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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

                              ΘΕΜΑ :   ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017       
 
Με την παρούσα ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ότι η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των παιδιών τους στο Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για το 2017 έχει καθοριστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ {βλ. για το σχετικό Link, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας 
μας στην επόμενη παράγραφο στο: Β) 02/06/2017 – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΦΚΑ) – Link}. 
 
Συμπληρωματικά ενημερώνουμε ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην 
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:  

 
• οι Εν Ενεργεία Υπάλληλοι και όσοι έχουν ήδη καταστεί Συνταξιούχοι (είτε από 

τον Κύριο Φορέα - ΙΚΑ -, είτε από Προσυνταξιοδοτικό ή Επικουρικό Φορέα) των 
Τραπεζών Μελών, του πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. 

 
Συνταξιούχοι για τον Τομέα μας θεωρούνται, όσοι έχουν ήδη την ΙΔΙΟΤΗΤΑ του 
Συνταξιούχου, μέσω της σχετικής Απόφασης ή Βεβαίωσης από τον Φορέα που 
συνταξιοδοτούνται και την οποία έχουν προσκομίσει στο Τμήμα Μητρώου. 
 
• οι πρώην Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε Αυτασφάλιση μέσω του 

Τμήματος Μητρώου. 
 
Ασφαλισμένα παιδιά στον Τομέα, θεωρούνται τα παιδιά εκείνα τα οποία ήδη 
συμπεριλαμβάνονται στο Βιβλιάριο Ασθενείας (του Άμεσα Ασφαλισμένου), από 
ασφάλιση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, από το Τμήμα Μητρώου του Τομέα μας 
και τα οποία γεννήθηκαν από το 01-01-2002 μέχρι και 31-12-2011. 

Σελίδα 1 από 2 

http://www.tayteko.gr/index.php/en/nea-anakoinoseis-tayteko/610-02062017-kataskhnotiko-programma-gia-to-etos-2017-prohn-tauteko
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  
 
Ασφαλισμένος που έχει ήδη προβεί ή θα προβεί σε Αυτασφάλιση:  
α) βάσει του Π.Δ. 180 - αρ.2 – 20ετία (πριν τη λήξη του 6μήνου), 
β) ως Συνταξιούχος σε Αναστολή, 
γ) με Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών, 
δ) με Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών, μέσω πάντα του Τμήματος Μητρώου, 
δικαιούται να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
του ΕΦΚΑ για το 2017. 
 

Αντίθετα ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για το 2017. 

 
Α) Όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα που εργάζονταν και 
βρίσκονται  σε εξάμηνο Ασφάλισης, έχοντας ήδη καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απονομή Σύνταξης (που δικαιούνται) από τον Φορέα που 
αντιστοιχεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης ή δεν 
δύναται να εκδοθεί έστω Προσωρινή Απόφαση Συνταξιοδότησης, ούτε σχετική 
Βεβαίωση Θεμελίωσης Δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από τον αρμόδιο Φορέα, 
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα ΕΦΚΑ έτους 2017, εφ’ όσον η Κατασκηνωτική περίοδος είναι πέραν του 
6μήνου. Επίσης όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από τις Τράπεζες - Μέλη του 
Τομέα και έχει εκπνεύσει το 6μηνο που δικαιούνται (βάσει των Καταστατικών 
Διατάξεων του πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) μετά την αποχώρησή τους από τη Τράπεζα 
που εργαζόντουσαν ή πρόκειται να εκπνεύσει κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής 
περιόδου, ΔΕΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΕΦΚΑ έτους 2017 (εκτός και αν ΟΛΗ η επιλεγόμενη 
Κατασκηνωτική περίοδος, είναι εντός του 6μήνου). 
 
Β) Επιδοτούμενος/η Άνεργος/η ή Μακροχρόνια Άνεργος/η 29 – 55 ετών  που έχει 
ασφάλιση μέσω του τμήματος Μητρώου. 
 
Γ) Ασφαλισμένος/η με αυτασφάλιση λόγω διαζυγίου. 
 
Σημειώνεται ότι Ασφαλισμένος εφόσον προσέλθει, είτε ο ίδιος, είτε 
τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του στον Τομέα, έχει δικαίωμα να 
υποβάλει δικαιολογητικά συμμετοχής στο κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα ΕΦΚΑ 2017, για παιδιά που περιλαμβάνονται σε ένα 
(1) και μόνο  βιβλιάριο ασθενείας.   
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ. 

 
Για τον ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 


