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Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 

Το Τ.Ε.Α.- Ε.Α.Π.Α.Ε., για την κάλυψη των αναγκών του σε επίπεδο αναλογιστικών εργασιών, 
προτίθεται να προχωρήσει στην επιλογή Συμβούλου Αναλογιστή, τα καθήκοντα του οποίου θα 
συνίστανται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων  που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν 3029/2002 και των αρχών του Καταστατικού του, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του και 
της αποτελεσματικής λειτουργικής του οργάνωσης. 

Αναλυτικότερα στις υποχρεώσεις του Συμβούλου Αναλογιστή περιλαμβάνονται:  

Α. Η εκπροσώπηση του Ταμείου προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή μέσω της κατάρτισης και 
υποβολής: 

1. Ετήσιας τακτικής Αναλογιστικής Έκθεσης, το περιεχόμενο της οποίας θα καλύπτει πλήρως τις 
εκάστοτε απαιτήσεις, καθώς και την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης επ’ αυτής, εφόσον 
απαιτηθεί. 

2. Οποιασδήποτε έκθεσης, αποτίμησης ή ανάλυσης απαιτηθεί σε συχνότερη βάση ή υπό καθεστώς 
έκτακτων συνθηκών. 

Β. Η τακτική συνεργασία με τη Διοίκηση, την Επιτροπή Αναλογισμού, την Επιτροπή Επενδύσεων και 
τους νομικούς συμβούλους του Ταμείου, που οριοθετείται: 

I. Στον προσδιορισμό των υποθέσεων για τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την 
προβολή των χρηματοροών του Ταμείου, την ερμηνεία αρχών του Καταστατικού και τις 
αναλογιστικές προσαρμογές τους, τον καθορισμό των αναλογιστικών μεθόδων αποτίμησης 
(και των ενδεχόμενων προσεγγίσεων) σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ακρίβειας και 
πληρότητας των διαθέσιμων δεδομένων, την κατάρτιση του ισολογισμού και την αποτίμηση 
κατά τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Π. (Δ.Λ.Π. 19). 

II. Στην λεπτομερή διερεύνηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται 
στην Αναλογιστική Έκθεση μέσω του ελέγχου της ευαισθησίας τους, στη μεταβολή των 
παραμέτρων αποτίμησης, της ανάλυσης των υποχρεώσεων (κάλυψη των ήδη παρεχομένων 
συντάξεων και μελλοντικών παροχών), της ανάλυσης των δημογραφικών δεδομένων, της 
ταξινόμησης των περιουσιακών στοιχείων και του βαθμού εναρμόνισής τους με τις 
υποχρεώσεις. 

III. Στην πληροφόρηση σχετικά με την επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ταμείου, που 
ενδέχεται να επιφέρει οποιαδήποτε νομοθετική ή κανονιστική μεταβολή. 

IV. Στην, κατά το Νόμο, παροχή στοιχείων για την ενημέρωση των ασφαλισμένων εκ μέρους του 
Ταμείου (οικονομικές και τεχνικοί παράμετροι αποτίμησης, οικονομική κατάσταση του 
Ταμείου και χρηματοδότηση των δεδουλευμένων δικαιωμάτων, ετήσιοι λογαριασμοί και 
εκθέσεις, επίπεδο χρηματοδότησης των παροχών, επίπεδο παροχών σε περίπτωση 
τερματισμού της απασχόλησης, διαδικασία μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων).  
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Για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων ο Σύμβουλος Αναλογιστής θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην τήρηση των προδιαγραφών για την παροχή άρτιου έργου υψηλής ποιότητας 
και να διαθέτει: 

 Επίσημη επαγγελματική πιστοποίηση. 
 Τεχνογνωσία, κατάλληλη υποδομή και δυνατότητα χρήσης λογισμικού, που να εξασφαλίζει 

την ακριβή αποτίμηση των υποχρεώσεων.  
 Εμπειρία στην εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, ανάλογης φύσης κατά τις διεθνώς 

εφαρμοζόμενες πρακτικές. 
 Τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ 

Β΄178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας 
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερομένων είναι η 
Παρασκευή 28/04/2017. Δυνατότητα υποβολής προσφορών: 

o στα γραφεία του Ταμείου, Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα,  
υπεύθυνος παραλαβής κα Ευαγγελία Χονδρογιάννη (τηλ. επικοινωνίας 2108221685, 
εσωτερικό 28) 
o ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@teaeapae.gr 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους κ.κ.  
Κώστα Θρασυβουλίδη (τηλ.: 6945754275) & Alberto Berti (τηλ.: 6972729915). 
 

 

Για το Ταμείο 

Ο Διευθυντής 

 

 

Βασίλειος Κολλάτος 
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