
 
 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών  κ. Χρήστο Τριαντόπουλο είχε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 η 

Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.). Την Ένωση 

εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος αυτής & Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. κ. Χρήστος Νούνης, 

ο Β´ Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Φύτρος (ΤΕΑ Johnson & Johnson) και ο Γενικός 

Γραμματέας κ. Ιωάννης Τζανάκος (TEA-ΠΑΣΙΑΛ). 

 

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς της 

ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. που είναι η συμβολή στη διάδοση και ανάπτυξη του θεσμού της 

Επαγγελματικής Ασφάλισης με βάση τη διεθνή εμπειρία καθώς και η συνδρομή στη 

βελτίωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού της πλαισίου λειτουργίας μέσω 

υποβολής ολοκληρωμένων και εποικοδομητικών προτάσεων, έθεσαν εγγράφως 

υπόψη του κου Τριαντόπουλου, σειρά θεμάτων προς συζήτηση που αφορούν α) το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Τ.Ε.Α., β) τις συνολικές προτάσεις της Ένωσης 

για τη βελτίωση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και των ασφαλισμένων σε 

αυτήν μελών που έχει επεξεργαστεί η Ένωση και γ) ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις 

τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα καθώς και για το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Α. που αναμένεται να 

ενσωματωθεί μέχρι τα τέλη του 2019 στο εθνικό δίκαιο με την ενσωμάτωση της 2ης 

ευρωπαϊκής οδηγίας 2341/2016/ΕΕ για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 

Παροχών (ΙΕΣΠ). 

 

Ο κος Τριαντόπουλος από τη δική του πλευρά, αφού ευχαρίστησε τα μέλη της 

Διοίκησης της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. για την πρωτοβουλία της ενημερωτικής συνάντησης, 

αφιέρωσε πολύ χρόνο στη διαλεκτική συζήτηση που ακολούθησε και έδειξε ιδιαίτερα 

ενήμερος για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού μας 

συστήματος γενικότερα. Υπογράμμισε καταληκτικά ότι στηρίζει τον 2ο πυλώνα 

ασφάλισης και ότι θα εξετάσει αναλυτικά τις θέσεις και προτάσεις της Ένωσης. 

  

Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Τριαντόπουλο για την 

άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα συνάντησης και έθεσαν τις υπηρεσίες των μελών 

της στη διάθεσή του για παροχή οποιασδήποτε τεχνικής βοήθειας προς την κατεύθυνση 

της βελτίωσης και ανάπτυξης της επαγγελματικής ασφάλισης.    


