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Σ ε τροχιά αλλα-
γών βρίσκεται ο 
2ος πυλώνας της 

ασφάλισης, δηλαδή o θεσµός 
των Ταµείων Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης.

Πηγές του «Κ» από αρµό-
δια στελέχη του υπουργείου 
Εργασίας αναφέρουν πως το 
τελευταίο εξάµηνο βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έργο τεχνικής 
βοήθειας για τον 2ο πυλώ-
να ασφάλισης, το οποίο ζητή-
θηκε από την Κοµισιόν και η 
υλοποίησή του ανατέθηκε στην 
Eυρωπαϊκή Αρχή Ασφα-
λίσεων και Επαγγελµατι-
κών Συντάξεων (European 
Insurance and Occupational 
Pensions Authority – EIOPA), 
δηλαδή την αρµόδια εποπτική 
αρχή των ταµείων επαγγελ-

Στο τραπέζι έχει 
τεθεί η δυνατότητα 
σύστασης 
επαγγελματικών 
ταμείων 
χωρίς συναφή 
επαγγελματικό 
δεσμό μεταξύ των 
ασφαλισμένων

να από το υπουργείο Εργασί-
ας, την Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή και την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς.

Επιπλέον, σύµφωνα µε στε-
λέχη του κλάδου της επαγγελ-
µατικής ασφάλισης, οι αρµόδι-
ες εποπτικές αρχές δεν έχουν το 
αναγκαίο στελεχιακό δυναµικό 
που χρειάζονται για να ασκή-
σουν αποτελεσµατικά το επο-
πτικό και ελεγκτικό τους έργο.

Από αυτή την άποψη, κατα-
γράφονται σηµαντικές κα-
θυστερήσεις στις διαδικασί-
ες που αφορούν τις εγκρί-
σεις, αλλά και τις τροποποι-
ήσεις των Καταστατικών, 
τον έλεγχο στοιχείων, τις εκ-
δόσεις σχετικών πιστοποιητι-
κών κ.λπ. των επαγγελµατι-
κών ταµείων.

Για παράδειγµα, ο χρόνος 
αδειοδότησης του Καταστα-
τικού ενός νέου επαγγελµατι-
κού ταµείου µπορεί να διαρ-
κέσει από 8 έως και πάνω 
από 12 µήνες, λόγω της κα-
τακερµατισµένης και υποστε-
λεχωµένης σηµερινής δοµής 
της εποπτείας των επαγγελµα-
τικών ταµείων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα χρο-
νοβόρες είναι και οι αντίστοι-
χες αδειοδοτικές διαδικασί-
ες εγκρίσεων των τροποποιή-
σεων των Καταστατικών των 
υφιστάµενων επαγγελµατικών 
ταµείων, γεγονός που προκα-
λεί κόστος και δυσχεραίνει το 
έργο των συµµετεχόντων ΤΕΑ 
στην αγορά της επαγγελµατι-
κής ασφάλισης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 
τεχνικής βοήθειας, το οποίο, 
µε εντολή της Κοµισιόν 
κατόπιν παραγγελίας του 
υπουργείου Εργασίας, έχει 
αναλάβει η Eυρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελµατικών Συντάξεων 
(EIOPA).

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΎΣΤΑΣΗΣ 

ΠΟΛΥ-ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕIΩΝ ΧΩΡIΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO 

∆ΕΣΜΟ
Ταµεία Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης (ΤΕΑ) τα οποία 
ιδρύονται από έναν κλάδο ή 
κλάδους εργαζοµένων προ-
βλέπονται ήδη από το υφιστά-
µενο θεσµικό πλαίσιο.

Παρ’ όλα αυτά έως τώρα 
λειτουργούν επαγγελµατικά 
ταµεία στην Ελλάδα τα οποία 
έχουν συσταθεί ιδίως «εξατο-
µικευµένα» κλειστά από επι-
χειρήσεις µόνο για το προσω-
πικό τους.

Αυτό αποκλείει όλους τους 
υπόλοιπους µικρότερους εργο-
δότες. Από αυτή την άποψη, 
έχουν κατατεθεί εισηγήσεις, 
σύµφωνα µε στελέχη της επαγ-
γελµατικής ασφάλισης µε τα 
οποία ήρθε σε επαφή το «Κ», 
για τη θεσµοθέτηση της δυνα-
τότητας πολυ-εργοδοτικών 
ΤΕΑ. Αυτά θα µπορούν να συ-
σταθούν όπως ακριβώς τα τυ-
πικά ΤΕΑ βάσει του θεσµικού 
πλαισίου του Ν. 3029/2002, 
δηλαδή, για παράδειγµα, από 
µία επιχείρηση ή επαγγελµατι-
κή ένωση, αλλά παρέχουν συ-
γκεκριµένα συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα στα οποία µπο-
ρούν να ενταχτούν λοιποί ερ-
γοδότες (επιχειρήσεις), επαγ-
γελµατικές ενώσεις, αυτοτε-
λώς απασχολούµενοι ή ελεύ-

θεροι επαγγελµατίες, χωρίς 
την αναγκαιότητα ύπαρξης 
του συναφούς επαγγελµα-
τικού δεσµού.

Το εντελώς καινούργιο σε 
αυτό είναι ότι τη δυνατότητα 
αυτή θα µπορούσαν να εκµε-
ταλλευτούν επιχειρήσεις ιδίως 
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
ή/και λοιπές επαγγελµατικές 
οµάδες από τον ιδιωτικό τοµέα, 
µε αποτέλεσµα την ενίσχυση 
του ανταγωνισµού εντός του 
2ου πυλώνα και τη σηµαντική 
περαιτέρω ανάπτυξή του, ση-
µειώνουν οι ίδιες πηγές.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Σύµφωνα µε τις ίδιες πη-
γές, εξετάζεται η δυνατότητα 
να αυξηθούν οι βαθµοί ελευ-
θερίας όσον αφορά τις επενδυ-
τικές επιλογές των ασφαλισµέ-
νων µελών των επαγγελµατι-
κών ταµείων και να επιτραπεί 
νοµοθετικά σε αυτά η παροχή 
επενδυτικών προϊόντων δια-
φορετικού προφίλ κινδύνου, 
βάσει και της ηλικιακής εξέλι-
ξης των ασφαλισµένων µελών 
των ΤΕΑ (π.χ. life-cycle επεν-
δυτικά προϊόντα). Υπογραµµί-
ζεται ότι η συγκεκριµένη πρα-
κτική επενδυτικής διαχείρισης 
θεσµοθετήθηκε για το ΤΕΚΑ 
και τους νέους εργαζοµένους 
που θα ασφαλιστούν σε αυτό 
από 1/1/2022, από πλευράς 
της κυβέρνησης και της ηγεσί-
ας του υπουργείου Εργασίας.

 Εξελίξεις στον 2ο πυλώνα

Νέα εποχή για τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης
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Στο υπ. Εργασίας 
έχουν πέσει στο τρα-
πέζι, επίσης, οι ακό-
λουθες προτάσεις:

 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ των υφι-
στάµενων φορολογι-
κών κινήτρων του 2ου 
πυλώνα.

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του υφι-
στάµενου υποχρεωτικού 
ορίου των 100 ατόµων 
για τη δηµιουργία ΤΕΑ.

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ πρό-
βλεψη για ευνοϊκή φο-
ρολογική αντιµετώπιση 
της µεταφοράς αποθε-
µάτων από οµοειδείς 
δραστηριότητες. Για 
παράδειγµα, δυνατότη-
τα µεταφοράς ενεργη-
τικού από ιδιωτικό συ-
νταξιοδοτικό πρόγραµµα 
ασφαλιστικής εταιρείας 
σε ΤΕΑ (και αντίστροφα) 
χωρίς φορολογική επι-
βάρυνση.

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ από ΦΠΑ 
των αναγκαίων από τη 
νοµοθεσία διαχειριστι-
κών λειτουργιών των 
ΤΕΑ (λογιστήριο, µηχα-
νογράφηση, αναλογι-
σµός, διαχείριση κινδύ-
νων, επενδυτικές υπηρε-
σίες κ.ο.κ.), δεδοµένου 
του µη κερδοσκοπικού 
τους χαρακτήρα και της 
υποχρέωσης αυστηρής 
κανονιστικής συµµόρ-
φωσης για την εκπλή-
ρωση του σκοπού τους.

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ του κριτη-
ρίου της αναλογικότητας 
στις εποπτικές υποχρε-
ώσεις των επαγγελµα-
τικών ταµείων για πε-
ριορισµό του σηµαντι-
κού κόστους λειτουρ-
γίας ιδίως των µικρών 
σε όρους πληθυσµού 
ασφαλισµένων µελών 
ΤΕΑ.

   

Προτάσεις
υπό εξέταση

µατικής ασφάλισης στην Ε.Ε. 
Οι προτάσεις του έργου της τε-
χνικής βοήθειας για βελτιωτι-
κές αλλαγές και παρεµβάσεις 
στο πλαίσιο και την εποπτεία 
της επαγγελµατικής ασφάλι-
σης από πλευράς EIOPA επί 
τη βάσει καλών διεθνών πρα-
κτικών αναµένεται να λάβουν 
την τελική µορφή και να υπο-
βληθούν υπό µορφή έκθεσης 
µέχρι τα τέλη Μαρτίου 2022.

Ασφαλείς πληροφορίες του 
«Κ» από παράγοντες που έχουν 
εµπλακεί στις διαβουλεύσεις 
για τις επερχόµενες αλλαγές 
στον 2ο πυλώνα αναφέρουν 
πως τα τρία σηµαντικότερα ζη-
τήµατα που εξετάζονται για υιο-
θέτηση είναι η δηµιουργία ενι-
αίας εποπτικής αρχής για τα 
ΤΕΑ, η θεσµοθέτηση των πο-
λυ-εργοδοτικών Επαγγελ-
µατικών Ταµείων και η δι-
εύρυνση των επενδυτικών 
επιλογών για τα ασφαλισµέ-
να µέλη των Ταµείων.

Πιο αναλυτικά, µεταξύ των 
προτάσεων που έχουν πέσει 
στο τραπέζι, σύµφωνα µε πα-
ράγοντες της επαγγελµατικής 
ασφάλισης µε τους οποίους 
ήρθε σε επαφή το «Κ», είναι 
οι ακόλουθες:

ΕΝΙΑIΑ ΕΠΟΠΤΕIΑ 
Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως 

η εποπτεία του 2ου πυλώνα 
ασφάλισης, δηλαδή των ΤΕΑ, 
είναι σήµερα κατακερµατι-
σµένη και όχι ενιαία, κα-
θώς ασκείται από τρεις επο-
πτικές αρχές, και συγκεκριµέ-


