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 Η παρούσα συγκυρία…

Καθώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα δέχονται έντονες δημοσιονομικές πιέσεις 

εδώ και αρκετές δεκαετίες, κυρίως όμως από το 2010 και μετά,  οπότε και οι 

συνθήκες ώθησαν σε περικοπές συντάξεων, κλονίστηκε σε μεγάλο βαθμό η απόλυτη 

εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο ασφαλιστικό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, προέκυψε 

η ανάγκη να μελετηθούν πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη διασφάλιση ενός 

επαρκούς εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Μια εξ αυτών των επιλογών φάνηκε 

να είναι και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), στα οποία γίνεται αναφορά 

σε όλες σχεδόν τις προτάσεις και μελέτες μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών. 

Η επαγγελματική ασφάλιση είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στην Ελλάδα. Σκοπός 

του παρόντος Ενημερωτικού Σημειώματος είναι οι εν δυνάμει ασφαλισμένοι να 

διαμορφώσουν μια συνοπτική εικόνα αναφορικά με το τι είναι και πως λειτουργούν τα 

ΤΕΑ, τι οφέλη προσφέρουν και τι κινδύνους ενέχουν. Για μια πλήρη κατανόηση τόσο 

του θεσμού όσο και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της Επαγγελματικής 

Ασφάλισης, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο  πλήρες κείμενο της μελέτης1.

Βασικά χαρακτηριστικά…

Τα ΤΕΑ ακολουθούν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο 

λειτουργεί στη λογική της ατομικής αποταμίευσης. Κάθε ασφαλισμένος τηρεί έναν 

ατομικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται όλα τα ποσά των εισφορών, όπως 

επίσης και τα ποσά που προκύπτουν από την επένδυση αυτών. Το τελικό προϊόν 

αποτελεί το σύνολο των εισφορών και αποδόσεων των εισφορών αυτών για όλη την 

περίοδο του εργασιακού βίου. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα λειτουργεί διαφορετικά 

από το διανεμητικό, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι ασφαλισμένοι, 
μιας και αποτελεί τον κορμό της ασφάλισης στη χώρα μας. Το διανεμητικό σύστημα 

στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών και αποτελεί ένα άγραφο κοινωνικό 

συμβόλαιο μεταξύ αυτών που εργάζονται και αυτών που συνταξιοδοτούνται. Οι 

εργαζόμενοι καταβάλουν εισφορές, οι οποίες διανέμονται άμεσα στους τρέχοντες 

συνταξιούχους. Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι προσμένουν να λάβουν την 

σύνταξή τους από τις εισφορές των μελλοντικών γενεών εργαζομένων.

1  Γιώργος Συμεωνίδης (2020), Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ως πυλώνας του ασφαλιστικού 
συστήματος, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Με απλά λόγια, στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα σωρεύεται για κάθε δικαιούχο 

ένα ποσό (ένα «κομπόδεμα»), το οποίο τον ακολουθεί τόσο στη διάρκεια 

του εργασιακού του βίου όσο και έπειτα κατά τη συνταξιοδότησή του. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια τόσο της καταβολής των εισφορών προς τη δημιουργία του 

«κομποδέματος», όσο και κατά τη φάση της συνταξιοδότησης (εάν πρόκειται 

για περιοδική παροχή και όχι εφάπαξ), το ποσό που υπάρχει ή απομένει στο 

λογαριασμό του επενδύεται ώστε να αποφέρει μεγαλύτερο τελικό προϊόν, 

δηλαδή μεγαλύτερη σύνταξη.
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Με απλά λόγια, στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα σωρεύεται για κάθε δικαιούχο 

ένα ποσό (ένα «κομπόδεμα»), το οποίο τον ακολουθεί τόσο στη διάρκεια 

του εργασιακού του βίου όσο και έπειτα κατά τη συνταξιοδότησή του. Καθ’ 
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για περιοδική παροχή και όχι εφάπαξ), το ποσό που υπάρχει ή απομένει στο 

λογαριασμό του επενδύεται ώστε να αποφέρει μεγαλύτερο τελικό προϊόν, 

δηλαδή μεγαλύτερη σύνταξη.

Βασική αρχή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, σε αντιδιαστολή με το 

διανεμητικό, είναι ότι τα χρήματα που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη 

συνταξιοδότηση προέρχονται από τις δικές του καταθέσεις και αφορούν αποκλειστικά 

δική του «ύλη». Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο ασφαλισμένος θα πάρει ακριβώς ό, 
τι έχει δώσει, δεδομένης και της αντίστοιχης απόδοσης των επενδύσεων.

Η ανάγκη για νέες λύσεις…

Παράλληλα με την δυσοίωνη εξέλιξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης την τελευταία 

δεκαετία, λαμβάνει χώρα ένα διττό φαινόμενο το οποίο αφορά την πληθυσμιακή 

εξέλιξη συνολικά στον πλανήτη. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και καλύτερα όσο 

περνούν τα χρόνια, με αποτέλεσμα να φτάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Περισσότεροι δηλαδή άνθρωποι δύνανται πια να φτάνουν κοντά στο προσδόκιμο ζωής 

ή και να το ξεπερνούν, ενώ παράλληλα αυτό αυξάνει. Συμπληρωματικά προς αυτό, οι 

ανεπτυγμένες κοινωνίες τείνουν να έχουν χαμηλότερη γεννητικότητα, οπότε η φυσική 

αναπλήρωση του πληθυσμού δεν επιτυγχάνεται.

Το δημογραφικό αυτό φαινόμενο όπου συνδυαστικά υφίσταται χαμηλή 

γεννητικότητα και αύξηση του προσδόκιμου ζωής ονομάζεται γήρανση του 

πληθυσμού. Η γήρανση, αν και εμπερικλείει ένα θετικό γεγονός που είναι η 

επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των ανθρώπων, δημοσιονομικά αποτελεί μια 

βραδυφλεγή βόμβα για τις δαπάνες τόσο των συντάξεων όσο και της υγείας.
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Η γήρανση έχει μεγάλες επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της κοινωνικής προστασίας 

και αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης διεθνώς. Επιδρά στα συστήματα 

και επιφέρει μια δημογραφική πίεση που τα επηρεάζει πολλαπλά. Η μελέτη των 

δαπανών για τη γήρανση και οι συντονισμένες προσπάθειες να βρεθούν εναλλακτικοί 

τρόποι κάλυψης αυτών θα αποτελέσει στο μέλλον ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.

Η δημογραφική αυτή πίεση είναι σαφές ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα 

διανεμητικά συστήματα, ανεξαρτήτως από άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες 

όπως η κακοδιαχείριση για παράδειγμα. Τελικώς, εάν η εξέλιξη του πληθυσμού είναι 

η αναμενομένη, το σύστημα θα οδηγηθεί στην παραγωγή ελλειμμάτων τα οποία θα 

κληθούν να καλύψουν είτε οι διαθέσιμοι φόροι είτε μια άλλη πηγή εισοδήματος. Η 

δημιουργία ελλειμμάτων καταδεικνύει την ανάγκη συμπληρωματικής αποταμίευσης, 

όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Θέση των ΤΕΑ στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα…

Οι πυλώνες ασφάλισης στην Ελλάδα ακολουθούν το σύστημα των τριών πυλώνων 

της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο πρώτος πυλώνας αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι και 

εμπερικλείει τις κύριες, επικουρικές συντάξεις, τα εφάπαξ και κάθε μορφής επιδόματος 

και παροχής κοινωνικού χαρακτήρα. Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τα ΤΕΑ. Τέλος, 

ο τρίτος πυλώνας αποτελείται από την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία είναι υπανάπτυκτη 

στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. 

Καθώς όλη η βαρύτητα δίνεται στον πρώτο πυλώνα, είναι εμφανές ότι η Ελλάδα 

είναι εκτεθειμένη καθ’ ολοκληρία στο δημογραφικό παράγοντα, ο οποίος στη χώρα 

μας είναι και αμείλικτος. Συνεπώς, όσο κι αν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει 

ανάγκη από καλύτερες δομές, πιο σωστή διαχείριση, ψηφιακό εκσυγχρονισμό και 

άλλες βελτιώσεις, ο δημογραφικός παράγοντας και η γήρανση του πληθυσμού είναι 

αυτά που εν τέλει οδηγούν στην ανάγκη όχι εναλλακτικής, αλλά συμπληρωματικής 

συνταξιοδοτικής παροχής. Ο πρώτος πυλώνας οφείλει να συνεχίσει να υφίσταται, 

αναδιανεμητικός ως είναι και με «δίχτυ ασφαλείας» για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, ωστόσο και με βάση τους περιορισμούς που δημιουργεί κυρίως το 

δημογραφικό πρόβλημα είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί το εισόδημα της τρίτης 

ηλικίας του μέλλοντος με συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα.

Με τον τρόπο αυτό, με επιπλέον δηλαδή αποταμίευση, οι συνταξιούχοι του 
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μέλλοντος θα είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της απώλειας μέρους του 

εισοδήματός τους από τον πρώτο πυλώνα, διότι δεδομένης της γήρανσης του 

πληθυσμού η δημοσιονομική πίεση θα μπορούσε δυνητικά να τους οδηγήσει σε μεγάλη 

ανισότητα εισφορών - παροχών και πιθανή απώλεια εισοδήματος εάν άλλες πηγές 

χρηματοδότησης δεν καταστούν διαθέσιμες

Περαιτέρω ανάλυση της φύσης των ΤΕΑ…

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) είναι Ταμεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

τα οποία συστήνονται από επαγγελματικούς κλάδους και έχουν σκοπό την παροχή 

στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής 

προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική  ασφάλιση για 

τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, 

αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. 

Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ. 
Ο κλάδος που επιθυμεί να συστήσει ένα ΤΕΑ θα πρέπει να εκπροσωπείται μέσω του 

αντιπροσωπευτικότερου επαγγελματικού συλλόγου, σε περίπτωση που υφίστανται 

περισσότεροι του ενός, με προφανή σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής 

συναίνεσης ανά κλάδο.

Η επαγγελματική ασφάλιση είναι, όπως αναφέρθηκε, συστατικό του δεύτερου 

πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα. Αντίθετα με τον πρώτο πυλώνα, στον δεύτερο 

πυλώνα προσφέρεται, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, πρόσβαση στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και δίνεται έμμεσα η δυνατότητα επένδυσης στον 

δικαιούχο. Τα ΤΕΑ χορηγούν, κατά κανόνα, συνταξιοδοτικές παροχές με βάση το 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα, αλλά κάποια εξ αυτών παρέχουν κάλυψη ασθενείας. Είναι 

προαιρετικά με εξαίρεση τέσσερα ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης. Το ποσοστό εισφοράς 

σε αυτά, αντίθετα με τον πρώτο πυλώνα, δεν είναι κατ’ ανάγκη σταθερό ή/και σαφώς 

καθορισμένο. Οι εισφορές οι οποίες καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους στα ΤΕΑ 

εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του μέλους κατά ποσοστό 100%. Επίσης, η 

εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στα Μέλη των ΤΕΑ σύμφωνα με το Καταστατικό των 

Ταμείων δεν υπόκειται σε φόρο. 

Τα ΤΕΑ δεν αποτελούν αμιγώς κοινωνική ασφάλιση, αποκλίνουν δε αρκετά και από 

το χώρο της ιδιωτικής, εξ ου και βρίσκονται σε ένα ξεχωριστό ενδιάμεσο πυλώνα. 

Είναι, όπως προαναφέρθηκε, προαιρετικά, ως προς την υπαγωγή. Μπορούν δηλαδή οι 
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ασφαλισμένοι να ζητήσουν την ένταξή τους στο Ταμείο εφόσον και μόνο το θελήσουν, 

από την άλλη όμως πλευρά το Ταμείο δε μπορεί να την αρνηθεί.

Η διοίκηση ενός ΤΕΑ δε μπορεί για λόγους υγείας ή άλλους που δεν αφορούν 

ζήτημα ένταξης ασύμβατο κατά το Νόμο, να αρνηθούν την υπαγωγή 

ασφαλισμένου σε αυτό.

Έπειτα, τα ΤΕΑ είναι ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Τα συμβούλια, αιρετά, εκλέγουν μέλη από τη βάση 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων και ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υφίσταται 

εταιρική παρουσία και χρηματοδότηση και προβλέπεται εκπροσώπηση της εταιρίας 

στο Συμβούλιο, το περιθώριο κακοδιαχείρισης ή χειραγώγησης είναι περιορισμένο. 

Δεδομένου ότι τα ΤΕΑ εποπτεύονται σε υψηλό επίπεδο τα περιθώρια κακών χειρισμών 

ελαχιστοποιούνται. Επίσης, δεν έχουν έξοδα διαφήμισης και δικτύου προώθησης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το 2020, τα ΤΕΑ 

συνταξιοδοτικών παροχών τα οποία δρουν στον ελληνικό χώρο είναι 22 και αριθμούν 

περί τα 128.000 μέλη, άμεσα και έμμεσα. Από άποψη όγκου, τα ΤΕΑ αποτελούν 

πολύ μικρό τμήμα της ασφάλισης στην Ελλάδα, με τον κύριο όγκο να πηγάζει από 

τα τέσσερα ΤΕΑ προερχόμενα από την Επικουρική Ασφάλιση, ήτοι τα υποχρεωτικής 

ασφάλισης. Ο όγκος εισφορών τους το 2015 ανήλθε σε 128 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 

12 δις ευρώ στον πρώτο πυλώνα, ενώ οι παροχές που καταβλήθηκαν ήταν της τάξης 

των 100 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 24 δις για κύρια και επικουρική σύνταξη του 

πρώτου πυλώνα. Μιλάμε λοιπόν σε κάθε περίπτωση για έναν ελάχιστα ανεπτυγμένο 

πυλώνα στην Ελλάδα, της τάξης του 1%. Αντίθετα, στη ΕΕ ήδη περί το 2009, πάνω από 

το 25% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ενταγμένο σε κάποιο ΤΕΑ με την 

αξία των παγίων συνολικά στην ΕΕ να υπερβαίνει τα 2.500 δις ευρώ. Για το 2019, τα 

ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που δραστηριοποιούνται στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Χώρο αθροίζουν περί τα 4 τρις ευρώ σε ενεργητικό.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο των ΤΕΑ αποτελεί η εποπτεία τους. Αυτή ασκείται 

από το Υπουργείο Εργασίας για το κομμάτι της τήρησης του Νόμου, την προστασία 

των συμφερόντων των ασφαλισμένων και τη φερεγγυότητα των Νομικών Προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Επιπλέον, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι υπεύθυνη για 
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τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας και βιωσιμότητας των Ταμείων σε σχέση με 

το πρόγραμμα παροχών και επενδύσεων. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι 

αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων σχετικών 

με την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων επενδύσεων την τήρηση των κανονισμών 

επενδύσεων των ΤΕΑ και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης 

εφόσον το TEA δε διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του. Επιπλέον αυτής της 

τριμερούς εποπτείας, δρα η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων, εφεξής EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). 

Μέσω των οδηγιών οι οποίες ισχύουν κατά περίπτωση, σε ένα κράτος-μέλος ασκείται 

εποπτεία από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές. Η εποπτεία ασκείται βάσει των ευρωπαϊκών 

οδηγιών ΙΕΣΠ Ι και ΙΕΣΠ ΙΙ. Οι οδηγίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κανόνων και 

υποχρεώσεων των ΤΕΑ προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους τους, όπως 

επίσης και απέναντι στους εποπτικούς φορείς ώστε να αποτρέπεται κατά το δυνατόν 

η απώλεια εσόδων και εισφορών, η κακή διαχείριση, η υποεπένδυση καθώς και οι 

υπέρμετρα επιθετικές επενδύσεις, και πολλά άλλα ζητήματα.

Τα ΤΕΑ λόγω του χαρακτήρα τους υπόκεινται στον κίνδυνο των αγορών. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι αναλόγως με τις αποδόσεις των προϊόντων ενδέχεται η 

τελική παροχή να απωλέσει ακόμα και ένα κομμάτι του σωρευμένου κεφαλαίου 

(εισφορές και αποδόσεις), παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι σύνηθες για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα επένδυσης. Από άποψη διαχείρισης, τα ΤΕΑ έχουν 

πολυμερή εποπτεία και δικλίδες ασφαλείας που κάνουν αμελητέο τον κίνδυνο 

απώλειας χρημάτων λόγω κακοδιαχείρισης.

Καθώς όπου υπάρχει ρίσκο υπάρχει και δυνατότητα απόδοσης, στα ΤΕΑ, βάσει 

οδηγιών, το ρίσκο συντηρείται σε χαμηλά - λογικά επίπεδα με σκοπό αντίστοιχες 

αποδόσεις ,όχι υπεραποδόσεις, αλλά μεγαλύτερες από μια απλή αποταμίευση. Πιο 

συγκεκριμένα, με μια μέση απόδοση της τάξης του 10,04% για τον κύριο όγκο των ΤΕΑ 

για το 2017, αυτά καθίστανται πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη 

απόδοση μέτριου ρίσκου, σε ρυθμισμένη αγορά. Και διαχρονικά όμως, τα πράγματα 

είναι πολύ θετικά για τις αποδόσεις των εν λόγω ταμείων. Πέντε τουλάχιστον από 

τα ΤΕΑ έχουνε επιτύχει διαχρονική απόδοση από την αρχή της διαχείρισής τους από 
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22% έως και 56%. Στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, τα ΤΕΑ έχουν αξιόλογες αποδόσεις 

διαχρονικά και έχουν αποδώσει αρνητικά κατά μέσο όρο μόνο κατά το έτος 2008, 

οπότε και η δημοσιονομική κρίση ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Από το 2011 και έπειτα, οι 

αποδόσεις φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα: Αποδόσεις Ελληνικών ΤΕΑ και Ευρωπαϊκός Μέσος όρος για τα έτη 2011-2017

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΕΤΕΑ (επεξεργασία συγγραφέα)
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Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο, 2011-2017, η απόδοση των 

χαμηλού ρίσκου επενδύσεων ήταν πολύ μικρότερη, γεγονός το οποίο δεν καταδεικνύει 

τόσο την αποφυγή επένδυσης σε λεγόμενα προϊόντα χαμηλού ρίσκου, όσο την ανάγκη 

της διασποράς του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο με ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών 

διαφορετικών προϊόντων διαφορετικής κατηγορίας ρίσκου. Μια ανάλογη λογική 

ακολουθείται και στο σύστημα τριών πυλώνων. Σίγουρη, εξασφαλισμένη σύνταξη 

από τον πρώτο πυλώνα με την κάλυψη της πολιτείας, μέτριου ρίσκου επένδυση προς 

αντίστοιχη απόδοση στην δεύτερο και εάν υφίσταται δυνατότητα, επιπλέον κάλυψη 

μέτριου ή υψηλού ρίσκου στον τρίτο πυλώνα.

Αναφορικά με την πιθανή πορεία των ελληνικών ΤΕΑ στην περίπτωση μελλοντικών 

οικονομικών κρίσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα τελευταία τεστ αντοχής της 

EIOPA η μείωση της ανταπόδοσης των συντάξεων αυτών φαίνεται ότι παραμένει σε 

λογικά/ανεκτά επίπεδα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αναφορικά με τα ΤΕΑ αποτελεί το 

όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
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Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης εξαρτάται 

κατ’ ουσίαν μόνο από την προσδοκώμενη από το δικαιούχο παροχή. Το 

σωρευμένο κεφάλαιο μπορεί να εκταμιευθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν δε 

συντρέχουν άλλες νομικές δεσμεύσεις και θα αποδώσει στο δικαιούχο μια 

εφάπαξ ή περιοδική καταβολή αναλόγως με τηνηλικία του και την τρέχουσα 

αξία του κεφαλαίου (εισφορές και αποδόσεις).

Είθισται παρόλα αυτά να επιβάλλεται ένα ελάχιστο όριο εξόδου. Άλλωστε, οφείλει 

ο κάθε δικαιούχος να γνωρίζει ότι κάθε περίοδος παραμονής του στο σύστημα έχει 

πολλαπλά οφέλη για τη σύνταξή του.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ΤΕΑ είναι μια εξαιρετική επιλογή για συμπληρωματική 

αποταμίευση καθώς οι διαδικασία έκδοσης παροχής είναι άμεση, ομοιόμορφη, όπως 

είναι και η αποταμίευση καθώς τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν το «κομπόδεμα» σε 

όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου με σύντομες και άμεσες, θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Τελευταίες εξελίξεις …

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης για τα ΤΕΑ στο ευρύ 

κοινό, τόσο μέσα από δράσεις, ομιλίες, μελέτες και ημερίδες όσο και λόγω της 

Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) η οποία αποτελεί το 

επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης μη υποχρεωτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα. Η έλευση της ΕΛΕΤΕΑ κατάφερε 

να ενδυναμώσει τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο για τα ΤΕΑ. Αντίστοιχη ένωση έχει 

δημιουργηθεί για τα ΤΕΑ Υποχρεωτικής Ασφάλισης (ΕΕΤΥΑ), ήδη άτυπα από την αρχή 

της μετατροπής τους. Σημαντική εξέλιξη τον Ιανουάριο του 2019 υπήρξε η έγκριση της 

τροποποίησης του καταστατικού του ΤΕΑΥΠΟΙΚ, το οποίο δημιουργεί το υπόβαθρο για 

ένταξη μεγάλων ομάδων δημοσίων υπαλλήλων στο εν λόγω ταμείο, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Επίσης, υπήρξε στη συλλογική σύμβαση εργασίας 2018 από κοινού 

τοποθέτηση του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του ΣΕΤΕ και της Γ.Σ.Ε.Ε., περί 

σύστασης κοινών τεχνικών ομάδων μελέτης για Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.



16

Τα ΤΕΑ ενδέχεται να κληθούν σύντομα να παίξουν και ένα νέο ρόλο στο νέο 

επικουρικό σύστημα που εξετάζει η παρούσα κυβέρνηση για την επικουρική ασφάλιση. 

Βάσει του σχεδίου που προωθείται, οι λαμβάνοντες για πρώτη φορά ασφαλιστική 

ιδιότητα, από το 2021 θα εντάσσονται σε ένα νέο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό 

σύστημα2, γεγονός που αφήνει ανοικτό το κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν 
και σε άλλα ταμεία βάσει της χρηματοδοτικής τους ικανότητας. Η τελευταία 

αναμένεται να αυξηθεί κατά τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά πέντε (5) 

ποσοστιαίες μονάδες, σε βάθος μερικών ετών, βάσει της δέσμευσης της παρούσας 

κυβέρνησης.

Συνοψίζοντας…

Τα ΤΕΑ, λόγω της πανευρωπαϊκής τους υπόστασης και της εναρμονισμένης σε 

μεγάλο βαθμό λειτουργίας τους βάσει των οδηγιών ΙΕΣΠ Ι και ΙΕΣΠ ΙΙ καθώς και 

των παρεμφερών διατάξεων, αλλά και του κεφαλαιοποιητικού τους χαρακτήρα, 

βοηθούν αισθητά στην απλοποίηση της έκδοσης αποφάσεων αλλά και προάγουν την 

κινητικότητα ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και των χωρών του ΕΟΧ συνολικά.

Οι επιλογές που δίνουν τα ΤΕΑ είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Διέπονται από ένα 

οικονομικό σύστημα που ενέχει δυνητικά επισφάλεια για το σωρευμένο κεφάλαιο 

των εισφορών και αποδόσεων ενός ασφαλισμένου αλλά αποτελεί μια ανταποδοτική 

λύση η οποία διαχρονικά έχει αποδειχτεί στον Ευρωπαϊκό χώρο ότι λειτουργεί καλά 

κατά κανόνα και αποδίδει αντίστοιχα. Ενισχύει την έννοια της αλληλεγγύης στους 

επαγγελματικούς κλάδους και προωθεί τα συμφέροντά του συλλογικά.

Μένει να αναλογιστεί κανείς ποιο θα ήταν το κατάλληλο σχήμα υλοποίησης ενός 

ΤΕΑ όπου οι κοινωνικοί εταίροι θα είχαν συμφωνήσει να συμμετέχουν συνολικά. 

Η δομή αλλά και η υποδομή ενός τόσο μεγάλου φορέα κεφαλαιοποίησης θα ήταν 

σίγουρα μια πρόκληση τόσο για την ανάλυση όσο και για το σωστό και ενδελεχή 

σχεδιασμό πριν την ενδεχόμενη υλοποίηση.

Ο κοινωνικός διάλογος, βήμα που φυσιολογικά έπεται μια αρχικής ιδέας και 

πρότασης για ένα νέο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, θα πρέπει να στηριχτεί 

2 Οι λεπτομέρειες του νέου συστήματος δεν είναι σε αυτή τη φάση διαθέσιμες. Αυτό που διαφαίνεται να 
είναι βέβαιο, είναι ότι θα αφορά του ασφαλισμένους που αποκτούν την ασφαλιστική ιδιότητα για πρώτη 
φορά το 2021 και ότι το σύστημα θα είναι πλήρως κεφαλαιοποιητικό.
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σε γερές τεχνικές βάσεις ώστε να αποδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους 

ασφαλισμένους. 

Η από κοινού τοποθέτηση του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του ΣΕΤΕ και της 

Γ.Σ.Ε.Ε. στη συλλογική σύμβαση εργασίας 2018, περί σύστασης κοινών τεχνικών ομάδων 

μελέτης για Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι κατά την άποψη του συγγραφέα 

ένα πολύ θετικό βήμα σε κάτι που ο ίδιος θεωρεί μια καλή λύση συμπληρωματικής 

αποταμίευσης για την τρίτη ηλικία, «ένα πρόσθετο, αξιόπιστο, δίχτυ ασφαλείας για 

τους απόμαχους της εργασίας».
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Πανεπιστημίου 170, 264 43
2610-438557
patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο
Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409
2810-361040, 2810-361080
iraklio@imegsevee.gr

Λάρισα
Καστοριάς 2α, 41335
2410-579876-7
larisa@imegsevee.gr

Ιωάννινα
Σταύρου Νιάρχου 94, 45500
26510-44727
ioannina@imegsevee.gr

imegsevee.gr


