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1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή 

με έδρα την Αθήνα,  έχει συσταθεί με βάση το άρθ.9 του Ν.3029/2002 

και το έργο της συνδέεται αποκλειστικά με την κοινωνική και 

επαγγελματική ασφάλιση. 

Έχει επταμελές συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι εκτελεστικά. 

 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι αρμοδιότητες της ΕΑΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, άπτονται 

συνοπτικά στα εξής: 

 Μελέτη του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης  

 Η παρακολούθηση της πορείας των ασφαλιστικών οργανισμών 

που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 

 Διατύπωση γνώμης για τεχνικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τις προοπτικές οικονομικής 
βιωσιμότητας υπό ίδρυση ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, μορφής 

Ν.Π.Ι.Δ.  

 Τακτικός ετήσιος αναλογιστικός έλεγχος των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. 

 Η συλλογή, η οργάνωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των 

τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών, δημογραφικών και άλλων συναφών 
στοιχείων που αφορούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 Η συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών ή με διεθνή 

και ευρωπαϊκά όργανα καθώς και η συμμετοχή σε δραστηριότητες των 
εν λόγω αρχών και οργάνων. 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ιστορικά, τα σημαντικότερα σημεία  στην πορεία της  ΕΑΑ είναι τα 

παρακάτω: 

Α) Κοινωνική Ασφάλιση 

 Η εδραίωση επικοινωνίας και συνεργασίας  με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης,  ώστε  να είναι εφικτή  η συλλογή επαρκών, 

κατά το δυνατόν, στοιχείων για τους ασφαλισμένους  και συνταξιούχους 

της χώρας σε ενιαία μορφή.  
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 Η ανάπτυξη  σύγχρονων εργαλείων – μοντέλων αναλογιστικής 

παρακολούθησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) και 
παράλληλα η ενσωμάτωσή τους  στις υποδομές της, (μοντελοποίηση 

μέσω της εφαρμογής ILO). 

 Συμμετοχή της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής στην Ομάδα 
Εργασίας για τη γήρανση των πληθυσμών “Ageing Working Group” 

(AWG) της EPC (Economic Policy Committee)/ECOFIN.  

 Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τη βιωσιμότητα του 

ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος στα πλαίσια της παρ. 2 του 
άρθρου 11 του Ν.3863/2010, της παρ. 4 του άρθρου 14 του 

Ν.4387/2016 και των εργασιών του AWG/EPC, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία και τις προϋποθέσεις (Assumptions & Methodologies) 
που καθορίζονται από το AWG/EPC. 

Έγκριση (από το AWG της EPC/ECOFIN) και δημοσίευση της 

τελικής έκθεσης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης σε ενιαία σχετική αναφορά για όλα τα 

κράτη μέλη (Ageing Report της EPC/ECOFIN). Η έκθεση αυτή μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνει τις προβολές της συνταξιοδοτικής δαπάνης της 
εγκεκριμένης κατά τα ανωτέρω αναλογιστικής μελέτης, που γίνεται στα 

πλαίσια των εργασιών του AWG της EPC/ECOFIN.  

 Οι εκθέσεις με έτη βάσης το 2008 (round 2009), 2010 (round 

2012), 2013 (round 2015) και 2016 (round 2018) είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα της Αρχής, από τη δημοσίευσή τους.  Συλλογή και 

επεξεργασία των σχετικών δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων 

των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που χρησιμοποιούνται 
σε εκτιμήσεις της ΕΑΑ. 

 Η δημιουργία τεχνικής βάσης για το ταμείο επικουρικής 

ασφάλισης ΕΤΕΑ, με σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ μετά από 
εξουσιοδότηση του Ν.4052/2012. 

 Τεχνική υποστήριξη στο ΕΤΕΑ σε θέματα κανονισμού ασφάλισης 

και παροχών και στην οργάνωση των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα 
με τη νέα τεχνική βάση του ΕΤΕΑ.  

 Ολοκλήρωση μοντελοποίησης του διανεμητικού συστήματος 

νοητής κεφαλαιοποίησης για την επικουρική ασφάλιση που παρέχει το 

ΕΤΕΑ, με βάση την εφαρμογή του ILO που διαθέτει η ΕΑΑ 

 Η δημιουργία τεχνικής βάσης για τα ταμεία πρόνοιας, με 

σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ μετά από εξουσιοδότηση του Ν.4093/2012. 

 Καταγραφή απαιτούμενων στοιχείων για τη δημιουργία μητρώου 
εισφορών και ατομικών μερίδων ασφαλισμένων στα Ταμεία Πρόνοιας, 

κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων υπηρεσιών της ΓΓΚΑ. 
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 Συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και τους φορείς κύριας ασφάλισης 

για τον καθορισμό διαδικασίας υπολογισμού του ετήσιου συντελεστή 
ωρίμανσης των συντάξιμων αποδοχών. 

 Ενσωμάτωση των διατάξεων του Ν.4336/2015 στην εφαρμογή 

αναλογιστικών προβολών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO 
pension model) που διαθέτει η ΕΑΑ σε συνεργασία με το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας (ILO). 

 Ενσωμάτωση των διατάξεων (πλην εκείνων που αφορούν στην 

αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων συντάξεων) 
με βάση  το τελικό σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

(Ν. 4387/2016) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Δημόσιο στην 

εφαρμογή αναλογιστικών προβολών (ILO pension model) που διαθέτει 
η ΕΑΑ.  

 Διενέργεια αναλογιστικής μελέτης με σκοπό την εκτίμηση της 

χρηματοοικονομικής εξέλιξης του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το Δημόσιο. Τα αποτελέσματα της 

αναλογιστικής μελέτης για τους προαναφερθέντες οργανισμούς έτυχαν 

θετικής αξιολόγησης (peer review) από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας 
(ILO). Η μελέτη αυτή κατατέθηκε στη Βουλή με το σχέδιο νόμου για 

την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν.4387/2016). 

 Τροποποίηση της εφαρμογής αναλογιστικών προβολών του 

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO Pension model) που διαθέτει η ΕΑΑ 
σε συνεργασία με το ILO, εξαιτίας της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του 

Ν.4387/2016. Ειδικότερα :  

 Πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων του Ν. 4387/2016 

(ασφαλιστική μεταρρύθμιση) για τα τέως Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Δημόσιο. 

 Ενσωμάτωση των διατάξεων του Ν. 4387/2016 στα μοντέλα των 

λοιπών Ταμείων που διαθέτει η ΕΑΑ (τέως ΕΤΑΑ, ΔΕΗ, 

ΕΤΕΑΕΠ). 

 Ενσωμάτωση των διατάξεων των Ν. 4472/2017 & Ν.4475/2017 

στα μοντέλα όλων των Ταμείων. 

 Δημιουργία νέου μοντέλου προβολών για το τέως ΝΑΤ. 

 Αναβάθμιση επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής ILO pension 

model όπως : υποπρόγραμμα προβολής μισθών 

 Επέκταση περιόδου προβολών έως το έτος 2070. 

 Κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να καλύπτονται οι νέες 

απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών στο ερωτηματολόγιο και τη 

σχετική έκθεση για το γύρο προβολών 2018 του AWG.  
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 Δημιουργία τεχνικού σημειώματος για τη νέα τεχνική βάση που 

αφορά το τμήμα της εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 
1.1.2014 και μετά, με βάση την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 

Ν.4387/2016.   

 Έλεγχος υποβληθέντων εγγράφων / στοιχείων και σύμφωνη 
γνώμη σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού της εφάπαξ παροχής 

για το τμήμα της παροχής που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 

και 31.12.2013, για εκείνα τα ταμεία / τομείς με ποσοστό εισφοράς 

διάφορο του 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 35 του 
Ν.4387/2016(ΦΕΚ Α’ 85). 

 Δημιουργία τεχνικού σημειώματος για την επικουρική ασφάλιση 

με το οποίο καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι για την υλοποίηση 
του άρθρου 96 του Ν.4387/2016. 

 Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη των στατιστικών 
αναγκών της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την κατάρτιση των Εθνικών 

Λογαριασμών, μέσω της παροχής από την ΕΑΑ στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων 

και εκτιμήσεων, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της και με βάση τις 
υποδομές (εφαρμογές και στοιχεία) που διαθέτει αναφορικά με τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία όσον αφορά τον Πίνακα 29 της EUROSTAT, με έτος 

αναφοράς το 2015. Αναλυτικότερα, έγινε τροποποίηση του μοντέλου 
συνταξιοδοτικών προβολών , με έτος βάσης το 2016, που διαθέτει η 

ΕΑΑ και έχει αναπτυχθεί από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας 

(International Labour Organisation - ILO),  για τις ανάγκες της ΕΑΑ, 
προκειμένου:  

 να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Πίνακα 29, όπως 

ορίζονται στο  κεφάλαιο 17 του Κανονισμού 549/2013 (ESA 

2010) και 

 να εκτιμηθούν τα στοιχεία, με έτος αναφοράς το 2015, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Πίνακα 29, όπως αυτές ορίζονται στο  

κεφάλαιο 17 του Κανονισμού 549/2013 (ESA 2010). 

 

Β) Επαγγελματική Ασφάλιση 

 Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επαγγελματική 

Ασφάλιση της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης για την εν γένει λειτουργία και οργάνωση των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).  

 Ο τακτικός ετήσιος αναλογιστικός έλεγχος των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. 
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 Η κατάθεση σύμφωνης γνώμης, μετά από εξουσιοδότηση του 

Ν.3029/2002, για την άδεια ίδρυσης Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. 

 Η κατάθεση σύμφωνης γνώμης, μετά από εξουσιοδότηση του 

Ν.4052/2012, για τη μετατροπή  ταμείων επικουρικής ασφάλισης από 

ΝΠΔΔ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. (υποχρεωτική 

ασφάλιση). 

 Συμμετοχή της ΕΑΑ στην Ομάδα Εργασίας για την 

Υποστήριξη/Υποβοήθηση του έργου της Προεδρίας για την 

αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ, ενόψει της Ελληνικής 

Προεδρίας το Α ’Εξάμηνο του 2014 (IORP II), και στα πλαίσια της 

Προεδρίας, συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το «Φάκελο» αυτό. Συμμετοχή στη σύνταξη Πρότασης της Προεδρίας 

(Presidency Note). 

 Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επαγγελματική 

Ασφάλιση της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συμπλήρωση της 

νομοθεσίας που αφορά στις επενδύσεις και την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας προκειμένου να δημιουργηθεί το Μητρώο των ταμείων 

επαγγελματικής ασφάλισης. 

 Δημιουργία βάσης στατιστικών δεδομένων των επαγγελματικών 

ταμείων. 

 Γνώμη της ΕΑΑ σχετικά με την τροποποίηση της ΥΑ «Κανονισμός 

Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας» των Ταμείων 

Επαγγελματικής Ασφάλισης 

 Γνώμη της ΕΑΑ σύμφωνα με την παρ.4, άρθ.22 του 

Ν.3846/2010 για τα θέματα αρμοδιότητάς της, σχετικά με το σχέδιο 

της υπό έκδοση ΥΑ «Καθορισμός των στοιχείων που πρέπει να 

παρέχονται από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ή Ιδρύματα 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, του κράτους μέλους 

καταγωγής, στις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, κατά την αίτηση 

για τη σύναψη διασυνοριακής δραστηριότητας».  

 Παρακολούθηση και στήριξη της διαδικασίας «Τριλόγου» σχετικά 

με την αναθεώρηση της Οδηγίας IORP I (Έκδοση Οδηγίας IORP II) με 

διατύπωση γνώμης σε τεχνικά θέματα αρμοδιότητας ΕΑΑ και 

διασαφήνιση της μετάφρασης συγκεκριμένων τεχνικών όρων.  

 Συμμετοχή στη διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, δηλαδή Stress Test, για τα Ταμεία Επαγγελματικής 
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Ασφάλισης (IORPs), με ημερομηνία αναφοράς για το ενεργητικό των 

Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά την 31/12/2016. Υπεύθυνη 

για τη διεξαγωγή της ορίσθηκε η Risk and Financial Stability 

Committee της EIOPA (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority).  

Στόχοι της άσκησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΙΟΡΑ, ήταν η 

αξιολόγηση της αντοχής των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε 

δυσμενείς συνθήκες αγοράς και το ενδεχόμενο αύξησης του 

συστημικού κινδύνου, που επιφέρουν τα Ταμεία αυτά υπό αντίξοες 

εξελίξεις της αγοράς. Το σενάριο της άσκησης συνδύαζε την πτώση στα 

επιτόκια μηδενικού κινδύνου με την πτώση στις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων, δηλαδή το αποκαλούμενο «διπλό 

χτύπημα». 

Την τεχνική υποστήριξη προς τα Ταμεία και τη διεξαγωγή της 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων της άσκησης πραγματοποίησε η 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Η δημοσιοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων του Stress Test 2017 

για τα ελληνικά IORP έγινε το Δεκέμβριο του 2017, με ενιαία έκθεση 

για το σύνολο των Κ-Μ της Ε.Ε με τίτλο «2017 IORP Stress Test Report» 

(http://www.eaa.gr/). 

 Γνώμη   της ΕΑΑ σχετικά με την τροποποίηση - συμπλήρωση της 

Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16 (ΦΕΚ Β΄ 

462/17.4.20003) «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

 Συμμετοχή της ΕΑΑ στην αξιολόγηση της Εποπτείας σχετικά με 

τις πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή κανόνων σύνεσης για τα 

Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (IORPs)  ( Peer 

Review on Supervisory practices with respect to the application of 

the Prudent Person Rules for IORPs). Η αξιολόγηση 

πραγματοποιήθηκε από ομότιμους της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(EIOPA). 

 Εκπροσώπηση στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με έργο 

την ενσωμάτωση στην Εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2341/2016 (IORP 

II). 

 

 

 

http://www.eaa.gr/
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4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Ι) Από τη σχετική νομοθεσία, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: 

 Για την εκτέλεση αποστολής της ΕΑΑ  ιδρύεται Γραμματεία 

 Για τη στελέχωση της  Γραμματείας  συνιστώνται δεκαεννέα (19) 

θέσεις Προσωπικού ως εξής: 

α) Δεκατέσσερις (14 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά 

την έννοια της παρ.2 του άρθ.25 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ Α’50). Το 

προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου διάρκειας τουλάχιστον δυο ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.3 του άρθ.1 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206). 

β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ 

γ) Μια (1) θέση κατηγορίας ΔE 

ΙΙ) Στο άρθρο 10, της Υ.Α.7958/337/20-10-2004 επίσης 

προβλέπεται: 

Οι Υπηρεσίες της Γραμματείας είναι οι εξής : 
α) Υπηρεσία Αναλογιστικών Ελέγχων 

β) Υπηρεσία Ερευνών και Εφαρμογών 

γ) Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης 

Αν και από τον ιδρυτικό νόμο (αρθρ.10, Ν.3029/2002) και από τον 

κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας προβλέπεται το είδος και ο τρόπος 

στελέχωσης της ΕΑΑ, όμως μέχρι σήμερα η Γραμματεία της Αρχής 

δεν έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, με 

αποτέλεσμα όλο το αναλογιστικό έργο αλλά και τις απαραίτητες 

διαδικασίες λειτουργίας διεκπεραιώνουν η Πρόεδρος και τα έξι μέλη 

του Συμβουλίου. Η Αρχή διαθέτει μόνο ένα διοικητικό υπάλληλο. 

Μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκε η προκήρυξη 5Ε/2017 του ΑΣΕΠ για 

την πρόσληψη 3 υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Η 

προκύρηξη ήταν άγονη για την ΕΑΑ καθώς από τους 2 επιτυχόντες 

κανένας δεν έκανε αποδεκτή τη θέση (δεν υπήρχαν επιλαχόντες). 

Επίσης εκκρεμεί η πλήρωση μιας θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού και μιας θέσης προσωπικού κατηγορίας ΠΕ 

Πληροφορικής (προκήρυξη 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ). Οι δύο πρώτοι 

επιτυχόντες για την κάθε θέση δεν έχουν κάνει αποδεκτό το διορισμό 

τους. Αναμένεται απόφαση του ΑΣΕΠ για τους 2 επόμενους 

επιλαχόντες.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Δραστηριότητες της Ε.Α.Α. 
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Κοινωνική Ασφάλιση 

1. Παροχή εκτιμήσεων σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού 

συνταξιοδοτικού συστήματος, μετά από αίτημα του Υπουργείου 

Οικονομικών, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε ειδικό κεφάλαιο 
στην έκθεση για το Πρόγραμμα Σταθερότητας (Stability Program) το 

Μάιο 2019. Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση τις συνταξιοδοτικές προβολές 

έτους βάσης 2016 (round 2018) για το AWG της EPC/ECOFIN, 

λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές αλλαγές ως τον Απρίλιο 2019. 

2. Επικαιροποίηση, σύμφωνα με τη διαδικασία του AWG/EPC, των 

συνταξιοδοτικών προβολών έτους βάσης 2016 (round 2018) όσον 

αφορά την ενσωμάτωση νεότερων νομοθετικών αλλαγών μετά την 
ψήφιση του Ν4387/2016 ως τον Αύγουστο 2019. Η επικαιροποιημένη 

μελέτη αξιολογήθηκε θετικά από το AWG της EPC/ECOFIN και είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αρχής. 

3. Συλλογή και επεξεργασία των σχετικών δημογραφικών και 

οικονομικών στοιχείων έτους βάσης 2018 των φορέων κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, για να χρησιμοποιηθούν σε αναλογιστική 
μελέτη της ΕΑΑ που θα συνοδεύει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που 

θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις αρχές του 2020. 

4. Τροποποίηση των μοντέλων ILO που διαθέτει η ΕΑΑ και σχετικές 

εργασίες προετοιμασίας για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης 
που θα συνοδεύει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με έτος βάσης 2018, 

όσον αφορά τις δημογραφικές και μακροοικονομικές παραδοχές 

καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και ασφαλιστικά στοιχεία 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων.   

 

Επαγγελματική Ασφάλιση 

5. Έλεγχος των στοιχείων της οικονομικής χρήσης 2018, της 

φερεγγυότητας και της βιωσιμότητας των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), όπως αυτός προβλέπεται από τη νομοθεσία.  

6. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επαγγελματική 

Ασφάλιση της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διάφορα θέματα 
σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των επαγγελματικών ταμείων. 

7. Έλεγχος αναλογιστικών μελετών ταμείων επαγγελματικής 

ασφάλισης, προκειμένου να διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για τροποποιήσεις καταστατικών τους 

διατάξεων. 

8. Σύμφωνη γνώμη για άδεια ίδρυσης πέντε  νέων επαγγελματικών  

ταμείων : 
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 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΕΑ ΥΠΑ - ΝΠΙΔ) 

 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επαγγελματιών 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Διατηρούντων Σχέση 

Παραγωγικής Συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες του 

Ομίλου «Ιντεραμέρικαν & Υπαλλήλων Αυτών (ΤΕΑ Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών Interamerican – ΝΠΙΔ)  

 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Interlife ΑΑΕΓΑ (ΤΕΑ 

Interlife- ΝΠΙΔ) 

 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης BETA CAE  SYSTEMS 
S.A.(ΤΕΑ-BETA CAE -  ΝΠΙΔ) 

 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών 

του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών 

(ΤΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΝΠΙΔ)  

9. Δημιουργία βάσης στατιστικών δεδομένων των επαγγελματικών 
ταμείων 2018. 

10. Εκπροσώπηση και ολοκλήρωση του έργου της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2341/2016 (IORP II) στην Εθνική Νομοθεσία. 

11. Συμμετοχή στη διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, δηλαδή Stress Test, για τα Ταμεία Επαγγελματικής 

Ασφάλισης (IORPs), με ημερομηνία αναφοράς για το ενεργητικό των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κατά την 31/12/2018. Υπεύθυνη 

για τη διεξαγωγή της ορίσθηκε η Risk and Financial Stability 

Committee της EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority).  

Στόχοι της άσκησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΙΟΡΑ, ήταν η 

αξιολόγηση της αντοχής των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σε 

δυσμενείς συνθήκες αγοράς και το ενδεχόμενο αύξησης του 

συστημικού κινδύνου, που επιφέρουν τα Ταμεία αυτά υπό αντίξοες 

εξελίξεις της αγοράς. Το σενάριο της άσκησης συνδύαζε την πτώση στα 

επιτόκια μηδενικού κινδύνου με την πτώση στις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων, δηλαδή το αποκαλούμενο «διπλό 

χτύπημα». 

Την τεχνική υποστήριξη προς τα Ταμεία και τη διεξαγωγή της 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων της άσκησης πραγματοποίησε η 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 
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Η δημοσιοποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων του Stress Test 2019 

για τα ελληνικά IORP έγινε το Δεκέμβριο του 2019, με ενιαία έκθεση 

για το σύνολο των Κ-Μ της Ε.Ε με τίτλο «2019 IORP Stress Test 

Report». Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο site της EIOPA. 

(https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/ei

opa_2019_iorp_stress_test_report.pdf ). 

8. Συμμετοχή σε ομάδα της ΕΙΟΡΑ, η οποία εξετάζει εφαρμογή ειδικών 

τεχνικών θεμάτων της οδηγίας 2341/2016 (π.χ. διασυνοριακή 

δραστηριότητα, Δήλωση Συνταξιοδοτικών Παροχών). 

Λοιπά θέματα λειτουργίας της ΕΑΑ 

 Γενικός Κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων (GDPR) 

Μετά την επιλογή συμβούλου και όπου απαιτήθηκε τη συνεργασία μαζί 

του για τη διερεύνηση – διάγνωση των προς υλοποίηση αναγκαίων 

ενεργειών όσον αφορά στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού προστασίας 

προσωπικών δεδομένων,  η ΕΑΑ παρέλαβε τα παραδοτέα του έργου της 

διερεύνησης – διάγνωσης των αναγκαίων ενεργειών υλοποίησης των 

απαιτήσεων του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών (GDPR) για 

να προχωρήσει στην επόμενη φάση. 

Διεθνή όργανα  

1. Εκπροσώπηση της Χώρας και συμμετοχή στις εργασίες του 

Ageing Working Group (AWG) της  Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής 

(EPC).  

2. Εκπροσώπηση της Χώρας και συμμετοχή στις εργασίες του 
Group της Eurostat του άρθρου 83. 

3. Συνεργασία με την EIOPA (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority) για θέματα Επαγγελματικής 
Ασφάλισης. 

4. Παροχή στοιχείων για τα Επαγγελματικά Ταμεία στην EIOPA & 

τον OECD. 

5. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της ΕΕ για οδηγίες που αφορούν 
στην επαγγελματική ασφάλιση. 

6. Συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO). 

 

 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/eiopa_2019_iorp_stress_test_report.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/eiopa_2019_iorp_stress_test_report.pdf
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Απόψεις της Ε.Α.Α.  
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Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή προτείνει τις παρακάτω ενέργειες για τη 

βελτίωση του Συνταξιοδοτικού  Συστήματος  Κοινωνικής Ασφάλισης : 

 Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των Μητρώων Ασφαλισμένων 

του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (Ενεργών και Ανενεργών) με ιστορικά 

στοιχεία για την προϋπηρεσία, τις εκάστοτε συντάξιμες αποδοχές καθώς 

και την κινητικότητα ανά φορέα, κατά τo σχεδιασμό του οποίου να 

ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Οι 

πληροφορίες του Μητρώου αυτού θα δώσουν τη δυνατότητα βέλτιστης 

εκτίμησης της εξέλιξης του συνταξιοδοτικού συστήματος, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αλλά και τη δυνατότητα 

σχετικού προγραμματισμού.  

 Επέκταση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) για το 

σύνολο των μισθωτών καθώς και τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ για 

εφάπαξ παροχή. 

 Δημιουργία ενιαίου μητρώου Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ 

(συγχώνευση των παλαιών μητρώων των τέως ταμείων κύριας σύνταξης) 

με πλήρη δημογραφικά και συνταξιοδοτικά στοιχεία. 

 Δημιουργία ενιαίου μητρώου Συνταξιούχων του ΕΤΕΑΕΠ 

(συγχώνευση των παλαιών μητρώων των τέως ταμείων κύριας σύνταξης) 

με πλήρη δημογραφικά και συνταξιοδοτικά στοιχεία.. 

 Δημιουργία συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (MIS) 

 Έλεγχος και διασταύρωση εισφοροδιαφυγής και 

εισφοροαποφυγής, με παράλληλη θεσμοθέτηση αντικινήτρων. 

 Κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 

συνταξιοδοτικό σύστημα. 

 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για το σύστημα της 

επαγγελματικής  ασφάλισης. 

 Νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με την άσκηση 

επαγγελματικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της. 
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