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Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

Πανελλήνιος  Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias 
 

Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank 

 
 

Αθήνα 16/04/2019 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 05 
 

 
Β 50% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο 

 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Πραγματοποίηθηκε σήμερα η συνάντηση των εκπροσώπων των Συλλόγων (Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
Αγροτικής, Πανελληνίου, FBB, Probank, Πληροφορικής Ταχυδρομικού  Ταμιευτηρίου) που διεκδικούν το 
υπόλοιπο 50 % αποζημίωσης απόλυσης με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.  
 
Στη συνάντηση αυτή θέσαμε στον Υπουργό Οικονομικών τα εξής: 
 

 Υπάρχει πολιτική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο που ήταν αντιπολίτευση ότι επί 

διακυβέρνησής του θα διορθώσει αυτές τις αδικίες. 

 Το ύψιστο δικαίωμα του εργαζόμενου να αποδίδεται προνομιακά η αποζημίωση απόλυσης 

πρέπει να διατηρηθεί για πολιτικούς, ηθικούς και κατ’επέκταση ταξικούς λόγους. 

 Η καρδιά του αιτήματός μας είναι προπάντων η ηθική δικαίωση μας καθώς όλοι μας 

προσληφθήκαμε με τεράστιες απώλειες σε μισθολογικά, παροχές και εργασιακά δικαιώματα.  

 Η καταβολή της αποζημίωσης των εργαζομένων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και 

αφορά περισσότερα από 10.000 νοικοκυριά. 

 Η απόφαση για την επίλυση και απόδοση της υπόλοιπης αποζημίωσης είναι αποκλειστικά 

πολιτική καθώς περιορίστηκε στο 50% με μια ανάλογη υπουργική απόφαση. 

 Σε πολλές περιπτώσεις έγινε συμψηφισμός της αποζημίωσης με δάνεια συναδέλφων. 

 Εν τέλει χάθηκε όλη η προϋπηρεσία μας και πλέον θεωρούμαστε όλοι νεοπροσλαμβανόμενοι 
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υπάλληλοι χωρίς να μας έχει αποδοθεί η συνολική αποζημίωση. 

 

Η τοποθέτηση του κ. Υπουργού ήταν ως εξής: 
 

 Ήταν λανθασμένη η πολιτική κλεισίματος των Τραπεζών και ότι η χώρα χρειάζεται Τράπεζες 
ειδικού σκοπού.  

 Στα χρόνια του μνημονίου έχουν δημιουργηθεί τεράστιες αδικίες σε πολλές κοινωνικές ομάδες 
του πληθυσμού, μια από αυτές είναι και η μη προνομιακή απόδοση της αποζημίωσης 
απόλυσης. 

 Αναγνωρίζει το δίκαιο αίτημά μας και ανέφερε ότι η πολιτική βούληση του Υπουργείου είναι να 
επιλυθεί. 

 Πρότεινε η επίλυση του θέματος να γίνει σταδιακά και βήμα βήμα. 
 Συμφωνήσαμε να συνεχιστεί η συζήτηση και να δοθούν διευκρινήσεις σε τεχνικό και νομικό 

επίπεδο. 
 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να αποτιμήσουμε την πρώτη αυτή συνάντηση με τον Υπουργό ως θετική για την επίλυση 

του θέματος. 

 

Σήμερα, δόθηκε επιτέλους λύση στο πολυετές και δίκαιο αίτημά μας για την απόδοση, έστω και 

σταδιακά, της αποζημίωσης απόλυσης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προγραμματιστεί το ραντεβού 

με το Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού για να ρυθμιστούν και να αποτυπωθούν νομικές και 

τεχνικές πτυχές του θέματος. 

 

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                         ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ 

 

  

 


