
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

(Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

εξ-ασφαλίσου!
Στο δικό σου

Επαγγελματικό Ταμείο

Είμαστε δίπλα στο συνάδελφο,
κάθε δύσκολη στιγμή

• εφάπαξ σε 1-20 χρόνια ή/και σύνταξη 
ανάλογα µε την ηλικία του ασφαλισµέ-
νου

• κάλυψη σε περίπτωση ατυχήµατος-
αναπηρίας από τον Κλάδο Αλληλοβοή-
θειας

• οι εισφορές πηγαίνουν στη µερίδα σου, 
όχι σε επιχειρηµατικά κέρδη και δαπάνες 
διαφήµισης ή πρακτόρευσης

• οι εισφορές σου εκπίπτουν από το φο-
ρολογητέο εισόδηµά σου

• εσύ ορίζεις, ευέλικτα, το ύψος της τρι-
µηνιαίας εισφοράς σου, (από 60 µέχρι 
1500 ευρώ) και µπορείς να την αλλάζεις 
κάθε χρόνο.

Σε συμφέρει

Η συµµετοχή και η ασφάλιση σου στο 
Ε.Τ.Α.Ο., είναι αναµφισβήτητα συµφέ-
ρουσα, αφού έχεις το δικό σου συµπλη-
ρωµατικό ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος 
φροντίζει για σένα, χωρίς γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες, στα δύσκολα ασφαλιστικά 
χρόνια που έρχονται.
Το Ε.Τ.Α.Ο. είναι δίπλα στον κάθε ασφα-
λισµένο του σε κάθε δύσκολη στιγµή της 
ζωής του, γιατί αυτή είναι η αποστολή 
του.

Για πληροφορίες, επικοινώνησε µαζί µας: 

213-2141831, 210-5231014 
ή και 
6946005949, 6977360218.

Ενημερωθείτε και εγγραφείτε:

www.etao.gr

10 χρόνια



10 χρόνια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Συνάδελφε Οικονοµολόγε,

Γνωρίζεις ότι σήµερα:
▶ το µεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων της 
χώρας µας (περίπου 80%) λαµβάνει σύνταξη µι-
κρότερη των 600 €, 
▶ αποθεµατικά στα Ασφαλιστικά Ταµεία δεν υπάρ-
χουν πλέον και συνήθως οι διοικήσεις των Ταµείων 
δανείζονται για να καταβάλλουν τις συντάξεις,
▶ Η ανεργία, η χαµηλή αµοιβή των εργαζοµένων 
σήµερα αλλά και η καθιέρωση σε µεγάλο βαθµό 
της µερικής απασχόλησης (4 στους 10 εργαζόµε-
νους) έχουν µειώσει τα έσοδα των ασφαλιστικών 
φορέων,
▶ Ο συνδυασµός του µεγάλου αριθµού των συ-
νταξιούχων µε την θεαµατική µείωση των ετήσιων 
εισφορών από τους υπάρχοντες εργαζοµένους, 
προδικάζουν, δυστυχώς νέες και νέες µειώσεις 
συντάξεων στο µέλλον,  
▶ οι εισφορές των εργαζοµένων ουσιαστικά 
δεν αποθεµατοποιούνται, αλλά αποτελούν µέ-
ρος των παροχών σύνταξης των ήδη συνταξιού-
χων.

Το ασφαλιστικό
πρόβλημα...

Η λύση...

Είναι υποχρέωση του κάθε οικονοµολόγου ανε-
ξάρτητα µε τις ασφαλιστικές εξελίξεις, να προ-
στατεύσει την ποιότητα της ζωής του και της 
οικογένειάς του.
Η. Σ.Τ.Α. του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, είχε 
την πρωτοβουλία ίδρυσης το 2004, του Ε.Τ.Α.Ο., 
αυτόνοµου φορέα επαγγελµατικής (συµπλη-
ρωµατικής) ασφάλισης, (Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα).
Ένας φορέας ο οποίος δοκιµάστηκε και πέτυχε 
στα χρόνια που πέρασαν. 
✓ Στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει δώσει 

ήδη περισσότερες από 170 «Εφάπαξ Παρο-
χές» συνολικού ύψους περίπου 1.500.000 €. 

✓ Η φιλοσοφία λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Ο. βασί-
ζεται στην ανταποδοτικότητα των εισφορών.  
Οι εισφορές του κάθε ασφαλισµένου τοποθε-
τούνται σε Ατοµική (Προσωπική) Μερίδα και 
όχι σε κάποιο κοινό κωδικό για την κάλυψη 
συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων παλαιότερων 
ασφαλισµένων. 

✓ Τα αποθεµατικά κεφάλαια του Ε.Τ.Α.Ο. επενδύ-
ονται στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο δηµιουρ-
γήσαµε για το σκοπό αυτό «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό» και για το 
σύνολο της περιόδου, από την έναρξή του τον 
Αύγουστο του 2008 µέχρι σήµερα 23/11 που 
τυπώνεται το παρόν έντυπο,, παρουσιάζει ικα-
νοποιητική σωρευτική απόδοση (περίπου 25%).

✓ Το σύνολο των εισφορών προς το Ε.Τ.Α.Ο. 
αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδηµά 
σου µε άµεσο αποτέλεσµα να έχεις κάθε χρό-
νο µείωση φόρου εισοδήµατος.

✓ Το Ε.Τ.Α.Ο. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς και  το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και ελέγχεται από την 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από Ορκωτούς 
Λογιστές  και όπως είναι φανερό χαρακτηρίζε-
ται από πλήρη διαφάνεια. 

✓ ∆ιαφάνεια που διαπιστώνεται από τους ίδιους 
τους ασφαλισµένους αφού κάθε µέρα στο site 
του Ε.Τ.Α.Ο. (www.etao.gr) βλέπουν στην ατο-
µική τους µερίδα το σχηµατισµένο αποθεµατι-
κό τους και την απόδοση που έχει επιτευχθεί.

✓ Πρόσφατα τέσσερα (4) µεγάλα ταµεία 
επικουρικής ασφάλισης µετατράπηκαν σε 
Επαγγελµατικά Ταµεία, µε οµόφωνη από-
φαση των εργαζοµένων, για µεγαλύτερη προ-
στασία των ασφαλισµένων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέλιξη της Επαγγελµατικής 
ασφάλισης, δεν αποτελεί ελληνική πρωτο-
τυπία. Σε όλη την Ευρώπη οι εργαζόµενοι 
καλύπτονται από ανάλογα συστήµατα συ-
µπληρωµατικής ασφάλισης και τα αποθε-
µατικά τους ξεπερνούν τα 3,5 τρις ευρώ.

∆ιεύθυνση: Μητροπόλεως 12-14, 2ος όροφος, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.  Tηλέφωνο: 210-5231014, Fax: 210-5229167,  http://www.etao.gr/


