
 
 

Αζήλα, 13.6.2019 

 
 

O Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλωζεο Τακείωλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο 

(ΔΛ.Δ.Τ.Δ.Α.) Γξ. Χξήζηνο Π. Ννύλεο, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηεο εηαηξίαο IΝΤΔRLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θ. Ιωάλλε 

Βνηζαξίδε, παξέζεζε νκηιία ηελ Τεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019 ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηεο 

Δηήζηαο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο εηαηξίαο. Θέκα ηεο νκηιίαο ηνπ θνπ Ννύλε ήηαλ «Ο 

ζεζκόο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο (2νπ ππιώλα αζθάιηζεο) ζηελ Διιάδα. 

Δμειίμεηο θαη Πξννπηηθέο». 

Ο θνο Ννύλεο, αθνύ επραξίζηεζε ηε δηνίθεζε ηεο IΝΤΔRLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ γηα ηελ 

πξόζθιεζε, θαισζόξηζε κε ζέξκε ηε ζύζηαζε ηνπ 20νπ Τακείνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο (ΤΔΑ) ζηελ Διιάδα, απηό ηνπ ΤΔΑ-IΝΤΔRLIFE ΑΔΔΓΑ, πξνο όθεινο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηώλ ηεο εηαηξίαο θαη επραξίζηεζε γηα ην άκεζν ελδηαθέξνλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα εγγξαθή ζηε λενζύζηαηε ΔΛ.Δ.Τ.Δ.Α., αλαγλσξίδνληαο εκπξάθησο ην 

ζεκαληηθό έξγν πνπ έρεη πινπνηεζεί εληόο ηνπ πξώηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Καηά ηελ νκηιία ηνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο αθνύ παξνπζίαζε ην όξακα, ηνπο ζθνπνύο 

θαη ηηο δξάζεηο ηεο ΔΛ.Δ.Τ.Δ.Α., αλαθέξζεθε εθηελώο ζηε κεγάιε δηείζδπζε ησλ Τακείσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο (ΤΔΑ) δηεζλώο (κε ζπλνιηθά ππό δηαρείξηζε θεθάιαηα 43,4 ηξηο. 

δνιάξηα ην 2017) θαη ζηελ Δπξώπε (ζπλνιηθά 155.441 Δπαγγεικαηηθά Τακεία κε 

θεθάιαηα 3,8 ηξηο. επξώ ην 2017) θαζώο θαη ζηνλ εληζρπηηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηωλ νηθνλνκηώλ ησλ αλεπηπγκέλσλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ όπσο ε Γαλία, ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία, ε Διβεηία, κε ηα ζσξεπκέλα θεθάιαηα ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπο 

ηα νπνία, εθθξαζκέλα ζε πνζνζηά ΑΔΠ, πξνζεγγίδνπλ ή ππεξβαίλνπλ αθόκα θαη θαηά 100% 

ην ΑΔΠ ησλ ρσξώλ απηώλ. 

Δλ ζπλερεία, παξνπζίαζε ηελ πνξεία ηνπ ζεζκνύ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία 17 ρξόληα – από ην 2002 πνπ εηζήρζε ε ζρεηηθή λνκνζεζία κέρξη 

ζήκεξα – ππνγξακκίδνληαο ηε θησρή ζπγθνκηδή ησλ 20 ελ ιεηηνπξγία ΤΔΑ κε ζπλνιηθά 

ππό δηαρείξηζε θεθάιαηα κόιηο 1,4 δηο. επξώ ζηηο 31.12.2018 ή 0,8% ηνπ ΑΔΠ κε 

129.000 πεξίπνπ ελεξγνύο αζθαιηζκέλνπο ζε ΤΔΑ ή ζε πνζνζηό κόιηο 2,72% επί ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ.  



 

 

Ο θνο Ννύλεο ππνγξάκκηζε ηηο αμηόινγεο ζεηηθέο απνδόζεηο πνπ θαηέγξαςαλ ηα 

ειιεληθά επαγγεικαηηθά ηακεία ηόζν κεζνπξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα. Δίλαη δε 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ηα πέληε ‘‘αξραηόηεξα’’, βάζεη έηνπο ίδξπζεο, ΤΔΑ θαηέγξαςαλ αμηόινγεο 

ζσξεπηηθέο απνδόζεηο (10εηίαο θαη άλσ) πνπ θαηά κέζν όξν αλήιζαλ ζην 31,9%. Γεληθά, 

βάζεη ζηνηρείσλ ηεο EIOPA πνπ επεμεξγάζηεθε ε ΔΛ.Δ.Τ.Δ.Α. θαη παξνπζίαζε ν Πξόεδξόο 

ηεο, νη απνδόζεηο ησλ ειιεληθώλ ΤΔΑ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2011-2018 έηξεμαλ κε 

κέζν εηήζην ξπζκό 4,4% ελώ ησλ επξσπατθώλ επαγγεικαηηθώλ ηακείσλ, θαηά ην ρξνληθό 

δηάζηεκα 2004-2017, κε 5,1%.  

Παξάιιεια, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο έζημε θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθνςαλ 

ηε δηείζδπζε ησλ ΤΔΑ ζηελ αγνξά εξγαζίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αξρηθή λνκνζεζία ηνπ 

2002 πνπ παξνπζίαδε πνιιά θελά, ζηα πςειά πνζνζηά αλαπιήξσζεο πνπ αθύξσλαλ ζηελ 

πξάμε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα δσήο ηνπ 2νπ θαη ηνπ 3νπ 

ππιώλα αζθάιηζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ θαηέζηεζε δπζθνιόηεξε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζεζκνύ ιόγσ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Υπνγξάκκηζε 

επίζεο ηε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ ην 2013 πνπ ηζρύεη κέρξη ζήκεξα θαη 

πξνβιέπεη αθνξνιόγεηεο εηζθνξέο θαη εθάπαμ παξνρέο θαη ηηο ζεζκηθέο βειηηώζεηο 

ηνπ 2014 θαη 2015 πνπ αθνξνύζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ΤΔΑ θαη 

ηελ νξηνζέηεζε ηνπ επελδπηηθνύ ηνπο πιαηζίνπ.  

Δπηπξόζζεηα, αλαθεξόκελνο ζηα ζέκαηα πνπ αθόκε θαη ζήκεξα απνηεινύλ ηξνρνπέδε 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ΤΔΑ, παξνπζίαζε κηα ζεηξά από πξνηάζεηο βειηίωζεο ηνπ ηζρύνληνο 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ε Έλσζε έρεη ππνβάιεη ηόζν ζηηο αξκόδηεο επνπηηθέο ππεξεζίεο όζν 

θαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηόζν ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο όζν θαη ησλ αξκνδίσλ ησλ Τνκέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ 

ππόινηπσλ θνκκάησλ. Δηδηθόηεξα, νη πξνηάζεηο αθνξνύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βαζηθήο 

θηινζνθίαο ηνπ Ν.3029/2002 γηα ηα ΤΔΑ, ηελ Δληαία Δπνπηεία γηα ηαρύηεξε αδεηνδόηεζε 

λέσλ Τακείσλ, ηε δηαρείξηζή ηνπο από «νρήκαηα» κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα,  

λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε κεηαθνξάο απνζεκάησλ από 

νκνεηδείο δξαζηεξηόηεηεο, θαηάξγεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ησλ 100 αηόκσλ, δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο πνιύ-ζπκκεηνρηθώλ, ζπιινγηθώλ Τακείσλ θαη εθινγίθεπζε εμόδσλ Δπνπηείαο.  



 

Τέινο, αλέθεξε όηη ε ελζσκάησζε ηεο λέαο θνηλνηηθήο  Οδεγίαο IORP II ζην εζληθό δίθαην ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξάιιειε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ινηπώλ ζεκαληηθώλ ζεκάησλ ζεζκηθνύ, 

επνπηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ραξαθηήξα πνπ απαζρνινύλ ζήκεξα ηα ελ ελεξγεία 

επαγγεικαηηθά ηακεία, ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ 

ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΔΑ ζηε ρώξα καο, δίλνληαο ηελ αλαγθαία 

ώζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ. 

Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ν θ. Ννύλεο ππνγξάκκηζε όηη ε επαγγεικαηηθή αζθάιηζε 

(2νο ππιώλαο) αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη πξωηαγωληζηηθό ξόιν ζηνπο πνιηηηθνύο 

ζρεδηαζκνύο ηνπ άκεζνπ κέιινληνο γηα ην Αζθαιηζηηθό, ηδίσο εάλ πξνθξηζεί θαη ν 

ππνρξεωηηθόο ηεο ραξαθηήξαο. Η πηνζέηεζε ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο κε ηα επηηπρώο 

εθαξκνδόκελα κηθηά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δειαδή κνληέια αζθάιηζεο κε 

ζπλδπαζκό αλαδηαλεκεηηθώλ θαη θεθαιαηνπνηεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αμηνπνηνύλ 

ηαπηόρξνλα θαη ζπλεξγαηηθά ηνπο 3 ππιώλεο αζθάιηζεο θαη ε αλάπηπμε ελόο 

παξάιιεινπ πνιύ-ππιωληθνύ Αζθαιηζηηθνύ Σπζηήκαηνο θαη ζηε ρώξα καο, 

απνηειεί αδήξηηε αλάγθε θαη θαληάδεη πιένλ ωο κάιινλ λνκνηειεηαθή επηινγή 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηόο ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε καθξνρξόληα βησζηκόηεηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


