

8. Όλα τα δεδομένα προέρχονται από τα στοιχεία που η Διεύθυνση 

Μηχανογράφησης μας διέθεσε. 

9. Στα στοιχεία που μας δόθηκαν δεν υπάρχει ορθή απεικόνιση στους εν 

δυνάμει συνταξιούχους της τελευταίας εθελούσιας με δεδομένο πως έχουν 

καταβληθεί οι εισφορές αυτών ως εν ενεργεία. 

10. Κάθε μέλος έχει : 

a. Τον κωδικό ασθενή που είναι μοναδικός (κλειδί) 

b. Τον κωδικό κύριου μέλους  

c. Τον Κωδικό ΤΥΠΕΤ που αλλάζει όταν ο εν ενεργεία γίνεται 

συνταξιούχος 

d. Το ΑΜΚΑ 
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Κανανομή μελών σε δομές ΤΥΠΕΤ και σε ανάλωση ιατροφαρμακευτικών παροχών εκτός ΤΥΠΕΤ 

  

% ανάλωσης παροχών εκτός ΤΥΠΕΤ     % μελών που έχουν δυνατότητα υποδομών 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι παρά το ότι το 59% των μελών έχει πλήρη πρόσβαση στις δομές του ταμείου αναλώνει το 62% των παροχών εκτός 
ταμείου. Ενώ το 32% των μελών που δεν έχει καμία πρόσβαση σε δομές του ταμείου και θα ήταν δικαιολογημένο ένα μεγαλύτερο ποσό δαπανών, αυτό δεν 
υφίσταται και παραμένει να είναι σε ποσοστά της τάξης του 27%. Το ίδιο συμβαίνει αναφορικά και με την ανάλωση του Νομού Θεσσαλονίκης που έχει πρόσβαση 
σε υποσύνολο των δομών του ταμείου. 

% μελών που έχουν 

δυνατότητα υποδομών 
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Μέσοι όροι επί μελών που έκαναν χρήση παροχών 

εκτός ΤΥΠΕΤ. 
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Μέσοι όροι παροχών εκτός ΤΥΠΕΤ επί συνολικών 

μελών. 
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Παράδειγμα αλλαγής πολιτικής στην ασφάλιση των τέκνων
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Διαπιστώνεται πως παρά την σταδιακή μείωση των μελών έχουμε μικρή αύξηση των εσόδων ανά μέλος , κάτι που μπορεί να έχει πολλαπλές εξηγήσεις . 
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 Διαπιστώνεται πως παρά την σταδιακή μείωση των μελών έχουμε μικρές αυξομειώσεις των εσόδων  
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Οι αποκλίσεις των μελών δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις των εσόδων. 
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Νομολογία που διέπει τα μέλη μας (Εθνική Τράπεζα) 

• Ν. 3371/2005 : Διακοπή νέων μελών στο ΛΕΠΕΤΕ και λοιπά 

επικουρικά και δεύτερη προσπάθεια ένταξης Κύριας Σύνταξης 

στο ΙΚΑ. 

• Υπουργική διάταξη 1246 : Εξαιρεί τους νέους ασφαλισμένους 

από τέως ΤΣΠΕΤΕ  

• Εγκύκλιος 76/2008 : Κατευθύνει πλήρως στο ΙΚΑ κάθε νέα 

πρόσληψη από 1/8/2008 και μετά 

• Ν. 3655/2008 : Μεταφορά των εν ενεργεία αλλά και των 

συνταξιούχων για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ 

• Ν. 4387/2016 : Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας –

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος  

• Πλέον των ανωτέρω τα μνημόνια επίσης δημιουργούν και θα 

δημιουργούν θέματα στη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ και κυρίως στα 

έσοδα. 
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