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Αθήνα, 19 / 10 / 2020
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την απόφαση 355 του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης
και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών, μεταφέρονται από το Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε
Χρήμα, στα Τμήματα/Γραφεία Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων από το ΤΑΥΤΕΚΩ, θα μεταφερθεί στα κατά
τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Παράλληλα στο επόμενο διάστημα, θα κατατεθεί το πόρισμα για την
δημιουργία του Κανονισμού του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την δημιουργία Ενιαίου Κανονισμού.
Κατόπιν αυτού, οι διαφοροποιημένες παροχές σε χρήμα, που δικαιούμαστε ως ασφαλισμένοι του
ΤΑΥΤΕΚΩ, σε σχέση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (αναρρωτικές άδειες, κατασκηνώσεις,
κ.α.), για τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια, τόσο ο εργοδότης – Τράπεζα, όσο και εμείς οι ίδιοι,
καταβάλλαμε μεγαλύτερο ποσοστό εισφορών, θα ενταχθούν εξ ολοκλήρου στον ΕΦΚΑ.
Την αρνητική αυτή εξέλιξη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κλαδικό επίπεδο σε ευθεία γραμμή με την
Ομοσπονδία, με συνέχιση της προσπάθειας για τη διατήρηση των παραπάνω αναφερόμενων ως
«διαφοροποιημένες παροχές», ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας του Ενιαίου Κανονισμού του
e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα ο Σύλλογος μας θα προβεί σε παρεμβάσεις, προς το αρμόδιο Υπουργείο και τη διοίκηση του
ΕΦΚΑ για την εξέλιξη των οποίων θα ενημερωθείτε σχετικά.
Συνολικά, για το ζήτημα κατάργησης του ΤΑΥΤΕΚΩ και τα προβλήματα που θα επιφέρει στους
συναδέλφους μας, καλούμε την Τράπεζα να στηρίξει ευρύτερα το θέμα της κάλυψης των εν λόγω παροχών
και να συνδράμει εμπράκτως την προσπάθεια της ΟΤΟΕ για την εύρεση κλαδικής λύσης στο συγκεκριμένο
θέμα.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος μας παραμένει σταθερός στις αξίες του και βρίσκεται πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας.
Δεν αρκούμαστε μόνο στην εξασφάλιση πρωτοποριακών παροχών για τα μέλη μας και τις οικογένειες τους
αλλά ούτε παρασυρόμαστε σε κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού. Σε αυτές τις δύσκολες και πονηρές εποχές,
σημασία έχει η σωστή και ώριμη συνδικαλιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν όλους μας.
Κάθε στιγμή είμαστε δίπλα σας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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