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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Κ
ατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η Εταιρία 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Χρήσης 
του 2018 που έκλεισε με Κέρδη της τάξε-
ως των 10,29 εκατ. € ενώ τα Γραμμένα 
Ασφάλιστρα έφτασαν τα 63,04 εκατ. € 

και τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 75,54 εκατ. € (αύξηση 
8,31% έναντι του 2017). Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν 
οι Επενδύσεις κατά 2,26% (173,16 εκατ. € το 2018 έναντι 
169,33 εκατ. € το 2017) και τα Αποθέματα κατά 4,52% 
(108,63 εκατ. € έναντι 103,93 εκατ. €) με το Δείκτη Κά-
λυψης Αποθεμάτων να παραμένει στο 1,67 και τους Δεί-
κτες SCR να αυξάνονται στο 171,75% (έναντι 140,27% το 
2017) και MCR στο 581,56% (έναντι 510,71% το 2017). 

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας, 
εκπροσώπων πολιτικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών φορέων και 
δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκε στις 12/6/19 η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στη Θεσσαλονίκη.

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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από πάνω:
Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών 
INTERLIFE, CFO

Δημήτριος Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης, Διευθυντής Νομικής 
Υπηρεσίας INTERLIFE 

Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιπλέον, η Εταιρία για έκτη συνεχή χρονιά ανακοίνωσε 
την διανομή Μερίσματος στους Μετόχους της ύψους 0,05€ 
ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, ο τιμώμενος ομιλητής Δρ. Χρήστος Νούνης, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), 
αναφέρθηκε στη μεγάλη διείσδυση των ΤΕΑ διεθνώς και 
στον ενισχυτικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη 
των οικονομιών, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού 
στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις θετικές αποδόσεις που 
κατέγραψαν τα ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία. 

Τέλος, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης στην ομιλία του με 
θέμα "Φυσικές Καταστροφές και Ασφάλιση" προχώρησε 
σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των στοιχείων για τα 
μεγάλα καταστροφικά γεγονότα που έπληξαν την Ελλάδα 
από το 1950 μέχρι τις μέρες μας.
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Ο 
τιμώμενος ομιλητής της 
Γενικής Συνέλευσης, 
Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ένωσης Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφά-

λισης και του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικο-
νομικών, αναφέρθηκε στη μεγάλη 
διείσδυση των Ταμείων Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης διεθνώς και στον 
ενισχυτικό ρόλο που διαδραματίζουν 
στην ανάπτυξη των οικονομιών, ενώ 
αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού 
στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τις 
θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν τα 
ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία.

Ο κ. Νούνης, αφού ευχαρίστησε τη δι-
οίκηση της IΝΤΕRLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ για την πρόσκληση, καλωσόρισε 
τη σύσταση του 20ου Ταμείου Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στη 
χώρα, του ΤΕΑ-IΝΤΕRLIFE ΑΕΕΓΑ, 
προς όφελος των εργαζομένων και 
συνεργατών της εταιρίας και ευχαρί-
στησε για το άμεσο ενδιαφέρον της 
Διοίκησης για εγγραφή στη νεοσύ-
στατη ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., αναγνωρίζοντας 
εμπράκτως το σημαντικό έργο που 

έχει υλοποιηθεί εντός του πρώτου 
έτους λειτουργίας της.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης αφού παρουσίασε το όρα-
μα, τους σκοπούς και τις δράσεις της 
ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., αναφέρθηκε εκτενώς 
στη μεγάλη διείσδυση των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης διεθνώς 
(με συνολικά υπό διαχείριση κεφά-
λαια 43,4 τρις. δολάρια το 2017) και 
στην Ευρώπη (συνολικά 155.441 
Επαγγελματικά Ταμεία με κεφάλαια 
3,8 τρις. ευρώ το 2017) καθώς και 
στον ενισχυτικό ρόλο που διαδραμα-
τίζουν στην ανάπτυξη των οικονομι-
ών των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών 
χωρών όπως η Δανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ελβετία, με 
τα σωρευμένα κεφάλαια του Ενεργη-
τικού τους τα οποία, εκφρασμένα σε 
ποσοστά ΑΕΠ, προσεγγίζουν ή υπερ-
βαίνουν ακόμα και κατά 100% το 
ΑΕΠ των χωρών αυτών.

Εν συνεχεία, παρουσίασε την πο-
ρεία του θεσμού της Επαγγελματικής 
Ασφάλισης στην Ελλάδα τα τελευταία 
17 χρόνια – από το 2002 που εισήχθη 

η σχετική νομοθεσία μέχρι σήμερα – 
υπογραμμίζοντας τη φτωχή συγκο-
μιδή των 20 εν λειτουργία ΤΕΑ με 
συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 
μόλις 1,4 δις. ευρώ στις 31.12.2018 
ή 0,8% του ΑΕΠ με 129.000 περίπου 
ενεργούς ασφαλισμένους σε ΤΕΑ ή 
σε ποσοστό 2,72% επί του οικονομι-
κά ενεργού πληθυσμού.

Ο κ. Νούνης υπογράμμισε τις αξιόλο-
γες θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν 
τα ελληνικά Επαγγελματικά Ταμεία 
τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακρο-
πρόθεσμα. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι τα πέντε ιστορικότερα, βάσει έτους 
ίδρυσης, ΤΕΑ κατέγραψαν αξιόλογες 
σωρευτικές αποδόσεις (10ετίας και 

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Όραμα, Σκοπός & Δράσεις
της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δρ. Χρήστος Νούνης,
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Παρουσίαση του σκοπού και των δράσεων της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., της 
πορείας του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, 
των αποδόσεων που κατέγραψαν τα ελληνικά επαγγελματικά 
ταμεία και της νέας κοινοτικής  Οδηγίας IORP II στο εθνικό Δίκαιο.

Bάσει στοιχείων της 
EIOPA, οι αποδόσεις 
των ελληνικών ΤΕΑ 
κατά το χρονικό 
διάστημα 2011-2018 
έτρεξαν με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 4,4%"

"
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άνω) που κατά μέσο όρο ανήλθαν στο 
31,9%. Γενικά, βάσει στοιχείων της 
EIOPA, οι αποδόσεις των ελληνικών 
ΤΕΑ κατά το χρονικό διάστημα 2011-
2018 έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
4,4% ενώ των ευρωπαϊκών επαγγελ-
ματικών ταμείων, κατά το χρονικό διά-
στημα 2004-2017, με 5,1%. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
έθιξε και τα διαχρονικά προβλήματα 
που ανέκοψαν τη διείσδυση των ΤΕΑ 
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκε στην αρχική νομοθε-
σία του 2002 που παρουσίαζε πολλά 
κενά, στη βελτίωση του φορολογικού 
πλαισίου το 2013 που ισχύει μέχρι 
σήμερα και προβλέπει αφορολόγη-
τες εισφορές και εφάπαξ παροχές και 
στις θεσμικές βελτιώσεις του 2014 και 
2015 που αφορούσαν την εταιρική δι-
ακυβέρνηση των ΤΕΑ και την οριοθέ-
τηση του επενδυτικού τους πλαισίου. 

Αναφερόμενος στα θέματα που ακό-
μη και σήμερα αποτελούν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των ΤΕΑ, παρουσίασε 
μια σειρά από προτάσεις βελτίωσης 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που 
η Ένωση έχει υποβάλει τόσο στις αρ-
μόδιες Εποπτικές υπηρεσίες όσο και 
στην πολιτική ηγεσία τόσο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
όσο και των αρμοδίων των Τομέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης των υπόλοι-
πων κομμάτων.

Ειδικότερα, η Ένωση προτείνει:
Α. Διατήρηση της βασικής φιλοσοφί-

ας του Ν.3029/2002 για τα ΤΕΑ
Β. Ενιαία Εποπτεία για ταχύτερη 

αδειοδότηση νέων ΤΕΑ αλλά και 
αναγκαίες μεταβολές προς την κα-
τεύθυνση απλοποίησης των κατα-
στατικών των υφιστάμενων ΤΕΑ

Γ. Η διαχείριση των ΤΕΑ να γίνεται 
από "οχήματα" που πληρούν συ-

γκεκριμένες προϋποθέσεις λει-
τουργίας και είναι μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα

Δ. Νομοθετική Ρύθμιση για ευνοϊκή 
φορολογική μεταχείριση μεταφο-
ράς αποθεμάτων από ομοειδείς 
δραστηριότητες

Ε. Κατάργηση του ελάχιστου ορίου 
των 100 ατόμων καθώς αυτό πε-
ριορίζει την ίδρυση ΤΕΑ από μι-
κρές επιχειρήσεις

ΣΤ. Δυνατότητα δημιουργίας πολύ-
συμμετοχικών, συλλογικών ταμεί-
ων για ένταξη μεγάλου αριθμού 
μελών και μείωση του λειτουργι-
κού κόστους

Ζ. Εκλογίκευση εξόδων εποπτείας 
που σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα 
υψηλά για φορείς μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα όπως είναι τα ΤΕΑ

Κλείνοντας την παρουσίασή του ο κ. 
Νούνης, χαρακτήρισε μονόδρομο την 
αναζήτηση μιας αποτελεσματικής, 
διεθνώς δοκιμασμένης και βιώσι-
μης λύσης στο πιεστικό ασφαλιστικό 
πρόβλημα που βιώνει η ελληνική 
κοινωνία, που δεν είναι άλλη από 
την ανάπτυξη ενός πολύ-πυλωνικού 
ασφαλιστικού συστήματος με την 
ενεργοποίηση όλων, πολιτικών και 
πολιτών, εργοδοτών και εργαζομέ-
νων προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Τέλος, ανέφερε ότι η ενσωμάτωση 
της νέας κοινοτικής Οδηγίας IORP II 
στο εθνικό δίκαιο σε συνδυασμό με 
την παράλληλη νομοθετική ρύθμιση 
λοιπών σημαντικών θεμάτων θε-
σμικού, εποπτικού και λειτουργικού 
χαρακτήρα που απασχολούν σήμερα 
τα εν ενεργεία επαγγελματικά ταμεία, 
θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση και 
εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμι-
κού πλαισίου λειτουργίας των ΤΕΑ 
στη χώρα μας, δίνοντας την αναγκαία 
ώθηση για την ουσιαστική ανάπτυξη 
του θεσμού  ●

Δρ. Χρήστος Π. Νούνης
Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης & Πρόε-
δρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Υπουργείου Οικονομικών

O Χρήστος Νούνης διαθέτει μα-
κρόχρονη εμπειρία σε θέματα κε-
φαλαιαγοράς, διαχείρισης επενδύ-
σεων, τραπεζικών και ασφαλιστι-
κών θεμάτων και επαγγελματικής 
ασφάλισης. Από το 2004 είναι 
στέλεχος του Υπ. Οικονομικών 
ενώ από τον Απρίλιο του 2015 έχει 
εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Προηγουμένως έχει 
απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα 
ως χρηματοοικονομικός αναλυτής, 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
στο Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών. Από το 
2012 είναι μέλος της Επενδυτικής 
Επιτροπής της ΑΕΔΑΚ Ασφαλι-
στικών Οργανισμών του ΕΦΚΑ 
ενώ τον Ιούνιο του 2018 εξελέγην 
Πρόεδρος της νεοσυσταθείσας Ελ-
ληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης.

Διαθέτει επίσης μακρόχρονη διδα-
κτική εμπειρία. Την τελευταία πε-
νταετία διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο 
Μ.Π.Σ. "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ" του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει 
συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών 
επιστημονικών συνεδρίων χρημα-
τοοικονομικής ενώ πολλά άρθρα 
του έχουν δημοσιευτεί σε σημαντι-
κά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι απόφοιτος του Τμ. Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού & Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΒΑ, ΜSc, PhD) και κάτοχος πιστο-
ποιητικών επαγγελματικής επάρκειας 
των τίτλων "Αναλυτής Μετοχών και 
της Αγοράς" και "Υπεύθυνος Διαχεί-
ρισης Χαρτοφυλακίου" από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς.




