
 
 

 

 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 105 / 21-12-2022  
 

 

Η αλήθεια για το Δελτίο Τύπου του e-ΕΦΚΑ 
 

Προσοχή στις οδηγίες του Union 
 

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής μας Νο 095/21-11-2022, σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η 

πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ. Το 

σχετικό Δελτίο Τύπου έχει ως εξής: 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022 
, 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ  περιόδου 

01.01.2017 – 31.01.2020. 
 

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί την ενεργοποίηση, από σήμερα Δευτέρα 19.12.2022,               

ειδικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, που 

τους παρακρατήθηκαν από τους εργοδότες τους (Τραπεζικά Ιδρύματα) την  περίοδο από  

01.01.2017 έως 31.01.2020.  

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ 

(https://www.efka.gov.gr), επιλέγοντας:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί → «Αίτηση 

επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου κλάδου ασθενείας                              

σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 31.01.2020»  με τη χρήση κωδικών TAXISNET                  

και δήλωση ΑΜΚΑ. 

Δεν απαιτείται η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών ή η προσέλευση των ενδιαφερομένων 

στις τοπικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

Οι αιτήσεις θα συσχετισθούν με τα στοιχεία των αντίστοιχων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 

(Α.Π.Δ.) των εργοδοτών τους, οι οποίες υποβάλλονται τμηματικά σύμφωνα με το υπ.                            

αρ. 331864/14.07.2022 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ορθότητα                       

των υποβληθέντων στοιχείων, τα τυχόν επιστρεφόμενα ποσά θα καταβληθούν στους δηλωθέντες 

τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν στον e-ΕΦΚΑ, 

άλλως θα διενεργηθεί συμψηφισμός, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα  επιστραφεί               

το υπόλοιπο ποσό. 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 

Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας EUROBANK 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 
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Επειδή ορισμένοι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν μια «επιτυχία» που ήταν υποχρέωση του Ε.Φ.Κ.Α. 

σύμφωνα με τους Ν. 4387/2016 και 4670/2020, εμείς από την μεριά μας και αφού διευκρινίσαμε 

ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ως εξής: 

 Η μείωση των εισφορών κατά 0,45% συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση του ανώτατου 

ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από € 2.618 σε € 5.860 (2017-2018) και από € 2.904 σε                

€ 6.500 (2019) για την ίδια περίοδο. Αυτό πιθανώς δημιουργεί και οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. 

όπως αφήνει να εννοηθεί και το παραπάνω Δελτίο Τύπου, οι οποίες θα υπολογιστούν μετά 

την υποβολή της αίτησης και την αντιπαραβολή των στοιχείων. 

 Όσοι συνάδελφοι λαμβάνουν αναδρομικά επιστροφή εισφορών, καλό είναι να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους πριν από το τέλος του έτους ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος 

παραγραφής (5ετία). 

 Το ποσοστό μείωσης των εισφορών (0,45% για τον εργαζόμενο και 1,45% για τον εργοδότη) 

κάλυπτε τις παρακάτω περιπτώσεις παροχών σε χρήμα: 

α. Το επίδομα ασθένειας 

β. Το βοήθημα συμπαράστασης 

γ. Τα έξοδα κηδείας 

δ. Τις κατασκηνώσεις 

Για τον λόγο αυτό 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.              

(Η ημερομηνία του υπομνήματος αποδεικνύει και το ποιος πρώτος ασχολήθηκε με το θέμα και 

έκανε προτάσεις).  

i. Είτε την δημιουργία ειδικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι υπερβαίνουσες τα 

ποσοστά του Ε.Φ.Κ.Α. παροχές (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 με την εφαρμογή ενιαίου κανονισμού 

παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ακόμα αναμένεται. 

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 πρώτη πρόταση κινήθηκε στην κατεύθυνση της Ο.ΤΟ.Ε. η οποία επιχείρησε την δημιουργία 

ανεξάρτητου φορέα για την διαχείριση του ποσού της διαφοράς. Το υπέρ αυτής της πρότασης 

είναι ότι και τα ποσά που επιστρέφονται στον εργοδότη από τις ασφαλιστικές εισφορές που 

καταβάλει, δηλαδή το 1,55% κάθε μήνα για έκαστο εργαζόμενο θα έμπαιναν στον «κουμπαρά» για 

χρηματοδότηση των παροχών των εργαζομένων. (Προφανώς αυτές είναι οι προτάσεις που η 

πρόσφατη ανακοίνωση «Εργατικού» Συλλόγου χαρακτηρίζει «ανεδαφικές, γελοίες και κούφια 

λόγια εντυπωσιασμού»!!!). 

Τελικά από το Υπουργείο και τον Ε.Φ.Κ.Α. επιλέχθηκε η δεύτερη λύση και ενώ ακόμα δεν έχει 

εκπονηθεί ενιαίος Κανονισμός Παροχών, οι επιπτώσεις στις παροχές σε χρήμα έχουν ήδη γίνει 

αισθητές στους Τραπεζοϋπάλληλους. 

Πρόγευση δυσμενών αλλαγών στις ως άνω α, β, γ και δ παροχές του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ μετά την 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών: 

1. Τόσο η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων όσο και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων               

έχει κάνει σχεδόν απαγορευτική την παροχή των κατασκηνώσεων για τους 

Τραπεζοϋπάλληλους ακόμα και αν σε μερικές περιπτώσεις τα έξοδα καλύφθηκαν                     

από τις Τράπεζες. 



 
 

Όσοι συνάδελφοι έχουν απορίες για τα παραπάνω και  π ρ ι ν  μπουν στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα για συμπλήρωση στοιχείων του e-ΕΦΚΑ να επικοινωνούν για οδηγίες με τους 

συναδέλφους-μέλη του Δ.Σ.: 

1. Γιάννη Σιδεράτο, Γεν. Γραμματέα Δ.Σ. (Τηλ. 210 3624278, 210 3623542, 694 2010163 - email: 

jsideratos@unioneurobank.gr). 

2. Σοφία Γεωργούδη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα Δ.Σ. (Τηλ. 210 3624278, 210 3623542, 694 9728998 - 

email: sgeorgoudi@unioneurobank.gr). 

2. Τα έξοδα κηδείας υπέστησαν περικοπή και υποβαθμίστηκαν στα επίπεδα που ισχύουν              

στον Ε.Φ.Κ.Α. 

3. Αναμένουμε την τελική διαμόρφωση στο πολύ σημαντικό «ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ», 

όπου με αυθαίρετες ερμηνείες, έγινε αυστηρότερη η διαδικασία χορήγησής του, αφήνοντας 

ακάλυπτους δεκάδες συναδέλφους μας με αποδεδειγμένες ανάγκες και στο «ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ», όπου έγινε πιο περίπλοκη η διαδικασία αλλά ουσιαστικά δεν θίχτηκε η παροχή 

προς τους εργαζόμενους αφού την κάλυψαν οι Τράπεζες που ακόμα διεκδικούν τις 

αποζημιώσεις από τον Ε.Φ.Κ.Α.  

Η απώλεια αυτών των προηγούμενων παροχών έναντι της μικρής μείωσης του ασφαλίστρου των 

εργαζομένων κατά 0,45% δεν δικαιολογεί τους πανηγυρισμούς όλων όσων έσπευσαν να 

«καπελώσουν» την πρόβλεψη των Νόμων 4387/2016 και 4670/2020… 

Συμπέρασμα 

Για άλλη μία φορά θα πρέπει να προσέχετε τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες του Union και να μην 

παρασύρεστε από τις κορώνες του λαϊκισμού… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION EUROBANK:  

ΕΓΚΥΡΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                               Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


