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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Παρέμβαση Συλλόγου  
 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 

Ο Σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα της αποζημίωσης απόλυσης, προχώρησε σε 

σειρά συναντήσεων και παρεμβάσεων τόσο σε συνδικαλιστικό-πολιτικό επίπεδο όσο και σε νομικό σε 

συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο κ. Ν. Δήμα. Στόχος μας ήταν η καταβολή όλου του ποσού 

αποζημίωσης καθώς η αρχική Υπουργική Απόφαση προέβλεπε την καταβολή μόνο του 50% αποζημίωσης 

απόλυσης.  

 

Έκτοτε προέκυψαν δύο επιπλέον υπουργικές αποφάσεις που ανέβαζαν διαδοχικά το ποσοστό στο 67% και 

στο 80%. Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση ΥΑ 57312/ΕΞ 2019/ 28/05/2019 για την αύξηση του 

ποσοστού αποζημίωσης από 50% σε 67% και η ΥΑ 146996/ ΕΞ 2020/ 24/12/2020 όπου αυξήθηκε το ποσοστό 

προνομιακής ικανοποίησης από 67% στο 80%.  

 

Μετά από μια σειρά παρεμβάσεων και αμέσως μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της 

νέας Διοίκησης του Συλλόγου μας, προχωρήσαμε στην αποστολή επιστολής και σχετικού υπομνήματος προς 

τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα.  

 

Αθήνα 16/12/2021 

Προς : Υπουργό Οικονομικών 

             κ. Χρήστο Σταϊκούρα           

 

Θέμα: Καταβολή Υπολειπόμενου 20% Αποζημίωσης Απόλυσης των πρώην εργαζομένων στα υπό 

εκκαθάριση Τραπεζικά Ιδρύματα  
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) τις τρεις διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καλύφθηκε διαδοχικά, το 80% των απαιτήσεών 

μας χαρακτηρίζοντάς τες ως προνομιακές,  

 

β) το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 31/05/2019 σύμφωνα με το οποίο 

υπεγράφη η ΥΑ 57312/ΕΞ 2019/ 28/05/2019 για την αύξηση του ποσοστού αποζημίωσης από 50% σε 67% 

και τη δέσμευση για σταδιακή αποκατάσταση των αποζημιώσεων σε τρεις δόσεις. 

 

γ) το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνία 23/12/2020, σύμφωνα με το οποίο, 

υπεγράφη η ΥΑ 146996/ ΕΞ 2020/ 24/12/2020 όπου αυξήθηκε το ποσοστό προνομιακής ικανοποίησης και 

σταδιακά, και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως 

την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά 

ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.  

 

Σας επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο Υπόμνημα για το δίκαιο του αιτήματος μας και αιτούμαστε 

συνάντηση ώστε να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη του θέματος της πλήρης καταβολής της νόμιμης 

αποζημίωσης. 

 

 

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας και 

απέστειλε την ακόλουθη επιστολή. 

 

 

Αθήνα 04/01/2022 

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών  

Υπουργείο Οικονομικών  

 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 36/16-12-2021 επιστολής σας, σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει 
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η δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών με το από 23/12/2020 δελτίο τύπου: «Σταδιακά, και ανάλογα 

με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή 

της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε 

ειδική εκκαθάριση». 

Εντός του 2022, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη καταβολή. 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών από 31-05-2019 ότι το υπόλοιπο 

50% θα καταβληθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις και με δεδομένο ότι οι δύο δόσεις έχουν ήδη καταβληθεί με τις 

υπουργικές αποφάσεις ΥΑ 57312/ΕΞ 2019/ 28/05/2019  και ΥΑ 146996/ ΕΞ 2020/ 24/12/2020, θα 

συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την καταβολή εντός του 2022 

της συνολικής αποζημίωσης απόλυσης που αφορά το υπόλοιπο 20%.  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


