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Αθήνα 2 /3 /2021
Θέμα: Επιζηολή ππορ Διοικηηή ΕΦΚΑ με θέμα η. ΣΑΤΣΕΚΩ
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη,
Με αθνξκή ηελ επηθείκελε θαηάξγεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ
Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΣΑΤΣΕΚΩ), ν ύιινγνο καο, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΟΣΟΕ, είρε απνζηείιεη αλαιπηηθόηαηεο επηζηνιέο πξνο ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο αιιά θαη πξνο ηε Δηνίθεζε
ηνπ e- ΕΦΚΑ, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο, επηζεκαίλνληαο ηα
πνιπάξηζκα θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ θαηάξγεζε απηήο, εμεγώληαο
παξάιιεια όινπο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη λα δηαζθαιηζζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη λα κελ
απσιέζνπκε θαλέλα δηθαίσκα από ηηο παξνρέο αζζέλεηαο ζε ρξήκα ηνπ πξώελ ΣΑΤΣΕΚΩ (ηνκέαο
ΣΑΑΠΣΓΑΕ).
ήκεξα θαη κε αθνξκή ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε απνδεκηώζεηο πνπ αθόκα εθθξεκνύλ λα θαηαβιεζνύλ,
αιιά θπξίσο ελεξγώληαο πξνιεπηηθά γηα ηε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ αδεηώλ αζζελείαο από ηνλ eΕΦΚΑ, απνζηείιακε εθ λένπ επηζηνιή πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ ΕΦΚΑ, απαηηώληαο λα δνζεί ιύζε άκεζα θαη
πξνπαληόο λα κε κεηαβάιιεη θακία από ηηο παξνρέο ζε ρξήκα, όπσο ηηο δηθαηνύκαζηαλ από ην ΣΑΤΣΕΚΩ,
ρξεζηκνπνηώληαο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ δε ζα επηβαξύλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηνπο
εξγαδόκελνπο, πόζν κάιινλ όηαλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο.
Σν δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξνρώλ ηνπ πξώελ ΣΑΤΣΕΚΩ απνηειεί γηα ην ύιινγό καο δήηεκα
πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πξνηεξαηόηεηαο, όρη κόλν επεηδή αθνξά ζην επαίζζεην ζέκα «Τγεία», αιιά θαη
επεηδή - γηα κηα αθόκε θνξά - νη αζθαιηζηηθέο καο εηζθνξέο απνξξνθήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Εληαίνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν εληαρζήθακε, ρσξίο λα θέξνπλ θακία επζύλε γη’ απηό νύηε νη
εξγαδόκελνη νύηε ην Σακείν Τγείαο καο (πξώελ ΣΑΤΣΕΚΩ).
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη
Ο ύιινγόο καο παξεκβαίλεη καδί κε ηελ ΟΣΟΕ θαη δειώλεη θαη πάιη παξώλ, πξσηνζηαηώληαο ζε έλα
κεγάιν ζέκα πνπ πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο όρη κόλν ζηελ Σξάπεδα καο αιιά θαη ζηνλ
ππόινηπν θιάδν (εθηόο εθείλσλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην ΣΤΠΕΣ θαη ζην Σακείν Τγείαο ηεο ΣηΕ).
αο επηζπλάπηνπκε ηελ επηζηνιή
ΓΙΑ ΣΟ Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ
ΠΑ.Τ.Π.Ε

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
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Αθήνα, 01-03-2021
ΠΡΟ θ. Υξήζην Υάιαξε,
Δηνηθεηή ηνπ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ (e-ΕΦΚΑ)

Θέμα : οβαπέρ Δςζλειηοςπγίερ καηά ηην σοπήγηζη ηων παποσών αζθένειαρ ζε σπήμα μεηά ηην
καηάπγηζη ηηρ Πεπιθεπειακήρ Διεύθςνζηρ η.ΣΑΤΣΕΚΩ - Τποσπέωζη διαζθάλιζηρ ηων καηαζηαηικών
διαηάξεων ηος η. ΣΑΤΣΕΚΩ (ηομέαρ ΣΑΑΠΣΓΑΣΕ)
------------------------------------------------------Κύξηε Δηνηθεηά,
Από ηελ πξώηε ζηηγκή, ν ύιινγνο καο είρε επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα
ζήκαηλε ε θαηάξγεζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ θαη ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
ζε επηκέξνπο ππνθαηαζηήκαηα θαη Δηεπζύλζεηο ηνπ e-ΕΦΚΑ.
Εηδηθόηεξα, κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 275803/27.10.2020 επηζηνιή καο ηνλίζακε όηη ηπρόλ θαηάξγεζε ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ

ζα δεκηνπξγήζεη έηη πεξαηηέξσ

πξνβιήκαηα θαηά ηελ απνλνκή ησλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κέιε καο,
επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα όηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα έξρεηαη θαη ζε αληίζεζε κε ηε ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32
ηνπ Ν. 4387/2016 , ζύκθσλα κε ηελ νπνία κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ e-ΕΦΚΑ ην
ύςνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ παξνρώλ ζε ρξήκα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο θαηαζηαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ. (ηνκέαο ΣΑΑΠΣΓΑΕ)
Δπζηπρώο , παξά ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο καο πξνρσξήζαηε - θαη κάιηζηα ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο- ζε
κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο άλσ Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο ζε επηκέξνπο Γεληθέο Δηεπζύλζεηο ηνπ e-
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ΕΦΚΑ αιιά θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα απηνύ (πνπ έρνπλ ήδε ζπζζσξεπκέλεο εθθξεκόηεηεο εηώλ )

κε

απνηέιεζκα λα είλαη αδύλαηε ε επηθνηλσλία ησλ κειώλ καο κε ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα θαη αλέθηθηε ε
παξαθνινύζεζε από ηα επηκέξνπο ππνθαηαζηήκαηα θαη Δηεπζύλζεηο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ θαηαζηαηηθώλ
δηαηάμεσλ ηνπ η.ΣΑΑΠΣΓΑΕ .
Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο σο άλσ πεξηγξαθόκελεο θαηάζηαζεο απνηειεί ε κε θαηαβνιή ηνπο ηξεηο
ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ επηδόκαηνο ζπκπαξάζηαζεο ζε αζθαιηζκέλνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο , επίδνκα πνπ ,
όπσο πνιύ θαιά γλσξίδεηε, είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηαβίσζε ηνπο .
Η σο άλσ απόθαζε ζαο έξρεηαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ - αληηθαηηθώλ πνιιέο θνξέο εγθπθιίσλ θαη
απνθάζεσλ ηνπ e- ΕΦΚΑ θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ - κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ επί ησ
δπζκελεζηέξσ ηόζν ε έθηαζε θαη ην ύςνο ησλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ, όζν θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απηώλ, ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε σο άλσ
αλαθεξόκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4387/2016 αιιά θαη ην αλακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ν Λνγαξηαζκόο
Παξνρώλ ζε Υξήκα ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ είρε ζε ιίγα κόιηο ρξόληα απνζεκαηηθό 91.000.000 επξώ ζρεκαηηζζέλ
θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ από ηηο εηζθνξέο ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ .
Κύξηε Δηνηθεηά,
ζεσξνύκε όηη είλαη ππνρξέσζε ζαο λα επηιεθζείηε άκεζα ηνπ ζέκαηνο θαη λα πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί απξόζθνπηα ε ρνξήγεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο Σ/Τ ησλ παξνρώλ
αζζέλεηαο ζε ρξήκα , όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ (Σνκέαο
ΣΑΑΠΣΓΑΕ)

ΓΙΑ ΣΟ Γ.
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Ο Πρόεδρος

ο Γεν. Γραμματέας
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