
Ασφαλίζουμε το ιατρικό μέλλον!

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΠΙΔ (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. ΝΠΙΔ)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πλήρης ανατροπή των συνταξιοδοτικών δεδομένων μας απαιτεί δράση πέρα από το
θρήνο για όσα έγιναν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχοντας διαγνώσει εγκαίρως τα τότε επερχόμενα
και σήμερα πλέον επελθόντα ζητούσε από πενταετίας την μετατροπή του ΤΣΑΥ σε επαγ-
γελματικό ταμείο, όταν ο νόμος έδινε αυτό το δικαίωμα από 2012-2014, προσκρούοντας
στην άρνηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Αποφασίσαμε με διευρυμένη πλειοψηφία του Δ.Σ. να δημιουργήσουμε το δικό μας
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για να βοηθηθούμε όλοι στο σχεδιασμό του συν-
ταξιοδοτικού μέλλοντος μας.

Η επιστημονική δουλειά των συνεργατών μας (αναλογιστές, νομικοί, φοροτεχνικοί κλπ.),
οι πολύτιμες συμβουλές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που έχει όμοιο ταμείο,
και η αποφασιστικότητα των μελών του Δ.Σ. μας επιτρέπει σήμερα να παρουσιάσουμε το
Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. ΝΠΙΔ, εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Εργασίας).

Έτσι, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ιδρύ-
θηκε επισήμως με το ΦΕΚ 2496/19-7-2017 και βρίσκεται πλέον σε λειτουργία.

Σας προσκαλούμε με την διαβεβαίωση ότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε το Ταμείο
να ανήκει και να διοικείται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του.

Με τιμή,

Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ ιδρύθηκε το
2017 και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, τις Υπουργικές Απο-
φάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, καθώς και από το ενσωμα-
τωμένο στην έννομη τάξη κοινοτικό δίκαιο (Οδηγίες 2003/41 & 2016/2341) ως και από κάθε
τροποποίηση της εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο
αφ’ ενός της Εθνικής Ανα λογιστικής Αρχής και αφ’ ετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμένους του επαγγελματικής ασφαλιστι-
κής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την
κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας από ατύχημα και του θανάτου
από ατύχημα.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού υφίστανται οι κλάδοι:
1. Κλάδος Εφάπαξ Καθορισμένων Εισφορών για παροχή εφάπαξ ποσού.
2. Κλάδος Σύνταξης για παροχή μη εγγυημένης μεταβαλλόμενης σύνταξης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ είναι γε-
γονός! Ένα Ταμείο δικό μας που θα διασφαλίσει τους κόπους μας και θα εξασφαλίσει
σε κάποιο βαθμό το πέρασμα από την έντονη και δύσκολη καθημερινότητα του λει-
τουργήματος μας, στην επόμενη ημέρα.

Το Ταμείο, του οποίου η λειτουργία στηρίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομο-
θεσία, είναι ανεξάρτητο από το κράτος και διαθέτει κλάδο εφ’ άπαξ, κλάδο σύνταξης.

Μένει σε εμάς να το πλαισιώσουμε και να το στηρίξουμε για να είναι αυτό με την σειρά
του το αυριανό μας στήριγμα.

Με τιμή,

Ιωάννης Μέγας 
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ



Μέλη

Μέλη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΝΠΙΔ έχουν δικαίωμα να είναι:
■ Oι ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
■ Oποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού, Φαρμακευτικού, Οδοντιατρικού και Κτηνιατρικού

Κλάδου της Ελλάδας.

Εισφορές

Είδος Ελάχιστη Εισφορά Μέγιστη Εισφορά

Τακτικές 50 € μηνιαίως 3.000 € μηνιαίως
Έκτακτες 1.000 € ανά έτος 100.000 € ανά έτος

* Σχόλιο: Οι έκτακτες εισφορές είναι προαιρετικές.

Όργανα του Ταμείου

Τα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και η Επενδυτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ταμείο διοικείται από 7μελές Δ.Σ. Για την χάραξη της επενδυτικής πολιτικής, το Δ.Σ.
του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας και
Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των ΤΕΑ (ΦΕΚ 178 Β/23.1.2015), όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει.

Παροχές

■ Εφάπαξ ή μηνιαία μεταβαλλόμενη σύνταξη.
■ Απόδοση υπολοίπου λογαριασμού σε κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου του

συνταξιούχου.

Επικοινωνία με το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ:
Διεύθυνση: Επανωμής 26 και Αδριανουπόλεως, 4ος όροφος, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Ώρες λειτουργίας: 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Τηλέφωνο: 2310 402.024
Ιστότοπος: www.teaisth.gr
e-mails: teaisth@opf.gr και teaisth_cs@opf.gr

Οφέλη και πλεονεκτήματα συμμετοχής στο ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Η υπαγωγή υγειονομικών (από όλη την Ελλάδα) στο ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ αποφέρει μια σειρά
από οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

■ Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα
με τον ισχύοντα νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ. 1ε).

■ Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα
νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ. 1 στ).

■ Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγ-
γύης (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο 6, Παρ. 2).

■ Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Το Δ.Σ. εκλέγεται μόνο από τα μέλη του ΤΕΑ
ΙΣΘ ΝΠΙΔ, με διαδικασία η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία του, και συνεπώς διοι-
κείται από αυτά και όχι από μετόχους. Κάθε ασφαλισμένος-μέλος μπορεί να συμ-
μετάσχει στην διοίκηση του Ταμείου.

■ Λόγω του μη κερδοσκοπικού του χαρακτήρα, οι αποδόσεις των επενδύσεων απο-
δίδονται εξολοκλήρου στους ασφαλισμένους-μέλη του, σε αντίθεση με τις ιδιω-
τικές ασφαλιστικές εταιρίες, όπου τα κέρδη διανέμονται στους μετόχους.

■ Mέγιστη δυνατή διαφάνεια της πληροφόρησης, μέσω του Ατομικού Συστήματος
Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης: Με προσωπικούς κωδικούς, μπορεί το κάθε
μέλος, όποτε θέλει και όσο συχνά θέλει, να έχει on-line πρόσβαση σε επικαιρο-
ποιημένα σημαντικά στοιχεία, όπως π.χ. η αναλυτική σύνθεση των επενδύσεων
του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ και η καθημερινή τους αποτίμηση, ο  ατομικός συνταξιοδοτικός
λογαριασμός, οι εκτιμήσεις του μελλοντικού ποσού συνταξιοδότησης, κλπ.

■ Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγ-
χου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές
αρχές και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσω-
τερικούς ελεγκτές).

■ Δυνατότητα επιλογής του ποσού της μηνιαίας τακτικής εισφοράς ή/και της ετή-
σιας έκτακτης εισφοράς (σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό μπορεί να τροποποι-
ηθεί, μια φορά τον χρόνο).

■ Δυνατότητα λήψης παροχής εφάπαξ, μετά από ελάχιστη παραμονή ενός έτους
(το ποσό της παροχής αποδίδεται στο μέλος μετά την πρώτη πενταετία).

■ Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (2ος πυλώνας ασφάλισης) είναι ένας κατα-
ξιωμένος θεσμός παγκοσμίως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΤΕΑ αποτελούν έναν
από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης, καλύπτοντας πάνω
από το 25% του ενεργού  πληθυσμού.

■ Μετουσίωση των κόπων των υγειονομικών σε μια βιώσιμη και ανταποδοτική
ασφαλιστική παροχή, δίνοντας έτσι την δυνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κά-
λυψης και ενδυνάμωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος.


