
 
 

 

 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 095 / 21-11-2022  
 

Επιστροφή Εισφορών Ε.Φ.Κ.Α.  
(πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ) 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιστροφής των εισφορών από τον Ε.Φ.Κ.Α.,                  

όπως προβλέπεται από το Νόμο, μπαίνει στο τελευταίο στάδιο, καθώς μετά από την διασταύρωση 

των στοιχείων από τον Ε.Φ.Κ.Α., θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για την καταχώρηση των                  

ατομικών αιτήσεων επιστροφής. Μόλις έχουμε σχετική πληροφόρηση από τον Ε.Φ.Κ.Α.                          

θα επανέλθουμε με οδηγίες. 

Το όλο θέμα αφορά επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών της 3ετίας 2017-2020 σε 

ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Υγείας των Τραπεζών Πίστεως-Γενικής American Express 

(ΤΑΥΤΕΚΩ) και στις εργοδότριες Τράπεζες (Eurobank, ALPHA BANK, Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 

1,90%, αφού το σχετικό συνολικό ασφάλιστρο εργοδοτών-εργαζομένων από 2,55% είχε μειωθεί για 

την ως άνω τριετία στο 0,65%, χωρίς όμως ο Ε.Φ.Κ.Α. να προσαρμόσει τα μηχανογραφικά του 

συστήματα στη νέα πραγματικότητα.  

Εμείς  έ γ κ α ι ρ α  και χωρίς τυμπανοκρουσίες είχαμε στείλει υπόμνημα (Α.Π. 490/05-11-

2019) στον τότε αρμόδιο Υπουργό για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Μηταράκη              

με συγκεκριμένες δύο (2) προτάσεις: 
 

«Δεν θα έπρεπε όμως να ισχύσουν στοιχειωδώς και για μας οι αρχές της αναλογικότητας 

και της ανταποδοτικότητας; Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τελικά διαφορετική αντιμετώπιση για 

τους κλάδους ασθενείας που καταβάλλουν αυξημένες εισφορές με την διατήρηση των 

αυξημένων παροχών, εμείς προτείνουμε: 

i) Είτε την δημιουργία ειδικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται                                

οι υπερβαίνουσες τα ποσοστά του Ε.Φ.Κ.Α. παροχές (δηλ. 2,55 - 0,65 = 1,90%)                              

την διαχείριση του οποίου θα έχει ο  Κλάδος Ασθένειας Τραπεζοϋπαλλήλων (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) 

του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με σκοπό την κάλυψη των διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν. Οι 

τραπεζοϋπάλληλοι-ασφαλισμένοι σε αυτό τον Κλάδο προέρχεται από τις Τράπεζες: Eurobank, 

Alpha Bank, Πειραιώς και Αττικής (όχι από την Εθνική Τράπεζα που έχει δικό της Ταμείο Υγείας…).  

ii) Είτε την ισόποση (κατά 1,90%) μείωση των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη ώστε 

να υπάρξει ενοποίηση στα επίπεδα του Ε.Φ.Κ.Α.». 
 

Η απάντηση του γραφείου του με Α.Π. 53425/489 και ημερομηνία 18/11/2019 ήταν κατ’ 

αρχήν  θ ε τ ι κ ή, άσχετα αν άργησε να υλοποιηθεί εξαιτίας του λαβύρινθου που λέγεται Ε.Φ.Κ.Α. 

και της γραφειοκρατίας που ακολούθησε. Χρήσιμη για τα συμπεράσματά σας η ανακοίνωση μας-

ντοκουμέντο Νο 119/02-12-2019. (Αν.119/02-12-2022) 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                               Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 
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