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α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
γ) Γενική ∆/ντρια κ.Τριανταφύλλου Κοιν.
Κοιν. Πρόεδροι ∆ιοικουσών Επιτροπών:
(α)'Μηχανικών και Ε∆Ε κ. Γαµβρίλης
β) Νοµικών κ. Κωστάκης
γ) Υγειονοµικών κ. Βασιάδης

ΘΕΜΑ: «Οικονοµική κατάσταση Ε.Τ.Α.Α.»
ΣΧΕΤ:

Κ. Υπουργέ,
θα θέλαµε να καταστήσουµε εσάς και τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Εποπτεύοντος Υπουργείου κοινωνούς
του σοβαρότερου προβλήµατος που έχει ποτέ ανακύψει στην µακρόχρονη ιστορία των Ταµείων που
απαρτίζουν το ΕΤΑΑ.
Μπροστά στις κοσµογονικές αλλαγές που όλοι µας βιώνουµε, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε,
όσο γίνεται πιο έγκαιρα, για τη διαφαινόµενη αδυναµία εκπλήρωσης των σκοπών της κοινωνικής
ασφάλισης, που όλοι µας έχουµε ταχθεί να υπηρετήσουµε.
Πέραν από τη σύνταξη των όποιων αναλογιστικών µελετών µε τα πρόσφατα (σηµερινά) στοιχεία
που είναι πιθανόν να αλλοιώσουν παντελώς το µέχρι σήµερα γνωστό τοπίο λειτουργίας του ΕΤΑΑ, ως ένα
υγιές ασφαλιστικό ταµείο, υπάρχει η καθηµερινότητα που βιώνουµε, όσοι ζούµε και αναπνέουµε µε αίσθηση
καθήκοντος για τον ιερό σκοπό της κοινωνικής ασφάλισης.
ΤΑ Α∆ΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1. Τα τρέχοντα οικονοµικά στοιχεία που συνεχώς καταφθάνουν, δείχνουν µια δραµατική µείωση
των εσόδων, που αγγίζει τα όρια του -70% από εισφορές, σε συνδυασµό µε την πληροφόρηση
από του^ επιστηµονικούς συλλόγους, για αποχώρηση χιλιάδων (κυρίως νέων) επιστηµόνων από τα
επαγγέλµατα τους.
2. Η εξοργιστική µείωση των αποθεµατικών των Τοµέων µας και ο εγκλωβισµός τους σε
κάποιο αµφίβολης νοµιµότητας κοινό κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της Τραπέζης της Ελλάδος, χωρίς
δυνατότητα ρευστοποίησης (άνευ µειώσεως της περιουσίας µας) και χωρίς διατήρηση µετρητών
στους λογαριασµούς διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των αναγκών µας

Κ. Υπουρνέ,
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η εξασφάλιση διαθεσίµων νια την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΤΑΑ, δεν αφορά κάποιο γενικό και
αφηρηµένο σκοπό. Αφορά τΐζ ζωές και την ονεία των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισµένων µας, οι
οποίοι σε µετρητά κατέβαλαν τις εισφορές τους και σε µετρητά αναµένουν τις παροχές τους στη
δύσκολη οικονοµική νια την πατρίδα µας συγκυρία. Πολύ περισσότερο, αφού δεν φέρουν καµία ευθύνη
(όπως και εµείς ως διοίκηση αλλά και ως υπηρεσίες του ΕΤΑΑ) νια την ανωτέρω κατάσταση.
Για το θέµα της αποµείωσης της περιουσίας του Ταµείου µας, σας έχουµε ενηµερώσει µε τα µε
αρ. πρωτ. 72083/26-6-2012,100931/21-8-2012 και 116093/17-9-2012 έγγραφα µας, µε τα οποία σας
κοινοποιήσαµε την αλληλογραφία µας µε την Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά µε την αποτύπωση των
αποθεµατικών του ΕΤΑΑ, µετά την υποχρεωτική εφαρµογή του Ρ5Ι. Με την ίδια αλληλογραφία σας
γνωστοποιήσαµε και τους λόγους για τους οποίους το κοινό κεφάλαιο αντιµετωπίζεται από την
Τράπεζα Ελλάδος (αίφνης και σε αντίθεση µε όσα µέχρι σήµερα συνέβαιναν) ως αµοιβαίο και
αποτυπώνεται σε µερίδια. Επίσης µε την υπ. αριθµ. 197/θ.34/20-9-2012 απόφαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ
ζητούσαµε τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε το ύψος των ποσών, τα οποία
παραµένουν στους λογαριασµούς διαχείρισης που τηρούνται σε τράπεζες, για την αντιµετώπιση των
άµεσων αναγκών των Τοµέων µας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Προσφάτως ένας από τους πιο υγιείς Τοµείς µας (µε θετική αναλογιστική µελέτη), ο Τοµέας
Ασφάλισης Συµβολαιογράφων, βρέθηκε σε αδυναµία κάλυψης της υποχρέωσης καταβολής των
µηνιαίων επικουρικών συντάξεων. Τούτο και λόγω της δραµατικής µείωσης των εισπραττοµένων
εισφορών (άνω του -80%). Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω Τοµέας διέθετε αποθεµατικά που υπερέβαιναν
(πριν το Ρ5Ι) τα 100.000.000 ευρώ. Η σηµερινή αποτίµηση αυτών ανέρχεται στα περίπου 27.000.000
ευρώ.
Σε επικοινωνία µε την ΤτΕ διαπιστώθηκε, αφενός µεν ότι δεν υπήρχε µέριµνα εκ µέρους της για
µόνιµη διατήρηση µετρητών στο λογαριασµό διαχείρισης (για τις τρέχουσες ανάγκες), αφετέρου ότι
οποιαδήποτε απόληψη χρηµάτων έπρεπε να γίνει από τον λογαριασµό διαθεσίµων που τηρείται στην
ΤτΕ και κοστίζει στο Ταµείο απώλεια περιουσιακών στοιχείων πολλαπλάσια του ποσού της
απόληψης. Ο λόγος για τον οποίο αυτό συµβαίνει, σύµφωνα µε τους αρµοδίους της ΤτΕ, είναι γιατί τα
οµόλογα τα οποία προέκυψαν µετά το Ρ5Ι και την ανταλλαγή είναι λήξης από το 2022 και µετά, ενώ σε
περίπτωση ανάγκης των ΦΚΑ εκποιούνται στην τιµή που ισχύει στις χρηµαταγορές, κατά την
ηµεροµηνία εκποίησης. Επιπλέον ενηµερωθήκαµε ότι ακόµη και τα τυχόν υπάρχοντα µετρητά που
συµµετέχουν στο κοινό κεφάλαιο, επίσης αποτιµώνται ως µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου.
Είµαστε υποχρεωµένοι να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό, ότι ουδεµία συµµετοχή είχαµε ούτε
στην επένδυση που έκανε η ΤτΕ, µετατρέποντας το κοινό κεφάλαιο σε οµόλογα, ούτε τώρα κατά την
µετατροπή του σε είδος αµοιβαίου κεφαλαίου, επιφυλασσόµενοι των δικαιωµάτων µας ως
θεµατοφύλακες της περιουσίας του Ταµείου µας, αφού κατά την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.3655/2008),
µόνο το ∆Σ του ΕΤΑΑ είναι αρµόδιο για την διαχείριση της περιουσίας. Περαιτέρω και παρά τις όποιες
ισχύουσες διατάξεις περί της δηµιουργίας «κοινού κεφαλαίου», η επιλεγείσα (ερήµην µας) «διασπορά»
σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου (κατά συντριπτικό ποσοστό σε οµόλογα που υπέστησαν
απρµείωση), αντί σε λοιπούς µη αποµειούµενους τίτλους (έντοκα γραµµάτια, Γ6ρο$) είναι ελεγκτέα.
Άλλωστε οι διατάξεις περίλονοδοσίας των εκάστοτε διαχειριστών περιουσίας έχουν εφαρµογή και ατή ν
περίπτωση αυτή, Πολύ δε περισσότερο αφού όλοι µας στο τέλος οφείλουµε να λογοδοτήσουµε στους
ασφαλισµένους µας.
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Κε Υπουργέ,
µε συνδυασµένες κινήσεις µας, αποφύγαµε (εντελώς προσωρινά) την κρίση στην καταβολή
συντάξεων, χωρίς µείωση της περιουσίας του Τοµέα µας, όµως, ορατή, (ίσως και εντός του
εποµένου µηνός), είναι η λαίλαπα που έπεται. Εάν, όπως µετά πάσης βεβαιότητας διαφαίνεται,
το πρόβληµα επεκταθεί στους µεγάλους Τοµείς Κύριας Ασφάλισης (Μηχανικών, Υγειονοµικών,
Νοµικών), η χιονοστιβάδα που ακολουθεί θα είναι ανυπολόγιστη και θα επηρεάσει τις ζωές των
εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισµένων και συνταξιούχων µας.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µας να διατυπώσουµε τις ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1. Άµεση λήψη µέτρων σε επίπεδο Πολιτείας για την αναπλήρωση των αποθεµατικών
που απώλεσε το Ταµείο µας και προς εξασφάλιση µετρητών διαθεσίµων (χωρίς
οικονοµική ζηµία) για την εκπλήρωση των σκοπών Κοινωνικής Ασφάλισης τα επόµενα
έτη.
2. Άµεση σταδιακή καταβολή της θεσπισθείσας µε το Ν.2084/1992 συµµετοχής του
Κράτους, της οποίας το ύψος υπερβαίνει το ποσόν του 1.000.000.000.000 ευρώ. Περί
αυτού υπάρχει σχετική αλληλογραφία και θα ακολουθήσει επίσηµη ανάλυση των
οφειλοµένων ποσών κατ' έτος και ανά Τοµέα,
Αυτές είναι οι δικές µας προτάσεις για αντιµετώπιση του αδιεξόδου και είναι σαφές ότι δεν
ζητάµε να ρίξουµε τα βάρη σε τρίτους. Ζητάµε τα αυτονόητα και τα νόµιµα, αυτά που
δικαιούνται οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι µας.

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ
Αργύριος Ζαφειρόπουλος
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