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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 162 / 08-07-2020  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε, μετά την ένταξη του Ταμείου Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤ-ΠΓΑΕ) 

στον Ε.Φ.Κ.Α. που αποφάσισε η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με τον                       

Ν. 4387/2016 οι παροχές σε χρήμα του Ταμείου μας (αναρρωτικές άδειες, κατασκηνωτικό 

επίδομα, έξοδα κηδείας, επίδομα συμπαράστασης) είχαν διάρκεια ζωής μέχρι την             

θέσπιση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών (Ε.Κ.Π.) από τον Ε.Φ.Κ.Α. Επίσης, για το                      

ίδιο διάστημα είναι ενεργές και οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ για την 

ασφάλιση, τις παροχές κλπ. 

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών από τον Ε.Φ.Κ.Α. από το 2017 μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει. Άρα θα έπρεπε να μην μεταβληθεί τίποτα στο καθεστώς χορήγησης των παροχών 

σε χρήμα που είχαμε μέσω του ΤΑΥΤΕΚΩ. 

   Και όμως τον Απρίλιο του 2020, ο Ε.Φ.Κ.Α. αψηφώντας όλα τα προαναφερθέντα, 

προχώρησε σε αναπροσαρμογή του συστήματος εισφορών (ποσοστό, ανώτατο όριο) και 

στην συνέχεια τροποποίησε και τις διαδικασίες παροχών σε χρήμα. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 

 

Α .  Α Ν Α Ρ Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Α Δ Ε Ι Ε Σ  

 

Μετέφερε την αρμοδιότητα της διαχείρισής τους από το ΤΑΥΤΕΚΩ στις 

Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Υ.Ε.) της περιοχής κατοικίας του εργαζόμενου. 
 

Εισήγαγε σε ορισμένες περιπτώσεις την παρουσία του εργαζόμενου στις                  

αρμόδιες Α.Υ.Ε. για την σχετική έγκριση, κάνοντας πιο δύσκολη τη χορήγηση με 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
 

Έκανε πιο πολύπλοκη την διαδικασία, ειδικά στις περιπτώσεις άδειας τοκετού, με 

αποτέλεσμα την βέβαιη αύξηση της ταλαιπωρίας των εργαζόμενων (και περισσότερο σε 

όσους κατοικούν σε περιοχές που δεν υπάρχει Α.Υ.Ε., π.χ. νησιά). 
 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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Β .  Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Τ Ι Κ Ο  Ε Π Ι Δ Ο Μ Α  
 

Μετέφερε την αρμοδιότητα της διαχείρισής του προγράμματος από το ΤΑΥΤΕΚΩ 

στον Ε.Φ.Κ.Α. και επέβαλλε οικονομικά κριτήρια με σίγουρο αποκλεισμό αρκετών 

τραπεζοϋπαλλήλων. Για το θέμα αυτό έχουμε ζητήσει ήδη από την Τράπεζα να εκδώσει 

σχετική Εγκύκλιο για τις περιπτώσεις αιτημάτων που δεν ικανοποιήθηκαν, καθώς έχει την 

υποχρέωση κάλυψης του σχετικού κόστους για το Προσωπικό της. 

 

Γ .  Ε Π Ι Δ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  
 

Με αυθαίρετες ερμηνείες, έγινε αυστηρότερη η διαδικασία χορήγησής του, 

αφήνοντας ακάλυπτους δεκάδες συναδέλφους μας με αποδεδειγμένες ανάγκες. 

 

Δ .  Ε Ξ Ο Δ Α  Κ Η Δ Ε Ι Α Σ  
 

Αναμένεται μεγάλη περικοπή της παροχής στα επίπεδα που ισχύουν στον Ε.Φ.Κ.Α., 

όπως άλλωστε με βεβαιότητα θα συμβεί και στις υπόλοιπες παροχές με την αναμενόμενη 

έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. 

 

   Τέλος, είναι φανερό ότι με τον παραγκωνισμό του ΤΑΥΤΕΚΩ από τις παραπάνω 

διαδικασίες, πέρα από την ταλαιπωρία που δημιουργείται στην διεκπεραίωση των 

αιτημάτων, ακυρώνεται και η εμπειρία στην διαχείριση αλλά και δημιουργείται κενό 

στην αποτύπωση της ασφαλιστικής ικανότητας των εργαζόμενων.  

   Για το θέμα των παροχών σε χρήμα, απευθύναμε υπόμνημα με Α.Π. 490/05-11-

2019 στον τότε αρμόδιο Υφυπουργό κ. Π. Μηταράκη, ενώ για την αναπροσαρμογή                 

των εισφορών, επιστολή διαμαρτυρίας με Α.Π. 642/20-05-2020 στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 

κ. Χ. Χάλαρη.  

   Για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις παραπάνω ενέργειες του 

Ε.Φ.Κ.Α., συνεδρίασε στις 15/06/2020 και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Τ.Ο.Ε.                    

και υιοθέτησε σειρά πρωτοβουλιών προς κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα και 

Τράπεζα, καθώς οι αναρρωτικές άδειες και το κατασκηνωτικό επίδομα προβλέπονται 

και από τις Κλαδικές Σ.Σ.Ε. Θυμίζουμε εδώ ότι σχετική πρωτοβουλία της Ο.Τ.Ο.Ε. για 

δημιουργία ειδικού φορέα που θα διαχειρίζεται και θα καλύπτει τις παραπάνω παροχές 

έχει μείνει στα χαρτιά από το 2018. Επειδή το θέμα είναι κλαδικό και αφορά εργαζόμενους 

όλων των Τραπεζών εκτός από την Εθνική και την Τράπεζα της Ελλάδος, πιστεύουμε ότι η 

Ο.Τ.Ο.Ε. πρέπει να επανέλθει πιο δυναμικά προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και προς την Κυβέρνηση 

για την αποκατάσταση των παροχών στην προτεραία τους θέση βάσει της θεμελιώδους 

αρχής της ανταποδοτικότητας.  

   Εμείς από τη μεριά μας, παραμένουμε σταθερά υπέρ της διασφάλισης των παροχών 

σε χρήμα για όλους τους εργαζόμενους στην Eurobank.  
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Με αυτή την θέση συναντηθήκαμε στις 29/06/2020 με την Επικεφαλής της Γ.Δ.Α.Δ., 

Αναπλ. Γενικό Διευθυντή κα Ν. Πασχάλη και τον Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων της 

Γ.Δ.Α.Δ. κ. Π. Σωτηρόπουλο, θέσαμε τα ζητήματα και προτείναμε λύσεις που θα 

μπορούσαν να υιοθετηθούν από την Τράπεζα. Εάν εφαρμοστούν οι αλλαγές στον Ε.Φ.Κ.Α. 

όπως προοιωνίζονται, η Τράπεζα θα υποστεί μεγάλη αύξηση κόστους για να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της. Θα ήταν πιο συνετό να αναζητηθούν από τώρα καταλληλότεροι τρόποι 

που και τους εργαζόμενους θα καλύπτουν αλλά και την Τράπεζα θα επιβαρύνουν λιγότερο 

(π.χ. κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα).  

    Όπως αποδεικνύεται, έχουμε επισημάνει έγκαιρα τον επικείμενο κίνδυνο 

απώλειας των παροχών σε χρήμα που μέχρι τώρα είχαμε μέσω του ΤΑΥΤΕΚΩ. Κάναμε τις 

απαραίτητες παρεμβάσεις, όπως προαναφέραμε, σε Κυβέρνηση, Ε.Φ.Κ.Α. και Τράπεζα. 

Μεταφέραμε την ανησυχία μας και τις προτάσεις μας στην Ο.Τ.Ο.Ε. που έχει την 

αρμοδιότητα του κλαδικού αυτού προβλήματος.  

Στην περίπτωση όμως που όλες αυτές οι προσπάθειες δεν ευδοκιμήσουν, η μόνη 

ρεαλιστική λύση είναι η επίλυση του προβλήματος εντός των ορίων της Τράπεζας, σε στέρεα 

βάση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στην Eurobank να μην χάσουν παροχές δεκαετιών που 

ουσιαστικά αποτελούν ανταπόδοση της προσφοράς και των ασφαλιστικών τους εισφορών 

για βασικές καλύψεις του εργασιακού τους βίου και όχι μόνο. 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                               Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


