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ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Η ∆ιοίκηση ενός φορέα δεν εξαντλείται στη χρηστή και επιµεληµένη
διαχείριση των πόρων και της περιουσίας αυτού , αλλά πρέπει να προσβλέπει σε
βάθος χρόνου, στη προοπτική επιβίωσης και προόδου αυτού και να αναζητά
ιδέες και τρόπους προς αποφυγή αδιεξόδων. Όπως παλαιοτέρα το 1998 που τα
τότε ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ των ∆ικηγόρων κινδύνευαν µε κατάργηση και
απορρόφηση των πόρων τους, υπήρξε συντονισµένη και επιτυχής προσπάθεια
των τότε ∆ιοικήσεων για τη νοµοθέτηση µε το άρθρο 31 του Ν2676/98 για τη
µετεξέλιξη αυτών σε Αλληλοβοηθητικούς Λογαριασµούς και τη ∆ηµιουργία των
ΛΕΑ∆ µε τη σηµερινή τους µορφή, έτσι και τώρα που οι καιροί ου µενετοί και η
περιρρέουσα ατµόσφαιρα συνηγορεί σε ενδεχόµενη εποπτεία και κρατικό έλεγχο
των ΛΕΑ∆ µε κατάργηση πολλών παροχών, εµείς οι διοικούντες είµεθα
υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε νέες λύσεις και νέες προοπτικές για την
επιβίωση των ΛΕΑ∆ , και τη συµπληρωµατική κάλυψη των ∆ικηγόρων .
Γι αυτό σήµερα θα συζητήσουµε για τα Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης
ως µία ενδεχόµενη και πιθανή διέξοδος , προς άρση του αδιεξόδου , που
διαφαίνεται και µε την εν τοις πράγµασι κατάργηση του ΛΕ∆Ε και τις περικοπές
των συντάξεων κυρίων και επικουρικών που γίνονται .
Ειδικότερα θα αναλύσουµε το νοµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει
σήµερα για τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης ΤΕΑ

και θα υπάρξει

φαντάζοµαι και µία παρουσίαση των δεδοµένων ενός υπαρκτού ΤΕΑ του κλάδου
των ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας από ειδικό εισηγητή

1. Με το αρθρο 7 του Ν 3029/02 όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν.4261/14
«Μεταρρύθµιση

του

συστήµατος

κοινωνικής

Ασφάλισης»

(ΦΕΚ

Α΄160/11.07.2002) εισήχθη και στη χώρα µας ο θεσµός των Ταµείων
Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) , για την

παροχή συµπληρωµατικής

επαγγελµατικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας ασφάλισης). Η εισαγωγή του
θεσµού αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένων διαβουλεύσεων µεταξύ της τότε
Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι υποστήριξαν τη λειτουργία
του δευτέρου πυλώνα ως συµπληρωµατικού µηχανισµού ασφαλιστικής κάλυψης
των εργαζοµένων για συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/49 ΕΚ.
2. Τι ισχύει στην Ευρώπη και ΗΠΑ
2.1. Εδώ και αρκετές δεκαετίες στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
'Ένωσης και στις ΗΠΑ ίσχυε ο Θεσµός αυτός γνωστός ως pension funds, ήτοι
των

συνταξιοδοτικών

συµπλήρωσης

Ταµείων

συσσωρεύσεων

των παροχών της

κύριας και

κεφαλαίου.

Η

ανάγκη

επικουρικής

κοινωνικής

ασφάλισης ευνόησε σε πολλές χώρες την ανάπτυξη ειδικών φορέων που
παρέχουν πρόσθετη ασφάλιση και παροχές, συχνά πολύ υψηλότερες των δυο
πρώτων. Τόση ήταν η ανάπτυξη των φορέων αυτών που το 25% περίπου του
ενεργού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης καλύπτεται από προγράµµατα
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, ενώ αναµένεται η αύξηση τον
ποσοστού αυτού. Η αξία των στοιχείων τον ενεργητικού πού κατέχουν τα
επαγγελµατικά ταµεία στη Ευρωπαϊκή 'Ένωση υπερβαίνουν τα 2.000
δισεκατοµµύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο 25% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
2.2. Επίσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε πολλές χώρες τον Ο.Ο.Σ.Α.
ήταν προφανές ότι τα δηµόσια τούς συστήµατα ήταν ανεπαρκή για την κάλυψη
των µελλοντικών συντάξεων των εργαζοµένων, ενόψει τον δηµογραφικού
προβλήµατος, αύξηση του βιώσιµού χρόνου και µείωσης της γεννητικότητας,
πού προβλέπεται να επιδεινωθούν στο µέλλον. 'Έτσι στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. η
γήρανση του πληθυσµού θα συνεχιστεί µε αύξηση του πληθυσµού πάνω από
60 έτη από 20% στο 27% το 2020 και στο 30°/ο το 2030. Για τις χώρες της
Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, ο λόγος συνταξιούχων εργαζοµένων αναµένεται να
µειωθεί από ένα συνταξιούχο ανά 2,6 εργαζοµένους σήµερα µε 1,4 το 2040.
Εποµένως χωρίς σηµαντικές και ευρείες αλλαγές το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων
δεν Θα µπορεί να πληρώσει επαρκείς συντάξεις όταν ένας συνταξιούχος Θα
αντιστοιχεί σε 1,4 εργαζόµενους.
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2.3. Η συνειδητοποίηση αυτή οδήγησε πολλές χώρες στον επανασχεδιασµό
και την αναδιαµόρφωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους. 'Έτσι αλλού
εισήχθηκε και αλλού ενδυναµώθηκε ο δεύτερος πυλώνας συντάξεων, τα
επαγγελµατικά ταµεία.
2.4. Στην πλειοψηφία των χωρών τον Ο.Ο.Σ.Α. ο δεύτερος πυλώνας είναι
επικουρικός και αποτελείται από ταµεία συντάξεων που προσφέρουν συντάξεις
είτε µε βάση τις εισφορές είτε µε βάση το µισθό των εργαζοµένων. Τα κύρια
χαρακτηριστικά των ταµείων του δεύτερου πυλώνα είναι:
•

Η σύνδεση των ταµείων µε την άσκηση επαγγέλµατος (κλαδικά ταµεία) ή
µε µισθωτή εργασία σε συγκεκριµένη επιχείρηση (εταιρικά ταµεία).

•

Η οργάνωση και λειτουργία των ταµείων γίνεται από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ενώ συνήθως το κράτος εγγυάται την παρεχόµενη
σύνταξη.

•

Τα ταµεία βασίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε την έννοια ότι οι
εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων επενδύονται στις αγορές
χρήµατος και κεφαλαίων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση µελλοντικών
συντάξεων

και

όχι

τη

χρηµατοδότηση

των

ήδη

υπαρχόντων

συνταξιούχων.
•

Οι εισφορές στα ταµεία σχετίζονται µε το εισόδηµα του εργαζόµενου. Οι
εισφορές στα ταµεία προέρχονται από τους εργοδότες και τους
εργαζοµένους. Ανάλογα µε τον αν η συµµετοχή των εργαζοµένων ή και
των εργοδοτών είναι υποχρεωτική ή όχι τα ταµεία χωρίζονται σε
υποχρεωτικά ή εκούσια. Σε σύνολο 32 χωρών στις µισές χώρες η
συµµετοχή εργοδοτών και εργαζοµένων είναι υποχρεωτική.

•

Στα ταµεία ορισµένων εισφορών το ύψος της σύνταξης εξαρτάται
αποκλειστικά από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις του
κεφαλαίου του ταµείου ή και από τις επενδυτικές επιλογές του
εργαζοµένου. Η υποχρέωση του εργοδότη εξαντλείται µε την καταβολή
των εισφορών και άρα οι εργαζόµενοι αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τον
επενδυτικό κίνδυνο.

•

Στα ταµεία ορισµένων παροχών το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από το
µισθό του εργαζοµένου κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του. Την
παροχή σύνταξης εγγυάται η επιχείρηση που εργάζεται ο εργαζόµενος, η
οποία και αναλαµβάνει καθ' ολοκληρία τον επενδυτικό κίνδυνο.
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2.5. Σήµερα η συµµετοχή τω συντάξεων από επαγγελµατικά ταµεία στις χώρες
της Ευρωπαϊκής "Ένωσης στη συνολική σύνταξη, που λαµβάνουν οι
συνταξιούχοι, είναι σχετικά µικρή και διαφορετική από χώρα σε χώρα,
µελλοντικά όµως προβλέπεται ότι τα επαγγελµατικά ταµεία θα αποτελούν ένα
σηµαντικό ποσοστό σύνταξης.
2.6. 'Έτσι στο Βέλγιο τα επαγγελµατικά ταµεία καλύπτουν το 31% των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 8°/ο της συνολικής
σύνταξης των συνταξιούχων, στη ∆ανία καλύπτουν το 80°/ο των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 18°/ο της συνολικής σύνταξης των
συνταξιούχων, στη Γερµανία καλύπτουν
το 46% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατ συνεισφέρουν το 11 °/ο της
συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη Ελλάδα καλύπτουν τον 5°/ο των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το - % της συνολικής
σύνταξης των συνταξιούχων, στη Ισπανία καλύπτουν τον 15°/ο των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 3% της συνολικής
σύνταξης των συνταξιούχων, στη Γαλλία καλύπτουν του 90°/ο των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 21% της συνολικής σύνταξης των
συνταξιούχων, στην Ιρλανδία καλύπτουν τον 40°/ο των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 18°/ο της συνολικής σύνταξης των
συνταξιούχων,
2.7. Η λειτουργία των επαγγελµατικών ταµείων έχει σηµαντική και µακροχρόνια
επίπτωση τόσο στη λειτουργία όσο και στην ανάπτυξη των εγχωρίων
χρηµατοπιστωτικών αγορών. Εξαιτίας του µακροχρόνιου προσανατολισµού
τους, των ιδιαίτερων αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες και το γεγονός
ότι oι διαχειριστές τους είναι επαγγελµατίες του χώρου, τα επαγγελµατικά ταµεία:
•

Συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. Του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος (τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες και αγορά µετοχών).

•

Προκαλούν και υποστηρίζουν χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες που
προστατεύουν τον επενδυτή σε περίπτωση πτώσης της αγοράς.

•

Ασκούν πίεση για τη νοµοθεσία προστασίας του επενδυτή,
εξασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος.

•
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Συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό των συναλλαγών, πιέζοντας για
καλύτερα συστήµατα συναλλαγών και εκκαθάρισης.
Συµβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγµένων

•

εταιριών.
Ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ενός εύρωστου και αποτελεσµατικού

•

ρυθµιστικού πλαισίου.
•
Συµβάλλουν, ως µηχανισµοί αποταµίευσης/επενδύσεων, στην εύρυθµη
λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων και κατ' επέκταση στην
ανάπτυξη της οικονοµίας.
2.8. Οι παρεµβάσεις των οργάνων της Ε.Ε. για τη λειτουργία των φορέων του
δεύτερου πυλώνα και την κάλυψη των ασφαλισµένων που εντάσσονται σαυτούς
περιλαµβάνουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχέδιο δράσης για το συντονισµό των
εθνικών

συστηµάτων

του

δεύτερου

πυλώνα,

τα

οποία

µετασχηµατιστεί ακόµα σε δεσµευτικούς µηχανισµούς της 11

ης

δεν

έχουν

Μαΐου 1999 της

Επιτροπής «Προς µια ενιαία αγορά για τις συµπληρωµατικές συντάξεις».
2.9. Οι δεσµευτικές παρεµβάσεις της κοινότητας που ήδη εφαρµόζονται από τα
όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του δεύτερου
πυλώνα εντάσσονται στο ευρύτερο πλέγµα των αρµοδιοτήτων της για την
κατοχύρωση των ελευθεριών της διακίνησης τον κεφαλαίου και της παροχής
υπηρεσιών. Στο πεδίο αυτό υπάγονται δυο νοµικοί µηχανισµοί δεσµευτικής
ισχύος. Πρόκειται για την Οδηγία 98/49 ΕΕ της 29-6-1998 για την εξασφάλιση
των επαγγελµατικών συντάξεων, που επιτρέπει την παραµονή διακινούµενων
εργαζοµένων στα επαγγελµατικά συστήµατα του κράτους προέλευσής τους και
την Οδηγία 2003/41 /ΕΚ της 3-6-2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία
των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών».
3.

∆ικαιολογία ίδρυσης των Τ.Ε.Α.

3.1. Η ανάγκη ίδρυσης των Τ.Ε.Α. προέκυψε από τα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω, αλλά και από την αυξηµένη αλληλεπίδραση και εξάρτηση των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων από τους µηχανισµούς της αγοράς, η οποία
οδήγησε διεθνώς στην ανάπτυξη των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων µε
διάφορες µορφές. Η τάση αυτή αφορά κυρίως τις δυτικές χώρες, όπου υπάρχουν
5

οργανωµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας δοµηµένα σε τρεις πυλώνες: τη
βασική, την επικουρική και τη συµπληρωµατική κοινωνική ασφάλιση.
3.2. Η Ευρωπαϊκή 'Ένωση ενδιαφέρεται για τη συµπληρωµατική ασφάλιση και
ειδικότερα για το πώς τα επαγγελµατικά ταµεία θα εκµεταλλευθούν τα
πλεονεκτήµατα της ενιαίας αγοράς των κεφαλαίων και τον ενιαίου νοµίσµατος,
ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων τους και να
χρηµατοδοτηθούν

οι

αυξανόµενες

συνεχώς,

εξαιτίας

των

δυσµενών

δηµογραφικών κατ άλλων δεδοµένων, παροχές. Επίσης ενδιαφέρεται για το
πώς δεν εξασφαλισθεί ο συνυπολογισµός τοu χρόνου επαγγελµατικής
ασφάλισης στα πρόσωπα που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Για να
επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και
φερεγγυότητα των επαγγελµατικών

ταµείων ασφάλισης, η δυνατότητα

αξιοποίησης τον ενιαίου νοµίσµατος και της Ελευθερίας κινήσεως και
υπηρεσιών.
4.

Εισαγωγή τον θεσµού στην Ελλάδα

4.1. Οι

δικηγόροι

στην

Ελλάδα διέβλεψαν

την πτωτική πορεία του

συνταξιοδοτικού δηµοσίου συστήµατος και σκέφθηκαν την ίδρυση οργανισµού
για

την παροχή συµπληρωµατικών

παροχών.

'Έτσι

δηµιουργήθηκε ο

Λογαριασµός Ενίσχυσης ∆ικηγόρων Επαρχιών (ΛΕ∆Ε), που δεν είναι τίποτα
άλλο από ένα ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί εντελώς
αυτόνοµα µε σκοπό την χορήγηση συµπληρωµατικών παροχών λόγω ασθένειας
και γήρατος. ΄Aλλο θέµα βέβαια αν λόγω κακής διοικητικής συµπεριφοράς ηµών
των ∆ικηγόρων ,σήµερα αντιµετωπίζει τα γνωστά προβλήµατα. Στη συνέχεια
ιδρύθηκαν οι Λογαριασµοί Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας ∆ικηγόρων (ΛΕΑ∆),
που και αυτά είναι κατά µια έννοια

οιονεί ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης.

βέβαια τα Τ.Ε.Α. διαφέρουν από το ΛΕ∆Ε και τους ΛΕΑ∆ τόσο ως προς τον
τρόπο ίδρυσης όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, οι διαφορές δε
αυτές Θα αναδειχθούν µε την παρακάτω ανάλυση του τρόπου ίδρυσης και
λειτουργίας των Τ.Ε.Α..
4.2. "Έτσι µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 τον Ν. 3029/2002 εισήχθη στην
Ελλάδα

το

θεσµικό

πλαίσιο

για

την

λειτουργία

και

ανάπτυξη

της

συµπληρωµατικής - επαγγελµατικής ασφάλισης. Η συµπληρωµατική ασφάλιση
διακρίνεται από την επικουρική, γιατί παρέχεται από µη κερδοσκοπικά νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δηµιουργούνται και λειτουργούν µε βάση
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τις διατάξεις τον νόµου αυτού, είναι προαιρετική κατ όχι υποχρεωτική, εξαρτάται
από την επαγγελµατική απασχόληση των ασφαλιζοµένων προσώπων και ως
προς τις συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργεί µε βάση το κεφαλοποιηµένο
σύστηµα.
4.3. Με τις παραπάνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης των Τ.Ε.Α.
στους κοινωνικούς εταίρους κλπ, χωρίς να καταφεύγουν αποκλειστικά στα
προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών. "Έτσι τα Τ.Ε.Α.
βρίσκονται ανάµεσα στα εκ του νόµου και τα ιδιωτικά συστήµατα ασφαλιστικής
προστασίας, συνδυάζοντας στοιχεία, αρχές λειτουργίας και πλεονεκτήµατα και
των δυο.
4.4. Τα Τ.Ε.Α. δεν επιβαρύνουν το κράτος και κατ` επέκταση το κοινωνικό
σύνολο, στο βαθµό που στηρίζονται αποκλειστικά σε εισφορές των εργοδοτών
και των εργαζοµένων. Το κράτος αποδεσµεύεται από κάθε ευθύνη συνδροµής
και κάλυψης ελλειµµάτων. Η αµφίβολη βιωσιµότητα αντιµετωπίζεται µε
αναγκαστική διαχείριση ή ακόµη και µε διάλυση τον ταµείου.
5. Χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α.
5.1. Ο νέος θεσµός στηρίζεται σε τρεις άξονες: στην προαιρετικότητα, στη
δηµιουργία νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χωρίς κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και στην εποπτεία τον Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας. Ειδικότερα η επαγγελµατική - συµπληρωµατική ασφάλιση είναι
προαιρετική και ως προς την ίδρυση των ταµείων κατ ως προς την επιλογή
των ασφαλιζοµένων που δικαιούνται να υποταχθούν σε περισσότερα ταµεία.
Μάλιστα προβλέπεται και δικαίωµα εξόδου από τα ταµεία αυτά.
5.2. `Έτσι η συµπληρωµατική ασφάλιση διακρίνεται από την επικουρική γιατί:
•

είναι προαι ρετική,

•

συνδέεται άµεσα µε την επαγγελµατική απασχόληση των

ασφαλισµένων και

•

αναφορικά µε τις συνταξιοδοτικές παροχές, λειτουργεί µε το
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.

5.3. Ο προαιρετικός χαρακτήρας αναγκάζει τα Τ.Ε.Α. να µεριµνούν για τη
µέγιστη δυνατή απόδοση της επενδυτικής τους πολιτικής προκειµένου να µην
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εξέλθουν από αυτά οι ασφαλισµένοι, αλλά και να εισέλθουν ακόµη
περισσότεροι.
5.4. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α. είναι:
•

είναι µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,

•

ιδρύονται µε βάση την επαγγελµατική απασχόληση,

•

η ίδρυσή τους και η υπαγωγή σαυτά είναι προαιρετική,

•

δεν διακρίνουν ως προς την υπαγωγή των ασφαλισµένων,

•

χρηµατοδοτούνται από τους εργαζοµένους και/ή τους εργοδότες,

•

ακολουθούν το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές
παροχές,

•

στη διοίκηση µετέχουν και οι εργοδότες στην περίπτωση πού
χρηµατοδοτούν το ταµείο,

•

η ασφαλιστική τοποθέτηση ρυθµίζεται από το νόµο ως προς τα ανώτατα
όρια κατά κατηγορία επενδύσεως,

•

η τήρηση των αποθεµατικών είναι υποχρεωτική και πρέπει να καλύπτουν
τις υποχρεώσεις τον ταµείου,

•

υπόκεινται στην εποπτεία τον Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ως προς τη νοµιµότητα, φερεγγυότητα και προστασία των
συµφερόντων των ασφαλισµένων,

•

υπάγονται στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την
οικονοµική λειτουργία και βιωσιµότητα σε σχέση µε το πρόγραµµα
παροχών και επενδύσεων,

•

εξασφαλίζονται από το νόµο βασικά δικαιώµατα των ασφαλισµένων, όπως
η ενηµέρωση, η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών.

5.5. Οι ασφαλισµένοι εξασφαλίζονται ως προς τη βιωσιµότητα και οικονοµική
λειτουργία των Τ.Ε.Α., γιατί υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και γιατί ελέγχονται τακτικά και
έκτακτα από τη Αναλογιστική Αρχή. Αλλά και η νοµική µορφή των Τ.Ε.Α.
εξασφαλίζει τους ασφαλισµένους, γιατί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
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µη κερδοσκοπικού σκοπού, που ιδρύονται και λειτουργούν µε βάση τις
παραπάνω διατάξεις (βλ. Εισηγητική 'Έκθεση).

6.

Στόχος

6.1. Με την εισαγωγή του θεσµού των Τ.Ε.Α. επιδιώχθηκε η ικανοποίηση µιας
σειράς από στόχους κοινωνικής πολιτικής, όπως η µεγιστοποίηση και ο
εκσυγχρονισµός της µη κερδοσκοπικής συµπληρωµατικής ασφάλισης, η
προαιρετική ίδρυση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την ανάπτυξη
ασφαλιστικών

υπηρεσιών

επιπρόσθετης

ασφάλισης,

η

διεύρυνση

της

συλλογικής αυτονοµίας των κοινωνικών εταίρων και σε συνταξιοδοτικά θέµατα
κοινωνικής ασφάλισης, η πρόβλεψη κρατικών εγγυήσεων για διεύρυνση της
«κρατικής µέριµνας» σε ιδιωτικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ο νοµικός
διαχωρισµός µεταξύ της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και του ιδρύµατος
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών κλπ..
6.2. Βασικός στόχος των Τ.Ε.Α. είναι να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα της
ενιαίας αγοράς, των κεφαλαίων και του

ενιαίου

νοµίσµατος

για να

µεγιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων, προς όφελος
φυσικά των ασφαλισµένων τούς. Μεγάλο όµως όφελος θα προκύψει και για τα
εθνικά συστήµατα κοινωνικών ασφαλίσεων, που πιέζονται οικονοµικά από τα
δυσµενή δηµογραφικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες.
7.

"Ίδρυση - Σκοπός

7.1. Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, υπό την εποπτεία του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υποχρεωτικά στην επωνυµία
τους περιλαµβάνεται η ένδειξη «Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης --- Ν.Π.Ι.∆.».
7.2. Σκοπός των Τ.Ε.Α. είναι η συµπλήρωση της ασφαλιστικής προστασίας,
που παρέχεται από το κράτος µε τη χορήγηση στους ασφαλιζόµενους τους και
δικαιούχους επαγγελµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν από εκείνη που
παρέχεται σ αυτούς από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για ένα ή
περισσότερους ασφαλιστικούς κινδύνους, που ενδεικτικά είναι το γήρας, ο
θάνατος, η αναπηρία, το επαγγελµατικό ατύχηµα, η ασθένεια, η διακοπή της
εργασίας. Η επαγγελµατική ασφαλιστική προστασία υλοποιείται µε την
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χορήγηση στους ασφαλισµένους και δικαιούχους των Τ.Ε.Α. παροχών σε είδος,
ή σε χρήµα, που καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ.
8.

Από ποιους ιδρύονται

8.1. Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους
εργαζοµένων, είτε µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων, είτε µε πρωτοβουλία
των εργοδοτών είτε µε συµφωνία των εργαζοµένων και των εργοδοτών, τον
ιδιωτικού ή του ευρύτερου δηµοσίου φορέα είτε από τις συνδικαλιστικές τους
οργανώσεις, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αριθµός των ασφαλιζοµένων κατά
επιχείρηση ή επαγγελµατικό κλάδο υπερβαίνει τους Ι 00.

8.2. Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται επίσης και µε πρωτοβουλία των αυτοτελώς
απασχολούµενων ή των ελεύθερων επαγγελµατιών είτε των αγροτών είτε των
επαγγελµατικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση και εδώ ότι ο
αριθµός των ασφαλιζόµενων µελών τούς υπερβαίνει τους 100.
8.3. Εποµένως σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των µελών των Τ.Ε.Α. πρέπει να
υπερβαίνουν τους 100, ο ελάχιστος δε αυτός αριθµός καθορίστηκε για να
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ιδρυόµενου Τ.Ε.Α., που προϋποθέτει έναν
ικανό αριθµό µελών αλλά και γιατί τα συνήθη µεγέθη των ελληνικών
επιχειρήσεων σπάνια απασχολούν µεγαλύτερο αριθµό.
8.4. Τα ασφαλιστικά ταµεία δεν µπορούν να ιδρύσουν από µόνα τους Τ.Ε.Α.
γιατί

αυτά ιδρύονται

από τους

εργαζοµένους, τους εργοδότες, τούς

αυτοαπασχολούµενους, τούς αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή
από τις οργανώσεις τους.
8.5. Με βάση τα παραπάνω µπορεί να συσταθεί Τ.Ε.Α. από εκατό τουλάχιστον
δικηγόρους που ανήκουν στον ίδιο ή άλλο ∆ικηγορικό Σύλλογο ή από
οποιοδήποτε ∆ικηγορικό Σύλλογο.
9. Περιεχόµενο τον καταστατικού
9.1. Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο
από τούς συµβαλλόµενους ιδρυτές του, που αποτελεί συστατικό στοιχείο
αυτού.
9.2. Με το καταστατικό πρέπει να ρυθµίζονται:
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•

Η σύνθεση και ο αριθµός των µελών της διοίκησης του ταµείου, η
διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια
λειτουργίας της.

•

Οι πόροι του ταµείου, ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος των
ασφαλιστικών

εισφορών,

καθώς

και

η

διαδικασία

µεταβολής

ή

αναπροσαρµογής τον ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεµατικά,
ο τρόπος επένδυσης, η αντασφάλιση ή αµοιβαία ασφάλιση.
•

οι όροι εγγραφής και διαγραφής των ασφαλισµένων.

•

Οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι.

•

Τα είδη και το ύψος των παροχών προς τούς ασφαλισµένους, καθώς και η
διαδικασία της αναπροσαρµογής τους και τα θέµατα διαδοχικής
ασφάλισης.

•

Η έδρα του ταµείου και οι εκπρόσωποί του.

•

Η διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης.

9.3. Ως έδρα του ταµείου ορίζεται από το καταστατικό ο τόπος όπου
λειτουργεί πραγµατικά η διοίκησή του, ανεξάρτητα από την προέλευση ή την
άσκηση επαγγέλµατος των ασφαλισµένων του.

9.4. Οι πόροι τον ταµείου κατ ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών, η διαδικασία µεταβολής αυτών κλπ, ως επίσης και το
είδος και το ύψος των παροχών, διαµορφώνονται ανάλογα µε το οικονοµικό
σύστηµα που θα ακολουθήσει το ταµείο.
10.

Έγκριση - ∆ηµοσίευση τον καταστατικού

10.1. Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. µετά τη σύνταξή του πρέπει να εγκριθεί µε
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία
εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τα
Θέµατα που είναι της αρµοδιότητας της. Μετά την έκδοση της εγκριτικής
απόφασης το καταστατικό δηµοσιεύεται ολόκληρο στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης στο τεύχος Β', από τη δηµοσίευση δε αυτή το Τ.Ε.Α. αποκτά και τη
νοµική προσωπικότητά του.
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10.2. Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. καταχωρίζεται επίσης στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µάλιστα στη ∆ιεύθυνση
Επαγγελµατικής Ασφάλισης που συστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 7 τον Ν.
3029/2002 στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε σκοπό τον
έλεγχο και την εποπτεία των Τ.Ε.Α. που συστήνονται µε το Ν. 3029/2002.
Προθεσµία για την καταχώριση αυτή δεν ορίζεται.
10.3. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η τροποποίηση του καταστατικού του
Τ.Ε.Α., η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης,
καταχωρείται δε και αυτή στην παραπάνω ∆ιεύθυνση.
11.

11.1.

Εγγραφή σε Τ.Ε.Α.
Η

εγγραφή

σε

Τ.Ε.Α.

είναι

προαιρετική.

Κάθε

αυτοτελώς

απασχολούµενος ή κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας έχει το δικαίωµα να γραφτεί
και να ασφαλιστεί σε Τ.Ε.Α. που λειτουργεί στον επαγγελµατικό τον χώρο,
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι µέλος σε επαγγελµατική οργάνωση. Τα καταστατικά
των Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να περιέχουν διατάξεις που να αποκλείουν την
ασφάλιση στους ενδιαφερόµενους που έχουν δικαίωµα να υπαχθούν σαυτά ή
να θέτουν προϋποθέσεις που εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των προσώπων που
έχουν

δικαίωµα

υπαγωγής.

Το

Τ.Ε.Α.

τηρεί

υποχρεωτικά

µητρώο

ασφαλισµένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο
καταστατικό του.
11.2. Ο ασφαλισµένος σε Τ.Ε.Α. έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη διαγραφή του
από το Τ.Ε.Α. για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον: α) έχει πραγµατοποιήσει στο
Τ.Ε.Α. χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους και β) προειδοποιήσει στο
Τ.Ε.Α. ένα µήνα πριν την άσκηση του δικαιώµατός του.
11.3. Εφόσον ο ασφαλισµένος έχει τις προϋποθέσεις για διαγραφή του από το
Τ.Ε.Α. και ασκήσει το δικαίωµα του αυτό, δικαιούται:

•

είτε να ζητήσει τη µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του
(περιοδικής µορφής ή εφάπαξ) σε άλλο Τ.Ε.Α. που λειτουργεί στο χώρο
της απασχόλησής του

•

είτε να ζητήσει την αυτοτελή συνταξιοδότησή του από κάθε Τ.Ε.Α. και να
λάβει την παροχή που του αναλογεί, ανάλογα µε το χρόνο παραµονής
12

του στο Τ.Ε.Α. όταν έχει συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
για τη χορήγηση της παροχής.
11.4. Αν ο ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Α. ζητήσει τη διαγραφή του λόγω αλλαγής για
οποιοδήποτε λόγο της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του έχει πάλι τα ίδια
παραπάνω δικαιώµατα, όµως στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να έχει
πραγµατοποιήσει στο Τ.Ε.Α. χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους ούτε
να έχει προειδοποιήσει το Τ.Ε.Α. ένα µήνα πριν την άσκηση τον δικαιώµατός
του. Μπορεί δηλαδή να ασκήσει το δικαίωµα διαγραφής οποτεδήποτε χωρίς
κανένα περιορισµό.
12. Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
12.1. Με τη µε αριθµό Φ.ΕΠΑΓΓ.ΑΣΦ./43/2003 (ΦΕΚ Β' 1703/19-11-2003)
απόφαση

του

Υπουργού

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής

Προστασίας

καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την άσκηση του
δικαιώµατος διαγραφής, ο συνυπολογισµός και η διαδικασία για την άσκηση
του δικαιώµατος διαγραφής, ο συνυπολογισµός του χρόνου επαγγελµατικής
ασφάλισης, η µεταφορά δικαιωµάτων και το αρµόδιο για τη χορήγηση της
παροχής Τ.Ε.Α., σε περίπτωση διαδοχικής χρονικά επαγγελµατικής ασφάλισης
σε περισσότερα Τ.Ε.Α. στην ηµεδαπή και σε περίπτωση της διαδοχικής χρονικά
ασφάλισης σε περισσότερα Τ.Ε.Α. στην ηµεδαπή και σε κράτη -- µέλη της
Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
12.2. Ο ασφαλισµένος σε Τ.Ε.Α. δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το
Τ.Ε.Α. και τη µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τον σε άλλο Τ.Ε.Α.
της ηµεδαπής ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, εφόσον:
• είτε είχε αλλάξει για οποιοδήποτε λόφο την επαγγελµατική τον δραστηριότητα
•

είτε είχε αλλάξει τον τόπο εργασίας του, που καθιστά αναγκαία τη διακοπή
της κανονικής ασφάλισής του στο Τ.Ε.Α.

13. Όροι λειτουργίας των Τ.Ε.Α.
13.1. Με τη µε αριθµό Φ.ΕΠΑΓΓ.ΑΣΦ/οικ. 16/9-4-2003 απόφαση του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το αρθρο 180 παρ 1 Α ΤΟΥ Ν
4261/14 ΦΕΚ Α 107/05.05.2014 καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας των Τ.Ε.Α.
'Έτσι καθορίστηκε η έννοια και ο τρόπος διενέργειας των αναλογιστικών
αποτιµήσεων, ήτοι της αριθµητικής εκτίµησης των παρουσών αξιών για τις
εκροές (υποχρεώσεις - παροχές προς τους ασφαλισµένους, λειτουργικά και
λοιπά έξοδα) και για τις εισροές
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(εισφορές ασφαλισµένων και της

χρηµατοδότριας επιχείρησης εισόδηµα από τις επενδύσεις και λοιπούς
πόρους.

13.2. Καθορίζεται επίσης η υποχρέωση των Τ.Ε.Α. στη σύνταξη µελετών κάθε
τρία τουλάχιστον χρόνια για τη σχέση των περιουσιακών τους στοιχείων προς
τις υποχρεώσεις τούς και την ενδεδειγµένη στρατηγική των επενδύσεων µε
προοπτική όχι µικρότερη των δέκα ετών, η έννοια και ο τρόπος δηµιουργίας των
τεχνικών

αποθεµάτων,

η

υποχρέωση

σχηµατισµού

«Περιθωρίου

Φερεγγυότητας» για όσα Τ.Ε.Α. εγγυώνται το ύψος των παροχών ή το ύψος
της απόδοσης, η ασφαλιστική τοποθέτηση, ήτοι η διάθεση των περιουσιακών
στοιχείων τους για κάλυψη των υποχρεώσεών τους σε τεχνικά Αποθέµατα µε
στόχο τη διασφάλιση των συµφερόντων των µελών τους (τοποθέτηση σε
µετοχές, οµόλογα και οµολογίες, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, ακίνητα κλπ), τα
χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, οι
κανόνες της επένδυσης, η υποχρέωση για αντασφάλιση όσων Τ.Ε.Α. εγγυώνται το
ύψος των παροχών ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, η υποχρέωση για
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που πρέπει να υποβάλλουν
στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα στοιχεία
που πρέπει να υποβάλλονται επίσης στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η
λογιστική οργάνωση των Τ.Ε.Α. και οι θεµατοφύλακες κατ διαχειριστές των
Τ.Ε.Α.
14.

∆ιοίκηση

14.1. Τα Τ.Ε.Α. αυτοδιοικούνται, γιαυτό ο Ν. 3029/2002 παρέχει σαυτά το
δικαίωµα να καθορίζουν µε το καταστατικό τους τον τρόπο της διοίκησής τους,
µε µόνο περιορισµό για τα Τ.Ε.Α. που χρηµατοδοτούνται και από τους
εργοδότες, τα οποία πρέπει να διοικούνται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε
τετραετή Θητεία, στο οποίο µετέχουν οι ασφαλισµένοι - συνταξιούχοι και οι
εργοδότες, όπως ειδικότερα ορίζει το καταστατικό.
14.2. Το καταστατικό τον Τ.Ε.Α. καθορίζει τα όργανα διοίκησης, που µπορεί
να είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον αριθµό των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τη Θητεία τον, τον τρόπο ανάδειξης του Προέδρου
και των λοιπών µελών, τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
(συγκρότηση, σύγκληση, απαρτία, αποφάσεις κλπ), την εκπροσώπηση του
Τ.Ε.Α., την εσωτερική λειτουργία τον ταµείου, την ευθύνη των µελών της
διοίκησης κλπ
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15.

Εποπτεία - Έλεγγος

15.1. Τα Τ.Ε.Α. εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας η εποπτεία δε αφορά την τήρηση τον νόµου, την προστασία των
συµφερόντων των ασφαλισµένων και τη φερεγγυότητα των Τ.Ε.Α..
15.2. Στα πλαίσια αυτά της εποπτείας ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας µπορεί:
•

να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για να αποφευχθεί ή

αποκατασταθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία που είναι επιζήµια για τα
συµφέροντα των ασφαλισµένων.

•

να απαγορεύσει, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, την
ελεύθερη διάθεση των παγίων, όταν το Τ.Ε.Α. δεν έχει συστήσει επαρκή
αποθεµατικά, όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητάς του, και όταν
διαθέτει ανεπαρκή πάγια στοιχεία για να καλύψει τα αποθεµατικά,

•

να θέσει σε αναγκαστική διαχείριση το ταµείο ή να περιορίσει ή να
απαγορεύσει
τις δραστηριότητές του µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής,.

•

να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, όπως ενδεικτικά την επιβολή
διοικητικών προστίµων.

15.3. Τα Τ.Ε.Α. ελέγχονται επίσης και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ο
έλεγχος όµως αυτής αφορά την οικονοµική λειτουργία και βιωσιµότητά τους σε
σχέση µε το πρόγραµµα των παροχών και επενδύσεων.
16.

Φορολογικά κίνητρα

16.1. Η εισφορά που Θα καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι στα Τ.Ε.Α., όπως
αυτή θα καθορίζεται από το καταστατικό τους, αποτελεί ασφαλιστική εισφορά
και ισοδυναµεί µε αυτή που καταβάλουν στα ασφαλιστικά ταµεία που
είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι, γι αυτό και το ποσό αυτής εκπίπτεται από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων καθόσον µετά από απόφαση των
επιχειρήσεων να συµµετάσχουν στις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΑ η
καταβολή τους καθίσταται υποχρεωτική.
16.2.

Τα

ΤΕΑ

ως

νοµικά

πρόσωπα

µη

κερδοσκοπικού

φορολογούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα

χαρακτήρα

101 και 109 τον Ν.

2238/1994, όπως έχει τροποποιηθεί ,ήτοι µόνο για τα καθαρά εισοδήµατα που
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προκύπτουν στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή από την εκµίσθωση οικοδοµών ή γαιών
και από κινητές αξίες.
Συµπέρασµα
17.1. Η µείωση των επιτοκίων, η οικονοµική ύφεση και η κρίση στη
χρηµατιστηριακή αγορά καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την ασφαλή και
αποδοτική επένδυση των κεφαλαίων των Λ.Ε.Α.∆. κατά τρόπο που να
καλύπτουν οι αποδόσεις των κεφαλαίων τούς τις παροχές προς τα µέλη τους, µε
τη µορφή και µε τον τρόπο που λειτουργούν σήµερα, ενόψει και τον µεγάλου
αριθµού τους και του µικρού κεφαλαίου τους.
17.2. Πρέπει εποµένως να µελετηθεί σε βάθος ο τρόπος λειτουργίας των Τ.Ε.Α.
για να διαπιστωθεί αν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δικηγόρων για
συµπληρωµατική επαγγελµατική ασφάλιση, ενόψει και του ότι το πρόβληµα για
την εξασφάλιση αξιοπρεπούς κυρίας και επικουρικής σύνταξης Θα υπάρχει για
πάντα και συνεχώς Θα διογκώνεται.
17.3. `Ήδη έχει ιδρυθεί το πρώτο Τ.Ε.Α. από τους εργαζόµενους στο Υπουργείο
Οικονοµικών και Οικονοµίας µε αντικείµενο την παροχή προσθέτων παροχών
υγείας στους υπαλλήλους του Υπουργείου, έχει δε αρχίσει η συζήτηση για την
ίδρυση και σε άλλους χώρους εργαζοµένων (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ – ΥΠΑ κλπ),
αλλά και στους ελεύθερους επαγγελµατίες (λογιστές κλπ). Μάλιστα ο ΣΕΒ ζήτησε
από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να υπάρξει
δυνατότητα για τη µετατροπή των επικουρικών ταµείων σε Τ.Ε.Α., τονίζοντας
έτσι τη σηµασία και τη σπουδαιότητα των Τ.Ε.Α.

Ρόδος 8 Ιουλίου 2014
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τάσος) ΒΑΡΕΛΗΣ

∆ικηγόρος Ρόδου
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