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Αθήνα,  4 Νοεμβρίου 2020 
 

Νέα συνάντηση εκπροσώπων ΟΤΟΕ-Τραπεζών για τον φορέα 
διασφάλισης των παροχών σε χρήμα των ασφαλισμένων στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 

Ο διάλογος συνεχίζεται, οι τράπεζες δεσμεύονται. 
 

 
 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον διάλογο με την ΟΤΟΕ για τον νέο φορέα 
διασφάλισης των παροχών σε χρήμα των ασφαλισμένων στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι να 
υπάρξουν πιο σαφή δεδομένα από την πλευρά του e – EΦΚΑ, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι 
των τραπεζών σε συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στις 3/11/2020. 

 Οι Τράπεζες δεσμεύτηκαν ακόμη: 

 Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις κλαδικές Σ.Σ.Ε. 

 Να διευκολύνουν συναδέλφους, στους οποίους καθυστερεί η καταβολή 
εγκεκριμένων παροχών από τον ΕΦΚΑ. 

 

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ : 
 

 Αναφέρθηκαν εκ νέου στα προβλήματα έγκαιρης και ομαλής κάλυψης από τον ΕΦΚΑ 
των παροχών σε χρήμα, αλλά και στη διαφαινόμενη προοπτική υποβάθμισης, ακόμα 
και κατάργησής τους, μετά την εγκύκλιο και τις αποφάσεις Δ.Σ. ΕΦΚΑ και ενόψει της 
έκδοσης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e – EΦΚΑ. 

 Επανέλαβαν τη θέση της ΟΤΟΕ, ότι είναι αναγκαία και επιτακτικά επίκαιρη η 
διασφάλιση αυτών των παροχών, κάτι που άλλωστε αποτελεί κοινή βούληση των μερών, 
με την ίδρυση του προτεινόμενου φορέα.  

 Τόνισαν, ότι οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι αποτελούν ένα ισχυρό και δυναμικό 
κομμάτι, ικανό να στηρίξει τον ενιαίο φορέα διασφάλισης των παροχών σε χρήμα, 

χωρίς αύξηση εισφορών. Απόδειξη αποτελούν τα σημαντικά αποθεματικά που είχε 
συγκεντρώσει το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τα οποία δεσμεύτηκαν με αποφάσεις υπουργών (Πετραλιά, 
Κατρούγκαλος, Βρούτσης). 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η σημερινή συγκυρία είναι ρευστή, ενώ οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ έχουν 
δημιουργήσει προβλήματα στους εργαζόμενους. 

Από την πλευρά μας η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη θωράκιση των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων και παροχών και τον περαιτέρω εμπλουτισμό με τη δημιουργία 
του νέου φορέα, για τους ασφαλισμένους στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ . 

 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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