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Το ΤΕΚΑ σε νούµερα

>102.000 
ασφαλισµένοι µέσα 

σε 9 µήνες

130.000 
ασφαλισµένοι 
µέχρι το τέλος 

του έτους

2,5 εκατ. 
ασφαλισµένοι 
µέχρι το 2050

42.000
εργοδότες

9 εκατ. ευρώ 
σωρευµένα 
κεφάλαια

56 δισ. ευρώ 
σωρευµένα 

κεφάλαια το 2050



myΤΕΚΑ: Μια ακόµη καινοτοµία 
που γίνεται πράξη

Καινοτόµα εφαρµογή για άµεση 
πρόσβαση του ασφαλισµένου 
στον ατοµικό του «κουµπαρά»

Άµεση και εύκολη εξατοµικευµένη 
πληροφόρηση του ασφαλισµένου

Έλεγχος των εισφορών 
και των επενδύσεών του

Με µια µατιά ο ασφαλισµένος 
ενηµερώνεται για: 

ü Το σύνολο των εισφορών που 
έχει καταβάλει ο ίδιος ή/και ο 
εργοδότης του

ü Το κέρδος από τις αποδόσεις 
των επενδύσεών του

ü Το ιστορικό εισφορών 

ü Την κίνηση λογαριασµού 



Οδηγός Εφαρµογής



Ο ασφαλισµένος συνδέεται στη 
web εφαρµογή µε τους κωδικούς 

TaxisNet και στη συνέχεια του 
ΑΜΚΑ για 2η ταυτοποίηση

ΣΥΝΔΕΣΗ



Ο ασφαλισµένος 
µεταβαίνει την αρχική 
σελίδα του Ατοµικού 
του Λογαριασµού

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ



Ο ασφαλισµένος µπορεί να δει 
τις εισφορές που έχει καταβάλει 
ο ίδιος ή/και ο εργοδότης του 

(αν είναι µισθωτός), καθώς και 
το κέρδος από τις αποδόσεις*

ΣΥΝΟΨΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

* Από το 2023 θα φαίνονται οι αποδόσεις των επενδύσεων 
µείον το κόστος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου



Ο ασφαλισµένος θα βλέπει 
στο διάγραµµα τις εγγυηµένες 

εισφορές του, αλλά και την εξέλιξη 
τους µε την προσθήκη των 
αποδόσεων που έχουν 

οι επενδύσεις του

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΚΟΥΜΠΑΡΑ

*Στο συγκεκριµένο διάγραµµα απεικονίζεται ένα υποθετικό 
σενάριο εξέλιξης επενδύσεων και εισφορών



Ο ασφαλισµένος θα βλέπει 
σύνολο των αποταµιεύσεών του, 
τυχόν ανεξόφλητες οφειλές και 
πληφορορίες για τη σύνταξή του

XΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Ο ασφαλισµένος:
ü Ενηµερώνεται σχετικά µε τα 
σύνολα των εισφορών και των 

ηµερών ασφάλισης
ü Βλέπει λεπτοµερώς την ανάλυση 

των εισφορών του
ü Μπορεί να φιλτράρει τα 

αποτελέσµατα βάσει έτους, µήνα 
και εργοδότη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ



ΚΙΝΗΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο ασφαλισµένος ενηµερώνεται 
σχετικά µε τις πληρωµές που έχουν 
γίνει για το λογαριασµό του ανά: 
Μήνα Πίστωσης και Εργοδότη, 

Μήνα Πίστωσης και Έτος Πίστωσης



Ο ασφαλισµένος µπορεί να δει 
τα προσωπικά του στοιχεία που 
έχει δηλωµένα και στον ΕΦΚΑ, 

καθώς και το ΙΒΑΝ του

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ



1η Ιανουαρίου 2022 
ένταξη στο ΤΕΚΑ 
των πρώτων 
ασφαλισµένων

Ιανουάριος 2022 
online η ιστοσελίδα 
του ΤΕΚΑ µε πλήρες 
περιεχόµενο

Μάρτιος 2022 
Το ΤΕΚΑ εντάσσεται 
στο 1555

Σεπτέµβριος 2022 
Διαθέσιµο το web app 
myTEKA για τους 
µη µισθωτούς

2025
οι ασφαλισµένοι 
θα µπορούν να επιλέγουν 
επενδυτικό προϊόν

Άνοιξη 2023 
Διαθέσιµο το mobile 
app myTEKA

Ιανουάριος 2023 
Δυνατότητα 
προαιρετικής ένταξης 
ασφαλισµένοι κάτω 
των 35 ετών + 
Ανάπτυξη του default 
επενδυτικού προϊόντος

Τέλη 2022 
Διαθέσιµο το web app 
myTEKA για το σύνολο 
των ασφαλισµένων 
στο Ταµείο 

Το ΤΕΚΑ από το σήµερα στο αύριο



Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά 

1 2 3 4 5
Υψηλότερες 
επικουρικές 
συντάξεις 

για τους νέους 
από 43% 
έως 68%

Έλεγχος πάνω 
στο ύψος της 
σύνταξης, 

µε τους 
ατοµικούς 

κουµπαράδες

Αποκατάσταση 
της 

εµπιστοσύνης 
των νέων 
προς το 

ασφαλιστικό 
σύστηµα

Δηµιουργία 
ενός εθνικού 
κουµπαρά για 
επενδύσεις και 
ανάπτυξη της 
οικονοµίας

Ενίσχυση της 
βιωσιµότητας 

του 
ασφαλιστικού 
συστήµατος


