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ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σουηδικό μοντέλο
για υψηλότερη σύνταξη

Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης με
συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων Τι δείχνει η μελέτη της Ενωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Εντείνονται

οι διεργασίες σε πολιτικό και σε επιχειρηματικό
επίπεδο για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού με τη δημιουργία

του λεγόμενου δεύτερου πυλώνα επαγγελματικής
ασφάλισης που θα λειτουργεί ενισχυτικά και συμπληρωματικά

στην κοινωνική ασφάλιση Στο προσκήνιο επανέρχονται
σενάρια για την υιοθέτηση του σουηδικού μοντέλου το οποίο βασίζεται

σε συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών Πρόκειται
για τη Fora εταιρεία παροχής υπηρεσιών που ιδρύθηκε τη

δεκαετία του 1990 σήμερα απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους και
διαχειρίζεται ασφαλιστήρια συμβόλαια για 214 000 εταιρείες και 4
εκατομμύρια απασχολούμενους Μάλιστα περίπου 2,6 εκατομμύρια
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να κάνουν την επιλογή
τους για το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα SAF-LO Contract
Pension Σύμφωνα με τους ειδικούς το ζητούμενο για τα επαγγελματικά

ταμεία είναι η ισχυρή εποπτεία και η συστηματική διαχείριση
των κινδύνων ► 22-23
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ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΚΟΨΟΥΝ
ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Ανάπτυξη
και θέσεις
εργασίας

Ο θεσμός της
επαγγελματικής
ασφάλισης απαντά

στην ανάγκη
συμπληρωματικής

ενίσχυσης
των δημόσιων
συνταξιοδοτικών
συστημάτων
ασφάλισης τα
οποία πιέζονται
από τη γήρανση
του πληθυσμού
και την επιδείνωση

της σχέσης

μεταξύ εργαζομένων

και

συνταξιούχων
εκτιμά ο πρόεδρος

του Ομίλου
Τράπεζας Πειραιώς

Γιώργος
Χαντζηνικολάου
ο οποίος προσθέτει

πως η

επένδυση των
αποθεματικών
των Ταμείων
είτε σε χρηματοπιστωτικά

μέσα
είτε απευθείας
στην πραγματική
οικονομία θα

συμβάλει στην

ανάπτυξη της
χώρας και στη

δημιουργία θέσεων

εργασίας
και στη μείωση
του κόστους του
εθνικού συστήματος

συντάξεων

ΤΟΥ ΗΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
mapostolou(?>ethnos gr

Τα επικουρικά συνταξιοδοτικά συστήματα δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας
ασφάλισης θα καθορίσουν τις συντάξεις του μέλλοντος περιορίζοντας
τους κινδύνους του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και βάζοντας τέλος
στον βραχνά των περικοπών Τα εμπόδια που υπάρχουν τα πρότυπα
που έχουν πέσει στο τραπέζι και το σουηδικό μοντέλο

Στην Ελλάδα ο θεσμός υπάρχει από το
2002 ενώ λειτουργούν ι8 Ταμεία Επαγγελματικής

Ασφάλισης TEA με περισσότερα

από 150.000 μέλη και συνολικό

ενεργητικό ι 34 δισ ευρώ ήτοι
περίπου το ο,7 του ΑΕΠ όταν σε όλη
την EE λειτουργούν 155-441 TEA με
τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
να ξεπερνούν τα 3.8 τρισ ευρώ ή το
24 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ

Υπέρ της λειτουργίας των επαγγελματικών

ταμείων συμπληρωματικά
και ενισχυτικά της κοινωνικής ασφάλισης

τάχθηκε στην ημερίδα που προαναφέρθηκε

και ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ κ Δημήτρης Διάκος

επισημαίνοντας ότι τα TEA μπορούν

να μειώσουν τους κινδύνους του
κεφαλαιοποιητικού συστήματος αν
συνδυαστούν με το αναδιανεμητικό
σύστημα με τη συμμετοχή των εργοδοτών

και των εργαζομένων καθώς
θα λειτουργήσουν έμμεσα

ως μέσο αύξησης
της αποταμίευσης και
εμβάθυνσης της εγχώριας

κεφαλαιαγοράς
Βέβαια ο κ Λιάκος ξεκαθάρισε

ότι ο ρόλος
τους μπορεί και πρέπει
να είναι συμπληρωματικός

καθώς και ότι απαιτείται η κατάλληλη

δέσμη κινήτρων που θα προκύψει

μέσα από επιστημονικό διάλογο
αλλά και την απαραίτητη συνεννόηση
των εμπλεκόμενων φορέων

Από την πλευρά της η αξιωματική
αντιπολίτευση όπως αποκάλυψε στη
ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει
ένα νέο Ασφαλιστικό το οποίο βασίζεται

σε τρεις πυλώνες Ο ΕΦΚΑ θα
εξακολουθήσει να είναι ο φορέας για
τον πρώτο πυλώνα που θα είναι υποχρεωτικός

δημόσιος και αναδιανεμητικός
Στον δεύτερο πυλώνα που θα

είναι επίσης υποχρεωτικός οι πολίτες
θα αποταμιεύουν σε έναν προσωπικό
τους κουμπαρά μέρος των εισφορών
τους έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν

είτε έναν δημόσιο φορέα είτε
ιδιωηκά συνταξιοδοτικά ταμεία Τέλος
όποιος επιθυμεί θα μπορεί προαιρε

ΕΝΤΕΐΝΟΝΤΑΐ

το τελευταίο διάστημα

οι διεργασίες τόσο σε
πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό

επίπεδο γύρω από το
σοβαρότερο ίσως ζήτημα to
οποίο απασχολεί διαχρονικά
και πολύ περισσότερο στα

χρόνια της ύφεσης τη χώρα μας το
συνταξιοδοτικό Σε πρώτο πλάνο ασφαλώς

βρίσκεται η περικοπή ή μη των
συντάξεων σε βραχυχρόνιο ορίζοντα
ωστόσο η μακροχρόνια αντιμετώπιση
του συνταξιοδοτικού αποτελεί το βασικό

ζητούμενο
Στο προσκήνιο έχουν επανέλθει

σενάρια περί υιοθέτησης του σουηδικού

μοντέλου ασφάλισης ωστόσο
υπάρχουν και υπέρμαχοι

άλλων μοντέλων
όπως είναι αυτά της
Ιταλίας αλλά και εκείνα

εκτός Ευρώπης της
Νέας Ζηλανδίας και
της Αυστραλίας
Ωστόσο η εμπειρία του
παρελθόντος έχει δείξει

ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο-πρό
τυπο το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται
με επιτυχία παντού αφού η κάθε xc jpa
και κοινωνία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες

Σε κάθε περίπτωση πάντως

η μεγαλύτερη έμφαση δίνι:ται
στον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης

στα επικουρικά συνταξιοδο ηκά
συστήματα

Σε πρόσφατη ημερίδα που οργάνωσε

η Πειραιώς Asset Management
ΑΕΔΑΚ για τη διαχείριση των αποθεματικών

των ασφαλιστικών ταμείων
οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε συμπληρωματική

ενίσχυση της κοινωνικής

ασφάλισης μέσω της επαγγελ
μαηκής ασφάλισης για την οποία προέχουν

βέβαια η ισχυρή εποπτεία και
συστημαηκή διαχείριση των κινδύνων

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενεργητικό
των επαγγελματικών ταμϊίων

εκτιμάται σε περίπου 3.6 τρισ ευρώ

Ο δευτιρος πυλώνας θα

λειτουργεί αναδιανεμητικά
με την εισαγωγή του να

προσθέτει ακόμα έναν παράγοντα

χρηματοδότησης
στο σύστημα αυτόν των
εσόδων από επενδύσεις

ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Συμφωνία μεταξύ εργαζομένων
ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργάνωσης
έχουν προτείνει τη σύσταση ενός Εθνικού

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

που θα παρέχει στους εργαζομένους

του ιδιωτικού τομέα συμπληρωματικές

συντάξεις έναντι της οικειοθελούς

καταβολής χαμηλών εισφορών
που θα υπολογίζονται επί τους εκάστοτε

κατώτατους μισθούς Ωστόσο το τελευταίο

διάστημα στελέχη του εγχώριου

ασφαλιστικού κλάδου επαναφέρουν

στο προσκήνιο την υιοθέτηση του
σουηδικού μοντέλου προσαρμοσμένου

βέβαια στις συνθήκες της χώρας
μας κάτι το οποίο είχε πέσει στο τραπέζι

εν μέσω της ύφεσης σε προηγούμενες

κυβερνήσεις από την τωρινή με
τις ευλογίες των Ευρωπαίων και της
Παγκόσμιας Τράπεζας Πρόκειται για το

μοντέλο της Fora Forsakrings Central
το οποίο βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ

εργαζομένων και εργοδοτών
Στη δεκαετία του go η Σουηδία εν
μέσω οικονομικής ύφεσης κλήθηκε να

αντιμετωπίσει το γεγονός ότι το σύστη¬

μα κοινωνικής ασφάλισης άρχισε να γίνεται

παθητικό με αποτέλεσμα τη δημιουργία

μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος

Ανάμεσα στα προβλήματα
ηου κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν το
υψηλό προσδόκιμο ζωής η σημαντική
αύξηση των απουσιών για λόγους υγείας

από την εργασία η αύξηση του ποσοστού

ανεργίας και η μη καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών από τους εργαζομένους

Ετσι το 1997 δημιουργήθηκε η Fora

εταιρεία παροχής υπηρεσιών η οποία

σήμερα απασχολεί σήμερα περίπου
200 υπαλλήλους και διαχειρίζεται
ασφαλιστήρια συμβόλαια για 214 000

εταιρείες και 4 εκατομμύρια απασχολούμενους

Μάλιστα περίπου 2,6 εκατομμύρια

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα μπορούν να κάνουν τη συνταξιοδοτική

τους επιλογή για το επαγγελματικό

συνταξιοδοτικό σύστημα SAF-LO
Contract Pension
Οι μετοχές της ανήκουν στη Svenskt
Naringsliv Συνομοσπονδία Σουηδικών
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Ο θεσμός υπάρχει στην Ελλάδα από το 2οο2 ενώ λειτουργούν 1 8 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης TEA με περισσότερα
από 150.000 μέλη και συνολικό ενεργητικό 1,34 δισ ευρώ ήτοι περίπου το ο 7 του ΑΕΠ όταν σε όλη την EE λειτουργούν
155-441 TEA με τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να ξεπερνούν τα 3,8 τρισ ευρώ ή το 24 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ

και εργοδοτών
Επιχειρήσεων και στην αντίστοιχη της
ΓΣΕΕ L0 Συνομοσπονδία της Σουηδικής

Εμπορικής Ενωσης
Η Fora αναλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές

εργασίες ασφαλιστήρια συμβόλαια

τιμολόγηση μεταφορά ασφαλίστρων

και άλλων χρεώσεων από τους
εργοδότες στους ασφαλιστικούς φορείς

αλλά και την παροχή γενικής πληροφόρησης

σε εργοδότες υπαλλήλους

εμπορικές ενώσεις συνδέσμους
εργοδοτών ασφαλιστικές εταιρείες
άλλους ενδιαφερομένους τη διαχείριση

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
και την παροχή καταστάσεων αξίας
Ο ρόλος της εταιρείας είναι η διαχείριση
ατομικών προγραμμάτων ασφάλισης
από το igg8 και βασίζεται στις επιλογές
που έχουν να κάνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι

οι οποίες αφορούν θέματα όπως η

σύνταξη λόγω συμπλήρωσης του ορίου
ηλικίας η οικογενειακή κάλυψη και ο

ορισμός δικαιούχων Οι συλλογικές συμφωνίες

στη σκανδιναβική χώρα αφορούν

τέσσερα βασικά ασφαλιστικά/συ¬

νταξιοδοτικά προγράμματα για τους
ημερομίσθιους και τους μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα τους υπαλλήλους της
τοπικής και της κεντρικής κυβέρνησης
Με αυτό το είδος συμφωνιών παρέχονται

οφέλη και σε περιπτώσεις ασθένειας
π.χ ομαδική νοσοκομειακή κάλυψη

σύνταξη λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας

ατυχήματος στον χώρο δουλειάς
χωρίς ασφαλιστική ευθύνη απώλειας
εργασίας εισοδήματος και θανάτου
η.χ ομαδική ασφάλιση ζωής σύνταξης

επιβίωσης
Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι τα
τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες
π.χ Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Αυστρία

Ιταλία Δανία τα συστήματα καθορισμένων

παροχών μετατρέπονται σε
συστήματα καθορισμένων εισφορών
μετατοπίζοντας την ευθύνη των επενδυτικών

επιλογών από τον εργοδότη στον

εργαζόμενο Ωστόσο κράτη όπως είναι
η Ολλανδία η Σουηδία και η Γερμανία
ακολουθούν την παραδοσιακή μέθοδο
των καθορισμένων παροχών

τικά να επιλέξει και μια συμπληρωματική
ιδιωτική ασφάλιση δηλαδή τα

ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα
κάτι που ισχύει και σήμερα

Στο ίδιο μήκος κύματος με την
πρόταση της ΝΔ κινείται και η τελευταία

μελέτη της Ενωσης Αναλογιστών
Ελλάδος όπου υπογραμμίζεται ότι το
συνταξιοδοτικό σύστημα για να είναι
μακροπρόθεσμα βιώσιμο και με αξιοπρεπείς

παροχές θα πρέπει να είναι
ένα σύστημα τριών πυλώνων ενώ
θεωρεί κλειδί για τη μακροχρόνια
οικονομική ευστάθεια και την αποτελεσματικότητα

του συστήματος τη
θεμελίωση ενός δεύτερου υποχρεωτικού

πυλώνα συνταξιοδοτικής ασφάλισης

ο οποίος θα λειτουργεί κεφα
λαιοποιητικά

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΣ

Σύμφωνα με τη μελέτη ο δεύτερος
πυλώνας θα συμπληρώσει τον υφιστάμενο

πρώτο πυλώνα που θα εξακολουθήσει
να αποτελεί τη βάση του συνταξιοδοτικού

συστήματος και να λειτουργεί
αναδιανεμητικά Με την εισαγωγή

του δεύτερου κεφαλαιοποιητικού πυλώνα

προστίθεται ακόμη ένας παράγοντας

χρηματοδότησης στο σύστημα
αυτός των εσόδων από επενδύσεις
στον οποίο μπορεί να βασιστεί σημαντικό

μέρος της χρηματοδότησης των
συντάξεων σε βάθος χρόνου

Ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Νικόλαος
Φίλιππος εκτιμά ότι η λύση στην περικοπή

των συντάξεων είναι η δημιουργία

επαγγελματικών ταμείων και
ατομικών λογαριασμών Οι αποταμιεύσεις

πρέπει να επενδυθούν σωστά
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την
περίοδο της συνταξιοδότησης Ξοδεύουμε

loo φορές περισσότερα στα τυχερά

παιχνίδια απ ό,τι στα προγράμματα

ασφάλειας ζωής
Για την ενίσχυση και ανάπτυξη του

θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης σημαντικότεροι παράγοντες

είναι κατά σειρά η διαμόρφωση
νέας κουλτούρας αναφορικά με την
ανάγκη αποταμίευσης η παροχή φορολογικών

κινήτρων και η προβολή
και ανάδειξη του θεσμού από τους
εμπλεκόμενους φορείς

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο

της AON Hewitt και πρόεδρο
του TEA ΕΛΤΑ Παναγιώτη Ζαμπέλη
δύο είναι τα βασικά εμπόδια που καθυστερούν

τη δημιουργία Επαγγελματικών

Ταμείων το πρώτο είναι οι
υψηλές εισφορές 27 που επιβάλλονται

υπέρ σύνταξης και υγείας ένα
κυκλώπειο ποσοστό που δεν αφήνει

περιθώρια για την καταβολή εισφορών

στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης

δηλαδή στα Επαγγελματικά
Ταμεία τα οποία θα εξασφαλίσουν στο
μέλλον συμπληρωματική παροχή
στον συνταξιούχο Το δεύτερο εμπόδιο
είναι το νομικό πλαίσιο που προϋποθέτει

τη συμμετοχή ιοο ατόμων τουλάχιστον

για τη σύσταση Επαγγελματικού

Ταμείου Αυτός ο περιορισμός
τίθεται στην Ελλάδα τη στιγμή που
στη Αγγλία και στην Κύπρο αρκεί ένα
και μόνο άτομο για τη σύσταση επαγγελματικού

ταμείου Οπως ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ Ζαμπέλης το 70
των επαγγελματικών ταμείων στην
Αγγλία έχει λιγότερα από 20 μέλη

ΕΝΠΣΗ ΑΝΑΛΟΠΠΠΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα τέσσερα σενάρια
για τη βελτίωση
του συστήματος
Μελέτη της Ενωσης Αναλογιστών Ελλάδος προβλέπει
τέσσερα σενάρια για τη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος

με ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης

επικουρικά επαγγελματικά ταμεία
Η μελέτη η οποία προϋποθέτει υποχρεωτική ασφάλιση
στον 2ο πυλώνα προκειμένου να αυξηθεί το ποσό της
τελικής σύνταξης με την προσθήκη ενός ανταποδοτικού
τμήματος στη συνολική παροχή προτείνει μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών ώστε για κύρια και συμπληρωματική

ασφάλιση το ασφάλιστρο να μην υπερβαίνει το
2ΐ ενώ σε δύο σενάρια προβλέπεται και η χορήγηση
εθνικής σύνταξης Το ποσοστό αναπλήρωσης μέσου μισθού

του εργασιακού βίου για κύρια και επικουρική
θα κυμαίνεται από 59%-83 ενώ τα ελλείμματα σε
βάθος χρόνου θα μειώνονται σταδιακά στα επίπεδα του
3 του ΑΕΠ Η μελέτη προβάλλει τα ακόλουθα 4 σενάρια

με δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον Ιο
πυλώνα βασισμένες σε Νοητή Κεφαλαιοποίηση NDC
και σε Εθνική Σύνταξηι Μορφή 1ου πυλώνα Νοητή Κεφαλαιοποίηση εισφορά

για τον Ιο πυλώνα ιο εισφορά για τον 2ο πυλώνα

11
2 Μορφή 1ου πυλώνα Νοητή Κεφαλαιοποίηση εισφορά
για τον Ιο πυλώνα 15 εισφορά για τον 20 πυλώνα 6

3 Ο 1ος πυλώνας θα χορηγεί Εθνική Σύνταξη 400
ευρώ Εισφορά για τον Ιο πυλώνα ιο εισφορά για
τον 2ο πυλώνα ιι
4 0 1ος πυλώνας θα χορηγεί Εθνική Σύνταξη 500
ευρώ Εισφορά για τον ίο πυλώνα 15 εισφορά για
τον 20 πυλώνα 6
Τα σενάρια ι και 2 που υποθέτουν ένα σύστημα Νοητής

Κεφαλαιοποίησης βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στη
μελέτη-πρόταση των Νεκτάριου Τήνιου Συμεωνίδη
Τα σενάρια 3 και 4 βασίζονται σε ένα σταθερό ενιαίο
ποσό σύνταξης 1ου πυλώνα πάνω στο οποίο προστίθεται

ένα επιπλέον ποσό βασισμένο στα έτη προϋπηρεσίας

κατά την έναρξη του νέου συστήματος ώστε να
μη θιγούν θεμελιωμένα δικαιώματα ασφαλισμένων και
να επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης Τα

σενάρια 3 και 4 επηρεάζουν όλους τους ενεργούς
ασφαλισμένους ηριν και μετά το 1993 σε αντίθεση με
τα σενάρια ι και 2 που επηρεάζουν μόνο τους ασφαλισμένους

μετά το 1993

Τα ι8 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
► ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΤΑΟ
► ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΕΤΕΑΠΕΠ
► ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEA ΠΑΣΙΑΛ ΕΑ
► ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΑΓΕ
► ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ TEA ΕΕΚΕ
► ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ

► ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEA ΕΑΠΑΕ

► ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TEA ΙΣΘ
► ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ TEA ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ
► ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ACCENTURE TEA ACCENTURE
► ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ TEA ΕΛΤΑ
►ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ INTEPAMEPICAN

TEA INTEPAMEPICAN
► ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON

JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ KAI JANSSEN-CILAG
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ TEA J&J/JC

► ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
TEA ΣΟΕΛ

► ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ
► ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΈΑΥΦΕ
► ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TEA ΥΠΟΙΚ
►ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΩΝ
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