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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο έρνπλ θάλεη πξφζθαηα ηελ εκθάληζε ηνπο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. ην δηεζλή ρψξν θαηακεηξνχλ αξθεηά έηε εκπεηξίαο, ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα πξνζδψζεη ζηνπο κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο 

επηπξφζζεηεο παξνρέο. 

 Καησηέξσ, ζην θεθάιαην 1, αλαθέξεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηε δηεζλή αγνξά. 

  ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πξνγξάκκαηα ζπκπιεξσκαηηθήο, 

πξνο ηελ θχξηα, αζθάιηζε ησλ ρσξψλ Απζηξίαο, Βειγίνπ, Γεξκαλίαο, Ηξιαλδίαο θαη 

νπεδίαο. Αλαθέξνληαη βαζηθά ζηνηρεία, φπσο νη ηχπνη ησλ πξνγξακκάησλ, ε 

δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, ε δηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ, νη παξνρέο 

(ζχληαμε/εθάπαμ, ζαλάηνπ, αληθαλφηεηαο), νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο 

θαζψο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζπγρψλεπζεο, ρξενθνπίαο, απνξξφθεζεο ή δηαθνπήο 

εξγαζηψλ γεληθφηεξα.  

  ην θεθάιαην 3 αλαιχεηαη ην επνπηηθφ πιαίζην ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αλνηθηά ηακεία, ηα νπνία ζα 

δηαρεηξίδνληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη ηα Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία ηνπο γηα ην έηνο 2008.   

  ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα Σακείν 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο κπνξεί λα έρεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα κε πξνγξάκκαηα 

πνιιψλ εξγνδνηψλ.  

  ην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ηα Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο. 

  ην θεθάιαην 6 κειεηάηαη ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

νη νπνίνη ζα είλαη αληίζεηνη πξνο ηελ έληνλα θαζνδηθή ή αλνδηθή πνξεία ηεο αγνξάο 

(αληηθπθιηθνί θαλφλεο), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ, ψζηε λα κελ 

παξαζχξνπλ ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ζε θαζεζηψο αθεξεγγπφηεηαο.  

  Σέινο, ζην θεθάιαην 7 παξνπζηάδεηαη ην κπσπηθφ κνληέιν (myopic model), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην άηνκν απνθαζίδεη λα ζπληαμηνδνηεζεί φηαλ κεγηζηνπνηεί ηε 

ρξεζηκφηεηα πνπ απνξξέεη κεηαμχ ηεο άκεζεο απνρψξεζεο ηνπ ελ ζπγθξίζεη κε ην λα 

εξγαζηεί έλα επηπιένλ έηνο.  
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ABSTRACT 

  Occupational Pension Funds have recently made their appearance in Greek market. 

In the international field have several years of experience, which can be used to give  

future retirees additional benefits.  

 Below, in Chapter 1, it is mentioned the classification of pension funds as formulated 

in the international market. 

  Chapter 2 presents in detail complementary to the social security insurance for the 

countries Austria, Belgium, Germany, Ireland and Sweden. It refers the major 

characteristics, such as types of programs, asset management, maintenance and 

transfer of rights, benefits (pension/lump sum, death, disability), economic and 

technical requirements as well as addressing merging, bankruptcy, absorption or 

business interruption generally.  

  Chapter 3 explains the supervisory framework of occupational pension funds in 

Greece, as it exists today, and proposals to review legislation in order to create open 

funds, which will be managed by life insurance companies. Moreover, they are given 

the pension funds which operate in Greece and published data for the year 2008.  

  Chapter 4 presents the reasons for a pension fund that may have best results with 

multi-employer plans.  

  In Chapter 5 it is analyzed the risks that may contain. 

  In Chapter 6 it is studied the impact of financial crisis on defined benefit plans and 

the need to establish funding rules, which are strongly opposed to the downward or 

upward trend of the market (countercyclical rules) to protect policyholders and not to 

lure pension funds into insolvency.  

  Finally, in Chapter 7 it is presented the myopic model, whereby the individual 

decides to retire when maximizing the utility arising between the immediate 

withdrawal of the comparison to work an extra year.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

  Ο φξνο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ζπληάμεσλ θαιχπηεη φια ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ θχξηα αζθάιηζε θαη δηαρεηξίδνληαη απφ 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Σα πεξηζζφηεξα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ηεο Απζηξίαο, 

ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο πνπ κειεηνχληαη 

θαησηέξσ αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο, αλ θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, αιιά 

δηαρεηξίδεηαη απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο.       

  Σα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία απνηεινχλ κέζα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θαηαηίζεληαη ζε πεξηνδηθή βάζε απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη / ή ηνλ εξγνδφηε κε ζθνπφ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απφδνζε δηακέζνπ ησλ επελδχζεσλ, έηζη ψζηε ην 

ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην θαη νη ηφθνη λα είλαη επαξθείο γηα ηελ θάιπςε 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν θεθάιαην πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία επεμεξγάδεηαη απφ έλα δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο θαηαβάιιεη 

άκεζα ζην πξνζσπηθφ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. Ζ πξφζνδνο θαηαβάιιεηαη πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο απφ ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ εξγνδφηξηα εηαηξεία, έλα αλεμάξηεην 

δηαρεηξηζηή πνπ έρεη νξίζεη ν  / νη εξγνδφηεο, αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή άιιν παξφκνην 

νξγαληζκφ. 

  Σα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο κεηφρνπο ησλ 

εηζεγκέλσλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά φπνπ θπξηαξρνχλ κεγάινη ζεζκηθνί επελδπηέο. Σα 300 

κεγαιχηεξα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαηέρνπλ απφ θνηλνχ πεξίπνπ 6 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
1
. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, ε 

εθεκεξίδα Economist αλαθέξεη φηη ε Morgan Stanley εθηηκά φηη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία ζε φιν ηνλ θφζκν πεξηέρνπλ πάλσ απφ 20 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία επελδπηψλ ελφςεη ησλ ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, θξαηηθψλ 

επελδπηηθψλ ηακείσλ, θεθαιαίσλ εμηζνξξφπεζεο (hedge funds) ή εηαηξηθψλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ
2
).  

                                                 
1
 Watson Wyatt, Towers Watson Research and Ideas, Global investment matters, 

2002. 
2
 The Economist, 17/1/2008. 
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  ηνλ Πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα κεγαιχηεξα 20 ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία αλά 

ηνλ θφζκν, φπσο δηακνξθψζεθαλ ην 2002. 

Πίλαθαο 1 

Α/Α Δπαγγεικαηηθφ Σακείν Υψξα 
Κεθάιαηα         

(ζε εθ. $ ΖΠΑ ) 

1 Japan Government Pension Ηαπσλία 290.991 

2 ABP Οιιαλδία 142.084 

3 California Public Employees ΖΠΑ  128.678 

4 Local Government Officials Ηαπσλία 101.020 

5 Federal Retirement Thrift ΖΠΑ  96.020 

6 New York State Common ΖΠΑ  95.951 

7 Postal Savings Fund Σατβάλ 95.818 

8 California State Teachers ΖΠΑ  88.125 

9 Florida State Board ΖΠΑ  78.718 

10 National Pension Corporation Κνξέα 77.300 

11 General Motors ΖΠΑ  73.600 

12 Texas Teachers ΖΠΑ  67.095 

13 New York State Teachers ΖΠΑ  66.360 

14 New York City Retirement ΖΠΑ  65.928 

15 National Public Service Ηαπσλία 65.230 

16 New Jersey ΖΠΑ  57.506 

17 Central Provident Fund ηλγθαπνχξε 55.572 

18 Public Schools Employees Ηαπσλία 54.768 

19 General Electric ΖΠΑ  54.002 

20 Employees Provident Μαιαηζία 51.726 

  Πεγή: Watson Wyatt, Pensions & Investments, “Global 300 Survey”, 2002 

Καησηέξσ, ζην δηάγξακκα 1,  εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο 

αλά ρψξα γηα ηελ πεξίνδν 2001 - 2002. 

ρήκα 1 

 

 Πεγή: Watson Wyatt, Pensions & Investments, “Global 300 Survey”, 2002 
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Παξαηήξεζε: Τν πην εληππωζηαθό ραξαθηεξηζηηθό ζηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2002 ήηαλ ε 

αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο ηνπ θόζκνπ, πνπ έθαλε ηηο εηήζηεο ζπγθξίζεηο 

ηωλ ζπληαμηνδνηηθώλ ηακείωλ δύζθνιεο, δηόηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώληαη ζε 

δνιάξηα ΗΠΑ. Οη θιπδωληζκνί ζηελ ηζνηηκία ήηαλ αξθεηά κεγάινη ώζηε λα θάλεη ηηο 

δηάθνξεο ηάζεηο κεηαμύ ηωλ ζπληαμηνδνηηθώλ ηακείωλ δύζθνιν λα απνηππωζνύλ. Τν 

επξώ θέξδηζε 18% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ηωλ ΗΠΑ ην 2002, ελώ ε ζηεξιίλα θαη ην γηελ 

απμήζεθαλ θαηά 11% θαη ην ειβεηηθό θξάγθν απμήζεθε 21%. Απηό ζήκαηλε όηη, αλ θαη 

πνιιά κεγάια επξωπαϊθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία εκθαλίδνληαη από ηελ έξεπλα λα έρνπλ 

από έηνο ζε έηνο θέξδε, ζε ηνπηθό λόκηζκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξαγκαηνπνίεζαλ 

απώιεηεο ιόγω επελδύζεωλ ην 2002. 

  

  Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηαγνξέο, ηδίσο κέζσ κηαο κεγάιεο θιίκαθαο δηαζπλνξηαθψλ επελδχζεσλ, 

δηνρεηεχνληαο ηελ ππεξβάιινπζα καθξνπξφζεζκε ξεπζηφηεηα ησλ G8 θαη ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ ηφζν ζε ρξεκαηηζηήξηα Γπηηθψλ ρσξψλ φζν θαη ζε αλαδπφκελεο 

αγνξέο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε κηαο πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο θαη, 

επνκέλσο, πην απνηειεζκαηηθήο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο νηθνλνκίαο
3
.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αληίθηππνο ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη κεξηθέο θνξέο ζε νξηζκέλνπο θχθινπο έλα επίκαρν 

δήηεκα θαζψο ε εζληθή θαη νη εγρψξηεο αγνξέο έρνπλ ελζσκαησζεί πεξαηηέξσ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη, επνκέλσο, δηαζπλδένληαη, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηφζν ηηο 

δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο. Πνιιά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα επελδχνπλ ζε ακνηβαία θεθάιαηα, 

πξάγκα ην νπνίν ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, είλαη ζχλεζεο. 

  Σν ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ 

εμήγεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν Καλαδάο. Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ηνπ Καλαδά, 7 εθ ησλ νπνίσλ 

έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα θαλαδηθά δνιάξηα ππφ δηαρείξηζε, είλαη 

ηζρπξνί επελδπηέο ζηελ εγρψξηα θαη παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά κε 

εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζε κηα νηθνλνκία κε 

κφλν έλα ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα, γεγνλφο πνπ θάλεη πνιινχο λα ηζρπξηζηνχλ φηη 

                                                 
3
 Firzi, Nicolas, “Asia – Pacific funds as desertification tools for institutional 

investors”, 2009.  
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απηφ απνηειεί έλα καθξνπξφζεζκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ θαλαδηθή 

νηθνλνκία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

 

1. 1. Δπαγγεικαηηθά ή πξνζωπηθά πξνγξάκκαηα 

  Ζ ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα ππνλνεί ηελ εξγαζηαθή ζρέζε, ε 

νπνία δελ πθίζηαηαη ζηα πξνζσπηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
4
. Σα 

επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο ή αθφκε ζε ζπιινγηθή ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ή ζπλδηθάησλ. πλήζσο ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο εξγνδφηεο 

θαη ίζσο κε ηε ζπλεηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν κέινο ελφο επαγγεικαηηθνχ 

ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαηά 

βάζε θαη θαιχπηεη κέξνο ή φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην, 

ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζσπηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ
5
, 

επηιέγεηαη ην θαηάιιειν ηηκνιφγην κεηαμχ δηαθφξσλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ εξγνδφηε, ν νπνίνο δε ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά.  

 

1. 2. Τπνρξεωηηθά ή πξναηξεηηθά πξνγξάκκαηα 

 χκθσλα κε ηα ππνρξεσηηθά επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα, ε λνκνζεζία επηβάιιεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα εξγνδφηε-ρξεκαηνδφηε ή ζπλρξεκαηνδφηεζε απφ έλα ζχλνιν 

εξγνδνηψλ. πλήζσο νη θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ πνπ θαιχπηνληαη πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ην λφκν θαη φρη απφ ηνπο εξγνδφηεο. Ζ ππνρξέσζε πεξί αζθάιηζεο ησλ κειψλ 

άπηεηαη ζηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε.       

 Όζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε γηα αζθάιηζε απφ πξνζσπηθά πξνγξάκκαηα, ηα άηνκα 

σο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο πξέπεη λα επηιέμνπλ θαη λα εληαρζνχλ ζε απηά ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία.  

 Σα πξναηξεηηθά επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα θαζηεξψζεθαλ ζε εζεινληηθή βάζε 

θάησ απφ ηελ απφθαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εξγνδνηψλ. ηα πξναηξεηηθά 

                                                 
4
 International Network of pension regulators, International social security association, 

“Coplementary and private pensions throughout the world”, 2003. 
5
 OECD, Private Pensions, “OECD Classification” 
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πξνγξάκκαηα εληάζζνληαη θαη απηά ζηα νπνία νη εξγαδφκελνη απαηηείηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία εθφζνλ ν εξγνδφηεο ηνπο έρεη πξνβεί ζηελ 

ίδξπζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. ε κεξηθέο ρψξεο νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα 

ηδξχζνπλ επαγγεικαηηθά ζρήκαηα πνπ αληηθαζηζηνχλ κεξηθψο ή πιήξσο ηηο 

θνηλσληθέο εηζθνξέο θαη ζπλεπψο παξνρέο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπλερίδνπλ λα 

θαιχπηνπλ ηα κέιε ηνπο φπσο θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

βαζίδνληαη ζε ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ νκνζπνλδηψλ εξγνδνηψλ, θάησ απφ ηελ 

νπνία ππνρξεσηηθά ζα θαιχπηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο ρξεκαηνδφηεο ή 

ζπλρξεκαηνδφηεο. Απηή ε θαηεγνξία εληάζζεηαη ζηε κε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη δηαπξαγκάηεπζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαη απνηειείηαη απφ ηελ 

επηινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο ηελ επηβνιή 

ηνπ λνκνζέηε.  

 Ζ ζπκκεηνρή ελφο αλεμάξηεηνπ αηφκνπ πνπ δελ ππνρξενχηαη λα αζθαιηζηεί θαη 

αλήθεη ζηελ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θαη ρσξίο λα ππνρξενχηαη απφ ην λφκν 

εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ εζεινληηθνχ πξνζσπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Όηαλ φκσο 

ηνπιάρηζηνλ κέξνο ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ηνπ αηφκνπ αληηθαζηζηάηαη απφ 

ηδησηηθφ πξφγξακκα, ηφηε ππνρξενχηαη λα ζπλερίζνπλ έσο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.  

ρήκα 2:  Ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ θχξηα 

                 αζθάιηζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΑΤΣΡΙΑ, ΒΔΛΓΙΟΤ, ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΓΙΑ ΚΑΙ ΟΤΗΓΙΑ 

 

2.1.  ΑΤΣΡΙΑ 

2.1.1. Σύπνη πξνγξακκάηωλ  

  Ο εξγνδφηεο ή νη εξγνδφηεο  ηδξχνπλ, ζε εζεινληηθή βάζε, έλα ζπκπιεξσκαηηθφ  

πξφγξακκα πξνο ηελ θχξηα ζχλαμε, γηα ην νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη είηε κέζσ 

εξγαηηθψλ ζπκβνπιίσλ/ζπλδηθάησλ είηε αηνκηθά.  

  Σα είδε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ππάξρνπλ κπνξεί λα είλαη ηα επαγγεικαηηθά 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ε άκεζε αζθάιηζε ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο, 

book reserve ή support funds. ε φια ηα πξνγξάκκαηα δελ ππάξρνπλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ ίδξπζε ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο πνπ θαηαβάιινπλ εηζθνξέο θαη 

ε θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαη’ επηινγή ηνπο (πξναηξεηηθή).    

  Ζ ίδξπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηακείνπ έγθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο  FMA
6
 

(Financial Market Authority), ε νπνία πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη φηη νη αξρέο πνπ 

αθνινπζεί ην ηακείν είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία θαη είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έλα επαγγεικαηηθφ ηακείν πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηνπιάρηζηνλ 1.000 ππαιιήινπο θαη λα βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. 

Δπηπιένλ,  πξέπεη λα επαλειέγρεηαη απφ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ αλαινγηζηή, ν νπνίνο 

ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηε FMA. Ο θαλνληζκφο ηνπ ηακείνπ πξέπεη λα  δεκηνπξγεζεί 

θαηφπηλ ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Δηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Πξνβιέςεηο ησλ παξνρψλ.  

 Τπνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ην επαγγεικαηηθφ ηακείν. 

 Γηαρεηξηζηηθά έμνδα. 

 Έλα πιαίζην γηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή. 

  Τπάξρεη αθφκε ε δπλαηφηεηα έθδνζεο αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ δσήο γηα θάζε 

εξγαδφκελν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ην νπνίν 

πξέπεη λα ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο FMA. 
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  Αθφκε, νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ book reserves. Σν πξφγξακκα 

ππφζρεηαη φηη ζα έρεη θαζνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ 

θεθαιαίσλ ζε εζσηεξηθά απνζέκαηα (internal reserves). Σν 50% ηεο αμίαο ησλ 

εζσηεξηθψλ απνζεκάησλ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σν εξγαηηθφ ζπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 

πιεξνθνξίεο θαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ έιεγρν ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη 

εμσηεξηθά.     

  Δπηπιένλ, ππάξρεη  θαη ε επηινγή ησλ support funds γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ζαθέο 

πιαίζην, θάησ απφ ην νπνίν θαζνξίδνληαη. Σα support funds έρνπλ έλα πνιχ κηθξφ 

ξφιν κεηαμχ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

  Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία είλαη αλεμάξηεηεο λνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ δηαρσξηζκέλεο απφ ηνπο εξγνδφηεο. 

Πξέπεη λα ιάβνπλ λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο θαη λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ 

Απζηξία. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ FMA αλ θάπνηνο κέηνρνο έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη αλ ην κεξίδην ηνπ απμεζεί ζε 20%, 33% ή 50% δηαδνρηθά. Ζ FMA ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα αλ ηζν ηακείν πθίζηαηαη ζεκαληηθή 

επηξξνή.   

  Τπάξρνπλ δπν ηνπιάρηζηνλ άηνκα ππεχζπλα γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ 

ηακείνπ, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηακεία 

κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εξγνδνηψλ, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη, ζην ρψξν ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, ηελ ηξαπεδηθή ή ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα 

θαη λα έρνπλ ζην βηνγξαθηθφ ηνπο ζέζε δηαρεηξηζηή γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε.  Όηαλ 

ππάξρεη έλαο εξγνδφηεο, απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο δηαρεηξηζηή πνπ ζα πξάηηεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδφηε. Ζ ζπλάληεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ εγθξίλεηαη θαη 

ειέγρεηαη απφ ηε FMA. 

Κάζε ηακείν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα επηηξνπή απνηεινχκελε απφ 11 έσο 23 κέιε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ελφο εξγνδφηε θαη 10 έσο 22 φηαλ ππάξρνπλ πνιινί εξγνδφηεο. Αλ δελ 

ππάξρεη θάπνηα δηαθνξεηηθή ξχζκηζε, νη αληηπξφζσπνη ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα 

απαξηζκήζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κειψλ ηνπ ηακείνπ (λνκηθά νξηδφκελνη 

εξγαδφκελνη θαιππηφκελνη απφ ην πξφγξακκα, πξψελ ππάιιεινη πνπ ιακβάλνπλ 

ζχληαμε απφ ην ηακείν, άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ηνλ ζαλφληα ζχδπγν ηνπο 

θαη άηνκα κε δηαθνξεηηθά ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα).  
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   Δπηπξνζζέησο, κπνξεί λα νξηζζεί κηα ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ε νπνία έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνηείλεη ξπζκίζεηο ζην εθάζηνηε ζπκβνχιην. Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο γηα ην ηακείν.  

  Οη απηναπαζρνινχκελνη κπνξνχλ λα εηζθέξνπλ νη ίδηνη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ κπνξεί λα απαζρνινχλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ κφλν 

λα θαιχπηνληαη απφ έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ ελφο 

ηακείνπ (Federal Pension Fund).  

  Οη δηαθξίζεηο ζηελ θάιπςε ησλ αηφκσλ απαγνξεχνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θπιεηηθή δηάθξηζε. Σν πιήζνο ησλ εξγάζηκσλ σξψλ δελ ζπλζέηεη θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ ησλ αηφκσλ θαη ε θάιπςε ησλ εκηαπαζρνινχκελσλ (part time) 

ππαιιήισλ εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

  Ζ εηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηακείν ή ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία είλαη 

πξναηξεηηθή. Οη ππάιιεινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ ηηο εηζθνξέο νξηζηηθά ή 

γηα ηνπιάρηζηνλ δπν έηε.  Ζ εηζθνξά ηνπ εξγνδφηε είλαη ππνρξεσηηθή. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζρεκάησλ θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, ην πνζνζηφ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε 

1% θαη 3% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνχ, θάησ απφ ην άλσ εζληθφ φξην θαη 5% έσο 15% 

πάλσ απφ ην άλσ φξην. ηελ πεξίπησζε πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλεο παξνρήο, ην 

πνζνζηφ εηζθνξάο εμαξηάηαη απφ ηε δνκή ησλ παξνρψλ, ε νπνία κπνξεί λα πνηθίιεη.  

  Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ book 

reserve  είλαη ε internal accounting. Σα απνζέκαηα πξέπεη κεξηθψο λα θαιχπηνληαη 

απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα.  

   

2.1.2. Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ 

  Ζ δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηακείσλ κπνξεί λα γίλεη είηε εζσηεξηθά είηε κέζσ 

εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή. πλεζίδεηαη εμσηεξηθφο δηαρεηξηζηήο φηαλ ππάξρεη έλαο 

εξγνδφηεο, ελψ φηαλ ππάξρνπλ πνιινί εξγνδφηεο πξνζιακβάλεηαη έκπεηξν 

πξνζσπηθφ εζσηεξηθά γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ. Όηαλ ππάξρεη εμσηεξηθφο 

δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κέζσ αδείαο θαη λα δηαζέηεη πξνζφληα, φπσο 

κφξθσζε θαη εκπεηξία. Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ δηαρεηξηζηή, δελ 

ππάξρνπλ λνκηθέο απαηηήζεηο. 

  Απφ ηα ζπλνιηθά επελδπφκελα θεθάιαηα: 

 35% ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη ζε νκφινγα εληφο Δ.Δ. 
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 Με κέγηζην 50% κπνξεί λα είλαη ζε κεηνρέο ρξεκαηηζηεξίνπ ρψξαο κέινο 

ηνπ ΟΟΑ. 

 Με κέγηζην 20% κπνξεί λα είλαη ζε αθίλεηα ρψξαο κέινο ηνπ ΟΟΑ. 

 

Δπηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσλ θαλνληζκψλ: 

 Με κέγηζην 50% ησλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα είλαη ζε νκφινγα θαη κεηνρέο 

εθδνζέληα ζε μέλν λφκηζκα θαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο ηεο Απζηξίαο. 

 Με κέγηζην 30% κπνξεί λα είλαη ζε κεηνρέο μέλνπ λνκίζκαηνο. 

 Με κέγηζην 10% ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο ηεο Απζηξίαο. 

  Οη επελδχζεηο ζε νκφινγα, εθηφο θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ζε κεηνρέο απφ ηνλ ίδην 

εθδφηε πεξηνξίδεηαη ζε 10% θαη ζε 5% ησλ ζπλνιηθψλ ίδησλ θεθαιαίσλ γηα 

κεηνρέο απφ έλα εθδφηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο). Ζ επέλδπζε ζε άιιν ηακείν επηηξέπεηαη 

αλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Δπηπιένλ, έσο 10% ησλ θεθαιαίσλ 

κπνξεί λα επελδχνληαη ζε παξάγσγα.  

Σα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ζεκαηνθχιαθεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ην ηακείν δηαρεηξίδεηαη απφ αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο, κπνξνχλ 

λα επελδχνληαη: 

 Με κέγηζην 100% ζε θξαηηθά νκφινγα. 

 Με κέγηζην 10% ζε εηαηξηθά νκφινγα. 

 Με κέγηζην 40% ζε κεηνρέο. 

 Με κέγηζην 80% ζε  επελδπηηθά ηακεία. 

 Με κέγηζην 5% ζε κεηνρέο απφ έλα εθδφηε.    

  Σα θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηα book reserve πξέπεη λα επελδχνληαη ζε εηαηξηθά ή 

θξαηηθά νκφινγα εληφο ηεο ρψξαο, πνπ ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

ή ζε επελδπηηθά ηακεία πνπ επελδχνπλ ζε εηαηξηθά ή θξαηηθά νκφινγα ηεο 

Απζηξίαο.  

    εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθά θαη  

   κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζε κειινληηθνχο ρξφλνπο . 
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2.1.3. Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηωλ δηθαηωκάηωλ    

  Πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ αηφκνπ νη παξνρέο ππνινγίδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ σο ην 95% ηεο αμίαο εμαγνξάο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δηθαησκάησλ. 

 Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ελαιιαθηηθψλ: 

 Οη παξνρέο λα κελ θαηαβιεζνχλ θαηά ηελ νξηδφκελε πεξίνδν 

ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά λα παξαηαζεί ε αζθάιηζε θαη ζπλεπψο ε 

ζπληαμηνδφηεζε. 

 Σν θεθάιαην κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε έλα λέν ηακείν ή αζθαιηζηηθή εηαηξία, 

λένπ εξγνδφηε. 

 Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εηζθέξεη ν ίδηνο ζην ηακείν, αλ νη 

εηζθνξέο έρνπλ ήδε ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε.  

  ε πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηζηήο είλαη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία, αλ ν εξγαδφκελνο 

δηαθφςεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ζπλερίζεη ζε λέν εξγνδφηε, ηφηε ην αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην παξακέλεη ηδηνθηεζία ηνπ αξρηθνχ εξγνδφηε θαη ην πνζφ ηεο παξνρήο 

ππνινγίδεηαη σο ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην σο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Ο εξγνδφηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ θάησζη: 

 Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ειεχζεξν, φπνπ δελ 

θαηαβάιινληαη πιένλ αζθάιηζηξα, αιιά παξακέλεη ζε ηζρχ θαη νη παξνρέο 

πηζαλφλ λα απμεζνχλ εμαηηίαο ηεο επέλδπζεο ηνπ ειεπζέξνπ θεθαιαίνπ. 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί σο ηελ απνρψξεζε 

απφ ηνλ αξρηθφ εξγνδφηε κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην ηακείν ή ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξία ελφο λένπ εξγνδφηε. 

  ε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε απφ έλα book reserve ην πνζφ ησλ 

παξνρψλ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ θαηά ηε ζηηγκή 

πνπ εηζήιζε ζην πξφγξακκα, ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη ην ηερληθφ επηηφθην.  

  Αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ επηιέμεη εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ 

αξρηθφ εξγνδφηε, ηφηε απηφκαηα ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην κεηαηξέπεηαη ζε 

αλαβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπληαμηνδφηεζε. Αλ ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην είλαη 

κηθξφηεξν ησλ 9.300€ (ελδεηθηηθφ πνζφ γηα ην 2003), ν ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη εθάπαμ θαηαβνιή. ε αληίζεζε ζηα support funds ζπλήζσο δελ ππάξρεη 

δηθαίσκα κεηαθνξάο ησλ δηθαησκάησλ.  
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2.1.4. πληαμηνδνηηθέο παξνρέο     

  Ζ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο είλαη ηα 65 έηε. Αλ ν 

αζθαιηζκέλνο ιάβεη πξφσξε ζχληαμε απφ ην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφηε 

πξέπεη λα απνζπξζεί θαη απφ ην επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν.  

 Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κπνξνχλ λα είλαη είηε θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο είηε 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζπλεζέζηεξα. Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο παξνρήο 

παξέρνπλ πνζνζηφ ζχληαμεο απφ 0,1% έσο 0,3% ηνπ κηζζνχ έσο ην εζληθφ φξην, πνπ 

νξίδεηαη απφ ην λφκν, θαη κεηαμχ 1% θαη 2% άλσ ηνπ νξίνπ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

παξνρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ζπλήζσο ην 70% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηειηθνχ κηζζνχ. Ζ θνξνινγηθή ππεξεζία (Income Tax Act) 

απαγνξεχεη πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ.  

  ηε πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηζηήο είλαη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο, ηζρχεη ην 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. 

 Γηα ηα book reserves ηζρχνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ έρνληαο ηελ 

ίδηα δνκή κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Ο εξγνδφηεο – ρξεκαηνδφηεο κπνξεί λα 

δηαθφςεη ηελ πιεξσκή ηνπ θαηά ην κηζφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα, 

φηαλ ε νληφηεηα ηεο εηαηξίαο θηλδπλεχεη λα ρξενθνπήζεη. 

  Αχμεζε ηνπ εηήζηνπ πνζνχ ζχληαμεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζα ππάξμεη ζηα ηακεία 

θαζψο θαη ηα book reserves, παξφκνηα κε απηή ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

2.1.5. Παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο 

  ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε ρήξα δηθαηνχηαη απφ ην 

ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ή ην book reserve ην 60% ηεο ζχληαμεο θαη ηα νξθαλά ην 10% 

ηεο ζχληαμεο. Αλ δηαρεηξηζηήο είλαη κηα  αζθαιηζηηθή εηαηξία ζπλήζσο θαηαβάιιεη 2 

ή 3 θνξέο ηνλ εηήζην κηζζφ ηνπ ζαλφληα ζηνπο δηθαηνχρνπο. Δπηπιένλ, ζηα support 

funds ζπλήζσο δίδεηαη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο ζχληαμεο ζηε ρήξα θαη ηα νξθαλά.  

 

2.1.6. Παξνρέο αληθαλόηεηαο 

  ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ζπλήζσο παξέρεηαη επίδνκα ζπκθψλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε έρνληαο λνκηθέο δηαηάμεηο.    

 

2.1.7. Πξνζηαζία δηθαηωκάηωλ 

  Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μερσξηζηά ηα 

θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ην ηακείν ελ ζπγθξίζεη κε ηα θεθάιαηα ηνπ εξγνδφηε θαη 
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κάιηζηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζεκαηνθχιαθεο. Όζνλ αθνξά ηα απνζέκαηα, δελ 

ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα δηαρσξίδεη ηα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

  

2.1.8. Οηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο/αλαθνξέο 

 Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πηζαλέο δεκηέο απφ επελδχζεηο ζηα ηακεία, πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα δηαζπνξά ηεο ηάμεο ηνπ 10% - 15% ησλ ππνρξεψζεσλ. Σν ηακείν 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηεζίσο έθζεζε πξνο ηε FMA  ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη 

απφ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή. Δπηπιένλ, αλαζέηεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή λα 

εμεηάζεη αλ ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ  πξνγξάκκαηνο. 

 Αλ νη αιιαγέο ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Ζ παξνπζία ειιείκκαηνο.  

  Αθφκε, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα ειάρηζην πνζφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ηακείνπ αληαπνθξηλφκελν ζηε ζπζζσξεπκέλε ππνρξέσζε γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ζπληάμεσλ. ηελ πεξίπησζε ππνρξεκαηνδφηεζεο, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα 

δηαζθαιίζεη ην απαηηνχκελν πνζφ κέζα ζε δηάζηεκα 10 εηψλ. Παξφκνηα ηζρχεη γηα 

ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.  

  Γηα ηα book reserve ην 50% ηνπιάρηζηνλ  ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθά θεθάιαηα.  

  ε πεξίπησζε πνπ ην ηακείν δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε ην λφκν, ηφηε ν εμσηεξηθφο 

αλαινγηζηήο ππνρξενχηαη λα  αλαθέξεη ζηε FMA ακέζσο  νπνηαδήπνηε πξάμε αθνξά 

ηα θαησηέξσ: 

 Να επεξεάδνληαη αξλεηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηακείνπ. 

 Να κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 Να έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε λνκηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο.   

  Οη ζεκαηνθχιαθεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θάησ απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

FMA. Δπηπιένλ, νη ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ άδεηα απφ ηε FMA θαη λα ζπζηήλνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηνπ ηακείνπ θαηά ην κέγηζην γηα έμη ζπλερφκελα έηε. Οη 

αλαινγηζηέο πξέπεη λα έρνπλ θξηζεί ηθαλνί  ζην πεδίν ηεο αλαινγηζηηθήο αλάιπζεο. 

Οη εμσηεξηθνί αλαινγηζηέο πξέπεη λα είλαη  αλεμάξηεηνη, δειαδή λα κελ ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηακείνπ θαη λα κελ έρνπλ 

άιιε αξκνδηφηεηα ζην ηακείν πιελ ησλ αλαινγηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ εηήζηα 
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ζπλάληεζε ησλ πξνζιεθζέλησλ απφ ην ηακείν αλαινγηζηψλ θαη εμσηεξηθψλ 

αλαινγηζηψλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε FMA , φπσο θαη απηή ησλ ειεγθηψλ, ε νπνία 

κπνξεί λα κελ εγθξηζεί ζε δηάζηεκα ελφο κελφο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηεο 

θνηλνπνηήζεθε.  

 

2.1.9. Γηαθνπή αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, ζπγρώλεπζε, απνξξόθεζε θαη 

ρξενθνπία 

  Έλα ηακείν κπνξεί λα δηαθνπεί απφ ηελ απφθαζε ησλ κεηφρσλ ή ηεο FMA θαη λα 

άξεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Σν δηθαίσκα γηα δηαθνπή έγθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

FMA. Όηαλ ππάξρεη αζθαιηζηηθή εηαηξία, πξέπεη λα ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή (Insurance Supervision Act). Σα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ έρνπλ ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ θαη αλ απηά δελ επαξθνχλ, φια ηα 

επηπξφζζεηα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξσηίζησο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ. 

  ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε, ε FMA έρεη ην ιφγν γηα λα εγθξηζεί ε 

πξάμε απηή κφλν φηαλ είλαη ζπκθέξνπζα ιχζε θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, φηαλ 

δειαδή δελ θηλδπλεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ. Σα θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη ππφ θαζεζηψο θεξεγγπφηεηαο θαη λα έρνπλ 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηηο παξνρέο ησλ κειψλ.  

  Γηα ην ελδερφκελν ηεο ρξενθνπίαο ή ηεο αθεξεγγπφηεηαο δελ ππάξρνπλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί γηα ηα ηακεία, ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο ή ηα support funds. Γηα ηα 

book reserve ν εξγνδφηεο δελ ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. ε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ 

δηαζθαιίδνληαη κεξηθψο κέζσ ηεο απαίηεζεο λα θαιπθζεί ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

απνζεκάησλ απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα, ψζηε λα επηηεπρζεί δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ 

(απνθπγή θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο). 

  Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ, ε νπνία 

κάιηζηα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ.  

 

2.1.10. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

  Ζ εηζθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα εηδηθά έμνδα, κε απνηέιεζκα 

ην 25% ησλ εμφδσλ απηψλ λα εθπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία έσο 

ηνπ πνζνχ ησλ 2.920 επξψ εηεζίσο γηα έλα κεκνλσκέλν άηνκν θαη 5.840 επξψ αλ 

πξφθεηηαη γηα παληξεκέλν δεπγάξη. Αλ ν εηήζηνο κηζζφο ππεξβαίλεη ηα 36.400 επξψ, 
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απηά ηα φξηα ζηαδηαθά κεηψλνληαη θαη θακία θνξναπαιιαγή δελ πθίζηαηαη αλ ν 

εηήζηνο κηζζφο  ππεξβαίλεη ηα 50.900 επξψ.  

  Ο εξγνδφηεο πνπ εηζθέξεη γηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηα 

book reserve θνξναπαιιάζεηαη γηα ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

κειψλ, δεδνκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ παξνρψλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ ππεξβαίλνπλ ην 80% ηνπ ηξέρνληνο κηζζνχ. ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο έσο 10,25% ηνπ κηζζνχ εθπίπηεη. 

  Όζνλ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο, ν εξγνδφηεο θνξναπαιιάζεηαη γηα 

αζθάιηζηξα έσο 300 επξψ αλά εξγαδφκελν θαη γηα αζθάιηζηξα άλσ ησλ 300 επξψ 

πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηνλ εξγαδφκελν θνξνινγνχληαη.  

  Γηα ηα support funds εθπίπηεη πνζνζηφ έσο ην 10% ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε.  

  Σα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο δελ θνξνινγνχληαη γηα ηα ηακεία 

θαη ηα support funds. Αληηζέησο, γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο ηα θέξδε 

επελδχζεσλ θνξνινγνχληαη κε πνζνζηφ 20%. 

  Οη παξνρέο ησλ κειψλ ησλ ηακείσλ θνξνινγνχληαη φπσο αθξηβψο θαη ην εηζφδεκα. 

Αλαθνξηθά, ε αλαινγία ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε θνξνινγείηαη πιήξσο, ελψ ε αλαινγία ηνπ εξγαδνκέλνπ 

θνξνινγείηαη κε 25%. ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη ζπληάμεηο θνξνινγνχληαη σο 

εηζφδεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπλνιηθή αμία ησλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ μεπεξλά 

ηελ αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζχληαμεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηα 

book reserve θαη ηα support funds νη παξνρέο θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα.  

  Ζ επνπηεία γηα ηα ηακεία αιιά θαη ηηο αζθαιηζηηθέο αζθείηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ (Financial Market Authority) πνπ έρεη ηε δηθαηνδνζία ζε πεξίπησζε πνπ 

θηλδπλεχνπλ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ. 

 Ζ αξρή απηή κπνξεί λα αζθεί επνπηεία γηα ηα θάησζη: 

 Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ ησλ ηακείσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ. 

 Αλάιπζε ησλ εηεζίσλ ηζνδπγίσλ θαη ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

επελδχζεηο. 
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2.2. ΒΔΛΓΙΟ 

2.2.1.  Σύπνη Πξνγξακκάηωλ  

 Αηνκηθά ή νκαδηθά, νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Αλ ην ηακείν θαιχπηεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

ζπιινγηθή ζπκθσλία κε ην ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ή ηελ επηηξνπή πγείαο, 

αζθάιεηαο θαη αλ αθφκε δελ ππάξρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο επηηξνπή, κέζσ ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα απηναπαζρνινχκελα άηνκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζε έλα ηακείν κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε παξφκνηα επαγγέικαηα.  

  Σν ζχλεζεο λνκηθφ πιαίζην πνπ ιακβάλνπλ ηα ηακεία είλαη ην ίδην κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο. Αθφκε, ην πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο 

νκαδηθφ ζπκβφιαην κέζσ κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο.  

  Όια ηα πξνγξάκκαηα επνπηεχνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Insurance Supervisory 

Authority). Σα αθφινπζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ ηελ επνπηηθή αξρή  θαη λα 

ζπληαρζεί ιεπηνκεξήο αλαθνξά: 

 Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.  

 Γηα ηνπο  θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα επαγγεικαηηθά ηακεία. 

 Γηα ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε. 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ηερληθά θαη νηθνλνκηθά κεγέζε, 

φπσο ν ππνινγηζκφο ησλ εηζθνξψλ ή ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηνχκελνπ επίπεδνπ θεξεγγπφηεηαο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηακείσλ θαη ηνπ εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο.  

  Σα ηακεία απνηεινχλ αλεμάξηεηεο νληφηεηεο πνπ ηδξχνληαη σο κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί ή σο παξφκνηεο κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Αλ έρεη ηε κνξθή κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ, πξέπεη λα δηνηθείηαη απφ κηα γεληθή ζπλέιεπζε θαη απφ 

κηα νκάδα δηνηθνχλησλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε έρεη ηζρπξή δχλακε θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνζηείιεη εθπξφζσπν ζηελ νκάδα ησλ δηνηθνχλησλ κε εμαίξεζε ηα 

θάησζη: 

 Γηνξζψζεηο ζηα άξζξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ρεπζηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Έγθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ. 

 πλάληεζε ηεο νκάδαο δηνηθνχλησλ.    
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  Σα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ ή ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξίαο πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθά αμηφπηζηα θαη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

εξγαζηαθή εκπεηξία.  

  ην ηακείν δελ πξέπεη λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο, αιιά κπνξνχλ λα πθίζηαληαη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο ζε εξγαδνκέλνπο 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απαγνξεχεηαη 

φηαλ ε ππεξεζία ηνπο μεθηλά απφ 17 Μαΐνπ 1990, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθνί πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο αλάινγα κε ην θχιν. Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ 

είηε πιήξε είηε κεξηθή απαζρφιεζε πξέπεη λα κεηαρεηξίδνληαη ηζάμηα. Σα κέιε ηνπ 

ηακείνπ κπνξεί λα είλαη είηε ηδησηηθνί είηε δεκφζηνη ππάιιεινη. 

  Ζ εηζθνξά ησλ κειψλ εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπρλά 

είλαη ρακειφηεξε γηα ην κέξνο ηνπ κηζζνχ πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ εζληθνχ νξίνπ. 

ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο, νη ππάιιεινη ζπλήζσο εηζθέξνπλ πεξίπνπ 

ην 35% ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο, ελψ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο παξνρήο 

εηζθέξνπλ ζπλήζσο ην 10% ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο. Οη πεξίνδνη αλακνλήο 

απαγνξεχνληαη γηα ππαιιήινπο ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ. 

 

2.2.2.  Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ 

  Ζ δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ κπνξεί λα γίλεη εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ ή κέζσ ελφο δηαρεηξηζηή εθηφο ηνπ ηακείνπ. πλεζίδεηαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο λα δηαρεηξίδνληαη κφλεο ηνπο ηα θεθάιαηα. 

  Σα κέιε ελφο ηακείνπ θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επελδπηηθψλ επηινγψλ. Σα θεθάιαηα δχλαηαη λα επελδπζνχλ: 

 Με κέγηζην 15%  ζε εξγνδφηεο – ρξεκαηνδφηεο. 

 Με κέγηζην 10% ζε νκφινγα εθδνζέληα ζε εθηφο ΟΟΑ ρψξεο ή ζε εηαηξίεο 

απηψλ ησλ ρσξψλ. 

 Με κέγηζην 10% ζε ακνηβαία θεθάιαηα ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ.  

 Με κέγηζην 10% ζε νπνηαδήπνηε ρξεφγξαθα. 

 Με κέγηζην 10% ζε έλα κεκνλσκέλν ηκήκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  

 Με κέγηζην 5% ζε αθίλεηε πεξηνπζία πνπ πηζηνπνηείηαη φηη αλήθεη ζε έλα 

ηδηνθηήηε.   
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 Με κέγηζην 5% ζε δηθαηψκαηα, .Μ.Δ. (πκβφιαηα Μειινληηθήο 

Δθπιήξσζεο) θαη άιια παξάγσγα πξντφληα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηηε 

επελδχζεηο (hedging).  

 Με κέγηζην 5% ζε νκφινγα θαη ηζνηηκίεο απφ έλα εθδφηε ή/θαη δάλεην ζε έλα 

κφλν δαλεηνιήπηε.  

 Με κέγηζην 5% ζε κε εγγπεκέλα δάλεηα. 

 Με κέγηζην 1% ζε κε εγγπεκέλα δάλεηα πξνο έλα δαλεηνιήπηε.  

   Δπηπιένλ, φιεο νη επελδχζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο. Απαηηείηαη αθφκε αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ. 

   

2.2.3.  Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηωλ δηθαηωκάηωλ   

 Οη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα επελδχνληαη ακέζσο, ελψ ηνπ εξγνδφηε 

επελδχνληαη κεηά απφ έλα έηνο. 

 Καηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ελφο κέινπο θαη πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ, ην ηακείν 

πξέπεη: 

 Να δηαηεξεί ηηο ζπζζσξεπκέλεο παξνρέο ή ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην ηνπ 

ηακείνπ ή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εξγνδφηε, ην 

νπνίν πξέπεη ξεηά λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα κέιε. 

 Να κεηαθέξνπλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο παξνρέο ή ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην 

ζην ηακείν ηνπ λένπ εξγνδφηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ην δερζεί. 

 

2.2.4.  πληαμηνδνηηθέο παξνρέο     

  Ζ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξέπεη λα είλαη ε ίδηα. Σα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ηα 65 έηε. 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα ηακεία θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο είλαη ζπλεζέζηεξα. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ηακείσλ θαζνξηζκέλεο παξνρήο, ν εξγνδφηεο ζπλήζσο ππφζρεηαη κηα 

παξνρή, ε νπνία ζπγθξίλεηαη κε ην εζληθφ αλψηαην φξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε σο πνζνζηφ ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ πνπ εμαξηάηαη απφ ηα έηε 

ππεξεζίαο. Έλα κέζν πξφγξακκα πξνζθέξεη 70% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ φηαλ βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην εζληθφ επίπεδν θαη 20% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ άλσ ηνπ εζληθνχ νξίνπ. Ζ 

θνξνινγία απαηηεί πνζνζηφ αληηθαηάζηαζεο πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 80% ηνπ ηειηθνχ 

κηζζνχ.  
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  Σα ηακεία ή νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαηαβάιινπλ ηηο παξνρέο είηε κε ηε κνξθή 

ζχληαμεο είηε εθάπαμ, ην νπνίν κάιηζηα είλαη θαη ζπλεζέζηεξν.  

  

2.2.5.  Παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο 

 ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κέινπο νη δηθαηνχρνη, ρήξα θαη νξθαλά, ιακβάλνπλ 

απνδεκίσζε. Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξνρέο 

πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο, αιιά κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κέζσ θαλφλσλ πνπ ζέηνληαη 

απφ ην ηακείν ή ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία. ηα κέιε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο δίλεηαη ζπλήζσο κηα πιεζψξα επηινγψλ γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο. Οη παξνρέο θπκαίλνληαη απφ 50% έσο 60% ηνπ πξνβαιιφκελνπ 

ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ ή ζχληαμε γήξαηνο. Γηάθξηζε κεηαμχ ρήξαο θαη ρήξνπ 

απαγνξεχεηαη.  

 

2.2.6.  Παξνρέο αληθαλόηεηαο 

  Παξνρέο ιφγσ αλαπεξίαο θαηαβάιινληαη ζπλήζσο γηα ην κηζζφ πνπ μεπεξλά ην 

αλψηαην εζληθφ φξην. Γελ δηεπθξηλίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ην χςνο ησλ παξνρψλ, 

αιιά κέζσ θαλνληζκψλ ηνπ ηακείνπ. Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

ηα κέιε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ θαιχςεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

αληθαλφηεηαο. Σν πιήξεο πνζφ ηεο παξνρήο είλαη ζπλήζσο ην 70% ηνπ κέξνπο ηνπ 

κηζζνχ πνπ μεπεξλά ην αλψηαην εζληθφ φξην θαη κεηψλεηαη φηαλ ππάξρεη κεξηθή 

αληθαλφηεηα.  

 

2.2.7.  Πξνζηαζία δηθαηωκάηωλ 

  Σα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ελφο επαγγεικαηηθνχ 

ηακείνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη μερσξηζηά απφ ηα θεθάιαηα ηνπ εξγνδφηε. Έλα 

ειάρηζην πνζφ θεθαιαηαθήο απαίηεζεο ππνινγίδεηαη γηα ηνπο σο εθ ηνπ λφκνπ 

πεξηγξαθφκελνπο πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη κέγηζην ηερληθφ επηηφθην 6% ζηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο παξνρήο. 

    Αθφκε, πξέπεη λα αλαηεζεί ζε αλαινγηζηή ε ππνβνιή ηεο έθζεζεο πνπ εκπεξηέρεη 

ηηο ηερληθέο πξνβιέςεηο πξνο ηελ επνπηηθή αξρή θαη λα ζπκβνπιεχεη ην ηακείν 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αληαζθάιηζε. Σα ηακεία πξέπεη 

λα δηαηεξνχλ ην απαηηνχκελν επίπεδν θεξεγγπφηεηαο κε αλαθνξά ζηηο παξνρέο ιφγσ 

ζαλάηνπ θαη αληθαλφηεηαο, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζην θεθάιαην θηλδχλνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν χςνο θεθαιαίσλ γηα λα θαιχςεη ηηο 
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ηερληθέο πξνβιέςεηο θαη ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, νξίδνληαη λνκηθά κέηξα πνπ 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θάησ απφ ηελ επνπηηθή αξρή (ζρέδην αλάθακςεο). 

  Έλαο νξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη έθζεζε γηα ηε ζέζε ηνπ ηακείνπ σο 

πξνο ηηο επελδχζεηο ηνπ θαη ηε δηαρείξηζε απεπζπλφκελνο πξνο ηελ επνπηηθή αξρή. 

Σα ηακεία ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ. Πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη εηεζίσο ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 Δηήζηνη ινγαξηαζκνί. 

 Αλαθνξά δηαρείξηζεο απφ ηα αξκφδηα άηνκα. 

 Αλαθνξά ηνπ ειεγθηή πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

 Μηα πεξηιεπηηθή έθζεζε θαη κηα ιεπηνκεξή ιίζηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνβιέςεηο.  

 Μηα έθζεζε κε αλαθνξά ζην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο. 

 πγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

  Παξφκνηα ηζρχεη θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.  

  Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πεξηζψξην 

θεξεγγπφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σν εγγπεηηθφ θεθάιαην πξέπεη λα 

είλαη ην 1/3 ηνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο.  

 

2.2.8.  Γηαθνπή αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, ζπγρώλεπζε, απνξξόθεζε θαη 

ρξενθνπία 

  Δπηπιένλ, νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο πξέπεη λα εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηελ επνπηηθή 

αξρή θαη πξέπεη: 

 Να έρνπλ εζληθφηεηα εληφο ηεο Δ.Δ. 

 Να είλαη κέιε ηνπ Βειγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Διεγθηψλ. 

 Να έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ πνπ λα πηζηνπνηεί φηη 

δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζην πεδίν απηφ, θαζψο επίζεο ινγηζηηθέο 

θαη επνπηηθέο γλψζεηο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζνπλ. 

 Να παξέρνπλ απνδείμεηο φηη είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνη θαη φηη έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ επνπηεία.  

 Να έρνπλ βαζηά γλψζε ησλ Βειγηθψλ γισζζψλ. 

 Να γλσξίδνπλ ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα. 
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 Να κελ έρνπλ δειψζεη ρξενθνπία εθηφο αλ έρνπλ απνθαηαζηήζεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπο.  

  Οη αλαινγηζηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα ηνπ αλαινγηζηή, αιιά δελ ππάξρνπλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.  

Οη αλαινγηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

 Δζληθφηεηα εληφο ηεο Δ.Δ. 

 Να έρνπλ ζπνπδέο ζηελ αλαινγηζηηθή επηζηήκε. 

 Να έρνπλ επαξθή γλψζε ησλ Βειγηθψλ γισζζψλ. 

 Να απνδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ πνπ λα δείρλεη φηη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

εκπεηξία σο αλαινγηζηέο.    

  Σα ηακεία ή νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία κπνξεί λα απνπνηεζεί ην ηακείν ή λα γίλεη 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ επνπηηθή αξρή. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί 

λα αλαθιεζεί γηα ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ έρεη ζπκβεί ζνβαξή αζέηεζε ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηδηαηηέξσο 

ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Αλ απνηχρνπλ ηα κέηξα γηα ηελ αλάθακςε. 

 Αλ δελ ηεξείηαη ην απαηηνχκελν πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο 

Σα ηακεία είλαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, κε απνηέιεζκα ν φξνο ρξενθνπία λα 

κελ ζεσξείηαη λνκηθά βάζηκνο.  

   Αλ νη ηερληθέο πξνβιέςεηο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα, ηφηε 

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ηα κέιε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απαηηήζεσλ.  

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνην κέινο εληαρζεί ζην πξφγξακκα, πξέπεη λα ιάβεη 

αληίγξαθν ηνπ θαλνληζκνχ. Ο εξγνδφηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη εηεζίσο γηα ηα 

ζπζζσξεπκέλα δηθαηψκαηα ή ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην. 

 

2.2.9.  Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

  Δπλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνδνηψλ επί ησλ 

εηζθνξψλ ηνπο είλαη κφλν δεδνκέλε αλ ην πξφγξακκα δελ παξέρεη πνζνζηφ 

αληηθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, άλσ ηνπ 80% 

ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ. Οη εθάπαμ παξνρέο θνξνινγνχληαη κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο 
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ηάμεο ηνπ 16,5% γηα ηηο εηζθνξέο πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1993 θαη 10% γηα 

ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 1993. Οη ζπληάμεηο 

θνξνινγνχληαη κε ην ζχλεζεο πνζνζηφ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. 

Αθφκε, θνξνιφγεζε επί ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη 

ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ επελδχζεηο δελ πθίζηαληαη. 

    Ζ επνπηηθή αξρή έρεη ηε δηθαηνδνζία λα ειέγμεη ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηα θαη λα επηβάιεη: 

 Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ κειψλ ή ησλ δηθαηνχρσλ. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε.  

 Απαίηεζε πξνγξάκκαηνο αλάθακςεο. 

 Αλάζεζε εηδηθνχ ειεγθηή. 

 Πεξηνξηζκφ ή απαγφξεπζε ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο ησλ θεθαιαίσλ. 

 Απαγφξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 

 Μεξηθή ή πιήξεο κεηαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 Αλάθιεζε ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο. 
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2.3. ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

2.3.1. Σύπνη πξνγξακκάηωλ 

  Ο εξγνδφηεο ή έλα ζχλνιν εξγνδνηψλ κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ έλα επαγγεικαηηθφ 

ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν γηα φζνπο απφ ηνπο ππαιιήινπο επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

απηφ. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ζπιινγηθή ζπκθσλία, ζε ζπκθσλία ζε 

εηαηξηθφ επίπεδν, ζε ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε κε θάζε ππάιιειν ή ζε κνλνκεξή 

ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε.  

  Οη ππάιιεινη πνπ θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο λα αθαηξέζνπλ ην 4% ηνπ κηζζνχ ηνπο 

θαη λα εηζθέξνπλ ζε έλα επαγγεικαηηθφ ηακείν. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζφο έρεη 

πξνθχςεη απφ ζπιινγηθή ζπκθσλία, ε αθαίξεζε απηή κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ 

αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγηθή ζπκθσλία.  Αλ ν εξγνδφηεο ρξεκαηνδνηεί έλα πξφγξακκα 

ή δελ ρξεκαηνδνηεί θαζφινπ, ηφηε νη ππάιιεινπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ζχλαςε 

ζπκβνιαίνπ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο, είηε κέζσ αηνκηθψλ ζπκβνιαίσλ είηε σο 

νκαδηθφ ζπκβφιαην.   

  Οη ηχπνη ησλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα απφ ηηο πέληε κνξθέο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ή ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο, ν νπνίνο επηηξέπεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Occupational Pensions Act
7
).  

 Οη κεκνλσκέλνη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ book reserves, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη κέζσ θαηαλνκήο ησλ θεθαιηψλ ζε εζσηεξηθά απνζέκαηα ζηνλ 

εξγνδφηε. Σα book reserves δελ ππφθεηληαη ζε θξαηηθή επνπηεία, αιιά παξέρεηαη 

θάπνηαο κνξθήο πξνζηαζία ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο.  

 Αθφκε, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα αζθαιίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ ηδησηηθήο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο, ε νπνία επνπηεχεηαη απφ ηε Financial Services 

Authority (Bafin).    

 Οη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε πξνγξακκάησλ κέζσ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ. Σα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα κπνξνχλ λα είλαη θιεηζηά, δειαδή λα 

πεξηνξίδνληαη γηα κηα ή θάπνηεο θαζνξηζκέλεο θιάζεηο εξγνδνηψλ ή αλνηθηά, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε. Σα ζπληαμηνδνηηθά 

ηλζηηηνχηα λνκηθά κεηαρεηξίδνληαη φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο.  

  Δπηπιένλ, ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κέζσ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ είηε αλνηρηά είηε θιεηζηά, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Ζ 

                                                 
7
 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.mayerbrown.com/germany/article.asp?id=6616&nid=495, 1/12/2010  

http://www.mayerbrown.com/germany/article.asp?id=6616&nid=495
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θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηλζηηηνχησλ θαη ηακείσλ είλαη φηη ηα ηακεία δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ λα πξνζθέξνπλ εγγπεκέλα πξνγξάκκαηα φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

θαη δελ ππνβάιινληαη ζε πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή. Αθφκε, 

ηα ηακεία δελ κεηαρεηξίδνληαη λνκηθά φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο, αιιά σο 

ηλζηηηνχηα κε εξγαζίεο παξφκνηεο ησλ αζθαιηζηηθψλ.  

  Οη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ηδξχνπλ πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ support 

funds. Γελ ππάξρνπλ λνκηθέο απαηηήζεηο γηα λα εγθξηζνχλ θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

θξαηηθή επνπηεία. Κάπνηνπ είδνπο πξνζηαζία παξέρεηαη ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο.  

  Όιεο νη κνξθέο πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ζπληάμεηο γήξαηνο, αληθαλφηεηαο θαη ρεξείαο – νξθάληαο. Πξηλ ηελ 31/12/2001 φια 

ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ παξαδνζηαθά θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, αιιά απφ ηελ 1/1/2002 

επηηξάπεθαλ θαη ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.        

   πληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη ν εξγαηηθφο λφκνο απαγνξεχνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κεηαμχ ππαιιήισλ πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη 

απηναπαζρνινχκελνη δελ θαιχπηνληαη, αιιά κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηεκέλσλ θνξέσλ.  

  Δηζθνξέο ζπλήζσο δελ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη εηζθνξέο φκσο, 

κεηά ην 2002, κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κείσζε ηνπ κηζζνχ θαηά 4%, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ ζε έλα πξφγξακκα πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ 

νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο πξέπεη λα εηζθέξνπλ έλα ειάρηζην 

πνζφ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία, θάζε έηνο. Αθφκε, νη εηζθνξέο ηνπ 

εξγνδφηε εμαξηψληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.   

  Σα θεθάιαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ην πνπ ζα επελδπζνχλ 

θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ εξγνδφηε.  

 

2.3.2. Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ  

  Γηα ηα book reserve ηα θεθάιαηα απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη δελ 

εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν επέλδπζεο. 

  ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπκβφιαην ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο ηα θεθάιαηα 

πξέπεη λα επελδχνληαη σο εμήο: 

 Με κέγηζην 50% ζε νκφινγα. 

 Με κέγηζην 50% ζε δάλεηα. 
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 Με κέγηζην 50% ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

 Με κέγηζην 30% ζε κεηνρέο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. 

 Με κέγηζην 30% ζε επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην. 

 Με κέγηζην 30% ζε κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

 Με κέγηζην 25% ζε αθίλεηε πεξηνπζία ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

 Με κέγηζην 10% ζε κεηνρέο κε εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. 

 Με κέγηζην 6% ζε κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ.. 

 Με κέγηζην 5% ζε νκφινγα πνπ εθδίδνληαη ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ.. 

 Με κέγηζην 5% ζε ρξεφγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ έλα κφλν εθδφηε (εθηφο 

απφ θξαηηθά νκφινγα θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο). 

  ηελ πεξίπησζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηλζηηηνχησλ, ηα θεθάιαηα δηαρεηξίδνληαη ην 

ίδην κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ δσήο, φπσο αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. Δπηπξνζζέησο, κε κέγηζην 10% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ κπνξνχλ λα 

επελδπζνχλ ζηνλ εξγνδφηε πνπ εηζθέξεη γηα ην ηακείν. 

  Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία δελ έρνπλ πνζνηηθνχο επελδπηηθνχο πεξηνξηζκνχο εθηφο 

απφ έλα κέγηζην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί 

λα επελδπζεί ζηνλ εξγνδφηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο κφλν εξγνδφηεο θαη 

κε κέγηζην 15% αλ ππάξρνπλ πνιινί εξγνδφηεο. 

  Γηα ηα support funds δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηνλ ηξφπν επέλδπζεο ησλ 

θεθαιαίσλ.  

 

2.3.3. Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηωλ δηθαηωκάηωλ    

  Γηα ηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε πξηλ ηελ 1/1/2002 ην κέινο είρε αλαπηχμεη δηθαίσκα 

ζην πξφγξακκα  αλ ήηαλ άλσ ησλ 35 εηψλ ή αλ είρε: 

 Σνπιάρηζηνλ 10 έηε ζπκκεηνρήο.  

 Σνπιάρηζηνλ 12 έηε πξνυπεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 εηψλ 

ζπκκεηνρήο.    

  Γηα ηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε κεηά ηελ 1/1/2002 ην κέινο έρεη απνθηήζεη 

δηθαηψκαηα ζε ειηθία άλσ ησλ 30 εηψλ ή αλ έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζπκκεηνρήο.  

  Καηά ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο απφ έλα εξγνδφηε πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε, φζνλ 

αθνξά φια ηα πξνγξάκκαηα πιελ ησλ support funds, ηα ζπζζσξεπκέλα δηθαηψκαηα 

ηνπ κέινπο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζην πξφγξακκα ή λα κεηαθεξζνχλ ζε λέν 

εξγνδφηε. Παξφιν πνπ  ππνρξεσηηθά επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ ζε 
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λέν εξγνδφηε, αλ βέβαηα ν εξγαδφκελνο ην επηζπκεί, αιιά φρη απαξαίηεηα νη λένη 

εξγνδφηεο λα απνδέρνληαη θαη εηζαγσγή  λέσλ κειψλ.  

  ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηα ζπζζσξεπκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ππνινγίδνληαη ζε έλα ιφγν πνπ ζα είλαη αλάινγνο κε ηα έηε ππεξεζίαο έσο ηα 

ζπλνιηθά αλακελφκελα έηε ππεξεζίαο έσο ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Αλ δεηεζεί 

απφ ην κέινο ή ηνλ εξγνδφηε, ε αμία εμαγνξάο ησλ ζπλνιηθψλ ζπληάμηκσλ 

δηθαησκάησλ ιηγφηεξν ησλ 23,80 επξψ κεληαίσο θαηαβάιινληαη ζην κέινο σο 

εθάπαμ πνζφ.  

  Αλ ηα ζπζζσξεπκέλα δηθαηψκαηα ππεξβαίλνπλ απηφ ην πνζφ, αιιά είλαη ιηγφηεξα 

ησλ 95,20 επξψ κεληαίσο, ηφηε ε αμία εμαγνξάο δίλεηαη σο εθάπαμ πνζφ πνπ 

ππφθεηηαη φκσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ κέινπο.  

  Γηα ηα support funds ππνζηεξηθηηθά ηακεία δελ λνείηαη κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ. 

Σα κέιε πνπ ηεξκαηίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε πξέπεη λα 

κεηαρεηξίδνληαη φπσο ηα ππφινηπα κέιε πνπ ζπλερίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.  

 

2.3.4. πληαμηνδνηηθέο παξνρέο      

  Ζ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη είλαη ζπλήζσο ηα 65 

έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Αθφκε επηηξέπεηαη ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γηα ηα 

κέιε πνπ ην επηζπκνχλ, εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη ηαχηηζε κε ηελ πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε κε ην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

  Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην θαηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζε πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηνπιάρηζηνλ ηηο εηζθνξέο πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί σο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή.  

  Γεληθφηεξα, δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηα ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη απμήζεηο ζηελ ζχληαμε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε δελ πξέπεη λα κεηψζνπλ ηηο παξνρέο πνπ δίλνληαη απφ ην 

επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί γηα ηε δνκή ησλ παξνρψλ, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

  Οη παξνρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κείσζε ηνπ κηζζνχ πξέπεη λα απμάλνληαη θαηά 1% 

θάζε ρξφλν εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζπκβφιαην ζε αζθαιηζηηθή 

εηαηξία δσήο ή ζπληαμηνδνηηθφ ηλζηηηνχην, φπνπ φιν ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο 

πξννξίδνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ παξνρψλ γηα ηα άηνκα. 
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  Γηα ηηο παξνρέο πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε κείσζε ηνπ κηζζνχ, δελ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε 

ζρέζε κε ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αληηζέησο, ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη εξγνδφηεο πξέπεη λα κειεηνχλ πηζαλέο αλαπξνζαξκνγέο 

θάζε ηξία ρξφληα γηα ην χςνο ησλ επηηνθίσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εθηφο φηαλ: 

 Πξνβιέπεηαη εηήζηα αχμεζε ησλ παξνρψλ θαηά 1%. 

 Τπάξρνπλ ζπκβφιαηα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο ή ηλζηηηνχηα, φπνπ ηα 

θέξδε ησλ επελδχζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ παξνρψλ.      

  Ζ ππνρξέσζε γηα επαλεμέηαζε ησλ παξνρψλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη παξνρέο 

πξνζαξκφδνληαη ζε έλα πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ηελ θαζαξή 

αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ πξφζθαηα ζπληαμηνδνηήζεθαλ. Οη εξγνδφηεο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο παξνρέο εμαηξνχληαη απφ απηή ηελ ππνρξέσζε.    

   

2.3.5. Παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο 

 Ζ θάιπςε ρήξσλ θαη νξθαλψλ θαζψο θαη αληθαλφηεηαο είλαη πξναηξεηηθή, αιιά 

ζπλήζσο παξέρεηαη. Ννκηθνί πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ παξνρψλ δελ 

πθίζηαληαη εθηφο απφ ηελ απαγφξεπζε δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ θχισλ, ρήξνπ θαη 

ρήξαο.  

 

2.3.6. Παξνρέο αληθαλόηεηαο 

  Παξνρέο αληθαλφηεηαο ζπλήζσο δίδνληαη πξναηξεηηθά. Ο νξηζκφο (πνζνζηφ) ηεο 

αληθαλφηεηαο ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί 

ζην κέινο ε αληίζηνηρε παξνρή. 

 

2.3.7. Πξνζηαζία δηθαηωκάηωλ 

  Γηα ηα book reserves ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην ζε θάζε πεξίνδν πξέπεη λα 

ηζνχληαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ. Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ ζέηεηαη απφ ην λφκν θαη είλαη εληαίν γηα φινπο ηνπο 

εξγνδφηεο. Ο λφκνο επίζεο νξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ηηο ππνζέζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα θξαηνχληαη, ηα νπνία θνξνινγηθά 

εθπίπηνπλ. Σν ηξέρνλ επηηφθην πνπ εθαξκφδεηαη είλαη 6%. Οη εξγνδφηεο δελ 
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επηηξέπεηαη λα εληάζζνπλ κέιε ειηθίαο θάησ ησλ 28 εηψλ, ελψ φηαλ ην κέινο θηάζεη 

ηελ ειηθία ησλ 28 εηψλ ηφηε κπνξεί λα ζρεκαηίζεη απφζεκα γηα φιε ηελ  

πξνεγνχκελε ππεξεζία.  

  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα 

κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο, ζπληαμηνδνηηθνχ ηλζηηηνχηνπ ή επαγγεικαηηθνχ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αλαινγηζηή ε νηθνλνκηθή ζέζε 

εηεζίσο. Αθφκε πξέπεη λα δηαηεξείηαη έλα ειάρηζην επίπεδν θεξεγγπφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. Αλ ηα ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο δελ επαξθεί, ηφηε ε 

επνπηηθή αξρή (Bafin) κπνξεί λα δεηήζεη ηελ άκεζε αλάθηεζε θαιήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Αλ ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα ηνπ 1/3 ηνπ πεξηζσξίνπ 

θεξεγγπφηεηαο, ε επνπηηθή αξρή ζα απαηηήζεη επείγνληα κέηξα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

   πρλά ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη έθζεζε πξνο ηελ επνπηηθή αξρή γηα ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνβιέςεηο (απνζέκαηα), θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ απνζεκάησλ, ηνπο 

βαζηθνχο θηλδχλνπο θαη αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ. Οη 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ νξθσηφ ειεγθηή 

πξέπεη λα παξαδίδνληαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ζηελ επνπηηθή αξρή κε ηξφπν πνπ ζα 

νξίζεη ε ίδηα.    

   

2.3.8. Γηαθνπή αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, ζπγρώλεπζε, απνξξόθεζε θαη 

ρξενθνπία 

  ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

δσήο, ηλζηηηνχηα θαη επαγγεικαηηθά ηακεία, αλ ν αλαινγηζηήο ζεσξεί φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα θηάζεη ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί ην άηνκν ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε. Αλ ν 

δηαρεηξηζηήο δελ ελεξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζεί ην έιιεηκκα, ν αλαινγηζηήο 

πξέπεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ επνπηηθή αξρή.  

  Αθφκε, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ππεχζπλνο αλαινγηζηήο πξέπεη λα είλαη έλα 

αμηφπηζην θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν άηνκν, ην νπνίν πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ ζηελ αλαινγηζηηθή επηζηήκε θαη λα δηαζέηεη εξγαζηαθή εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ 3 έηε.  
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  Ζ επνπηηθή αξρή πξέπεη λα έρεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαινγηζηή θαη ηνπ 

ειεγθηή θαη αλ θξίλεη απαξαίηεην κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ 

άηνκα πνπ ζα νξίζεη ε ίδηα.  

  Γηα νπνηαδήπνηε ζπγρψλεπζε είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε απφ ηελ 

επνπηηθή αξρή. Ζ επνπηηθή αξρή (Bafin) κπνξεί λα απνζχξεη ηελ έγθξηζε ηεο γηα 

ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

 Γελ ζπκκνξθψλεηαη πιένλ κε απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δφζεθε ε έγθξηζε. 

 Αζεηνχληαη ζνβαξέο λνκηθέο απαηηήζεηο. 

 Καηαπαηψληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ. 

 Σα ζρέδηα γηα αλάθηεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

απνηπγράλνπλ.  

   ε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ησλ book reserves, ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ 

θαη ησλ support funds ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη εγγπεηηθφ ηακείν (Pensions 

– Sicherungs – Verein aG,  PSVaG
8
), ην νπνίν πξνζηαηεχεη ηνπο παξφληεο θαη 

κειινληηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ αζθαιίζκαηνο. Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα εηζθέξνπλ ζην 

PSVaG πνπ έρεη σο βάζε ην ζχζηεκα pay-as-you-go. Ζ εηήζηα εηζθνξά βαζίδεηαη 

ζην ιφγν ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ ηνπ PSVaG γηα έλα έηνο πξνο ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ. Μάιηζηα ην ηξέρνλ πνζνζηφ εηζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη 0,12% ησλ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, ην PSVaG δελ 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηηο ζπληάμεηο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 7.140 Δπξψ. 

Αθφκε, δελ θαιχπηνληαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ παξνρέο, φπσο απμήζεηο ζηηο παξνρέο 

δχν πξνεγνχκελα έηε πξηλ ζεκεησζεί αθεξεγγπφηεηα.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηλζηηηνχηα δελ ππάξρνπλ λνκηθνί θαλφλεο γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ηπρφλ δεκηέο θαη δελ 

πθίζηαηαη ηακείν πνπ ζα απνδεκηψζεη ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο. Αθφκε, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε  αληαζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ.  

  Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί θαλφλεο πνπ λα ξπζκίδνπλ αληηδηθίεο κεηαμχ ησλ κειψλ γηα 

φια ηα πξνγξάκκαηα. Σα επαγγεικαηηθά ηακεία ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ εηεζίσο 

ζηα κέιε ηνπο βεβαίσζε γηα ην θεθάιαην πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί εθείλε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία έγηλαλ νη 

επελδπηηθέο επηινγέο.  

                                                 
8
 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.psvag.de, 1/12/2010  

http://www.psvag.de/
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2.3.9. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

  Σα book reserves θαη ηα support funds απαιιάζζνπλ απφ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κέρξη 2.448 Δπξψ εηεζίσο. 

  Σα κέιε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ δσήο, ζπληαμηνδνηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα εηδηθφ ηχπν νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο (γλσζηφο σο Riester Forderung) πνπ δίδεηαη είηε σο επηρνξήγεζε είηε σο 

θνξναπαιιαγή. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο εμαξηάηαη απφ ην αλ ηα κέιε 

έρνπλ παηδηά ή φρη. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηε βνήζεηα νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξέπεη λα θαηαβάιινληαη εθηφο ηνπ κηζζνχ απφ ηνλ νπνίν έρνπλ πιεξσζεί νη θφξνη 

θαη νη εηζθνξέο γηα ην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ κέγηζηε επηρνξήγεζε γηα ην 

2003 ήηαλ 38 επξψ γηα έλα εξγαδφκελν ζπλ 46 επξψ γηα θάζε ηέθλν. Έσο ην 2008 

ππνινγίδνληαλ φηη ζα απμαλφηαλ δηαδνρηθά ε βνήζεηα ζε 154 επξψ γηα ηνλ 

εξγαδφκελν θαη 185 επξψ γηα θάζε ηέθλν. Αληί γηα επηρνξήγεζε, νη εηζθνξέο έσο 525 

επξψ γηα ην 2003 κπνξνχλ λα κεησζνχλ αλαδξνκηθά απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

σο εηδηθά έμνδα. Έσο ην 2008 αλακελφηαλ απηφ ην πνζφ λα απμεζεί δηαδνρηθά ζε 

2.100 επξψ.  

  Ζ κέγηζηε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ νη 

ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο είλαη 1% ηνπ κηζζνχ 

κέρξη ην ζπλνιηθφ αλψηαην εζληθφ φξην απφ ην 2002. Σν πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζε 

2% απφ ην 2004, ζε 3% απφ ην 2006 θαη ζε 4% απφ ην 2008.  

  Γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηα επαγγεικαηηθά ηακεία, επηπξνζζέησο ησλ 

παξαπάλσ, σο ελαιιαθηηθή ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα (Riester Forderung) πνπ 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα κέιε κπνξνχλ αθφκε λα ιάβνπλ θνξναπαιιαγή γηα πάλσ 

απφ 2.448 επξψ εηεζίσο ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα, νη ζπλνιηθέο 

εηζθνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε, πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηα 2.448 Δπξψ ην έηνο κπνξεί λα είλαη έσο 1.752 Δπξψ θνξνινγεηέα κε ζηαζεξφ 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, ζπλ ηνπο θφξνπο γηα ηελ εθθιεζία θαη αιιειεγγχεο, 

ην νπνίν εθαξκφδεηαη εάλ απηφ ην πνζνζηφ είλαη επλντθφηεξν απφ ην πνζνζηφ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ππαιιήισλ.  

  Δπηπιένλ, ή σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο, ζην Riester 

Forderung, νη ζπλνιηθέο ζπλεηζθνξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηζθνξψλ 

εξγνδνηψλ) κέρξη 1.752 επξψ εηεζίσο κπνξνχλ λα θνξνινγεζνχλ ζε έλα πνζνζηφ 
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20% (ζπλ ηελ αιιειεγγχε θαη ην θφξν εθθιεζηψλ), εάλ απηφ ην πνζνζηφ είλαη 

επεξγεηηθφηεξν απφ ην πνζνζηφ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ ππαιιήισλ. 

  Όζνλ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηα 

επαγγεικαηηθά ηακεία νη θνξναπαιιαγέο κεηαρεηξίδνληαη φπσο θαη ηα έμνδα ηεο 

εηαηξίαο. Γηα ηα support funds ηζρχνπλ θνξναπαιιαγέο έσο ζπγθεθξηκέλα φξηα, ηα 

νπνία εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν θαη ην κέζν χςνο ησλ παξνρψλ. Σν εηζφδεκα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ επελδχζεηο θνξνινγείηαη γηα ηα book reserves σο έμνδα ηεο εηαηξίαο, 

ελψ θνξναπαιιάζνληαη πιήξσο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηλζηηηνχηα θαη ηα επαγγεικαηηθά ηακεία. ηα support funds ππάξρνπλ 

θνξναπαιιαγέο έσο έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επηζηξνθήο (απφδνζε).  

  Δπηπξνζζέησο, ζε φια ηα πξνγξάκκαηα θνξνινγνχληαη νη παξνρέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηλζηηηνχηα, 

φηαλ νη εηζθνξέο θνξνινγνχληαη κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 20%, κφλν ην κέξνο ησλ 

παξνρψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην επηηφθην ησλ εηζθνξψλ θνξνινγείηαη. Σν 

αλακελφκελν κέξνο ηνπ επηηνθίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 

κέινπο θαη είλαη 27% ηεο ζχληαμεο ζηελ πεξίπησζε ηεο απνρψξεζεο ζηελ ειηθία 

ησλ 65 εηψλ.  

  Ζ επνπηηθή αξρή (Bafin) έρεη ην δηθαίσκα, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο, 

ηλζηηηνχηα θαη  επαγγεικαηηθά ηακεία:   

 Να δεηήζεη νηηδήπνηε απφ ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε  

πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη ηηο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί.  

 Να δεηήζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ ζα αθνξνχλ ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.  

 Να δηνξίζεη έλα πξφζσπν ζην νπνίν ε δηαρεηξηζηηθή επζχλε κεηαβηβάδεηαη γηα 

νξηζκέλε πεξίνδν. 

 Να δεηήζεη ζρέδην θεξεγγπφηεηαο εάλ ην θεθάιαηφ ηνπο είλαη ρακειφηεξν 

απφ ην απαξαίηεην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο. 

 Να πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο. 

 Να άξεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο.    
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2.4. ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

2.4.1. Σύπνη Πξνγξακκάηωλ  

  Ο εξγνδφηεο ή νη εξγνδφηεο κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Παξφιν πνπ νη εξγνδφηεο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη εθ ηνπ λφκνπ λα θαιχπηνπλ ηα κέιε ηνπο κε ζπκπιεξσκαηηθή 

αζθάιηζε, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο θάλνπλ ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξακκάησλ θαη κάιηζηα ππάξρεη ζεηηθή θπβεξλεηηθή ελζάξξπλζε γηα λα θηλεζνχλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

  Μηα πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε απφ ην πκβνχιην πληάμεσλ ηεο Ηξιαλδίαο, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, πεξηγξάθεη ηηο πξφζθαηεο ηάζεηο ζηα 

επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο Ηξιαλδίαο. Ζ κειέηε δείρλεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αζθαιηζκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (DB) θαη ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (DC) απμήζεθε ειαθξψο ην 2007. Δληνχηνηο, 

ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα πξνγξάκκαηα DB κεηψζεθε ην 2007, κε 

κφλν έλα ζε θάζε επηά εξγαδνκέλνπο πνπ θαιχθζεθαλ. 

  Παξφιν πνπ πνιιά απφ ηα λέα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ 

Ηξιαλδία είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (DC), ηέηνηα πξνγξάκκαηα απνηεινχλ αθφκα 

κφλν ην 1/3 φισλ ησλ κειψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηε 

εηήζηα έθζεζε ηνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ πληάμεσλ, ην αθξηβέο πνζνζηφ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 34%, 

ειαθξψο κεγαιχηεξν απφ ην 32% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα ζηνηρεία είλαη 

βαζηζκέλα ζηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ εγξάθεζαλ ζην πκβνχιην 

πληάμεσλ.  

  Άηνκα θάησ ησλ 75 εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη 

ησλ αλέξγσλ, ησλ άεξγσλ θαη ησλ εμαηξνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, κπνξνχλ λα 

εηζθέξνπλ εζεινληηθά ζε έλα PRSA. Οη ππάιιεινη κπνξνχλ λα εηζθέξνπλ 

ηαπηφρξνλα ζε έλα PRSA θαη ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, αλ νη 

θαλνληζκνί ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηακείνπ δελ απνηξέπνπλ πιεξσκέο ζην AVCs ή αλ 

θαιχπηνληαη κφλν γηα παξνρέο ζαλάηνπ.  

  Σα απηναπαζρνινχκελα άηνκα θαη νη εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ηηο εηζθνξέο δελ 

θαιχπηνληαη πιήξσο απφ θάπνην επαγγεικαηηθφ ηακείν ή αλ θαιχπηνληαη κφλν γηα 

ζάλαην κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα εληαρζνχλ ζε πξνζσπηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, 
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γλσζηφ σο RAC (Retirement Annuity Contract), ην νπνίν δε ζα εμεηαζηεί θαησηέξσ, 

αθνχ δελ εκπεξηέρεηαη ζηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

  Γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, ηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία δηαρσξίδνληαη 

σο θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηελ αξκφδηα θπβεξλεηηθή αξρή (Taxes Consolidation Act) 

σο εμήο:  

  Δγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δηζνδήκαηνο (Revenue Commissioners
9
) δεδνκέλνπ φηη δίδεη παξνρέο εληφο ησλ 

νξίσλ εηζνδήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζηνχλ φια ηα θνξνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα, έλα επαγγεικαηηθφ ηακείν πξέπεη λα είλαη  

εγθεθξηκέλν ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή.  

  Απαιιαγκέλα απφ ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηα είλαη εγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ δεκηνπξγνχληαη θάησ απφ κηα ακεηάθιεηε εκπηζηνζχλε. 

Σα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ειάθξπλζε ζηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε παξνρέο πνπ 

δίδνληαη ζε είδνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππαιιήινπ, θαζψο θαη αθνξνιφγεηα  έζνδα 

απφ επελδχζεηο. 

  Κάζε επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν πξέπεη λα εγγξαθεί ζην πληαμηνδνηηθφ 

πκβνχιην (Pensions Board), ε επνπηηθή αξρή πνπ ειέγρεη ηα επαγγεικαηηθά ηακεία 

θαη πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δηζνδήκαηνο (Revenue Commissioners) 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη εηδηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Γεδνκέλνπ φηη νπζηαζηηθά, 

ζηελ πξάμε, φια ηα ηακεία είλαη απαιιαγκέλα απφ ηελ έγθξηζε, κφλν ν θαλνληζκφο 

πνπ ξπζκίδεη εθείλα ηα πξνγξάκκαηα θαη κφλν θαη ηε ζπλήζε δνκή ησλ παξνρψλ 

εμεηάδεηαη παξαθάησ.  

  Σα επαγγεικαηηθά ηακεία επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα βειηηψζνπλ ηε 

ζχληαμή ηνπο εηζθέξνληαο εζεινληηθά επηπιένλ ρξήκαηα (AVCs). Πιήξε θνξνινγηθή 

ειάθξπλζε επηηξέπεηαη σο ην αλψηαην φξην θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη παξνρέο δελ 

ππεξβαίλνπλ ην κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο Δπηηξνπήο 

Δηζνδήκαηνο, φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθφηεξα.   

  Έλαο λένο ηχπνο πξνζσπηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε ην 

2003, ν PRSA (Personal Retirement Saving Account). Απφ ηελ 15/9/2003 φινη νη 

εξγνδφηεο απαηηνχληαλ λα εηζαρζνχλ ζε έλα ζπκβφιαην κε έλα πάξνρν ηεο PRSA γηα 
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λα ζπκπεξηιεθζνχλ φινη νη εμαηξνχκελνη εξγαδφκελνη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα PRSA. Οη 

εμαηξνχκελνη ππάιιεινη κπνξεί λα είλαη: 

 Δξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ νη εξγνδφηεο δελ ρξεκαηνδνηνχλ θάπνην 

ζπκπιεξσκαηηθφ επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν.  

 Οη ππάιιεινη πνπ θαιχπηνληαη απφ έλα επαγγεικαηηθφ ηακείν γηα ην ζάλαην 

κφλν. 

 Οη ππάιιεινη πνπ είλαη κε εθιέμηκνη γηα λα εληαρζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο θαη πνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, γίλνληαη επηιέμηκνη γηα λα εληαρζνχλ γηα ηα 

παξνρέο γήξαηνο κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ άξρηζαλ ηελ 

απαζρφιεζε ηνπο ζηελ εηαηξεία.  

 Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε AVCs (Additional Voluntary 

Contributions) κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ηακείνπ.  

πλεπψο, ηα PRSA είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη εχθνιεο πξφζβαζεο πξνγξάκκαηα. 

Δπίζεο, είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα 

άηνκα λα απνηακηεχνπλ γηα λα ιάβνπλ ζχληαμε κε επέιηθην ηξφπν. Τπάξρνπλ δπν 

ηχπνη PRSA. Ο πξφηππνο θαη ν κε πξφηππνο (Standard and non Standard). Έλα 

πξφηππν PRSA έρεη φξηα γηα ην χςνο ησλ θαηαβνιψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ απφ 

ηνλ πάξνρν θαη γηα ηνλ ηχπν ησλ επελδχζεσλ. Οπζηαζηηθά ηα PRSA είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλεο εηαηξίεο επέλδπζεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί. Όια ηα πξντφληα ησλ PRSA πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ θνηλνχ απφ ην 

πληαμηνδνηηθφ πκβνχιην (Pensions Board) θαη ηελ Δπηηξνπή Δηζνδήκαηνο 

(Revenue Commissioners).  

  Έλα PRSA είλαη έλα ζπκβφιαην κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη ελφο πάξνρν. Όκσο, φινη νη 

ππάιιεινη πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε έλα Standard PRSA πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 

θαη ηα άηνκα πνπ εμαηξνχληαη.  

  Οη εξγνδφηεο πξέπεη αθφκε: 

 Να επηζεκάλνπλ ηνπο εμαηξνχκελνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εηζθέξνπλ ζε έλα Standard PRSA. 

 Να επηηξαπεί ζηνλ πάξνρν ηνπ PRSA ή ζηνλ δηακεζνιαβεηή ινγηθή 

πξφζβαζε ζηα εμαηξνχκελα άηνκα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 
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 Να επηηξέςνπλ ινγηθέο θαηαβνιέο ιφγσ απνπζίαο, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζνπλ 

ηθαλνχο πξνο έληαμε ηνπο απνθιεηζκέλνπο ππαιιήινπο ζε έλα Standard 

PRSA.  

 Να κεηψζνπλ ηηο θαηαβνιέο πνπ γίλνληαη κέζσ ησλ κηζζψλ, κεηά απφ 

επηζπκία ησλ ππαιιήισλ.  

  Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα PRSA φπνπ 

έρεη ζπλάςεη ζπκβφιαην ν εξγνδφηεο, αιιά κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

νπνηνδήπνηε PRSA επηζπκνχλ θαη λα θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο απεπζείαο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ν εξγνδφηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηψζεη ην πνζφ ηεο 

εηζθνξάο πνπ πιεξψλεηαη κέζσ ηνπ κηζζνχ ηνπο, ψζηε λα θαηαβιεζεί ζε PRSA.  

 Γελ επηβάιιεηαη νη εξγνδφηεο λα εηζθέξνπλ γηα ην PRSA πνπ είλαη γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ ππαιιήισλ. Αλ φκσο εηζθέξνπλ, ηφηε νη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ 

αληηκεησπίδνληαη σο παξνρέο ζε είδνο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο. 

  Όια ηα εμαηξνχκελα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ηδξχνληαη θάησ απφ 

ακεηάθιεηε εκπηζηνζχλε. Σα ππεχζπλα άηνκα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο. Σα θχξηα λνκηθά 

θαζήθνληα θαη επζχλεο ησλ ππεπζχλσλ είλαη: 

 Να δηαζθαιίζνπλ φηη νη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη. 

 Σα θεθάιαηα επελδχνληαη νξζά. 

 Να θαηαβάιινληαη νη παξνρέο σο έρνπλ. 

 Να δηαηεξνχληαη αξρεία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

θαζψο θαη  νηθνλνκηθά αξρεία. 

 Να γίλνπλ νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί απφθαζε γηα ηεξκαηηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα κελ θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα.  

  Σα αξκφδηα άηνκα ελφο ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εθινγή ησλ δηαρεηξηζηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, αλ απηφ απαηηείηαη απφ: 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα ζπλδηθάηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

50% ησλ ελεξγψλ κειψλ. 

 Σνπιάρηζηνλ ην 15% ησλ αξκφδησλ κειψλ. 

 Σνπο εξγνδφηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην πξφγξακκα. 

 Έλα ηακείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, ζεσξείηαη απηφ ην νπνίν δηαζέηεη: 
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 50 ή πεξηζζφηεξα αξκφδηα κέιε. 

 12 ή πεξηζζφηεξα αξκφδηα κέιε, φηαλ ηα θεθάιαηα επελδχνληαη απεπζείαο. 

Χο κέιε πνπ έρνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα εληαρζνχλ, νξίδνληαη: 

 Δλεξγά κέιε πνπ εξγάδνληαη θαη απμάλνπλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ηνπο παξνρέο.  

 πληαμηνχρνη πνπ είλαη πξψελ ππάιιεινη θαη ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ 

εμαγνξάζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπο.    

  Οη εξγνδφηεο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

λα δηνξηζηνχλ σο ππεχζπλνη θαη ηφηε ηα κέιε θαηφπηλ εθιέγνπλ ηνλ αληίζηνηρν 

αξηζκφ. Όηαλ δελ αζθείηαη απηφ ην δηθαίσκα ή φηαλ ε επηινγή ησλ δηαρεηξηζηψλ απφ 

κέιε δελ έρεη αηηεζεί, ν δηνξηζκφο ηνπο νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη ε δηαδηθαζία 

λα δηνξηζηνχλ δηαρεηξηζηέο ζπλήζσο αλαζέηεηαη ζηνλ εξγνδφηε. Δπηπιένλ, ην 

πληαμηνδνηηθφ πκβνχιην (Pensions Board) κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην λα απνζχξεη ηνπο δηαρεηξηζηέο αλ έρνπλ απνηχρεη λα αληεπεμέιζνπλ 

θαηαιιήισο ζηα θαζήθνληά ηνπο.  

  Σα ππεχζπλα άηνκα κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ ησλ εηζθνξψλ 

θαη ησλ παξνρψλ νη ίδηνη ή λα ηε ζέζνπλ κέζσ ζπκβνιαίνπ ζε εμσηεξηθνχο 

δηαρεηξηζηέο. ηελ πξάμε πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο, φπσο ε πιεξσκή ησλ παξνρψλ, ε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ινγηζηηθέο πξάμεηο αλαιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ θαη κπνξεί λα είλαη έλαο εξγνδφηεο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην πξφγξακκα, 

έλαο ζπληαμηνδνηηθφο ζχκβνπινο, έλαο επαγγεικαηίαο δηαρεηξηζηήο ή κηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο.  

  Αξθεηά κηθξά πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη σο «αζθαιηζκέλα πξνγξάκκαηα», πξάγκα 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο παξέρνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη εηζθνξέο 

απνηεινχλ αζθάιηζηξα πξνο ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία δσήο.  

  Όια ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα δερζνχλ εξγαδφκελνπο ηδησηηθνχ αιιά θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα. Δλψ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηδξχζεθαλ απφ εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα  ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ή 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, εθείλα ηα νπνία ηδξχζεθαλ απφ κε εκπνξηθνχο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θάλνπλ ρξήζε pay-as-you-go ζπζηήκαηνο. Ζ ππεξεζία Pensions Act 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία  πξνγξακκάησλ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα.  
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  ε φια ηα πξνγξάκκαηα απαγνξεχεηαη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ γηα ηα θαησηέξσ ζέκαηα: 

 Πξφζβαζε ζην πξφγξακκα. 

 Γηεπζεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο. 

 Παξνρέο. 

 Ζιηθία ζπληαμηνδφηεζεο. 

  Οη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην παξειζφλ ζπρλά απνξξίπηνληαλ απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Σν ζπλδηθάην πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ έζεζε 

σο φξν, ην 2001, φηη αλ ν εξγνδφηεο παξέρεη ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο 

ππαιιήινπο πιήξεο απαζρφιεζεο, ηφηε πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε θαη ε πξφζβαζε 

ζηνπο ππαιιήινπο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθηφο εάλ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ 

κέζσ εμαίξεζεο πνπ ζα ζεσξείηαη αληηθεηκεληθή ή εάλ εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ ην 

20% ησλ θαλνληθψλ σξψλ ζπγθξηηηθά κε έλα άηνκν πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

  πλεζίδεηαη αθφκε λα νξίδεηαη κέγηζηε ειηθίαο έληαμεο, ζπλήζσο 55 έηε θαη 

ειάρηζηε, ζπλήζσο 18 ή 21 έηε. Σα απηναπαζρνινχκελα άηνκα δελ θαιχπηνληαη 

απηφκαηα απφ θάπνην επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, αιιά κπνξνχλ 

πξναηξεηηθά λα εγγξαθνχλ κέζσ αηνκηθήο ζπκθσλίαο.   

  Οη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηνξίδνληαη κε θάπνηα άλσ φξηα ζρεηηθά κε ην 

χςνο ησλ θνξναπαιιαγψλ, ελψ νη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/6 ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ην πνζνζηφ εηζθνξάο εμαξηάηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ηα νπνία κάιηζηα είλαη θαη ηα 

ζπλεζέζηεξα, έρνπλ σο εηζθνξέο  γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ην κηζφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζθνξψλ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ θπκαίλεηαη απφ 5% έσο 10% 

ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ.  

 

2.4.2. Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ  

  Σα θεθάιαηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απφ 

άηνκν ην νπνίν ζα έρεη δηνξίζεη ν εξγνδφηεο, είηε κέζσ αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο, 

είηε κέζσ εηαηξίαο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, είηε κέζσ ηξαπέδεο 

πνπ αζθεί απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Σα θεθάιαηα πξέπεη λα επελδχνληαη κε 

ζπλεηφ ηξφπν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, είηε γίλεηαη απφ ηνλ ίδην είηε αλαζέηεηαη ζε ηξίην 

άηνκν.  



[- 38 -] 

 

   Οη δηαρεηξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε ζε πεξίπησζε πνπ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ επελδπζεί ζε: 

 Δπηρείξεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ ρξεκαηνδνηεί ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

 Έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν επέλδπζεο (θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο). 

  Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ε επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ, κε ζθνπφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ Funding Standard, πξέπεη λα εμαηξεζνχλ νη 

επελδχζεηο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ηελ ζπγθέληξσζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

επέλδπζεο, φηαλ μεπεξλά έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ.  

   

2.4.3. Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηωλ δηθαηωκάηωλ    

  Ζ πεξίνδνο αλακνλήο πνηθίιεη θαη είλαη κεηαμχ ελφο θαη πέληε εηψλ. Αθφκε, 

ζπλήζσο ε κέγηζηε ειηθία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη ηα 55 έηε θαη ε 

ειάρηζηε ηα 18 ή 21 έηε.  

  Οη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ επελδχνληαη κεηά απφ δχν ρξφληα 

ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Ζ πεξίνδνο απηή ησλ δπν εηψλ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

κφλν κηα θνξά. 

  Αλ νη εξγαδφκελνη ηεξκαηίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε 

πξηλ ηε ζπκπιήξσζε δπν εηψλ, ηφηε επηζηξέθνληαη νη εηζθνξέο ηνπο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, λα θαηαβιεζνχλ αλαηνθηζκέλεο. Ζ επηζηξνθή 

ησλ εηζθνξψλ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, ζε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25%.  

  Καηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε, νη 

ππάιιεινη κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ή λα επηιέμνπλ ηε κεηαθνξά 

ηνπο ζε: 

 Νέν ζπκπιεξσκαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ γίλνληαη κέιε 

ή λα παξακείλνπλ ζην ίδην εθφζνλ ν λένο εξγνδφηεο είλαη θάησ απφ ην ίδην 

πξφγξακκα. 

 Έλα απνδεθηφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή κηα ζχκβαζε, αηνκηθφ ζπκβφιαην 

ζην νπνίν επηδξά ν δηαρεηξηζηήο θαη εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ κέινπο πνπ 

απνρσξίδεηαη έλα πξφγξακκα. Οη παξνρέο απφ απηά ηα ζπκβφιαηα ή 

ζπκβάζεηο εθθξάδνληαη σο ζπλνιηθφ θεθάιαην ην νπνίν κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε ξάληα θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε. 
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 Έλα κε ρξεκαηνδνηνχκελν, γηα ην δεκφζην ηνκέα, πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ 

είλαη ή γίλνληαη κέιε θαη ζε δηαρεηξηζηέο πνπ είλαη πξφζπκνη λα  ηνπο 

δερζνχλ. 

 ε έλα PRSA ην νπνίν ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

  Έλα κέινο κπνξεί λα δεηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ θαηαβνιψλ εληφο δπν εηψλ απφ ηε 

ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

λένπ εξγνδφηε.   

  Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε, νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα ζε έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ 

κειψλ, δεδνκέλνπ φηη ε αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ ρξεκάησλ είλαη κηθξφηεξε απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ην νπνίν θαζνξίζηεθε ζε 3.809,21 Δπξψ ην 2003. 

  ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νη παξνρέο ππνινγίδνληαη νκνηφκνξθα, 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη παξνρέο ζεσξείηαη φηη αζξνίδνπλ γηα φια ηα έηε ππεξεζίαο. 

  Οη παξνρέο κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά κέξε: 

 Σηο βαζηθέο παξνρέο πνπ ππνινγίδνληαη αλ ην κέινο εληάρζεθε ζην 

πξφγξακκα κεηά ηελ 1/1/1991. 

 Σηο επηπξφζζεηεο παξνρέο πνπ ππνινγίδνληαη αλ ην κέινο εηζήιζε ζην 

πξφγξακκα πξηλ ηελ 1/1/1991 ή φηαλ ν θαλνληζκφο θαζνξίδεη ηηο παξνρέο 

ζχκθσλα κε ηα έηε θαηά ηελ απνρψξεζε, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

βαζηθέο παξνρέο. Οη επηπξφζζεηεο παξνρέο δίδνληαη αλ ην κέινο έρεη 

απνρσξήζεη κεηά ηελ 1/6/2002. 

 Παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη εζεινληηθά 

απφ ην κέινο ή απφ παιαηφηεξεο κεηαθνξέο απφ άιια πξνγξάκκαηα.    

  Οη βαζηθέο παξνρέο ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζφ ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ παξνρψλ, εμαηξψληαο ηηο έθηαθηεο θαηαβνιέο θαη ηα κεηαθεξφκελα 

πνζά απφ άιια πξνγξάκκαηα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

πεξίνδν ππεξεζίαο ζπκπιεξσκέλε κεηά ηελ 1/1/1991, ρσξηζκέλε ζε πεξίνδν 

ππεξεζίαο φπνπ ην κέινο ζα είρε ζπκπιεξψζεη έσο ηελ θαλνληθή ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξεζίαο πξηλ ηελ 1/1/1991.  

  Οη ζπλνιηθέο παξνρέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο ζε 

αμία κε ηηο ζπλνιηθέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ην κέινο ζπλ ηνπο ηφθνπο 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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  Οη ζπλνιηθέο παξνρέο επαλαμηνινγνχληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο, αξρή γελφκελεο ην 

έηνο 1996 ή αξγφηεξα, ζην έηνο πνπ ηεξκάηηζε ην κέινο ηελ εξγαζία ηνπ θαη έρνληαο 

σο πέξαο ην εκεξνινγηαθφ έηνο πξηλ θαηαβιεζνχλ νη παξνρέο. Σν πνζνζηφ ηνπ 

επαλππνινγηζκνχ γηα έλα έηνο είλαη είηε 4% είηε κε ηνλ πιεζσξηζκφ αλ απηφο είλαη 

κηθξφηεξνο. Αλ ε πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, ην πνζνζηφ κεηψλεηαη 

αλαινγηθά.  

  Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ε αμία ησλ παξνρψλ πξέπεη λα είλαη 

ίζε κε ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπξφζζεησλ 

εζεινληηθψλ εηζθνξψλ. Αλ ην πέξαο ηεο εξγαζίαο είλαη πξηλ ηελ 1/6/2002, ηφηε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν νη εηζθνξέο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ 1/1/1991. Ζ ζπλνιηθή 

αμία ησλ εηζθνξψλ είλαη ε πξαγκαηνπνηήζηκε αμία ησλ επελδχζεσλ κείνλ ηπρφλ 

έμνδα πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ.  

 

2.4.4. πληαμηνδνηηθέο παξνρέο     

  πλήζσο έλα κέζν πξφγξακκα παξέρεη ζχληαμε ζηα 65 έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηα κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ 

κεησκέλε ζχληαμε απφ ηα 50 έηε θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ εξγνδφηε. Ζ πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε εμαηηίαο θαθήο πγείαο επηηξέπεηαη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. Αθφκε 

είλαη πηζαλή ε ζπληαμηνδφηεζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία ησλ 65 εηψλ, αλαβαιιφκελε 

ζπληαμηνδφηεζε, γηα ηελ νπνία θαηαβάιινληαη νη αλάινγεο πξνζαπμήζεηο.  

  Δλψ παξαδνζηαθά ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα είλαη θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνιπεζληθέο θαη ζε κηθξέο ηνπηθέο εηαηξίεο. 

  Έλα κέξνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα ιεθζεί σο εθάπαμ πνζφ 

θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζηα 3/80 ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ γηα θάζε 

έηνο ππεξεζίαο κε κέγηζην ηα 40 έηε, δειαδή κε κέγηζην 1,5 θνξέο ηνλ ηειηθφ εηήζην 

κηζζφ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο ηεο ξεπζηφηεηαο.  

  ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη δηαρεηξηζηέο απνθαζίδνπλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηηο παξνρέο κεηαηξέπνληαο ζε ξάληα, εθηφο αλ είλαη 

εγγπεκέλν ζην νπνίν νη ξάληεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ νπνηεδήπνηε. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ κεγάια πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νη ξάληεο 

δελ εμαγνξάδνληαη. Γεληθφηεξα ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ νη ξάληεο 

εμαγνξάδνληαη. Ράληεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ απηφκαηα κφλν αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

δσήο. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα εμαγνξαζηεί κηα ξάληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε 
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ειάρηζηεο εγγπεκέλεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ηε ζχληαμε, απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηα κέιε ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζπλήζσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ.  

  Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ε ζχληαμε κπνξεί λα 

θαηαβιεζεί ζηελ θαλνληθή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο κε 1/60 ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ 

γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν έηνο ππεξεζίαο, κε κέγηζηε ζχληαμε 40/60 ηνπ ζπληάμηκνπ 

κηζζνχ. Χο ζπληάμηκνο κηζζφο νξίδεηαη ν ηειηθφο κηζζφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: 

 Ο βαζηθφο κηζζφο γηα πεξίνδν 12 κελψλ ησλ 5 πξνεγνχκελσλ εηψλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ζπλ ην κέζν φξν ησλ θπκαηλφκελσλ 

εηζνδεκάησλ, γηα παξάδεηγκα ησλ bonus, θαηά ηα 3, ή πεξηζζφηεξα ζπλερφκελα 

έηε θαηαιήγνληαο ηελ ηειεπηαία κέξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ηειηθνχ βαζηθνχ κηζζνχ ή   

 Ο κέζνο φξνο ησλ ακνηβψλ γηα νπνηαδήπνηε 3 ή πεξηζζφηεξα ζπλερφκελα έηε 

θαηαιήγνληαο ζε φρη λσξίηεξα απφ 10 έηε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

 Ο βαζηθφο κηζζφο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ή νπνηαδήπνηε 

εκεξνκελία ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζπλ ηνλ κέζν φξν ησλ θπκαηλφκελσλ 

εηζνδεκάησλ ησλ ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ ζπλερφκελσλ εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδφηεζεο.  

  Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απμάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε είηε σο αληηζηάζκηζκα ηνπ κηζζνχ είηε σο αληηζηάζκηζκα ησλ 

παξνρψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ αληηζηαζκίζκαηνο ηνπ κηζζνχ, ν ζπληάμηκνο κηζζφο 

κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο ηνπ κηζζνχ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

παξνρψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ αληηζηαζκίζκαηνο ησλ 

παξνρψλ, ε ζχληαμε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πιήξε ζπληάμηκν κηζζφ πξψηα ππνινγίδεηαη 

θαη κεηά αθαηξνχληαη νη παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

  Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζπλήζσο βαζίδνληαη ζε έλα πνζνζηφ 

κεηαμχ 5% θαη 10% ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ. Αθφκε δελ ελνπνηνχληαη ξεηά κε ηηο 

παξνρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά ηα πεξηζζφηεξα ιακβάλνπλ ππφςε ην 

γεγνλφο φηη νη ζπληάμεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα θαηαβιεζνχλ φηαλ ζα 

απνθαζηζηεί ην πνζνζηφ γηα ην επαγγεικαηηθφ ηακείν.  
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  Ζ αξρή Pensions Act εηζήγαγε δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ. 

Απηέο νη δηαηάμεηο εθαξκφζηεθαλ πξηλ ην ηέινο ηνπ 2003 θαη απαηηείηαη ε 

πηζαλφηεηα έληαμεο αχμεζεο λα εμεηαζηεί θαη λα ιεθζεί ππφςε ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ δελ παξέρνπλ εηήζηεο απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε:  

 4% ή ηνλ πιεζσξηζκφ αλ είλαη κηθξφηεξνο ή 

 3%   

  Οη δηαρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηε ζχληαμε εηήζηαο ιεπηνκεξνχο αλαθνξάο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμέηαζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο απμήζεηο κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ εξγνδνηψλ.  

 

2.4.5. Παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο 

  Παξνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζπλήζσο δίδνληαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κέινπο 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εξγάδεηαη. Πνιιά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ ζχληαμε θαη ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κέινπο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε θαη επηπιένλ ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ πξηλ ηε ζπληαμηνδφηεζε εθφζνλ ην κέινο έρεη θαηνρπξψζεη δηθαίσκα 

ζχληαμεο. Ζ κνξθή ησλ θαηαβνιψλ πξνο ηνπ δηθαηνχρνπο εμαξηψληαη απφ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί απφ ηελ Revenue 

Commissioners. ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα νη παξνρέο ιφγσ ζαλάηνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εξγαζίαο δίδνληαη σο εθάπαμ πνζφ, ίζν κε 4 θνξέο ηνλ ηειηθφ κηζζφ ηνπ 

ζαλφληνο.  

  ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, επηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ, ζπλήζσο 

δίδνληαη παξνρέο ζην ζάλαην θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εξγαζίαο ή / θαη ζην ζάλαην θαηά 

ηε ζπληαμηνδφηεζε. Οη θαλφλεο θνξνιφγεζεο επηηξέπνπλ έσο ην 100% ηνπ ζαλφληνο 

κέινπο πξνβαιιφκελν, δειαδή ηε ζχληαμε πνπ ην κέινο ζα ιάκβαλε, βαζηδφκελε 

ζηνλ ηειηθφ κηζζφ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ή σο πξαγκαηηθή ζχληαμε 

ιφγσ γήξαηνο. 

  ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζπλήζσο δίδεηαη εθάπαμ πνζφ έσο έλα 

αλψηαην φξην θαηά ην ζάλαην θαηά ηελ πεξίνδν εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ 

θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε κπνξεί λα κελ έρεη θαζνξηζηεί ζχληαμε γηα ηνλ δηθαηνχρν, 

δηφηη δελ ην είρε επηιέμεη ν ζαλψλ σο θάιπςε. 
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2.4.6. Παξνρέο αληθαλόηεηαο 

  Παξνρέο αλαπεξίαο δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλαπεξίαο ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα ζπλάςεη 

μερσξηζηφ ζπκβφιαην κε ηνλ εξγνδφηε.  

 

2.4.7. Πξνζηαζία δηθαηωκάηωλ 

  Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ, ηα θεθάιαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα θεθάιαηα ηνπ εξγνδφηε. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ 

πξνγξακκάησλ απαηηείηαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην πξφγξακκα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο αξκφδηνπο θαλνληζκνχο (Funding Standard). Οη θαλνληζκνί απηνί ζέηνπλ σο 

ειάρηζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζπζζσξεπκέλεο ππνρξεψζεηο, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε κειινληηθή ππεξεζία.  

  Οη παξνρέο κπνξνχλ λα ηζνχηαη κε: 

 100% ησλ παξνρψλ ζηελ πνξεία ησλ πιεξσκψλ. 

 Σελ αμία ησλ παξνρψλ απφ επηπξφζζεηεο εζεινληηθέο θαηαβνιέο θαη 

κεηαθνξέο απφ άιια πξνγξάκκαηα. 

 Σε ζπζζσξεπκέλε αμία ησλ παξνρψλ απφ ηελ 1/1/1991. 

 Σν πνζνζηφ ησλ παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία πξηλ ηελ 1/1/1991. 

 Σα εθηηκψκελα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

αλαινγηζηή θαη απνδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ πξνο ηελ επνπηηθή αξρή 

ηνπιάρηζηνλ θάζε 3,5 έηε. Σν πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε 9 κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη. ε πεξίπησζε ππναπνζεκαηνπνίεζεο, νη 

δηαρεηξηζηέο ππνβάιινπλ κηα έθζεζε κε πξνηάζεηο, ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ 

αλαινγηζηή θαη ηνπο εξγνδφηεο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ 

ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ επφκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

  Οη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε κέιε άλσ ησλ 50 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εηήζηα αλαθνξά ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ 

ζεκάησλ,  έλα αληίγξαθν ησλ ινγαξηαζκψλ νη νπνίνη έρνπλ ειεγρζεί, ηελ αλαθνξά 

ηνπ ειεγθηή, βεβαίσζε ηνπ αλαινγηζηή γηα ηα απνζέκαηα, αλαθνξά γηα ηηο 

επελδχζεηο, ηα νλφκαηα φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ επνπηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  Οη δηαρεηξηζηέο κηθξψλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αληί ησλ παξαπάλσ κηα εηήζηα αλαθνξά πνπ ζα 
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πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, ιεπηνκέξεηεο γηα ην χςνο ησλ εηζθνξψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη, αλαθνξά ησλ επελδχζεσλ, βεβαίσζε αλαινγηζηή γηα ηα απνζέκαηα 

θαη αιιαγέο ελ ζπγθξίζεη κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

2.4.8. Γηαθνπή αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, ζπγρώλεπζε, απνξξόθεζε θαη 

ρξενθνπία 

  Άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα πξέπεη λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά φπνπ 

εκπεξηέρεηαη απάηε θαη ζθεηεξηζκφο ησλ θεθαιαίσλ ζηελ επνπηηθή αξρή, γηα ηα 

νπνία έρνπλ ζνβαξνχο ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ζπκβεί ή είλαη ζε εμέιημε ή 

έρνπλ επηρεηξεζεί.  

  Καηάιιεια άηνκα ζρεηηδφκελα κε ην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη λνκηθά γηα λα 

δηνξίζνπλ: 

 Έλα ειεγθηή. 

 Έλα αλαινγηζηή. 

 Έλα δηαρεηξηζηή. 

 Έλα αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή. 

 Έλα πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζα θέξεη εηο πέξαο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο ζχκβνπινο επελδχζεσλ. 

Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλαθνξψλ είλαη απφιπηε θαη επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή ή / θαη θπιάθηζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.  

  Οη αλαινγηζηέο πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Ηξιαλδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αλαινγηζηψλ 

(Irish Institute of Faculties of Actuaries). Οη ειεγθηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα ην 

πξφγξακκα δελ πξέπεη λα είλαη: 

 Μέιε ή δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, αιιά 

αλεμάξηεηνη. 

 Δξγνδφηεο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 χκβνπινο ησλ εξγνδνηψλ. 

  Ζ αθεξεγγπφηεηα ελφο εξγνδφηε ζπλήζσο θαηαιήγεη ζηε ιήμε νπνηνπδήπνηε 

επαγγεικαηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε.  
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  Αλ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο νη παξνρέο πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ κε 

ηελ θαησηέξσ ζεηξά: 

 Δγγπεκέλεο παξνρέο πνπ πξνέθπςαλ απφ επηπξφζζεηεο εζεινληηθέο εηζθνξέο, 

αλ ε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεη κεηά ηελ 1/6/2002. 

 Μειινληηθέο ζπληάμεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εγγπεκέλεο απμήζεηο, ησλ 

αηφκσλ πνπ ήδε ιακβάλνπλ ζχληαμε θαη ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη αθφκε 

θαη είλαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία απφ ηελ θαλνληθή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 

θαη πνπ δελ ιακβάλνπλ ζχληαμε θαζψο θαη ησλ δηθαηνχρσλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

κέινπο.  

 Παξνρέο ησλ κειψλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ζχληαμε αθφκα θαη δελ έρνπλ θηάζεη 

ζηε ζπληάμηκε ειηθία, παξνρέο πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί θαη παξνρέο πνπ έρνπλ 

εμαζθαιηζζεί απφ κεηαθνξά απφ άιιν εξγνδφηε.  

  Αλ ν εξγνδφηεο είλαη αθεξέγγπνο θαη νη εηζθνξέο δελ θαηαβάιινληαη, ε ππεξεζία 

Πξνζηαζίαο Δξγαδνκέλσλ παξέρεη ηηο κε θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο πξνο ην 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα απφ έλα ηακείν ζεζπηζκέλν απφ ηελ ππεξεζία 

Department of Enterprise, Trade and Employment, φηαλ ην πξφγξακκα έρεη αλεπαξθή 

θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη πνπ έρεη ζθνπφ λα 

ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν πνζφ πνπ κπνξεί λα δηεθδηθεζεί απφ ην ηακείν δελ 

κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ησλ κε θαηαβεβιεκέλσλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ. Δμππαθνχεηαη φηη νη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

εξγαδφκελσλ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζην πξφγξακκα. Πξέπεη λα βεβαησζεί απφ έλα 

αλαινγηζηή φηη ην πνζφ ησλ κε θαηαβεβιεκέλσλ εηζθνξψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ. Αλ ε αλεπάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ είλαη κηθξφηεξε, ηφηε 

κφλν απηφ ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλεπάξθεηαο λα 

θαηαβιεζεί απφ ην ηακείν.  

  Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη πσο δηνηθείηαη ην πξφγξακκα. Αθφκε, ηα 

κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε αηνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

πγθεθξηκέλα ζηνηρεία πξέπεη λα δνζνχλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παξνρψλ ηνπο θαη 

δηαζέζηκεο επηινγέο ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζπληαμηνδφηεζεο, 

ζαλάηνπ ή ηεξκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

  Μεγάιν εχξνο εγγξάθσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, κεξηθά απφ ηα νπνία πξέπεη λα δίδνληαη 
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ακέζσο θαη κεξηθά κεηά απφ αίηεκα, ψζηε λα βνεζεζνχλ ηα κέιε λα ειέγμνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Καηαζηαηηθφ θαη θαλφλεο. 

 Δηήζηα αλαθνξά. 

 Δηήζηνη ινγαξηαζκνί θάησ απφ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ειεγθηή, ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ζε κεγάια πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

  Σα κέιε κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ ππεξεζία γηα ηελ θαηαγξαθή παξαπφλσλ γηα 

θαθή δηαρείξηζε πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη. Μπνξνχλ επηπιένλ λα ιάβνπλ λνκηθή 

δξάζε ελαληίνλ ελφο δηαρεηξηζηή ή εξγνδφηε γηα παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ ή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ή / θαη γηα λνκηθφ εξγαζηαθφ ζέκα.  

   

2.4.9. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

  Οη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ εθπίπηνπλ έσο έλα αλψηαην φξην πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ ειηθία ηνπ κέινπο. Ζ κέγηζηε θνξναπαιιαγή γηα ηηο εηζθνξέο κπνξεί λα είλαη 

15% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ κηζζνχ γηα εξγαδφκελνπο θάησ ησλ 30 εηψλ, 20% γηα 

ειηθίεο κεηαμχ 30 θαη 39 εηψλ, 25% κεηαμχ 40 θαη 49 εηψλ θαη 30% κεηαμχ 50 εηψλ 

θαη άλσ. Οη εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ εθπίπηνπλ φπσο αθξηβψο ηα έμνδα δηαρείξηζεο.  

  Οη παξνρέο θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα. Σν κέγηζην εθάπαμ πνζφ ηνπ έσο θαη 1,5 

θνξέο ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ εθπίπηεη.  

  

2.4.10. Δπνπηεία 

  Σν πκβνχιην πληάμεσλ (Pensions Board) ηδξχζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θάησ απφ ηνπο φξνπο ηεο πληαμηνδνηηθήο Αξρήο (Pensions Act) θαη έρεη 

σο θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 

 Να επνπηεχεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Pensions Act θαη γεληθφηεξα ησλ εμειίμεσλ 

ζηηο ζπληάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξφρσλ PRSA
10

. 

 Να δηνρεηεχνπλ κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδνπο επεμεξγαζίαο δηαθφξσλ 

ζεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο.    

 Να θαζνδεγνχλ ηνπο παξφρσλ PRSA γηα ηηο επζχλεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα ηνπο. 

                                                 
10

 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/pensions/personal_r

etirement_savings_accounts.html, 1/12/2010  

http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/pensions/personal_retirement_savings_accounts.html
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/personal_finance/pensions/personal_retirement_savings_accounts.html
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 Να ελζαξξχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ηνλ 

αξκφδην ππνπξγφ γηα ην επίπεδν ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

 Να ελεκεξψλνπλ ηνλ αξκφδην ππνπξγφ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

Pensions Act θαη γεληθφηεξα γηα ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα.     

  Σα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζην Pensions 

Board θαη κάιηζηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πξέπεη λα πιεξψλνπλ εηεζίσο εηζθνξά 

γηα ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα ηεο αξρήο. 

  Σν Pensions Board κπνξεί: 

 Να δξάζεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πξφγξακκα. 

 Να εξεπλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να δηεμάγεη έξεπλα γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ηνπ Pensions Act. 

 Να ιάβνπλ δηθαζηηθή δξάζε ελαληίνλ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο.    

Σν Pensions Board δηαζέηεη αληηπξνζψπνπο ζπλδηθάησλ εξγνδνηψλ, θπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ, δηαρεηξηζηψλ, ηεο βηνκεραλίαο ησλ ζπληάμεσλ, ζπληαμηνχρσλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηα PRSAs. 

  Δπηπξνζζέησο, ε αξρή Pensions Ombudsman είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαγξαθή, 

έξεπλα θαη δηαιεχθαλζε ησλ παξαπφλσλ πνπ αθνξνχλ ηα επαγγεικαηηθά 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ηα PRSAs.  
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2.5. ΟΤΗΓΙΑ 

2.5.1. Σύπνη Πξνγξακκάηωλ 

  Αηνκηθά ή νκαδηθά νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο 

ηελ θχξηα αζθάιηζε επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο. Καηά θχξην ιφγν ε χπαξμε ησλ ηακείσλ νθείιεηαη ζε ζπιινγηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ ζπλδηθάησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. Άπαμ θαη επηηεπρζεί ζπιινγηθή 

ζπκθσλία, ηφηε φινη νη εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαιχςνπλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη φινη νη εξγαδφκελνη λα αζθαιηζηνχλ αλεμαξηήηνπ ηεο χπαξμεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. 

  Καηφπηλ ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο ηεο νκνζπνλδίαο ησλ εξγνδνηψλ (SAF) θαη ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο ησλ εξγαδνκέλσλ (PTK) κπνξεί λα ηδξπζεί έλα ITP, ην νπνίν είλαη 

έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ δίδεη παξνρέο γήξαηνο, αληθαλφηεηαο θαη 

ζαλάηνπ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ITP απνηειεί επζχλε ηνπ θάζε 

εξγνδφηε θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ: 

 πκβνιαίνπ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία δσήο, ε νπνία είλαη ε Alecta θαη είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. 

 χζηαζεο book reserves, εζσηεξηθή απνηίκεζε ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο. 

 χζηαζεο ζπληαμηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Οη παξνρέο αληθαλφηεηαο θαη ζαλάηνπ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο θαιχπηνληαη απφ ηελ 

Alecta. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ελφο ITP πξνγξάκκαηνο ην νπνίν εθαξκφδεηαη κέζσ 

ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο Alecta
11

, έρεη σο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο, δειαδή ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο, δειαδή ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Ζ Alecta είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ 

παξνρψλ. Αλ νη ππνρξεψζεηο γηα έλα ITP ππνινγίδνληαη εζσηεξηθά κέζσ ησλ book 

reserves, ηφηε ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ηλζηηηνχην PRI (Pension 

Registration Institute), έλα νξγαληζκφ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ νκνζπνλδία ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ PRI ππνινγίδεη ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ησλ απνζεκάησλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο παξνρέο. Καηαβάιιεη ηηο ζπληάμεηο, νη νπνίεο 

δίδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο.                  

  Δπηπιένλ, έλα πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζσ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ, κηαο αλεμάξηεηεο λνκηθήο νληφηεηαο, δηαρσξηζκέλε απφ ηνπο εξγνδφηεο. 

                                                 
11

 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.alecta.se, 1/12/2010  

http://www.alecta.se/


[- 49 -] 

 

Σν ζπκβνχιην ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηλζηηηνχηνπ πξέπεη λα έρεη ίζν πιήζνο εξγνδνηψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ. Οη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, νη νπνίεο δίδνληαη 

απφ ην ηλζηηηνχην.                 

  Δπηπξνζζέησο, κεηά απφ ζπιινγηθή ζπκθσλία ηεο νκνζπνλδίαο ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ηδξπζεί έλα ITPK, δειαδή έλα 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ην νπνίν έρεη σο θχξην ζθνπφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο. Σν ITPK κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

κέζσ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο πνπ ζα επηιέμεη ην κέινο. ε πεξίπησζε πνπ 

ην κέινο δελ αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, ηφηε θαιχπηεηαη απηφκαηα απφ ηελ 

Alecta. Αθφκε, ηα κέιε ελφο ITP κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζε έλα ITPK. 

  Έλαο άιινο ηχπνο πξνγξάκκαηνο είλαη ην STP, ην νπνίν ηδξχνληαλ ην 1973 κεηά 

απφ ζπιινγηθή ζπκθσλία ηεο νκνζπνλδίαο ησλ εξγνδνηψλ ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ησλ 

εκεξεζίσο ακεηβφκελσλ αηφκσλ (LO). Σν STP ήηαλ έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ ην νπνίν παξείρε ζχληαμε ίζε κε ην 10% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εηζνδεκάησλ 

απφ ηελ εξγαζία γηα ηα ηξία θαιχηεξα έηε κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 55 θαη 59 κεηά απφ 30 

έηε εηζθνξψλ. Σν πξφγξακκα απηφ ζηακάηεζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηελ 

1/1/1932 θαη έπεηηα θαη αληηθαηαζηάζεθε ην 1999 κε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ, γλσζηφ σο SAF-LO. Αλ έλα άηνκν θαιχπηεηαη απφ SAF-LO θαη δηαηεξεί 

δηθαηψκαηα απφ STP, ηφηε απηά ηα δηθαηψκαηα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην λέν 

πξφγξακκα, SAF-LO. Σν SAF-LO κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζσ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ δσήο ηεο επηινγήο ηνπ κέινπο. Σα κέιε πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηε Fora, 

κηα εηαηξία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ νκνζπνλδία ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο ησλ εκεξεζίσο ακεηβφκελσλ αηφκσλ, γηα ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία 

πνπ έρνπλ επηιέμεη. Ζ Fora θαηαρσξεί ηηο ζπκθσλίεο κε ηνπο εξγνδφηεο, ζπιιέγεη θαη 

δηαλέκεη ηηο εηζθνξέο θαη θαηαβάιιεη ηηο ζπληάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ.     

  Άιινη ηχπνη πξνγξακκάησλ πνπ δελ είλαη θάησ απφ ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο, 

νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ.  

  Όια ηα πξνγξάκκαηα επνπηεχνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηελ 

Financial Supervisory Authority. Γηα λα απνθηεζεί κηα άδεηα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 

εθπιεξνχληαη νη θαλφλεο γηα ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο. 

  Γηα φια ηα πξνγξάκκαηα δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε αηφκσλ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ηα νπνία εξγάδνληαη γηα ιηγφηεξν ή ίζν ηνπ 40% ησλ σξψλ πιήξνπο 
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απαζρφιεζεο.  Σα πξνγξάκκαηα ITP θαη ITPK νη έκκηζζνη ηδησηηθνί ππάιιεινη 

εληάζζνληαη απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. Γηα ηελ αζθάιηζε ηεο αληθαλφηεηαο 

θαιχπηνληαη απφ ηα 18 έηε, ελψ παξνρέο γήξαηνο θαη ζαλάηνπ απφ ηε ειηθία ησλ 28 

εηψλ. Αθφκε, γηα πξνγξάκκαηα SAF-LO ησλ νπνίσλ κέιε είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη 

θαη έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 1/1/1932 θαιχπηνληαη απφ ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ. 

Δπηπιένλ, γηα ηα άηνκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ είλαη θεληξηθνί ππάιιεινη 

θαιχπηνληαη απφ ηα 18 έηε, ελψ νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπηθψλ πεξηθεξεηψλ 

θαιχπηνληαη απφ ηα 28 έηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απηναπαζρνινχκελνη κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ρξήζε πξνγξακκάησλ απνηακίεπζεο πνπ παξέρνπλ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

θαη θάπνηεο εηαηξίεο επελδχζεσλ.  

  Οη εηζθνξέο γηα φια α πξνγξάκκαηα θαηαβάιινληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ITP, νη εηζθνξέο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ν κηζζφο θαη ην χςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δηθαησκάησλ. 

Οη εηζθνξέο γηα ηα ITPK είλαη 2% ηνπ κηζζνχ θαη γηα ηα SAF-LO ηζνχηαη κε ην 3,5% 

ηνπ εκεξνκηζζίνπ. 

  

2.5.2. Γηαρείξηζε θεθαιαίωλ  

 ε φια ηα πξνγξάκκαηα νη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ γηα ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. 

ηα πξνγξάκκαηα ITP φπνπ εθαξκφδνληαη κέζσ ζπληαμηνδνηηθψλ ηλζηηηνχησλ, έσο 

ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα επελδχεηαη ζε κεηνρέο θαη έσο 10% ζε 

ρξεφγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ κηα εηαηξία. Σν ηλζηηηνχην δελ κπνξεί λα δηαηεξεί 

πεξηζζφηεξν απφ 5% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε κηα εηαηξία.  

  Σα κέιε πνπ θαιχπηνληαη απφ έλα ITPK πξφγξακκα θαη έρνπλ επηιέμεη δηαθνξεηηθή 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε απφ ηελ Alecta, κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηελ δηαρείξηζε 

θεθαιαίσλ ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θεξδίδνληαο έλα κέξνο ηνπ πνζνζηνχ 

επηζηξνθήο ή κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα ζε έλα πξντφλ unit linked ηεο 

επηινγήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, αλ επηιεγεί ε Alecta, ηφηε ηα θεθάιαηα ζα δηαρεηξίδνληαη 

απφ ηελ Alecta θαη ζα δίδεηαη έλα εγγπεκέλν επηηφθην. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηινγή 

ησλ κειψλ αθνξά πάληνηε κειινληηθέο εηζθνξέο, ελψ ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ήδε 

ζπζζσξεπηεί δηέπνληαη απφ ηελ απφθαζε πνπ είρε ιεθζεί ζην παξειζφλ.  

  Όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα SAF-LO, ηα θεθάιαηα δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ην κέινο.  
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2.5.3. Γηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηωλ δηθαηωκάηωλ   

 Γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ηζρχεη φηη είλαη δπλαηή ε πιήξεο κεηαθνξά ησλ 

δηθαησκάησλ φηαλ έλαο κέινο αιιάδεη εξγνδφηε, εθφζνλ παξακέλεη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία εξγαζίαο. Αληηζέησο, δελ πθίζηαηαη κεηαθνξά ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εξγαδφκελνο δελ θαιχπηεηαη πιένλ απφ ην ίδην πξφγξακκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ηα δηθαηψκαηα δηαηεξνχληαη ζην αξρηθφ πξφγξακκα σο ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέιε ελφο ITP πνπ αιιάδνπλ εξγνδφηε, αιιά ζηελ ίδηα 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία δελ αιιάδνπλ πξφγξακκα, ελψ επηηξέπεηαη λα 

θαηαβάιινληαη  ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σα 

κέιε ελφο ITPK κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αζθαιηζηηθή εηαηξία αθφκε θαη λα δελ 

αιιάμνπλ εξγνδφηε. Σα θεθάιαηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία δελ κεηαθέξνληαη 

φηαλ ην κέινο αιιάδεη αζθαιηζηηθή εηαηξία, αιιά κπνξεί λα δηαηεξεί θεθάιαηα ζε 

πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Δπηπιένλ, ηα κέιε ησλ SAF-LO κπνξνχλ λα κεηαβνχλ 

ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξία κηα θνξά ην ρξφλν, εθφζνλ δελ αιιάμνπλ εξγνδφηε. Σα 

θεθάιαηα δελ κεηαθέξνληαη θαηά ηε κεηάβαζε ζηε λέα αζθαιηζηηθή εηαηξία, αιιά 

κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα ζε πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.  

 

2.5.4. πληαμηνδνηηθέο παξνρέο    

  πληάμηκε ειηθία ζεσξνχληαη ηα 65 έηε γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. Αθφκε, δελ 

πθίζηαηαη άλσ αλψηαην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ή αλψηαην φξην ζηα 

ζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε. Ζ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε 

είλαη επηηξεπηή, κε αλάινγε κείσζε ησλ παξνρψλ.  

  Αλαιπηηθφηεξα, ε δνκή ησλ ITP είλαη θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, φπνπ νη παξνρέο 

ελνπνηνχληαη κε απηέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθαξκφδνληαο δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά αληηθαηάζηαζεο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα κηζζνχ. Μηα πιήξεο ζχληαμε κεηά 

απφ 30 ρξφληα εξγαζίαο ηζνχηαη κε: 

 10% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ έσο 7,5 θνξέο ην βαζηθφ εηζφδεκα. 

 65% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ κεηαμχ 7,5 θαη 20 θνξέο ην βαζηθφ εηζφδεκα. 

 32,5% ηνπ ηειηθνχ κηζζνχ κεηαμχ 20 θαη 30 θνξέο ην βαζηθφ εηζφδεκα. 

(Δλδεηθηηθά, ην βαζηθφ εηζφδεκα ηζνχηαη κε 40.900 SEK κεληαίσο ηελ 1/1/2003.) 

ε πεξίπησζε πνπ έλα πξφγξακκα ITP εθαξκφδεηαη κέζσ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ δσήο ή κέζσ ζπληαμηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ ή book reserve, απνθαζίδεηαη 

εηεζίσο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξνρψλ ψζηε λα απνξξνθεζεί ν πιεζσξηζκφο.  
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  Αθφκε, ηα πξνγξάκκαηα ITPK είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φπνπ ην 

ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην θαηαβάιιεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Οη παξνρέο 

ζπλήζσο θαηαβάιινληαη γηα 5 έηε, κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 65 θαη 70. Σπρφλ 

αλαπξνζαξκνγέο ζηηο παξνρέο ιφγσ πιεζσξηζκνχ γίλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

έζνδα επελδχζεσλ. 

  Σα πξνγξάκκαηα SAF-LO είλαη θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φπνπ ην ζπζζσξεπκέλν 

θεθάιαην κεηαηξέπεηαη ζε ζχληαμε. Όκνηα κε ηα ITPK, ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο ζηηο 

παξνρέο ιφγσ πιεζσξηζκνχ γίλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα έζνδα επελδχζεσλ. 

  

2.5.5. Παξνρέο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο 

  Γηα ηα πξνγξάκκαηα ITP ν/ε ρήξνο/ρήξα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε εθφζνλ ν γάκνο 

δηελεξγήζεθε πξηλ ην ζαλψλ κέινο θηάζεη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ ή εάλ έγηλε πξηλ ηα 

60 έηε λα έρεη δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ή εάλ ππάξρεη ηέθλν. Σν ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο ζχληαμεο ηνπ/ηεο ρήξνπ/ρήξαο ηζνχηαη κε: 

 0% αλ ν κηζζφο ηνπ κέινπο ήηαλ κεηαμχ 0 θαη 7,5 θνξέο ην βαζηθφ κηζζφ. 

 32,5% ηνπ κηζζνχ, αλ είλαη κεηαμχ 7,5 θαη 20 θνξέο ην βαζηθφ κηζζφ.  

 16,25% ηνπ κηζζνχ, αλ είλαη κεηαμχ 20 θαη 30 θνξέο ην βαζηθφ κηζζφ.  

  Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα νξθαλά θάησ ησλ 20 εηψλ θαη πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ νξθαλψλ θαη εμαξηάηαη απφ ην αλ ν άιινο γνλέαο είλαη ελ 

δσή. Ζ παξνρή, ε νπνία δηαηξείηαη ηζάμηα πξνο ηα νξθαλά, είλαη πνζνζηφ ηεο 

ζχληαμεο ρεξείαο, φπσο θαίλεηαη θαησηέξσ: 

Πίλαθαο 2 

Πιήζνο ηέθλσλ Έλαο γνλέαο Πιήξεο νξθάληα 

1 55% 75% 

2 75% 110% 

3 85% 135% 

4 95% 150% 

επηπιένλ ηέθλν +10% +10% 

ε πεξίπησζε πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ζχληαμε νξθάληαο, ηφηε ε ζχληαμε ρεξείαο 

κεηψλεηαη θαηά 75%.       

  ηα πξνγξάκκαηα ITPK δελ πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε πξνο ηε ρήξα θαη ηα νξθαλά, 

ελψ γηα ηα SAF-LO ε θάιπςε είλαη πξναηξεηηθή. ε πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη 

ζχληαμε ζε έλα πξφγξακκα SAF-LO, ηφηε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κηα 5-εηή 
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ζχληαμε εμαγνξάζηκε (εθάπαμ πνζφ) κε ηνπο φξνπο ηνπ ζαλφληνο κέινπο ή 5-εηή 

ζχληαμε ίζε κε κηα ή δπν θνξέο ην βαζηθφ κηζζφ.  

 

2.5.6. Παξνρέο αληθαλόηεηαο 

  Γηα ηα κέιε ελφο ITP πξνγξάκκαηνο, πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ θαη είλαη 25% 

αλίθαλνη γηα 90 ζπλερείο εκέξεο ή γηα 105 εκέξεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, δίδεηαη 

ζχληαμε ίζε κε: 

 15% ηνπ πξνεγνχκελνπ κηζζνχ, άλσ ησλ 7,5 θνξψλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 

 65% ηνπ πξνεγνχκελνπ κηζζνχ, αλ είλαη κεηαμχ 7,5 θαη 20 θνξέο ην βαζηθφ 

κηζζφ.  

 32,5% ηνπ πξνεγνχκελνπ κηζζνχ, αλ είλαη κεηαμχ 20 θαη 30 θνξέο ην 

βαζηθφ κηζζφ.  

  εκεηψλεηαη φηη ν βαζηθφο κηζζφο ηζνχηαη κε 38.600 SEK κεληαίσο, έρνληαο σο έηνο 

βάζεο ην 2003.  

  Δπηπιένλ, δελ δίδνληαη παξνρέο αλαπεξίαο ζε πξνγξάκκαηα ITPK θαη SAF-LO.  

 

2.5.7. Πξνζηαζία δηθαηωκάηωλ 

  ε φια ηα πξνγξάκκαηα, πιελ απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ book reserves, ηα 

θεθάιαηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ ηα θεθάιαηα ηνπ εξγνδφηε. 

  Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δσήο πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηεζίσο αλαθνξά πξνο ηελ 

επνπηηθή αξρή (FSA, Financial Supervisory Authority), ε νπνία ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ηα θαησηέξσ: 

 Ννκηθά ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα αιιαγέο ζηνλ θαλνληζκφ θαη ζηηο 

ηερληθέο πξνβιέςεηο. 

 Οηθνλνκηθά ζέκαηα, φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην χςνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ, 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο εγγπήζεηο. 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ν ηζνινγηζκφο.  

 Σερληθά ζέκαηα, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ 

πξνβιέςεσλ.  

  Αθφκε, νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ επνπηηθή αξρή καδί κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. ε πνιπεζληθέο θαζψο θαη κεγάιεο 

ηνπηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπιάρηζηνλ έλαο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο 
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απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο γλψζεηο. Ζ επνπηηθή αξρή είλαη ζε ζέζε λα νξίζεη γηα απηέο 

ηηο εηαηξίεο έλα επηπιένλ ειεγθηή λα εξγαζηεί καδί κε ηνπο ειεγθηέο πνπ έρεη νξίζεη ε 

αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Δηεζίσο, αθφκε, πξέπεη λα θαηαζέηεηαη κηα αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο.      

  Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ book reserves δελ απαηηείηαη ε 

απνζηνιή αλαθνξψλ πξνο ηελ επνπηηθή αξρή.  

 

2.5.8. Γηαθνπή αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, ζπγρώλεπζε, απνξξόθεζε θαη 

ρξενθνπία 

  Οη εξγνδφηεο πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα ITP κέζσ book reserves ή 

ζπληαμηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ αλεπαξθψλ 

θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο κε έλα εγγπεηηθφ ηακείν ην νπνίν ζα 

δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ αξρή FPG (Pension Guarantee Mutual Insurance Company). Ζ 

FPG είλαη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε νπνία ζπλάπηεη αζθάιηζε κφλν γηα ζθνπνχο 

δηαζθάιηζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ. Κάζε ζπκβνχιην ηεο FPG 

απνηειείηαη θαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ ιεπηψλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ησλ 

εξγνδνηψλ. Ζ FPG είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη 

ψζηε ν εξγνδφηεο λα θαηαζηεί μαλά θεξέγγπνο. Ζ εηήζηα εηζθνξά γηα ηα book 

reserves είλαη 0,2% θαη γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηδξχκαηα 0,1% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζθνξψλ εηεζίσο. Δπηπιένλ, ε FPG αληαζθαιίδεηαη έλαληη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζε 

πεξίπησζε πνπ έξζεη αληηκέησπε κε κε αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο.  

  Αληηζέησο, ζρεηηθά κε ηελ ρξενθνπία ITPK πξνγξακκάησλ δελ ππάξρνπλ λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί.  

  Αθφκε, ηα πξνγξάκκαηα SAF-LO δηαζθαιίδνληαη ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο 

απφ έλα εγγπεηηθφ θεθάιαην ην νπνίν δηνηθείηαη απφ ηε Fora, ην νπνίν θαηαβάιιεη 

εθθξεκείο εηζθνξέο.  

 

2.5.9. Φνξνινγηθή πνιηηηθή 

  Οη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε εθπίπηνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα δελ παξέρεη 

πνζνζηφ αληηθαηάζηαζεο πάλσ απφ ην 10% ηνπ κηζζνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

εηζθνξέο ζην εηζφδεκα επελδχζεσλ θνξνινγνχληαη κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. 

Αθφκε, νη  παξνρέο θνξνινγνχληαη φπσο θαη ην εηζφδεκα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3. ΣΑΜΔΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 

  χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, φπνπ ην πνζνζηφ 

αλαπιήξσζεο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 75% - 80%
12

 έρεη γίλεη αθφκα πην επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα πξναηξεηηθή, ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηελ θνηλσληθή, αζθάιηζε. Δπηπιένλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είλαη θαη 

ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία δεκηνπξγεί αζθπθηηθφ θινηφ γηα 

αιιαγέο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαηφπηλ ηνπ Ν. 3029/2002, 

ζε ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/41/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηζάγνληαη νη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ έλαξμε Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Σακείσλ ζηελ Διιάδα.  

  χκθσλα κε Ν. 3029/2002, ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηδξχνληαη σο 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε κε  θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πξναηξεηηθά αλά 

επηρείξεζε, θιάδν, ή θιάδνπο επηρεηξήζεσλ είηε κε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ απηνηειψο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ, αγξνηψλ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ ηδξχνληαη 

πξναηξεηηθά κε πξσηνβνπιία ηνπο. Οη θαιχςεηο, ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηελ 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ παξέρνληαη πξνο ηα αζθαιηζκέλα κέιε είλαη 

γήξαηνο, ζαλάηνπ, αληθαλφηεηαο, αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. Οη ζπληαμηνδνηηθέο 

παξνρέο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη κπνξεί λα είλαη είηε 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είηε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη έλαο 

ειάρηζηνο αξηζκφο 100 αηφκσλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ.  

  Αθφκε, νη επελδχζεηο ησλ απνζεκάησλ ησλ ηακεία επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο 

κπνξεί λα είλαη: 

 Έσο 10% ζε αθίλεηα. 

 Έσο 70% ζε κεηνρέο θαη εηαηξηθά νκφινγα έσο 20% ζε έληνθα γξακκάηηα θαη 

θαηαζέζεηο. 

 Έσο 5% ζε ρξεφγξαθα απφ έλα εθδφηε. 

  Σα ηακεία επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, γηα ζθνπνχο θεξεγγπφηεηαο, κπνξνχλ λα 

αληαζθαιίδνληαη ή λα πξαγκαηνπνηνχλ ακνηβαίεο αζθαιίζεηο κε άιια επαγγεικαηηθά 

ηακεία, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Δπνπηεχνληαη απφ ηελ Δζληθή 

Αλαινγηζηηθή Αξρή, ελψ δελ παξέρνληαη εγγπήζεηο απφ ην θξάηνο.   

                                                 
12

 Νεθηάξηνο, Μηιηηάδεο, «Αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε κε ζπλαίλεζε θαη δηαθάλεηα» 
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  Σα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα
13

 είλαη ηα 

εμήο: 

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Οηθνλνκίαο (ΣΔΑΤΠΟΗΚ) 

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ΔΛΣΑ (ΣΔΑ ΔΛΣΑ) 

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ησλ Οηθνλνκνιφγσλ (ΔΣΑΟ) 

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Γεσηερληθψλ (ΣΔΑΓΔ) 

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Διεγθηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

(ΣΔΑΔΔΚΔ)  

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Διιεληθνχ Σκήκαηνο Γηεζλνχο Δλψζεσο 

Αζηπλνκηθψλ (ΣΔΑΔΣΓΔΑ)    

 Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Καδίλν (ΣΔΑΠΚ) 

 Σακείν 

Δπαγγεικαηηθήο 
Αζθάιηζεο 

Κιάδνο 
Πιήζνο 

Αζθαιηζκέλσλ 

Δηήζηεο 

Δηζθνξέο 
Δπελδχζεηο Απαηηήζεηο Παξνρέο  

Γηαρεηξηζηηθά 

Έμνδα 
Π.Φ. 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 

θαη Οηθνλνκάο 

Ννζνθνκεηαθή 
Πεξίζαιςε 

38.312   7.026.808 6.714 2.900.221 256.586 

  

ΔΛΣΑ 

Δθάπαμ - θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ 
9.600 9.085.863 29.170.075 1.207.424 1.206.071 22.717 

  

Αζθάιηζε Εσήο θαη 

Ννζνθνκεηαθή 
Πεξίζαιςε 

9.600 1.138.788     817.409 117.226 
  

Οηθνλνκνιφγνη 

Δθάπαμ - θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ 
1.319 1.192.729 2.548.360 50.338 743 33.658 

  

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 
αληθαλφηεηα 

1.319 61.550 158.290 9.462 0 0 11.088 

Γεσηερληθψλ 

Δθάπαμ ή χληαμε - 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
577 564.110 806.046 34.950 5.985 28.474 

  

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 

αληθαλφηεηα 
577 25.110 42.255 3.861 0 0 4.318 

Διεγθηέο 
Δλαέξηαο 

Κπθινθνξίαο 

Δθάπαμ ή χληαμε - 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

δηαλχεη ηελ 1ε 12κελε ρξήζε 

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 

αληθαλφηεηα 

Ννζνθνκεηαθή 

Πεξίζαιςε 

Δπαγγεικαηηθή Ννκηθή 

Πξνζηαζία 

Γηεζλήο Έλσζε 

Αζηπλνκηθψλ 

Δθάπαμ - θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ 
δηαλχεη ηελ 1ε 12κελε ρξήζε 

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 

αληθαλφηεηα 

Πξνζσπηθφ 

Καδίλν 

Δθάπαμ - θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ 
δηαλχεη ηελ 1ε 12κελε ρξήζε 

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 

αληθαλφηεηα 

Πξνζσπηθφ 

Καδίλν 

Δθάπαμ - θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ 
δηαλχεη ηελ 1ε 12κελε ρξήζε 

Δθάπαμ ζε ζάλαην/ 

αληθαλφηεηα 

                                                 
13

Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.eaa.gr/Σακεία/ΔπαγγεικαηηθήοΑζθάιηζεο/tabid/110/language/el-

GR/Default.aspx, 1/12/2010  

http://www.eaa.gr/Ταμεία/ΕπαγγελματικήςΑσφάλισης/tabid/110/language/el-GR/Default.aspx
http://www.eaa.gr/Ταμεία/ΕπαγγελματικήςΑσφάλισης/tabid/110/language/el-GR/Default.aspx
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Πεγή: Εζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή: Σηνηρεία ρξήζεο 2008 

  Πξφζθαηα κάιηζηα (Ηαλνπάξηνο 2011), ζρεηηθά κε ην 2ν Ππιψλα, ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Αζθάιηζε πξνηάζεθε
14

 ε άκεζε πξνψζεζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ε 

νπνία ζα επηηξέπεη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο λα δηαρεηξίδνληαη Σακεία 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο θαη λα ηδξχνπλ Αλνηθηά Σακεία Δπαγγεικαηηθήο 

πληαμηνδνηηθήο Αζθάιηζεο (ηχπνπ νκαδηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ), κε 

πιήξε απαιιαγή ησλ αζθαιίζηξσλ σο δαπάλε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ.  

  Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα 

καο, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνκέα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ κέζσ ηεο 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ πξνγξακκάησλ 

εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπληαμηνδνηηθή απνηακίεπζε. 

  Ζ πξφηαζε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΔΑΔΔ) ζε φ,ηη αθνξά ηνπο 

αηνκηθνχο (πξνζσπηθνχο) ινγαξηαζκνχο απνηακίεπζεο είλαη λα εθπίπηνπλ ζε 

πνζνζηφ 20% επί ηνπ εηήζηνπ κηζζνχ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαηά ην πξψην έηνο 

θαη λα απμεζεί ην πνζνζηφ ζην 30% θαηά ην δεχηεξν ρξφλν, ην 40% θαηά ηνλ ηξίην 

ρξφλν θαη θαηά 50% απφ ηνλ ηέηαξην ρξφλν θαη κεηά. 

  Πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί
15

 έλα Σακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο πξέπεη λα 

ζπιιέμεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ θαιχςεσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

αζθαιίζεη θαη θαηάζεζε απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ Σακείνπ γξαπηψλ πξνηάζεσλ νδεγηψλ 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Σακείνπ, ζχληαμε Πξνθαηαξθηηθήο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο εθ 

κέξνπο ηνπ Αλαινγηζηή θαζψο θαη ηδξπηηθήο Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο πξηλ ηελ 

έλαξμε, ε νπνία ζα πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ην αλαινγηζηηθφ ηζνδχγην, πξφβιεςε γηα 

ηε βησζηκφηεηα, ρξεκαηνξνέο, ζηξαηεγηθή επελδχζεσλ θαη αληαζθαιηζηηθή θάιπςε. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα θαηαηεζεί ην θείκελν ησλ νδεγηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Σακείνπ απφ ηνλ Αλαινγηζηή θαη ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν, ην θαηαζηαηηθφ θαη ν 

Καλνληζκφο Παξνρψλ.  

   

 

 

 

                                                 
14

 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.asfalisinet.gr/ξφιν-ζηηο-

επαγγεικαηηθέο-ζπληάμεηο-δ/, 25/1/2011  
15

 Επκπίδεο, Αιέμαλδξνο, «πληαμηνδνηηθά Σακεία θαη Αλαινγηζηηθέο Μειέηεο»  

http://www.asfalisinet.gr/ρόλο-στις-επαγγελματικές-συντάξεις-ζ/
http://www.asfalisinet.gr/ρόλο-στις-επαγγελματικές-συντάξεις-ζ/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΡΟΣΙΚΧΝ 

ΣΑΜΔΙΧΝ ΜΔΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΛΛΧΝ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ 

  Σα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ εηζφδεκα γηα έλα κειινληηθφ ζπληαμηνχρν. ην ζεκείν απηφ ζα 

κειεηεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ηακεία ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί 

εξγνδφηεο έλαληη ησλ ηακείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ έλα εξγνδφηε κπνξνχλ λα 

απνθέξνπλ ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. πλεζέζηεξα, ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαιχπηνπλ 

ππαιιήινπο πνιιψλ εξγνδνηψλ
16

 αθνξνχλ κηα πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ή 

κηα νκάδα ζπλαθψλ επαγγεικάησλ ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ην ίδην ζσκαηείν. 

  Οη αλαινγηζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνιιψλ εξγνδνηψλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηηο εμήο αξρέο: 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 ηαζεξφηεηα 

 Δλζάξξπλζε ηεο δηαθάλεηαο 

 Πξνβιέςηκε ρξεκαηνδφηεζε 

 Κίλεηξα γηα επέιηθηα θεθάιαηα 

 Απιφηεηα 

 Απνθπγή ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ 

 Οκαιή κεηάβαζε 

  Σα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ζσκαηείσλ
17

. πλήζσο, ην πξφγξακκα 

επηβιέπεη θαη δηαρεηξίδεηαη έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν εθπξνζσπεί εμίζνπ 

ηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη ηα ζσκαηεία. Οη ζεκαηνθχιαθεο επηβιέπνπλ ηηο επελδχζεηο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ φπνπ θαιχπηνληαη θαη ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα.  

  Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνιιψλ 

εξγνδνηψλ είλαη φηη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ είλαη απφ 

θνηλνχ ζηελ επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγνδνηψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη  

έλαο ηξφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαζηζηνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

ηδηαίηεξα πνιχηηκα ζε βηνκεραλίεο κε επκεηάβιεην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

                                                 
16

 American Academy of Actuaries, “Principles of Pension Funding Reform for 

Multiemployer Plans”, 2005 
17

 Weinstein, Harriet, Wiatrowski, William, Multiemployer Pension Plans, 1999 
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  Δμνξηζκνχ, ηα πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ ππαιιήινπο απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο θαη 

κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ εθαηνληάδεο ππαιιήινπο θαη ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο. 

πλεπψο, είλαη εγγελψο πεξηζζφηεξν ζηαζεξά, αθνχ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ πνξεία 

κίαο κφλν επηρείξεζεο. Αλ έλαο εξγνδφηεο απνρσξήζεη, ην επαγγεικαηηθφ 

πξφγξακκα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή νληφηεηα, θαη νη εηζθνξέο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο εξγνδφηεο ζπλερίδνληαη. Πνιινί εξγνδφηεο νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη κεγαιχηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, επηηξέπνληαο ζηα 

πξνγξάκκαηα λα έρνπλ ρακειφηεξα ιεηηνπξγηθά έμνδα. πρλά, ππάξρνπλ πνιινί 

κηθξνί εξγνδφηεο ζε έλα επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα. ε κεξηθέο βηνκεραλίεο, φπσο 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο ςπραγσγίαο, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν νη εξγαδφκελνη λα 

αιιάδνπλ εξγνδφηε. Υσξίο έλα επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα πνιιψλ εξγνδνηψλ, νη 

ππάιιεινη απηψλ ησλ βηνκεραληψλ ζα ήηαλ δπζθνιφηεξν λα έρνπλ θαηνρπξσκέλα 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, αθνχ ζα δαπαλνχληαλ πεξηζζφηεξνη πφξνη γηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

  Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιιψλ εξγνδνηψλ 

είλαη  φηη επηηξέπεηαη ζηνπο ππαιιήινπο λα έρνπλ ζπλερή ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε 

θαζψο κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Δπίζεο, 

κε ηελ άζξνηζε ηεο ππεξεζίαο ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, 

αθφκα θαη νη θαηνρπξσκέλνη ππάιιεινη αιιάδνληαο δνπιεηά, κπνξνχλ λα απνθχγνπλ 

ηελ απψιεηα παξνρψλ απφ ην πάγσκα ηνπο ή απφ ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε.  

  Ζ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο εληζρχεη ηε 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ππάιιεινο ή έλαο εξγνδφηεο έρεη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπ, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη 

απαξαίηεηεο εηζθνξέο. Αληίζεηα, ζε έλα ηακείν ελφο εξγνδφηε, αλ κηα επηρείξεζε έρεη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δίλεηαη ζπλήζσο ρακειή πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο, κε απνηέιεζκα λα ηηο κεηψλνπλ ή ηηο θαζπζηεξνχλ. Σν 

γεγνλφο απηφ κεηψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νπφηε κεηψλεη θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

παξνρψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αθφκε, φηαλ νη εηζθνξέο γηα έλα επαγγεικαηηθφ 

πξφγξακκα δελ επαξθνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ηξέρνληα πνζά ησλ παξνρψλ 

καθξνπξφζεζκα, νη εξγαδφκελνη θαη ε δηνίθεζε θαινχληαη λα ιχζνπλ καδί ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. ηα 

επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα νη κηζζνί είλαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηνί, θαζψο νη 

εηζθνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.  
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4.2. Αξρέο 

  Όπσο ζεκεηψζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πνιιψλ 

εξγνδνηψλ έρνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ελφο εξγνδφηε. Απηέο νη δηαθνξέο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα 

ζπλερίδνπλ λα απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο. Παξαηίζεληαη 

πεξεηαίξσ κεξηθέο αξρέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε πξνζπάζεηα 

αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

  Σα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ πνιιά ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

κεγάινπο θαη κηθξνχο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά παξέρνπλ νηθνλνκηθά απνδνηηθή ζπληαμηνδφηεζε, παξνρέο 

ζαλάηνπ θαη αληθαλφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο εληφο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

βηνκεραληψλ νη νπνίνη δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ απηή ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ησλ 

κεηαθηλήζεψλ ηνπο κεηαμχ εξγνδνηψλ εληφο κηαο βηνκεραλίαο. 

  Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε ηζρχ αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνπλ δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηζφβην εηζφδεκα. Γπζηπρψο, ιφγσ ησλ λνκηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ κέζα ζην 

ρξφλν, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε πξνζαξκνγή ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο 

απαηηήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε είδνπο αλαζεσξήζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε γεληθή αξρή λα κελ πξνθαινχλ πεξεηαίξσ βιάβε ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

ηαζεξφηεηα 

  Οη ρξεκαηνδνηηθνί θαλφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ινγηθνί, ζηαζεξνί, θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ καθξνπξφζεζκε επάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπνληαο 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα θαζνξίδνπλ πξνζηηά θαη ζπλεηά επίπεδα εηζθνξψλ. 

  Οη ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα λα 

πξνβιέπνπλ ζεκαληηθέο παξνρέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα, νη θαλφλεο ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη γηα λα 

μεπεξαζηνχλ ελδερφκελνη θίλδπλνη, ρξεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αιιά θαη ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε επζχλε απφζπξζεο αλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα θζάζεη ζηα απαξαίηεηα επίπεδα, θαη ζε επηπξφζζεηε 
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ρξεκαηνδφηεζε αλ νη αζζελέζηεξνη εξγνδφηεο παξαηηεζνχλ. Απηνί νη θίλδπλνη ζα 

πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη ηφζν ζηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

  Σν θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ καθξνπξφζεζκε 

αζθάιεηα ησλ παξνρψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ινγηθή 

κέηξεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εηζθνξψλ ζηελ ππφζεζε φηη ην πξφγξακκα ζπλερίδεη λα 

είλαη ζε ηζρχ θαη δελ αλακέλεηαη λα ηεξκαηηζηεί. 

Δλζάξξπλζε ηεο δηαθάλεηαο 

  Θα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε επηξξνή ησλ ελδερφκελσλ 

θηλδχλσλ ζηηο παξνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη θαλφλεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

γλσζηνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη δηαρεηξηζηηθά 

δεκηνγφλεο, γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κεκνλσκέλνπο 

ζπλεηζθέξνληεο εξγνδφηεο. 

Πξνβιέςηκε ρξεκαηνδφηεζε 

  Ζ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαηά πξνζέγγηζε ησλ παξνρψλ γηα λα 

είλαη ζπκβαηά κε ηε ξνή ησλ θαηαβνιψλ ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ παξνρψλ θαη ηα 

πξφηππα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θαηαζηαηηθνχ. 

  Οη απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

είλαη αξθεηά επέιηθηεο ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζπιινγήο ησλ εηζθνξψλ (ηεο πεγήο ησλ εηζθνξψλ) ρσξίο λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ παξνρψλ. 

  Ζ αλαζεψξεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα ππνδεηθλχεη 

ην γεγνλφο φηη, αληίζεηα κε ηα πξνγξάκκαηα ελφο εξγνδφηε, ην χςνο ησλ εηζθνξψλ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ψζηε λα  έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα ρξεκαηνδφηεζε  ε νπνία δε ζα 

κεηψλεη αηζζεηά ηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ (αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα). Γηα λα 

είλαη απνδνηηθέο νη εηζθνξέο κέζα ζε δηαπξαγκαηεπηηθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε επηπιένλ εηζθνξέο πνπ ζα εκπεξηέρνπλ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ φξσλ εξγαζίαο. 

Κίλεηξα γηα θεθάιαηα κε επειημία 

  Γεδνκέλνπ πσο ππάξρεη πιήζνο ζπγθπξηψλ θαη ζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηαρεηξηζηέο θαη δηαπξαγκαηεπηέο 

ρξεηάδνληαη επειημία ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ηα ρξεκαηνδνηηθά πξφηππα, 
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ρξεζηκνπνηψληαο φπνηα πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

εθάζηνηε βηνκεραλίαο. 

  Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηέηνηα ζρέδηα εηζθνξψλ θαη παξνρψλ ηα νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα ζεσξνχλ δίθαηα – γηα ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο, απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηε ζπληαμηνδφηεζε, θαη εξγαδνκέλνπο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο 

εηζθνξέο θαη νη νπνίεο ζα είλαη αξθεηά επέιηθηεο γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο  απφ ηνπο νπνίνπο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ. 

  Οη ρξεκαηνδνηηθνί θαη θνξνινγηθνί θαλφλεο δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ 

ππεχζπλε, ε νπνία ζε ζέηεη ζε θίλδπλν ηα δηθαηψκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο επηβνιήο πεξηνξηζκψλ θαη πνηλψλ νη νπνίεο δίλνπλ 

αληηθίλεηξα γηα λα ρηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα επαξθή απνζέκαηα ζηηο θαιέο 

πεξηφδνπο, φπνπ ζα επλννχληαη νη επελδχζεηο, κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηα δπζκελή 

απνηειέζκαηα ησλ άζρεκσλ πεξηφδσλ. 

Απιφηεηα 

  Οη θαλφλεο πξέπεη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηνί ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

δειαδή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο ππάιιεινπο 

ηνπο. Οη πηζαλέο αιιαγέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απαγνξεπηηθά αθξηβέο γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ. 

Απνθπγή ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ 

  Οη θαλφλεο δελ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο λα θαζνξίδνπλ επίπεδα 

εηζθνξψλ πέξα απφ ηηο  δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο πεγέο (ηξέρνληα θεθάιαηα, 

κειινληηθέο απνδφζεηο θαη κειινληηθέο εηζθνξέο), έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

παξνρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβνιέο. 

  Θα πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο λα δηεπζεηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

ζην πξφγξακκα πξηλ ηνπο επηηξαπεί λα απνζπξζνχλ. Απηφ ζα ηνπο απνζαξξχλεη απφ 

ηελ απφζπξζε κε ηελ πξψηε δπζθνιία, απμάλνληαο έηζη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ηνπ ηακείνπ θαη επηβάιινληαο επίζεο ηελ αλαθαηαλνκή ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο 

ελαπνκείλαληεο εξγνδφηεο. Οη ηξέρνληεο θαλφλεο  ζα πξέπεη λα είλαη πην μεθάζαξνη 

ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ 

απφζπξζε, θαη λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε πάλσ ζηε κεζνδνινγία θαη ζην ζπλνιηθφ 

εχξνο ησλ ππνζέζεσλ. 
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Οκαιή κεηάβαζε 

  Υξεηάδνληαη ινγηθνί κεηαβαηηθνί θαλφλεο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε νπνηεζδήπνηε απζηεξφηεξεο 

ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο. 

  Οη θαλφλεο αλαδηνξγάλσζεο ζα πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ ψζηε λα επηηξέπνπλ έγθαηξε  

αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη αλαδηνξγάλσζε. 

Απηφ ζα επηηξέςεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα ελεξγήζνπλ έγθαηξα θαη θαηάιιεια ψζηε λα 

ζπκβαδίδνπλ νη ζπζζσξεπκέλεο εηζθνξέο κε ππεχζπλεο ρξεκαηνδνηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 

  Οη θαλφλεο δελ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ή λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εξγνδφηεο λα κεηαθέξνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε άιινπο εξγνδφηεο ή ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΧΝ ΣΑΜΔΙΧΝ   

Απφ απηνχο, ν ζεκαληηθφηεξνο γηα έλα επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζα 

ήηαλ πηζαλψο ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
18

, ηνλ νπνίν ζα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα 

θαησηέξσ. Ο θίλδπλνο αγνξάο δελ είλαη γεληθά ηδηαίηεξα ζπνπδαίνο, δεδνκέλνπ φηη 

κπνξεί λα κελ ππφθεηηαη ζηηο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα θεθάιαηα θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ παζεηηθνχ ζηελ αγνξά θαη παξνπζηάδνληαο έλαλ ηζνινγηζκφ πνπ ζα απεηθφληδε 

ζεκαληηθή έθζεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.  

  Αθ' εηέξνπ, ηα επαγγεικαηηθά ηακεία ππφθεηληαη ζε κεξηθνχο καθξνπξφζεζκνπο 

θηλδχλνπο
19

 ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπγγελή κε ηηο 

ππνρξεψζεηο κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δσήο, αλ θαη ζπρλά είλαη πεξηζζφηεξν 

επηθίλδπλνη, ιφγσ ηεο έθζεζεο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ είλαη γεληθά αζθαιίζηκνη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ή  κε πνιχ ζπληεξεηηθή ηηκνιφγεζε θαη απνζεκαηνπνίεζε), 

φπσο ε πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ, δνκηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, 

αλεξγία, καθξνρξφληα αληθαλφηεηα, ε κειινληηθή αχμεζε ζηηο δαπάλεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη γεληθά βειηηψζεηο ζηε καθξνδσία γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ. Μεξηθνί επξείο ηνκείο θηλδχλσλ
20

 πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ηακεία είλαη νη 

θαησηέξσ: 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο  

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  

 Κίλδπλνο επζχλεο  

 Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο  

 Δπελδπηηθφο θίλδπλνο  

 Κίλδπλνο θαηαζηξνθήο  

 Πνιηηηθφο θίλδπλνο  

                                                 
18

 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.pensionriskmatters.com/articles/operational-risk/, 1/12/2010  

19
 Analyzing Pension Risk: www.investopedia.com/articles/analyst/03/050803.asp  

 
20

 Arnott, Robert, et al, “Defining and Managing Pension Fund Risk” 

 

http://www.pensionriskmatters.com/articles/operational-risk/
http://www.investopedia.com/articles/analyst/03/050803.asp
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  Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
21

 είλαη ν θίλδπλνο σο απνηέιεζκα ησλ αλεπαξθψλ ή 

απνηπρεκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ή απφ 

ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα. 

Θεσξείηαη δχζθνιν λα αλαιπζεί θαη λα ππνινγηζηεί, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ιάβεη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη: 

 Βιάβεο ησλ ππνινγηζηψλ.  

 Λάζε ζηελ αξρεηνζέηεζε.  

 Με ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ/ εξγνδνηψλ κε ηελ δήισζε εηζνδήκαηνο θαη ηελ 

πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ.  

 Αλαθξηβήο θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ θιάδσλ.  

 Αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, σο απνηέιεζκα 

αθαηάιιεισλ ή ησλ κε αληαγσληζηηθψλ κηζζψλ.  

 Απεξγίεο.  

 Αδχλαηε δηαρείξηζε.  

 Ππξθαγηά, ζεηζκφο, ηπθψλαο ή πιεκκχξα πνπ πιήηηνπλ ην θεληξηθφ γξαθείν.  

 Φεπδείο ζπλαιιαγέο.  

 Τπνθινπή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ππνινγηζηψλ.  

 Απνηπρία λα εθαξκνζηνχλ ζηνηρεία ηεο λνκνζεζίαο.  

 Απνηπρία λα πξνεηδνπνηεζνχλ νη αζθαιηζκέλνη γηα επηθείκελεο αιιαγέο ζηελ 

θάιπςεο     ησλ κειψλ.  

 Απξνζδφθεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.   

 Απνηπρία λα ειεγρζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηηο εμνπζηνδνηεκέλεο αξρέο.  

 Καθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

Οη ζνβαξφηεξεο κνξθέο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ
22

 είλαη ε απάηε θαη γεληθά θίλδπλνη 

θπζηθήο θαηαζηξνθήο (φπσο ε δεκία ζηα θηήξηα ιφγσ ππξθαγηάο, ηεο δηάξξεμεο ή 

ηεο θινπήο ηεο ηδηνθηεζίαο θεθαιαίσλ). Οη αηηίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εζσηεξηθή 

απάηε, ηελ εμσηεξηθή απάηε, ηηο πξαθηηθέο απαζρφιεζεο, ηνπο πειάηεο, ηα πξντφληα 

θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ηε δεκία ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηελ 

επηρεηξεζηαθή δηάζπαζε θαη ηε δηαθνπή ή ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

                                                 
21

 Deloitte, “Combining forces – Best practice and asset pooling to manage your 

operational risk”, 2008  
22

 Ambachtsheer, Keith, et al, “Improving Pension Fund Performance” 
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  Ζ δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρεη ιάβεη ηελ απμαλφκελε πξνζνρή ιφγσ 

ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ απμάλεηαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηα απηνκαηνπνηεκέλα θαη ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα, ζε απεπζείαο 

ζχλδεζε (online) επηθνηλσλία θαη ηηο εμσηεξηθέο ξπζκίζεηο. Αλ θαη νη αηηίεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ δελ είλαη ζπλήζσο νηθνλνκηθήο θχζεο, νη έκκεζεο ζπλέπεηέο 

ηνπο είλαη ζπρλέο, θαη ππάξρεη κηα απμαλφκελε απνδνρή φηη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

σο απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο θίλδπλνο πνπ 

κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα ξπζκηζηεί αθξηβψο φπσο νπνηνδήπνηε άιιν θίλδπλν.  

  Έλα ιεηηνπξγηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πξέπεη λα θαηαξηηζηεί, 

πξνζδηνξίδνληαο έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη γηα λα 

θαζνξίζνπλ, λα πξνζδηνξίζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα επηηεξήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Σα ηακεία κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά κνληέια πνπ 

πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν κειινληηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ή/θαη ζηελ παξνρή κηαο 

εθηίκεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα απνξξνθήζεη ηηο πηζαλέο απψιεηεο 

απφ ηα ιεηηνπξγηθά γεγνλφηα θηλδχλνπ. 

 Ο θαηάινγνο ησλ θηλδχλσλ είλαη νπζηαζηηθά αηειείσηνο, δεδνκέλνπ φηη θάζε 

νξγαληζκφο κπνξεί λα έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ θηλδχλνπο. Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη φηη ηα πξνβιήκαηα δελ επαλαιακβάλνληαη ζπλήζσο. 

Μεηά ηελ εκπεηξία  ελφο γεγνλφηνο θηλδχλνπ, ε δηαρείξηζε ζα ππνβάιεη ηνπο 

πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζπκβαίλεη πάιη. Καη έπεηηα 

θάηη απνιχησο δηαθνξεηηθφ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζπκβεί. 

  Οη ξπζκίζεηο ζηηο εηζθνξέο ή ζηηο παξνρέο ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν γηα λα ηεζνχλ 

ζε ηζρχ, έηζη είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη έλα κηθξφ θεθάιαην απνκνλσκέλν γηα λα 

απνξξνθήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο βξαρππξφζεζκεο κεηαβιεηφηεηαο. Απηφ ην θεθάιαην 

πξέπεη λα επελδπζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θεθάιαηα κπνξνχλ 

εχθνια λα αλαιεθζνχλ ρσξίο λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο απψιεηεο, γηα παξάδεηγκα σο 

θαηαζέζεηο, κεξηθψο κε νπζηαζηηθά άκεζε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ή ζε 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο
23

. 

  Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο είλαη νη θάησζη: 

                                                 
23

 Blome, Sandra, et al,  “Pension Fund Regulation and Risk Management”, 2007  
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 Κίλδπλνο καθξνδσίαο - ν θίλδπλνο φηη νη ζπληαμηνχρνη ζα δήζνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην αλακελφκελν. 

 Κίλδπλνο πιεζσξηζκνχ - ν θίλδπλνο φηη ν πιεζσξηζκφο ζα δηαβξψζεη ηελ αμία 

ησλ παξνρψλ ή κηα ππφζρεζε λα ξπζκηζηνχλ νη παξνρέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ 

πιεζσξηζκφ λα είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί. 

 Κίλδπλνο απνρψξεζεο ιφγσ αληθαλφηεηαο ή θαθήο πγείαο - ν θίλδπλνο πςειψλ 

επηπέδσλ ζχληαμεο πνπ απνλέκεηαη λσξίο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη 

γηα ηηο ζπληάμεηο αληθαλφηεηαο ή θαθήο πγείαο. 

 Κίλδπλνο ππεξβνιηθψλ δαπαλψλ ζηα εηήζηα επηδφκαηα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. 

 Κίλδπλνο εμφδσλ - ν θίλδπλνο ππεξβνιηθψλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ. 

 Ννκνζεηηθφο ή ξπζκηζηηθφο θίλδπλνο - ν θίλδπλνο αιιαγήο ησλ λνκνζεηηθψλ 

πιαηζίσλ. 

Οη θίλδπλνη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Γεκνγξαθηθφο θίλδπλνο γήξαλζεο - ν θίλδπλνο φηη νη ζπληάμεηο ζα απμεζνχλ 

γξήγνξα ιφγσ γήξαλζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πιεζπζκνχ. 

 Κίλδπλνο ηαηξηθψλ εμφδσλ - ν θίλδπλνο ππεξβνιηθνχ πιεζσξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ γηα ηε ηαηξηθή θξνληίδα ιφγσ παξαγφλησλ φπσο ε απμαλφκελε ηηκή ησλ 

θαξκάθσλ θαη βειηηψζεηο ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία. 

 Δπηδεκηθφο θίλδπλνο - ν θίλδπλνο ζεκαληηθήο επηδεκίαο πνπ απεηιεί λα 

ζπληξίςεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. 

 Ζζηθφο θίλδπλνο - θίλδπλνο κειψλ κε απεξηφξηζηε πξφζβαζε θαη ηεο 

αλεπαξθνχο εθαξκνγήο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ (ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πεξίνδνη 

αλακνλήο, παξεθθιίζεηο, εμαηξέζεηο θ.ιπ.). Δπίζεο, ν θίλδπλνο ππεξβνιηθψλ 

απαηηήζεσλ ζην ζχζηεκα ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ νηθνλνκηθψλ απνηξεπηηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ επηδίσμε ηεο επεμεξγαζίαο, πνπ επηζθέπηεηαη ην γηαηξφ, θ.ιπ. 

  Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο φηη νη επελδχζεηο ζα απνηχρνπλ λα 

παξαδψζνπλ ηα αλακελφκελα πνζνζηά απφδνζεο, ιφγσ ησλ θησρψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά, σο απνηέιεζκα ησλ θαθψλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ή κέζσ ηεο θησρήο 

επηινγήο ησλ κεκνλσκέλσλ επελδχζεσλ. Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο θηλδχλνπο ζπγθέληξσζεο ησλ 

επελδχζεσλ απφ ηνπο ηδηαίηεξνπο εθδφηεο, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηε βηνκεραλία θαη 

ηνλ ηχπν νξγάλνπ, θαη, επξχηεξα ν θίλδπλνο αλεπαξθνχο δηαζπνξάο ηεο επέλδπζεο, 
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πνπ είλαη κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν. Ο επελδπηηθφο θίλδπλνο 

κπνξεί επίζεο λα πξνθχςεη ιφγσ ελφο θαθνχ ζπλδπαζκνχ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ φπνπ απηά πξέπεη λα αληηζηνηρίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα 

αλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ζχληνκεο δηάξθεηαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ είλαη καθξνπξφζεζκα, απαηηψληαο ηα ζεκαληηθά επίπεδα επαλεπέλδπζεο 

ζηα απξφβιεπηα κειινληηθά απαηηήζεσλ, ή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

θξαηηνχληαη είλαη καθξνρξφληα ζπγθξηηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ θαη πξέπεη 

λα δηαθνπνχλ, ελδερνκέλσο κε απψιεηα, πξηλ απφ ηηο εκεξνκελίεο σξηκφηεηάο ηνπο. 

Δάλ νη επελδχζεηο απνηεινχληαη ζε κηα αγνξά, ν θίλδπλνο αγνξάο κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθφο, σο απνηέιεζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ηηκέο εκπνξίνπ απφ κηα 

εκεξνκελία ηζνινγηζκψλ ζε άιιε. 

  Γεδνκέλνπ φηη νη απνδνηηθέο επελδχζεηο θαη ζπλεπψο ε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή γηα 

έλα επαγγεικαηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο, είλαη επηηαθηηθή 

ε εχξεζε κεραληζκψλ πνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. πλεπψο, πξέπεη 

λα κειεηνχληαη: 

  Ο θαηαζηξνθηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξνο ζε κεξηθέο ρψξεο απφ 

άιιεο, ηδηαίηεξα φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ζεηζκνχ, ηεο εθαηζηεηαθήο 

έθξεμεο, ηεο ζχειιαο ή πιεκκχξαο. Δθεί ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο 

γηα ηα θηήξηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηακείνπ, κε ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα απψιεηα 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη αλάγθεο θαιά ζθεπηφκελνπ κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζπλνρήο. Σα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα κπνξνχλ επίζεο λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αζζέλεηα θαη 

αμηψζεηο αληθαλφηεηαο. Σα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα είλαη πηζαλψο κέγηζηα, 

δεδνκέλνπ φηη έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο κπνξεί λα παξαγάγεη κηα ηεξάζηηα 

απαίηεζε γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε έθηαθηεο αλάγθεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1. Ο αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ 

παξνρώλ θαη ε αλάγθε γηα ηνπο αληηθπθιηθνύο θαλνληζκνύο ρξεκαηνδόηεζεο 

  Ο φξνο αληηθπθιηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην γεγνλφο φηη κηα 

πνζφηεηα ή ηδηφηεηα είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε ζπγθξηηηθά κε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα κεηξηάδεη ηελ απφηνκε πηψζε ή  αχμεζε ζηηο ηηκέο ηεο 

αγνξάο. Αληηζέησο, πξνθπθιηθφηεηα λνείηαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο.  

 Σξεηο νπζηαζηηθνί ζηφρνη
24

 ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπληαμηνδνηηθψλ θαιχςεσλ είλαη ε 

καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε αζθάιεηα παξνρψλ ησλ κειψλ.  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη 

λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαζψο επίζεο θαη λα ηα θαηαζηήζεη ειθπζηηθφηεξα 

θαη λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηα κέιε, δεδνκέλνπ φηη νη αζθαιηζκέλνη 

απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ. Γεληθφηεξα, νη θαλνληζκνί ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

πξέπεη πξψηνλ λα ελζαξξχλνπλ ηε κείσζε ειιείκκαηνο ζηηο εηζθνξέο θαη θαηάιιειε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιενλάζκαηνο φηαλ νη πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο ρνξεγψλ (εξγνδνηψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ) είλαη ηζρπξνί, δεχηεξνλ λα δηαηεξνχλ ηηο πξνβιέςηκεο δαπάλεο θαη 

λα κεηψλνπλ ηελ πηεηηθφηεηα θαη ηξίηνλ λα δίδεη πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηνπο 

ρξεκαηνδφηεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δαπάλεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα 

κειεηεζεί ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη πξνζσξηλέο ιχζεηο  πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζήζεη νηθνλνκηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ παξνρψλ 

θαη ηε δηαηήξεζε ηνπο γηα ην κέιινλ. 

  Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ήηαλ παξαδνζηαθά ε θχξηα πεγή 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχληαμεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, δηφηη πξφζθεξαλ 

πςειφ επίπεδν εηζνδήκαηνο ζηα κέιε κεηά απφ ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ, εληνχηνηο, ν ξφινο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

έρεη κηθξχλεη ζε αξθεηέο ρψξεο. Ζ Αγγιία έρεη βηψζεη ηε κεγαιχηεξε πηψζε κεηαμχ 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κε πεξηζζφηεξν απφ 73%  πνπ θιείλνπλ 

γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Με ιίγε εμαηξέζεηο, ην κέιινλ ησλ ηδησηηθψλ ζπληάμεσλ 

                                                 
24

 Yermo Juan, Severinson Clara, OECD working papers on finance – insurance and 

private pensions no. 3, “The impact of the financial crisis on Defined Benefit plans 

and the need for counter – cyclical funding regulations”. 
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γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φπνπ ηα 

άηνκα θέξνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθά ελεξγήο 

δσήο ηνπο. Ζ πξφζθαηε θξίζε, εληνχηνηο, έρεη δψζεη έκθαζε ζηνπο θηλδχλνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φπνπ ηα άηνκα εθηίζεληαη πιήξσο ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο αγνξάο. 

  Οη θαλνληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο παίδνπλ έλαλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ νη παξνρέο 

ππνζηεξίδνληαη απφ κηα αξθεηά κεγάιε νκάδα θεθαιαίσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ 

πηψρεπζε ηνπ εξγνδφηε. Αιιά ηέηνηνη θαλνληζκνί θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο 

ρξεκαηνξνέο ησλ εξγνδνηψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθφο νδεγφο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 

νη εξγνδφηεο ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπληαμηνδνηηθέο 

ππνζρέζεηο. Απηφ πνπ αλεζπρεί ηνπο εξγνδφηεο είλαη ηα επίπεδα ηνπ θφζηνπο απηνχ 

θαη ε πηεηηθφηεηα. Οη εηζθνξέο ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη 

εκθαλψο δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη νη ειάρηζηνη θαη κέγηζηνη πεξηνξηζκνί ζηηο 

εηζθνξέο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δχζθνια ζηε δηαρείξηζε. Ζ πηεηηθφηεηα ζηηο 

δαπάλεο θαη ε πιεζψξα ησλ θαλνληζκψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζρεηηθά πξνβιέςηκεο 

δαπάλεο θαη ηνπο ιίγνπο θαλνληζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά ζηνπο εξγνδφηεο. 

  Ζ καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ε 

αζθάιεηα ησλ κειψλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε ζε νξηζκέλεο 

πηπρέο ησλ θαλνληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ, κέζσ πην αληηθπθιηθήο θχζεο. Οη θαλνληζκνί 

ρξεκαηνδφηεζεο ελζαξξχλνπλ ηε κείσζεο ειιείκκαηνο θαη ηελ θαηάιιειε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιενλάζκαηνο φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγνδνηψλ είλαη ηζρπξή, 

ην νπνίν βνεζά λα δηαηεξήζεη ηηο πξνβιέςηκεο δαπάλεο θαη λα κεηψζεη ηελ 

πηεηηθφηεηα, θαη ζα δψζεη πεξηζζφηεξν έιεγρν γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηηο δαπάλεο ζε καθξνπξφζεζκε. Ζ θξίζε έρεη πξνθαιέζεη κεξηθά πξνζσξηλά κέηξα 

ζηηο ρψξεο, αιιά απαηηείηαη ζεκαληηθφηεξε κεηαξξχζκηζε ησλ θαλνληζκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

  Δπηπιένλ, κεηαξξχζκηζε ησλ θαλνληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα 

εμεηαζηεί ζην επξχηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηδησηηθά 

ζπζηήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα 

εμεηαζηεί πξνζεθηηθά ν ξφινο ησλ άιισλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ ηελ πηψρεπζε ηνπ εξγνδφηε θαζψο 

απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ ηα κέιε ησλ  πξνγξακκάησλ θαη 

νη δηθαηνχρνη εθηίζεληαη. Αξθεηέο ρψξεο έρνπλ εηζαγάγεη ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ παξνρψλ, αιιά απμάλνπλ επίζεο ην θφζηνο γηα ηνπο εξγνδφηεο. 

Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζπληάμεσλ, ψζηε λα πξνζθέξεηαη 

απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή πξνζηαζία. 

  Γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη επίζεο λα ππάξμεη κεηαξξχζκηζε ζε άιινπο ηνκείο 

πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Πξψηνλ, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε, πνπ 

θαιχπηεη ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ηα πξνγξάκκαηα εθηίζεληαη, ζα κείσλε ηελ 

αζηάζεηα ησλ δεηθηψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ παξνρψλ. 

Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ ελεξγεηηθνχ-

παζεηηθνχ θαη απαηηνχλ ηε ρξήζε ηεο ζπλεηήο, αιιά ξεαιηζηηθήο εθηίκεζεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεσλ 

ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ηεο καθξνδσίαο.  

  Γεχηεξνλ, νη θαλνληζκνί πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ λα ελζσκαηψλνπλ επειημία ζην ζρεδηαζκφ παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνξξνθήζνπλ ηε καθξνπξφζεζκε αβεβαηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο ελ ιφγσ 

ζπκβάζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επέιηθησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηιακβάλνπλ 

παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ή ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε παξνρέο πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηνπο ησξηλνχο εξγαδφκελνπο, αθήλνληαο ηνπο ζπληαμηνχρνπο κε 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο παξνρέο.   

  Σξίηνλ, γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληάμεηο θαη αλ έρνπλ επίπησζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε, θαζψο ηα ινγηζηηθά πξφηππα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απφθαζε πνιιψλ εηαηξεηψλ λα δηαθφςνπλ ηα ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ παγθφζκηα εμάπισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, κε ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηφδνπο ρακειήο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα 

ρακειά επηηφθηα έρνπλ θέξεη ηνπο εξγνδφηεο ζε πξνβιεκαηηζκφ. Αθφκε θαη εηαηξείεο 

κε ζρεηηθά κεηξίνπ κεγέζνπο ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ 
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ζπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ μεπεξλνχλ ην κέγεζνο ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. ηελ αγνξά κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

έρνπλ απμεζεί αλακθηζβήηεηα ε δηαθάλεηα θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χζηφζν, ην απνηέιεζκα γηα ηα εηαηξηθά θέξδε πνπ 

εκθαλίδνπλ πηεηηθφηεηα, φπσο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο ινγηζηηθνχο 

θαλφλεο ελδέρεηαη  νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θπξηαξρνχλ έλαληη ησλ άιισλ πηζαλψο ην 

πην ζεκειησδψλ δεηεκάησλ, φπσο ε καθξνπξφζεζκε εηαηξηθή θεξδνθνξία, ε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο σο ν κεγαιχηεξνο νδεγφο πίζσ απφ ην πψο θαη κε πνην ηξφπν 

εηαηξείεο ακείβνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο.  

 

6.2. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα ζπληαμηνδνηηθώλ πξνγξακκάηωλ θαη 

πξνθπθιηθόηεηα 

  Σν 2008 ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ζεκαληηθή επίδξαζε παγθφζκηα ζηα θεθάιαηα ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε εθηίκεζε ηνπ ΟΟΑ ηεο κείσζεο ζε  5,4 ηξηο. $, 

πάλσ απφ 20%, ζην ηέινο ηνπ 2008. Πεξίπνπ ην 60% ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

ζπληάμεσλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη άιια 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ εγγπεκέλε επηζηξνθή ή παξνρέο. Δλψ νη αγνξέο 

παξνπζίαζαλ κεξηθή αλάθακςε θαηά ην 2009, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ παξακέλνπλ πνιχ ρακειά επίπεδα ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ.  

  Λφγσ ηεο θχζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία πνπ νξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν θαζνξηζκέλε εηζθνξά, έρνπλ πιεγεί πιήξσο 

απφ ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ εληφο ηνπ 2008. 

Μεζαία επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηψζεθαλ επίζεο, αιιά 

φρη σο ηνλ αθξαίν βαζκφ πνπ βίσζαλ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σν 

2008 ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο 

απψιεηεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νπνίεο αληηζηαζκίζηεθαλ ελ κέξεη ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο εμαηηίαο ηεο αληίζηνηρεο κείσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ νθείινληαη ζηελ αχμεζε ησλ εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο απνηίκεζεο. Σν 2009, νη ρψξεο 

παξνπζίαζαλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα ζε αξθεηέο ρψξεο. Σα θέξδε ησλ 

επελδχζεσλ ην 2009 ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αληηζηάζκηζκα κέρξη θάπνην βαζκφ απφ 

ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ νθείιεηαη ζηηο κεηψζεηο 
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ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία 

παξνπζίαζαλ κεησκέλεο απνδφζεηο επελδχζεσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  

  Σν επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ ην επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αλαθνξάο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ππνρξεσηηθψλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπρλά θαηαξηίδεηαη κε βάζε δηαθνξεηηθέο 

παξαδνρέο θαη δηαθνξεηηθέο αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ζπρλά απνηηκνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο σο κέηξν αλά 

ρψξα επηηφθηα ρσξίο θίλδπλν, φπσο νη απνδφζεηο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ δεδνκέλνπ 

φηη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα απαηηνχλ καθξνπξφζεζκε 

πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθά επηηφθηα νκνιφγσλ.  

  Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Οιιαλδία, φπνπ ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα επηηφθην swap γηα ζθνπνχο άληιεζεο θεθαιαίσλ, ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ππνιφγηζε φηη ζε  θαλνληζηηθή βάζε, ν κέζνο φξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ππεξέβεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο θαηά 44%
25

 ζηα ηέιε ηνπ 2007. ηα ηέιε ηνπ 

2008, γηα θαλνληζηηθνχο ζθνπνχο, ν κέζνο φξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ήηαλ 

θαηά 5% ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ησλ ππνρξεψζεσλ. Απηά ηα ξπζκηζηηθά 

επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα νιιαλδηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά απφ ηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε ινγηζηηθή βάζε 

απφ ηνπο ρνξεγνχο-εξγνδφηεο, δηφηη απηά ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχλνιν παξαδνρψλ θαη είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκεο κφλν ζηηο 

ζπγθεληξσηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. ε ζχγθξηζε κε ηα νιιαλδηθά επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζηα ηέιε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο 2007, κηα κέζε 

εηζεγκέλε νιιαλδηθή εηαηξεία είρε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 10% ρακειφηεξν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη 11% ιηγφηεξν απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2008.  

  Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκνζηεχνπλ ηηο πην άκεζα 

δηαζέζηκεο ζε δηεζλέο επίπεδν ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

                                                 
25

 Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: (Estimated funding ratios of pension 

funds) www.statistics.dnb.nl/popup.cgi?/statistics/excel/t8.8ek.xls, 1/12/2010  

http://www.statistics.dnb.nl/popup.cgi?/statistics/excel/t8.8ek.xls
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πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ησλ εηαηξεηψλ. Χζηφζν, ην επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπρλά 

ζε κηα παγθφζκηα ζπλνιηθή βάζε θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη κφλν σο κηα πνιχ 

επξεία έλδεημε ηνπ ηη έρεη ζπκβεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θάπνηαο ρψξαο. 

χκθσλα κε ην δηάκεζν επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο 2.100 εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ην δηάκεζν πνζνζηφ ππνρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο εηαηξείεο 

απηέο επηδεηλψζεθε απφ 13% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2007, 23% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2008 

θαη 26% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009.   

  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ινγηζηηθψλ πξφηππσλ είλαη ακθηιεγφκελεο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ζρεηηθά 

κηθξή αιιαγή ζηηο ηηκέο νκνιφγσλ, παξά κε εγγελείο κεηαβνιέο ζην επίπεδν 

θεξεγγπφηεηαο ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

  Ζ αχμεζε ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ 

ην 2007 ζε πνιιέο ρψξεο έρεη απμεζεί απαηηψληαο εηζθνξέο. Απηφ απνηέιεζε 

έλαπζκα γηα εθθιήζεηο ψζηε λα επηηξέπεηαη θάπνηα ειάθξπλζε απφ ηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ εηζθνξψλ νηθνλνκηθά πξνβιεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. ε νξηζκέλεο 

ρψξεο (π.ρ. Καλαδάο, Φηλιαλδία, Ηξιαλδία, Ηαπσλία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Αγγιία 

θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) πξνζθέξζεθε πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Παξά ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο, ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην 2009, φηαλ ηα  ζρέδηα 

απνθαηάζηαζεο μεθίλεζαλ, έδεημαλ, φπσο αλακελφηαλ, αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο
26

 ζε ζρέζε κε ην 2007 ζε νξηζκέλεο ρψξεο κε κεγάια πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ φπσο ν Καλαδάο, ε Οιιαλδία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.    

Καησηέξσ παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2009 σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Geneva Association, “Systemic Risk in Insurance: An Analysis of Insurance and 

Financial Stability, the Geneva Association”, March 2010 
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χλνιν εηζθνξψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη πβξηδηθψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  

  2007 2008 2009 

Καλαδάο 2,2% 2,3% 3,2% 

Γεξκαλία 0,7% 0,3% 0,4% 

Ννξβεγία 0,5% 0,6% 0,5% 

Πνξηνγαιία 0,5% 1,4% 0,5% 

ΖΠΑ * 0,4% 0,5% 0,8% 

Οιιαλδία 4,3% 4,6% 5,0% 

* Τα ζηνηρεία γηα ηηο ΗΠΑ αλαθέξνληαη κόλν ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κε 

ππαιιήινπο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα. Τα ζηνηρεία γηα ην 2008 θαη ην 2009 βάζεη 

εθηηκήζεωλ πνπ παξέρνληαη από ηελ US Federal Reserve Board. 

Πεγή: Yermo, Juan , Severinson , Clara, OECD Working Papers on Finance, 

Insurance and Private Pensions No. 3, “The Impact of the Financial Crisis on 

Defined Benefit Plans and the Need for Counter-Cyclical Funding Regulations” 

 

  Αλαγθάδνληαο ηνπο εξγνδφηεο λα απμήζνπλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δηαθνπέο 

εηζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα επλντθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, θαζηζηά εθηθηή ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εγγελψο πξνθπθιηθά. Ζ απνζηξάγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

εξγνδνηψλ ζε κηα πεξίνδν ρακειήο ή αξλεηηθήο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα 

έρεη θαη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, κέζσ πεξηθνπψλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επελδχζεηο θαη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ηνπο εξγνδφηεο.  

  Ζ πξνθπθιηθφηεηα κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Όηαλ 

ππάξμεη έθξεμε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία δελ κπνξνχλ 

πάληα λα εμηζνξξνπήζνπλ ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηα ραξηνθπιάθηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ κεηνρψλ 

ηνπο, πάγσκα νπνηεζδήπνηε απψιεηαο θαη ηελ νδήγεζε ησλ αγνξψλ ζηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε. Ζ ρξήζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηδίσο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ 

πξνεμφθιεζεο spot, θαη ε εθαξκνγή ησλ πνζνηηθψλ, κε βάζε ηνλ θίλδπλν αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαίλεηαη λα έρνπλ επηδεηλψζεη ηελ πξνθπθιηθφηεηα ζηηο επελδχζεηο 

ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο 
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ε Γαλία, ε Φηλιαλδία θαη ε Οιιαλδία. Δλψ ζηε Γαλία θαη ζηε Φηλιαλδία νη 

θαλνληζηηθέο αιιαγέο έγηλαλ γηα λα απνθεπρζνχλ νη πσιήζεηο κεηνρψλ, νκνιφγσλ, 

ελππφζεθσλ δαλείσλ θαη άιισλ ηίηισλ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζηελ Οιιαλδία 

έπεζαλ ζε θαχιν θχθιν, σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θακπχιεο spot swap γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ παζεηηθνχ. Ζ κεγάιε δήηεζε γηα καθξνρξφληα swaps άζθεζε 

θαζνδηθέο πηέζεηο ζηα κεγάια επηηφθηα swap, κε απνηέιεζκα λα εληαζεί πεξαηηέξσ ε 

πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο.   

  Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθπθιηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη απφ ηε θχζε θαη ηε λνκνζεζία πην πξνζηαηεπκέλα απφ 

ηηο κεηψζεηο ζηηο παξνρέο απφ φηη ζηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη γηα παξάδεηγκα φηαλ ην κέινο πνπ απνρσξεί θαη 

κεηαηξέπεη ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην ζε ζχληαμε, θαζψο θαη κεηψζεηο ησλ 

εηζθνξψλ γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφηεξεο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. 

Χζηφζν, νη παξνρέο έρνπλ κεησζεί επίζεο ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, ζηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πνπ πεξηιακβάλνπλ επέιηθηα ραξαθηεξηζηηθά ή παξνρέο κε 

πξνυπνζέζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έληνλα, πξνθεηκέλνπ λα επηβξαδχλνπλ ηελ αχμεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε βειηίσζε ησλ αλαινγηψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα νιιαλδηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πξφηεηλαλ λα 

ζηακαηήζεη ε, ππφ φξνπο, ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ παξνρψλ  γηα ηα επφκελα 

ρξφληα ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο ηνπο. 

 

6.3. Αλνρή ρξήζεο λέωλ ξπζκηζηηθώλ θαλνληζκώλ 

   Οη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο είραλ ζθνπφ λα επηηξέπεη 

ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ή / θαη ηα ζρέδηα επειημίαο ησλ εξγνδνηψλ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Οη 

αιιαγέο απηέο απέθπγαλ λα αζθήζνπλ πεξαηηέξσ πηέζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε κηα επνρή κε δπζκελείο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην θιείζηκν ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ή λα αλαγθαζηεί αθφκε ν εξγνδφηεο ζε πηψρεπζε.  
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  Απηέο νη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο επέηξεςαλ επίζεο ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία λα 

δηαηεξνχλ καθξνπξφζεζκεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα κεηξηαζηεί πξνθπθιηθά 

θαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζε θάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Γαλία θαη ε Φηλιαλδία, φπνπ ππήξμε πίεζε πξνο ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία λα πνπιήζνπλ νξηζκέλεο απφ ηα πην ξηςνθίλδπλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπο, φπσο νη κεηνρέο θαη ελππφζεθα δάλεηα. Ζ απφθαζε γηα ηελ 

απινχζηεπζε ηεο απνηίκεζεο θαη ησλ θαλφλσλ θεξεγγπφηεηαο ζε απηέο ηηο ρψξεο, 

βνήζεζε ζηελ πξφιεςε ηεο εμαγνξάο πνπ ζα ήηαλ επηδήκηα γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηακείσλ, θαζψο ζα ήηαλ πεγή ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αζηάζεηαο. 

  Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη θχξηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ ην 2007
27

.  

 Καλαδάο: Νέα κέηξα νδήγεζαλ ζε πεξηφδνπο αλάθακςεο πνπ παξαηάζεθαλ απφ 5 

έσο 10 ρξφληα γηα ην έιιεηκκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2008. 

 Γαλία: Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, ε Υξεκαηνπηζησηηθή Δπνπηηθή Αξρή (FSA) ήξε 

πξνζσξηλά ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο έπξεπε λα ππνβάινπλ 

ηξηκεληαίεο ιεπηνκεξείο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα.  

 Φηλιαλδία: Έλα λέν λνκνζρέδην, πνπ ςεθίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, ζηνρεχεη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ρσξίο 

νδεγνχληαη ζε αλαγθαζηηθέο πσιήζεηο κεηνρψλ ζε ρακειή ηηκή, κε ηηο ελ ιφγσ 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο παξακέλνπλ ζε ηζρχ έσο ηα ηέιε ηνπ 2010. Ζ θπβέξλεζε 

εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο λα επεθηείλεη ηα κέηξα απηά κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012. 

 Ηξιαλδία: Ζ ξπζκηζηηθή αξρή έρεη ρνξεγήζεη πξνζσξηλά πξφζζεην ρξφλν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ αθνξνχλ επέιηθηνπο ηξφπνπο 

ψζηε λα επηηξέπεη κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο αλάθακςεο, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 

δέθα ρξφληα, ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εζεινληηθέο 

εγγπήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαηά ηελ έγθξηζε ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο.  

 Ηαπσλία
28

: Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε ηαπσληθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε θάπνηεο 

πξνηάζεηο γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
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 Οιιαλδία: Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνβνιή ζρεδίσλ 

απνθαηάζηαζεο θαη επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ απηήο απφ ηξία έσο πέληε έηε. 

 Ννξβεγία: Σα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζηε Ννξβεγία είρε 3 ρξφληα γηα λα απμήζεη 

απνζεκαηηθά αζθαιίζηξσλ ηνπο σο απνηέιεζκα ησλ λέσλ ζηαηηζηηθψλ 

ζλεζηκφηεηαο, αιιά ππφ ην θσο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ηεο πεξηφδνπ απηήο έρεη λα 

επεθηαζεί ζε 5 ρξφληα.  

 Διβεηία: Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, ε ειβεηηθή θπβέξλεζε κείσζε ηελ ειάρηζηε 

απφδνζε πνπ ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηα κέιε ηνπο απφ 

2,75% ζε 2%. 

 ΖΠΑ: χκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ, ην 2008 θαη ην 2010 κε ηελ 

ειαζηηθφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη απφ ην 2006 ζηελ αξρή πξνζηαζίαο ησλ ζπληάμεσλ (Pension 

Protection Act) ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο γηα 

ηα εηήζηα ειιείκκαηα απφ 7 έσο 15 έηε.  

 Αγγιία: Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο επειημίαο ζην πιαίζην 

ηνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθ λένπ αμηνιφγεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ απνθαηάζηαζεο. Απηή ε επέιηθηε πξνζέγγηζε κπνξεί 

λα είλαη πην εχθνια πξνζαξκφζηκε ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη δελ απαηηείηαη 

λνκνζεηηθή αιιαγή.  

   

6.4. πζηήκαηα αζθάιηζεο αθεξεγγπόηεηαο Σακείωλ πληάμεωλ 

  Λίγεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, π.ρ. ηελ θαλαδηθή επαξρία ηνπ Οληάξην, Γεξκαλία, 

Ηαπσλία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, δηαζέηνπλ 

θαλνληζκνχο εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξνρψλ έλαληη ηεο αθεξεγγπφηεηαο 

ηνπ εξγνδφηε. Οη κεραληζκνί απηνί έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ 

ηεο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πησρεχζεσλ.  

  Ζ αξρή Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) αληηκεηψπηζε αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, απφ 11,2 δηζ. δνιάξηα θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2008 (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2008) ζε 21,9 δηο. δνιάξηα ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο 2009. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο PBGC έρεη αλαθιεζεί επίζεο Φεβξνπάξην 

ηνπ 2008 απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ 28% ζε 45% θαη 
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πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ 10% ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ε αθίλεηε 

πεξηνπζία θαη ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα.  

  Ζ Γεξκαλία έθαλε κεξηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

PSVaG, ηελ έλσζε ησλ γεξκαλψλ εξγνδνηψλ πνπ πξνζηαηεχεη ηνπο ηξέρνληεο 

δηθαηνχρνπο θαη άηνκα κε θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ηνπ 

εξγνδφηε, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο. Οη αιιαγέο απηέο ηέζεθαλ ζε 

ηζρχ ην 2006.  

  Ηζηνξηθά, ε PSVaG ρξεκαηνδνηήζεθε θπξίσο ζε pay-as-you-go βάζε. Οη 

ζπληαμηνδνηηθέο πιεξσκέο ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά ην έηνο πνπ ζεκεηψζεθε θαη ην 

θφζηνο θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ. Σν 2006, ε PSVaG δεκηνχξγεζε έλα 

ηακείν γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνεγνχκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ 

ηηο εηζθνξέο εξγνδφηε γηα πεξίνδν 15 εηψλ. Σν ηακείν ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ 

άκβιπλζε ησλ αλνδηθψλ πηέζεσλ ζηηο εηζθνξέο πνπ νθείινληαη ζε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγνδνηψλ πνπ εηζθέξνπλ γηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

επηκεξίδνληαη ην θφζηνο. Ζ αλαινγία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ PSVaG πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξή απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 2008 ζε ζχγθξηζε 

κε ην ηέινο ηνπ έηνπο 2007. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε 2009 ηνπ ζεκεηψζεθε 

80% αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαθεξζέλησλ πεξηπηψζεσλ αθεξεγγπφηεηαο έλαληη 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαη ζπλεπψο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δηθαηνχληαη 

παξνρέο απφ ην PSVaG απμήζεθαλ θαηά 800%. Σν ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ ζην 

PSVaG γηα ην 2009 αλέξρνληαη ζε 4.06,.3 εθ. επξψ ελ ζπγθξίζεη κε ηα 506,1 εθ. επξψ 

ην 2008. ηελ αξρή Πξνζηαζίαο ησλ πληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (Pension protection 

Fund - PPF) ηεο Αγγιίαο, ην αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα επηδεηλψζεθε απφ 517 εθ. GBP 

ζηηο 31 Μαξηίνπ 2008 ζε 1.230 εθ. GBP ζηηο 31 Μαξηίνπ 2009.  

  Οη ππνρξεψζεηο πξν-ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν Πξνζηαζίαο ησλ πληάμεσλ 

ηεο Αγγιίαο πεξηιακβάλνπλ ηφζν αλαβαιιφκελα θαη ηξέρνληα δηθαηψκαηα γηα φια ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη δεθηά ζην PPF, αιιά θαη γηα φζνπο βξίζθνληαη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ εξγνδφηε, αιιά 

πξηλ γίλεη δεθηή ζην PPF. Σν PPF πξνβιέπεη γηα ηα πξνγξάκκαηα, φπνπ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο PPF εθηηκά εχινγα φηη ζα ιάβεη κηα εηδνπνίεζε πησρεχζεσο θαη ζα 

γίλεη απνδεθηή. Χο εθ ηνχηνπ, ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε PPF, 

ζηνρεχεη λα είλαη επαξθήο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ παξνρψλ γηα φινπο ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηα κέιε πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ζχληαμε γηα ηα πξνγξάκκαηα 

κεηαθέξζεθαλ ζην PPF, αιιά θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε PPF έρεη θάλεη κηα ζπλεηή 
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πξφβιεςε κηαο απνδεκίσζεο. Δλψ ζην PPF έρεη παξαηεξεζεί κηα αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ δεκηψλ, παξφια απηά ην απνηέιεζκα είλαη ιηγφηεξν απφ φηη αλακελφηαλ 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. Ζ θαηάζηαζε θεξεγγπφηεηαο ζην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 

2009 ήηαλ 88%, αιιά αλακέλεηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά, θαζψο νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο έρνπλ ειαθξψο αλαθάκςεη.  

  Σν αληίζηνηρν ηακείν ηεο νπεδίαο, PRI, ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

κεηψζεθε απφ 1.300 εθαη. SEK ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ζε 509 εθαη. SEK  ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2008, αιιά απμήζεθε ζε 1.482 εθαη. SEK θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2009. Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν αζθάιηζε ηνπ PRI απμήζεθε απφ 100.000 εθαη. SEK 

ην 2007, ζε 107.000 εθαη. SEK ην 2008 θαη ζε 108.000 εθαη. SEK ην 2009. ε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε, ε PRI εμαγνξάδεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε καδί 

κε κηα εμσηεξηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία δσήο. Σν θαζαξφ θφζηνο γηα ηηο απαηηήζεηο 

θαηά ηνπ PRI απμήζεθε απφ 15,0 εθαη. SEK ην 2007, ζε 20,2 εθαη. SEK ην 2008 θαη 

ζε 63,9 εθαη. SEK ην 2009. 

  Καησηέξσ  απνηππψλεηαη ν βαζκφο πνπ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη ή 

είλαη ιηγφηεξν απφ ην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ζην 

ηέινο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εηψλ 2008 θαη 2009
29

.  

  2008 2009 

Γεξκαλία 2,70% 1,50% 

νπεδία 3,00% 9,00% 

Αγγιία -8,00% -11,50% 

ΖΠΑ -14,50% -24,00% 

 

 

6.5. Η αλάγθε γηα αληηθπθιηθνύο θαλόλεο ρξεκαηνδόηεζεο  

  Οη δπλαηφηεηεο γηα ζχγθιηζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε αληηθπθιηθνχο θαλνληζκνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηηο 

Βαζηθέο Αξρέο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο. Χζηφζν, γηα λα επηηξαπεί 

επειημία φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πξνζσξηλψλ επηπηψζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ηνπ εξγνδφηε θαη καθξνπξφζεζκα, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ 

ελίζρπζε ην θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γηα 
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ηελ πξνψζεζε επαξθψο πςειψλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο καθξνπξφζεζκα πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη νη 

«ππνζρέζεηο» ζπληαμηνδφηεζεο είλαη καθξνπξφζεζκεο   θαη ζπλεπψο νη θαλφλεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα, 

ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.    

  Παξφιν πνπ νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο ρψξεο είλαη δηαθνξεηηθνί, έρνπλ ηελ 

ηάζε λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξία ζεκαληηθά ζηνηρεία:  

1. Μηα ειάρηζηε απαίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζην πνζφ πνπ 

πξέπεη λα εηζθέξεη ν εξγνδφηεο θάζε ρξφλν. 

2. Ζ απαίηεζε αλσηάηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο απαγφξεπζεο ππεξβνιηθψλ επίπεδσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε θνξνινγία δελ 

επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηηο εηζθνξέο.  

3. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ην πιεφλαζκα, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ζε 

πνην βαζκφ ην πιεφλαζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

ζέζεο ηνπ εξγνδφηε ή γηα ηελ αχμεζε ησλ παξνρψλ ή ηε κείσζε ησλ 

εηζθνξψλ. 

  Οη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δηαζέηνπλ 

θάπνην ζηνηρείν πνπ λα δεκηνπξγεί αληηθπθιηθφηεηα. Γελ είλαη κφλν ην γεγνλφο 

φηη ζα πξνζηαηεχζεη ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ ην ελδερφκελν 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, αιιά εάλ έρνπλ ζρεδηαζηεί αληηθπθιηθνί θαλνληζκνί 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά πξνο ηνπο εξγνδφηεο.  

 

6.6. Απνθπγή ηεο ππέξκεηξεο εμάξηεζεο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ αγνξάο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηωλ εηζθνξώλ 

   Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο εηζθνξάο ηνπ εξγνδφηε ζε έλα 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη κηα ζεσξεηηθή έλλνηα. Έλα 

δεδνκέλν επίπεδν ηνπ παζεηηθνχ εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ 

επηιερζεί, φπσο πφζν θαηξφ νη άλζξσπνη ζα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη, ην πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο, ηη κηζζνινγηθέο απμήζεηο πνπ ζα ιάβνπλ θαη ηα πνζνζηά απφδνζεο. Οη 

ππνζέζεηο απηέο θαιχπηνπλ δεθαεηίεο γηα ην κέιινλ θαη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα 

επηβεβαησζνχλ κε αθξίβεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έλα έζησ θαη ειαθξψο δηαθνξεηηθφ 

ζχλνιν ππνζέζεσλ κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά επίπεδα ζην έιιεηκκα ή ην 
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πιεφλαζκα. Οπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

εγγπεκέλσλ παξνρψλ πξέπεη πεξηέρεη ζαθψο ηελ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ εθηηκψκελνπ θαη αγλψζηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηειηθνχ θφζηνπο ησλ πνιχ καθξνρξφλησλ ζπληαμηνδνηηθψλ εγγπήζεσλ.  

  Δπηπιένλ, ε πςειή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, ηδίσο γηα ηα καθξνπξφζεζκα 

ρξεφγξαθα, δελ κπνξεί πάληα λα δηθαηνινγείηαη απφ νηθνλνκηθέο αηηίεο. Πξάγκαηη, νη 

ηηκέο κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηελ ςπρνινγία ηεο αγνξάο ή νξηζκέλσλ αδπλακηψλ ηεο 

αγνξάο πνπ απνξξένπλ απφ, γηα παξάδεηγκα, ηε ρακειή ξεπζηφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

άκεζε ρξήζε ηνπο ζηελ απνηίκεζε ησλ ζπληάμεσλ κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθή θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ππεξβνιηθή αζηάζεηα ζηηο αλαινγίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο εηζθνξέο.   

  Ζ εθαξκνγή ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ ηεο αγνξάο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο κπνξεί φκσο λα είλαη ρξήζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, π.ρ. σο 

απνηέιεζκα ηεο πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε θαη ην πνζφ εμαγνξάο ηνπ ηακείνπ. Δηδηθφηεξα, 

ε γλσζηνπνίεζε γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο κπνξεί, επνκέλσο, λα είλαη θαηάιιειε ψζηε λα 

απμεζεί ε δηαθάλεηα θαη λα είλαη εκθαλήο ε πεξίπησζε ειιείκκαηνο, ή πιενλάζκαηνο ζε 

πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε. Χζηφζν, 

αληηθαηνπηξίδνληαο θαζεκεξηλά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εηήζησλ απαηηήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηξηψλ ζεκαληηθψλ ζηφρσλ, δειαδή ηε 

καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα.   

  Ζ ρξήζε ησλ πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ spot ηεο αγνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηεζίσλ 

αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνθίι θηλδχλνπ πνπ έρεη πηνζεηήζεη έλα 

ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν, νδεγεί ζε πςειά επίπεδα αζηάζεηαο ζηνπο δείθηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 

Οη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηνχλ  πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε, δεδνκέλνπ φηη φινη νη άιινη παξάγνληεο είλαη 

ίζνη, ζα νδεγήζεη ζε πνιχ κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηπέδσλ εηζθνξψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απαηηνχλ έλα πξνεμνθιεηηθφ κέζν 

επηηφθην πνπ είλαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα απαηηείηαη 

ε ρξήζε ησλ επηηνθίσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ, ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο απνηίκεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Μηα κέζε ρξνληθή 
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πεξίνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ζα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, αιιά ζα 

δηαηεξεζεί ε άκεζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εηζθνξψλ. Μία απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο εμνκάιπλζεο είλαη φηη βνεζά ζηελ πξνβιεςηκφηεηα 

πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο πηζησηέο.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ έρεη ιεηαλζεί 

(smoothed) κεηψλεη ζε θάπνην βαζκφ ηε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη 

κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ αλάθακςε ησλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζπληεινχλ ζηελ αζθάιεηα είλαη 

φηη αλ ηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα ιεηαίλνληαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή νη ηηκέο ηεο 

αγνξάο, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε ζχλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην δεκνγξαθηθφ 

πξνθίι ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνλ θίλδπλν θαη ηε δηάξζξσζε ηεο 

ιεπηηθφηεηαο. Μπνξεί λα είλαη ζσζηφ, σζηφζν, λα πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ην επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

ηηκέο αγνξάο θαη ην επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ νξίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή 

βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ δελ ζα 

γίλνπλ πάξα πνιχ δηαθνξεηηθέο γηα έλα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλδεημε φηη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ απαηηήζεσλ απνηίκεζεο ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ππνζέζεηο, είλαη πάξα πνιχ 

αηζηφδνμεο ή απαηζηφδνμεο.   Αθφκε, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

έρεη ιεηαλζεί ζα θαζηζηνχζε πην δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ εμέιημε κηαο ηάζεο 

ησλ επηηνθίσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηεξεκέλα απνηειέζκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ρξεκαηνδνηηθή ζέζε πνπ απνηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξά γηα έλα 

ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν κπνξεί λα κεηψλεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, ελψ ην επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ιεηαζκέλν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο.  

  Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Ηαπσλία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ρξεζηκνπνηνχλ 

εμνκαιπκέλα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο αγνξάο ζηα επίπεδα ησλ εηζθνξψλ. Τπάξρνπλ εθθιήζεηο ζε άιιεο 

ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία πξνθεηκέλνπ λα ηζρχνπλ εμνκαιπκέλα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, 

πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ ιφγσλ, λα απνθεπρζνχλ κεγάιεο, εζπεπζκέλεο αιιαγέο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο επελδχζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ  λα είλαη 

αληηπαξαγσγηθέο γηα κηα πην καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Ζ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο 

ρξήζεο ησλ ηηκψλ αγνξάο ζηελ απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Γαληθψλ 
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ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, νθείιεηαη επίζεο θαη ζηελ αλάγθε λα 

απνθεπρζνχλ νη πσιήζεηο ησλ ελππφζεθσλ νκνιφγσλ θαη κεηνρψλ θαζψο ηα επίπεδα 

θεξεγγπφηεηαο είραλ θηάζεη ζε έλα θξίζηκν επίπεδν. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα 

πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα απαηηείηαη λα επηιέγνληαη κε ζχλεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο, αιιά ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο 

άκεζα ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα πςειά επίπεδα κεηαβιεηφηεηαο. Δπίζεο, ζηελ Αγγιία ηα 

πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα πξέπεη εκπεξηέρνπλ ην ρξνληθφ νξίδνληα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ηε ζπλεηή πξνζαξκνγή πνπ πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ην ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία.  

  Μηα άιιε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

πνπ ηα ηξέρνληα επίπεδα ηεο αγνξάο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εηζθνξέο, είλαη 

ζε πνην βαζκφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ιεηαίλνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ή ηνπ πιενλάζκαηνο. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ησλ αληηζηνίρεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα απνηηκψληαη ζε κηα θαηάιιειε θαη δηαθαλή 

βάζε. Ζ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ εμνκάιπλζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ζθνπνχο ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζπζηάζεηο 

ηνπ ΟΟΑ
30

. Χζηφζν, εάλ ε εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη, νη ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα βεβαηψλνπλ φηη 

θαηαλννχλ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηελ αληίιεςε ησλ κειψλ φηη 

είλαη επαξθψο αζθαιέο. Ζ ηερληθή εμνκάιπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπλεπήο κε 

εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ επηπέδσλ εηζθνξάο.  

  Ζ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαλαδηθήο θπβέξλεζεο αθνινπζεί απηή 

ηελ αξρή. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ν Καλαδάο ελέθξηλε επίζεκα κηα λέα κεζνδνινγία γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα πξάμεηο πεξηνξηζκφ ηεο πξνθπθιηθφηεηαο ζην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ αλαζεσξεκέλε κεζνδνινγία πνπ θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, κε βάζε ηε θεξεγγπφηεηα, ρξεζηκνπνηεί ην κέζν φξν θαη 

φρη ηνπο ηξέρνληεο ζπληειεζηέο θεξεγγπφηεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
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Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.oecd.org/dataoecd/59/53/36316399.pdf, 1/12/2010  

http://www.oecd.org/dataoecd/59/53/36316399.pdf
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ρξεκαηνδφηεζεο. Σν κέζν επίπεδν θεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ 

ζπληειεζηψλ θεξεγγπφηεηαο ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, δειαδή ην ηξέρνλ θαη ηα 

πξνεγνχκελα δχν έηε. Οη ηξεηο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αγνξαία αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ 

ειιείκκαηνο
31

 πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηή ηε βάζε θάζε ρξφλν. Σν κέηξν απηφ έρεη σο 

ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζε θαζεζηψο θεξεγγπφηεηαο.  

  Ζ εμνκάιπλζε απφ κφλε ηεο έρεη πεξηνξηζκνχο, εηδηθά αλ εθαξκφδεηαη επί ησλ 

πεξηφδσλ πνπ είλαη πάξα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ νη θαηάιιεινη έιεγρνη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

ζνβαξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο αξρή 

πξνζηαζίαο ησλ ζπληάμεσλ ην 2006, ηα πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμνκάιπλζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε θαη γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεληαεηέο ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ επηηνθίσλ. Απηή ε 

εμνκάιπλζε παξήγαγε κηα δηαζηξεβισκέλε ηεο εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη νδήγεζαλ ζε πνιχ αλεπαξθείο θαη 

ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. Απηφ ήηαλ έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο United Airlines, US Airways θαη Bethlehem Steel, ηα 

νπνία ζπλέρηζαλ λα απμάλνπλ ηηο παξνρέο πξνο ηα κέιε παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ 

ζεκαληηθά ππνρξεκαηνδνηνχκελα. Ζ Γηνίθεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηελ επνρή 

εθείλε έληνλα παξφηξπλε ην Κνγθξέζν λα κεηψζεη ηελ επηηξεπφκελε εμνκάιπλζε ζηνπο 

θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθ ησλ πζηέξσλ ε αξρή πξνζηαζίαο ησλ ζπληάμεσλ 

επηηξέπεη δπν έσο ηξία έηε γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ πξνεμφθιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ.  
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6.7. Δπίηεπμε ειάρηζηωλ θεθαιαηαθώλ επίπεδωλ πνπ ζπλάδνπλ κε ην ζηόρν γηα 

ηεο αζθαιείο παξνρέο  

  Οη εζληθέο απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ γεληθά ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη 

ζηφρνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ νδεγνχλ ζην γεγνλφο  φηη ν εξγνδφηεο πξέπεη λα 

εηζθέξεη ζην πξφγξακκα θάζε ρξφλν. Σππηθά, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο νξίδνληαη απφ θάπνηεο απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο πξνζεγγίζεηο. 

Πξψηνλ, κηα ιεπηνκεξή έθζεζε πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα θαλνληζηηθή 

βάζε γηα θάζε ηακείν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο 

επηπέδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηακείνπ θαζψο θαη ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί. 

Γεχηεξνλ, ε απαίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ νη πεξηζζφηεξεο αξρέο βαζίδνληαη, φπνπ νη 

εηζθνξέο θαη ηα επίπεδα ησλ ζηφρσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε θεθαιαηαθή ζπγθεθξηκέλε βάζε. Σξίηνλ, ε απαίηεζε εηζθνξάο πνπ 

βαζίδεηαη ζε κηα πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ θάζε ηακείνπ 

ζπληάμεσλ. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κε πςεινχ θηλδχλνπ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απαηηείηαη λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία κε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.  

  Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη δελ είλαη πξνθαλέο έρνπλ επηηεπρζεί νη 

ζηφρνη ησλ επίπεδσλ ρξεκαηνδφηεζεο ή νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο εηζθνξψλ γηα έλα 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Οη ρψξεο ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ειάρηζηα επίπεδα εηζθνξψλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κε βάζε ηε δνκή ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ. Δηδηθφηεξα, ην επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

απαηηείηαη απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ζε κηα ρψξα εμαξηάηαη απφ πνην άιιν είδνο 

κεραληζκψλ αζθαιείαο ππάξρνπλ, φπσο ε εγγπεκέλε ζχληαμε, θαη έρνπλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα κέιε θαη ηνπο 

δηθαηνχρνπο απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ εξγνδφηε. Σν επίπεδν ηνπ ζηφρνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ην ζρεηηθφ βαζκφ 

ζπληεξεηηζκνχ ζηε κεζνδνινγία απνηίκεζεο .  

  ηελ Αγγιία απαηηείηαη λα ηεζνχλ ειάρηζηνη ζηφρνη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ην επίπεδν 

αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη. Ζ ηθαλφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο ηεο ζέζεο ηνπο 

ζηνλ θίλδπλν θαη ηε κεηαβιεηφηεηα, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ απφδνζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη δεκνγξαθηθή αιιαγή. ε πεξίπησζε πνπ δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο 

επηιέμνπλ λα απνδερζνχλ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνη φηη ν 
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εξγνδφηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξαηηέξσ εηζθνξέο γηα ηελ 

απνδεκίσζε θαηά πηζαλψλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ. Οη δηαρεηξηζηέο αλακέλεηαη λα 

έρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ «ζπκθψλνπ» θαη ζα 

πξέπεη λα ην ζεσξήζνπλ απηφ εμίζνπ ζεκαληηθφ ηελ αζθάιεηα ηνπ, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ηακείνπ.  

  Οξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Γαλία θαη ε Οιιαλδία έρνπλ ζπλδέζεη ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηηο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηακείσλ. Οη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρσξψλ απηψλ απαηηνχλ απφ θάζε ηακείν 

λα πξνβεί ζε πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ, ψζηε λα θαζνξίζεη ηα 

απαηηνχκελα επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη ηα απαηηνχκελα αζθαιή επίπεδα 

ρξεκαηνδφηεζεο . Σα ηακεία κε ηα πην επηθίλδπλα θαη πην αζηαζή πάγηα ζηνηρεία, 

απαηηνχληαη γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ πην ζεηηθή πηπρή ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη φηη νη θαλφλεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ελζαξξχλνπλ ηε ζπζζψξεπζε πιενλαζκάησλ, ε νπνία είλαη 

επηζπκεηή φηαλ ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξείαο είλαη ηζρπξά θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο είλαη ζεηηθέο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε απζηεξή πνζνηηθή θαη βαζηδφκελε 

ζηνπο θηλδχλνπο πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνθπθιηθέο εηζθνξέο θαη 

επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ζηελ αγνξά. Καζψο ε απφδνζε ησλ 

επηζθαιψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηδεηλψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο χθεζεο θαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε επηδεηλσζεί, ηα ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ κπνξεί λα εμεηάζνπλ ηε 

κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε απηά ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ε θεξεγγπφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα γηα πξνθπθιηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε φηαλ νη 

θαλφλεο απηνί ζπλνδεχνληαη απφ πξνζεγγίζεηο ηεο αγνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ κε βάζε ηα ηξέρνληα επηηφθηα. 

 

6.8. Καηάιιεια επίπεδα ππεξρξεκαηνδόηεζεο ζε πεξηόδνπο επλνϊθήο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, κέζω πην επέιηθηωλ αλώηαηωλ νξίωλ θνξνιόγεζεο 

  Σα πςειά επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο ζε θαιέο επνρέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

«καμηιάξη» ζε θαθέο ζηηγκέο, φηαλ έλα δηπιφ ζνθ κπνξεί λα ζπκβεί, σο απνηέιεζκα 

ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά, κε ηηο ππνρξεψζεηο απμάλνληαη σο απνηέιεζκα 

ησλ ρακειφηεξσλ πνζνζηψλ πξνεμφθιεζεο, ελψ ε αμία ελεξγεηηθνχ είλαη ζε θάζνδν. 

Χο εθ ηνχηνπ, κηα θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλακέλεηαη 

αχμεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγνδφηε είλαη ηζρπξή 

κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε. Με νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, φπσο ε Γαλία θαη ε Οιιαλδία, 
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ππάξρνπλ ειάρηζηεο απνδείμεηο φηη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θηλνχληαη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ππεξρξεκαηνδφηεζε ζπρλά απνζαξξχλεηαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

  Πνιιέο ρψξεο πεξηνξίδνπλ ην πνζφ πνπ είλαη νη εηζθνξέο είλαη επλνεκέλεο 

θνξνινγηθά λα επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην εηήζην απαηηνχκελν επίπεδν 

θαη κεξηθνί, φπσο ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζνξίδνπλ 

αλψηαην φξην γηα ην επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, απαηηψληαο νη εηζθνξέο λα 

ζηακαηήζνπλ ή λα κελ εθπίπηνπλ, φηαλ ην επίπεδν απηφ έρεη επηηεπρζεί. Απηνί νη 

πεξηνξηζκνί έρνπλ σο ζηφρν λα θξαηήζνπλ ηνπο εξγνδφηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία σο έλα ηξφπν γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή θφξσλ. 

Χζηφζν, νη πεξηνξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεηνί ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηνπο εξγνδφηεο, κε θαιή πίζηε, 

λα ρηίζνπλ έλα αξθεηά γελλαηφδσξν πιενλαζκαηηθφ πεξηζψξην ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο "καμηιάξη" ζε δχζθνινπο νηθνλνκηθνχο θαηξνχο. Μία δπλαηφηεηα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ζε επξχηεξν πιαίζην, είλαη γηα ηε κέγηζηε εηζθνξά ή 

ηα αλψηαηα φξηα ρξεκαηνδφηεζεο λα εθηαζνχλ θαη λα εμνκαιπλζνχλ ζε κηα πεξίνδν 

πνιιψλ εηψλ, αληί λα θαζνξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα 

κειεηήζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ επηπέδνπ πιενλάζκαηνο πξηλ νη εηζθνξέο 

πξέπεη λα αλαζηαινχλ. Μηα άιιε ηδέα ζα ήηαλ φηη αληί γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ 

νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ζηα επίπεδα ηνπ πιενλάζκαηνο, 

νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εηζάγνπλ αθφκε θάπνην βαζκφ εμνκάιπλζεο ζην 

αλψηαην φξην, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο σο ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ πάλσ απφ ηελ εμνκαιπκέλε ειάρηζηε 

απαίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο.  

  Ζ θαλαδηθή θπβέξλεζε πξφηεηλε πξφζθαηα λα απμήζεη απηφ ην αλψηαην φξην απφ 

ην 10% ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ζε 25%. Ο Καλαδάο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη 

ρακειφηεξν αλψηαην φξην ζε ζρέζε κε ηελ Ηαπσλία, φπνπ έρεη νξηζηεί ζην 150% ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ ε δπλαηφηεηα 

θνξναπαιιαγήο ησλ εηζθνξψλ παχεη φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππεξβαίλνπλ ην 

150% ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ε πξφβιεςε γηα αχμεζε ησλ 

απνδεκηψζεσλ  απμάλεηαη ή, γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ νη παξνρέο πνπ δελ 

βαζίδνληαη ζε απνδεκίσζε, απμάλνληαη ηα επηδφκαηα πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

κε βάζε πξφζθαηα ηζηνξηθά ζηνηρεία.  
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6.9. Όξην δηαθνπήο θαηαβνιήο ηωλ εηζθνξώλ θαη πξόζβαζε ηνπ εξγνδόηε ζην 

πιεόλαζκα  

 Ζ ππεξρξεκαηνδφηεζε ελφο ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ δελ είλαη ην κφλν θξηηήξην γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ αληηθίλεηξα ή 

αλεπαξθή θίλεηξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη 

εξγνδφηεο ζπρλά επηδηψθνπλ λα δηαθφπηνπλ ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο κφιηο 

επηηεπρζεί ην ειάρηζην ππνρξεσηηθφ επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν εξγνδφηεο κπνξεί 

δηαθφςεη ηηο εηζθνξέο, πξνζθέξνληαο επηπιένλ πιενλεθηήκαηα, ή απνζχξνληαο έλα 

κέξνο ησλ πιενλαζκάησλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, γηα παξάδεηγκα, κφλν λα 

επηηξέπεηαη έλα νξηζκέλν επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο πάλσ απφ ην ειάρηζην φξην. Οη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα απαηηήζνπλ νη ελ ιφγσ ελέξγεηεο κείσζεο 

ηνπ πιενλάζκαηνο λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο ηαρείαο 

εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο.  

  Ζ Βξαδηιία είλαη κηα ρψξα πνπ δελ επηηξέπεη θαλέλα κέηξν πεξηνξηζκνχ ηνπ 

πιενλάζκαηνο πξηλ δεκηνπξγεζεί έλα «καμηιάξη». Ζ Βξαδηιία δελ απαηηεί 

ρξεκαηνδφηεζε άλσ ηνπ 100% ηνπ παζεηηθνχ ζε κφληκε βάζε, αιιά αλ πξνθχςεη 

πιεφλαζκα, πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην απφζεκα γηα απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά. Έσο 

ην 25% ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ ην απφζεκα. Όηαλ ηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλνπλ ην 125% ησλ ππνρξεψζεσλ, ην ππεξβάιινλ πνζφ 

γίλεηαη εηδηθφ απφζεκα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ, 

λα απμήζεη ηηο θαηαβαιιφκελεο παξνρέο ή γηα ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. Δάλ ην 

εηδηθφ απνζεκαηηθφ ππάξρεη γηα ηξία ή πεξηζζφηεξα ρξφληα, ηφηε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Έλα ακθηιεγφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Βξαδηιίαο είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα απνζχξνπλ κέξνο 

ηνπ πιενλάζκαηνο. Παξφκνηα, ζηε λφηηα Αθξηθή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν 

κέζνο φξνο ησλ εηζθνξψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, είραλ επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 115%. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβέξλεζε φξηζε ηηο εμήο 

αξρέο γηα ηελ θπξηφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο: α) θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο 

αλαινγηθά πνπ ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιήθζεθε, β) ρξεκαηνδφηεζε κειινληηθψλ 

ειιεηκκάησλ, γ) νξηζκφο δίθαηεο ειάρηζηεο παξνρήο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη 

ζηα κέιε.  

  ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, νη εξγνδφηεο γεληθά έρνπλ πνιχ κηθξή 

πξφζβαζε ζην πιεφλαζκα. Οξηζκέλεο αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο είλαη ε Ηξιαλδία, ε 
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Οιιαλδία, ε Πνξηνγαιία θαη ε νπεδία. Ζ Ηξιαλδία κφλν απαηηεί φηη ε έθηαζε θαη ε 

κεηαβνιή ηεο απφζπξζεο ηνπ πιενλάζκαηνο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

θαλνληζκφ. ηελ Οιιαλδία, ηα κέηξα απηά ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο λνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα κέιε έρνπλ ιάβεη πιήξεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή, παξνρέο ηα ηειεπηαία 10 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηνπ πιενλάζκαηνο. ηελ Πνξηνγαιία, ε απφζπξζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο επηηξέπεηαη εθ 'φζνλ έρεη δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα πάλσ 

απφ έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. 

  ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε επηζηξνθή ηνπ πιενλάζκαηνο ζηνλ εξγνδφηε είλαη 

δπλαηή, παξφιν πνπ ππάξρεη βαξηά θνξνινγία. Σν πιεφλαζκα αθφκα κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ησλ κειψλ. πλήζσο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ην πιεφλαζκα πξέπεη λα είλαη 

πάλσ απφ 125%. 

  Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα παξνρψλ, νη θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίζνπλ απζηεξά ηελ πξφζβαζε ησλ εξγνδνηψλ ζην πιεφλαζκα. Χζηφζν, φηαλ νη 

εξγνδφηεο είλαη πιήξσο ππεχζπλνη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζα κπνξνχζε λα 

επηηξαπεί κεξηθή, πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην πιεφλαζκα πάλσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξν ζηνπο 

εξγνδφηεο λα απμήζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εηδηθψλ απνζεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο «καμηιάξη»
32

. Ζ πξφζβαζε απηή κπνξεί λα 

ζπκπιεξσζεί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εξγνδφηεο κε 

πιεφλαζκα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο εηζθνξέο ή λα δηαθφςνπλ  ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ. Έλα ζρέδην πξφζβαζεο ησλ εξγνδνηψλ ζε πιενλάζκαηα, κπνξεί λα είλαη, 

σζηφζν, πνιχ ακθηιεγφκελν θαη κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ζπκθσλήζεη θαη λα 

ηθαλνπνηεί ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

  

6.10. Δλζάξξπλζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηωλ καθξνρξόληωλ πξνηύπωλ εηζθνξώλ 

κέζω θαηάιιειωλ αλαινγηζηηθώλ κεζόδωλ 

  Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εξγνδφηεο εγθαηαιείπνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππέξ ησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη ε 

πηεηηθή θχζε ησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ θαη ε πηεηηθφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

                                                 
32
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θφζηνο ζπληαμηνδφηεζεο θαη πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαηαζηάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ δελ έρνπλ 

απαξαηηήησο ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, 

αιιά έρνπλ γεληθά πην πξνβιέςηκα επίπεδα εηζθνξψλ πνπ, φπσο έρεη δεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα 

κεησζνχλ ή λα ζηακαηήζνπλ ηειείσο.  

  Αληηζέησο νη εξγνδφηεο κειψλ κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δελ έρνπλ 

γεληθά ηε δπλαηφηεηα λα ζηακαηήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηηο εηζθνξέο φηαλ ην 

νηθνλνκηθφ θιίκα είλαη θαζνδηθφ. Οη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ελ γέλεη ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ θεθαιαηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είλαη εκθαλψο δχζθνιν 

λα πξνβιεθζνχλ. Έηζη, ππάξρνπλ ηξφπνη γηα ηελ νκαινπνίεζε ησλ εηζθνξψλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ψζηε λα επηβξαδχλνπλ ηελ πηεηηθφηεηα ηνπο. 

Τπάξρεη αξθεηέο αλαινγηζηηθέο κέζνδνη πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηα επίπεδα 

πηεηηθφηεηαο ησλ εηζθνξψλ. Σν ζπλνιηθφ ηειηθφ θφζηνο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 

ησλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ππνζρεζεί θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν 

πνπ έρεη επηιεγεί. Οη αλαινγηζηηθέο κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ εηζθνξψλ πξέπεη λα νδεγνχλ ζε ινγηθά θαη νκαιά απνηειέζκαηα 

θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε 

ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία, ην θφζηνο ησλ ζπληάμεσλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ πνπ θαιχπηεη 700.000 εξγαδφκελνπο ζε ππαιιειηθέο ζέζεηο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε αλαινγηζηηθή κέζνδν ηνπ θφζηνπο πνπ δηαλέκεη ην θφζηνο ηεο 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ ζην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λένη έρνπλ πνιχ ρακειφ θφζηνο ησλ ζπληάμεσλ ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη ειηθησκέλνη θνζηίδνπλ πνιχ πην αθξηβά, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ 

ιάβνπλ κηα κεγάιε κηζζνινγηθή αχμεζε.  Αλ θαη κηα πιεζψξα αλαινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ είλαη δηαζέζηκε, νη εξγνδφηεο ζπρλά επηιέγνπλ ηελ θάπσο πηεηηθή κέζνδν 

«projected unit» γηα ζθνπνχο ρξεκαηνδφηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε κέζνδνο απηή 

ζπλήζσο απαηηείηαη γηα ηε ινγηζηηθήο απνηίκεζε.  

 

6.11. Καλόλεο επέιηθηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζπλνιηθή 

κεηαβιεηόηεηα  

  Σα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ζα δηαθέξνπλ πάληνηε 

απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ ζε κηα αλαινγηζηηθή κέζνδν. Γηα παξάδεηγκα, ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ εηαηξεία ζε έλα έηνο ή ην επίπεδν ησλ 
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απμήζεσλ ησλ κηζζψλ ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ φηη είρε ππνηεζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηα θέξδε θαη νη δεκίεο ζχκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ιεθζνχλ ππφςε ζηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ, φκσο, ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδεηαη θάπνηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθά θφζηε 

ή εμνηθνλνκήζεηο απνζβέλνληαη.  

  Γεληθά, ππάξρεη αλάγθε γηα επειημία ζηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο
33

. Ζ αζθάιεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη, αιιά νη θαλνληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη δνκεκέλνη έηζη ψζηε λα κελ ηεζεί αδηθαηνιφγεηε πίεζε ζηνπο 

εξγνδφηεο ζηε δηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξίνδνη αλάθακςεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ειιεηκκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ ηε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Δάλ 

ππάξρεη πνιχ κηθξή εμνκάιπλζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα 

έρεη λφεκα λα επηηξαπεί  ζηνπο εξγνδφηεο κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

απνζβεζηνχλ ηα έμνδα πηεηηθφηεηαο ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Αλ επηηξέπεηαη κεγάιε εμνκάιπλζε, κπνξεί λα είλαη 

θαηάιιειν βξαρχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφζβεζεο. Σν επίπεδν επειημίαο ησλ 

θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα εμαξηεζεί επίζεο απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ηακείν κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξφζζεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

εηζθνξέο ρνξεγφο ησλ εξγνδνηψλ.  

  Ζ επειημία γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ειιεηκκάησλ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε άιιεο 

βειηηψζεηο, φπσο είλαη ε δηαζθάιηζε έλαληη ηεο ρξενθνπίαο ηνπ εξγνδφηε. Μηα άιιε 

ξχζκηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί είλαη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο εξγνδφηεο λα 

δηαζέζνπλ επίζεκα εηαηξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, 

ρσξίο ηελ απαίηεζε ν εξγνδφηεο λα θιεηδψζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν. Γηα παξάδεηγκα, νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ππφ νξηζκέλεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σέηνηνπ είδνπο επέιηθηεο ξπζκίζεηο ρξεκαηνδφηεζεο 

ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαηαιιήισο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ γίλεηαη θαηάρξεζε.  

                                                 
33

 European Commission, “Consultation on the Harmonization of Solvency Rules 
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Article 17 of the IORP Directive and IORPs Operating on a Cross-Border Basis” 
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  Σν 2009, ε θαλαδηθή θπβέξλεζε πξφηεηλε λα επηηξαπεί ζηνπο εξγνδφηεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά δνκεκέλεο πηζησηηθέο επηζηνιέο, σο δηαπηζηεπηήξηα, πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηε θεξεγγπφηεηαο έσο ην φξην ηνπ 15% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη πηζησηηθέο επηζηνιέο ζα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο πξνο ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν απφ ηελ εκθάληζε ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ γεγνλφηνο. Οη πηζησηηθέο επηζηνιέο πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ 

θάπνην επίπεδν αζθάιεηαο ζηα κέιε σο ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζεο ζε κεηξεηά. Με ηε 

ρξήζε πηζησηηθψλ επηζηνιψλ, νη εξγνδφηεο δελ ζα απαηηείηαη λα απειεπζεξψλνπλ 

κεηξεηά ζην ηακείν. Δπηπιένλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη επηηπγράλεηαη έλα 

επαξθέο θεθάιαην ψζηε λα κελ απαηηείηαη πιένλ ε αμία ησλ πηζησηηθψλ επηζηνιψλ 

κε ζθνπφ ηελ πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελε ζέζε, φπνπ νη εξγνδφηεο ζα επηηξέπεηαη λα 

απνζχξνπλ ην πιενλάδνλ πνζφ ησλ πηζησηηθψλ επηζηνιψλ.  

  Ζ Αγγιία απνηειεί έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ζπλεηέο πξνβιέςεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ηερληθψλ απνζεκαηηθψλ θαη έρνληαο ινγηθά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα,  ζε ζπκθσλία κε ηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο. Δπηηξέπεη ηελ επειημία 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο ζε 

ζρέζε κε έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν. Σν 2005, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην εηζήγαγε κηα 

επέιηθηε πξνζέγγηζε ρξεκαηνδφηεζεο, θαηά ηελ νπνία αληί λα αθνινπζήζεη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο απνηίκεζεο, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ γηα κηα αλαινγηζηηθή κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο, νηθνλνκηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζπλεηέο θαη λα επηηξέπνπλ έλα 

θαηάιιειν πεξηζψξην γηα πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη αξθεηή εκπεηξία θαη πξέπεη 

λα απνθαζηζηεί ην θαηάιιειν ζρέδην αλάθακςεο. Όπσο θαη ν Καλαδάο, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην επηηξέπεη επίζεο ηηο πηζησηηθέο επηζηνιέο γηα ζθνπνχο ρξεκαηνδφηεζεο, 

θαζψο θαη άιια εξγαιεία, φπσο ειεχζεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ εηζαγσγή ησλ ελ 

ιφγσ απαηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνιηηηθήο, φπνπ 

εηζάγεηαη πνιχ κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ππνζρεζεί. Ζ ξπζκηζηηθή αξρή δεκνζηεχεη 

ηαθηηθά νδεγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ  θαλνληζκψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ειεχζεξσλ 

θεθαιαίσλ. Καηφπηλ, καδί κε απηνχο ηνπο λένπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ζέζπηζε ην Σακείν Πξνζηαζίαο ησλ πληάμεσλ.  
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6.12. Απνθπγή ηωλ ππεξβνιηθώλ ξπζκίζεωλ θαη δηαηήξεζε ελόο ζηαζεξνύ 

ξπζκηζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

  Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα είλαη ηζρπξφ, ψζηε λα παξέρεηαη πςειφο βαζκφο 

πξνζηαζίαο ησλ επεξρφκελσλ παξνρψλ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα βξεζεί ε ζσζηή 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επειημίαο ησλ θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ αιιαγή ησλ θαλφλσλ πνιχ ζπρλά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφζζεηε αζηάζεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληάμεσλ. Οη εξγνδφηεο επηζπκνχλ ηελ πξνβιεςηκφηεηα, ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απιφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. Σα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πνιχπινθα θαη είλαη ζπρλά πην αθξηβά 

απφ απηά ησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα 

απνθεπρζνχλ νη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη άθξσο πνιχπινθεο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο, δεδνκέλνπ φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα απνζαξξχλεη ηνπο εξγνδφηεο απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε καθξνπξφζεζκσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζρέζεσλ. 

  Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηειεί έλα παξάδεηγκα ρψξαο φπνπ ε λνκνζεζία έγηλε 

πεξηζζφηεξν απζηεξή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, απμάλνληαο ηφζν ηηο παξνρέο φζν 

θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη δεκηνπξγψληαο κεγάιε αβεβαηφηεηα 

γηα ηελ  πνιηηηθή πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί. Ζ κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα λα θαηαζηνχλ πην επέιηθηνη 

θαλνληζκνί γηα ηελ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Πξφζθαηα, ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηεο γηα πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ησλ 

θαλνληζκψλ. Θα επηδηψμεη λα πξνηείλεη αιιαγέο γηα ην κέιινλ πνπ ζα θάλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ επθνιφηεξε θαη λα κεησζνχλ ε γξαθεηνθξαηία θαη ην 

θφζηνο. 

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εηζήγαγε νξηζκέλεο αξρέο θαη πςεινχ επηπέδνπ θαλνληζκνχο 

γηα ηηο ρψξεο κέιε, ην 2003, κε νδεγία γηα ηα επαγγεικαηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. 

Ζ νδεγία ηέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή απφ ηα θξάηε κέιε ην 2007. Οξηζκέλεο γεληθέο 

αξρέο, φπσο ε πιήξεο ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαζίδεηαη ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο 

αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ησλ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο, αιιά ην 

πψο ηνπηθή λνκνζεζία ζέηεη απηέο ηηο ίδηεο αξρέο ζηελ πξάμε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά 

αλά ηηο ρψξεο. Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ησλ θαλνληζκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δηαθέξνπλ ζε 

κνξθή ζηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη γηα ηηο παξνρέο, ελψ νη εξγνδφηεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ην χςνο ηεο εγγχεζεο ησλ παξνρψλ πνπ ζα πξέπεη 

λα επηηεπρζεί. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ 
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θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνηειεί επζχλε ησλ εξγνδνηψλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, 

ζπλήζσο κέρξη έλα νξηζκέλν επίπεδν κφλν, ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ εξγνδφηε. 

Οη ρψξεο απηέο κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα ζπλερηζηεί ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε γηα πνιιά ρξφληα, θαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ, 

κπνξεί αθφκε θαη λα είλαη έλα κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ζε 

ρψξεο φπνπ νη ππνζρέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο είλαη επζχλε θάπνηνπ δηαρεηξηζηή, φπσο 

ζηε Γαλία θαη ζε θάπνην βαζκφ ζηελ Οιιαλδία, νη θαλνληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο 

ηείλνπλ λα είλαη πην απζηεξνί. 

  Ζ ζηάζε δηαζθάιηζεο ησλ παξνρψλ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ελ κέξεη ιφγσ ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηδησηηθά 

ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε 

ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαλία θαη ζηελ Οιιαλδία, ηα ηδησηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο απνηεινχλ θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ζπληαμηνχρσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. πκπιεξψλνπλ 

επίζεο ηα ζρεηηθά ρακειά δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, θαζηζηψληαο ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ εγγπήζεσλ κηα θεληξηθή πνιηηηθή 

αλεζπρία.  

  Χζηφζν, θάπνηα ζχγθιηζε ζε ζεκειηψδεηο αξρέο, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο αληηθπθιηθφηεηαο, ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ζχγθιηζε θαλνληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπληάμεσλ θαη λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη δηεζλείο ζπγθξίζεηο ησλ επηπέδσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζεβφκελνη 

θπζηθά ηε λνκνζεζία, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε 

ηνπηθφ επίπεδν.  
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7. ΜΤΧΠΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ   

ε απηφ ην ζεκείν ζα κειεηήζνπκε  έλα κνληέιν ην νπνίν αλαπηχρηεθε πξφζθαηα, ην 

«κπσπηθφ» κνληέιν (myopic model), ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηνπο Bonnie-Jean 

MacDonald θαη Andrew J.G. Cairns
34

 θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, δηφηη απνηειεί κηα ινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ ηεο ζχληαμεο θαη ηεο ειηθίαο.   

  ην κπσπηθφ πξφηππν ε απφθαζε λα ιάβεη ν εξγαδφκελνο ζχληαμε εκθαλίδεηαη 

φηαλ αλακέλεη λα αληιήζεη πεξηζζφηεξε ρξεζηκφηεηα απφ ηελ άκεζε απνρψξεζε ηνπ 

παξά λα εξγαζηεί έλα επηπιένλ έηνο. Έλα άηνκν κε επαξθέο επίπεδν ζχληαμεο ζα 

απνζπξζεί εθηφο αλ θαζνξίδεη κε θάπνηα βεβαηφηεηα φηη ε θαζπζηεξψληαο ηελ 

απνρψξεζε ηνπ ζα ιάκβαλε ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα, φρη κφλν ζην πνζφ ηεο 

ζχληαμεο, αιιά θαη ζε έλα πςειφηεξν εηζφδεκα. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ γεληθά λα 

έρνπλ θάπνηα βεβαηφηεηα γηα ηηο πξννπηηθέο απνρψξεζεο εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνχ 

πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζφ πνπ ζπζζσξεχεηαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

εξρφκελνπ έηνπο, φπσο ν κηζζφο, ην ρσξίο θίλδπλν επηηφθην θαη ε λνκνζεζία, είλαη 

θαηά πξνζέγγηζε γλσζηά ζηελ αξρή θάζε έηνπο. Φπζηθά, νπνηαδήπνηε βεβαηφηεηα 

κπνξεί λα αλαηξαπεί απφ κηα επηθίλδπλε ζηξαηεγηθή επέλδπζεο. Αθ' εηέξνπ, νη 

νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζφ ζχληαμεο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ 

πξφγξακκα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο πέξα απφ ην επφκελν έηνο είλαη αξθεηά 

απξφβιεπηεο, θαζηζηψληαο ηελ εθηίκεζή ηνπο κε πξαθηηθή θαη ζπρλά ρσξίο φθεινο. 

ην κπσπηθφ πξφηππν, ην άηνκν δελ δεζκεχεηαη λα απνζπξζεί ζε έλα έηνο, ην 

ρξεζηκνπνηεί απιά σο ελεκέξσζε ψζηε λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα. Σν άηνκν 

γλσξίδεη φηη κπνξεί λα επαλαμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, εάλ 

απνθαζίδεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Δίλαη αξθεηά πηζαλφ φηη έλα άηνκν 

ζα επέιεγε ηελ άκεζε ζπληαμηνδφηεζε αλ θαη ππάξρεη έλα ζεκείν ζην κέιινλ πέξα 

απφ ην εξρφκελν έηνο φπνπ ζα επηηχρεη κηα πςειφηεξε ρξεζηκφηεηα. Τπνζέηνπκε, 

εληνχηνηο, φηη απηή ε γλψζε απηή δε ιακβάλεηαη ππ’ φςε εμ αηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο 

ηεο κειινληηθήο απφδνζεο ηεο αγνξάο. πλεπψο, δελ έρεη επηπηψζεηο ζηελ απφθαζε 

απνρψξεζεο. 

  Σν κπσπηθφ κνληέιν ηνπνζεηεί κηα ζπλάξηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

θαηά ηελ άκεζε απνρψξεζε θαη κηα πξνβνιή ηνπ φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη ζε έλα 

έηνο κέζσ ηεο ρξήζεο ζπλάξηεζεο  ρξεζηκφηεηαο. Σν κπσπηθφ πξφηππν ζα 
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κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα πβξίδην κεηαμχ ελφο πξνηχπνπ πνπ βειηηζηνπνηεί 

ηελ απφθαζε απνρψξεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαη κεηαμχ ελφο 

πξνηχπνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηήζηα κειινληηθή αχμεζε ηεο ζχληαμεο. 

  Τπνζέηνπκε φηη ν εξγαδφκελνο ζπγθξίλεη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

άκεζε απνρψξεζε, ζην ρξφλν t, έλαληη ηεο απνρψξεζεο ζην ρξφλν t+1. Ζ άκεζε 

απνρψξεζε παξάγεη ηελ αθφινπζε πξνεμνθιεκέλε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο
35

: 

L
tY

sC
UptV

ts

t

rxts

tst

)(

)(
)(    (1) 

 

θαη ε πξνεμνθιεκέλε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ην κειινληηθφ 

εηζφδεκα ζην ρξφλν t αλ ζπληαμηνδνηεζεί ζην ρξφλν t+1 είλαη: 

 

L
tY

C
Up

tY

tC
UtV

t

r

ts

xtsw

t

x

1

1

t-s1 p
)()(

)(
)(    (2) 

φπνπ: 

)(tV R : πξνεμνθιεκέλε ρξεζηκφηεηα ζην ρξφλν t, δεδνκέλεο ηεο απνρψξεζεο ζην 

ρξφλν R  

 

t: ηξέρνλ έηνο 

 

β: πξνζσπηθφο παξάγνληαο πξνεμφθιεζεο (ζηαζεξή παξάκεηξνο)  

 

C(s): θαηαλάισζε ζην ρξφλν s θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο (= (1−π)Τ(s),           (3) 

φπνπ π ην πνζνζηφ εηζθνξάο)  

 

Y(t): κηζζφο θαηά ην έηνο t 

 

)(sCR : θαηαλάισζε ηεο ζχληαμεο ζην ρξφλν s δεδνκέλεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ζην 

ρξφλν R 

)(

)(
¨

Ra

RW

tRx    
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)(cUw
: ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ κειινληηθνχ κηζζνχ  

 

)(cU r : ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηεο κειινληηθήο ζχληαμεο  θαη 

 

L: παξάκεηξνο ρξεζηκφηεηαο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε 

(ζηαζεξή παξάκεηξνο)
36

.  

 

Ζ παξάκεηξνο β κέηξα ην βαζκφ πξνηίκεζεο ελφο αηφκνπ ρξνληθά, γηα 

ηελ απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο. Αλ β = 1, ηφηε ζηα κειινληηθά έζνδα (απφ ηε 

ζχληαμε) δίδεηαη ην ίδην βάξνο κε ην ηξέρνλ εηζφδεκα. Αλ β < 1, ρεηηθά κε ηηο 

ηξέρνπζεο πιεξσκέο, ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο δίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν βάξνο 

ζηελ ζπληαμηνδφηεζε. 

                    

πλεπψο, ππνζέηνπκε γηα ην κέινο ηνπ ηακείνπ φηη ε κειινληηθή θαηαλάισζε 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξέρνληα κηζζφ Τ(t). Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπκε 
)(

)(

tY

sC R

  (5)  θαη 

 
)(

)(

tY

sC
 (6) αληί γηα C

R
(s) θαη C(s), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ ησλ κηζζψλ. 

 

  Αθφκε, νη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο έρνπλ ηελ θάησζη κνξθή: 

ω(s)
)(

)(

)(

)(
Uw

tY

sC

tY

sC
                              (7) 

   

ξ(s)
)(

)(

)(

)(
U r

tY

sC
k

tY

sC RR

                          (8) 

Όπνπ: 

k: ζρεηηθή παξάκεηξνο ζχληαμεο (ζηαζεξή παξάκεηξνο) 

γ: παξάκεηξνο απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ (ζηαζεξή παξάκεηξνο) 
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  Αλ k = 1, ηφηε έλα επξψ εηζνδήκαηνο απφ ζχληαμε έρεη ηελ ίδηα αμία κε έλα επξψ 

εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία. Αλ k > 1, δείρλεη φηη ε ρξεζηκφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

εηζφδεκα, φηαλ ην άηνκν απνιακβάλεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε 

είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο.  

Οκνίσο, ην θέξδνο απφ ηελ αλάπαπζε, L, δείρλεη φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή, 

ηφζν πην γξήγνξα ν εξγαδφκελνο απνθαζίδεη λα ζπληαμηνδνηεζεί. 

 

  Ζ ζρεηηθή απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ, 1 - γ, πεξηγξάθεη ηελ επαηζζεζία ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε ξνή ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ ηνπ. 

  Απμεκέλεο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο απνζηξνθήο θηλδχλνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

απμεκέλε επηζπκία λα έρνπλ παξφκνηα επίπεδα θαηαλάισζεο πξηλ θαη κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζε. Αλ γ = 1, ζπλεπάγεηαη νπδέηεξε πξνηίκεζε ζηνλ θίλδπλν ζε ζρέζε 

κε ην εηζφδεκα. Με άιια ιφγηα, ε ρξεζηκφηεηα είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Γηα γ < 1, ηφηε έρνπκε απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ απφ άηνκν πνπ 

επηζπκεί κηα ζηαζεξή ξνή εηζνδήκαηνο, ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζε φιε ηε 

κειινληηθή δσή ηνπ. 

  Γηα παξάδεηγκα
37

, εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 50% γηα ηελ παξαιαβή ηεο πιεξσκήο 

ησλ  5.000€ θαη ίζε πηζαλφηεηα γηα 10.000€, ηφηε έλα επηθπιαθηηθφ απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο άηνκν κε γ = 0,5 ζα έρεη κφλν 7.285€, πνπ είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ 

αλακελφκελε κέζε ηηκή ησλ 7.500€. 

 

  Δπηπιένλ, ην κνληέιν ππνζέηεη φηη ν κηζζφο θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζχληαμε θαηαλαιψλνληαη πιήξσο θαη απνηακηεχεηαη.  

  Γηα λα επηηεπρζεί απμεκέλε ρξεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο: 

0 < k < 1 αλ γ>1 ή γ<0    θαη     k>1 αλ 0 < γ < 1. 

 

 Σα σ(s), μ(s) απνηεινχλ αλεμάξηεηεο επηδξάζεηο γηα θάζε άηνκν, φπσο ε πξνηίκεζε 

γηα εξγαζία αληί ηεο αεξγίαο, ε πγεία ηνπ αηφκνπ, ην θχιν θαη ε ειηθία, ηα νπνία 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ.  
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  χκθσλα κε ηνπο Stock θαη Wise (1990) ηα σ(s), μ(s) αθνινπζνχλ δηαδηθαζία 

Markov σο εμήο: 

                       
)()1()s( ss ,   κε 0))((1 sEs                                    (9) 

                       
)()1()s( ss ,   κε  0))((1 sEs                                    

(10) 

 ε εηήζηα βάζε, ε ζχληαμε πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ απφζπξζε, ππαγνξεχεη έλα 

επίπεδν παξνρψλ θαζ’ φιε ηε ζπληαμηνδφηεζε, πξνθαιψληαο Ct(s) = Ct(t), γηα s ≥ t. 

  Ζ πξνεμφθιεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ κειινληηθνχ εηήζηνπ κηζζνχ είλαη  

)(

)(

tY

tC
Uw θαη ε πνζφηεηα L

tY

C
Up

t

r

ts

xts x

1

1

t-s p
)(

 είλαη ε πξνεμφθιεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο κειινληηθήο ζχληαμεο.  

  Γεδνκέλνπ φηη ε ζχληαμε θαζνξίδεηαη ζην ρξφλν t, εάλ ε απνρψξεζε απφ ηελ 

εξγαζία είλαη άκεζε, ην V
t
(t) έρνπκε: 

 L
tY

sC
UptV

ts

t

rxts

tst

)(

)(
)(  είλαη κε ηπραίν ζην ρξφλν t. 

 Αληηζέησο, ην V
t+1

(t) δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

L
tY

C
Up

tY

tC
UtV

t

r

ts

xtsw

t

x

1

1

t-s1 p
)()(

)(
)(  , πνπ είλαη ηπραίν. 

 

  Έλα δεχηεξν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ κπσπηθνχ πξνηχπνπ είλαη φηη 

ην άηνκν έρεη κηα επηηεδεπκέλε ψζεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ L (ειεχζεξνπ ρξφλνπ) 

ζηελ απνρψξεζε. Δπηπιένλ, ν Lachance (2003) ζπκπεξηέιαβε ηε ζηαζεξή θαη 

πξφζζεηε ρξεζηκφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, L, ζηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ αηφκνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο (έλαξμε 

ζπληαμηνδφηεζεο).  

  Έζησ φηη ε πξνζδνθία ηνπ αηφκνπ γηα ην κέιινλ, βαζηζκέλε ζε πιεξνθνξίεο ζην 

ρξφλν t, ζπκβνιίδεηαη κε E
t
(.), ηφηε νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ηελ απφθαζε γηα 

ζχληαμε κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ θαησηέξσ: 

                       

LsE
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kptVE t
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                         (11) 

θαη 
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tY

sC
kEp
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tC
tVE
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t

txts
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1
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)(
(t)
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)(
))((      (12) 

  Ζ πξψηε εμίζσζε, είλαη ε αλακελφκελε πξνεμνθιεκέλε ρξεζηκφηεηα ηεο άκεζεο 

απνρψξεζεο θαη δεχηεξε εμίζσζε είλαη ε αλακελφκελε πξνεμνθιεκέλε ρξεζηκφηεηα 

ηεο απνρψξεζεο ην επφκελν έηνο. ην ρξφλν t, ην άηνκν γλσξίδεη φηη: 

                        )(

)(
)(

¨

ta

tW
tC

x

t            θαη           C(t)= (1−π)Τ(t). 

  Κάησ απφ ην κπσπηθφ πξφηππν, έλαο εξγαδφκελνο ζα επηιέμεη λα ζπληαμηνδνηεζεί 

εάλ δελ αλακέλεη λα επηηχρεη κηα πςειφηεξε ρξεζηκφηεηα κε ην λα θαζπζηεξήζεη ηελ 

απνρψξεζε ηνπ έλα επηπιένλ έηνο, φηαλ: 

0)(
)(

)(
p

Y(t)

)(

)(

)(
))(())((

t-s

x

1

1

t-s1

tuL
tY

skC
pL

skC
Ep

tY

tC
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                  (13) 

 

  Πξνζεγγηζηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ππνινγηζκψλ 

φηη ν βέιηηζηνο εθηηκεηήο (best estimate) γηα ηελ   είλαη: 

                               (14) 

 

Όπνπ, γηα λα ιάβεη ζχληαμε ην άηνκν πξέπεη: 

              (15) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

  Καησηέξσ παξαηίζεληαη θάπνηνη ηχπνη
38

 αλά θαηεγνξία θηλδχλσλ γηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζρέζε κε ην αηνκηθφ πξφηππν: 

  Αλακελφκελεο απνδεκηψζεηο κε δηαθνξεηηθά αίηηα εμφδνπ (decrements), φπσο 

ζάλαηνο, κφληκε νιηθή ή κφληκε κεξηθή αληθαλφηεηα, πξφζθαηξε αληθαλφηεηα γηα 

εξγαζία θαη ζάλαην ή αλαπεξία απφ αηχρεκα:   

                    (16) 

Όπνπ, 

x : ειηθία αζθαιηζκέλσλ αηφκσλ 

e : ειηθία πξφζιεςεο ή ειάρηζηε ειηθία έληαμεο ζην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα 

r : ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο 

 : πιήζνο αηφκσλ ειηθίαο x ην έηνο t 

   : ζπλνιηθή αλακελφκελε απνδεκίσζε αλά αίηην εμφδνπ 

 :  πηζαλφηεηα επέιεπζεο ηνπ δεκηνγφλνπ ελδερνκέλνπ αλά αίηην εμφδνπ 

 : θεθάιαην γηα ην j-άηνκν ειηθίαο x γηα ην έηνο t αλά αίηην εμφδνπ 

 

Αθφκε, γηα απνδεκηψζεηο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο εζσλνζνθνκεηαθήο, 

εμσλνζνθνκεηαθήο, ηνθεηνχ, είλαη: 

                                                        (17) 

Όπνπ, 

α : ειάρηζηε ειηθία αζθαιηζκέλσλ αηφκσλ  

σ : κέγηζηε ειηθία αζθαιηζκέλσλ αηφκσλ 

 : πηζαλφηεηα λνζειείαο ην έηνο t αλά αίηην εμφδνπ  

 : πιήζνο αηφκσλ ειηθίαο x ην έηνο t 

   : ζπλνιηθή αλακελφκελε απνδεκίσζε αλά αίηην εμφδνπ 

 : κέζε ηηκή δαπαλψλ / επηδνκάησλ λνζειείαο γηα ειηθίαο x γηα ην έηνο t αλά 

αίηην εμφδνπ 
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Δπηπιένλ, ε παξνρή (θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ) θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, είηε εθάπαμ 

είηε κε ηε κνξθή πξνζφδνπ (ζχληαμε) είλαη:  

   ,                          (18) 

Με πνζφ κεληαίαο ζχληαμεο: 1%  

Όπνπ, 

 : ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην αζθαιηζκέλνπ ειηθίαο x  

 : εηήζηα εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ειηθίαο x 

 : εηήζηα απφδνζε επελδχζεσλ  

 : πνζνζηφ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ επί ηνπ απνζέκαηνο (επελδχζεσλ) 

 : πνζνζηφ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ επί ησλ αζθαιίζηξσλ (εηζθνξψλ) 
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ΘΔΧΡΙΑ ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ 

 

 

  πρλά δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηε κέηξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο
39

 ηνπ ρξήκαηνο ε 

λνκηζκαηηθή θιίκαθα. Οξηζκέλα θαηλφκελα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε ηε ζεσξία 

ρξεζηκφηεηαο, φπνπ u(x) ε ρξεζηκφηεηα. πλήζσο ζπκβνιίδεηαη κε x ν πινχηνο ή ην 

θέξδνο ελφο αηφκνπ. 

  Έζησ κηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο u(x) κε ηηο εμήο βαζηθέο ηδηφηεηεο: 

1. u(x) απμαλφκελε σο πξνο x 

2. u(x) ζηξέθεη ηα θνίια άλσ 

3. u(x) ζπλήζσο δπν θνξέο δηαθνξίζηκε σο εμήο:  u'(x) > 0   θαη   u''(x) < 0 

 

Παξάδεηγκα  

Δθζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο      

 

Όζν  ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο θξάζζεηαη θαη ηείλεη ζην  

 

Μηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο u(x) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηζνδχλακε 

ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο:    ,   κε Α>0 θαη Β ηπραίν            (19) 

 

πλαξηήζεηο απνζηξνθήο ηνπ θηλδύλνπ (risk aversion) 

Γηα δεδνκέλε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο u(x), έρνπκε:  

                                        (20) 

ε νπνία νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ζα έρνπκε:    

 
 
 

Αθφκε, κε δεδνκέλε ηε ζπλάξηεζε απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ, , έρνπκε: 

 

θαη    

Θα κπνξνχζακε λα εθαξκφζνπκε έλα θάησ θξάγκα, έζησ μ, ζην παξαπάλσ σο εμήο: 
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