
παρούσα αξία συντάξεων 
ενεργών ασφαλισµένων 
απδ 1/1/1993 

παρούσα αξία συντάξεων 
µέλλσυσσς γενιάς 
ασφαλισµένων 

παρούσα 'αδα συντάξεων 
ήδη αυνmξιούχων 

παρούσα αξία δαπάνης 
συνταξιοδότησης ανενεργών 
ασφαΑισµέτιων 	, 

παρούσα αξία δαπανών 
sιαχείρισηc ' 

Κυριακή  18 Μαρτίού  2018 /τ Ν k Ά~ υ 
Μ G 

Γ_ η Ι Ν 1' 4 
f 	*Γ οικοόδ  

∆ικό  τούς ταµείο επικονρήσής 
Θέλούν να αποκτήσούν. ο1 δικηγόροι 
Ενώ  καταβάλλουν εξοντυmκές εισφορές, βλέπουν τις νέες συντάξεις να συρρικνώνονται 

Τον... έξοδά  τους από  τον πρώτο 
πνλώνα ασφάλισηs,ηατο σκέλοs 
τηs επixούρπσηsκαιτουεφάπαξ, 
επιδιώκουν οι διχπγόφι, οι οποίοι 
ενώ  καλούνται να καταβάλουν 

_ εξοντωτixέs εισφορέs που αγγί-
ζουν το 38% του εισσδήµατόs 
τουs, βλέπουν Τ15 νέεs σνντδξειs 
να συρρικνώνονται σωεχώs. Οι 
δικηγορικοί  σύλλογοι τπs χώραs 
έχουν ήδη διερευν∆σει νι δωη- 
τότητα ηπόσχισπs του κλάδου 
επαούρησηsκαι πρδνοια5Αθηνών 
από  το Ενιαίο Ταµείο Επixουρυά  
Ασφάλισπs και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΓΕΛΕΙΙ) και οι σχετικέs αναλo- 
ηστixέs µελέcεs µε Τ15 πφτdσειs 
του έχουν κατατεθεί  στο υπουρ-
γείο Εργασίαs. Η µετάβαση, το 
ισχυρότερο πρόβληµά  που αντι-
µετωΜΖοω όλε οι πρσσπάΘειεs 
αλλαγήs τηs αρχιτεκτονυσ1s των 
συστηµάτων κοινωνική  ασφδλι-
σπτ, δενεί%'αι εύκολη. Οµωs, σύµ-
φωνα µε τη στοωεία από  τιs µε-
λέτε5 που έχει διενεργήσει η'εται-
ρεΙα βτιdeηtlα1 και παρουσιάζει 
σήµερα η «Κ», π δηµιουρήα Τα-
µείου Επαγyελµαπκήs Ασφάλισηs 

' ( ΕΑ),καΥεφσρµογήντπs Οδπήαs 
2343/2016 rns Ενρωπαπα $ Ενω-
σπs, µε παρdλληλπ κατάργηση 
ταυ ποσοστού  7% για τον κλάδο 
Επικουριχήs Ασφάλιση xaBώs 
και 4% για τον Κλάδο Πρόνοιαs 
∆υσιγόρωνΑθπνών σε βάθοs χρό-
νου, θα έχει σπµηντixά  καλύτερα 
αποτελέσµατα ηα το αννολρτων Οι ηχετικές αναΛογιστΙ- εν ενεργεία δικηγόρων αλήςyχρy~, 
των συν;σξ1αύριWγiQπΤυά  χοφ- Κς µελέτες µε τις πρo- 
'ιστικ∆ δηλώνει στην .Ιί. ο τάσεις τους EXOUV πρόεδροs του ∆ιιmΥοριχού  

Αθmτύν(∆Σιµ ∆ηµtπρητ κατατεθεί  στο υπουρ- 
ρβεσοτ, σή
~0 εργασίας. αταβάλΑοω σe φdραστ και αι- 
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Trις ΡΟΥΑΑΙ ΣΑΑΟΥDΟΥ 
Αναλογιστικό  ισοζύγιο επικουρικής σύνταξης 

Ταµείου Επικουρικής ΑσφάλιQης ∆ικηγόρων (ΤΕΑ∆) 
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τουs. Τοθέµα έχει ήδη τεθεί  Και 
στουs ειcπροσώπουs των δανει-
στών, χωρίs ακόµη να υπάρχει 
σαφήsτοποθέτηση,χαθώsσύµ-
φωνη µε πληροφορ1εs υπήρξε 
διάσταση απόψεων µεταξύ  των 
εκπροσώπων του ∆ΝΤ και των 
υπόλοιπων θεσµών. 

Αναλογιστικά  ελλειµµατικό  
Σύµφωνα µε την αναλογιστική  

µελέτη γιατο Ταµείο Επixονρυαis 
Ασφάλισηs ∆ικπγόρων,το ανα- 
λογισπκό  έλλειµµα αγγίζει τη 800 
εκατ. ευρώ. Τα αποθεµατixά  ταυ 
Ταµείου ανέρχονται σε µόλιs 53 
εκατ. ευρώ  Και αναµένεται να µη-
δενιστούν ίσωs και πριν από  το 
2020. Με τπ µετατροπή  του σε 
Νοµικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού  ∆ι-
καίου Και τη λειτουργία του βάσει 
του χεφηλαιοποιητixού  συστή- 
µατσs, το Ταµείο θα πρέπει να 
διατηρεί  αποθεµατικά  των οποίων 

το ύφοs θα πρέπει νη είναι ίσο µε 
την παρούσα αξία των παροχών. 
Το Ταµείο θα χρειαστεί  25 χρόνια 
προκειµένου να αιιοθεµατοπονιθεί  
πλήρωs, διάστηµα κατά  το οποίο 
οι παροχέs θα πέσουν κάτω από  
το σηµερινό  ύφος πι επικΟUρΙΜή5, 
σύνmξηs, ήτοι 303 ευρώ  τω µήνα 
Βέβαια, µετά  mν ολοκλήρωση τηs 
αποθεµητοποίπσηs, οι σνντάξειs 
Θα αυξηθούν σηµαντικά  πάνω 
από  τα σηµερινό  επίπεδα. Αλλω-
στε, τόσο αι αναλοηστέs όσο και 
οι ειδικοί  στην κοινωνική  ασφά-
λιση Θεωρούν δεδοµένο ότι το ση-
tιερrvό  ύφος των επαουρικtirv ρυν_ 
τάξεων των δικηγόρων θα πέσει 
σπµαντixδ κάτω από  τα 300 ευρώ  
και στην περίπτωση που τελικά  
το Ταµείο του δεν αποσχιστεί  
από  το ΕΤΕΑΕΩ. Οπωs µάλιστα 
επισηµαίνει σ χ. Βερρεσόs, ση-
µαντική  θα είναι π ελάφρυνση 
στο σκέλοs των εισφορών, χαθώs 

για το επαγγελµατικό  ταµείο οι 
δυστγόΡοι Θα κλιιθσώ  να πληρώ-
νουν κατά  µέσω όρο περίπου το 
1/3 των εισφορών που καταβάλ-
λουν σήµερα για επυmύρπσιι, ήτοι 
700 µε 800 ευρώ  τον χρόνο. 

Οι δυmγδροι δηλώνουν αποφα-
σισµένοι να αναλάβουν τω έλεγχο 
καί  τη διοίκηση του Ταµείου τουs, 
ανεξάρτητα από  το κbστοs πού  
θα εmβαρννθονν για τα µετάβαση 
από  ένα διανεµητixό  σύστηµα σε 
ένα κεφαλαιοποιπτixό, µε στόχο 
µια µακροχρόνια βιωσιµότητα και 
ορθή  λειτουργία αυτού  υπό  τον 
έλεγχο τηs Εθνικής ρνσλοηατιωys 
Αρχήs και τπs Επιτροπή  Κεφα-
λαιαγορδs που θα διασφαλίζουν 
τπν ορθή  λειτουργία του και κατ' 
επέκταση τη δικαιώµατα των 
ασφαλισµένων. 

Εφάπαξ 
Σε αντίθεση µε tο επixουρixό, 

το ταµείο πρόνοιαs των δυαιγδ-
ρων τη Αθήναs, στο οποίο ασφα-
λίζονται περισσότεροι από  του 
µισσύs διχηγόρουs τηs χώραs 
(περίπου 24.000 από  τι 40.000), 
παρουσιάζει αναλογιστixό  πλε- 
όνασµα, έτει µακροχρόνΙα βιω-
σιµότητα. 

Βέβαια, µε τυν εφαρµογή  τη 
µεταΡρύθµ1στιτ τον 2016, το επί- 
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πεδο βιωστµότηταs υποβαθµίζε-
ται, χαθώs το αναλοηστixδ πλε- 
όνασµα παραµένει µεν, µειώνεται 
δε κατά  76%. Οι ωαλοηστέs δια-
mότώνοω σπµηνπχέs αδιχiεs 
στην εφαρµογή  του νόµου Κα- 

,τρούγχαλου, χαθώs ενώ  µε το 
προπγσύµενο χαθεστώs τόσο π 
παρούσα γενιά  ασφαλισµένων 
άσο και η νέα γενιά  ασφαλισµέ-
νων παρουσιάζουν αναλαγιατικό  
πλεόνασµα, στην περίπτωση πι 
εφαρµογήs τον Ν. 4387/2016 η 
παρούσα γενιά  ασφαλισµένων 
παρουσιάζει έλλειµµα, ένώ  π νέα 
γενιά  ασφαλισµένων αηµαντixό  
πλεόνασµα. ∆ηλαδή, παρατηρεί- 
ται η άνιση µεταχείριση των 
ασφαλισµένων Και η βελτίωση 
των παροχών τηs παφύσαs γε-
νιάs ασφαλισµένωνειs ράφί  των 
νέων γενεών. Για τον λόγο αυτό, 
άλλωστε, ο ∆ΣΑ ζητεί  την κατδρ-
γπσπ του Ταµείου, µε τη διανοµή  
στουs δixαιονχουs του αποθεµα-
τικού  του, που αντιστοιχεί  περί-
που στο 48% των εισφορών που 
έχοω καταβάλει Στη συνέχεια 
και σε προαιρετικά  επίπεδο, Θα ' 
µπορούσαν άσοι δικηγόροι το 
επιθυµούν, να συµµετέχουν στον 
Λογαριασµό  Ενίσχυση ∆ικηγό- Ι 
ρων Επαρχιών (ΛΕ∆Ε) που λει-
τουργεί  ω σωµατείο. 
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