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Θέματα Προεδρείου 12 & 14 

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης που μας ανατέθηκε ώστε να υπάρξει μία όσο το δυνατόν σωστή 

απόφαση του ΔΣ για  την ασφάλιση των έμμεσων μελών: 

1. Σύζυγοι άνω των 48 ετών (Θέμα 12) 

2. Τέκνα άνω των 35 ετών (Θέμα 14) 

Για μια ορθή προσέγγιση μεταξύ άλλων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν: 

1. Το πλήθος των μελών της κάθε κατηγορίας. 

2. Την ηλικιακή επέκταση που θα αποφασισθεί για την κάθε περίπτωση. 

3. Το κόστος που θα δημιουργηθεί με γνώμονα στατιστικά στοιχεία. 

4. Τις απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται και σύγκρισή τους με τις υπάρχουσες. 

5. Αν προέρχονται από άμεσα μέλη που είναι εν ενεργεία ή όχι διότι είναι εντελώς διαφορετικά τα 

έσοδα.  

6. Αν η ασφάλιση θα αποτελεί συνέχιση ασφάλισης ή αν είναι νέα. Αν δηλαδή υπάρχει 

ασφαλιστικό κεφάλαιο δημιουργημένο από το μέλος ή όχι. 

7. Την κατάσταση της υγείας αυτών σε ότι αφορά σοβαρές και χρόνιες ασθένειες. 

8. Γεωγραφική αποτύπωση των μελών. 

9. Το συνδυασμό των θεμάτων αυτών με το θέμα 17 του προεδρείου της 2/2/2016 και τα στοιχεία 

που έχουν προκύψει. 

Κατανόηση πως το ΔΣ του ταμείου έχει την ευθύνη της διατήρησης του ταμείου υγείας και όχι 

λήψη αποφάσεων που πιθανά να βάζουν το ταμείο σε κίνδυνο. Το ΔΣ μάλιστα σε προηγούμενη 

συνεδρίασή του έλαβε την απόφαση πως για να παραμείνει κάποιο μέλος ασφαλισμένο στο ταμείο και 

όταν συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να καταβάλει εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για τόσα χρόνια 

ώστε να έχουν πληρωθεί συνολικά εισφορές 15 ετών. Η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να διέπει και 

τα εν δυνάμει μέλη του 12ου θέματος. 

Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα της έγκαιρης παρακολούθησης όλων αυτών των 

διαφορετικών περιπτώσεων ασφάλισης από τις υπηρεσίες του ΤΥΠΕΤ. 

Με σκεπτικό ότι οι αναρρωτικές άδειες εμμέσως μεν, μας δηλώνουν όμως πιθανές παροχές για 

το ταμείο δίνουν ένα πιθανό κόστος που θα υπάρξει με την εν λόγω ένταξη. Παράλληλα καλό θα ήταν 

να δημιουργηθεί προσέγγιση της αύξησης των εσόδων από την ένταξη αυτή ώστε να συγκριθούν με το 

αντίστοιχο κόστος αλλά και την αρτιότητα των υπαρχουσών υποδομών στην κάλυψη των μελών αυτών 

ή αν απαιτείται πέραν της αύξησης του υπάρχοντος λειτουργικού κόστους για το ταμείο και δημιουργία 

νέου πάγιου εξοπλισμού καθώς και πιθανή αύξηση προσωπικού.  

 

Άδειες υγείας 

Εν αρχή χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα πληθυσμού το προσωπικό της ΕΤΕ που ήταν εν ενεργεία 

υπάλληλοι κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 καθώς και οι κάθε είδους άδειες που έλαβαν για θέματα που 

άπτονται ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. (Πίνακες που ακολουθούν) 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:  

• Οι γυναίκες αποχωρούν νωρίτερα από την ενεργό υπηρεσία 

• Οι γυναίκες έχουν την άδεια λοχείας (η οποία όμως δηλώνει κόστος για το ταμείο) 
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 *1 άνδρες 2 γυναίκες 

 

 

Ξεκινώντας με την στήλη «όλοι» διαπιστώνεται ότι ήδη από την ηλικία των 36 ετών έχουμε μια 

αύξηση των ατόμων που λαμβάνουν άδειες για λόγους υγείας με μεγαλύτερα τα ποσοστά στις γυναίκες. 

Μείωση παρατηρείται στις μεγάλες ηλικίες αλλά αυτό συμβαίνει λόγω συνταξιοδότησης και μικρού 

αριθμού εν ενεργεία υπαλλήλων στο παραπάνω δείγμα. 

Παράλληλα μετά από ανεύρεση δειγμάτων λοιπού πληθυσμού, από την εταιρία «Γιατροί στο 

σπίτι» παρατίθεται η ηλικιακή κατανομή για 98,000 επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο Νομό 

Αττικής. Διαπιστώνεται πως ηλικίες μεταξύ 35 – 90 ετών αποτελούν το 76,2% των συνολικών ασθενών 

και στην ουσία αποτελεί το εύρος ηλικιών που καλούμαστε να καλύψουμε.  
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Ηλικιακή ανάλυση όλων των μελών 

Παρατίθεται η ηλικιακή κατανομή των μελών του ταμείου της 1/4/2016 η οποία καλύπτεται από 

τις υπάρχουσες υποδομές του ταμείου από την οποία διαπιστώνεται ότι τα μέλη που είναι κάτω των 35 

ετών είναι τα 19 χιλ από τα 49 χιλ συνολικά.  
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Κατάσταση εν δυνάμει μελών εν ενεργεία και συνταξιούχων  

Με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι εφικτό να βρεθούν τα εν δυνάμει έμμεσα μέλη του θέματος 

12 ενώ αντίθετα τα έμμεσα μέλη του θέματος 14 αναλύονται ως εξής : 

• Τέκνα ενεργών υπαλλήλων 12.500 από τα οποία  

o 3.116 δεν είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ εκ των οποίων 

o 392 είναι μεγαλύτερα των 35 ετών 

• Τέκνα μη ενεργών συνολικά 31.589 από τα οποία  

o 29.767 δεν είναι ασφαλισμένα στο ΤΥΠΕΤ και η ηλικιακή τους κατανομή αναλύεται 

παρακάτω : 

 

 
*Να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει διαχωρισμός στα τέκνα που είναι άμεσου μέλους  
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Έσοδα από μέλη 

Σε επίπεδο εισφορών τα έμμεσα μέλη συνεισφέρουν στα έσοδα του ταμείου με μικρή συμμετοχή 

σε σχέση με τα συνολικά έσοδα παρά το ότι έχουν τις ίδιες παροχές και κάνουν χρήση των ίδιων δομών.  

Εδώ να σημειωθεί πως σε επίπεδο συνταξιούχων τα έσοδα είναι πολύ μικρά διότι δεν υπάρχει 

εργοδοτική εισφορά ενώ η βάση υπολογισμού εισφορών είναι επίσης μικρότερη των αποδοχών που 

έχουν οι εν ενεργεία υπάλληλοι. Ακριβή στοιχεία ανά μητρώο μέλους μπορούμε να έχουμε άμεσα για 

τους εν ενεργεία υπαλλήλους της Τράπεζας αλλά θα πρέπει με ακρίβεια να αποτυπωθούν και όλων των 

υπολοίπων μελών διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο Μέσο Όρο ανά μέλος. 

Εισφορές εν ενεργεία υπαλλήλων ΕΤΕ ανά μισθολογική περίοδο. 

• Άμεσα μέλη      594 χιλ 

• Έμμεσα μέλη     267 χιλ 

• Εργοδοτική εισφορά 1.476 χιλ 

 

 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία εν αρχή δείχνουν πως : 

1. Εφόσον ληφθεί απόφαση για ένταξη καλό θα ήταν να γίνει λαμβάνοντας υπόψη : 

a. Ασφαλιστικό παρελθόν  

b. Ιατρικό παρελθόν 

1. Πρέπει να γίνει έλεγχος στις υπάρχουσες Υποδομές Ταμείου για : 

1.1. Τυχόν ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξή τους 

1.2. Κόστος αυτών 

2. Ο κανονισμός του ταμείου αρχίζει να αποκτά δαιδαλώδη μορφή στο άρθρο πόροι με αποτέλεσμα 

την δυσχέρεια των εμπροθέσμων μεταβολών, την παρακολούθησή και τον έλεγχό τους. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που τα παραπάνω δεν ληφθούν με τη μέγιστη ανάλυση, η απόφαση 

ένταξης μελών κάθε περίπτωσης πέραν των δύο αυτών θεμάτων δεν γνωρίζουμε τι θα σημαίνει για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του ταμείου. 

 
 Στα πλαίσια της διερεύνησης που μας ανατέθηκε ώστε να υπάρξει μία όσο το δυνατόν σωστή 

απόφαση του ΔΣ για την ασφάλιση των έμμεσων μελών και μετά την πρώτη συνάντηση αποφασίσθηκε να 

προσκομισθεί από μέρους μας ανάλυση των τέκνων η οποία και ακολουθεί. 
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Σύμφωνα με  τα κόστη που μας δόθηκαν και με παραδοχή ότι άνδρας 48 ετών θα είναι ως τα 62 του εν 
ενεργεία όπου και αν εργάζεται ενώ μετά τα 62 έχει ένα μέσο προσδόκιμο 20 ετών ακόμη, διαπιστώνεται : 

 

 Μέσος όρος κόστους για παροχές εκτός ΤΥΠΕΤ  

 Ανδρες Κόστος Κόστος / Μέλος  Γυναίκες Κόστος Κόστος / Μέλος  

 4.928    8.005.161,86 €            1.624,42 €  Άνω των 62  5.616    6.477.070,67 €            1.153,32 €  

4.881    4.970.280,97 €            1.018,29 € Κάτω των 62 7.700    5.915.147,81 €               768,20 € 

 
 

Αναφορικά με τα τέκνα άνω των 35 ετών προτείνεται η επέκταση να είναι το μέγιστο 3 ετών με 
ποσοστό 2,5% και πάντα με προϋποθέσεις : 

• Ανεργίας καθ’ όλο το διάστημα 

• Μη υπαρχόντων χρόνιων νοσημάτων 

• Να ήταν μέλος του ταμείου για όλο του το βίο 

 
Σε ότι αφορά τους συζύγους προτείνεται αποδοχή τους αλλά με ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και πάντα 

με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης χρόνιου νοσήματος. 
 

Και στις δύο περιπτώσεις καλό θα ήταν η διαδικασία χαρακτηρισμού της υγείας να γίνεται ή από ΚΕΠΑ ή 
με τέτοιου τύπου διαδικασία από δικό μας επιστημονικό προσωπικό. 

 
Ακολουθούν πίνακες με στοιχεία χρήσης 2015. 
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