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 Αποζημίωση Απεργιών 2016 & 
Οικονομική Ενίσχυση 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 

Α. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 2016 αποφασίσαμε την τροποποίηση του 

κανονισμού λειτουργίας του Απεργιακού Ταμείου.  

 

Τα βασικά σημεία που τροποποιήθηκαν στον κανονισμό λειτουργίας του Απεργιακού Ταμείου είναι τα 

εξής : 

1. Αποζημίωση από την πρώτη ημέρα απεργίας.  

2. Αύξηση του ποσού αποζημίωσης από 18€ σε 30€ ανά ημέρα απεργίας και πρόσθετη αμοιβή 

5€/ημέρα από 1,8€ για κάθε τέκνο.  

3. Δυνατότητα ενίσχυσης του Απεργιακού Ταμείου από τα αποθεματικά του ταμείου του 

Συλλόγου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Απεργιακού Ταμείου 

Το Δ.Σ. σε συνεδρίαση του αποφάσισε την ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου για το 2016. 

Για να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις των ημερών απεργίας πρέπει να ζητήσουμε από την τράπεζα 

πληροφορίες που άπτονται των προσωπικών δεδομένων. 

 

Περαιτέρω, το Δ.Σ. του Συλλόγου με εισήγηση του Προεδρείου αποφάσισε να ενισχύσει (εκτάκτως) 

τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας με το ποσό των 150€. 
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Β. Για να υλοποιηθούν οι ανωτέρω αποφάσεις μας πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να συμπληρώσετε και να 

μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη εξουσιοδότηση και απαραιτήτως τον αριθμό λογαριασμού 

Eurobank . 

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι, για όσους δεν αποστείλουν την εξουσιοδότηση και τον αριθμό λογαριασμού 

Eurobank δε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις ανωτέρω αποφάσεις. 

 

Με την απόφαση αυτή ο Σύλλογός μας αναδεικνύει το αίσθημα αλληλεγγύης και συμβάλει με όλα τα 

μέσα και τις δυνάμεις του στην αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε. 

Είμαστε ενωμένοι - αλληλέγγυοι και στα εύκολα και στα δύσκολα. 

Μαζί θα πορευτούμε. 

 

Τρόποι αποστολής εξουσιοδότησης :    

 με email (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη) στο syllogos@sett.gr 

 με φαξ (υπογεγραμμένη) στο 211 40 300 20  

 με αλληλογραφία (πρωτότυπη) στα γραφεία του Συλλόγου μας (Π. Τσαλδάρη 9-11 (Πειραιώς) , 

1ος Όροφος Τ.Κ. 10552 Αθήνα. 
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