
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 45 

Αζήλα,  9 επηεκβξίνπ 2020 

 

Το αίτημα για φορέα διασφάλισης  

των παροχών σε χρήμα, των ασφαλισμένων στο  

τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 

στη συνάντηση εκπροσώπων ΟΤΟΕ-Τραπεζών  

 

 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

‘Όπωο γλωξίδεηε (Αλαθνίλωζε ΟΣΟΕ λν 42), ε Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΕ ζηε 
ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15/6/2020 κε εηδηθό ζέκα ην η. ΣΑΤΣΕΚΩ, απνθάζηζε λα επαλαθέξεη ηελ 
πξόηαζή ηεο γηα ίδξπζε Φνξέα, κε ζθνπό ηε δηαρξνληθή δηαζθάιηζε ζην ζύλνιό ηνπο ησλ 
παξνρώλ ζε ρξήκα, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ΣΑΑΠΣΓΑΕ 
θαη ηνπ ΣΑΠΕΣΕ ηνπ η.ΣΑΤΣΕΚΩ, θαηά ζπλέπεηα λα θαιέζεη εθ λένπ ηηο Σξάπεδεο ζε 
δηάινγν. 

 

Οη Σξάπεδεο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε ηεο ΟΣΟΕ.  
 

Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 8/9/2020.  
ηε ζπλάληεζε εθ κέξνπο ηεο ΟΣΟΕ ζπκκεηείραλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη ν 

Αληηπξόεδξνο.  
Εθ κέξνπο ηωλ Σξαπεδώλ (Σξάπεδα Πεηξαηώο, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank) 

ζπκκεηείραλ νη επηθεθαιήο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ηωλ αληίζηνηρωλ Σξαπεδώλ θαη ν εθπξόζωπνο 
ηεο Έλωζεο πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ Ειιάδνο (ΕΣΕ). 

 
Καηά ηε ζπλάληεζε, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ : 
 

 Δήιωζαλ όηη θνηλόο ζηόρνο θαη γλώκνλαο θαη ησλ δύν κεξώλ πξέπεη λα παξακείλεη ε 
δηαζθάιηζε ησλ παξνρώλ ζε ρξήκα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ  η. ΣΑΤΣΕΚΩ (η.ΣΑΑΠΣΓΑΕ θαη ΣΑΠΕΣΕ). 

 

 Αλαθέξζεθαλ ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ 
ηνπ Δηνηθεηή ηνπ ΕΦΚΑ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ ηόζν ηα πνζνζηά εηζθνξώλ όζν 
θαη νη απνδνρέο, επί ηωλ νπνίωλ ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο ηωλ Σξαπεδνϋπαιιήιωλ θαη 
ηωλ Σξαπεδώλ γηα ηηο παξνρέο αζζέλεηαο ζε ρξήκα.  

 

 Αλαθέξζεθαλ, επίζεο, ζηηο απνθάζεηο Δ. ηνπ ΕΦΚΑ, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ 
ζε δπζκελέζηεξε βάζε ηόζν ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ επηδνκάησλ αζζελείαο (ζα 
αθνινπζείηαη πιένλ απηή ηνπ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ), όζν θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην 
θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα.  

 

 Επηζήκαλαλ όηη θαη ε θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζπκπαξάζηαζεο ζεκεηώλεη ζεκαληηθή 
θαζπζηέξεζε. ‘Ηδε ηνπο ηειεπηαίνπο ηξείο κήλεο ην επίδνκα δελ έρεη θαηαβιεζεί θαζόινπ.  
Απηό δείρλεη όηη νη παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο ησλ Σακείσλ είλαη 
βέβαην πσο ζα κεησζνύλ ή αθόκα θαη ζα θαηαξγεζνύλ κε ηελ έθδνζε ηνπ Εληαίνπ 
Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ e – EΦΚΑ.  
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Καηαιήγνληαο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΟΣΟΕ ηόληζαλ όηη ε δηαζθάιηζε θαη ε θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ γηα παξνρέο αζζέλεηαο θαη πξόλνηαο είλαη ζήκεξα 
επηηαθηηθά επίθαηξε.  

ε απηό αθξηβώο απνβιέπεη ε ίδξπζε ηνπ λένπ Φνξέα, κε ηελ απαξαίηεηε βέβαηα 
επηθαηξνπνίεζε ηωλ ζεζκηθώλ θεηκέλωλ, ζηα νπνία ε θνηλή Οκάδα Εξγαζίαο έρεη ήδε θαηαιήμεη. 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπξόζσπνη ησλ Σξαπεδώλ αλαγλώξηζαλ ην δηθαίσκα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, πνπ αθνξά ζην ύςνο θαη ζην ζύλνιν ησλ παξνρώλ ηνπ ζρεηηθνύ 
Καλνληζκνύ ησλ ΣΑΑΠΣΓΑΕ θαη ΣΑΠΕΣΕ. 

Σόληζαλ, όηη γηα ηηο δύν ζεκαληηθόηεξεο παξνρέο (επίδνκα αζζελείαο θαη 

θαηαζθελσηηθό επίδνκα) νη ηξαπεδνϋπάιιεινη είλαη θαιπκκέλνη από ηηο πθηζηάκελεο 

Κιαδηθέο Ε.  

Απνδέρζεθαλ ηελ πξννπηηθή ίδξπζεο λένπ θνξέα θαη ζ’ απηήλ ηελ θαηεύζπλζε 
δήηεζαλ λα γίλεη από ηελ πιεπξά ηνπο επεμεξγαζία ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, λνκηθώλ θαη 
νηθνλνκηθώλ. 

ηε ζπλέρεηα πξόηεηλαλ λέα ζπλάληεζε γηα ηηο 20/10/2020, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζθνκίζνπλ επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Είλαη απηνλόεηε επζύλε ησλ κεξώλ (Σξάπεδεο, ΟΣΟΕ) λα πξνβιέπνπλ ηηο αλάγθεο, 

λα δηακνξθώλνπλ θαη λα πινπνηνύλ πξνηάζεηο θαη ιύζεηο ακνηβαία επσθειείο. 

Η ζσξάθηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ θαη παξνρώλ είλαη γηα καο πξνϋπόζεζε 

γηα ην ρηίζηκν ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο πνπ ρξεηάδεηαη ν θιάδνο ζήκεξα, πεξηζζόηεξν 

από θάζε άιιε θνξά.  

 

 
 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

                        ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ               ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


