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7 Απριλίου 2008 

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»: τι μέλλει γενέσθαι; 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε στις 31 Μαρτίου 2008 ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το Νέο Ασφα-
λιστικό Νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό θέτει νέα δεδομένα στην κοινωνική ασφάλιση της 
χώρας μας.  

Οι πόροι του Ασφαλιστικού Συστήματος της Ελλάδας είναι οι παρακάτω. Η ασφάλιση των 
υπαλλήλων καλύπτεται από τις εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη. Η ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτό-απασχολουμένων γίνεται με τις ίδιες καταβολές των εισφορών τους. Ταυτό-
χρονα υπάρχουν κοινωνικοί πόροι, αλλά και ειδικοί φόροι επί των συναλλαγών, που εισρέουν 
ως πόροι σε ορισμένα Ταμεία Ασφάλισης. Τέλος επιβοηθητικά συμμετέχει στο σύστημα και ο 
Κρατικός προϋπολογισμός. Στην κοινή συνείδηση οι εισφορές των εργαζομένων και των εργο-
δοτών αποτελούν το κύριο στοιχείο της Κοινωνικής Προστασίας.  

Το λεγόμενο σύστημα ΜΠΙΣΜΑΡΚ είναι εκείνο μέσω του οποίου λειτουργεί η Κοινωνική Α-
σφάλιση σήμερα στη χώρα μας. Ένα σύστημα που ξεκινήσε μέσω ΙΚΑ και συνεχίζετε εδώ και 70 
χρόνια. Σήμερα το σύστημα αυτό δείχνει αδυναμίες. Οι αιτίες είναι πολλές με βασικότερη την 
αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής ενώ ταυτόχρονα η υπογεννητικότητα σήμερα σε σχέση με 
το 1960 έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. 
 

 Παιδιά ανά 
οικογένεια 

Μέσος όρος 
ζωής Ανδρών 

Μέσος όρος 
ζωής Γυναικών 

1960 2,82 67 68 
2007 1,32 78 81 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα η αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενους να διαμορφω-
θεί ως εξής:  
 

 Συνταξιούχος Εργαζόμενοι 
1960 1 6 
1970 1 4 
1995 1 2,26 
2005 1 1,79 

Γίνεται αντιληπτό ότι διαρκώς αυξάνονται οι συνταξιούχοι, ενώ αντίστοιχα μειώνεται ο αριθ-
μός των εργαζομένων, που τροφοδοτούν τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Γεννάται λοιπόν ο 
φόβος ότι τα Ταμεία στο άμεσο μέλλον θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα και πιθανά 
δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός η γήρανση του πληθυσμού στα ασφαλιστικά συστήματα των 
περισσοτέρων ανεπτυγμένων χωρών. Όλα τα συστήματα κύριας ασφάλισης, τα οποία λειτουρ-
γούν με το αναδιανεμητικό σύστημα (όπως αυτά της Ελλάδας) και στα οποία οι νεότεροι α-
σφαλισμένοι καλύπτουν τις συντάξεις των μεγαλυτέρων, παρουσιάζουν προβλήματα βιωσιμό-
τητας και ανικανότητα να ανταπεξέλθουν στις υπάρχουσες υποχρεώσεις τους. Μερικά μάλιστα 
βρίσκονται ή θα βρεθούν πολύ σύντομα εντός μιας δεκαετίας στα πρόθυρα κατάρρευσης. 

τεαγε 



Επί δύο δεκαετίες οι διάφορες κυβερνήσεις προσπάθησαν να διορθώσουν την ελλειμματική 
προοπτική των Ταμείων επιχειρώντας αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Το πρόβλημα όμως 
παραμένει και διογκώνεται, επειδή τα σχέδια τους είτε είναι μικρής εμβέλειας, είτε περικόπτο-
νται εξαιτίας του φόβου του πολιτικού κόστους μπροστά στην αντίδραση των κοινωνικών ο-
μάδων, οι οποίες θίγονται.  

Όπως όλοι γνωρίζεται το οικονομικό έλλειμμα 
της λειτουργίας της Κοινωνικής Ασφάλισης 
στη χώρα μας είναι εξαιρετικά υψηλό. Δεν θα 
αναφερθούμε στις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο 
οποίος υπολογίζει για την χώρα μας ένα 
έλλειμμα 400 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά σε 
αυτές του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., 
που ομιλεί για την ανάγκη χρηματοδότησης 

του ασφαλιστικού συστήματος με 150 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια, ώστε το σύ-
στημα να αντέξει τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ θα πρέπει να σημειώσετε ότι η Γ.Σ.Ε.Ε. στην εκτί-
μησή της δεν υπολογίζει τα ελλείμματα του Ο.Γ.Α. 

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο θεσμοθετήθηκε η Ίδρυση του Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών, που προβλέπεται να προικίζεται κάθε χρόνο με το 10% του προϊόντος των αποκρατι-
κοποιήσεων, το 4% των εσόδων του Φ.Π.Α. και το 10% των λεγομένων κοινωνικών πόρων των 
Ταμείων. Το συσσωρευθέν αυτό κεφάλαιο θα αρχίσει να συμβάλει στη δαπάνη της Κοινωνικής 
Ασφάλισης το 2019.  

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιοπιστία τέτοιων δεσμεύσεων του κράτους είναι χαμηλή. Με 
το Ν. 2084/92 το κράτος ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει το 1/3 του ποσού που θα απαι-
τούσε η ασφάλιση στον Κλάδο Σύνταξης Γήρατος και στον Κλάδο Υγείας όσων θα έμπαιναν 
στην Κοινωνική ασφάλιση από τον 1-1-1983 (τριμερής χρηματοδότηση). Τα τρία πρώτα χρόνια 
εκπλήρωσε το κράτος την υποχρέωση του. Μετά σταμάτησε και το 2002, με το Ν. 3029 την κα-
τάργησε. Επίσης πάλι με το Ν. 2084 το κράτος ανέλαβε να πληρώσει στα Ταμεία τα ποσά με τα 
οποία θα επιβαρύνονταν με παροχές μη προβλεπόμενες από το καταστατικό τους, τις οποίες 
θα θέσπιζαν μεταγενέστεροι νόμοι. Όμως ούτε τη δέσμευση αυτή τήρησε. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
πολιτεία σ’ αυτή την κρίσιμη από ασφαλιστικής άποψης περίοδο νομοθετεί υπέρ της ίδρυσης 
των Επαγγελματικών Ταμείων. 

Εμείς υιοθετώντας το αισιόδοξο σενάριο και δεχόμενοι ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επανα-
ληφθούν, τονίζουμε ότι τα προβλεπόμενα αυτά στοιχεία του Νέου Νομοσχεδίου δεν δίνουν 
λύση, γιατί είναι τόσες οι τρέχουσες ανάγκες της Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε η ελπίδα να 
σχηματιστεί το Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών (ένα αποθεματικό ώστε από το μαγικό έτος 
2019 και μετά να καλύπτονται τα ελλείμματα των Ταμείων) είναι άπιαστο όνειρο.  

 

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Η ασφαλιστική βοήθεια των Γεωτεχνικών 

Εκτιμάται πως σε κάθε περίπτωση τα επόμενα χρόνια θα διαμορφωθεί ένα μικτό σύστημα α-
σφάλισης, δημόσιας και ιδιωτικής και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος εκκίνησης για εμάς της φι-
λοσοφίας και του οράματος δημιουργίας του Επαγγελματικού Ταμείου στο χώρο των Γεωτε-
χνικών. 

Δημιουργήσαμε λοιπόν το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ώ-
στε να διασφαλιστούν οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί τα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Ένα α-
σφαλιστικό φορέα που είναι: 
• Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  



• Αυτοδιοικούμενος  
• Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,  
• που λειτουργεί με βάση το Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα. 

Είναι ένας φορέας που ενδιαφέρεται για τον Γεωτεχνικό, δεν στοχεύει σε επιχειρηματικά 
κέρδη, δεν έχει ελλείμματα, και έχει μοναδικό στόχο και όραμα να εξασφαλίσει αξιοπρεπές 
ασφαλιστικό μέλλον για τους ασφαλισμένους του. 

Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν τι προσφέρει το Τ.Ε.Α.ΓΕ.; Η απάντηση είναι αυτονόητη. Εξυπη-
ρετεί τον κάθε Γεωτεχνικό ποικιλοτρόπως.  
• Αρχικά οι εισφορές των συναδέλφων προς το Ταμείο εκπίπτουν από το φορολογητέο ει-
σόδημά τους. Επομένως ένα μεγάλο ποσοστό μέχρι και 39% επιστρέφει άμεσα στον ασφαλι-
σμένο.  
• Ο κάθε ασφαλισμένος έχει την δική του ατομική μερίδα, η οποία πιστώνεται διαρκώς 
από τις εισφορές του και από τις αποδόσεις των επενδύσεων μας. Μια μερίδα που ανήκει 
στον ασφαλισμένο, μια μερίδα που δεν είναι δυνατόν εξαιτίας νομικών ρυθμίσεων ούτε να 
μειωθεί ούτε να διαμορφωθεί αρνητικά.  
• Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. εκτός του ότι λειτουργεί σήμερα σαν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ έχει και την κοι-
νωνική του διάσταση μέσω του ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Μέσω του κλάδου αυτού καλύ-
πτονται οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο ή οι οικογένειες τους μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ, 
σε απευκταία περίπτωση που υπάρξει αναπηρία ή θάνατος. Αλλά και σε περίπτωση μακρο-
χρόνιας νοσηλείας σε Νοσοκομείο καλύπτει τα χαμένα ημερομίσθια. Και είναι σημαντικό να 
ειπωθεί ότι το ποσό των 16.000 ευρώ δίδεται σε νέους ηλικιακά Γεωτεχνικούς, γιατί πιστεύου-
με ότι μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη έχει η οικογένεια ενός 30ρη, 35άρη και 40ρη επαγγελ-
ματία και λιγότερη η οικογένεια ενός 65αρη.  
• Θα ήθελα επίσης να σημειώσετε ότι το Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο 
στη χώρα μας, που στο καταστατικό του προβλέπεται η απονομή Σύνταξης. Αν εξετάσετε το 
καταστατικό μας θα διαπιστώσετε ότι το Τ.Ε.Α.ΓΕ. έχει την δυνατότητα να συνταξιοδοτήσει 
το σύνολο των Γεωτεχνικών ηλικίας κάτω των 50 ετών. 

Πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι να αναρωτηθούν μήπως τα Ταμεία αυτά όπως το Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι 
μια ελληνική εφεύρεση. Σαφώς όχι και θα θέλαμε να γνωρίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
30% του ενεργού πληθυσμού καλύπτεται από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. 

Σε ορισμένες μάλιστα χώρες (όπως η Ολλανδία , η Σουηδία  η Δανία κ.λ.π.) το ποσοστό των 
εργαζομένων που καλύπτεται από την επαγγελματική ασφάλιση ξεπερνά το 85%. 

Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού, που κατέχουν τα επαγγελματικά Ταμεία στην Ευρώπη 
υπερβαίνει τα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως πιστεύουμε ότι ο ρόλος του δημοσίου συστήματος 
κυρίας και επικουρικής ασφάλισης είναι κυρίαρχος, ενώ ο ρόλος των παροχών των Επαγγελ-
ματικών Ταμείων είναι συμπληρωματικός και ενισχυτικός. Όμως η εισαγωγή του θεσμού αυ-
τού στην Ελλάδα αποτελεί  ένα σημαντικό στοιχείο ένα σημαντικό όπλο για τους ανθρώπους 
της εργασίας. 

 

Διαφορές των Επαγγελματικών Ταμείων (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) από τα Επικουρικά Ταμεία 
& τις Ασφαλιστικές κερδοσκοπικές Εταιρείες 

Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για τις διαφορές των Επαγγελματικών Ταμείων είτε με τα δημόσια 
Επικουρικά Ταμεία είτε με τις ασφαλιστικές κερδοσκοπικές εταιρείες. 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι:  



Στα δημόσια Επικουρικά Ταμεία η υπαγωγή είναι υποχρεωτική, ενώ στα Επαγγελματικά Τα-
μεία είναι προαιρετική. 

Τα δημόσια Επικουρικά Ταμεία λειτουργούν με το αναδιανεμητικό σύστημα, ενώ τα Επαγγελ-
ματικά Ταμεία κάνουν συνδυασμό και χρησιμοποιούν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τους 
κλάδους του «Εφάπαξ» ή της «Σύνταξης» και το διανεμητικό για τους κλάδους της «Υγείας» ή 
της «Αλληλεγγύης». 

Τα δημόσια Επικουρικά Ταμεία δεν ενημερώνουν τους ασφαλισμένους για ότι πράττουν (λα-
θεμένες επενδύσεις, δομημένα ομόλογα, Χρηματιστήριο, κ.λ.π.) απλώς υπάρχει μια χαλαρή 
εποπτεία από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Τα Επαγγελματικά Ταμεία έχουν Γενική Συνέλευση, στην οποία απολογούνται για το σύνολο 
των ενεργειών τους. Επίσης ετησίως είναι υποχρεωμένα να χορηγούν στους ασφαλισμένους 
τους βεβαίωση για το ύψος των εισφορών, που κατέβαλαν στην προηγούμενη οικονομική 
χρήση, και ενημερωτικό σημείωμα για το πώς κινήθηκαν τα χρήματα τους την χρονιά που πέ-
ρασε. Σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται με ακρίβεια η ετήσια απόδοση του Τα-
μείου, στοιχεία του Ισολογισμού και πολλά επί μέρους ενημερωτικά στοιχεία. Ταυτόχρονα τα 
Επαγγελματικά Ταμεία ελέγχονται για κάθε τους κίνηση επενδυτικής μορφής από την Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή. Από την Αρχή αυτή ελέγχονται κάθε χρόνο τα ίδια κεφάλαια του Ταμεί-
ου ώστε κάθε φορά να διασφαλίζεται η ικανότητα του Ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του. Επίσης τα Επαγγελματικά Ταμεία ελέγχονται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές. 

Τώρα σε ότι αφορά τις διαφορές των Επαγγελματικών Ταμείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
θα αναφερθεί απλά ότι τα Επαγγελματικά Ταμεία διακρίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
διότι δεν επιδιώκουν το κέρδος. Και όχι μόνον δεν επιδιώκουν το κέρδος αλλά δεν έχουν έξο-
δα προμηθειών σε διαμεσολαβητές (ασφαλιστές), δεν έχουν έξοδα προβολής και όπως εύκολα 
γίνεται αντιληπτό η οικονομία κλίμακος των Επαγγελματικών Ταμείων στην περίπτωση αυτή 
είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. πιστεύουμε ότι η παροχή που θα χορηγούμε ως Ταμείο θα είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη από την παροχή οποιουδήποτε μη επαγγελματικού Ασφαλιστικού Φορέα, με τις παραδοχές 
βεβαίως ότι α). ξεκινά ταυτόχρονα η ασφάλιση και β). είναι ισόποσο το ύψος των εισφορών. 

Και όλα αυτά γιατί το Τ.Ε.Α.ΓΕ. όπως και τα άλλα Επαγγελματικά Ταμεία έχουν κάποια ιδιαί-
τερα πλεονεκτήματα όπως  
• η Αυτοδιαχείριση 
• η Ευελιξία  
• οι Ειδικοί Όροι Ασφάλισης σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων  
• η Διαφάνεια μέσω τακτικών ενημερώσεων 
• τα Ελάχιστα Λειτουργικά Έξοδα και κύρια 
• ο Δεσμός μεταξύ του Τ.Ε.Α.ΓΕ. και των Ασφαλισμένων του, που διαμορφώνουν εκείνες τις 
ανθρώπινες σχέσεις, τις οποίες επιζητεί κάθε συνταξιούχος στα δύσκολα χρονιά της τρίτης 
ηλικίας. 

Στο παγκόσμιο περιβάλλον της Ασφαλιστικής «ανασφάλειας» εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της 
κακοδιαχείρισης ενίοτε και των μεγάλων λειτουργικών εξόδων των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, η λύση για 

τους Γεωτεχνικούς είναι μία. 
 
 

Συνάδελφε Γεωτεχνικέ μην το αμελείς. 

Ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ  και  ε γ γ ρ ά ψ ο υ  σ ή μ ε ρ α  κιόλας  στο  Τ. Ε. Α. Γ Ε.  γιατί  σε  συμφέρει. 



Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους Γεωτεχνικούς να εγγραφούν στο Τ.Ε.Α.ΓΕ., γιατί όλοι 
έχουμε ανάγκη από ένα καλό φίλο τις δύσκολες ώρες. Θέλω δε να πιστέψετε ότι το Τ.Ε.Α.Γ.Ε., 
το δικό σας Ταμείο, θα είναι ο καλύτερος φίλος σας τα επόμενα χρόνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τ.Ε.Α.ΓΕ. Απευθυνθείτε: 
στο τηλέφωνο του Ταμείου 210-3613182  
και στα κινητά 6944-455155 (Μπαθρέλλος Γιώρ.)  
και 6977-360218 (Χρυσάφης Σωτ.)  
ή στο email teage@geotee.gr. 

 


