
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αθήνα,23 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 
Περιεκτικός Απολογισμός 2ης Ημέρας  

3ου Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο:  

«Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις» 

  

 

Σήμερα την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 2η ημέρα και η 

ολοκλήρωση των εργασιών του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με απόλυτη επιτυχία.  

Την έναρξη των εργασιών της 2ης ημέρας του Συνεδρίου κύρηξε ο Δρ. Χρήστος 

Π. Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. & του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ). 

 

Ακολούθως, στα τρία πάνελ της 2ης Ημέρας, τα βασικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν για τις προκλήσεις και το μέλλον του θεσμού κρίνονται ιδιαίτερα 

σημαντικά.  

   

Panel 4o: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον 1ο Πυλώνα: Το 

Τ.Ε.Κ.Α., η νέα Αρχή Ελέγχου του Ασφαλιστικού Συστήματος και οι 

αναμενόμενες παράπλευρες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση. 

Στο πλαίσιο του 4ου Πάνελ πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για 

το Τ.Ε.Κ.Α.  στην οποία συμμετείχαν οι: Δρ Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική 

Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Μιχαήλ Ανθρωπέλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςτουΠανεπιστημίου Πειραιώς, 

Ελευθέριος Κρητικός, Υποδιοικητής e-EΦΚΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ & 

Αντιπρόεδρος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, Γιώργος Στρατόπουλος, 

Μέλος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Κ.Α. & Ειδικός Σύμβουλος 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης 



 

 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών. 

Το νέο δημόσιο επικουρικό ταμείο ΤΕΚΑ οργανώνεται και συνεργάζεται με τον 

ΕΦΚΑ για να διαχειριστεί τις ανάγκες του νέου επικουρικού συστήματος που 

προβλέπει την σταδιακή μετατροπή του συστήματος των επικουρικών 

συντάξεων από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, με βασικά χαρακτηριστικά τις 

λέξεις: κουλτούρα, ενημέρωση, εμπιστοσύνη, επένδυση. 

Σύμφωνα με την Δρ. Καρασιώτου, πέρα από την κεφαλαιοποίηση, έχουμε για 

πρώτη φορά επικουρική σύνταξη με ενιαίους κανόνες για όλους, κάτι που είναι 

ζητούμενο για το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης. Τα οφέλη για τον 

ασφαλισμένο είναι πολλά καθώς έχει καλύτερες μεσοπρόθεσμες αποδόσεις. Το 

διανεμητικό σύστημα λόγω του δημογραφικού είναι σε πίεση. Έχουμε όλο και 

περισσότερους συνταξιούχους να στηρίζονται σε λιγότερους εργαζόμενους. 

Αυτό που θελουμε είναι να τονίσουμε την κουλτούρα της ασφάλισης, ότι πρέπει 

κάποιος να ασχολείται με την μελλοντική του σύνταξη από σήμερα. Πρώτο 

μέλημα είναι η κουλτούρα της σύνταξης που οδηγεί στην κουλτούρα της 

ασφάλισης.  

Ο κ. Στρατόπουλος σημείωσε ότι “Πρέπει να έχουμε απαραίτητες επενδύσεις, να 

υπάρχει αναλογιστική λειτουργία και να υπάρχει επαγγελματική διαχείριση που 

να εξασφαλίσει τις καλές επιδόσεις. Ειδικά το ΤΕΚΑ -επειδή έχει οικονομίες 

κλίμακας, θα έχει χαμηλά έξοδα. Το να έχεις λίγα έξοδα σε βοηθά να έχεις λίγο 

καλύτερες αποδόσεις και ειδικά σε βάθος χρόνου”. 

O κ. Κρητικός τόνισε ότι για τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, χρησιμοποιήθηκαν τα best 

practices από χώρες όπου ευδοκιμεί το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που θα 

επενδύσει κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε αγορές εκτός 

Ελλάδας. Οι λογαριασμοί θα είναι ατομικοί, οι επενδύσεις συλλογικές, με κάθε 

ασφαλισμένο να εισφέρει διαφορετικά. Η ΕΔΕΚΤ επελέγη για τα 5 πρώτα χρόνια 

να επενδύσει τα κεφαλαία. Κλείνοντας τόνισε ότι το ΤΕΚΑ ήρθε για να γίνει μέρος 

της καθημερινότητας των νέων ασφαλισμένων, καθώς έχουν ωριμάσει οι 

συνθήκες για τα επαγγελματικά ταμεία και το ΤΕΚΑ θα δείξει το δρόμο. 

Ο κ. Χαντζαρίδης τόνισε την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της ΑΕΔΑΚ 



 

 

Ασφαλιστικών Οργανισμών και την επαγγελματική διαχείριση, μέσω ΟΣΕΚΑ, το 

πιο αυστηρό, εποπτευόμενο και αποτελεσματικό μέσο αποταμίευσης. Η ΑΕΔΑΚ 

έχει επενδυτική επιτροπή που χαράσσει στρατηγική, έχει κανονισμό λειτουργίας, 

ορίζει τα όρια κινδύνου. Διαθέτει τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία 20 χρόνων 

λειτουργίας και αποδοτικότητας καθώς οι σωρευτικές κεφαλαιακές αποδόσεις 

των 2 Α/Κ που διαχειρίζεται άγγιξε σε ποσοστό το 81%. Αποτελεί φωτεινό 

παράδειγμα αποτελεσματικότητας της κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας και 

επαγγελματικής διαχείρισης των αποθεματικών των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης του 1ου Πυλώνα, αποτελώντας παρακαταθήκη και εργαλείο 

αξιοποίησης από το Τ.Ε.Κ.Α. για την επενδυτική διαχείριση των περιουσιακών του 

στοιχείων .  

Ο κ.Ανθρωπέλος, τόνισε με τη σειρά του ότι: “Οι καλές αποδόσεις βοηθούν 

στην κουλτούρα του κόσμου που δεν είναι υπέρ των επενδύσεων, αλλά είναι 

προς όφελος του”. Στο αναδιανεμητικό σύστημα υπάρχουν καθορισμένες 

παροχές, όποτε υπάρχει μέση απόδοση. Αντίστοιχα, το κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα έχει ευελιξία, οι επενδυτικοί στόχοι είναι υποκειμενικοί και 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Τόνισε εμφατικά δε το ρόλο της 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών, για το που πηγαίνουν οι εισφορές 

τους. Τα ΤΕΑ έχουν δομηθεί σωστά, αλλά πρέπει να συνεργαστούν με τον 1ο 

πυλώνα ασφάλισης. Όταν λειτουργούν μαζί έχουν καλύτερο σύστημα. Σε αυτό 

το πλαίσιο συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσει ο 2ος και 3ος πυλώνας. 

Τη συζήτηση στο 1οpanel συντόνισε ο Βασίλης Αγγελόπουλος, Συντάκτη 

Εργατικού Ρεπορτάζ στη “Ναυτεμπορική”.  

     

   

Panel 5o: Νέο απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον και εφαρμογή ΕSG κριτηρίων 

στις επενδυτικές στρατηγικές των Επαγγελματικών Ταμείων. 

Το πανελ επαγγελματιών διαχειριστών συμφώνησε ότι το ποσοστό των εισροών 

ήταν μεγαλύτερο του μεριδίου των Αμοιβαίων  ESG στην αγορά, με το 19% 

αυτών πέρυσι να τοποθετούνται σε «πράσινα» Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία 



 

 

Κεφάλαια λοιπόν μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αγορά αυτή. 

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο κ. Αίσωπος, οι εκδόσεις πράσινων 

ομολόγων έφθασαν τα 3 τρισ. το έτος 2020. Οι επενδύσεις των θεσμικών είπε, 

συμβάλλουν στο να μεταφερθεί η πίεση προς τις εταιρίες για να υποστηρίξουν 

το στόχο των μηδενικών εκπομπών ρύπων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Σαρρής σημείωσε πόσο υποστηρικτικό είναι 

τώρα το περιβάλλον για το ESG. Υπάρχει ευρύτερη αποδοχή που αυξάνεται, είπε. 

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η γενιά των millenials , έχει πολύ καλή ενημέρωση για το 

ζήτημα και δραστηριοποιείται θετικά. Καθώς οι millenials  έχουν ασπαστεί την 

ESG φιλοσοφία και την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα για την κλιματική 

αλλαγή, είναι ο πυρήνας των επενδυτών που πρέπει να προσεγγίσουμε. 

Ο κ. Κονδάκης, παρατήρησε ότι τα κριτήρια ESG προσδίδουν ποιοτικά στοιχεία 

στην ανάλυση, ενώ η κ. Παπαστεφάνου επισήμανε τις θεμελιώδεις αλλαγές στον 

τρόπο που αντιμετωπίζονται πλέον οι επενδύσεις με τα κριτήρια ESG των οποίων 

η ενσωμάτωση των κριτηρίων, αποτελούν πρόκληση για να εντοπιστούν 

ευκαιρίες και να βελτιωθούν οι επιδόσεις 

   

Τη συζήτηση στο 5οpanel συντόνισε ο Γιάννης Παπαδογιάννης, 

Δημοσιογράφος, Διευθυντής, BusinessDaily.gr  

 

 

 

Panel 6o: Μια κοινωνική συμμαχία για την ανάπτυξη των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο: 

Διαστάσεις και Προοπτικές. 

Στο πάνελ συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και πιο 

συγκεκριμένα εκπρόσωποι του ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ, του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)και του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Ελλάδας. 

Όλοι οι εκπρόσωποι περιέγραψαν το πλαίσιο της πρότασης των κοινωνικών 



 

 

εταίρων, με αφετηρία την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασητου 2018, καθώς και 

τις διεργασίες και τη ζύμωση για το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, που αποτελεί 

ένα μεγάλο όραμα και σημαντική καινοτομία του 2ου Πυλώνα. Συνοπτικά, μετά τη 

συναπόφαση, συστάθηκε ομάδα εργασίας σε κλίμα πλήρους συναντίληψης, 

προετοιμάστηκε το προσχέδιο καταστατικού και αναμένονται λεπτομέριες επί 

τεχνικών θεμάτων, η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, για την οποία 

απαιτούνται κάποια στοιχεία του EΡΓΑΝΗ. 

Κοινή είναι η αντίληψη για την ύπαρξη χώρου, μέσω της μείωσης του μη 

μισθωλογικού κόστους για τους εμπλεκομένους, καθώς απαιτούνται οι 

κατάλληλες προυποθέσεις χρηματοδότησης, δεδομένου ότι χωρίς κίνητρα κάθε 

προσπάθεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Σημειώθηκε ότι στην ατζέντα του 

διαλόγου ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αποτελεί η μελέτη του ΙΟΒΕ, που 

εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και αναμένεται να διευκολύνει τα 

μέγιστα στην οριστικοποίηση κοινών θέσεων.  

Η μορφή του θα αφορά ένα πολυεργοδοτικό ή ‘ολοεργοδοτικό’ ταμείο, με την 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων για αυτό. Η νομική του μορφή θα είναι ΝΠΙΔ και η 

τελική παροχή θα εξαρτάται από τις αποδόσεις, έχοντας συμπληρωματικό 

χαρακτήρα, με κοινή συμφωνία για την ύπαρξη πλήρους διαφάνειας και 

εποπτείας με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Δικαιούχοι θα είναι οι μισθωτοί και 

εργαζόμενοι, ενώ η ΕΣΕΕ πρότεινε να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι και 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες με καθεστώς αυτασφάλισης.  

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, τονίστηκε ότι το Εθνικό Επαγγελματικό 

Ταμείο σίγουρα θα αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, ενώ 

είναι σημαντικό να υπάρχει μια ρυθμισμένη αγορά, με ρυθμισμένες εργασιακές 

σχέσεις, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, η δημιουργία 

του Επαγγελματικού Ταμείου, θα αποτελέσει ένα εργαλείο σταθερότητας της 

εργασίας, ανταμοιβής των εργαζομένων, προσέλκυσής τους, που θα πρέπει να 

γίνει γνωστό και σε κλάδους, τομείς και επιχειρήσεις που δεν έχουν υπεύθυνο 

τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί αντικίνητρο για την 

αδήλωτη εργασία.    



 

 

Τη συζήτηση στο 6οpanel συντόνισε η δημοσιογράφος Μαίρη Λαμπαδίτη (από 

την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και την ιστοσελιδα imerisia.gr).  

 

Συμπεράσματα Συνεδρίου 

Στο κλείσιμο και της 2ης μέρας των εργασιών του Συνεδρίου, μετά το πέρας 

όλων των ομιλιών, παρουσιάσεων και συζητήσεων, έγινε ένας συνεκτικός 

απολογισμός των αποτελεσμάτων και των βασικών συμπερασμάτων, από τον 

Δρ. Χρήστο Νούνη, Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) &. Πρόεδρο Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Υπουργείου Οικονομικών, σε συντονισμό με τον Ηead of Content της Ethos 

Media, δημοσιογράφο, κ. Χρήστο Κώνστα. 

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής: 

• Σύμφωνα με όλες τις παρεμβάσεις των Υπουργών που παρευρέθηκαν 

στο συνέδριο, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η στήριξη της Πολιτείας 

στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, με πλέον εμφατική τη δήλωση του 

Υπουργού Εργασίας, Κ. Χατζηδάκη ότι “ο ρόλος του θεσμού των ΤΕΑ 

είναι καίριος και κοινωνικά κρίσιμος ως πυλώνας της ασφάλισης και της 

εθνικής αποταμίευσης με θετικό πρόσημο”.  

• Όπως τόνισε ο κ. Νούνης: “Η συγκυρία είναι κομβική, καθώς η μελέτη του 

ΙΟΒΕ αποτελεί πλέον ένα εμπειρικό εργαλείο στα χέρια των κοινωνικών 

εταίρων και της Πολιτείας που πρέπει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από 

την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας”, ενόψει της επικείμενης 

τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων που το 

Υπουργείο επεξεργάζεται. Σημείωσε ωστόσο, ότι “Εάν όμως οδηγηθούμε 

σε λάθος πολιτικές αποφάσεις, αυτό θα αποτελούσε μια “απειλή” για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα και πιθανώς να οδηγούσε σε 

αντίστροφη πορεία τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης τα 

επόμενα χρόνια”. 

• Η δημιουργία ΤΕΑ φαίνεται ότι έχει ενταχθεί δυναμικά στην εργαλειοθήκη 

των Διευθύνσεων Ανθρωπίνου Δυναμικού των εταιρειών, ως νέος 



 

 

μηχανισμός διατήρησης, προσέλκυσης, κινητροδότησης και ανταμοιβής 

του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

• Είδαμε από έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο ότι το 2060 το μέσο 

ποσοστό αναπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος από τα 

Κρατικά Συστήματα Συντάξεων θα κατέρθει στο 36% για τις χώρες της ΕΕ-

28. Σήμερα, στη χώρα μας το ποσοστό αυτό έχει κατέλθει ήδη στο 49% το 

2021από 77% που ήταν το 2016 και από πολύ υψηλότερα ποσοστά που 

σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέβαιναν ακόμα και το 100% πριν το 2010. 

Είναι σαφές ότι υπόκειται στην ατομική μας κρίση και ευθύνη να 

φροντίσουμε εγκαίρως κατά τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου την 

συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού μας εισοδήματος κατά την μετα-

εργασιακή περίοδο χρησιμοποιώντας τις συμπληρωματικές υπηρεσίες 

του 2ου και του 3ου πυλώνα ασφάλισης” είπε ο κ. Νούνης. 

• “Στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε 

ανασφάλιστη εργασία, οπότε κρίνεται σημαντική η ύπαρξη 

πολυσυμμετοχικών ταμείων που θα δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας 

μεγάλων επαγγελματικών ταμείων. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα που 

πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα, να δοθεί δηλαδή χώρος για τη δημιουργία 

πολυσυμμετοχικών ταμείων με πολλούς εργοδότες, καθώς με τα δομικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας (όπου το 88,5% των 

επιχειρήσεων απασχολούν προσωπικό κάτω των 10 ατόμων και το 99% 

κάτω των 50),  δεν υπάρχει χώρος για τη δημιουργία ΤΕΑ σε περισσότερες 

από 2.000 επιχειρήσεις υπό τους σημερινούς νομοθετικούς περιορισμούς 

του Ν.3029/2002, περί ελάχιστου αριθμού 100 ατόμων ως προϋπόθεση 

για τη σύσταση ΤΕΑ” είπε. 

• Περιγράφοντας την εικόνα σε διεθνές επίπεδο, ο Δρ. Νούνης είπε πως: 

“Στο εξωτερικό ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά τα πολυσυμμετοχικά 

ταμεία, με πολλούς εργοδότες προς όφελος των εργαζόμενων. Στο Βέλγιο 

το ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων είναι στο 23% του ΑΕΠ – και 

πάλι θεωρείται χαμηλό το εν λόγω ποσοστό από τους φορείς της εκεί 



 

 

αγοράς -στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί με ποσοστό 0,1% του ΑΕΠ για το 

ενεργητικό των 24 ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης ή 1,1% συνολικά εάν 

προστεθούν και τα περιουσιακά στοιχεία των ΤΕΑ υποχρεωτικής 

ασφάλισης”. 

• Όσον αφορά το νέο ΤΕΚΑ, ο κ. Νούνης συνόψισε ότι “αποτελεί σημαντική 

ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έλειπε από την Ελλάδα, όσον αφορά την 

κεφαλοποιητική λειτουργία της ασφάλισης. Οι νέοι εργαζόμενοι θα 

αντιληφθούν στην πράξη την σημασία του ατομικού κουμπαρά, θα 

βλέπουν ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγμή τα χρήματα που έχουν 

συγκεντρωθεί στον λογαριασμό τους και θα ξέρουν ότι θα τα πάρουν 

όταν έρθει η προβλεπόμενη ώρα συνταξιοδότησης, όπως συμβαίνει εδώ 

και 20 χρόνια  και στα επαγγελματικά ταμεία”. 

• Πρέπει να αγκαλιάσουν οι εταίροι τη φιλοσοφία του Εθνικού 

Επαγγελματικού Ταμείου. Είναι ευχάριστο ότι βρίσκεται σε προχωρημένο 

διαδικαστικό στάδιο ίδρυσης, με ένα πρότυπο καταστατικού. Εκκρεμεί 

βέβαια το τεχνικό κομμάτι σύνταξης της αναγκαίας συνοδευτικής 

αναλογιστικής μελέτης με στοιχεία που πρέπει να παραχωρήσει το 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπ. Εργασίας. Σημαντικό ότι εφόσον συσταθεί θα 

απευθύνεται σε 2 εκατομμύρια εργαζομένους, μισθωτούς και ελεύθερους 

επαγγελματίες και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη ενδυνάμωση 

της κεφαλαιοποιητικής φιλοσοφίας στη συνείδηση της ελληνικής 

κοινωνίας και άρα στην δυναμική διείσδυση των κοινωνικών εταίρων στον 

2ο πυλώνα ασφάλισης. 

• Μέσω των ΤΕΑ μπορεί να αμβλυνθεί το πρόβλημα του Ασφαλιστικού που 

πηγάζει από τον υπέρβαρο, υπερτροφικό 1ο δημόσιο πυλώνα ασφάλισης 

και όπως υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου, χρειαζόμαστε στο Ασφαλιστικό το 

κεφαλοποιητικό σύστημα και το χρειαζόμαστε να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά και συνεργατικά και στους 3 πυλώνες (1ο-ΤΕΚΑ, 2ο-ΤΕΑ & 

3ο Ιδιωτική Ασφάλιση). 

 


