Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είναι γεγονός!
Ένα ταμείο δικό μας που θα διασφαλίσει του κόπους μας και θα εξασφαλίσει σε κάποιο βαθμό το πέρασμα από την έντονη και δύσκολη καθημερινότητα του λειτουργήματος μας, στην επόμενη ημέρα.
Το ταμείο, του οποίου η λειτουργία στηρίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι ανεξάρτητο από το κράτος και θα διαθέτει κλάδο εφ’ άπαξ, κλάδο σύνταξης και
κλάδο αλληλεγγύης για περιπτώσεις αναπηρίας ή θάνατον.
Μένει σε εμάς να το πλαισιώσουμε και να το στηρίξουμε για να είναι αυτό με την σειρά
του το αυριανό μας στήριγμα.
Με τιμή,
Ιωάννης Μέγας
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Πρόεδρος Προσωρινής Επιτροπής ΤΕΑ

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2017
και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, τις Υπουργικές Αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, καθώς και από το ενσωματωμένο
στην έννομη τάξη κοινοτικό δίκαιο (Οδηγίες 2003/41 & 2016/2341) ως και από κάθε τροποποίηση της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στον έλεγχο αφ’ ενός της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής και αφ’ ετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την
κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας από ατύχημα και του θανάτου
από ατύχημα.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού υφίστανται οι κλάδοι:
1. Κλάδος Εφάπαξ Καθορισμένων Εισφορών για παροχή εφάπαξ ποσού.
2. Κλάδος Σύνταξης για παροχή μη εγγυημένης μεταβαλλόμενης σύνταξης.
3. Κλάδος Αλληλεγγύης Καθορισμένων Παροχών, για παροχή εφάπαξ ποσού μέχρι 100.000,00 €,
σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας από ατύχημα.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)

Ασφαλίζουμε το ιατρικό μέλλον!
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η πλήρης ανατροπή των συνταξιοδοτικών δεδομένων μας απαιτεί δράση πέρα από το
θρήνο για όσα έγιναν.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχοντας διαγνώσει εγκαίρως τα τότε επερχόμενα
και σήμερα πλέον επελθόντα ζητούσε από πενταετίας την μετατροπή του ΤΣΑΥ σε επαγγελματικό ταμείο, όταν ο νόμος έδινε αυτό το δικαίωμα από 2012-2014, προσκρούοντας
στην άρνηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Αποφασίσαμε με διευρυμένη πλειοψηφία του Δ.Σ. να δημιουργήσουμε το δικό μας
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για να βοηθηθούμε όλοι στο σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού μέλλοντος μας.
Η επιστημονική δουλειά των συνεργατών μας (αναλογιστές, νομικοί, φοροτεχνικοί κλπ.),
οι πολύτιμες συμβουλές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που έχει όμοιο ταμείο,
και η αποφασιστικότητα των μελών του Δ.Σ. μας επιτρέπει σήμερα να παρουσιάσουμε το
Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ., εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Εργασίας).
Με την συμπλήρωση εκατό αιτήσεων εγγραφής θα προχωρήσουμε στην έκδοση ΦΕΚ
και την άμεση λειτουργία του ταμείου εντός του 2017.
Σας προσκαλούμε με την διαβεβαίωση ότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε το ταμείο να
ανήκει και να διοικείται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του.
Με τιμή,
Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μέλη

Πόροι

Μέλη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν δικαίωμα να είναι:
■ Oι ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
■ Oποιοδήποτε μέλος του ιατρικού, φαρμακευτικού, οδοντιατρικού και κτηνιατρικού
κλάδου της Ελλάδας.

Πόροι του ταμείου είναι:
■ Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων.
■ Έκτακτες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων.
■ Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
■ Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Όργανα του Ταμείου
Τα Όργανα Διοίκησης είναι:
■ H Γενική Συνέλευση.
■ Tο Διοικητικό Συμβούλιο.
■ H Επενδυτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Ταμείο διοικείται από 7μελές Δ.Σ. ως εξής:
■ Πρόεδρος.
■ Αντιπρόεδρος.
■ Γραμματέας.
■ Ταμίας.
■ Τριμελής Επιτροπή.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. Το Δ.Σ. εκλέγεται μόνο από τα μέλη του
Τ.ΕΑ. Ι.Σ.Θ. με διαδικασία η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία του.
Για την χάραξη της επενδυτικής πολιτικής, το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (ΑΣΛ)
Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο δημιουργείται Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός στον Κλάδο Εφάπαξ, ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των
εισφορών του κλάδου εφάπαξ, που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος, αφαιρουμένων
των σχετικών κρατήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 34 για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του Ταμείου. Στις ανωτέρω καταβαλλόμενες εισφορές προστίθενται οι αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων (θετικές ή αρνητικές).
Για κάθε έναν που συνταξιοδοτείται από το Ταμείο και επιλέγει να λάβει σύνταξη
αντί του εφάπαξ, ο ΑΣΛ του θα μεταφέρεται στον κλάδο Σύνταξης. Στη συνέχεια και
καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι το θάνατό του, ο ΑΣΛ θα προσαυξάνεται με τις όποιες θετικές ή αρνητικές αποδόσεις θα του αντιστοιχούν και θα μειώνεται με τα ποσά των συντάξεων που θα έχει λάβει και το ελάχιστο μηνιαίο ποσό εξόδων.

Εισφορές
Κλάδος

Ελάχιστη Εισφορά

Μέγιστη Εισφορά

Εφάπαξ Τακτικές
Εφάπαξ Έκτακτες
Αλληλοβοήθειας

50 € μηνιαίως
1.000 € ανά έτος
160 € ανά έτος

3.000 € μηνιαίως
100.000 € ανά έτος
―

Οι εισφορές στο Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα και δεν
υπόκεινται σε άλλη εισφορά ούτε φορολογική επιβάρυνση.

Παροχές
■ Εφάπαξ ή μηνιαία μεταβαλλόμενη σύνταξη.
■ Απόδοση υπολοίπου λογαριασμού σε κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου του
συνταξιούχου.
■ Σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας από ατύχημα, εφάπαξ παροχή ύψους 100.000 €.

Παράδειγμα Παροχών
Έτη

Απόδοση Επενδύσεων

Μηνιαία εισφορά

Τελικό Εφάπαξ

15
15
15
15
25
25
25
25
30
30
30

2%
2%
3%
3%
2%
2%
3%
3%
2%
3%
4%

50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
100 €
50 €
50 €
50 €

10.471 €
20.943 €
11.312 €
22.624 €
19.400 €
38.800 €
22.183 €
44.366 €
24.572 €
28.949 €
34.280 €

