
 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 15519  

Αζήλα, 16 Μαξηίνπ 2021 

Κπξία 

Παπιίλα Καξαζηώηνπ 

Γεληθή Γξακκαηέαο Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

gengramka@yeka.gr 

 

Κπξία Γελ. Γξακκαηέα, 

 

ε ζπλέρεηα  ηεο ζπλάληεζεο   καο,  πνπ έιαβε  ρώξα  δηαδηθηπαθά, ηελ Παξαζθεπή 
26.2.2021, ζαο παξαζέηνπκε αλαιπηηθέο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο ζρεηηθά  
κε εηδηθόηεξα θνηλσληθναζθαιηζηηθά ζέκαηα  πνπ αθνξνύλ ηνπο Σξαπεδνϋπαιιήινπο πνπ 
εθπξνζσπνύκε :  

 

A. Παξνρέο Αζζέλεηαο ζε ρξήκα ηωλ ηνκέωλ ΣΑΑΠΣΓΑΣΔ - ΣΑΠΔΣΔ ηνπ 
η.ΣΑΤΣΔΚΩ - Δθαξκνγή θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεωλ ηωλ ωο άλω Σακείωλ - 
Γηαζθάιηζε Παξνρώλ 

Όπσο γλσξίδεηε ν Λνγαξηαζκόο Παξνρώλ ζε Υξήκα ηνπ η. TAYTEKΩ είρε ζπζηαζεί κε 
ην άξζξν 47 ηνπ Ν.4075/2012 κε πιήξε ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα κε ζθνπό ηε 
ρνξήγεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο Σξαπεδνϋπαιιήινπο ησλ θάησζη παξνρώλ αζζέλεηαο ζε 
ρξήκα :  

1. Δπηδόηεζε αδεηώλ αζζέλεηαο 

2. Καηαζθελωηηθό Δπίδνκα 

3. Δπίδνκα πκπαξάζηαζεο 

4. Έμνδα Κεδείαο 

Οη εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε θαζνξίζηεθαλ ζε πνζνζηό 2,55% επί ησλ 
πάζεο θύζεσο απνδνρώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ (0,85% αζθαιηζκέλνη θαη  1,70% εξγνδόηεο) . 
ε πεξίπησζε πξνζηαηεπόκελνπ κέινπο ηα πνζνζηά απηά απμάλνληαλ γηα ηνλ εξγαδόκελν 
θαηά 0,25% (ζύδπγν -ηέθλα) θαη 1% γηα ηα ινηπά πξνζηαηεπόκελα κέιε.  

Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4387/2016  θαη ηελ έληαμε ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξνρώλ ζε 
Υξήκα ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ζηνλ ΔΦΚΑ (άξζξν 53) ζπλερίζηεθε ε θαηαβνιή ησλ σο άλσ εηζθνξώλ, 
ελώ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 32 παξ.1 εμαθνινπζνύλ κέρξη ζήκεξα λα ηζρύνπλ νη 
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ Σακείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε 
θαζώο θαη ην είδνο, ε  έθηαζε, ην ύςνο,  θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ παξνρώλ. 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο  όηαλ δηαπίζησζε όηη ν σο άλσ Λνγαξηαζκόο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ 
είρε δεκηνπξγεζεί ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από ηηο εηζθνξέο ησλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ θαη ησλ 
Σξαπεδώλ θαη ζε ιίγα κόλν ρξόληα είρε απνζεκαηηθό 91.000.000 επξώ, αλέζεζε ζηελ εηαηξία 
PRUDENTIAL ΔΠΔ ηελ εθπόλεζε Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο. Από ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο 
επηβεβαηώζεθε ε βησζηκόηεηα ηνπ Λνγαξηαζκνύ Παξνρώλ ζε Υξήκα ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ θαη ελ 
ζπλερεία ε σο άλσ κειέηε εγθξίζεθε ζηηο 10-10-2017 από ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.   
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Γπζηπρώο, παξά ηα αλακθηζβήηεηα σο άλσ δεδνκέλα ην ηειεπηαίν έηνο εθδίδνληαη 
αληηθαηηθέο απνθάζεηο θαη εγθύθιηεο νδεγίεο κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη - θαηά παξάβαζε 
ησλ αλσηέξσ- επί ησ δπζκελεζηέξσ, ηόζν  ε έθηαζε θαη ην ύςνο ησλ παξνρώλ αζζέλεηαο ζε 
ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ ηνπ η.ΣΑΤΣΔΚΩ, όζν θαη ε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο απηώλ.  

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην επίδνκα ζπκπαξάζηαζεο ην νπνίν δελ 
θαηαβιήζεθε ζηνπο Σ/Τ γηα ηέζζεξηο κήλεο ην θαινθαίξη ηνπ 2020, επαλαρνξεγήζεθε ην 
δηάζηεκα επηεκβξίνπ - Ννεκβξίνπ 2020, ελώ από ηνλ Γεθέκβξην κέρξη ζήκεξα ν ΔΦΚΑ παξά 
ηνλ Νόκν θαη ρσξίο αηηηνινγία  δελ ρνξεγεί ην αλσηέξσ επίδνκα, παξά ηελ ξεηή πξνο ηνύην 
ππνρξέσζή ηνπ.  Πνιινί δε ζπλάδειθνί καο , ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνη παξά ην γεγνλόο 
όηη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο είηε ηνπο έρεη δηαθνπεί ρσξίο θακία αηηηνινγία ην σο άλσ 
επίδνκα είηε ν ΔΦΚΑ δελ ηνπο ην έρεη ρνξεγήζεη παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ ππνβάιιεη ηε 
ζρεηηθή αίηεζε πιένλ ησλ δύν εηώλ  

πγρξόλσο θαη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο επηζηνιέο - δηακαξηπξίεο καο γηα δηαηήξεζε 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ  ε νπνία ήηαλ 
απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ 
Σξαπεδνϋπαιιήισλ , ε Γηνίθεζε ηνπ e- ΔΦΚΑ  πξνρώξεζε  , ρσξίο θάπνην εηδηθόηεξν 
ζρεδηαζκό, ζε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο  Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο ΣΑΤΣΔΚΩ ζε 
επηκέξνπο Γεληθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ e- ΔΦΚΑ θαη ππνθαηαζηήκαηα απηνύ (ΦΔΚ Β 
5286/1.12.2020) κε απνηέιεζκα ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ 
ρνξήγεζε ησλ παξνρώλ . 

εκεηώλεηαη όηη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ιεηηνπξγνύζε κε πξνζσπηθό 
πνπ είραλ δηαζέζεη νη Σξάπεδεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ e -ΔΦΚΑ. 

Η κείσζε ησλ εηζθνξώλ εξγαδνκέλσλ αιιά θπξίσο ησλ εξγνδνηώλ ππέξ παξνρώλ 
αζζέλεηαο ζε ρξήκα δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ 
δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνύρσλ ελώ θαηά ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ e- ΔΦΚΑ  πξέπεη λα 
ηεξνύληαη απαξέγθιηηα  νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σακείσλ καο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 
δηαηάμεηο πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ αιιά θαη νη δηαηάμεηο  θιαδηθώλ Δ νη νπνίεο έρνπλ 
θπξσζεί κε λόκν . 

Πξάγκαηη, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ελ κέζσ παλδεκίαο παξαηεξνύκε όηη ηα ζεκαληηθά 
πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ απηναλαηξνύληαη θαζώο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 
λέσλ ηερλνινγηώλ ζπζηάδνληαη δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο θαζώο εξγαδόκελνη θαη ζπληαμηνύρνη 
κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηελ παξνρή πνπ δηθαηνύληαη ηε ζηηγκή 
πνπ ηελ ρξεηάδνληαη, ην πεπεξαζκέλν δε ησλ δπλαηνηήησλ κηαο πιαηθόξκαο δεκηνπξγεί 
πξνζθόκκαηα ζηε ρνξήγεζε ησλ παξνρώλ 

 

Β. Κύξηεο πληάμεηο - Υξόλνο ζεκειίωζεο ζπληαμηνδνηηθνύ  δηθαηώκαηνο 

Με ηνλ Ν. 4336/2015 ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ησλ  
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ πνπ κέρξη ηελ  έλαξμε ηζρύνο  ηνπ Ν.4336/2015 (18.8.2015) δελ 
είραλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο απμάλνληαη ζηαδηαθά  
έσο  ηελ 1.1.2022  ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο ηνπ σο άλσ λόκνπ. Καζώο σζηόζν 
πιεζηάδνπκε ζην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Ν.4336/2015,δήηεκα έρεη πξνθύςεη 
ζρεηηθά ην αλ ηα κεηαβαηηθά απηά όξηα ειηθίαο ζα εθαξκνζζνύλ θαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 
εθείλνπο πνπ, αλ θαη  έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνλ απαξαίηεην  ρξόλν αζθάιηζεο αιιά θαη ην 
αξρηθό πξν  Ν. 4336/2015 όξην ειηθίαο κέζα ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν  ήηνη 8/2015 - 12/2021, 
δελ ζα  έρνπλ ζπκπιεξώζεη  θαη ην  λέν  ειηθηαθό όξην  βάζεη ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ κέρξη ηελ 
31.12.2021. 
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Δπνκέλσο, πξνο απνθπγή πξόθιεζεο δπζκελώλ θαηαζηάζεσλ ζε βάξνο ησλ 
αζθαιηζκέλσλ (π.ρ δηαθνπή εξγαζίαο ρσξίο ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο) 
ζεσξνύκε ζθόπηκν λα δηεπζεηεζεί άκεζα ην ζέκα κε έθδνζε ζρεηηθήο δηεπθξηληζηηθήο  
εγθπθιίνπ. 

 

Γ. Δπηθνπξηθέο  ζπληάμεηο- πληάμεηο Πξνζπληαμηνδνηηθνύ Καζεζηώηνο  

Ι. Παξά ηελ λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ αλαιάβαηε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη ηελ  
επαλαθνξά ησλ επηθνπξηθώλ  ζπληάμεσλ κε ην  άξζξν 44 ηνπ  Ν. 4670/2020, ζην ύςνο πνπ  
αλέξρνληαλ ζηηο  31.12.2014  , ζεσξνύκε  όηη -πξνθεηκέλνπ λα   πινπνηεζεί   ην  άξζξν  20 ηνπ 
σο άλσ   λόκνπ πνπ πξνβιέπεη  ξεηά  ηνλ  ζεβαζκό ζε   ζεκειηώδεηο   αξρέο  ηνπ  
θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ δηθαίνπ ήηνη  ζηελ αξρή ηεο  ηζόηεηαο, ηεο  αληαπνδνηηθόηεηαο-  πξέπεη 
λα απνθαηαζηαζνύλ νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ  κε  βάζε  ηηο 
απμεκέλεο εηζθνξέο επί όισλ ησλ απνδνρώλ ηνπο  πνπ   έρνπλ δηαρξνληθά  θαηαβάιεη ηόζν νη 
αζθαιηζκέλνη όζν θαη νη  εξγνδόηξηεο ηξάπεδεο θαζώο  θαη  κε βάζε ηα  ρξεκαηηθά πνζά πνπ 
έρνπλ νη Σξάπεδαο θαηαβάιεη ζην ΔΣΔΑΔΠ θαη ζην ΔΣΑΣ βάζεη νηθνλνκηθώλ κειεηώλ 
πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη θαη νη νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ έζεζαλ νη 
ππ΄ αξηζκ. 2299/2010 επ. απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Όπσο γλσξίδεηε, κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο θξίζεθε ζπληαγκαηηθή ε έληαμε ησλ  
αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ Σ/Τ ζην ΔΣΑΣ θαη ζην ΔΣΔΑΜ ιόγσ ηεο κέξηκλαο ηνπ 
λνκνζέηε ζην ζεβαζκό ησλ θεθηεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαη πξνζδνθηώλ ησλ πξηλ 
ηελ 1.1.1993 αζθαιηζκέλσλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ . 

Δλ πξνθεηκέλσ ε ππνρξέσζε απηή ηνπ λνκνζέηε έρεη παξαβηαζηεί  επζέσο κε ηελ 
καηαίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζεκειίσζεο ζύληαμεο ζε όζνπο δελ ην είραλ ζεκειηώζεη κέρξη 12-5-
2016, ηελ επηβνιή κεηώζεσλ ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ησλ Σ/Τ αιιά θαη ηελ ηξνπνπνπνίεζε 
επί ησ δπζκελεζηέξσ ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ απηώλ 

ΙΙ. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 4670/2020 επαλαθαζνξίζζεθε ν ηξόπνο 
ππνινγηζκνύ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ από 1-1-2015 θαη εθεμήο θαη απαιείθζεθαλ νη 
ξπζκίζεηο επαλππνινγηζκνύ θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ήδε θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ. 
Μάιηζηα έγηλαλ εηδηθέο αλαινγηζηηθέο κειέηεο νη νπνίεο απνδείθλπαλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο κέρξη ην 2070. 

Παξά ηα αλσηέξσ, εμαγγέιζεθε λέα αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε (ζε ιηγόηεξν από έλα 
ρξόλν από ηελ πξνεγνύκελε) σο πξνο ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη κεηαηξνπή ηνπ 
ζπζηήκαηνο από δηαλεκεηηθό (λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ είρε εηζάγεη ην αξ. 96 ηνπ Ν. 
4387/2016) ζε θεθαιαηνπνηεηηθό. 

 

Σν Τπνπξγείν έρεη θάλεη γλσζηνύο ηνπο ιόγνπο  πνπ  επηβάιιεηαη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, 
ην θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, ππνζηεξίδνληαο όηη  κε ην ζύζηεκα 
απηό θαηά θύξην ιόγν ε επηθνπξηθή αζθάιηζε  ζα ζσξαθηζηεί έλαληη ηνπ δεκνγξαθηθνύ  
πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζα επηηεπρζεί  
πςειόηεξε αλάπηπμε ηεο  ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ωζηόζν επηθπιάμεηο έρνπλ δηαηππσζεί  γηα ην κέιινλ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ηόζν 
ησλ κειινληηθώλ ζπληαμηνύρσλ πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ην θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα 
όζν  θαη ησλ ήδε ζπληαμηνύρσλ ή ζεκεξηλώλ εξγαδόκελσλ θαη αζθαιηζκέλσλ πνπ  ζα ιάβνπλ 
επηθνπξηθή ζύληαμε, κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 
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Δηδηθόηεξα κεγάινο θίλδπλνο ειινρεύεη ζην λα δεκηνπξγεζεί έλα κεγάιν θελό  
ρξεκαηνδόηεζεο ζην επηθνπξηθό ηακείν – θαζώο νη ηξέρνπζεο  εηζθνξέο ζα πάςνπλ λα 
θαηεπζύλνληαη ζηελ  πιεξσκή ησλ ζεκεξηλώλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, γεγνλόο πνπ κε ηελ 
ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ήδε θαηά πνιύ κεησκέλσλ θαηαβαιιόκελσλ 
επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ.  

Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηεζνύλ νη δηθιείδεο αζθαιείαο θαη νη ζρεηηθέο 
αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ έρεη ιάβεη ππόςε ηνπ ην Τπνπξγείν θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην  γηα 
ηηο ζπληάμεηο ησλ  ησξηλώλ ζπληαμηνύρσλ θαη ησλ ζεκεξηλώλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 
ώζηε νη ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνη,  θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ηξαπεδνϋπάιιεινη ζην άκεζν κέιινλ  λα 
κελ έξζνπλ αληηκέησπνη κε έηη πεξαηηέξσ κεησκέλεο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο παξά ηηο 
αδηακθηζβήηεηα πςειέο εηζθνξέο πνπ έρνπλ δηαρξνληθά απνδώζεη  γηα ηελ επηθνπξηθή ηνπο 
αζθάιηζε θαη γηα ηηο νπνίεο βάζεη ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πξνβιέπεηαη  λα  
ιακβάλνπλ πξνζαύμεζε ζην πνζό ηεο επηθνπξηθήο ηνπο ζύληαμεο ( αξ. 30 ηνπ Ν.  
4387/2016). 

Με βάζε ηα παξαπάλω, παξαθαινύκε λα νξίζεηε ζπλάληεζε καδί καο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνύλ πεξαηηέξω ηα δεηήκαηα θαη λα αλαδεηεζνύλ νη 

αλαγθαίεο ιύζεηο. 

 

 

Με ηηκή, 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                     Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

             ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                     ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 


