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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 111 / 23-01-2023  
 

 

 

Επικουρική Ασφάλιση νέων συναδέλφων κάτω των 35 ετών 
 

    

  Το νέο Ταμείο ΤΕΚΑ ή το παλιό ΕΦΚΑ; 
 

 

Οι συνάδελφοι της Τράπεζας, ηλικίας κάτω των 35 ετών πρέπει να επιλέξουν 

φορέα επικουρικής ασφάλισης, δηλαδή να παραμείνουν στον ΕΦΚΑ              

(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ή να δηλώσουν την ένταξη τους                

στο ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) ; 

 

Με την Ανακοίνωση Νο 22/02-12-2022 της Τράπεζας σχετικά με την ασφάλιση στο ΤΕΚΑ, 

ουσιαστικά τέθηκε ένα δίλημμα στους εργαζόμενους (κάτω των 35 ετών) που έχουν το δικαίωμα να 

επιλέξουν φορέα επικουρικής ασφάλισης μέχρι 31/12/2023. 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο στο ΤΕΚΑ όσο και στον ΕΦΚΑ ισχύουν οι 

ίδιες εισφορές και οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 

Στις διαφορές όμως, η σημαντικότερη είναι ότι ενώ ο ΕΦΚΑ ακολουθεί το αναδιανεμητικό 

σύστημα και την αλληλουχία των γενεών, το ΤΕΚΑ προσομοιάζει με ΤΕΑ (Ταμεία Επαγγελματικής 

Ασφάλισης) στα βασικότερα χαρακτηριστικά του, δηλαδή: 

 Δημιουργία ατομικής μερίδας από τις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου και τις 

αποδόσεις των επενδύσεων. 

 Εποπτεία του Ταμείου από Υπουργείο Εργασίας, Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

 Μακρινός ορίζοντας επενδύσεων (γι’ αυτό και η ένταξη όσων έχουν ηλικία κάτω                         

των 35 ετών). 

 Λειτουργία Επενδυτικής Επιτροπής με καθορισμένο Κανονισμό Επενδύσεων. 

 Διαρκής πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό. 

Επιπλέον, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι μεν εγγυημένη από το κράτος, υπόκειται όμως σε 

αναπροσαρμογές («κλάδεμα») συντάξεων ανάλογα με τα ελλείμματα και την ευρύτερη 

δημοσιονομική κατάσταση. Στο ΤΕΚΑ υπάρχει εγγύηση για το κεφάλαιο υπό την έννοια ότι ο 

ασφαλισμένος θα λάβει επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με τις εισφορές που κατέβαλε συν 

τον πληθωρισμό. Γι’ αυτό τον λόγο, το σύστημα ευνοεί τους μικρότερους σε ηλικία (όπως και τα 

ΤΕΑ) που θα διανύσουν όλο τον εργασιακό τους βίο στο Ταμείο, έτσι ώστε οι μακροχρόνιες 

επενδύσεις να εξαλείφουν τον κάθε κίνδυνο ή τις απώλειες μιας δυσμενούς οικονομικής περιόδου. 

Η διαφάνεια και η λογοδοσία των αρμόδιων οργάνων έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει 

την προσδοκώμενη βιωσιμότητα του Ταμείου. (Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορείτε να ανατρέξετε και στις Ανακοινώσεις του Σωματείου σχετικά με τα ΤΕΑ και 

το ΤΕΑ της Eurobank). 

Τέλος, το ΤΕΚΑ δίνει στους ασφαλισμένους την δυνατότητα επιλογής επένδυσης, επιπλέον 

εισφοράς καθώς και μεταβολής της επιλογής τους. Δηλαδή, θα αποφασίζεις αν θα έχεις ένα πιο 
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επιθετικό επενδυτικό προφίλ, ένα πιο συγκρατημένο ή κάτι ανάμεσα στα δύο και θα μπορείς να 

παρακολουθείς (ακόμα και από το κινητό σου τηλέφωνο, όπως κάνεις με τον τραπεζικό σου 

λογαριασμό) το πώς εξελίσσονται οι επενδύσεις σου. 

Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία για τα ασφαλιστικά συστήματα, το αναδιανεμητικό 

σύστημα έχει κλείσει τον κύκλο του καθώς στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει πλέον διεύρυνση 

της ασφαλιστικής βάσης (λόγω υπογεννητικότητας, ανεργίας, ανασφάλιστης εργασίας κλπ) και 

για την συντήρησή του επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Γι’ αυτό οι περισσότερες χώρες 

έχουν εγκαταλείψει την κοινωνική ασφάλιση (τουλάχιστον για την επικουρική σύνταξη) και έχουν 

σταδιακά μεταβεί σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα με ιδιαίτερη επιτυχία. Η Ελλάδα δυστυχώς έρχεται 

να κάνει αυτό το βήμα μετά και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που υλοποίησαν αυτό το 

μοντέλο μέσα στα τελευταία 30 χρόνια. 

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, που εφαρμόζεται εδώ και έναν χρόνο, είναι 

κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εισφορές των νέων εργαζομένων 

αποταμιεύονται στον "ατομικό κουμπαρά" τους, στον οποίο καταγράφονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τους μισθωτούς ή από τους ίδιους, εφόσον 

πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων, που αντιστοιχούν 

στις εισφορές τους και επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα 

πληρωθούν οι μελλοντικές συντάξεις τους, αντί οι εισφορές τους να χρησιμοποιούνται για την 

πληρωμή των επικουρικών συντάξεων των τωρινών συνταξιούχων. 

Επομένως, όταν ο ασφαλισμένος φτάσει στη φάση της συνταξιοδότησης, θα λάβει την 

επικουρική σύνταξή του, η οποία θα βασίζεται στο ποσό των εισφορών του ιδίου και του 

εργοδότη και στην απόδοση των επενδύσεών του. 

Τελικά, μπορούμε να πούμε ότι ο σχεδιασμός του ΤΕΚΑ είναι στην σωστή κατεύθυνση με 

όσα τα σύγχρονα ασφαλιστικά μοντέλα υποδεικνύουν και μακροχρόνια, τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις επιτυχίας του, αρκεί να παραμείνει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες που διέλυσαν 

εύρωστα και υγιή Ταμεία στο παρελθόν. 

Η δυναμική του αυξάνει με σταθερό ρυθμό στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Ενδεικτικά 

είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

σύμφωνα με τα οποία οι νέοι ασφαλισμένοι που εντάχθηκαν στο ΤΕΚΑ φτάνουν τους 145.000, οι 

εργοδότες τους 65.000, ενώ στους "ατομικούς κουμπαράδες" έχουν ήδη σωρευτεί 20 εκατ. ευρώ. 

Ο αριθμός των εγγραφών ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις και, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά το υπουργείο Εργασίας, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη                      

της οικονομίας. 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Οι προσληφθέντες για πρώτη φορά μετά την 01/01/2022 έχετε ήδη ενταχθεί στο ΤΕΚΑ. 

Το δίλημμα αφορά όσους συναδέλφους εργάζονται ήδη στην Τράπεζα και είναι                     

35 ετών και κάτω. 

Στο δίλημμα αυτό δεν απαντάει, ούτε η υπ’ αριθμ. 22/02-12-2022 Ανακοίνωση της Τράπεζας, 

ούτε κανένα άλλο συνδικάτο σε επίπεδο επιχείρησης, Κλάδου (Ο.Τ.Ο.Ε.) ή και η Γ.Σ.Ε.Ε.… 

Κατά την γνώμη μας τα συνδικάτα θα έπρεπε να πάρουν θέση. 

Εμείς με την ανάλυση που προηγήθηκε «γέρνουμε την πλάστιγγα» προς την κατεύθυνση 

του κεφαλαιοποιητικού συστήματος (ΤΕΚΑ), όπως κάναμε με την πολιτική που εγκρίναμε για το 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Επικουρικό Ταμείο παλιών συναδέλφων από τις Τράπεζες Κρήτης, Εργασίας, Αθηνών) 

με πετυχημένα αποτελέσματα και με την επιλογή της δημιουργίας του ΤΕΑ Ομίλου Eurobank… 
 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


