
Το Δ.Σ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων 

στην 45η /26-11-2018 αποφάσισε να απαντήσει στα συνεχόμενα ερωτήματα των 

συνταξιούχων του.  

Σε απάντηση των αιτημάτων των συνταξιούχων για αναπροσαρμογή της επικουρικής 

τους σύνταξης στα επίπεδα προ του 2013 καθώς και αναφορικά με το αίτημα τους περί 

μη εφαρμογής διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, σας γνωρίζουμε ότι : 

δυνάμει του άρθρου 36 παρ. 2 και 4 του ν. 4052/2012 το πρώην ΤΕΑΥΕΤ μετατράπηκε 

αυτοδίκαια σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης και η λειτουργία του ξεκίνησε την 

1.3.2013 δυνάμει της ΥΑ Φ.512020/5054/113 ΦΕΚ Β 410/22.2.2013. Συνιστά δηλαδή 

επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις των ν. 4052/2012, 3029/2002, και το καταστατικό του.  

Επίσης από 1.3.2013 το οικονομικό σύστημα που ακολουθεί το Ταμείο είναι το 

κεφαλαιοποιητικό ενώ το Ταμείο υποχρεούται στη δημιουργία αποθεματικών, το ύψος 

των οποίων αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει 

έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων των παροχών σύμφωνα με τις ετήσιες 

αναλογιστικές μελέτες (αρ. 30 καταστατικού).   

Κατά τη μετατροπή του Ταμείου εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία 

αναφοράς την 31.12.2012 σύμφωνα με την οποία εντός χρονικού διαστήματος 12 ετών, 

δηλαδή έως το έτος 2025 πρέπει να καλυφθούν τα ελλείμματα του Ταμείου και να 

επιτευχθεί η πλήρης κεφαλαιοποίησή του. Κατ’ εφαρμογή της αναλογιστικής αυτής 

μελέτης, διαμορφώθηκε το ύψος των συντάξεων για τους ήδη έως την 1.3.2013 

συνταξιούχους.  

Οι συνταξιοδοτούμενοι από 1.3.2013 και μετά λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που 

αναλογεί στον έως 28.2.2013 χρόνο ασφάλισής τους καθώς και το ποσό που έχει 

συγκεντρωθεί στην Ατομική τους Μερίδα (για τον διανυθέντα μετά την 1.3.2013 

χρόνο).    

Το Ταμείο συντάσσει αναλογιστική μελέτη μια φορά το χρόνο την οποία καταθέτει 

στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί 5 αναλογιστικές 

μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα της κεφαλαιοποίησης τηρείται 



απαρέγκλιτα ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της τρέχουσας αναλογιστικής μελέτης το 

ποσοστό κεφαλαιοποίησης ανέρχεται ήδη σε 75%..  

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ρητή διάταξη του καταστατικού (αρ. 42 παρ. 

6) η σύνταξη καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα δηλαδή 12 φορές ετησίως.  

Κατόπιν των ανωτέρω επειδή το ΤΕΑΥΕΤ ΝΠΙΔ δεν εφαρμόζει ως προς τον 

υπολογισμό του ποσού της σύνταξης τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, αλλά ακολουθεί τις καταστατικές του διατάξεις και  τις ετήσιες 

αναλογιστικές μελέτες δεν δύναται να αναπροσαρμόσει την χορηγούμενη σύνταξη 

κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν τη συνταγματικότητα 

νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν στους φορείς κύριας ασφάλισης ή σε φορείς 

επικουρικής ασφάλισης που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ.   

Για περισσότερη ενημέρωση αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου καθώς 

και τα πορίσματα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.teayet.gr   
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