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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 101 / 10-04-2017 
 

 

Ο θεσμός των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων της Τράπεζας μέχρι σήμερα 

λειτουργούσε με την υποστήριξη (οικονομική και οργανωτική) του Ταμείου Υγείας (τ. Τ.Α.Α.Π.Τ.-

Π.Γ.Α.Ε. που ήταν Τομέας στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τμήμα παροχών σε χρήμα).  

Με την ένταξη και απορρόφηση του ως άνω Κλάδου Υγείας στον Ε.Φ.Κ.Α. αγνοείται η τύχη 

αυτής της παροχής για τους ασφαλισμένους εργαζόμενους που υπηρετούν στην Τράπεζα. 

Επειδή η παροχή αυτή είναι πολύ σημαντική για τον οικογενειακό και οικονομικό 

προγραμματισμό κάθε οικογένειας συναδέλφων με ανήλικα παιδιά ενόψει του επερχόμενου 

καλοκαιριού το Σωματείο μας έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε κρίση 

που θα έχει επιπτώσεις στις οικογένειες των ενδιαφερόμενων συναδέλφων μας, όπως είχε συμβεί 

κατά το παρελθόν π.χ. με το πρόβλημα των βρεφονηπιακών σταθμών (φορολόγηση παροχής).  

Για το σκοπό αυτό αποστείλαμε τα συνημμένα δύο (2) υπομνήματα προς Ε.Φ.Κ.Α. και προς 

Τράπεζα αντίστοιχα, τα οποία παραθέτουμε προς ενημέρωση σας. Με την σειρά μας αναμένουμε 

τα αποτελέσματα των ως άνω ενεργειών μας. 

 

 

Αθήνα, 07/04/2017 

Α.Π.: 727 

Προς:  κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο  

Πρόεδρο Ε.Φ.Κ.Α.  

Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα 
 

Θέμα:  Παιδικές Κατασκηνώσεις 2017, τέκνων τραπεζοϋπαλλήλων  
 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

    Με τον Ν. 4387/16 ψηφίστηκε η από 1/1/2017 ένταξη του λογαριασμού παροχών σε χρήμα 

του κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον Ε.Φ.Κ.Α. 

    Με το αρ. 32 του ίδιου Νόμου προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν παροχές σε χρήμα 

των εντασσόμενων κλάδων, λογαριασμών κλπ εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση 

Κανονισμού Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.  

    Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί τέτοιος Κανονισμός, δημιουργείται ανησυχία 

στους δικαιούχους ασφαλισμένους (στους οποίους ανήκουν και τα μέλη του Σωματείου μας) για 

την ομαλή συνέχιση των δικαιούμενων παροχών και κυρίως για την παροχή των παιδικών 

κατασκηνώσεων σε συνδυασμό με την επερχόμενη θερινή κατασκηνωτική περίοδο. 

    Υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη μας καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές 

εισφορές (6% ο εργοδότης και 3% ο εργαζόμενος, προσαυξανόμενο κατά 0,25% για κάθε 
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ασφαλισμένο μέλος) και συνεπώς είναι δίκαιη, ορθή και επιβεβλημένη η συνέχιση της καταβολής της 

συγκεκριμένης παροχής.   

    Ζητάμε από εσάς να μεριμνήσετε για τον ορισμό της σχετικής διαδικασίας για την έγκαιρη 

υλοποίηση της εν θέματι παροχής, χωρίς καθυστερήσεις που θα οδηγούσαν σε απώλεια 

κατασκηνωτικής περιόδου και αναταραχή στον οικογενειακό προγραμματισμό των δικαιούχων 

μελών μας.  
 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

Η σχετική διαδικασία και γνώση του αντικειμένου υπάρχει στο Προσωπικό που υπηρετεί στον 

τ. Κλάδο Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και το οποίο έχει πλέον ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α., παρ’ ότι 

μισθοδοτείται από τις Τράπεζες-εργοδότες, οπότε η λύση του προβλήματος είναι η απλή εκ μέρους 

σας βούληση.  

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι, επειδή το θέμα αφορά  π α ι δ ι ά  εργαζομένων, τον 

οικογενειακό τους προγραμματισμό και κυρίως τον αντίστοιχο οικονομικό των οικογενειών τους, 

είναι  ε υ α ί σ θ η τ ο  συνολικά ζήτημα και δεν θα πρέπει να πυροδοτήσει αντιδράσεις και οξύτητες 

προς κάθε πλευρά… 

Θα αναμένουμε την απάντηση σας. 

 

Αθήνα, 07/04/2017 

Α.Π.: 728 

Προς:  κ. Αθηνά Δεσύπρη 

Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Eurobank 
 

Κοιν.:  κ. Λιγνό Διονύση  

Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων Eurobank 
 

Θέμα: Παιδικές κατασκηνώσεις 2017, τέκνων υπαλλήλων Τράπεζας 
 

Σχετ.: Η με Α.Π. 727/07-04-2017 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Κ.Α κ. Αθ. Μπακαλέξη 
 

Με το άρθρο ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών του 1993 θεσπίστηκε η καταβολή 

κατασκηνωτικού επιδόματος για τα τέκνα των Τραπεζοϋπαλλήλων, το οποίο με την Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-

Τραπεζών 2006-2007 έχει οριστεί στα € 724 και το οποίο μέχρι και το 2016 καταβαλλόταν από το 

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τ.Α.Α.Π.Τ.-Π.Γ.Α.Ε. 

   Με την από 1-1-2017 ένταξη του λογαριασμού παροχών σε χρήμα του κλάδου Υγείας του 

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον Ε.Φ.Κ.Α. και με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Κανονισμός Παροχών, 

είναι εύλογη και δικαιολογημένη η ανησυχία των μελών μας και οι δεκάδες οχλήσεις από μέρους 

τους αναφορικά με τη συνέχιση της εν θέματι παροχής. 

   Για το λόγο αυτό υποβάλλαμε το συνημμένο σχετικό υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του 

Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να ληφθεί έγκαιρα μέριμνα και να μην υπάρξει αναστάτωση στους δικαιούχους του 

προγράμματος. 

   Σε περίπτωση όμως που αυτό, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υλοποιηθεί, η Τράπεζα έχει 

συμβατική υποχρέωση, κατά τα προαναφερθέντα, να καταβάλει το κατασκηνωτικό επίδομα στους 

δικαιούχους. 

   Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε και την δική σας παρέμβαση προς τον Ε.Φ.Κ.Α., ώστε 

να μην υπάρξει ανατροπή στην καταβολή της συγκεκριμένης παροχής με σημαντικό κόστος για την 

Τράπεζα. 

Εναλλακτικά, για τον έγκαιρο προγραμματισμό των συναδέλφων και την αποφυγή 

αναταραχής μπορεί να επιλεγεί η λύση της κατ’ αρχήν χρηματοδότησης της εν θέματι παροχής από 

την Τράπεζα και η εν συνεχεία διεκδίκηση της είσπραξης του κόστους αυτής από τον Ε.Φ.Κ.Α. 

Σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε ενημέρωση μας. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                 Στάθης Χαρίτος              Γιάννης Σιδεράτος 


