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Γνωμοδότηςη για το «υπό ίδρυςη» νζο ςυνταξιοδοτικό ταμείο τεχνικών τηλεόραςησ Σ.Α.Σ.Ε.-ΡΣ
φμφωνα με το αρκρ. 51 παρ. 4 του νόμου 3655/2008, ςτον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ του Ε.Σ.Α.Π.Μ.Μ.Ε. ςυνίςταται τομζασ αςφάλιςθσ τεχνικϊν ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ ( Σ.Α.Σ.Ε-ΡΣ) με
λογιςτικι και οικονομικι αυτοτζλεια, ο οποίοσ ςτο εξισ κα αποκαλείται ωσ «τομζασ». κοπόσ του
τομζα είναι θ παροχι μθνιαίασ κφριασ ςφνταξθσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του και ςτα μζλθ των
οικογενειϊν τουσ.
τθν αςφάλιςθ του τομζα υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ, που ζχουν άδεια
άςκθςθσ επαγγζλματοσ και απαςχολοφνται με μία από τισ ειδικότθτεσ που αναφζρονται ςτισ οικείεσ
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, κατά κφριο επάγγελμα και με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςτουσ
μθ κρατικοφσ ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθ χϊρα.
Ανάλυςη αναλογιςτικήσ μελζτησ.
Η μελζτθ ςυντάχκθκε με ςτοιχεία που δόκθκαν από το ΙΚΑ ανάλογα με τθν οικονομικι
δραςτθριότθτα και το επάγγελμα των εργαηομζνων κατά κφριο επάγγελμα και με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςτουσ μθ κρατικοφσ ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ. τοιχεία
που δεν αποδίδουν τον πραγματικό αρικμό για μία ακριβι αναλογιςτικι μελζτθ προοπτικισ και
βιωςιμότθτασ υπό ίδρυςθ ταμείου.
Ο αρικμόσ 7.513 αςφαλιςμζνων που αναφζρεται ςτθν αναλογιςτικι μελζτθ δεν αποτελεί αςφαλι
αρικμό εργαηομζνων με αυτζσ τισ ειδικότθτεσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα θ όποια προςζγγιςθ να
παρουςιάηει αδυναμίεσ ωσ προσ το αποτζλεςμα με ακριβι ςτοιχεία ςε μία μελζτθ που οφείλει να
αποδϊςει πραγματικά ςτοιχεία για τθ βιωςιμότθτα ενόσ αςφαλιςτικοφ ταμείου.
Σζτοιεσ προςεγγίςεισ ζχουν δοκιμαςτεί και κατά το παρελκόν δθμιουργϊντασ ταμεία ςυντεχνιϊν με
τα γνωςτά ςθμερινά αποτελζςματα (μειϊςεισ ςυντάξεων, αυξιςεισ ορίων θλικίασ, αδυναμία
πλθρωμϊν ςυντάξεων).
Επί τθσ ουςίασ θ μελζτθ πρζπει να ςτθριχκεί ςτα πραγματικά ςτοιχεία που διακζτει θ ΕΝΩΗ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Σ.Ι.Σ.Α.) και θ ΕΝΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ(Ε.Σ.Ι.Σ.Β.Ε.).
φμφωνα με τα ςυνδικάτα, ςιμερα διακζτουν περί 2.300 μζλθ τα οποία πλθροφν τισ ανάλογεσ
προχποκζςεισ για τθν ζνταξθ τουσ ςτο εν λόγω ταμείο.
Με τθν αρμονικι ςυνεργαςία των ςτελεχϊν του ΙΚΑ και με τουσ αρμόδιουσ για τθ ςφνταξθ τθσ
μελζτθσ, δθλϊνεται αδυναμία εξεφρεςθσ πραγματικϊν ςτοιχείων από τα οποία να φαίνεται ο
πραγματικόσ αρικμόσ αςφαλιςμζνων που κα μεταφερκεί ςτο νζο ταμείο (δεν υπάρχουν
πραγματικά ςτοιχεία δθλϊνει το ΙΚΑ), το τοπίο είναι κολό και θ όποια προςζγγιςθ με βάςθ τουσ
7.513 αςφαλιςμζνουσ οδθγεί με μακθματικι ακρίβεια το υπό ίδρυςθ ταμείο ςτθ μθ βιωςιμότθτα
πζρα τισ 15ετίασ και τθσ χρεοκοπίασ του ςτθ ςυνζχεια.
Αποτζλεςμα, αςφαλιςμζνοι με ζναρξθ αςφάλιςθσ από ςιμερα και μζχρι 20 ετϊν αςφάλιςθσ και
θλικιϊν από 25-45 ετϊν ςιμερα, να αντιμετωπίςουν προβλιματα καταβολισ ςυντάξεων ςτο
μζλλον.
Σο αποτζλεςμα κα προςδιορίςει τισ ςθμερινζσ διεκδικιςεισ των εργαηομζνων για τθν ζνταξθ τουσ
ςε ζνα ενιαίο ταμείο για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ ςτο χϊρο των Μ.Μ.Ε. με πλιρθ αςφαλιςτικι

κάλυψθ (ςφνταξθ, υγεία, επικοφρθςθ). Βάςθ γι αυτό το ταμείο μποροφν να αποτελζςουν τα
υπάρχοντα ςιμερα ταμεία ςτον χϊρο του τφπου.
Δεν μποροφμε να μιλάμε για ενοποίθςθ αςφαλιςτικϊν ταμείων και ταυτόχρονα να δθμιουργοφμε
εν τθ γενζςει τουσ προβλθματικά ταμεία.
Με δεδομζνα τα ςτοιχεία των ςυνδικάτων και τον αρικμό των μελϊν τουσ περί του 2.300
αςφαλιςμζνουσ και με ςτατιςτικά ςτοιχεία προςδιορίηουμε τθν αςφαλιςτικι πορεία των
εργαηομζνων.
ΠΛΗΘΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ
1) Πλικοσ ανδρϊν-γυναικϊν αςφαλιςμζνων για πρϊτθ φορά μζχρι 31-12-1992
2) Πλικοσ ανδρϊν-γυναικϊν αςφαλιςμζνων για πρϊτθ φορά μετά τθν 1-1-1993
φνολο αςφαλιςμζνων

1.000
1.300
2.300

ΜΕΗ ΗΛΙΚΙΑ (Ε ΕΣΗ) ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ
1) Μζςθ θλικία ανδρϊν-γυναικϊν αςφαλιςμζνων για πρϊτθ φορά μζχρι τθν 31-12-1992
2) Μζςθ θλικία ανδρϊν-γυναικϊν αςφαλιςμζνων για πρϊτθ φορά μετά τθν 1-1-1993

44 ετϊν
32 ζτθ

Με δεδομζνθ τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν αδειοδότθςθ των τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν
ςτακμϊν οι ειςερχόμενοι ςτθν αςφάλιςθ του τομζα ενδεχόμενα να είναι αρνθτικι ςε ετιςια βάςθ,
αποτζλεςμα θ ζναρξθ απονομϊν ςυντάξεων δεν αποτελεί δεδομζνο με το όριο θλικίασ για ςφνταξθ
γιρατοσ.
Αναπόφευκτα με τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία και ςε χρόνο απροςδιόριςτο κα υπάρχουν
ςυνταξιοφχοι ςυντάξεων αναπθρίασ, από εργατικό ατφχθμα ςυμβαίνει πολφ ςυχνά λόγω των
δυςκολιϊν του επαγγζλματοσ, εξωεργατικοφ ατυχιματοσ, αναπθρικζσ ςυντάξεισ από κοινι νόςο,
ςυντάξεισ λόγω κανάτου.
Με δεδομζνο τα 2300 μζλθ τα οποία πλθροφν τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο ταμείο και τισ μζςεσ
ετιςιεσ αποδοχζσ αςφαλιςμζνων για το 2006 φκάνουν τα 16.471,73, ευρϊ. Σα ζςοδα του ταμείου
παρά τισ κατ' ζτοσ αυξιςεισ μιςκϊν και κατά ςυνζπεια αυξιςεων των ετιςιων εςόδων το ταμείο κα
ζχει ζςοδα περί τα 7.800.000 ευρϊ.
Οργάνωςη-διοίκηςη ταμείου
Για τθ λειτουργία του ταμείου τθ διοικθτικι και οργανωτικι του αυτοτζλεια απαιτοφνται:
1) Ενοικίαςθ καταςτθμάτων Ακινα-Θεςςαλονίκθ.
Ενοίκια προχπολογιςτικά 3000 μθνιαίωσ x 12 μινεσ 3600 ευρϊ με αναπροςαρμογζσ ανάλογα με τα
ςυμβόλαια.
2) τελζχθ-υπάλλθλοι τουλάχιςτον 15 με μζςο όρο μιςκϊν αςφάλιςθσ 2500 ευρϊ x 15 = 37500
ευρϊ μθνιαίωσ ςε ετιςια βάςθ 37500 x 14 = 527000 ευρϊ.
3) Όργανα διοίκθςθσ - διοικθτικό ςυμβοφλιο περί τα 150000 ευρϊ ετθςίωσ.
Διοικθτικά ζξοδα οργάνωςθσ, αναλϊςιμα, υπολογιςτζσ, κακαριότθτα, κζρμανςθ, τθλζφωνα περί τα
50.000 ευρϊ ετθςίωσ.
φνολο δαπανών διοίκηςησ (οικονομική κατάςταςη τομζα)
1. Ενοίκια
2. Μιςκοί ςτελεχϊν-υπαλλιλων
3. Όργανα διοίκθςθσ
4. Διοικθτικά ζξοδα
φνολο προχπολογιςτικό προςωρινό (ετθςίωσ)

36.000 ευρϊ
525.000 ευρϊ
150.000 ευρϊ
50.000 ευρϊ
761.000 ευρϊ

Προςωρινζσ ςυνταξιοδοτιςεισ τθν προςεχι διετία περί τουσ 100 αςφαλιςμζνουσ με μζςο όρο
ποςοφ ςφνταξθ τα 900 ευρϊ.

Απεικόνιςη πορείασ δαπανών - ςυντάξεων
100 ςυνταξιοφχοι με 14 μινεσ απονομισ ςφνταξθσ ετιςια δαπάνθ 1.260.000 ευρϊ.
Σαυτόχρονα θ μείωςθ των αςφαλιςμζνων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ και θ τουλάχιςτον ανάλογθ
αναπλιρωςθ με ανάλογο αρικμό αςφαλιςμζνων δθμιουργεί ςτο ταμείο αναλογιςτικό ετιςιο
ζλλειμμα:
100 αςφαλιςμζνοι εξζρχονται του ταμείου λόγω ςυνταξιοδότθςθσ με μζςο όρο αποδοχϊν 18000
ευρϊ και ποςοςτό υπολογιςμοφ τισ ειςφορζσ ςτο 20%, 360.000 ευρϊ ςε ετιςια βάςθ.
Γενικό ςφνολο ετιςιων δαπανϊν
1. Δαπάνεσ διοίκθςθσ
761.000 ευρϊ
2. Δαπάνεσ πικανϊν πρόωρων ςυντάξεων
1.260.000 ευρϊ
φνολο
2.021.000 ευρϊ
Σαυτόχρονθ μείωςθ εςόδων κατά 1.260.000 ευρϊ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 100 αςφαλιςμζνων λόγω
αναπθρίασ-κανάτου.
Ετήςια ζςοδα προχπολογιςτικά εάν πληρώνονται τοισ μετρητοίσ
Ζςοδα
Δαπάνεσ ςυντάξεων
Δαπάνεσ διοίκθςθσ
Ετιςιο υπόλοιπο

6.540.000 ευρϊ
1.260.000 ευρϊ
761.000 ευρϊ
4.519.000 ευρϊ

ε βάκοσ δεκαπενταετίασ με ϊριμα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα για τουλάχιςτον ςτο 40% των
ςθμερινϊν αςφαλιςμζνων και τθν αφξθςθ των εργαηομζνων ςε μθ ανάλογο αρικμό θ αναλογία
ςυνταξιοφχων προσ εργαηομζνουσ κα φκάςει ςτο ½ με δεδομζνεσ και τισ αναπθρικζσ ςυντάξεισςυντάξεισ κανάτου.
Για τθ βιωςιμότθτα ενόσ ταμείου απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να υπάρχει αναλογία μεταξφ
εργαηομζνων προσ ςυνταξιοφχουσ, ζνασ ςυνταξιοφχοσ προσ πζντε εργαηόμενουσ. Σα ςτοιχεία είναι
αμείλικτα για τθ μθ βιωςιμότθτα του ταμείου.
Με δεδομζνο ότι ο τομζασ δε διακζτει περιουςία και ο κοινωνικόσ πόροσ που κα διατεκεί από τθν
πολιτεία δεν ζχει προςδιοριςτεί, το ταμείο από τθν ίδρυςθ του δθμιουργεί προοπτικι μθ
βιωςιμότθτασ, αφοφ κα παρουςιάηει αναλογιςτικό ετιςιο ζλλειμμα περί τα 2000 ευρϊ, το οποίο κα
πρζπει να καλφπτεται από τθν πολιτεία.
ε κάκε περίπτωςθ, ταμεία τα οποία δε διακζτουν κατά τθν ίδρυςθ τουσ τουλάχιςτον 10000
αςφαλιςμζνουσ δεν κα μποροφν να ςυνεχίςουν πζρα τισ 15ετίασ.
Ζχοντασ υπόψθ και τα διαμορφοφμενα χρζθ των επιχειριςεων τα οποία ρυκμίηονται από τθν
πολιτεία και ςτθ ςυνζχεια δεν καταβάλλονται.
Σο υπό ίδρυςθ ταμείο δεν μπορεί να υπάρξει βιωςιμότθτα πζρα τθσ δεκαπενταετίασ με αποτζλεςμα
οι αςφαλιςμζνοι από 1-1-1993 και μετά να αντιμετωπίηουν προβλιματα καταβολισ αυτοτελοφσ
ποςοφ ςφνταξθσ.
Κάκε ςϊφρον ασ φροντίςει από ςιμερα τθ μθ δθμιουργία ενόσ ακόμα προβλθματικοφ ταμείου εν
τθ γενζςει του. Οι εργαηόμενοι ςιμερα τεχνικοί ςτθν ιδιωτικι τθλεόραςθ και ραδιοφωνία πρζπει
να ενταχκοφν αςφαλιςτικά αλλά και ςυνταξιοδοτικά ςτο φυςικό τουσ χϊρο που είναι τα ταμεία
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