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Νέα ζσνάνηηζη εκπροζώπων ΟΤΟΕ-Τραπεζών για ηον θορέα
διαζθάλιζης ηων παροτών ζε τρήμα ηων αζθαλιζμένων ζηο η. ΤΑΥΤΕΚΩ
Ο διάλογος συνεχίζεται, οι τράπεζες δεσμεύονται.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σε δέζκεπζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηνλ δηάινγν κε ηελ ΟΣΟΕ γηα ηνλ λέν θνξέα
δηαζθάιηζεο ησλ παξνρώλ ζε ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην η. ΣΑΤΣΕΚΩ, κέρξη λα
ππάξμνπλ πην ζαθή δεδνκέλα από ηελ πιεπξά ηνπ e – EΦΚΑ, εμέθξαζαλ νη εθπξόζσπνη
ησλ ηξαπεδώλ ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ κε εθπξνζώπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο 3/11/2020.
Οη Σξάπεδεο δεζκεύηεθαλ αθόκε:
 Να ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ απνξξένπλ από ηηο θιαδηθέο ..Ε.
 Να δηεπθνιύλνπλ ζπλαδέιθνπο, ζηνπο νπνίνπο θαζπζηεξεί ε θαηαβνιή
εγθεθξηκέλσλ παξνρώλ από ηνλ ΕΦΚΑ.
Καηά ηε ζπλάληεζε, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ :





Αλαθέξζεθαλ εθ λένπ ζηα πξνβιήκαηα έγθαηξεο θαη νκαιήο θάιπςεο από ηνλ ΕΦΚΑ
ησλ παξνρώλ ζε ρξήκα, αιιά θαη ζηε δηαθαηλόκελε πξννπηηθή ππνβάζκηζεο, αθόκα
θαη θαηάξγεζήο ηνπο, κεηά ηελ εγθύθιην θαη ηηο απνθάζεηο Γ.Σ. ΔΦΚΑ θαη ελόςεη ηεο
έθδνζεο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ e – EΦΚΑ.
Δπαλέιαβαλ ηε ζέζε ηεο ΟΤΟΔ, όηη είλαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθά επίθαηξε ε
δηαζθάιηζε απηώλ ησλ παξνρώλ, θάηη πνπ άιισζηε απνηειεί θνηλή βνύιεζε ησλ κεξώλ,
κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ θνξέα.
Τόληζαλ, όηη νη αζθαιηζκέλνη ζπλάδειθνη απνηεινύλ έλα ηζρπξό θαη δπλακηθό
θνκκάηη, ηθαλό λα ζηεξίμεη ηνλ εληαίν θνξέα δηαζθάιηζεο ησλ παξνρώλ ζε ρξήκα,
ρσξίο αύμεζε εηζθνξώλ. Απόδεημε απνηεινύλ ηα ζεκαληηθά απνζεκαηηθά πνπ είρε
ζπγθεληξώζεη ην η. ΤΑΥΤΔΚΩ, ηα νπνία δεζκεύηεθαλ κε απνθάζεηο ππνπξγώλ (Πεηξαιηά,
Καηξνύγθαινο, Βξνύηζεο).
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,

Η ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη ξεπζηή, ελώ νη κέρξη ζήκεξα παξεκβάζεηο ηνπ ΔΦΚΑ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο εξγαδόκελνπο.
Από ηελ πιεπξά καο ε πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη, κε ζηόρν ηελ πιήξε ζσξάθηζε ησλ
πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ θαη παξνρώλ θαη ηνλ πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό κε ηε δεκηνπξγία
ηνπ λένπ θνξέα, γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην η. ΣΑΤΣΕΚΩ .
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
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