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Κπξία Παζράιε, 

Όπσο γλσξίδεηε, ε από 18/6/1993 Ε ΟΣΟΕ - Σξαπεδώλ  πξνβιέπεη όηη νη Σξάπεδεο πνπ δελ 
έρνπλ ηδηόθηεηεο θαηαζθελώζεηο ή θαηαζθελώζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηα ηέθλα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη 
ηεινύλ ππό ηελ αηγίδα ησλ νηθείσλ ηακείσλ, ρνξεγνύλ θαηαζθελσηηθό επίδνκα ην νπνίν ζηελ κελ 
πξώηε πεξίπησζε ζα δίδεηαη ζηνλ γνλέα έλαληη απνδεηθηηθώλ ηεο δαπάλεο ζηνηρείσλ, ζηε δε δεύηεξε ζα 
απνδίδεηαη ζην Σακείν πνπ έρεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο. 

ε ό,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο πξώηεο πεξίπησζεο ην αλαινγνύλ πνζό απνδίδεηαη απεπζείαο 
ζηελ θαηαζθήλσζε από ηελ Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηέθλνπ ηνπ ππαιιήινπ έλαληη απνδεηθηηθώλ ηεο 
δαπάλεο ζηνηρείσλ. 

ήκεξα ην ύςνο ηνπ θαηαζθελσηηθνύ επηδόκαηνο ηεο Ε 1993, έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ Ε 
2016-2018 ζε 724 επξώ.  

Πεξαηηέξσ, ζηα παηδηά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Σξάπεδεο νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη  ζηνλ e-
ΕΦΚΑ (η. ΣΑΤΣΕΚΩ), παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα πεγαίλνπλ θαηαζθήλσζε γηα ηξεηο εβδνκάδεο, βάζεη 
δηαδηθαζίαο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκό Παξνρώλ ησλ εληαζζόκελσλ ζηνλ ΣΑΤΣΕΚΩ 
Σακείσλ, θαηά ηξόπνλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ν παξαζεξηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηέθλσλ 
ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

ήκεξα, όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε θαηαζθελσηηθή πεξίνδν, ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid19, 
έρνπλ νξηζηεί – θαηά ηελ άπνςή καο απζαίξεηα – εηδηθόηεξα θξηηήξηα από ηε Δηεύζπλζε ηνπ e-ΕΦΚΑ, κε 
απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο, λα απνθιείνληαη παηδηά εξγαδνκέλσλ. 

Επεηδή ήδε πνιινί ζπλάδειθνη-δηθαηνύρνη καο έρνπλ ελεκεξώζεη όηη δελ εγθξίζεθαλ νη αηηήζεηο 
ηνπο θαη κε δεδνκέλν όηη ζθνπόο ησλ κεηαμύ καο ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ είλαη ε πιήξεο θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ παξαζεξηζκνύ ησλ ηέθλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε ή απνθιεηζκό,  

σας καλούμε, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ ησλ κεηαμύ καο θιαδηθώλ Ε, λα 
αλαιάβεηε ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ θαηαζθελώζεσλ πνπ ζα επηιέμνπλ νη ηξαπεδνϋπάιιεινη 
γηα ηα παηδηά ηνπο, εθόζνλ ηειηθά δελ επηιεγνύλ από ηνλ e-ΕΦΚΑ γηα ηηο ζπκβεβιεκέλεο 
θαηαζθελώζεηο, πνπ είραλ αξρηθά δειώζεη. 
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