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Αθήνα, 26 / 10 / 2020
Προς :
1. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Βρούτση Ιωάννη
2. Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κο Τσακλόγλου Παναγιώτη
Θέμα: ΤΑΥΤΕΚΩ
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την υπ΄αριθμ.355/1.10.2020 απόφαση του Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ περί κατάργησης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στα
υποκαταστήματα Μισθωτών για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στη χωρική τους
αρμοδιότητα συνεχίζεται, αν όχι ολοκληρώνεται, η διάλυση του Λογαριασμού
Παροχών σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέων ΤΑΑΠΤΓΑΕ - ΤΑΠΕΤΕ) ο οποίος είχε
δημιουργηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των Τραπεζοϋπαλλήλων και των
Τραπεζών, που κατέβαλλαν μηνιαίως το 74% του συνόλου των μηνιαίων εισφορών του
Λογαριασμού με αποτέλεσμα σε λίγα μόνο χρόνια ο Λογαριασμός να έχει αποθεματικό
91.000.000 ευρώ. Δυστυχώς, με την ανωτέρω απόφασή σας για την εφαρμογή των
διατάξεων που αφορούν στην καταβολή παροχών σε χρήμα (επιδομάτων ασθενείας,
εξόδων κηδείας, επιδομάτων συμπαράστασης) από τα επί μέρους υποκαταστήματα ανά
την Ελλάδα είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα καθώς δεν
θα είναι εφικτή η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων
των Ταμείων μας με συνέπεια την συρρίκνωση των κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωμάτων των μελών μας .
Η ως άνω απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων - αντιφατικών πολλές φορές
εγκυκλίων και αποφάσεων του e- ΕΦΚΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών του - με τις
οποίες τροποποιήθηκαν επί τω δυσμενεστέρω τόσο η έκταση και το ύψος των παροχών
ασθένειας σε χρήμα των ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, όσο
και η διαδικασία χορήγησης αυτών, κατά παράβαση της πρόβλεψης του άρθρου 32
παρ.1 του ν.4387/2016 περί διατήρησης - μέχρι την έκδοση του ενιαίου κανονισμού
παροχών του e - EΦΚΑ - των σχετικών διατάξεων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ
τομέων, κλάδων και λογαριασμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη
καταβολή για πάνω από 4 μήνες του επιδόματος συμπαράστασης στους
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ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους,
διαβίωσή τους.

επίδομα το οποίο είναι απαραίτητο για τη

Η μείωση των εισφορών εργαζομένων αλλά κυρίως των εργοδοτών υπέρ παροχών
ασθένειας σε χρήμα στην οποία προβήκατε με την υπ΄αριθμ.11/20.3.2020 εγκύκλιο σας
δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για μείωση των κεκτημένων κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωμάτων ως προς τις παροχές ασθένειας σε χρήμα .
Αντίθετα, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για την με τον πλέον
προσφορότερο τρόπο διασφάλιση της χορήγησης παροχών ασθένειας σε χρήμα στους
ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως
άνω Ταμείων και την εκπονηθείσα και εγκριθείσα από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του λογαριασμού σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ που
είχε ανατεθεί στην εταιρία Prudential από το Υπουργείο Εργασίας.
Αξιότιμοι κύριοι,
Θεωρούμε βέβαιο ότι θα προβείτε σε όλες τις επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες
ώστε να τηρούνται στο ακέραιο όλες οι υποχρεώσεις του e - ΕΦΚΑ και συγχρόνως
ζητάμε σε συνάντηση που θα ορίσετε με τους εκπροσώπους μας να συζητηθούν οι
προτάσεις μας, ώστε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες εξεύρεσης λύσεων σύμφωνα και με την εκπεφρασμένη βούληση της Πολιτείας - προκειμένου να μην
απωλέσουμε κανένα δικαίωμα μας σε μια τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο για την υγεία.
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