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Αθήνα 17 /06 /2021

ΘΕΜΑ: Ίδρσζη Σαμείοσ Επαγγελμαηικής Αζθάλιζης ζηον Όμιλο Eurobank
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
Όπσο φινη γλσξίδεηε ζηηο 4.6.2021 ππεγξάθε Δηδηθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ζηελ
Σξάπεδα καο κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο
(ΣΔΑ) ηνπ Οκίινπ Δurobank ζην νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ησλ νκαδηθψλ ζπκβνιαίσλ (απνηακηεπηηθφ / ζπληαμηνδνηηθφ θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθφ/ λνζνθνκεηαθφ).
Ο χιινγνο καο αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεζκηθήο
θαηνρχξσζεο ησλ αλσηέξσ παξνρψλ κε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο αιιά θαη ηα
νπζηαζηηθά νθέιε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, απνθάζηζε νκφθσλα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Παξαζθεπήο (11.6.2021) λα ζηεξίμεη έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά
ρσξίο αζηεξίζθνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΔΑ πνπ ζα θαιχπηεη ηνπο σο άλσ
αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο θαη να προζτωρήζει άμεζα ζηελ απφ 4/6/2021 εηδηθή
επηρεηξεζηαθή Δ γηα ηελ ίδξπζε ΣΔΑ Οκίινπ Δurobank κε δχν θιάδνπο Απνηακηεπηηθφ /
πληαμηνδνηηθφ θαη Κιάδν Τγείαο / Αζθάιεηαο , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη
ζε απηήλ.
Η νκφθσλε απηή απφθαζε εθθξάδεη ηελ ππεχζπλε ζπλδηθαιηζηηθή ζέζε ηνπ πιιφγνπ καο
γηα ελφηεηα θαη ζηήξημε ηεο ίδξπζεο ΣΔΑ θαη ζηελ Σξάπεδα καο, ελφο ζεζκνχ πνπ
πξνβιέθζεθε κε ην Νφκν Ρέππα (Ν. 3029/2002) θαη κεηά απφ 20 ρξφληα θεξδίδεη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ιφγσ θαη ησλ λέσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.
Ι. Σι προβλέπει η νομοθεζία για ηην Ίδρσζη ηων ΣΕΑ ζηην Ελλάδα
Σα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο (ΣΔΑ) αλήθνπλ ζηνλ δεχηεξν ππιψλα ηνπ
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε) πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
επαγγεικαηηθή αιιειεγγχε.
Με ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3029/2002 νξίδεηαη φηη ηα ΣΔΑ είλαη κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά
πξφζσπα πνπ ηδξχνληαη πξναηξεηηθά αλά επηρείξεζε ή θιάδν ή θιάδνπο εξγαδνκέλσλ κε
πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ εξγνδνηψλ ή κε ζπκθσλία ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαηά επηρείξεζε ή
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επαγγεικαηηθφ θιάδν ππεξβαίλεη ηνπο 100.
Σα ΣΔΑ αλήθνπλ ζηελ πξναηξεηηθή (ζπκπιεξσκαηηθή) θνηλσληθή αζθάιηζε θαη κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν Δπηρεηξεζηαθήο Δ.
Ο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζηνπο (απηφλνκνπο) θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα ΣΔΑ
παξαβηάδνληαο ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο ειεπζεξία, αιιά κφλν ζηνπο δηαδηθαζηηθνχο φξνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπο , γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειψλ ηνπο.
Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξφζθνξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ Σακείσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπο.
ΙΙ. Τποτρεωηικοί Όροι Καηαζηαηικού ΣΕΑ - ύνθεζη Δ. Σ.Ε.Α - Διαθάνεια.
Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ ΣΔΑ θαηαξηίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο ηδξπηέο θαη ξπζκίδεη ππνρξεσηηθά :
α) ηνπο αζθαιηδφκελνπο θηλδχλνπο
β) ηα είδε θαη ην χςνο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία
αλαπξνζαξκνγήο ηνπο , ζέκαηα δηαδνρηθήο αζθάιηζεο
γ) ηνπο φξνπο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ησλ αζθαιηζκέλσλ
δ) ηε ζχλζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ, ηε δηαδηθαζία
αλάδεημεο ηνπ Πξνέδξνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
ε) ηνπο πφξνπο ηνπ ηακείνπ , ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη /ή εξγαδνκέλσλ), θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ή
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,
ζη) ηα απνζεκαηηθά
δ) ηνλ ηξφπν επέλδπζεο,
ε) ηελ αληαζθάιηζε ή ηελ ακνηβαία αζθάιηζε
ζ) ηελ έδξα ηνπ ηακείνπ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
η) ηε δηαδηθαζία δηάιπζεο θαη εθθαζάξηζεο
Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ ΣΔΑ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κεηά απφ
εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο , ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο .
χκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3029/2002 θάζε εξγαδφκελνο ζε κηα επηρείξεζε
έρεη δηθαίσκα λα αζθαιίδεηαη ζε ηακείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν . Σα
θαηαζηαηηθά ησλ ΣΔΑ δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνπλ ηελ αζθάιηζε ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα λα ππαρζνχλ ζε απηά ή λα ζέηνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο
ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ππαγσγήο.
Σν θνηλφ ζεκείν ζχγθιηζεο κε ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ
ιεηηνπξγνχλ.
Σα ζεκεία απφθιηζεο φκσο είλαη θαηεμνρήλ εθείλα, ηα νπνία δίλνπλ θαη ην ραξαθηήξα ηνπ
θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ επαγγεικαηηθή αζθάιηζε, ήηνη:
Α) ε απνπζία θέξδνπο.
Β) ε ζπιινγηθή αιιειεγγχε.
Γ) ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.
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Γ) ε εθπξνζψπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εξγνδνηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηνίθεζε ηνπ
ηακείνπ θαη ν ιφγνο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ηξφπν επέλδπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
θεθαιαίσλ ηνπο θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο.
Δ) ε ππνρξέσζε ηήξεζεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Η δηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ
ηνπ Σακείνπ, πνπ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη εηεζίσο γηα ηελ πνξεία ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο
ζρέζεο (άξζξν 7 παξ. 20 θαη 21).
Η πιεξνθφξεζε απηή έρεη δχν θχξηεο πηπρέο :
Ο αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη αθελφο λα γλσξίδεη ηελ πνξεία ηνπ Σακείνπ, ηε ζπλνιηθή
νηθνλνκηθή ηνπ ηζνξξνπία, θαη αθεηέξνπ λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηελ πνξεία ηνπ δηθνχ
ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Η πξψηε πιεπξά ηεο πιεξνθφξεζεο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 παξ. 22. Σα Σ.Δ.Α έρνπλ
ππνρξέσζε λα δεκνζηεχνπλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζψο θαη ζε εκεξήζηα
εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Η
δεχηεξε αλεπξίζθεηαη ζηελ παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 7.
Σν ζχζηεκα εκβαζχλεη ζηε δηαθάλεηα κε εμαηνκηθεπκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ εηήζηα ελεκέξσζε γηα ην πνζφ ησλ θαηαβιεζεηζψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη
ην χςνο ηεο πξνζδνθψκελεο ζχληαμεο, ελψ ζπγρξφλσο θάζε κέινο έρεη δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζε πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα .
Μάιηζηα κε ην Νφκν 4820/2020 εηζήρζεζαλ ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ ΣΔΑ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα κέιε ηνπο. Γηακνξθψλεηαη
έηζη έλα πιαίζην εμαηξεηηθά αζθαιέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΣΔΑ, βάζεη ηεο θαιήο
δηαθπβέξλεζεο θαη επνπηείαο.
III. Φορολογία Ειζθορών
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε εθάπαμ θαηαβαιιφκελε παξνρή απφ επαγγεικαηηθά
ηακεία είλαη αθνξνιφγεηε θαη δελ επηβαξχλεηαη κε εηζθνξά αιιειεγγχεο ελψ παξάιιεια νη
ηπρφλ εζεινληηθέο εηζθνξέο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε απηά εθπίπηνπλ απφ ην εηήζην
θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ.
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε κεηαβίβαζε ζην ΣΔΑ φισλ ησλ κέρξη ζήκεξα παξνρψλ
καο πνπ ρνξεγνχληαη κέζσ Οκαδηθνχ Αζθαιηζηεξίνπ, ε θαηνρχξσζή ηνπο κε εηδηθή
επηρεηξεζηαθή Δ θαη ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Σξάπεδαο ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο
απνηειεί κηα ζεηηθή εμέιημε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ Σξάπεδα καο.
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
Όπσο γλσξίδεηε ε αλάγθε δηαζθάιηζεο θαη παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθήο αζθαιηζηηθήο
πξνζηαζίαο ησλ Σακείσλ Τγείαο (παξνρψλ ζε ρξήκα θαη παξνρψλ ζε είδνο), είλαη
πξσηαξρηθφ κέιεκα θαη ηεο Οκνζπνλδίαο καο ε νπνία έρεη εθθηλήζεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ηηο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ελφο θιαδηθνχ Σακείνπ Αζθάιηζεο ην νπνίν φκσο δελ έρεη
νινθιεξσζεί αθφκε κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Σξαπεδψλ.
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Σν Γ. ηνπ πιιφγνπ καο κε αίζζεκα επζχλεο, ζεσξεί φηη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πξέπεη λα
ζηεξίμνπκε νπζηαζηηθά απηή ηε ζπιινγηθή ζπκθσλία ζηελ Σξάπεδα καο, θαζψο αθελφο
δηαζθαιίδεη απφιπηα ηα κέρξη ζήκεξα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ θαη αθεηέξνπ βειηηψλεη
ηηο κειινληηθέο παξνρέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχνπκε έκπξαθηα ηελ πάγηα ζέζε καο
πσο ζα ζηεξίμνπκε ρσξίο κηθξφηεηεο θαη ιατθηζκνχο, νπνηαδήπνηε ελέξγεηα γίλεηαη πξνο
φθεινο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Καη απηή ε ελέξγεηα, απηή ε εηδηθή Δπηρεηξεζηαθή
πιινγηθή χκβαζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Eurobank.
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
Ο χιινγνο καο δειψλεη φηη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ
ΣΔΑ, είλαη απφιπηα δηαηεζεηκέλνο λα ζηεξίμεη κε φπνην ηξφπν ρξεηαζηεί ηε δηεπθφιπλζε
ησλ δηαδηθαζηψλ. Παξάιιεια επεμεξγαδφκαζηε ηηο δπλαηφηεηεο πηζαλνχ εκπινπηηζκνχ
ησλ παξνρψλ ηνπ ΣΔΑ.
Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα ελεκεξσζείηε κε λεφηεξε αλαθνίλσζε.

ΓΙΑ ΣΟ Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ
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