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πλάληεζε ηεο ΟΣΟΕ
κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
γηα ηηο παξνρέο ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ θαη ινηπά αζθαιηζηηθά ζέκαηα.
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Σε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθηπαθήο ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Υπνζέζεσλ θ. Φαηδεδάθε ζηηο 26.2.2021, ε ΟΣΟΕ απέζηεηιε ζηηο 16-3-2021 ππόκλεκα ζηελ
αξκόδηα Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Καξαζηώηνπ κε ηηο ζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο
γηα ζνβαξέο αζθαιηζηηθέο εθθξεκόηεηεο πνπ αθνξνύλ:
1. ηελ έγθαηξε θαη νκαιή ρνξήγεζε ησλ παξνρώλ αζζελείαο ζε ρξήκα, όπσο απηό
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ ηνκέσλ ΤΑΑΠΤΓΑΤΕ - ΤΑΠΕΤΕ ηνπ η.ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. ηηο θύξηεο ζπληάμεηο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ρξόλν ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ
δηθαηώκαηνο.
3. ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη ζηελ αλαγθαία δηαζθάιηζε ησλ πθηζηάκελσλ
δηθαησκάησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ, ελόςεη ηεο θαηάζεζεο ζρεηηθνύ
λνκνζρεδίνπ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζε θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα.
Αθνινύζεζε ζπλάληεζε, ε νπνία έγηλε ζηηο 23-3-2021 κε ηειεδηάζθεςε,
εθπξνζώπσλ ηεο ΟΣΟΕ κε ηελ Γεληθή Γξακκαηέα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θ.
Καξαζηώηνπ. Σηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ ΕΦΚΑ ν Υπνδηνηθεηήο θ. Κσλ.
Τζαγθαξόπνπινο, θαζώο θαη αξκόδηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Υπνζέζεσλ θαη ηνπ ΕΦΚΑ.
Γηα ην πξώην ζέκα, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ εμέζεζαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ αζθαιηζκέλνη ηνπ η. ΣΑΤΣΕΚΩ, αθνύ θαζπζηεξεί ππέξκεηξα ε θαηαβνιή από
ηνλ ΕΦΚΑ ησλ παξνρώλ αζζελείαο ζε ρξήκα, παξαβηάδνληαο ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα, κέρξη
ηνπιάρηζηνλ λα θαηαξηηζηεί ν Εληαίνο Καλνληζκόο Παξνρώλ ηνπ ΕΦΚΑ. Επηζήκαλαλ όηη νη
ηξαπεδνϋπάιιεινη έρνπλ θαηαβάιεη πςειέο εηζθνξέο θαη αλακέλνπλ αλάινγε αληηκεηώπηζε, είλαη
δε θαη δήηεκα ζηνηρεηώδνπο αμηνπξέπεηαο λα ιακβάλνπλ ηηο παξνρέο ζηνλ ρξόλν πνπ ηηο
ρξεηάδνληαη θαη όρη κήλεο ή θαη ρξόληα κεηά!
Από ηελ πιεπξά ηεο, ε Γεληθή Γξακκαηέαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ηόληζε όηη ν Εληαίνο
Καλνληζκόο Παξνρώλ ηνπ ΕΦΚΑ είλαη ππό επεμεξγαζία από επηηξνπή ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ, νη 4 παξνρέο ζε ρξήκα ηνπ η. ΤΑΥΤΕΚΩ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελό ηνπ θαη νη
όπνηεο εύινγεο δηαθνξνπνηήζεηο ζα ιεθζνύλ ππόςε. Σε θάζε πεξίπησζε, όηαλ ζα είλαη έηνηκν ην
ζρέδην ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ, δηαβεβαίσζε όηη ζα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνπο θνξείο
θαη ζα πξνζθιεζεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ε ΟΣΟΕ, θαηαιήγνληαο όηη δελ κηιάκε γηα ηζνπέδσζε,
όκσο θεληξηθόο ζηόρνο γηα ηελ Κπβέξλεζε παξακέλεη ε δηακόξθσζε ελόο πξαγκαηηθά Εληαίνπ
Καλνληζκνύ Παξνρώλ.
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Ο θ. Τζαγθαξόπνπινο, Υπνδηνηθεηήο ηνπ ΕΦΚΑ, δεζκεύηεθε όηη ζα δελ ζα ππάξμνπλ
άιιεο θαζπζηεξήζεηο θαη νη θαηαβνιέο ζα γίλνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ζε κεληαία βάζε.
Παξαδέρζεθε θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο, ηηο νπνίεο απέδσζε ζην κεηαβαηηθό ζηάδην
νκνγελνπνίεζεο ηνπ ΕΦΚΑ, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκηθέο εξκελείεο ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ. Γηα ηελ παξαπέξα απνζαθήληζε θαη επίιπζε απηώλ ησλ δεηεκάησλ,
ζπκθσλήζεθε λα ππάξμεη άκεζα λέα επηθνηλσλία ηεο ΟΣΟΕ κε αξκόδηα ζηειέρε ηνπ
ΕΦΚΑ.
Γηα ην δεύηεξν ζέκα, ε ΟΤΟΕ δήηεζε λα εθδνζεί από ην Υπνπξγείν επηθαηξνπνηεκέλε
εγθύθιηνο, ε νπνία λα απνζαθελίδεη ηηο πθηζηάκελεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ρξόλν
ζεκειίσζεο, ώζηε λα κελ ππάξρεη πεξηζώξην δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ θαη λα κε δεκηνπξγείηαη
αλαζθάιεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Πόζν κάιινλ πνπ ην 2021 ηίζεηαη από ηνλ λόκν ώο νξόζεκν,
ζα ήηαλ θαηά ζπλέπεηα εύινγν λα ππάξμεη λέα εγθύθιηνο θαη λα κε γίλνληαη παξαπνκπέο ζε
εγθπθιίνπο ηνπ 2015.
Απαληώληαο, ε θ. Καξαζηώηνπ επηθπιάρζεθε λα δεη ην ζέκα, ζεκείσζε όκσο όηη ην δήηεκα
ηεο ζεκειίσζεο έρεη απνζαθεληζηεί θαη από απαληήζεηο ηνπ Υπνπξγνύ ζηε Βνπιή θαη από ηηο
Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ 2015, πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπ
Υπνπξγείνπ δελ επηδέρνληαη δηαθνξεηηθή αλάγλσζε.
Γηα ην ηξίην ζέκα εθ κέξνπο ηεο ΟΣΟΕ ηνλίζηεθε ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ
πθηζηάκελσλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ήδε αζθαιηζκέλσλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ, ελόςεη ηεο επηθείκελεο θαηάζεζεο λένπ λνκνζρεδίνπ θαη ζπζηήκαηνο γηα
ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.
Απαληώληαο, ε θ. Καξαζηώηνπ δηαβεβαίσζε όηη νη ζεκεξηλνί αζθαιηζκέλνη θαη
ζπληαμηνύρνη ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνη θαη νη όπνηεο αλεζπρίεο ζα εθιείςνπλ κόιηο
θαηαηεζεί ην λνκνζρέδην.
Γηα ην ίδην ζέκα, ηνλίζηεθε όηη ην λνκνζρέδην ζα πεξηιακβάλεη εθηελή αλαινγηζηηθή θαη
ινηπή ηεθκεξίσζε, ζα αθνξά ζηηο κειινληηθέο γεληέο ζπληαμηνύρσλ θαη όηη ζα ππάξμεη
εθηεηακέλνο δεκόζηνο δηάινγνο πξηλ ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή.
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,
Κάλνπκε ζαθέο, ηόζν ζηηο επόκελεο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηνπ ΕΦΚΑ θαη ηνπ
Υπνπξγείνπ, όζν θαη ζηε θάζε δηαβνύιεπζεο γηα ηηο λέεο θαλνληζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο,
όηη ε ΟΤΟΕ ζα δηεθδηθεί ιύζεηο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ζην αθέξαην ηα πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ θιάδνπ.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
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