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ΞΞΕΕΧΧΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΧΧΘΘΡΡΟΟΥΥΣΣ  
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,  
 

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 1.557 ΕΥΡΩ 

Αυτό προβλέπει η Κλαδική Σ.Σ.Ε. και το ίδιο αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα και η γνωμοδότηση της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης που σημειώνει: 
«η καταβολή του ποσού από τον Ασφαλιστικό Φορέα προς το Νοσοκομείο για ιατρικές Πράξεις (καισαρική τομή, λοιπά 
έξοδα νοσηλείας) δεν συνιστά ομοειδή απαίτηση υποκείμενη σε συμψηφισμό, αφού αυτό το ποσό (που αποδίδει δηλαδή ο 
Ασφαλιστικός Φορέας στο Νοσοκομείο) αποτελεί καταβολή μεταξύ τρίτων και όχι προς το δικαιούχο (δηλαδή τον 
εργαζόμενο)».  

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ  

Τι περιμένει λοιπόν η ηγεσία του Συλλόγου, η παράταξη Ενωμένος σύλλογος, για να κινητοποιηθεί, για να 
απαιτήσει από την τράπεζα αυτό που δικαιούνται τα μέλη του, οι εργαζόμενοι;  
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Μην έχεις αυταπάτες. Η παράταξη Ενωμένος σύλλογος είναι στην υπηρεσία της τράπεζας. Αυτή η ηγεσία του 

Συλλόγου συνεργάζεται με την τράπεζα και μαζί ψάχνουν τρόπους να μειώσουν το κόστος. Το επίδομα 
τοκετού, όπως και άλλα επιδόματα, ο μισθός μας, για αυτούς είναι «κόστος» και αυτά θέλουν να τα «φάνε».  

Να ξέρεις ότι και κάρτες θα σου δώσουν, και στο ευρωκοινοβούλιο θα πάνε, και γυμναστήρια θα σου κάνουν 
και υπευθυνότητα θα σου πουλήσουν. Για το επίδομα τοκετού όμως τι θα κάνουν; Με τα άλλα επιδόματα 
που σου ροκανίζουν τι θα γίνει; Με αυτά που καθημερινά βιώνεις στα καταστήματα και στις διευθύνσεις 
(ένταση εργοδοτικής τρομοκρατίας, απλήρωτες υπερωρίες) πως παρεμβαίνουν;   

Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι εσύ δεν έχεις τα ίδια συμφέροντα με την τράπεζα και με αυτή την πλειοψηφία 
του συλλόγου. Αλήθεια, εσύ γιατί θα πρέπει να πανηγυρίζεις που πήρε αυτή η πλειοψηφία 92% στη Γ.Σ. του 
Συλλόγου; Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η πλειοψηφία καταθέτει τη ψήφο σου υπέρ της τράπεζας.  

Καλούμε τους εργαζόμενους να στείλουν αιτήσεις στην Δ.Α.Δ. για την καταβολή του επιδόματος τοκετού. Το 
δικαιούνται ολόκληρο εκείνοι που δεν το έχουν πάρει καθόλου και εκείνοι που έχουν πάρει μέρος του ποσού 
από τα 1.557 ευρώ δικαιούνται το υπόλοιπο ποσό. Για το επίδομα ισχύει η 5ετής παραγραφή και για αυτό οι 
εργαζόμενοι πρέπει να στείλουν επιστολή, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτουμε και στην οποία αναφέρεται και 
που πρέπει να κοινοποιηθεί (έχει αναρτηθεί και στο blog της ΕΣΑΚ).  

Καλούμε τα σωματεία, και κυρίως την ΟΤΟΕ, να υπερασπίσει την Κλαδική Σύμβαση και να 
παρέμβει άμεσα ώστε να καταβληθεί στο ακέραιο το επίδομα τοκετού σε όσους το δικαιούνται.  
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Το επίδομα τοκετού, όπως και ο μισθός, τα διάφορα άλλα επιδόματα (πολυετίας, πτυχίου, τέκνων, γάμου), το 
Ωράριο, ο Οργανισμός προσωπικού, είναι κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Είναι κατακτήσεις της 
προηγούμενης γενιάς των εργαζομένων που αγωνίστηκε, πάλεψε για να τα έχεις εσύ. Αυτά τα δικαιώματα δεν 
είναι δικά σου. Οφείλεις να τα παραδώσεις στην επόμενη βάρδια των εργαζομένων, στα παιδιά σου.  

 

ΔΔΙΙΕΕΚΚΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣΕΕ  ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΟΟΥΥ    



ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΕΕ  ––  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   
 
 

(τόπος), …….…(ημερομηνία)……….. 
 
 
ΘΕΜΑ :  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ  
 
 
Κύριοι,  
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες Κλαδικές Σ.Σ.Ε. και τις Διαιτητικές Αποφάσεις το επίδομα τοκετού 
καθορίζεται στο ποσό των ευρώ 1.557 ανά τοκετό και καταβάλλεται με την προσκόμιση της 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, 

Εσείς μου έχετε καταβάλλει ως επίδομα τοκετού το ποσό των ευρώ ............ για (τον υιό μου/ την 
κόρη μου) ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης).     

Παρακαλώ όπως μου καταβάλλετε τη διαφορά όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες Κλαδικές 
Σ.Σ.Ε. και τις Διαιτητικές Αποφάσεις. 

Σημειώνω ότι έχετε ήδη παραλάβει τη/τις ληξιαρχική/ές πράξη/εις γέννησης.  

 
 
 
 
Με τιμή,  
 
……………………………… (ονοματεπώνυμο) 
 
…………………….………… (Α.Μ )     
 
……………………………… (κατ/μα – Δ/νση)  
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΟΤΟΕ  (fax 210 3640429) 

Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK (fax 210 3692090) 

Κλαδικό Σωματείο στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ν. Αττικής (e-mail: kladikos@gmail.com)  

mailto:kladikos@gmail.com

