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Το Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό 
Σύστημα στην Ελλάδα 
 
Η Ελλάδα όπως πολλές χώρες του κόσμου 

διαθέτει ένα Δημόσιο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλισης συνταγματικά 

καθιερωμένο. Το σύστημα αυτό είναι 

δημόσιο, καθολικό, υποχρεωτικό και με 

αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά 

(δηλαδή οι εισφορές που καταβάλουν οι 

ασφαλισμένοι εργαζόμενοι, καλύπτουν τις 

παροχές/συντάξεις των ασφαλισμένων 

συνταξιούχων). 

 

Είναι απολύτως αναγκαίο και 

αναντικατάστατο μιας και καλύπτει τους 

κινδύνους του γήρατος, της αναπηρίας και 

του θανάτου εξασφαλίζει δηλαδή ότι όλοι 

οι εργαζόμενοι θα διαβούν με 

αξιοπρέπεια στην τρίτη ηλικία. 

 

Μέχρι την απαρχή της οικονομικής κρίσης 

στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας οι 

παροχές των συντάξεων 

αναδιανεμητικού χαρακτήρα ήταν 

γενναιόδωρες σε σχέση με το εισόδημα 

από την εργασία και πολλές φορές 

άγγιζαν ή ξεπερνούσαν το 100% ως 

ποσοστό αναπλήρωσης.  Ως εκ τούτου δεν 

υπήρχε ιδιαίτερη ανάγκη για πρόσθετες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Ασφαλιστικό Σύστημα στη Χώρα μας 
Απειλείται από τις Αναδιαρθρώσεις της 
Τελευταίας Δεκαετίας και  το Δημογραφικό 
Πρόβλημα 
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και συμπληρωματικές παροχές μέσω 

επαγγελματικής ασφάλισης.  

  

Όμως, την τελευταία δεκαετία έγιναν 

πολλές παρεμβάσεις στο βασικό σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης με στόχο τη 

βιωσιμότητα του. Αυτές κινήθηκαν κυρίως 

στους άξονες:  

1) μείωση των ασφαλιστικών παροχών 

(μείωση συντάξεων και παροχών σε 

είδος),  

2) αύξηση των ορίων θεμελίωσης 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος και  

3) μείωση των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών.  

 

Παράλληλα, εντάθηκαν οι παράγοντες 

που το επηρεάζουν αρνητικά όπως το 

δημογραφικό  πρόβλημα και η υψηλή 

ανεργία. 

 

Η μείωση των συντάξεων και οι δυσμενείς 

προβλέψεις για το δημογραφικό της 

Χώρας έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη 

περιορισμού και διασποράς του κινδύνου 

και την εφαρμογή του Νόμου 3029/2002. 

Ο νόμος αυτός μεταρρύθμισε το Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλισης και ουσιαστικά 

καθιέρωσε τους τρείς (3) πυλώνες 

ασφάλισης.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι τρεις Πυλώνες Ασφάλισης στο προσκήνιο 
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Πρόκειται για ένα σύστημα συντάξεων από 

κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο και συνδυάζει το 

αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα, επιτρέποντας την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη διασπορά δημογραφικών και 

οικονομικών κινδύνων. 

 

Ο στόχος της πολυεπίπεδης προστασίας 

επιτυγχάνεται μέσα από το σύστημα των 3 

πυλώνων, καθώς η διαίρεση της συνολικής 

σύνταξης σε διάφορα στρώματα οδηγεί 

στη διασπορά του κινδύνου. Ο κάθε 

πυλώνας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά 

και προσφέρει στον ασφαλισμένο την 

αντίστοιχη προστασία που εκείνος αναζητά. 
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  Οι Τρείς Πυλώνες Ασφάλισης και τα 

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
 

 
 1ος πυλώνας ασφάλισης: είναι ο βασικός πυλώνας 

κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος είναι υποχρεωτικός, 

δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα 

(καθορισμένες παροχές με έντονα στοιχεία αλληλεγγύης 

- συνταξιοδοτικό σύστημα ΕΦΚΑ κλπ.). 

 2ος πυλώνας ασφάλισης: λειτουργεί συμπληρωματικά 

του πρώτου, έχει κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά 

και στοχεύει στην ενίσχυση της αποταμίευσης και στην 

παροχή πρόσθετης συνταξιοδοτικής κάλυψης. 

 3ος πυλώνας ασφάλισης: αφορά την ατομική και 

προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση μέσω ασφαλιστικών 

εταιρειών κερδοσκοπικού χαρακτήρα πχ 

ιατροφαρμακευτική, ζωής κλπ. 
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Τα Τ.Ε.Α. εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, 

χορηγούν συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές παροχές, 

λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και 

αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία ιδρύονται και 

λειτουργούν υπό την εποπτεία του κράτους. 

 

Ο 2ος Πυλώνας Ασφάλισης 

 

Ο 2ος πυλώνας στοχεύει στην παροχή συμπληρωματικής 

επαγγελματικής προστασίας στους ασφαλισμένους πέραν, 

δηλαδή της παρεχόμενης από την υποχρεωτική ασφάλιση του 

1ου πυλώνα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι η ένταξη στην ασφάλιση των Τ.Ε.Α. 

είναι προαιρετική, σε αντίθεση με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα 

της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, ο κάθε 

ασφαλισμένος έχει τη διακριτική ευχέρεια να υπαχθεί στο 

εκάστοτε Τ.Ε.Α., με βάση το αντίστοιχο επάγγελμά του. Επίσης, 

επισημαίνεται ότι τα Τ.Ε.Α. που χορηγούν συνταξιοδοτικές 

παροχές, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 

(οι εισφορές  τηρούνται σε «ατομικές μερίδες ασφάλισης» 

και αποτελούν αποταμίευση του ασφαλισμένου που δεν 

χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις 

άλλων, παρά μόνο την δική του) σε αντίθεση με το 

διανεμητικό σύστημα που υιοθετείται στον 1ου πυλώνα, ενώ η 

λειτουργία τους εποπτεύεται από το κράτος. 
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Τα Κύρια Χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α. 

 

 Προαιρετική ασφάλιση ως προς την ίδρυση των Ταμείων 

και την υπαγωγή στην ασφάλιση. 

 Συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των 

εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο 

μερών. 

 Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι  αυτοδιοικούμενα 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

 Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα, στην 

απασχόληση σε κοινό εργοδότη ή   στον κλάδο 

απασχόλησης των μελών. 

 Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 

Μελών. 

 Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα. 

 Παρέχουν συμπληρωματική ασφάλιση για κινδύνους 

όπως θάνατος, επαγγελματικό ατύχημα, αναπηρία, 

ασθένεια ή απώλεια εργασίας. Καταβάλλουν παροχές σε 

περιοδική ή εφάπαξ βάση. 

 Τα Τ.Ε.Α. εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

και ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 

 Οι επενδύσεις  εποπτεύονται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

 Δεν παρέχουν εγγυημένη απόδοση ή εγγυημένο 

κεφάλαιο. 
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 Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από 

ορκωτούς λογιστές. 

 Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό. 

 Υποχρέωση τήρησης ιστοσελίδας στην οποία 

αναρτώνται: 

1. Καταστατικό 

2. Όλοι οι Κανονισμοί 

3. Αναλογιστική Έκθεση 

4. Αναλυτική Εικόνα Χαρτοφυλακίου 

5. Προϋπολογισμό και Δαπάνες 

6. Αποφάσεις για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών 

7. Σημαντικές Πράξεις Δ.Σ. 

 Ενημέρωση Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Μελών. 

 Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό. 

 Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα που δείχνει την εξέλιξη 

του Ατομικού Λογαριασμού από την έναρξη της 

Ασφάλισης (εισφορές, αποδόσεις, έξοδα διαχείρισης και 

υπόλοιπα αρχή και τέλος κάθε έτους). 

 

Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς διάρκειας, 

στο οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι υπάλληλοι, οι εργοδότες 

αλλά και τρίτα πρόσωπα. 

 

Λειτουργία και Διαχείριση Τ.Ε.Α. 

 

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύονται με 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ) και σύμφωνα με τη νομοθεσία 

και συγκεκριμένα τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών 
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Πρακτικών Λειτουργίας των Τ.Ε.Α.  υποχρεούνται στην 

τήρηση των εξής λειτουργιών: 

 Διαχείριση Κινδύνων 

 Εσωτερικός Έλεγχος 

 Αναλογιστική Λειτουργία 

Παράλληλα, υποχρεούνται να διαθέτουν τους ακόλουθους 

Κανονισμούς: 

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

 Κανονισμός Επενδύσεων 

 Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής 

 Κανονισμός Αξιολόγησης Διαχειριστή και 

Θεματοφύλακα 

 Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικής Επιτροπής 

 Κανονισμός Παροχών 

 Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου 

 Οργανόγραμμα 

 Πολιτική Πρόσληψης και Αξιολόγησης Προσωπικού 

 Πολιτική Συνέχισης Δραστηριοτήτων 
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Το Τ.Ε.Α. στον 

όμιλο της 
Eurobank 
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Τι ισχύει στην Τράπεζα σήμερα 

 

Η Τράπεζα παρέχει  

 

Α. Ομαδικό Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραμμα και  

 

Β. Ιατροφαρμακευτικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα. 

 

Τρέχον Ομαδικό Αποταμιευτικό – 

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα 

 

Για το τρέχον συνταξιοδοτικό πρόγραμμα η Τράπεζα 

καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ίσες με: 

• 2% του τμήματος του μικτού Μηνιαίου Μισθού του 

Μέλους μέχρι του ποσού των  2.432,25  ευρώ. 

• 8% του τμήματος του μικτού Μηνιαίου Μισθού για 

ποσό άνω των  2.432,25 ευρώ. 

 

Δίνεται η δυνατότητα για επιπρόσθετες εθελοντικές 

ατομικές εισφορές (1%-15%) μέσω της παρακράτησης από 

το μισθό και μετά από σχετικό αίτημα. Η επιλογή του 

ποσοστού μπορεί να αλλάξει σε έως δύο (2) φορές ανά 

ημερολογιακό έτος, μετά από γραπτή αίτηση του 

υπαλλήλου. 

 

Στην περίπτωση αποχώρησης από την τράπεζα 

δικαιούμαστε ποσοστό του ατομικού συνταξιοδοτικού 

λογαριασμού ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας 

ως εξής:  
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Έτη Προϋπηρεσίας Ποσοστό % Απομείωσης 

5 έτη 50% 

6 έτη 60% 

7 έτη 70% 

8 έτη 80% 

9 έτη 90% 

10 και άνω έτη 100%. 

 

Τα ανωτέρω όρια υπηρεσίας δεν ισχύουν σε περιπτώσεις 

κανονικής συνταξιοδότησης, θανάτου ή αναπηρίας. 

 

Το τρέχον ομαδικό αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό 

ασφαλιστικό πρόγραμμα δίνει δύο επιλογές: 

 

Επιλογή Α: Αποταμιευτικό Συνταξιοδοτικό με βάση το 

εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. 

Επιλογή Β: Αποταμιευτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα 

(Life Cycle/Unit Linked) το οποίο βασίζεται σε 

επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένη ημερομηνία 

λήξης και υλοποιείται μέσω της σύστασης αμοιβαίων 

κεφαλαίων.  

 

Ρευστοποίηση Συσσωρευμένου Κεφαλαίου 

Τρέχοντος Αποταμιευτικού Προγράμματος και 

Μετάβαση στο Τ.Ε.Α. 

 
Όλες οι επενδύσεις (εργοδοτικές εισφορές, ατομικές 

εισφορές και οι αποδόσεις τους) θα ρευστοποιηθούν στο 
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100% χωρίς να εφαρμοστούν τα παραπάνω ποσοστά 

απομείωσης. Επιπλέον, οι ανωτέρω σωρευτικές αποδόσεις 

θα προσαυξηθούν με την τρέχουσα υπεραπόδοση που 

σήμερα εκτιμάται, από την Τράπεζα, στο 20-30%. Στη 

συνέχεια η φορολόγηση του ποσού θα γίνει με φόρο 10% 

αντί 15% μιας και το πρόγραμμα ρευστοποιείται (για ποσά 

άνω των 40.000 ευρώ ο φόρος είναι 20% αντί 30%).  

Επιπροσθέτως, αφαιρείται  εισφορά αλληλεγγύης. 

 

Παράδειγμα: Υπάλληλος με σωρευμένο ποσό 1.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα καταβληθεί υπεραπόδοση 

30% ήτοι, 1.000 ευρώ + 30% προσαύξηση (κεφάλαιο Χ 1,3) 

= 1.300 ευρώ. Στη συνέχεια αφαιρούμε το φόρο 10% (20% 

για σωρευμένα ποσά άνω των 40.000 ευρώ). 1.300 ευρώ - 

10% φόρο = 1.170 ευρώ.  

 

Οι ανωτέρω σωρευτικές αποδόσεις δύναται να 

τοποθετηθούν εκ νέου στο Τ.Ε.Α., μέσω εκτάκτων 

εισφορών. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μετάβαση στο Τ.Ε.Α. 

προβλέπεται προς τα τέλη του 2021 ή αρχές του 2022. 

 

Τι θα ισχύει στο Τ.Ε.Α. 

 
Το Τ.Ε.Α. EUROBANK θα συνεχίσει να παρέχει τις 

συνταξιοδοτικές παροχές καθώς και τις παροχές ασφάλισης 

ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για το σκοπό 

αυτό θα δημιουργηθούν δύο βασικοί Κλάδοι: 
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Α.   Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών ο οποίος θα 

ενσωματώσει το σημερινό Ομαδικό Αποταμιευτικό 

Πρόγραμμα. 

 

Β. Κλάδος Συμπληρωματικών Παροχών, ο οποίος 

περιλαμβάνει: Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, 

Ασφάλεια Ζωής, Μόνιμη ή Ολική Ανικανότητα. 

 

Α.1 Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα - Εισφορές 

 

Βάσει της Ανακοίνωσης αρ.2 του Διευθύνοντος Συμβούλου 

οι εργοδοτικές εισφορές θα διαμορφωθούν ως εξής: 

 

Α. για το σκέλος έως τα 2.432,25 ευρώ 

 2% μέχρι 31/12/2022 

 2,3% από 01/01/2023 έως 31/12/2023 

 2,5% από 01/01/2024. 

Β. για το σκέλος άνω των 2.432,25 ευρώ 

 8% μέχρι 31/12/2023 

 8,25% από 01/01/2024. 

 

Οι προαιρετικές ατομικές τακτικές εισφορές 

κυμαίνονται από 1% έως 30% και θα μπορούν να 

μεταβληθούν (2) δυο φορές ανά ημερολογιακό έτος.  

Παράλληλα, για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη της 

δημιουργίας του Τ.Ε.Α., δίνεται η δυνατότητα να 

επανατοποθετηθεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο που 

ρευστοποιήθηκε στη λήξη του Ομαδικού 

Αποταμιευτικού Προγράμματος μέσω έκτακτων 

ατομικών καταβολών. 
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Α.2 Προϋπόθεση Καταβολής Ποσού 

Συνταξιοδοτικής Παροχής 

 

Κάθε ασφαλισμένος στο Τ.Ε.Α. Eurobank δικαιούται να 

λάβει εφάπαξ παροχή στο σύνολό της (εργοδοτικές 

εισφορές, εργατικές έκτακτες και τακτικές εισφορές και 

αποδόσεις αυτών), εφόσον συντρέχει μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1. Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης 

δημοσίου δικαίου ανεξαρτήτου ηλικίας και χρόνου 

ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.. 

2. Εφόσον έχει συμπληρώσει μια από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

i. Συμπλήρωση ηλικίας των 58 ετών με 

ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 2 έτη στο 

Τ.Ε.Α.. 

ii. Συμπλήρωση ηλικίας των 54 ετών με 

ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 5 έτη στο 

Τ.Ε.Α.. 

iii. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον 

έχει  συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης 

στο Τ.Ε.Α.. 

3. Θάνατος ασφαλισμένου ανεξαρτήτου ηλικίας και 

χρόνου ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.. 
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Α.3 Καταβολή Συνταξιοδοτικής Παροχής ΧΩΡΙΣ 

τη Συμπλήρωση των Ανωτέρω Προϋποθέσεων 

 

Στην περίπτωση που συνάδελφος (ασφαλισμένος στο 

Τ.Ε.Α.) αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο και δεν 

καλύπτεται μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε 

καταβάλλονται τα εξής:  

1. Το 100% του σωρευμένου κεφαλαίου των εργατικών 

εισφορών (έκτακτες και τακτικές).  

2. Ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα θεμελίωσης συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων: 

 

Πίνακας Θεμελίωσης Δικαιωμάτων 

 Έτη Συμμετοχής στο 

Τ.Ε.Α.  

% Σωρευμένου 

Κεφαλαίου Εργοδοτικών 

Εισφορών 

<3 0% 

3< έως <4 50% 

4< έως <5 75% 

>5 100% 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί 

χρονικά μία από τις προϋποθέσεις (2i - 58 ετών και 2 έτη 

στο Τ.Ε.Α. ή 2ii - 54 ετών και 5 έτη στο Τ.Ε.Α. ή 2iii - 15 

έτη στο Τ.Ε.Α. χωρίς όριο ηλικίας), βλέπε Α.2 - 

Προϋποθέσεις Καταβολής Συνταξιοδοτικής Παροχής.  
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Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή θανάτου η παροχή 

καταβάλλεται στο ακέραιο χωρίς χρονικούς 

περιορισμούς.  

 

Α.4 Επενδυτικές Αρχές των Τ.Ε.Α.  

 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διέπουν διεθνώς τις 

επιτυχημένες επενδυτικές στρατηγικές των Τ.Ε.Α. είναι:  

 

1. Η συντηρητική επενδυτική φιλοσοφία: 

Επιλέγονται επενδύσεις με χαμηλό ρίσκο και γίνεται 

εκτενής χρήση εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων.  

 

2. Ο μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας: Η 

στόχευση για καλές αποδόσεις τίθεται στο απώτερο μέλλον 

και συνταιριάζεται με τον ορίζοντα των υποχρεώσεων.  

 

3. Η ευρεία διασκόρπιση επενδυτικών 

τοποθετήσεων: Ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 

αποδόσεων του Ταμείου από την κερδοφορία μιας 

εταιρείας ή ενός φορέα.  

 
4. Διαρκής έλεγχος και μέτρηση τόσο των 

αποδόσεων όσο και των κινδύνων. Το Τ.Ε.Α. επιλέγει τη 

σύνθεση της επενδυτικής του επιτροπής, που αποτελείται 

από ανεξάρτητα με το Τ.Ε.Α. μέλη, τα προσόντα των 

οποίων ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η 

επενδυτική επιτροπή σχεδιάζει την επενδυτική πολιτική 

του Ταμείου, καθορίζει τη δομή του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου αναφοράς (benchmark) και θέτει τα όρια 
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του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η διαχείριση ανατίθεται 

στη συνέχεια σε επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων.  

 

Πέρα από τους κανόνες συνετής διαχείρισης που θέτει το 

ίδιο το Τ.Ε.Α., περιορισμούς αναφορικά με τις 

επενδυτικές επιλογές που έχει ο διαχειριστής θέτει και η 

σχετική νομοθεσία (οδηγία 2016/2341 της Ε.Ε. για τη 

λειτουργία των Τ.Ε.Α.).  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το τρέχον 

ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα δεν υφίσταται 

εγγύηση κεφαλαίου και κάποιο τεχνικά εγγυημένο 

επιτόκιο. Παρόλα αυτά οι παραπάνω βασικές αρχές 

επενδύσεων μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο 

αρνητικών αποδόσεων.  

 

Β Κλάδος: Συμπληρωματικών Παροχών  

 

Ο Κλάδος Συμπληρωματικών Παροχών του Τ.Ε.Α. 

περιλαμβάνει τα εξής: Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, 

Ασφάλεια Ζωής, Μόνιμη ή Ολική Ανικανότητα. 

 

Οι παραπάνω παροχές και οι όροι αυτών θα 

αποτυπώνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Παροχών του 

Τ.Ε.Α..  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 
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Β.1 Ασφάλιση Ζωής 

 

(α) Εφάπαξ χρηματική παροχή που καταβάλλεται σε 

περίπτωση θανάτου από ασθένεια: 42 μηνιαίοι μισθοί με 

κατώτατο όριο 40.000 ευρώ και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του Τ ΕΑ. 

 

(β) Εφάπαξ χρηματική παροχή που καταβάλλεται σε 

περίπτωση θανάτου από ατύχημα, 28 μηνιαίοι μισθοί με 

κατώτατο όριο  40.000 ευρώ σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του Τ ΕΑ (σε 

περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, στο ποσό 

κάλυψης προστίθεται και το ποσό των 42 μισθών της 

κάλυψης Ασφάλισης Ζωής). 

 

Β.2 Εφάπαξ χρηματική παροχή που 

καταβάλλεται σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής 

Ανικανότητας από Ασθένεια: 42 μηνιαίοι μισθοί με 

κατώτατο όριο  40.000 ευρώ και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του Τ ΕΑ. 

 

Β.3 Εφάπαξ χρηματική παροχή που 

καταβάλλεται σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής 

Ανικανότητας από Ατύχημα: 42 μηνιαίοι μισθοί με 

κατώτατο όριο  40.000 ευρώ σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του Τ ΕΑ. 

 

Β.4 Εφάπαξ χρηματική παροχή που 

καταβάλλεται σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής 
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Ανικανότητας από Ατύχημα: Ποσοστό των 28 

μηνιαίων μισθών, ανάλογα με τη σωματική βλάβη, με 

κατώτατο όριο το ποσό των  40.000 ευρώ, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του 

Τ.Ε.Α.. 

Β.5 Ασφάλιση Νοσοκομειακής - 

Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης λόγω 

Ατυχήματος / Ασθένειας (Ευρεία 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη): 

 Καλυπτόμενες Δαπάνες Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης: 

 Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη  

 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

 Παροχές Μητρότητας 

 Οδοντιατρική / Ορθοδοντική κάλυψη και  

 Οφθαλμολογική Κάλυψη 

 

Μέγιστη αποζημίωση ανά ημερολογιακό έτος 

Η μέγιστη αποζημίωση ανά ημερολογιακό έτος, ανέρχεται 

σε  25.000 ευρώ, συνολικά για την ευρεία 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Νοσοκομειακή & 

Εξωνοσοκομειακή) και ξεχωριστά για κάθε ασφαλισμένο 

μέλος. 

Β.6 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

 

Αν δεν γίνει χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου 

ή ιδιωτικού) καταβάλλεται  το 75% των δαπανών, 
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σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

Κανονισμού Παροχών του Τ.Ε.Α.. 

 

Αν γίνει χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή 

ιδιωτικού), τότε αν o φορέας αυτός καλύψει τουλάχιστον 

το 25% των δαπανών, τότε καταβάλλεται το 90% του 

ποσού που δεν κάλυψε ο άλλος φορέας, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του 

Τ ΕΑ. 

Β.7 Μητρότητα 

 

 Φυσιολογικός Τοκετός:  750 ευρώ εφάπαξ επίδομα. 

 Καισαρική Τομή / Εξωμήτρια Κύηση:  750 ευρώ εφάπαξ 

επίδομα, συν τις δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης με 

ανώτατο όριο τα  2.000 ευρώ. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για άγαμες μητέρες 

υπαλλήλους. 

Β.8 Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 

 

 Ετήσιο εκπιπτόμενο Ποσό:  100 ευρώ, ανά μέλος και για 

κάθε ημερολογιακό έτος.  

  

 Καταβάλλεται το 75% των δαπανών, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Παροχών του 

Τ ΕΑ. 

  

Ωστόσο, αν γίνει χρήση και άλλου ασφαλιστικού φορέα 

(δημόσιου ή ιδιωτικού), τότε εάν o φορέας αυτός καλύψει 
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τουλάχιστον το 25% των δαπανών, Τότε καταβάλλεται το 

90% του ποσού που δεν κάλυψε o άλλος φορέας, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 

Παροχών του Τ.Ε.Α.. 

 

Για τις διαγνωστικές και εργαστηριακές 

εξετάσεις η αποζημίωση που καταβάλλεται εξαρτάται 

από το πού γίνονται οι εξετάσεις : 

 

 Σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, καταβάλλεται 

το 75% των δαπανών. 

 Σε μη συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, 

καταβάλλεται το 60% δαπανών. 

Β.9 Οφθαλμιατρική Κάλυψη 

 

Καλύπτεται, κάθε 2 χρόνια και για κάθε διαθλαστική 

πάθηση, η δαπάνη αγοράς γυαλιών οράσεως (σκελετός και 

κρύσταλλα) ή φακών επαφής με ανώτατο όριο το ποσό των  

172,50 ευρώ. 

 

Εάν αλλάξουν οι βαθμοί πριν συμπληρωθεί η διετία, 

καλύπτεται η δαπάνη για αγορά κρυστάλλων για γυαλιά 

οράσεως ή φακών επαφής με ανώτατο όριο το ποσό των  

86, 30 ευρώ (μία μόνο φορά ανά ημερολογιακό έτος). 

 

Σε περίπτωση χρήσης άλλου ασφαλιστικού φορέα 

(δημόσιου ή ιδιωτικού), η αποζημίωση του ποσού που 

απομένει μετά την αφαίρεση του ποσού που αποζημίωσε ο 
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ασφαλιστικός φορέας, θα καταβάλλεται με ανώτατο όριο 

αποζημίωσης το ποσό των  172, 50 ευρώ. 

Β.10 Οδοντιατρικές / Ορθοδοντικές Καλύψεις 

 

 Για οδοντιατρική εργασία: Το 100% της καλυπτόμενης 

δαπάνης, με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό που 

αντιστοιχεί στην οδοντιατρική εργασία που 

πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Παροχών του Τ ΕΑ για οδοντιατρικές εργασίες. 

 

 Για ορθοδοντική εργασία: Το 60% της χαμηλότερης 

προσφοράς από τις 2 που πρέπει να υποβληθούν, με 

ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 1.320 ευρώ. 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τα εξαρτώμενα 

αυτού μέλη, δύνανται να διατηρούν την ιδιότητα του 

δικαιούχου των παροχών Νοσοκομειακής - 

Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης λόγω 

Ατυχήματος/Ασθένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

δηλώσουν εγγράφως στο Τ.Ε.Α. την διατήρηση της 

ιδιότητας του ασφαλισμένου εξαρτωμένου μέλους. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η περίοδος κάλυψης των 

εξαρτωμένων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. 

Οι αναλυτικοί όροι για τις παραπάνω καλύψεις θα 

περιγράφονται στον Κανονισμό Παροχών του TEA. 
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Νομικό Πλαίσιο Τ.Ε.Α. 

 

 1986 - Οδηγία 378 – ΕΟΚ - ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης 

 1997 - ΦΕΚ 68 - Κλαδικό λογιστικό σχέδιο για φορείς 

ασφάλισης  

 1998 - Οδηγία 49 - ΕΚ -  Προστασία των 

δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης 

 2002 - ΦΕΚ 62 - Αρχή Ίσης Μεταχείρισης Κλαδικά 

Ταμεία  

 2002 - ΦΕΚ 160 – Ν.3029/2002 -  Μεταρρύθμιση 

Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 

 2003 - Οδηγία 41 - ΕΚ  - ΟΔΗΓΙΑ 2003/41/ΕΚ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 2003 για τις 

δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων 

που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών παροχών 

 2003 - ΦΕΚ 462  - Όροι Λειτουργίας Τ.Ε.Α. 

 2003 - ΦΕΚ 1703 - Διαδοχική  Ασφάλιση Τ.Ε.Α.  

 2004 - ΦΕΚ 370 Β - Επιβολή  Διοικητικών  Κυρώσεων  

 2013 - ΦΕΚ 167 - Φορολογία Εισοδήματος  

 2014 - ΦΕΚ 2751 - Κανονισμός Δεοντολογίας και 

Καλών Πρακτικών Λειτουργίας Τ.Ε.Α.  
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 2016 - ΦΕΚ 3556  - Τροποποίηση Υπουργικής 

Απόφασης Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 

Πρακτικών Λειτουργίας Τ.Ε.Α.  

 2017 - ΦΕΚ 3 Β - Τροποποίηση Υπουργικής 

Απόφασης Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και 

Καλών  Πρακτικών Λειτουργίας Τ.Ε.Α.  

 2018 - ΦΕΚ 14 Β - Β Τροποποίηση Κανονισμού  

Δεοντολογίας  

 2020 - ΦΕΚ 72 Α – Ν.4680/2020 Ενσωμάτωση 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2341/2016 για τις 

δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
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