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Στην ανάγκη και επιδίωξη των εργαζομένων να εξασφαλίσουν ικανοποιη-
τικό πρόσθετο συνταξιοδοτικό εισόδημα και συμπληρωματικές παροχές 
υγείας κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, τα οποία δεν μπορεί 
να τους διασφαλίσει από μόνος του ο 1ος πυλώνας του συστήματος Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, αποδίδει την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη στη χώρα μας 
του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και 
Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. κ. Χρήστος Νούνης.  

Η κεφαλαιοποιητική φιλοσοφία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποι-
ητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 
2022 ουσιαστικά εμπεδώνει στη συνείδηση των εργαζομένων την αξία και τη φι-
λοσοφία λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης καθώς, σύμφω-
να με τον κ. Νούνη «πλέον αποτελεί συνείδηση ότι μόνο μέσω της αποταμίευσης και 
της ακόλουθης κεφαλαιοποιητικής επενδυτικής διαχείρισης των χρημάτων τους θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όταν δε θα μπορούν 
πλέον να εργαστούν και να έχουν πρόσθετα εισοδήματα». 

Ενόψει του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την Επαγγελματική 
Ασφάλιση που αναμένεται από την κυβέρνηση εντός του 2022, ο Πρόεδρος της 

ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. εξηγεί πως ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ουσιαστικά λειτουργεί ως θεσμικός επενδυτής με 
αυξημένο επίπεδο διαφάνειας, επαγγελματισμού και λογοδοσίας και με αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. «Ταυ-
τόχρονα, τα επαγγελματικά ταμεία εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά οφέλη για τα ασφαλισμένα τους μέλη καθώς 
τόσο οι καταβαλλόμενες εισφορές όσο και οι παροχές που λαμβάνονται υπό μορφή εφάπαξ είναι αφορολόγητες», υπο-
γραμμίζει ο κύριος Νούνης. 

Επισημαίνοντας τις αξιόλογες κεφαλαιακές αποδόσεις που έχουν αποφέρει στα μέλη τους τα ήδη λειτουργούντα 
Τ.Ε.Α. στη χώρα μας, ο κ. Νούνης τονίζει πως και οι εργοδοτικές εισφορές σε αυτά εκπίπτουν φορολογικά 100% 
ενώ οι επιχειρήσεις αποκτούν μέσω αυτών ένα σημαντικό «εργαλείο» διαχείρισης, προσέλκυσης και επιβράβευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού τους, το οποίο αναδεικνύει και την προσήλωσή τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης. Προ των πυλών, μάλιστα, είναι και η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην τοποθέτηση των κεφαλαίων των 
Τ.Ε.Α, που κατά τον κ. Νούνη σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, μέσω της συμβολής του στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΝΗΣ, Πρόεδρος 
της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Συνέντευξη

Χρ. Νούνης: Πιο ώριμη η κοινωνία 
για τα Ταμεία Επαγγελματικής 
Ασφάλισης – Σημαντικά 
οφέλη για εργαζόμενους 
και εργοδότες – Ο ρόλος 
του Τ.Ε.Κ.Α.



7 | E Κύριε Νούνη, καταγράφεται κάθε χρόνο όλο και 
περισσότερο στη χώρα μας αυξημένο ενδιαφέρον για τα 
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πού το αποδίδετε;  

Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας 
ιδίως τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ταχείς ρυθ-
μούς. Το ίδιο αναμένεται να λάβει χώρα και για το νέο έτος 
2022. Ο 2ος πυλώνας ασφάλισης αγκαλιάζεται και υιοθε-
τείται όλο και περισσότερο από τους κοινωνικούς εταίρους, 
δηλαδή από τους εργαζόμενους – δηλαδή τους ασφαλι-
σμένους – και τους εργοδότες, τόσο σε κλαδικό, όσο και 
σε εταιρικό επίπεδο. 

Οι λόγοι της αναπτυξιακής πορείας της επαγγελματικής 
ασφάλισης μπορούν να αναζητηθούν κυρίως στα εξής: 
Στη σημαντική αδυναμία του υφιστάμενου αναδιανεμητι-
κού μοντέλου λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστή-
ματος (1ος πυλώνας) να καλύψει, λόγω γήρανσης του 
πληθυσμού και δημοσιονομικών περιορισμών, τις ανάγκες 
των συνταξιούχων κάτι που αποδείχτηκε και αποδεικνύ-
εται σε σχεδόν όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Στο παρελ-
θόν, το δημόσιο μπορούσε να δανείζεται εύκολα για να 
διανείμει υψηλές εγγυημένες παροχές. Αλλά αυτό αποτε-
λεί παρελθόν. Η πραγματικότητα είναι τα τρέχοντα ολοέ-
να και μειούμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών και 
η πάγια ανάγκη μείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών 
λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. 

Ακόμα ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι παρατηρείται 
μια ιδιαίτερα σημαντική στροφή της κοινωνίας προς ικανο-
ποίηση της ανάγκης για διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου 
διαβίωσης και κατά τη μετά-εργασιακή περίοδο. Οι πολίτες 
και οι εργαζόμενοι βιώνοντας βιαίως τη ραγδαία προσαρμο-
γή τους στις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ανα-
γνώρισαν την αξία της αποταμίευσης και της συμπληρω-
ματικής επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας. Πλέον, 
αποτελεί συνείδηση ότι μόνο μέσω της αποταμίευσης και 
της ακόλουθης κεφαλαιοποιητικής επενδυτικής διαχείρισης 
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των χρημάτων τους θα μπορούσαν να διασφαλίσουν αξι-
οπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, όταν δε θα μπορούν πλέον 
να εργαστούν και να έχουν πρόσθετα εισοδήματα. 

Όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα του κλάδου της 
επαγγελματικής ασφάλισης που αποτελεί τον 2ο Πυλώ-
να του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, η εικόνα στο τέλος 
του 2021 είναι η εξής: στη χώρα μας λειτουργούν 28 Τ.Ε.Α. 
(24 προαιρετικής και 4 υποχρεωτικής ασφάλισης) με αξία 
Ενεργητικού που προσεγγίζει το 1,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά εί-
ναι ασφαλισμένο για συμπληρωματικές παροχές περίπου 
το 4,2% του εργατικού δυναμικού της χώρας, ήτοι περί-
που 170.000 εργαζόμενοι. Κάθε χρόνο ο απολογισμός εί-
ναι θετικός καταγράφοντας συνεχώς ανοδικά νούμερα σε 
όρους αριθμού Τ.Ε.Α. και αξίας περιουσιακών στοιχείων 
(Ενεργητικού). 

Σαφώς θα ήθελα να εξάρω στο σημείο αυτό, τον κομβικό 
ρόλο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στην επικοινωνία, διάδοση και ανάπτυ-
ξη του θεσμού και την όλη προσπάθεια που καταβάλλεται 
καθημερινά από τα μέλη της και την «κοινωνία» του κλά-
δου, ώστε ο ιστορικότερος θεσμός ασφάλισης να αποκτήσει 
σημαντική δυναμική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας. Σαφώς απέχουμε πολύ από αυτό, ωστόσο 
κάθε χρόνος που περνάει με θετικό πρόσημο, μας γεμίζει 
με περισσότερη διάθεση και αισιοδοξία να συνεχίσουμε πιο 
δυναμικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες τις εμπειρικές 
και τεχνοκρατικές μας παρεμβάσεις στους υπεύθυνους λή-
ψης αποφάσεων για την περαιτέρω ώθηση του θεσμού. 

7 | E Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος των Τ.Ε.Α. στα ασφα-
λιστικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών και παγκο-
σμίως και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα στη χώρα μας;

Ο ρόλος των Τ.Ε.Α. είναι πρωταγωνιστικός και καταλυτι-
κός για το συνταξιοδοτικό σχεδιασμό σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης και κυρίως στις Η.Π.Α., όπου ουσιαστικά τοπο-
θετείται γεωγραφικά ως προς την ιστορική του αφετηρία. 

Αφενός, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θεσμός αυτός 
έχει ιστορία περίπου 246 ετών (από το πρώτο Τ.Ε.Α. που 
ιδρύθηκε στις Η.Π.Α.) και περισσότερο από έναν αιώνα 
πριν την καθιέρωση της κοινωνικής ασφάλισης το 1889 
από τον καγκελάριο Bismark. Αφετέρου, οι λόγοι της 
εδραίωσης της επαγγελματικής ασφάλισης σε αυτές τις 
χώρες είναι όχι μόνο ιστορικοί, αλλά κυρίως πολιτισμι-
κοί που αφορούν στην κουλτούρα και φυσικά στην ανα-
γνώριση των μοναδικών συγκριτικών της πλεονεκτημά-
των της για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του θεσμού διεθνώς τα στα-
τιστικά στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) αποτελούν καθρέφτη της 

Η πραγματικότητα είναι τα τρέχοντα 
ολοένα και μειούμενα επίπεδα 
συνταξιοδοτικών παροχών και η πάγια 
ανάγκη μείωσης των συνταξιοδοτικών 
δαπανών λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών
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πραγματικότητας. Από τις 37 χώρες-μέλη του Οργανι-
σμού, σε 9 από αυτές το ενεργητικό των επαγγελματικών 
ταμείων στα τέλη του 2020, ξεπερνούσε το 100% του με-
γέθους της οικονομίας τους σε όρους Α.Ε.Π., δηλαδή της 
αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε ένα 
έτος στις οικονομίες τους. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές 
χώρες, πρώτη χώρα παγκοσμίως σε όρους συνολικών πε-
ριουσιακών στοιχείων σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως % 
του Α.Ε.Π. είναι η Δανία (229,4%), ακολουθεί η Ολλανδία 
στη 2η θέση με (212,7%), η Ισλανδία (206,9%), η Ελβετία 
(167%) και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο (126,8%), η Σου-
ηδία (108,9%) και η Φιλανδία (64,1%). 

Η χώρα μας δυστυχώς μέχρι και σήμερα παραμένει ου-
ραγός μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., με το μέγεθος των 
Τ.Ε.Α. σε όρους αξίας περιουσιακών στοιχείων (Ενεργη-
τικού) να υπερβαίνει οριακά το 1% του Α.Ε.Π.. Πιο συγκε-
κριμένα, το συνολικό τους ενεργητικό, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Ιουνίου 2021, προσεγγίζει το 1,8 δισ. ευρώ. 
Μάλιστα αυτό, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα ταμεία αλ-
ληλοβοήθειας στην Ελλάδα χρονολογούνται από το 1853 
για τις χήρες και ορφανά των αξιωματικών, και πιο συστη-
ματικά από το 1861, περιλαμβανομένων τότε του Ν.Α.Τ., 
του Μετοχικού Ταμείου και μεταγενέστερα των εργατών 
στα μεταλλεία. 

Έχω την αίσθηση ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλ-
λοτε, η κοινωνία είναι πιο ώριμη και δεκτική να κατανοήσει 
την αξία της επαγγελματικής ασφάλισης και σταδιακά να 
εμπεδωθεί και να αναπτυχθεί ο θεσμός και στη χώρα μας, 
υιοθετώντας λειτουργικά βέλτιστες πρακτικές. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, αναμένεται να συμβάλει θετικά μεσομα-
κροπρόθεσμα και η κεφαλαιοποιητική φιλοσοφία λειτουρ-
γίας του νέου δημόσιου συστήματος επικουρικής ασφά-
λισης (Τ.Ε.Κ.Α.) που τέθηκε σε λειτουργία από το 2022.

7 | E Ο θεσμός των Τ.Ε.Α. «ταιριάζει» περισσότερο σε 
κάποιους τομείς της οικονομίας ή τους αφορά όλους; Σε 
ποιους κλάδους υπάρχει πιο έντονη δραστηριότητα και 
πώς βλέπετε τις προοπτικές για το 2022;

Αρχικά, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα Τ.Ε.Α. αποτελούν 
μια ολοκληρωμένη λύση συστηματικής και μακροπρόθε-
σμης αποταμίευσης. Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί 
έναν ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα ευέλικτο θεσμό. Ουσια-
στικά, όταν μιλάμε για Τ.Ε.Α. αναφερόμαστε στον Δεύτερο 
Πυλώνα Ασφάλισης. Αφορά όλους τους τομείς της οικο-
νομίας, όλους τους εργοδότες και σίγουρα αφορά όλους 
τους εργαζόμενους. 

Μόνο βασικό προαπαιτούμενο για την ίδρυσή τους εί-
ναι η σύμπραξη των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή η 

συμμετοχή των εργοδοτών και των εργαζομένων (κοινω-
νικών εταίρων). Είναι η θεμελιακή προϋπόθεση, θα πρέ-
πει δηλαδή να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε διάθεση και 
σύμπνοια για τη δημιουργία ενός νέου «επαγγελματικού 
συμβολαίου». Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη είναι καθο-
λική, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα συμβόλαιο δεν κάνει 
πολλές φορές για όλους. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, 
όπου ο θεσμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής κυρίως σε επί-
πεδο νομικών προσώπων, δηλαδή επιχειρήσεων και επαγ-
γελματικών ομάδων. 

Στη χώρα μας σημαντική παρουσία στον 2ο Πυλώνα 
έχουν οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Τ.Ε.Α. 
των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως τα INTERAMERICAN 
Προσωπικού και Συνεργατών, της Interlife, της Eurolife 
και της ΔΥΝΑΜΙΣ. Αντίστοιχα, λειτουργούν τα Τ.Ε.Α. του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, της Intrum και του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών και της Τράπεζας Eurobank (αρχές 
του 2022). Επίσης, παρούσες στην επαγγελματική ασφά-
λιση είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις (Johnson & Johnson, 
Accenture), ναυτιλιακές (Όμιλος Τσάκου) και μεγάλες 
επαγγελματικές ομάδες δημόσιου τομέα (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., 
Τ.Ε.Α.-ΕΛ.ΤΑ., Τ.Ε.Α.-Α.Π.Λ., Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε., Τ.Ε.Α.-Υ.Π.Α.), ιδι-
ωτικού τομέα (Τ.Ε.Α. Ε.Θ.Ε., Τ.Ε.Α.-Δ.Α.Α.) και ελευθέρων 
επαγγελματιών (Ε.Τ.Α.Ο., Τ.Ε.Α.ΓΕ.). 

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, 
πρώτη χώρα παγκοσμίως σε όρους 
συνολικών περιουσιακών στοιχείων 
σε συνταξιοδοτικά σχήματα ως % 
του Α.Ε.Π. είναι η Δανία (229,4%), 
ακολουθεί η Ολλανδία στη 2η θέση 
με (212,7%), η Ισλανδία (206,9%), 
η Ελβετία (167%) και ακολουθούν 
το Ην. Βασίλειο (126,8%), η Σουηδία 
(108,9%) και η Φιλανδία (64,1%) 
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 Γράφημα 1: Ο Χάρτης των Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα με 
βάση το έτος ίδρυσης, 2004-2021

 Πηγή: Επεξεργασία ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

7 | E Πρακτικά, ποια είναι τα οφέλη για τις εταιρείες – 
εργοδότες και ποια για τους εργαζόμενους που συμμε-
τέχουν σε ένα Τ.Ε.Α.;

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Τ.Ε.Α. είναι 
πολλαπλά και αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους-
ασφαλισμένους. Η ίδρυση ενός Τ.Ε.Α. μπορεί να αφορά 
μια επιχείρηση, έναν κλάδο ή/και πολλαπλούς κλάδους 
εργαζομένων, χάρη στην προαιρετική της φύση. Η 
πρωτοβουλία μπορεί να έχει ως αφετηρία την κοινή 
βούληση των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή την 
αμοιβαία συμφωνία και των δύο. Ο θεσμός παρέχει 
τη δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων σε 
όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ανεξαρτήτως σχέσης 
εργασίας (εξαρτημένη, ανεξάρτητη ή όταν αφορά 
αυτοαπασχολούμενους). Μόνη βασική προϋπόθεση είναι 
ο αριθμός των ασφαλισμένων μελών ανά επαγγελματικό 
κλάδο ή επιχείρηση να υπερβαίνει τους 100. Με αυτό 
το στοιχείο στον πυρήνα του, τα πλεονεκτήματα για 

τους ασφαλισμένους είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Λόγω 
της φύσης και της δομής τους τα Τ.Ε.Α. αποτελούν έναν 
θεσμό με απλότητα στις λειτουργίες τους, με αυξημένο 
επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας και αυστηρό πλαίσιο 
εποπτείας από τρεις Αρχές (Υπουργείο Εργασίας, 
Ε.Α.Α. και Ε.Κ.) που διασφαλίζει τα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και 
εργαζομένων). Ταυτόχρονα, τα επαγγελματικά ταμεία 
εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά οφέλη για τα 
ασφαλισμένα τους μέλη καθώς τόσο οι καταβαλλόμενες 
εισφορές όσο και οι παροχές που λαμβάνονται υπό μορφή 
εφάπαξ είναι αφορολόγητες. 

Παράλληλα, τα Τ.Ε.Α. πέραν της βασικής τους πα-
ροχής που είναι η συνταξιοδοτική, προσφέρουν στα 
ασφαλισμένα τους μέλη και συμπληρωματικές πα-
ροχές για την κάλυψη συγκεκριμένων ασφαλιστικών 
κινδύνων, όπως ασθένεια, υγειονομική περίθαλψη κ.α.. 
Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι ως μη 
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κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα Τ.Ε.Α. 
αποδίδουν όλα τα οικονομικά τους πλεονάσματα στους 
ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μελών 
τους, τα οποία έχουν άμεση online πρόσβαση στους 
ατομικούς τους λογαριασμούς μέσω των ιστοσελίδων 
των επαγγελματικών ταμείων. 

Τα μοναδικά αυτά πλεονεκτήματα των Τ.Ε.Α. που στην 
πράξη ενσωματώνουν συνδυαστικά με αρμονικό τρόπο 
τα οφέλη των άλλων δύο πυλώνων ασφάλισης, είναι που 
έχουν αναδείξει την επαγγελματική ασφάλιση ως ένα απο-
τελεσματικό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
και έναν ιδιαίτερα ελκυστικό θεσμό τα τελευταία χρόνια. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόφαση ίδρυσης ενός επαγ-
γελματικού ταμείου αποτελεί στην πράξη μία συμφωνία 
μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων (κοινωνικών εταίρων), 
ένα «επαγγελματικό συμβόλαιο» με σκοπό να διασφαλί-
σει συμπληρωματικά, ένα ποιοτικότερο επίπεδο διαβίωσης 
στα ασφαλισμένα μέλη κατά τη συνταξιοδοτική περίοδο. 

Παράλληλα, και οι εργοδότες έχουν σημαντικά οφέλη 
από την ίδρυση των Τ.Ε.Α.. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοι-
χείο, είναι η προσέλκυση νέων εργαζομένων με υψηλές 
δεξιότητες και φυσικά η διατήρηση και επιβράβευση των 
υφιστάμενων εργαζομένων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κατα-
ξιωμένοι εργοδότες με ισχυρή κοινωνική ευαισθησία και 
σημαντική συνεισφορά σε όρους Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης προβαίνουν σε σύσταση Τ.Ε.Α.. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι αποτελεί μια επιλογή που ενισχύει το επίπεδο του 
μελλοντικού εισοδήματος των ασφαλισμένων-εργαζομέ-
νων, ενισχύοντας την παρεχόμενη κοινωνική προστασία και 
το σημαντικότερο μειώνοντας τον κίνδυνο φτώχειας που 
ενδέχεται ορισμένοι να αντιμετωπίσουν όταν δεν θα μπο-
ρούν να εργαστούν. Τέλος, οι εργοδότες που συνεισφέ-
ρουν στους λογαριασμούς των εργαζομένων τους εξα-
σφαλίζουν σημαντικά φορολογικά οφέλη, δεδομένου ότι 
οι εισφορές τους προς το εταιρικό επαγγελματικό ταμείο 
υπέρ των εργαζομένων τους (συνήθως με αναλογία 2% 
προς 1%) εκπίπτουν φορολογικά στο 100%.

7 | E Αν βλέπαμε πιο συγκεκριμένα με δύο παραδείγμα-
τα τις συνταξιοδοτικές παροχές ενός «μέσου» Τ.Ε.Α., τι 
πρέπει να προσδοκά ένας ασφαλισμένος που υπάγεται 
σε αυτό στην αρχή του εργασιακού του βίου και τί ένας 
ασφαλισμένος με 20 χρόνια προϋπηρεσίας; 

Όταν αναφερόμαστε στις συνταξιοδοτικές παροχές στο 
θεσμό των Τ.Ε.Α., ουσιαστικά μιλάμε για μακροχρόνια απο-
ταμίευση με στόχο τη συνταξιοδότηση. 

Η τακτικότητα των καταβολών εισφορών, που αποταμι-
εύονται στον ατομικό λογαριασμό του κάθε ασφαλισμέ-

νου, δηλαδή στον προσωπικό του «κουμπαρά» διασφα-
λίζει σημαντική διαφοροποίηση στο χρόνο, γεγονός που 
μειώνει το συνολικό του κίνδυνο. 

Τα Τ.Ε.Α. έχουν στη συντριπτική τους πλειονότητα πα-
γκόσμιο προσανατολισμό και επενδύουν, σε σημαντικά 
διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, οι επεν-
δυτικές στρατηγικές των επαγγελματικών ταμείων είναι 
κυρίως χαμηλού ή μετρίου επιπέδου επενδυτικού κινδύ-
νου, ώστε να περιορίζεται η μεταβλητότητα των αποδόσε-
ων. Τα Τ.Ε.Α. είναι φορείς που εφαρμόζουν αυστηρές και 
πλήρως διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείρι-
ση των αποθεματικών τους, τις ενημερώσεις των ασφα-
λισμένων τους και με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με 
ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας και χρημα-
τοοικονομικών γνώσεων. 

Στην ουσία του ερωτήματός σας, ένας νέος άνθρωπος 
στην αρχή του εργασιακού του βίου, που επιλέγει να απο-
ταμιεύσει, μέσω του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
στο οποίο εντάσσεται, σαφώς έχει να αναμένει πολύ πε-
ρισσότερα σε όρους αποδόσεων και συσσώρευσης κεφα-
λαίου σε σχέση με τον αντίστοιχο ασφαλισμένο, που έχει 
αναλάβει την αποταμίευσή του επί πολλά έτη του εργα-
σιακού του βίου. 

Με αυτό τον τρόπο δουλεύει, με απλά λόγια, ο μηχα-
νισμός της κεφαλαιοποίησης και για αυτό αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα στοιχεία της λύ-
σης του συνταξιοδοτικού προβλήματος. Οι παροχές δεν 
είναι συνάρτηση των εισφορών κάποιου άλλου εργαζό-
μενου, αλλά προϊόν της συστηματικής μακροπρόθεσμης 
αποταμίευσης και των αποδόσεων που επιτυγχάνουν τα 
χαρτοφυλάκια των Τ.Ε.Α.. 

Ιδιαίτερα ενδεικτικές όσον αφορά τα οφέλη σε όρους μα-
κροχρόνιων αποδόσεων είναι οι επιδόσεις των «αρχαιό-
τερων» ελληνικών Τ.Ε.Α. που λειτουργούν με το κεφαλαι-
οποιητικό σύστημα και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
10 έτη λειτουργίας (Γράφημα 2). Το πλέον χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι το E.T.A.O. που από ιδρύσεώς του το 
2004 έχει προσφέρει κεφαλαιακές αποδόσεις (υπεραξί-
ες προϊόντος της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρι-
σης) στα ασφαλισμένα του μέλη, της τάξεως του 97,04% 
από την έναρξή της διαχείρισης. Τα υπόλοιπα τέσσερα 
Τ.Ε.Α. παρουσιάζουν και αυτά αξιόλογες θετικές σωρευ-
τικές αποδόσεις. Υπογραμμίζεται ότι οι ανωτέρω αποδό-
σεις αφορούν μόνο αυτές που προέρχονται ως υπεραξί-
ες από τις επενδύσεις των εισφορών των ασφαλισμένων 
των ταμείων και δεν περιλαμβάνουν τις πολύ σημαντικές, 
σωρευτικές «φορολογικές αποδόσεις» που προέρχονται 
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από την 100% φορολογική απαλλαγή των εισφορών τους 
σε ετήσια βάση.

Κλείνοντας, ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σημειώ-
σω ότι τα Τ.Ε.Α. αποτελούν στην πραγματικότητα θεσμι-
κούς επενδυτές που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και 
επιταγές των εξελίξεων που απορρέουν από το νέο επεν-
δυτικό περιβάλλον. Τα Τ.Ε.Α. στη χώρα μας βρίσκονται στο 
στάδιο προ της εφαρμογής των κριτηρίων ΕSG (θέματα 
περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης), με στό-
χο την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους για την επίτευξη 
αποδόσεων, μέσω της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων. Θεωρώ το στοιχείο αυτό από τα πλέον ση-
μαντικά και ένα μεγάλο θετικό βήμα καθώς πέραν του κυ-
ρίαρχου σκοπού τους για βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασφαλισμένων τους, μέσω παροχών συντάξεων και 
υγείας, τα Τ.Ε.Α. ως θεσμικοί επενδυτές θα αναλάβουν να 
υπηρετήσουν ένα διττό σκοπό: Αφενός, την επίτευξη κε-
φαλαιακών υπεραξιών με την αξιοποίηση επενδυτικών 
ευκαιριών, αλλά ταυτόχρονα και τη μελλοντική συμβολή 
τους στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την ευαισθη-
τοποίηση σε καίριους τομείς που επηρεάζουν την κοινω-
νία και τον πλανήτη μας. 

7 | E Από το 2022 το κεφαλαιοποιητικό σύστημα εισά-
γεται για πρώτη φορά στο δημόσιο σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης, μέσω του Τ.Ε.Κ.Α.. Πιστεύετε ότι έχουν 
προβλεφθεί όλα όσα πρέπει για να είναι αφενός βιώσι-
μο και αφετέρου αποδοτικό για τους ασφαλισμένους; 
Τι σημαίνει η λειτουργία του για το θεσμό των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Τ.Ε.Κ.Α.. εισάγει ουσιαστι-
κά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επίσημα το κεφαλαιο-
ποιητικό σύστημα στον 1ο Πυλώνα, αυτόν της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης. 

Η δημιουργία και λειτουργία του Τ.Ε.Κ.Α. από 1/1/2022, 
αποτελεί συμβολικά μια νέα αρχή για το ελληνικό ασφα-
λιστικό σύστημα. Πιστεύω ότι εν γένει η εφαρμογή του κε-
φαλαιοποιητικού συστήματος και στους τρεις ασφαλιστι-
κούς πυλώνες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο νέο 
αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας του συνταξιοδοτικού 
μας συστήματος τις επόμενες δεκαετίες. 

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχει αποδείξει τη διαχρο-
νικότητά του και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του έναντι 
του αναδιανεμητικού συστήματος. Σαφώς ενέχει ορισμέ-
νες αδυναμίες, κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, ωστόσο 

Γράφημα 2: Μακροχρόνιες σωρευτικές αποδόσεις των Τ.Ε.Α. με διαδρομή άνω των 10 ετών λειτουργίας (από 
την έναρξη διαχείρισης έως 31/12/2020) 

 Πηγή: Επεξεργασία ΕΛΕΤ.Ε.Α.
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το σύνολο των αδυναμιών αυτών είναι γνωστές (όπως η 
έκθεση στον κίνδυνο αγοράς) και αποτελεσματικά διαχει-
ρίσιμες. Σε τεχνικό επίπεδο, η βιωσιμότητα διασφαλίζεται 
στο βαθμό που το Τ.Ε.Α. θα λαμβάνει επί αρκετά έτη ασφα-
λιστικές εισφορές, ενώ δε θα έχει εκροές. 

Ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης διαφοροποιεί-
ται σημαντικά από το Τ.Ε.Κ.Α.. Αρχικά, το Τ.Ε.Κ.Α. έχει υπο-
χρεωτικό χαρακτήρα, ενώ τα Τ.Ε.Α. προαιρετικό, με στόχο 
την παροχή συμπληρωματικών καλύψεων. 

Επιπλέον, έχει καθολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι αφο-
ρά όλους τους ασφαλισμένους-εργαζόμενους κάτω των 

35 ετών, ενώ τα Τ.Ε.Α. δεν έχουν ηλικιακούς περιορισμούς. 
Μια σημαντική πρόκληση θα είναι βέβαια το λεγόμενο κό-
στος μετάβασης από το παλιό διανεμητικό στο νέο κεφα-
λαιοποιητικό σύστημα επικουρικής δημόσιας ασφάλισης 
και τα ποσά που θα πρέπει να δαπανηθούν από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό μελλοντικά, αλλά βάσει των οικονο-
μοτεχνικών και αναλογιστικών μελετών που πλαισίωσαν 
τη συγκεκριμένη νομοθετική μεταρρύθμιση του Ασφαλι-
στικού, αυτά είναι διαχειρίσιμα.

Τέλος, το 2022 αναμένεται από πλευράς της Πολιτείας ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον θε-
σμό της επαγγελματικής ασφάλισης. Προς τούτο, το αρμό-
διο Υπουργείο Εργασίας έχει εργαστεί τον τελευταίο χρό-
νο με παράλληλη χρήση και τεχνικής υποστήριξης από την 
ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (Ε.I.O.P.A.) και αναμένουμε ως 
κλάδος το προϊόν αυτής της εργασίας σε όρους νομοθε-
τικών πρωτοβουλιών και στοχευμένων ρυθμίσεων για την 
ουσιαστική ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του 2ου 
Πυλώνα Ασφάλισης. Ευελπιστούμε ότι το νέο πλαίσιο θα 
έχει την αναγκαία μεταρρυθμιστική οπτική, στη βάση και 
τη φιλοσοφία καλών διεθνών πρακτικών, που θα ενισχύ-
σει ουσιαστικά τα επαγγελματικά ταμεία και καταληκτικά 
θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της 
επάρκειας των συντάξεων και φυσικά της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

7 | E Θεωρείτε εφικτή και θεμιτή τη δημιουργία Εθνι-
κού Επαγγελματικού Ταμείου, που έχει συζητηθεί μετα-
ξύ των κοινωνικών εταίρων; 

Τώρα η δημιουργία ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμεί-
ου (ΕΘ.Ε.Τ.) είναι εφικτή και σαφώς θεμιτή και αναγκαία. Η 
πρόθεση των θεσμικών εθνικών κοινωνικών εταίρων για 
τη δημιουργία του Ταμείου αυτού έχει, σε πρώτο στάδιο, 
αποτυπωθεί, στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας του Μαρτίου του 2018 και έχει ανα-
νεωθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2021. 

Με βάση την πλέον πρόσφατη πληροφόρηση που υπάρ-
χει, το νέο «Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο», όπου προτεί-
νεται να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι (Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β., 
Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., Σ.Β.Ε.), ενδέχεται να απευθύ-
νεται σε περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους του ιδι-
ωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους. Ουσιαστικά το 
ΕΘ.Ε.Τ. αναμένεται να αποτελέσει ένα «πολύ-συμμετοχι-
κό» T.E.A. που θα μπορεί να ασφαλίσει πολλές επαγγελ-
ματικές ομάδες εφαρμόζοντας ένα κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα καθορισμένων εισφορών.

Επομένως σε τεχνικό επίπεδο, η δομή του θα είναι εφά-
μιλλη με ένα Τ.Ε.Α., που απλώς θα περιλαμβάνει πολλούς 

Με βάση την πλέον πρόσφατη 
πληροφόρηση που υπάρχει, το νέο 
«Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο», 
όπου προτείνεται να συμμετέχουν 
οι κοινωνικοί εταίροι (Γ.Σ.Ε.Ε., 
Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., 
Σ.Β.Ε.), ενδέχεται να απευθύνεται 
σε περίπου δύο εκατομμύρια 
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και 
αυτοαπασχολούμενους
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κλάδους της οικονομίας. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινι-
στούν πολλά επιμέρους σημεία, ώστε να αποτελέσουν αντι-
κείμενο συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 
μέσω της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας. Στη λειτουργία ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος 
απαιτείται συναίνεση και σαφώς πολύ καλή προετοιμασία 
όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Ταμείου (όπως 
το επίπεδο των προκαθορισμένων εισφορών, σε τι ποσο-
στό θα συνεισφέρουν εργαζόμενοι και σε ποιο οι εργοδό-
τες και το μηχανισμό παροχών), την εκπόνηση αναλογιστι-
κής έκθεσης, τη συμφωνία αναφορικά με το επενδυτικό 
σκέλος και τη σύνταξη καταστατικού και οργανωτικής δο-
μής. Επιπλέον, απαιτούνται και νομοθετικές ρυθμίσεις στο 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Ν.3029/2002 που διέπει 
τη λειτουργία των Τ.Ε.Α. για να μπορέσει να ιδρυθεί και να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά το ΕΘ.Ε.Τ.. 

Κατά την εκτίμησή μου, το ΕΘ.Ε.Τ. αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα για την ενίσχυση του θεσμού και σε κάθε περίπτωση 
προς το συμφέρον των εργαζομένων-ασφαλισμένων του 
ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω, με 
γνώμονα την εμπειρία μου από τη λειτουργία του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.
ΟΙΚ., που αποτελεί το Τ.Ε.Α. των εργαζομένων ολόκληρου 
του Στενού και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ότι απαι-
τείται πολύ καλά οργανωμένος και συντονισμένος σχεδι-
ασμός για την επιτυχία του εγχειρήματος.

7 | E Στο Δημόσιο Τομέα πόση απήχηση έχουν τα Τ.Ε.Α. 
στους εργαζόμενους; Ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Α. – ΥΠ.ΟΙΚ., 
που διαγράφει εδώ και χρόνια επιτυχημένη πορεία, τι 
συμβουλές θα δίνατε στη διοίκηση ενός νέου Τ.Ε.Α. για 
ένα «success story» στον χώρο;

Το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004 και απο-
τελεί το πρώτο επαγγελματικό ταμείο προαιρετικής ασφά-
λισης που άνοιξε την αυλαία του 2ου Πυλώνα ασφάλισης 
ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3029/2002. 

Κατά τη διάρκεια της 19ετούς αυτής διαδρομής το Τα-
μείο έχει να καταγράψει πολλές σημαντικές ενέργειες στο 
ενεργητικό του με αιχμή τις 3 τροποποιήσεις του Καταστα-
τικού του, τη διεύρυνση της δυνατότητας υπαγωγής στο 
Ταμείο όλων του εργαζομένων στον Στενό και Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα, τη δημιουργία νέου Κλάδου Συνταξιοδο-
τικών Παροχών για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύ-
νου του γήρατος και της αναπηρίας, πέραν του ιδρυτικού 
Κλάδου Υγείας που καλύπτει τον κίνδυνο της υγειονομι-
κής περίθαλψης, και τέλος την υπογραφή στρατηγικής 
συνεργασίας του Ταμείου με την εισηγμένη ασφαλιστική 
εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., αποδεικνύοντας στην 
πράξη πως είναι δυνατή η σύμπραξη και αποτελεσματι-

κή συμπόρευση μεταξύ 2ου και 3ου Πυλώνα Ασφάλισης 
στην παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων. 

Σε αριθμητικούς όρους, το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. περιλαμβάνει 
πλέον στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Μελών άνω των 
12 επαγγελματικών ομάδων του Δημοσίου Τομέα πέραν 
των εφοριακών υπαλλήλων. Ο Κλάδος Υγείας του Τα-
μείου αριθμεί σήμερα άνω των 12.000 μελών ενώ ιστο-
ρικά έχει ασφαλίσει πάνω από 35.000 άτομα, καταβάλ-
λοντας αποζημιώσεις 33 εκατομμυρίων ευρώ για άνω 
των 22.000 νοσηλειών ασφαλισμένων του μελών από 
το 2004! Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών που λει-
τουργεί από το 2019 αριθμεί σήμερα άνω των 1.100 με-
λών και το Ενεργητικό του Κλάδου προσεγγίζει το ποσό 
των 1.5 εκατ. ευρώ, ενώ από τον Αύγουστο του 2021 το 
Ταμείο συνέστησε και λειτουργεί στον εν λόγω Κλάδο για 
την επενδυτική διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμέ-
νων δικό του Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τίτλο: «Τ.Ε.Α. ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» 
που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET 
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.».

 Τώρα όσον αφορά το σκέλος του success story, δε νο-
μίζω ότι υπάρχουν μυστικές συνταγές επιτυχίας. Θα έλεγα 
ότι η επιτυχία ξεκινά από τη στιγμή όπου ένα Τ.Ε.Α. λαμβά-
νει την άδεια λειτουργίας του, καθώς το Καταστατικό ενός 
Τ.Ε.Α. από μόνο του αποτελεί προϊόν σύμπραξης των κοι-
νωνικών εταίρων. Από κει και πέρα, η επιτυχία εξαρτάται 
από τη δυναμική που αναπτύσσει η διοικητική ομάδα του 
εκάστοτε ταμείου τόσο ως προς τις διοικητικές δράσεις, 
τις ακολουθούμενες στρατηγικές ως προς τις εγγραφές 
νέων μελών αλλά και τη βελτίωση και διεύρυνση των πα-
ροχών προς τους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.. 

7 | E Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. διορ-
γανώνει το 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 
Ποιος είναι ο σκοπός του και ποια θέματα θα εξετάσετε;

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), της οποίας έχω τη χαρά και την τιμή να ηγού-
μαι, αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο και την κυρίως 
φωνή των Τ.Ε.Α. στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, από την ίδρυσή 
της, τον Ιούνιο του 2018, βασικός της στόχος είναι η ενι-
αία εκπροσώπηση των Τ.Ε.Α. που λειτουργούν στο πλαί-
σιο του ισχύοντος Ν.3029/2002 στην Ελλάδα. 

Βασικοί στόχοι της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι:

• Να αναδείξει την αξία του θεσμού της Επαγγελματικής 
Ασφάλισης,

• Να υπερτονίζει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του θεσμού,
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• Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου ακολου-
θώντας τις εξελίξεις και τάσεις του σήμερα με βάση τις 
βέλτιστες πρακτικές,

• Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και 
των δομών των ταμείων -μελών της,

• Να μεγιστοποιεί τη συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο 
και στην οικονομία μέσα από την προστιθέμενη αξία που 
δημιουργεί ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης.

Η Ένωση ως φορέας στα μόλις 3,5 χρόνια λειτουρ-
γίας της έχει να επιδείξει αξιοσημείωτα αποτελέσματα 
καθώς έχει προβεί σε 5 στρατηγικές συνεργασίες με ξέ-
νους και εγχώριους φορείς με σκοπό την ανάληψη κοι-
νών δράσεων σε θέματα που προάγουν τον θεσμό της 
επαγγελματικής ασφάλισης και ενισχύουν στη συνείδη-
ση της ελληνικής κοινωνίας τη σημασία της αποταμίευ-
σης, του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, των επεν-
δύσεων, της επαγγελματικής θεσμικής διαχείρισης, ως 

αποτελεσματικών εργαλείων οικονομικής και κοινωνι-
κής προόδου για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 
καθενός κατά τη διάρκεια του εργασιακού αλλά κυρίως 
του συνταξιοδοτικού του βίου. Επιπλέον, η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. έχει 
να επιδείξει έντονο παρεμβατικό έργο σε επίπεδο επεξερ-
γασίας προτάσεων επί του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκών εξελίξεων, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρό-
πο αποτελεσματικά το πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσί-
ας που διαθέτουν τα μέλη της. 

Τέλος, η Ένωση έχει καταφέρει να καταστήσει θεσμό την 
ετήσια διεξαγωγή εξειδικευμένου συνεδρίου επαγγελμα-
τικής ασφάλισης με τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου προ-
σκεκλημένων εγχώριων και ξένων ομιλητών. Μόλις ένα 
χρόνο μετά την ίδρυσή της, πραγματοποιήθηκε το 1ο εμ-
βληματικό Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ακολού-
θησε το 2ο πέρυσι και πλέον οδεύουμε προς τη διεξαγωγή 
του 3ου Συνεδρίου μας που θα πραγματοποιηθεί το διή-
μερο 22 και 23 Φεβρουαρίου 2022.

Τίτλος του φετινού συνεδρίου θα είναι: «Επαγγελματική 
Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο 
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις» και θα περιλαμβάνει, όπως 
κάθε χρόνο παρεμβατικές θεματικές ενότητες με συμμε-
τοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων. Ξεχωριστή θέση στο 
φετινό συνέδριο θα έχει η παρουσίαση της στοχευμένης 
κλαδικής μελέτης του Ι.Ο.Β.Ε. για την επαγγελματική ασφά-
λιση. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη - που 
εκπονήθηκε κατ΄ εντολή της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. - για τον 2ο Πυ-
λώνα Ασφάλισης έπειτα από 19 χρόνια λειτουργίας του 
στην Ελλάδα με σημαντικά ευρήματα και προτάσεις πολι-
τικής. Επιπλέον, θα συζητηθούν θέματα όπως ο εκσυγχρο-
νισμός του θεσμικού πλαισίου των Τ.Ε.Α. εντός του 2022, 
η εφαρμογή των ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρα-
τηγικές των Τ.Ε.Α., το ΕΘ.Ε.Τ. και πολλές άλλες θεματικές 
ενότητες και στοχευμένες παρεμβάσεις από εγχώριους 
και ξένους ομιλητές με εξειδικευμένη εμπειρογνομωσύ-
νη σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των 
επαγγελματικών ταμείων. 

Στόχος μας για άλλη μια χρονιά είναι η ανάδειξη του ρό-
λου του 2ου συμπληρωματικού πυλώνα, ως απαραίτητου 
συστατικού για το βιώσιμο μέλλον του συνταξιοδοτικού 
συστήματος και της ευημερίας της κοινωνίας και η παρο-
χή της δυνατότητας διενέργειας ενός ανοιχτού επιδραστι-
κού διαλόγου που θα οδηγεί στην ενίσχυση του αποτυπώ-
ματος της επαγγελματικής ασφάλισης και κατ’ επέκταση 
της κεφαλαιοποιητικής φιλοσοφίας λειτουργίας της στη 
συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.

H ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. έχει να επιδείξει 
έντονο παρεμβατικό έργο σε επίπεδο 
επεξεργασίας προτάσεων επί του 
νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου των επαγγελματικών 
ταμείων στα πλαίσια του ευρωπαϊκών 
εξελίξεων, αξιοποιώντας με αυτόν τον 
τρόπο αποτελεσματικά το πολύ υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουν 
τα μέλη της




