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ΘΕΜΑ:  ΕΦΚΑ  Αναδρομικές ειζθορές  
 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Με αθνξκή ηελ πξόζθαηε δηζπξακβηθή αλαθνίλσζε ηνπ πιιόγνπ πνπ ‘όινη γλσξίδνπκε’ 

ζρεηηθά κε ηα αλαδξνκηθά ηνπ ΕΦΚΑ, νθείινπκε γηα αθόκε κηα θνξά λα μεθαζαξίζνπκε ηα 

πξάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε όινη γλώζε γηα ην ηη θξύβεηαη πίζσ από ηε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα πνπ έρνπλ εζθεκκέλα ζηήζεη νη γλσζηνί πιένλ ‘εξγνιάβνη ηεο ζπκθνξάο’ θαη 

πνηνη είλαη απηνί πνπ ππνλνκεύνπλ ην κέιινλ όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ θιάδν. 

 

Όπσο ζαο έρνπκε ήδε ελεκεξώζεη, ην ΣΑΤΣΕΚΩ έρεη εληαρζεί ζηνλ ΕΦΚΑ εδώ θαη αξθεηά 

ρξόληα, νη παξνρέο καο όκσο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα, κέρξη λα δεκηνπξγεζεί o Εληαίνο 

Καλνληζκόο Παξνρώλ ηνπ e-ΕΦΚΑ, ηνλ νπνίν αλακέλνπκε ζύληνκα. 

Δπζηπρώο, κόιηο νινθιεξσζεί ν Καλνληζκόο, οι παροχές μας θα μεηαβληθούν προς ηο 

χειρόηερο.  

Γηα παξάδεηγκα ζα έρνπκε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη ζηηο 

θαηαζθελώζεηο. 

  

Σν παξαπάλσ είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ εηζθνξώλ καο από 0,85% ζε 0,40%. 

Επεηδή ε κείσζε μεθηλά από ην 2017, αλακέλνπκε ηελ αλαδξνκηθή επηζηξνθή ησλ 

θαηαβιεζέλησλ εηζθνξώλ καο από ηόηε. Απηό είλαη ην πξώην κέξνο ηεο ηζηνξίαο. 

  

Σν δεύηεξν κέξνο γηα ην νπνίν ζαο έρνπκε ήδε ελεκεξώζεη θαη ζαο ππελζπκίδνπκε, είλαη 

πσο νη Σξάπεδεο αλακέλνπλ θαη απηέο ηα αλαδξνκηθά ηνπο κε ηε δηαθνξά πσο ε κείσζε ησλ 

εηζθνξώλ ηνπο ήηαλ από 1,70% ζε 0,25%.  

Γίλεηαη ινηπόλ άκεζα θαηαλνεηό  πνην είλαη ην θέξδνο ησλ ηξαπεδώλ από απηή ηε κεηαβνιή 

θαη πνην ξόιν παίδνπλ νη εξγνιάβνη πνπ ζήκεξα δηαθεκίδνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ 

επηζηξνθή ησλ αλαδξνκηθώλ καο. 

Εθηόο ινηπόλ από ην γεγνλόο πσο παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ εξγνδόηε ιέγνληαο κόλν ηε κηζή 

αιήζεηα, εκκέλνληαο ζηε ιήςε ησλ αλαδξνκηθώλ -ε νπνία έηζη θαη αιιηώο είρε απνθαζηζηεί 

κε Νόκν- κεηώλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

παξνρώλ, θαζώο κνληκνπνηείηαη ε αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο ζε βάξνο καο. 
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Όπσο ήδε γλσξίδεηε γηα εκάο θπξίαξρε είλαη η διαηήρηζη ηων παροχών μας θαη απηό 

δηαπξαγκαηεπόκαζηε ζπλερώο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ΟΣΟΕ. 

  

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 

Μελ ηζηκπάηε! 

ηελ αηπρή πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ησλ παξνρώλ καο, ζα γλσξίδνπκε 

όινη πνηνη θξύβνληαλ πίζσ από απηό θαη πνησλ ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνύλ. 

 

 

 

 

 
 
ΓΙΑ ΣΟ Γ. 
 

 
       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                        Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
 

                      ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ                                ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 


