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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Β 50% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Ενημέρωση
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα από την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης του κ.
Τσακαλώτου ΦΕΚ 1984/Β 28.05.2019 και έπειτα, ακολούθησαν επανειλημμένα αιτήματα μας για συνάντηση με
αρμοδίους της ΤτΕ ώστε να ενημερωθούμε για την εξέλιξη του ζητήματος της αποζημίωσης απόλυσης, αλλά δεν
κατέστησαν δυνατά.
Κατόπιν επιστολής που απέστειλαν οι Σύλλογοι μας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 στο αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας
της Ελλάδος, με αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση επί της διαδικασίας καταβολής μέρους του υπολοίπου της
αποζημίωσης απόλυσης από τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα και την πραγματοποίηση συγκέντρωσης των
προεδρείων των Συλλόγων έξω από την ΤτΕ την Πέμπτη 17-10-2019, λάβαμε την εξής γραπτή ενημέρωση:



H ΤτΕ σύμφωνα πάντα και με τις προγενέστερες διαδικασίες προσωρινών διανομών, αναφέρει ότι ο
Ειδικός Εκκαθαριστής (PQH) που είναι αρμόδιος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό ειδική εκκαθάριση, υποβάλλει προς έγκριση στην ΤτΕ το
αίτημα προσωρινής διανομής με βάση τις αξιώσεις κάθε υπαλλήλου οι οποίες έχουν κριθεί σύννομες.



Ο Ειδικός Εκκαθαριστής υπέβαλε στις 03.10.2019 αιτήματα διανομής, πλήρη ως προς την δομή και το
περιεχόμενο, για τους υπαλλήλους των πρώην πιστωτικών ιδρυμάτων που δικαιούνται της πρόσθετης
αποζημίωσης απόλυσης σε ποσοστό 17% σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Επιπλέον τα
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αιτήματα αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί από την ΤτΕ και ότι η διαδικασία έγκρισης τους είναι σε εξέλιξη και
αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Οι Σύλλογοι μας ενεργώντας άμεσα, απέστειλαν νέα επιστολή στις 16-10-2019 προς την ΤτΕ που αναγνωρίζουν
θετικά το γεγονός της γραπτής απάντησης που έλαβαν, όμως εμμείναμε στην θέση μας ότι μία συνάντηση θα έλυνε
όλα τα προβλήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης των πινάκων από την ΤτΕ και κατά συνέπεια θα
είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε συγκεκριμένα τους συναδέλφους μας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την ΤτΕ ύστερα και από την νέα μας επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το
αργότερο μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου θα έχουν αποσταλεί οι εγκεκριμένοι πίνακες από την ΤτΕ στην
Ειδική Εκκαθάριση (PQH) για να προχωρήσει στην δημοσίευση τους.
Η διαδικασία ανακοίνωσης της διανομής από την PQH και ανάρτησης των πινάκων θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές
ημέρες και περαιτέρω θα υπάρξει δεκαήμερος (10) προθεσμία για την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο.
Επίσης ορίστηκε συνάντηση των Συλλόγων με τον Δ/ντη Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ κ. Πάσχα
για την Τετάρτη 23.10.2019 για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.
Συνάδελφοι έχουμε αναφέρει πολλές φορές να αποφεύγετε να ακούτε ασυνάρτητες πληροφορίες των «διαδρόμων».
Μόνο καλό δεν κάνουν σε οποιαδήποτε επίλυση των θεμάτων και τουναντίον τις περισσότερες φορές τα
δυσχεράνουν.
Οι Σύλλογοι μας με συνέπεια και εγκυρότητα θα σας ενημερώνουν για οποιαδήποτε εξέλιξη του ζητήματος ουσιαστικά
και χωρίς άσκοπες πληροφορίες.
Δεν σταματάμε συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα μας.
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