
 

 
 

 

Αζήλα, 8 Μαΐνπ 2018 
 

ΑΝΑΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΥΟΤ 

ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΣΕΚΩ 

ΙΓΡΤΗ ΝΔΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ 

«Δ ΥΡΗΜΑ», ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΟΣΟΔ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Σο Γενικό υμβούλιο της ΟΣΟΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 

(4/5/2018), πήρε μια σημαντική απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα των 

παροχών «σε χρήμα» στους συναδέλφους που υπάγονται στο πρώην ΣΑΤΣΕΚΩ 

ενώ, παράλληλα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση και 

άλλων αναγκών στο μέλλον. 

πγθεθξηκέλα, ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΟΔ, απνθάζηζε κε κεγάιε πιεηνςεθία 
ηελ ίδξπζε θνξέα καδί κε ηηο Σξάπεδεο, ν νπνίνο ζα θαιύπηεη απεπζείαο θαη ζε 
ζπλδπαζκό κε ηνλ ΔΦΚΑ ηηο παξνρέο «ζε ρξήκα» (επηδόκαηα αζζελείαο, επηδόκαηα 
ζπκπαξάζηαζεο, θόζηνο ζπκκεηνρήο ζε παηδηθέο θαηαζθελώζεηο θαη έμνδα θεδείαο). 

 Έηζη ζα αληηκεηωπηζζνύλ νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ρξόληδαλ αλαθνξηθά κε ηηο 
παξαπάλω παξνρέο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηνύζαλ ζρεδόλ απαγνξεπηηθέο ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ έγθαηξα ρξήζε απηώλ ηωλ παξνρώλ. 

 Γηα λα θηάζνπκε ζηελ απόθαζε απηή, πξνεγήζεθε ε ζύκθσλε γλώκε ηεο 
Κπβέξλεζεο (πνπ εμαζθαιίζηεθε κεηά από επίκνλεο πξνζπάζεηεο ηεο ΟΣΟΔ). 

 Γηα ην ζθνπό απηό ε Κπβέξλεζε έδωζε εληνιή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο 
αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία αθνύ νινθιεξώζεθε, εγθξίζεθε από ηελ Εζληθή Αλαινγηζηηθή 
Αξρή όπωο πξνβιέπεηαη. 

 ηε ζπλέρεηα κε πξσηνβνπιία ηεο ΟΣΟΔ ππήξμε θαηαξρήλ ζπκθσλία ησλ 
Σξαπεδώλ. 

 Σηα πιαίζηα απηά ε θνηλή ηερληθή νκάδα δνπιεηάο, πνπ νξίζηεθε (Τξαπεδώλ-ΟΤΟΕ) 
επεμεξγάδεηαη ηα λνκηθά θείκελα θαη ηηο  αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ην 
εγρείξεκα. 

 Δίλαη ζεκαληηθό ζην ζεκείν απηό λα ηνλίζνπκε όηη, δελ ζα ππάξμεη θαλέλα επηπιένλ 
θόζηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ λέν θνξέα, πέξαλ απηνύ πνπ 
θαηαβάιινπλ ήδε κε ηηο πξνβιεπόκελεο εηζθνξέο ηνπο γηα ηελ παξνρή ζε ρξήκα. 

 Επίζεο, δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα ζα έρνπλ θαη νη ζπληαμηνύρνη 
ηωλ παξαπάλω Τξαπεδώλ κε αλαινγηθή εηζθνξά, πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξνρέο πνπ ηνπο αθνξνύλ. 
 



 

 

2 
 
 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

 Η εμέιημε απηή ζε κηα πεξίνδν δύζθνιε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο 

πνπ αγωλίδνληαη λα πεξηθξνπξήζνπλ δηθαηώκαηα θαη παξνρέο πνπ απεηινύληαη, απηή ε ζεηηθή 

πξωηνβνπιία ηεο ΟΤΟΕ πνπ βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά «ζην παξα πέληε» ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη κε 

αξωγό ηελ επνηθνδνκεηηθή βνύιεζε ηωλ Τξαπεδώλ πνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή βξέζεθαλ ζηελ 

ίδηα θαηεύζπλζε, δίλεη κηα λέα δηάζηαζε ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ελόο ηόζν ζνβαξνύ ζέκαηνο 

πνπ αλνίγεη δξόκνπο εγθαηληάδνληαο κηα λέα δεκηνπξγηθή πξννπηηθή. 

 Έηζη κηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο ΟΣΟΔ ζα γίλεη πξάμε θαη νη εξγαδόκελνη, 

όπσο θαη νη ζπληαμηνύρνη ζα έρνπλ έλα δηαρξνληθό όθεινο θαη κάιηζηα ζηα πιαίζηα κηαο 

ζεζκηθήο θαηνρύξσζεο. 

 Γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα απηό ζα ζαο ελεκεξώζνπκε αλαιπηηθά κόιηο νινθιεξωζνύλ 

όιεο νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο. 

 

 

 

 

 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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