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Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα

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

Επαγγελματική 
Ασφάλιση

Εν λειτουργία 23
Ταμεία 
Επαγγελματικής 
Ασφάλισης στην 

Ελλάδα το 2019

.

- 19 ΤΕΑ
προαιρετικής
ασφάλισης 
Ν.3029/2002

- 4 ΤΕΑ
υποχρεωτικής 
ασφάλισης 
Ν.4052/2012

-Αξία Περιουσιακών 

Στοιχείων 30.9.2019:

1,6 δισ. Ευρώ

2ος Πυλώνας 
Ασφάλισης



















ETAO vs. Δείκτη Αναφοράς από έναρξη 

(7/8/2008 - 31/10/2019)
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υπεραπόδοση:+84,79%
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ΤΕΑ ΑΠΛ vs. Δείκτη Αναφοράς από έναρξη 
(1/7/2016 - 31/10/2019)

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υπεραπόδοση: +3,95%



Πηγή: EIOPA-Financial Stability Report, December 2018, Επεξεργασία ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.





Γιατί να 
αποταμιεύω 

μέσω ενός 
ΤΕΑ;

 Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του τρόπου 
λειτουργίας των ΤΕΑ βρίσκεται η εξής επιδίωξη: 
Eκείνοι που δημιουργούν πλούτο μέσω της 
εργασίας τους (εργοδότες & εργαζόμενοι) και 
καταβάλλουν εισφορές, αυτοί ακριβώς να τις 
διαχειρίζονται και να τις απολαμβάνουν.

 Πρόκειται για μία μορφή κοινωνικής αυτο-
οργάνωσης και διακυβέρνησης.

 Ο κόσμος των ΤΕΑ (2ος πυλώνας ασφάλισης) 
υιοθετεί τα καλύτερα στοιχεία του 1ου πυλώνα 
(κρατική ασφάλιση) και του 3ου πυλώνα (ιδιωτική 
ασφάλιση):

◦ τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα καθώς και 

στοιχεία αλληλεγγύης του 1ου πυλώνα.

◦ πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και 
ελέγχου του 3ου πυλώνα. 







Γιατί να 
αποταμιεύω 
μέσω ενός 
ΤΕΑ;

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΑ 
τελούν υπό το όνομά του και ανήκουν στα 

ασφαλισμένα μέλη του.

ΑΠ: Όχι. Τα ΤΕΑ είναι πλήρως διαχωρισμένα 
& αυτοτελή, με ξεχωριστή νομική οντότητα. 

Πρόκειται για μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
που λειτουργούν με όρους ιδιωτικού δικαίου. 

ΕΡ #1: Μπορεί ο εργοδότης ή/και το κράτος 
να βάλει χέρι στα περιουσιακά στοιχεία του 

ΤΕΑ;



Γιατί να 
αποταμιεύω 
μέσω ενός 
ΤΕΑ;

ΕΡ #2: Ποιοι εποπτεύουν 
τα ΤΕΑ;

ΑΠ: Τρεις διαφορετικές 
εποπτικές αρχές:

• Το Υπουργείο Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων (έλεγχος 
καταστατικού και νομιμότητας 
διατάξεων).

• Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
(έλεγχος υποχρεώσεων).

• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (έλεγχος 
περιουσιακών στοιχείων).



ΑΑ Υποβολή Προθεσμία Αρμόδιες Αρχές

1 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και λοιποί Κανονισμοί
Εντός 6μήνου από ίδρυση ΤΕΑ και μετά από κάθε 
επικαιροποίηση τους (15 ημέρες μετά την έγκριση 
τους από το ΔΣ)

Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2
Ερωτηματολόγια Διορισμού Μέλους ΔΣ και Λοιπών 
Οργάνων ΤΕΑ

Υποβάλλεται τουλάχιστον για κάθε νέο μέλος του ΔΣ ή 
και μελών της Επενδυτικής Επιτροπής

Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

3 Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
Συντάσσεται άπαξ, και επανεξετάζεται τουλάχιστον 
ανά τριετία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

4 Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Ετησίως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

5 Πίνακας Επενδύσεων
Τριμηνιαία Υποβολή, μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από το κλείσιμο του τριμήνου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,                                                              
Εθνική Αναλογιστική Αρχή

6
Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης και Ελεύθερης 
Περιουσίας

Τριμηνιαία υποβολή, μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από το κλείσιμο του τριμήνου

Εθνική Αναλογιστική Αρχή

7
Στοιχεία Λογιστικής Κατάστασης
Στοιχεία τίτλων επενδύσεων

Κάθε έτος, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31/03 προς 
την Τράπεζα προκειμένου να καθοριστούν τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία. 
Μπορεί να είναι τρίμηνα (υποβάλλονται εντός 45 
ημερών μετά τη λήξη του τριμήνου) ή ετήσια 
(υποβάλλονται εντός 90 ημερών μετά τη λήξη του 
τριμήνου)

Τράπεζα της Ελλάδος

8
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσια Αναλογιστική 
Μελέτη

Μέχρι 31/03 του επόμενου έτους
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

9 Καθαρή Απόδοση Επενδύσεων

Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη επίσημα ως 
υποχρέωση, ζητείται μέσω email από την ΕΑΑ στο 
τέλος του α΄ τριμήνου του επόμενου έτους από το 
έτος αναφοράς

Εθνική Αναλογιστική Αρχή

10 Εκθέσεις Διαχείρισης Κινδύνου Ανάλογα με τη συχνότητα σύνταξής τους Εθνική Αναλογιστική Αρχή

11 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου Ανάλογα με τη συχνότητα σύνταξής τους
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υποχρεώσεις Reporting ΤΕΑ σε Εποπτικές Αρχές



Γιατί να 
αποταμιεύω 

μέσω ενός 
ΤΕΑ;

 ΕΡ #3: Σε τι καθεστώς διακυβέρνησης & 
ελέγχων υπόκεινται τα ΤΕΑ;

ΑΠ: Σε ένα με τα υψηλότερα στάνταρ, παρά τον 
μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. 
Φανταστείτε ότι για έναν απλό 
αποταμιευτικό λογαριασμό με δικαιούχους 
τους εργαζομένους, απαιτείται:

◦ Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων (12μηνη 
βάση) & υποβολή 3μηνιαίων εκθέσεων.

◦ Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.

◦ Ύπαρξη πιστοποιημένου διαχειριστή 
επενδύσεων, θεματοφύλακα και 
επιτροπής επενδύσεων (μέσω διαδικασίας 
fit & proper).

◦ Λειτουργία αναλογισμού & διαχείρισης 
κινδύνων.

◦ Λειτουργία ανεξάρτητου εσωτερικού 
ελέγχου.

◦ Πολιτικές επενδύσεων, παροχών, 
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, 
οργανόγραμμα, πρόγραμμα συνέχισης 
δραστηριοτήτων κλπ.



Διοικητικό Συμβούλιο

Γραμματεία

Ενέργειες 
Οργάνωσης  

(Setup)

Πληροφοριακό Σύστημα

Λογιστικό Σχέδιο

Υπηρεσία Ενημέρωσης

Περιγραφή Εσωτερικών 
Λειτουργιών (Workflows)

Κανονισμοί

Συντονισμός Εμπλεκόμενων Μερών

Λογιστής

Τεχνικοί Πληροφορικής

Νομικός Σύμβουλος

Αναλογιστές

Προσωπικό Διαχείρισης Τράπεζες

Risk Management

Asset Manager

Εποπτεύουσες Αρχές

Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Επενδυτική Επιτροπή

Εσωτερικός Έλεγχος

Ορκωτοί Ελεγκτές

Θεματοφύλακας

Διαχείριση 
Λειτουργιών 
(Operations)

Μητρώο Ασφαλισμένων

Εισφορές

Παροχές

Λογιστήριο

Επενδύσεις

Αποθέματα

Οργάνωση Τ.Ε.Α.



Γιατί να 
αποταμιεύω 
μέσω ενός 
ΤΕΑ;

ΕΡ #4: Υφίστανται 
φορολογικά κίνητρα 

ως αντιστάθμισμα 
των υψηλών 

κανονιστικών 
απαιτήσεων;

ΑΠ: Ναι.

1) Όλες οι εισφορές 
(τακτικές, έκτακτες, 

προς κάλυψη 
λειτουργικών 

εξόδων κλπ.) είναι 
αφορολόγητες.

2) Η παροχή σε 
μορφή εφάπαξ είναι 

αφορολόγητη. Ως 
σύνταξη, 

φορολογείται 
κανονικά με βάση 

την κλίμακα 
εισοδήματος.



Γιατί να 
αποταμιεύω 
μέσω ενός 
ΤΕΑ; ΑΠ: Υιοθετείται κάθε βέλτιστη πρακτική για να 

μετριαστεί ο κίνδυνος των αγορών. Για 
παράδειγμα, η διαχείριση των επενδύσεων:

Γίνεται μόνο μέσω 
πιστοποιημένων διαχειριστών 

και υπό την εποπτεία επιτροπής 
επενδύσεων.

Απαιτείται σύνεση και 
επενδύσεις αποκλειστικά προς 

όφελος των ασφαλισμένων 
(διευθέτηση κάθε σύγκρουσης 

συμφερόντων).

ΕΡ #5: Κινδυνεύουν οι αποταμιεύσεις μου 
εξαιτίας των αγορών;



Γιατί να 
αποταμιεύω 
μέσω ενός 
ΤΕΑ; ΑΠ: Υιοθετείται κάθε βέλτιστη πρακτική για να μετριαστεί ο 

κίνδυνος των αγορών. Για παράδειγμα, η διαχείριση των 
επενδύσεων:

Περιλαμβάν
ει 

επενδυτικά 
όρια για την 
προστασία 

των 
ασφαλισμέν

ων 

Για 
παράδειγμα

έως 5% σε 
στοιχεία μη 
διαπραγμα-
τεύσιμα σε 
οργανωμέν
ες αγορές, 

έως 5% σε 
μετοχές της 
χρηματοδο-

τούσας
επιχείρησης

έως 70% σε 
μετοχές και 

εταιρικά 

ομόλογα, 

έως 30% σε 
ξένο 

νόμισμα, 
….κλπ. 

ΕΡ #6: Κινδυνεύουν οι αποταμιεύσεις μου εξαιτίας των 
επενδύσεων;



Γιατί να 
αποταμιεύω 

μέσω ενός 
ΤΕΑ;

 ΕΡ #7: Κινδυνεύουν οι αποταμιεύσεις μου 
εξαιτίας των αγορών;

ΑΠ: Υιοθετείται κάθε βέλτιστη πρακτική για 
να μετριαστεί ο κίνδυνος των αγορών. Για 
παράδειγμα, η διαχείριση των 
επενδύσεων:

◦ Έχουν ως στόχο όχι απλώς την 
κεφαλαιακή διασπορά, αλλά κυρίως, 
την «χρονική» διασπορά, δηλαδή τον 
μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης (όπου 
οι σχετικοί κίνδυνοι γίνονται 

διαχειρίσιμοι με έναν βιώσιμο τρόπο).



Αναπτυξιακές Δράσεις της 

 Γραφείο Ενημέρωσης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. για σύσταση επαγγελματικού ταμείου

 Τυποποιημένο Πρότυπο Καταστατικού Τ.Ε.Α. για Κλάδο Συνταξιοδοτικών 
Παροχών

 Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού 
Αλφαβητισμού με σκοπό την προώθηση, μέσω κοινών δράσεων, του 
θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και της καλλιέργειας στην κοινή 
γνώμη της σημασίας της αποταμίευσης, της χρηματοοικονομικής γνώσης, 
της εκπαίδευσης και εν γένει του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού 
αλφαβητισμού

 Έκδοση εγχειριδίου με τίτλο: «Επαγγελματικά Ταμεία στην Ελλάδα: 
Αποτιμήσεις και Προοπτικές – Εγχειρίδιο θέσεων ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. για την 
οργάνωση και ανάπτυξη του 2ου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα», με

αποκλειστικό σκοπό  την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τα θέματα 
της επαγγελματικής ασφάλισης και επιπλέον την έγγραφη αποτύπωση των 
θέσεων και προτάσεων της Ένωσης για το παρόν και το μέλλον των 
επαγγελματικών ταμείων στην χώρα μας

https://eletea.com.gr
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Αναπτυξιακές Δράσεις της 

 Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με  το Χρηματιστήριο Αθηνών 

 Αξιοποίηση του ATHEX Academy και των υποδομών του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών  για την οργάνωση από την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. τακτικών ενημερωτικών 
ημερίδων για επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες που ενδιαφέρονται 
να ενημερωθούν αναλυτικά για όλο το κύκλωμα σύστασης και λειτουργίας 
ενός επαγγελματικού ταμείου

 Διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης στις 13.2.2020,

με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPA), κ. Gabriel Bernardino

https://eletea.com.gr

112



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


