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 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Αναγγελία Ίδρυσης στη Eurobank 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ανακοινώθηκε η απόφαση της Διοίκησης να ξεκινήσει η διαδικασία για την 

ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στον όμιλο της Eurobank.  

 

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στο βασικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με 

στόχο την βιωσιμότητα του. Ωστόσο, αυτό έγινε κυρίως μέσα από τη μείωση του ασφαλιστικών παροχών 

(μείωση συντάξεων και παροχών σε είδος), την αύξηση των ορίων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος και τη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι 

παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το βασικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όπως το δημογραφικό  

πρόβλημα και η υψηλή ανεργία. 

 

Ο σύλλογος μας εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας αντιληφθεί όλα τα προβλήματα που υφίστανται στο 

υπάρχον σύστημα κοινωνικής και δημόσιας ασφάλισης, εξετάζει με επαγγελματισμό, σύνεση και χωρίς 

επάρσεις κάθε δυνατή λύση με στόχο τη διασφάλιση καλύτερων ασφαλιστικών παροχών (σύνταξη και 

περίθαλψη) ακόμα και για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου. 

 

Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τρεις πυλώνες ασφάλισης: 

 1ος πυλώνας ασφάλισης: είναι ο βασικός πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος είναι 

υποχρεωτικός, δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα (συνταξιοδοτικό σύστημα ΕΦΚΑ κλπ.). 
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 2ος πυλώνας ασφάλισης: λειτουργεί συμπληρωματικά του πρώτου, έχει κεφαλαιοποιητικά 

χαρακτηριστικά και στοχεύει στην ενίσχυση της αποταμίευσης και στην παροχή πρόσθετης 

συνταξιοδοτικής κάλυψης. 

 3ος πυλώνας ασφάλισης: αφορά την ατομική και προαιρετική συνταξιοδοτική ασφάλιση μέσω 

ιδιωτικού ασφαλιστηρίου πχ ιατροφαρμακευτική, ζωής κλπ. 

 

Τα ΤΕΑ εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, χορηγούν συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές 

παροχές, λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

κράτους. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, είχαμε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με την Τράπεζα και συγκεκριμένα με 

την Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Γενικό Διευθυντή Eurobank κα. 

Αναστασία Πασχάλη, παρουσία και του Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 

κo. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο με θέμα την ίδρυση του ΤΕΑ. Η Τράπεζα μας ενημέρωσε ότι εξετάζει το θέμα 

το τελευταίο τρίμηνο και προτίθεται να ιδρύσει ΤΕΑ, καθώς και για τους γενικούς όρους λειτουργείας του 

και τη διαδικασία μετάβασης σε αυτό.  

 

Δηλώσαμε ότι επί της αρχής, είμαστε θετικοί στην ίδρυση ενός Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.  Στη 

συνάντηση αυτή όμως, εκφράσαμε επιφυλάξεις, αντιρρήσεις και προβληματισμούς σε επιμέρους όρους 

έως ότου έχουμε τα πλήρη στοιχεία της λειτουργίας του ΤΕΑ. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε συνάντηση με 

τους νομικούς μας καθώς το θέμα έχει ανάλογες προεκτάσεις και χρήζει επαγγελματικής προσέγγισης σε 

κάθε του πτυχή. 

 

Τα ΤΕΑ και η λειτουργεία τους προϋποθέτουν την ευρεία συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών, ενώ 

παράλληλα, απαιτούν  την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δέσμης κινήτρων για τη 

μακρόχρονη αποταμίευση και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης όλων των συναδέλφων. Τέλος υπάρχει μία 

σειρά θεμάτων είτε αυτά αφορούν το συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό σκέλος, είτε την ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση και για τα οποία θα επανέλθουμε με αναλυτικές θέσεις 

όταν έχουμε τα πλήρη δεδομένα. 

 

Οι διεκδικήσεις και η υπεράσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι ένας συνεχής 

αγώνας δρόμου. 

 

 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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