
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018



«Οραματιζόμαστε μία κοινωνία, που θα αναγνωρίζει στο σύνολό της την 
αξία της Επαγγελματικής Ασφάλισης 

και θα απολαμβάνει τα αγαθά της. 
Για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού, θεμελιώδες για εμάς είναι 

η έννοια της φροντίδας.
Φροντίζουμε για τη σταθερή συμβολή του κλάδου μας στην κοινωνία, 

προσφέροντας στους πολίτες ένα διαφανές, υψηλής ποιότητας  “όχημα”
για την εξασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος 

και διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου 
κατά τη λήξη του επαγγελματικού βίου.»

“Το Όραμά μας”

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το
επίσημο θεσμικό όργανο του κλάδου της συμπληρωματικής
επαγγελματικής ασφάλισης για την ενιαία εκπροσώπηση των εν ενεργεία
Επαγγελματικών Ταμείων στην Ελλάδα.



Ποιοι είμαστε 

 H Ένωση είναι Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον 

Ιούνιο του 2018.

 Τα μέλη μας λειτουργούν στο πλαίσιο του N.3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

 Βασικοί μας στόχοι:

1. Να αναδεικνύουμε την αξία της Επαγγελματικής Ασφάλισης υπερτονίζοντας τα 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού,

2. Να συμμετέχουμε στον εκσυγχρονισμό του κλάδου με προτάσεις ακολουθώντας 
τις εξελίξεις και τάσεις του σήμερα,

3. Να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δομών των 
Ταμείων – Μελών μας,

4. Να μεγιστοποιούμε τη συμβολή μας στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία 
μέσα από την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο κλάδος μας.







Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης  
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (31.12.2016)  

Χώρα 
Αριθμός Ταμείων 
Επαγγελματικής 

Ασφάλισης 

Περιουσιακά Στοιχεία 
Συνόλου 
Ταμείων 

Επαγγελματικής 
Ασφάλισης (εκατ. €) 

Αυστρία 12 21.751 

Βέλγιο 194 26.825 

Βουλγαρία 2 6 

Κύπρος 2.086 Ν/Α 

Γερμανία 167 224.231 

Δανία 18 7.954 

Ισπανία 341 37.018 

Φινλανδία 45 4.465 

Κροατία 17 113 

Ιρλανδία 112.212 92.364 

Ιταλία 267 123.645 

Λιθουανία 6 600 

Λετονία 3 383 

Μάλτα 2 2 

Ολλανδία 266 1.296.044 

Ουγγαρία 1 1 

Νορβηγία 87 35.038 

Πολωνία 3 402 

Πορτογαλία 186 17.275 

Σουηδία 68 40.462 

Σλοβενία 3 634 

Σλοβακία 4 1.709 

Ηνωμένο Βασίλειο 39.412 1.612.765 

ΣΥΝΟΛΟ 155.441 3.545.625 
Πηγή:European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), “2017 Market 
development report on occupational pensions & cross-border IORPs”  

 



Από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής των 
Τ.Ε.Α. (European Insurance and Occupational Pensions Authority -
ΕΙΟPA) προκύπτει ότι στις 31.12.2016:

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ο αριθμός των επαγγελματικών 
ταμείων άγγιζε τα 155.441

Από αυτά το 97% δραστηριοποιούνται σε Μ. Βρετανία (439.412) και Ιρλανδία 
(112.212) 

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαιά τους ξεπερνούν τα 3,8 τρισ. ευρώ, 
αποτελώντας το 24% του ΑΕΠ του Ε.Ο.Χ. 

Σε ορισμένες χώρες μάλιστα όπως η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η 
Ολλανδία, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των επαγγελματικών τους ταμείων 
αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλά ποσοστά του ΑΕΠ τους, που κυμαίνονται 
από 34%, 68% έως και 184% αντίστοιχα.



Υπό διαχείριση 
κεφάλαια 
Ιδιωτικών 

Ασφαλιστικών 
Εταιρειών στην 

Ε.Ε. 

€ 10 τρισ.

Υπό 
διαχείριση 
κεφάλαια 

ΤΕΑ στην Ε.Ε. 

€ 3,8 τρισ.

Υπό 
διαχείριση 
κεφάλαια 

ελληνικών
ΤΕΑ          

€ 1,2 δισ.

Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία 2016



9

Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Θεσπίστηκε με τον Ν.3029/2002 και ήδη αριθμεί 17 έτη λειτουργίας

Επαγγελματική 
Ασφάλιση

Εν λειτουργία 18
Ταμεία 
Επαγγελματικής 
Ασφάλισης στην 
Ελλάδα το 2018

.

- 14 ΤΕΑ
προαιρετικής
ασφάλισης 
Ν.3029/2002

- 4 ΤΕΑ
υποχρεωτικής 
ασφάλισης 
Ν.4052/2012

-Περιουσιακά Στοιχεία 
1,4 δισ. Ευρώ
Α΄ Εξάμηνο 2018

2ος Πυλώνας 
Ασφάλισης



Ιστορική Αναδρομή Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 

 Εισαγωγή του θεσμού με τον Ν. 3029/2002. 

 Αρχικά Νομοθετικό και Φορολογικό πλαίσιο με πολλά κενά που οδήγησε για περισσότερο 
από μια δεκαετία σε περιορισμένη διείσδυση του θεσμού στη χώρα.

 Η πορεία αυτή συμπίπτει και με την αρχή της οικονομικής κρίσης η οποία δυσκολεύει 
περισσότερο την ανάπτυξη του θεσμού λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

 Σε αυτό το χρονικό διάστημα (2002-2010) δημιουργούνται μόλις οκτώ (8) ΤΕΑ. 

 Η θέσπιση ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου (Ν.4172/2013) δημιουργεί νέες προοπτικές για τον 
κλάδο με τη θέσπιση των αφορολόγητων εισφορών αλλά και της εφάπαξ παροχής.

 Ο καθορισμός επενδυτικού πλαισίου (Ν.4261/2014) και νέου τρόπου λειτουργίας των ΤΕΑ με 
υπουργική απόφαση (Φ51010/οικ. 1893/15), βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργία των ΤΕΑ και 
βάζουν σταθερές βάσεις για την ανάπτυξη αλλά και αξιοπιστία τους.

 Η προβληματική πορεία της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί σημαντικό χώρο στη 
δημιουργία νέων ΤΕΑ καθώς ο θεσμός φαντάζει πλέον ως ενδεδειγμένη και σημαντική λύση 
συμπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος. 

 Στο διάστημα από 2013-2018 δημιουργούνται  δέκα (10) νέα Ταμεία ενώ σε αρχική ή τελική 
φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τελούν τουλάχιστον πέντε (5) νέα 
ΤΕΑ. 

 Παραμένουν όμως «αγκάθια» βασικά θέματα: Η κατακερματισμένη εποπτεία, ο υψηλός 
απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης και το υψηλό εποπτικό κόστος. 























Προτάσεις ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α για διεύρυνση και ανάπτυξη του θεσμού

Α. Διατήρηση της βασικής φιλοσοφίας του Ν.3029/2002 για τα επαγγελματικά ταμεία 

Διατήρηση της συμπληρωματικότητας του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Τ.Ε.Α.

Β. Ενίσχυση/ Ενιαία Εποπτεία

Σήμερα έχουμε κατακερματισμένη και υποστελεχωμένη εποπτεία που δημιουργεί καθυστερήσεις στην  
απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης ενός νέου Ταμείου (μέσο όρο 6-12 μήνες)

Γ. «Οχήματα», όχι συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρικών οντοτήτων

Προτείνουμε η διαχείριση των ΤΕΑ να γίνεται από «οχήματα» που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
λειτουργίας και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό εξασφαλίζει:

• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του θεσμού

• Υψηλή διαφοροποίηση επενδυτικών στρατηγικών από πολλούς και διαφορετικούς συμμετέχοντες 

• Αποκέντρωση και διάχυση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της επαγγελματικής ασφάλισης

Δ. Νομοθετική Ρύθμιση για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση μεταφοράς  αποθεμάτων 
από ομοειδείς δραστηριότητες



Προτάσεις ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α για διεύρυνση και ανάπτυξη του θεσμού 

Ε. Κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 100 ατόμων 

• Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που εμπεριέχει στο θεσμικό της πλαίσιο για τον 2ο πυλώνα 
ασφάλισης τον περιοριστικό αυτόν όρο

• Ο υφιστάμενος περιορισμός των 100 μελών περιορίζει την επαγγελματική ασφάλιση δυνητικά μόνο στις 
μεγάλες επιχειρήσεις

• Η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με 0-249 
εργαζομένους) σε ποσοστό 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων ενώ το ποσοστό των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (με 0-9 εργαζομένους) είναι 96,9%

Ζ. "Ανοικτότητα" Ταμείων

Προτείνουμε:

• Σε υφιστάμενο Τ.Ε.Α. να μπορεί να υπαχθεί και δεύτερο ή τρίτο κ.ο.κ. Καταστατικό Εισφορών - Παροχών
άλλων επαγγελματικών ομάδων (για μείωση του κόστους λειτουργίας)

• Δημιουργία Ανοικτών Επαγγελματικών Ταμείων (ήτοι «πολυεργοδοτικών» και «πολυκλαδικών»  Τ.Ε.Α.), 
από ενδιαφερόμενους φορείς που θα εποπτεύονται από τις ίδιες εποπτικές αρχές, στα οποία να μπορούν να 
ενταχτούν ατομικά όσοι το επιθυμούν δημιουργώντας τον ατομικό τους λογαριασμό επαγγελματικής 
ασφάλισης

ΣΤ. Μείωση του κόστους λειτουργίας

Εκλογίκευση εξόδων εποπτείας που σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα υψηλά για φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ


