
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15434         Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020 
 

Κύριο 

Καραβία Φωκίωνα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο 

EUROBANK 

 

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 

 
Όπως γνωρίζετε μετά την ένταξη του Λογαριασμού Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα του τ. 

ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του ν.4387/2016 , η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες αναγνώρισαν την 

ανάγκη διασφάλισης των παροχών ασθένειας σε χρήμα,  όπως αυτές προβλέπονται στις καταστατικές 

διατάξεις του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και του ΤΑΠΕΤΕ βασιζόμενοι και στην από 15-5-2017 εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο Εργασίας αναλογιστική μελέτη .  

Για το λόγο αυτό η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες από κοινού ορίσαμε Ομάδα Εργασίας για την 

επεξεργασία των απαραίτητων νομικών κειμένων για τη δημιουργία ενός νέου φορέα Παροχών ασθένειας 

σε Χρήμα που θα αφορά τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (τομέων ΤΑΑΠΓΠΤΑΕ 

και ΤΑΠΕΤΕ) . Η  Ομάδα Εργασίας αξιοποίησε όλες τις παρατηρήσεις και το υλικό που προέκυψε από τις 

συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των Τραπεζών ,  της ΟΤΟΕ αλλά και της εταιρίας αναλογιστικών 

μελετών και μετά από συστηματική από κοινού επεξεργασία όλων των θεσμικών κειμένων καταλήξαμε 

στα τελικά κείμενα της κλαδικής ΣΣΕ και του Κανονισμού Παροχών και Διαχείρισης του νέου Φορέα , 

κείμενα τα οποία απεστάλησαν και στους νομίμους εκπροσώπους των Τραπεζών , προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η συμφωνία και να προωθηθεί άμεσα στην τότε Κυβέρνηση για να εκδοθούν οι απαραίτητες  

νομοθετικές  ρυθμίσεις. 

Η ΟΤΟΕ με την από 4-5-2018 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου αυτής επικύρωσε τα ανωτέρω 

αναμένοντας και από την πλευρά σας να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας προκειμένου στη συνέχεια το 

Υπουργείο Εργασίας να εκδώσει τις αναγκαίες τότε νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκριτικές αποφάσεις.  

Δυστυχώς,  δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ανταπόκριση εκ μέρους σας για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.   

Μάλιστα, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε εν μέσω της πανδημίας του COVID 19 την υπ’ αριθμ. 

11/20.3.2020 εγκύκλιό της με θέμα "ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΔ) από 

1.12.2013 των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ"  η οποία ορίζει ότι από 1.1.2017 και 

εφεξής για παροχές ασθένειας σε χρήμα για τους ασφαλισμένους στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (τομέας ΤΑΑΠΠΤΓΑΕ 

και ΤΑΠΕΤΕ) οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέρχονται σε ποσοστό 0,65% επί των πάσης φύσεως  

 

 

 



 

2 

 

αποδοχών των εργαζομένων ( 0,40% ασφαλισμένους και 0,25% εργοδότης) αντί του ποσοστού 2,55% 

(0,85% ασφαλισμένους και 1,70% εργοδότης) που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.  

Η εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου για το από 1.4.2020 χρονικό διάστημα, καθώς και άλλων 

συναφών εγκυκλίων του ΕΦΚΑ,  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και 

για τις ίδιες τις Τράπεζες, προβλήματα που προοπτικά θα επιδεινωθούν.  ¨Ήδη παρατηρείται το 

φαινόμενο  υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να μην εφαρμόζουν τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 

παράβαση του άρθρου 32 του ν.4387/2016 το οποίο ορίζει ότι οι παροχές θα εξακολουθούν να  

καταβάλλονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους τομέων μέχρι την έκδοση του 

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΦΚΑ  

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε σε άμεση συνάντηση προκειμένου  να συνεκτιμήσουμε τα νέα 

δεδομένα και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, επικαιροποιώντας τα θεσμικά 

κείμενα  στα οποία είχαμε από κοινού καταλήξει για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία δημιουργίας του 

νέου Φορέα.   Θεωρούμε αυτονόητο ότι κοινός μας γνώμονας παραμένει η διαχρονική διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τις παροχές ασθένειας σε χρήμα σύμφωνα 

με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους.  

 

 
 

 
 
 

Με τιμή,  
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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