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Με την Ανακοίνωσή μας Νο 162/08-08-2020 σας είχαμε ενημερώσει για την κατάσταση 

που διαμορφώνεται πλέον στο ΤΑΥΤΕΚΩ, τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα καθώς και την 

προβλεπόμενη εξέλιξη των επιδομάτων που καταβάλλονταν μέσω αυτού. 

  Για το θέμα των κατασκηνώσεων είχαμε τονίσει ότι «Μετέφερε την αρμοδιότητα της 

διαχείρισής του προγράμματος από το ΤΑΥΤΕΚΩ στον Ε.Φ.Κ.Α. και επέβαλλε οικονομικά 

κριτήρια με σίγουρο αποκλεισμό αρκετών τραπεζοϋπαλλήλων». Επίσης με την επιστολή μας 

Νο 681/03-07-20, ζητήσαμε από την Τράπεζα να εκδώσει σχετική Εγκύκλιο για τις περιπτώσεις 

αιτημάτων που δεν ικανοποιήθηκαν, καθώς έχει την υποχρέωση κάλυψης του σχετικού 

κόστους για το Προσωπικό της, υποχρέωση που απορρέει από την  Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. – Τραπεζών 

της 18/6/1993. 
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Αλήθεια είναι ότι το 2020, κυρίως λόγω Covid 19, δεν μας αναφέρθηκαν τέτοιες 

περιπτώσεις. Φέτος η ζήτηση υπήρξε αυξημένη και κατά την χθεσινή ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων των αιτήσεων από τον ΕΦΚΑ πολλοί συνάδελφοί μας είδαν να απορρίπτονται 

οι αιτήσεις τους. Την ανησυχία για το ζήτημα ενέτεινε και το χάσμα πληροφόρησης καθώς δεν 

είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Τράπεζας για τον χειρισμό του. 
 

    Παρεμβήκαμε εκ νέου και τελικά ενημερωθήκαμε από το HR ότι: 

 Η Τράπεζα αναγνωρίζει την υποχρέωσή της και θα καλύψει τα έξοδα στις περιπτώσεις 

απόρριψης. 

 Δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες (HR4U). 

 Οι συνάδελφοι που ανήκουν στην κατηγορία που περιγράψαμε και ενδιαφέρονται να 

στείλουν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, θα πρέπει να επικοινωνούν με το  HR4U 

για να πληροφορηθούν την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για να αποζημιωθούν. 

   Σε κάθε περίπτωση που τυχόν υπάρξει πρόβλημα, οι συνάδελφοι θα πρέπει να 

επικοινωνούν με το Σωματείο. 
 

   Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος έχει διαμορφωθεί με την 

Σ.Σ.Ε. 2016-2018 σε 724 € σήμερα.  
 

   Τέλος, καλούμε και πάλι έγκαιρα την Τράπεζα να εκδώσει σχετική διαδικασία, ώστε να 

ρυθμιστεί πλήρως το θέμα και να είναι σε γνώση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων σε κάθε 

μελλοντική περίπτωση. 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

 
 

                            Στάθης Χαρίτος                                             Γιάννης Σιδεράτος 


