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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενημερωτική Ημερίδα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΙΣΘ ΝΠΙΔ 
 

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου, διεξήχθη η διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε 
ο ΙΣΘ με τίτλο «3.5 χρόνια Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΙΣΘ», το Σάββατο 22 Μαΐου.  

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκης  
Κωστής, ο οποίος και συνεχάρη τους ιθύνοντες και την διοίκηση του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ για το 
"αδιαμφισβήτητα καινοτομικό αυτό εγχείρημα".  

Την ιστορική πορεία της δημιουργίας του πρώτου και μοναδικού επαγγελματικού ταμείου για γιατρούς 
στην Ελλάδα παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Δρ. Εξαδάκτυλος Θανάσης. Με γνώμονα την 
εξασφάλιση της ανταποδοτικότητας των εισφορών των γιατρών, εγκαίρως και με καίριες κινήσεις και 
συνεργασίες συστάθηκε το 2017 το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ.  

Ο Πρόεδρος του ΙΣΘ, κ. Νίτσας Νικόλαος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα 3,5 χρόνια λειτουργίας 
του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ. Μία ιδέα προϊόν έμπνευσης της τότε διοίκησης του ΙΣΘ. 

Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, κ. Μέγας Γιάννης, παρουσίασε τα 
"στατιστικά" του Ταμείου δίνοντας έμφαση στην σημαντικά αυξητική πορεία των μεγεθών. Κατά τον κ. 
Πρόεδρο, η σημασία του θεσμού των επαγγελματικών ταμείων είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη για τους 
υγειονομικούς όλης της χώρας, ενώ μέρα με τη μέρα οι γιατροί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του 
εγχειρήματος αυτού.  

Για την ευρωπαϊκή διάσταση των επαγγελματικών ταμείων και την σημαντική τους συμβολή, μέσω των 
άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούν, στην οικονομία των χωρών μίλησε ο Δρ. Τσακιριδης Κοσμάς, 
Αντιπρόεδρος ΤΕΑ ΙΣΘ και Ταμίας στην ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. 

Με επιστημονική προσέγγιση, ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΙΣΘ και Επίκουρος 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δρ. Ανθρωπελος Μιχάλης, ανάλυσε τα θέματα που άπτονται 
της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Ταμείου.  

Σε γενικές γραμμές, οι εισηγητές ανέπτυξαν μια σειρά καίριων ζητημάτων, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα 
σημεία: 

• Το ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι το πρώτο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης των ιατρών. 

• Μπορούν να υπαχθούν στο Ταμείο, υγειονομικοί από όλη την Ελλάδα. 

• Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο ΔΣ του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ. 

• Η αξιοπιστία του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ εξασφαλίζεται από την χρηστή του διοίκηση, την συνεχή εποπτεία 
από τις Ανεξάρτητες Αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (Εξωτερικούς ορκωτούς 
ελεγκτές /εσωτερικούς ελεγκτές) και τις Κοινοτικές Οδηγίες της Ε.Ε. 
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• Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ καινοτομεί ψηφιακά εισάγοντας νέα εργαλεία με σκοπό την ολοκληρωμένη 
εμπειρία των μελών του (ηλεκτρονική πλατφόρμα, mobile application, online δυνατότητα εκτίμησης του 
ποσού του εφάπαξ, κ.ά).  

• Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ είναι το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο το οποίο ακολουθώντας τις διεθνείς 
πρακτικές (best practices) θα υιοθετήσει την επενδυτική στρατηγική του "life-cycle". 

• Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας, που εναρμονίζεται με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έλεγχο από ανεξάρτητους 
φορείς (Εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές /εσωτερικούς ελεγκτές). 

 

Τέλος, το ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρακολούθησαν την ημερίδα, όπως και 
όλους τους εισηγητές και συμμετέχοντες σ’ αυτήν. 

 

Περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα της ημερίδας, φωτογραφικό υλικό και οι εισηγήσεις των 
ομιλητών είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ: 

http://www.teaisth.opf.gr/index.php?view=announcements 

ενώ το link της ημερίδας είναι  

https://www.youtube.com/watch?v=CSSkCdoiVO4 

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε: 

ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ: Επανωμής 26 & Aνδριανουπόλεως , 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

2310402024, 6981402024, teaisth@ gmail.com, www.teaisth.gr 

 

 

 

http://www.teaisth.opf.gr/index.php?view=announcements
https://www.youtube.com/watch?v=CSSkCdoiVO4

