
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

T . E . A . – Ε . Θ . Ε .

Επικοινωνία

Πλεονεκτήματα

✓ Αναπλήρωση βιοτικού επιπέδου με ενίσχυση συνταξιοδοτικού

εισοδήματος.

✓ Ο ατομικός λογαριασμός του ασφαλισμένου δύναται να ενισχύεται

και με καταβολές εισφορών από τον εργοδότη, πέραν της εισφοράς

του ασφαλισμένου.

✓ Ευελιξία στο ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς με βάση τις

δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου.

✓ Οι εισφορές ασφαλισμένου εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%,

σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

✓ Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.

✓ Άμεση και επίκαιρη πρόσβαση στην εικόνα του ατομικού

λογαριασμού μέσω της περιοχής μελών της ιστοσελίδας του Ταμείου.

✓ Η διαχείριση των επενδύσεων του ΤΕΑ γίνεται σύμφωνα με τον

Κανονισμό Επενδύσεων από επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων

και υπό την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

✓ Το Ταμείο υπόκειται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που

εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Κρατικές

Εποπτικές Αρχές (την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Εργασίας) καθώς και έλεγχο από

ανεξάρτητους φορείς (ορκωτούς/εσωτερικούς ελεγκτές, διαχειριστής

κινδύνου).

✓ Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα

επαγγελματικό ταμείο σε άλλο εντός Ε.Ε.

✓ Κατόπιν έγκρισης και με υποχρεωτική τακτική εισφορά ασφαλισμένου,

είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση

διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Βαλαωρίτου 9  Τ.Κ. 106 71 Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 7154 174

info@tea-ethe.gr www.tea-ethe.gr
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Δυνατότητα τακτικών και έκτακτων καταβολών εισφορών από τον εργοδότη, 

πέραν της εισφοράς του ασφαλισμένου

Υπαγωγή στην Ασφάλιση 
(1α.1, 1α.2, 1.β)

1α1. Κάθε εργαζόμενος, που συνδέεται με οποιαδήποτε

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή

ορισμένου χρόνου με εταιρία - εργοδότη – μέλος, είτε

τακτικό είτε συνδεδεμένο, της Ε.Θ.Ε. καθώς και τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών αυτών.

1α2. Κάθε απασχολούμενος σε εταιρία - εργοδότη -

μέλος, είτε τακτικό είτε συνδεδεμένο, της Ε.Θ.Ε. με

σύμβαση ή σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή

έργου.

1β. Κάθε εργαζόμενος, που συνδέεται με οποιαδήποτε

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή

ορισμένου χρόνου με την Ε.Θ.Ε.

Τακτική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου

Από 0% έως 15% επί των μηνιαίων τακτικών μικτών

αποδοχών, με γνωστοποίηση του ποσοστού

απευθείας στον εργοδότη.

✓ Δυνατότητα μεταβολής αυτού μηνιαία.

Τακτική μηνιαία εισφορά εργοδότη

Από 0% έως 15% επί των μηνιαίων τακτικών μικτών

αποδοχών. Κάθε εργοδότης καθορίζει ανεξάρτητα από

τους υπόλοιπους το πλάνο εισφοράς που θα

καταβάλει στο Ταμείο για λογαριασμό των

εργαζομένων του.

✓ Δυνατότητα αλλαγής ως και δύο (2) φορές ετησίως.

1γ. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πρέπει

σωρευτικά να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

α) διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας,

που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ή από την Τράπεζα της

Ελλάδος

β) δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τα

μέλη της Ε.Θ.Ε., και

γ) διατηρούν σχέση παραγωγικής

συνεργασίας έστω με μια εταιρία -εργοδότη -

μέλος, τακτικό ή συνδεδεμένο

της Ε.Θ.Ε

Τακτική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου

Από €10 έως και €5.000 και το ποσό

εισφοράς δηλώνεται απευθείας στο Ταμείο.

✓Δυνατότητα αλλαγής ποσού έως και δύο

(2) φορές ετησίως.

✓ Η εισφορά κατατίθεται προς το Ταμείο

απευθείας από τον ασφαλισμένο.

✓ Δεν υφίσταται τακτική μηνιαία εισφορά

εργοδότη.

Έκτακτες Εισφορές 

Έκτακτες Εισφορές Ασφαλισμένου

Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται

να καταβάλλει έκτακτες εισφορές,

Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης 1α.1, 1α.2

και 1.β εξουσιοδοτούν την εκάστοτε εταιρία

στην οποία απασχολούνται, να

παρακρατήσει από τις αποδοχές τους και να

αποδώσει την έκτακτη εισφορά στο Ταμείο.

✓ Σχετική παρακράτηση μπορεί να γίνει έως

και 12 φορές ετησίως από την κάθε

μηνιαία μισθοδοσία του Ασφαλισμένου.

Δυνατότητα καταβολής έκτακτης εισφοράς

απευθείας από τον ασφαλισμένο στο

Ταμείο, μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

✓ Έως δύο (2) φορές ετησίως

Έκτακτες Εισφορές Εργοδότη

Οι εταιρίες δικαιούνται να καταβάλουν για

κάθε ασφαλισμένο των περιπτώσεων 1α.1,

1α.2 και 1β, που τυχόν απασχολούν, έκτακτες

εισφορές, οι οποίες πιστώνονται στον

Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου.

✓ Δυνατότητα καταβολής έως και δώδεκα

(12) φορές ετησίως

Τακτικές Εισφορές 
Ασφαλισμένου 

(1α.1, 1α.2, 1.β)

Τακτικές Εισφορές 
Ανεξάρτητων Προσώπων 

(1γ) 

Υπαγωγή στην Ασφάλιση 
(1γ)



✓ Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή

αναπηρίας από τον κύριο φορέα

ασφάλισής του.

✓ Συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών με

ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 1 έτος στο

Ταμείο.

✓ Συμπλήρωση της ηλικίας των 54 ετών και

άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο

Ταμείο τουλάχιστον 5 έτη.

✓ Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει

τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

✓ Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται

στους δικαιούχους ανεξαρτήτως λοιπών

προϋποθέσεων.

Κάλυψη εξόδων 
λειτουργίας Ταμείου

Από την έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου,

για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του

και το σχηματισμό αποθέματος ιδίων

κεφαλαίων, προβλέπονται τα εξής ποσά

παρακράτησης από τις μηνιαίες εισφορές:

✓ Από τη συνολική μηνιαία τακτική εισφορά

ασφαλισμένου κρατείται ποσό πέντε (5)

ευρώ.

✓ Από τη συνολική μηνιαία τακτική εισφορά

εργοδότη κρατείται ποσό πέντε (5) ευρώ.Προϋποθέσεις λήψης 
Εφάπαξ Παροχής

Μέσα από το members area της
ιστοσελίδας του Τ.Ε.Α. – Ε.Θ.Ε. o
ασφαλισμένος με τη χρήση του
προσωπικού του κωδικού, έχει ανά πάσα
στιγμή, ηλεκτρονική ενημέρωση στην
καταβολή των τακτικών και έκτακτων
εισφορών και στις αποδόσεις των
επενδυόμενων ποσών.

Για καθέναν από τους ασφαλισμένους 

στο Ταμείο δημιουργείται

Ατομικός Συνταξιοδοτικός

Λογαριασμός

Νοέμβριος2021

✓ Χορηγεί ετησίως ενημερωτικό

σημείωμα στους ασφαλισμένους για

τις καταβληθείσες εισφορές και τα

δικαιώματά τους για παροχές.

✓ Επιπρόσθετα εκδίδεται βεβαίωση για

φορολογική χρήση για ληφθείσες

παροχές ή καταβληθείσες εισφορές,

υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν

έχουν βεβαιωθεί από τον εργοδότη που

διενέργησε την παρακράτηση

Υποχρεώσεις του Ταμείου

Ιστοσελίδα Τ.Ε.Α. – Ε.Θ.Ε. 

Στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της

διαφάνειας, είναι διαθέσιμες μέσα από την

ιστοσελίδα του Ταμείου www.tea-ethe.gr

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και

έγγραφα όπως:

✓ Καταστατικό

✓ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

✓ Κανονισμός Επενδύσεων

✓ Οικονομικές Καταστάσεις

✓ Αναλογιστική Έκθεση

✓ Αίτηση Εγγραφής

Members Area

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση 

για τον Ασφαλισμένο

Νοέμβριος 2021

http://www.tea-ethe.gr/

