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Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

Πανελλήνιος  Σύλλογος Προσωπικού Eurobank Ergasias 
 

Σύλλογος Πληροφορικής Eurobank 

 
 

Αθήνα 21/06/2019 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 07 
 

 
Β 50% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων 

 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Σκοπός της ανακοίνωσής μας αυτής είναι η υπεύθυνη ενημέρωσή σας για τη διαδικασία καταβολής του 
17% της αποζημίωσης απόλυσης βάσει της Υπουργικής απόφασης του κ. Τσακαλώτου ΦΕΚ 1984/Β 
30.05.2019. 
 
Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εκπροσωπών των Συλλόγων μας και των Νομικών μας 
Σύμβουλων με τον εκπρόσωπο της εταιρείας PQH, διαχειρίστριας όλων των Τραπεζών που τελούν υπό 
εκκαθάριση. 
 
Το θέμα της συνάντησης ήταν η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής των χρημάτων.  
 
Όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες αποδόσεις ο νόμος ορίζει επακριβώς τρία στάδια.  
 
Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία και η αποστολή, από τον εκκαθαριστή, των προσωρινών πινάκων 
διανομής στην τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση. 
 
Το δεύτερο στάδιο είναι η έγκριση των πινάκων αυτών από την Τράπεζας της Ελλάδος και η επιστροφή 
τους στην εκκαθάριση.  
 
Το τρίτο στάδιο είναι η ανάρτηση των πινάκων στη διαδικτυακή σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος 
διάρκειας 15 ημερών. Ακολουθεί 10 ήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής. 
 
Με την ολοκλήρωση αυτών των σταδίων και το πέρας των προθεσμιών της ανάρτησης και άσκησης 
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ανακοπής δρομολογείται η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 
 
Στη χθεσινή μας συνάντηση πήραμε την διαβεβαίωση ότι το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη 
Ιουλίου. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι, η παραπάνω διαδικασία ισχύει για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που 
τελούν υπό εκκαθάριση, ενώ τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα και καλύπτουν το σύνολο των σημερινών 
απαιτήσεων. 
 
Όπως αντιλαμβάνεστε κανείς δεν μπορεί από σήμερα να καθορίσει τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης 
αυτών των διαδικασιών. 
 
Εμείς θα παρακολουθούμε συστηματικά το θέμα και θα παρεμβαίνουμε σε κάθε στάδιο και θα 
συνεχίσουμε να πιέζουμε για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών. 
 
Κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους να μην παρασύρονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι εκπρόσωποι των Εργαζομένων και Συνταξιούχων. 
 
Δεν επιδιώκουμε και ούτε επιζητούμε τα μπράβο αν και είχαμε, όπως όλοι γνωρίζουν, ουσιαστική και 
αποτελεσματική συμβολή. 
 
Μοναδικό μας μέλημα είναι η αποκατάσταση της αδικίας και η καταβολή του υπολοίπου ώστε να 
συμπληρωθεί το σύνολο της αποζημίωσης απόλυσης που υπολείπεται. 
 

 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ                        ΟΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΑΣ 

 

  

 


