ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ
EUROBANK – ERGASIAS
ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟ - ΔΓΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΜΔΛΟ: Ο.Σ.Ο.Δ./Δ.Κ.Α.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣΟΓ. ΑΘΗΝΑ: 1267/1976
Σξνπνπνίεζε 447/2014
Παλαγή Σζαιδάξε (Πεηξαηώο) 9-11, TK 105 52, Αζήλα
Σει. 211 – 4112829, 210 - 3390581, 210 - 3390582, Fax. 210 - 3390641
http://www.pansype.gr e-mail: info@pansype.gr

Αθήνα 13 /10 /2021
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη,
Όπσο γλσξίδεηε, ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξνρώλ ηνπ πξώελ ΣΑΤΣΔΚΩ 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 Δληαίνπ Φνξέα ζηνλ νπνίν εληαρζήθακε, ρσξίο λα θέξνπλ θακία
επζύλε γη’ απηό νύηε νη εξγαδόκελνη νύηε ην Σακείν Τγείαο καο (πξώελ ΣΑΤΣΔΚΩ).
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν ύιινγνο καο αθνινπζώληαο απόιπηα ην ζρεδηαζκό θαη ηηο απνθάζεηο ηεο
Οκνζπνλδίαο έρεη παξέκβεη νπζηαζηηθά κε επηζηνιέο θαη έρεη επηζεκάλεη όρη κόλν ηε λνκνζεηηθή δέζκεπζε
αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ απξόζθνπηε θαη ζην αθέξαην θαηαβνιή ησλ παξνρώλ
αζζέλεηαο ζε ρξήκα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ η.ΣΑΤΣΔΚΩ, παξαθνινπζώληαο
ζπγρξόλσο ζηελά κε ζπλερείο παξεκβάζεηο ηνπ ηηο ελέξγεηεο ησλ αξκόδησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ΔΦΚΑ, κε
κνλαδηθό ζθνπό ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4387/2016 (Νόκνο Καηξνύγθαινπ) θαη ηελ έληαμε ηνπ η.ΣΑΤΣΔΚΩ ζηνλ
ΔΦΚΑ, ηελ πξόβιεςε γηα κείσζε ησλ εηζθνξώλ ππέξ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα θαη ηελ πξόβιεςε γηα
έθδνζε Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, πξσηαξρηθό κέιεκα ηεο ΟΣΟΔ θαη
ηνπ πιιόγνπ καο είλαη ε πιήξεο δηαζθάιηζε ησλ παξνρώλ καο ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο
ησλ Σακείσλ καο.
Γηα ην ιόγν απηό, ιήθζεθε ε από 4-5-2018 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΣΟΔ γηα ίδξπζε Φνξέα
κε ηηο Σξάπεδεο, γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε ρξήκα ελώ ζηε ζπλέρεηα ε θνηλή
νκάδα εξγαζίαο ΟΣΟΔ - Σξαπεδώλ επεμεξγάζηεθε ηα απαξαίηεηα λνκηθά θείκελα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
λένπ Φνξέα . εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επόδσζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο απνηεινύζε θαη ε
απνδέζκεπζε από ηνλ ΔΦΚΑ ησλ επηπιένλ εηζθνξώλ (1,90%) θαη ε θαηαβνιή ηνπο ζην λέν θνξέα.
ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 11/2020 εγθύθιην ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΔΦΚΑ, πξνβιέθζεθε όηη ζύκθσλα θαη
κε ην άξζξν 41 ηνπ λ.4387/2016, από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη εθεμήο νη εηζθνξέο εξγνδόηε εξγαδόκελνπ γηα παξνρέο ζε ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην η.ΣΑΤΣΔΚΩ ζα αλέξρνληαη από 2,55% ζε
0,65 % επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ καο ( 0,25% εηζθνξέο εξγνδόηε από 1,70 % θαη 0,40 % εηζθνξέο
εξγαδόκελνπ από 0,85%) ελώ γηα ην δηάζηεκα από 1.1.2017 - 31.1.2020 αλαθέξνληαλ όηη ζα αθνινπζήζνπλ
ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο απηώλ.
Σν θαινθαίξη ηνπ 2021 ζε ζπλάληεζε πνπ είρε ε ΟΣΟΔ κε ηελ Γελ. Γξακκαηέα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ,
ηόληζε όηη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζθνξώλ ησλ εξγνδνηώλ θαη ε κηθξόηεξε ησλ εξγαδνκέλσλ (πνπ ζηελ
νπζία ρξεκαηνδνηνύλ πιένλ κόλνη ηνπο ην θόζηνο θάιπςεο ησλ παξνρώλ) έρεη ήδε νδεγήζεη ζε
ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ θαη δήηεζε
θαη από ην Τπνπξγείν λα ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ γηα δηαζθάιηζε
ησλ παξνρώλ αζζελείαο ζε ρξήκα.
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Υζεο ελεκεξσζήθακε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ, όηη εληόο ησλ επόκελσλ εβδνκάδσλ ζα
εγθαηληαζηεί πηινηηθά κηα λέα πιαηθόξκα ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ ΔΦΚΑ γηα
ηελ επηζηξνθή εηζθνξώλ αζζελείαο εκκίζζσλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ. Ακέζσο κεηά (αλ δελ
παξαηεξεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο) ζα επεθηαζεί θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
η.ΣΑΤΣΔΚΩ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξώλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηηο Σξάπεδεο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1.1.2017 - 31.12.2020. Η δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ ππεξεζηώλ
ησλ Σξαπεδώλ.
πλαδέιθηζζζεο/ πλάδειθνη,
Κάλνπκε ζαθέο ζε όινπο πσο ν θύξηνο ζηόρνο καο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ παξνρώλ καο ζύκθσλα κε ηηο
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σακείσλ καο. Παξάιιεια ζηνρεύνπκε ζηελ επηζηξνθή ησλ εηζθνξώλ ησλ
ζπλαδέιθσλ καο αλ θαη πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε επηζηξνθή απηή ζα επλνήζεη θπξίσο - αλ όρη θαη ζε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθά – ηνλ εξγνδόηε, εηο βάξνο ησλ παξνρώλ καο.
Γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζα ελεκεξσζείηε κε λεόηεξε αλαθνίλσζε.

πλαδειθηθά,

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ
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