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       Αθήνα, 27 Απριλίου 2015 
 

Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλ. Συντ/χων 
ΑΤΕ, υπέβαλε στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και στον Υπουργό 
Οικονομικών ΥΠΟΜΝΗΜΑ σχετικά με την άμεση καταβολή από ΑΤΕ 

υπό Ειδική Εκκαθάριση, των υποχρεώσεών της, προς πρώην 
υπαλλήλους της, το περιεχόμενου του οποίου έχει ως εξής : 

« 
1. Όπως είναι ευρύτατα γνωστό, ως κεραυνός εν αιθρία, το βράδυ της 27.7.2012, 

η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος τέθηκε σε καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης. 

 

2. Ως συνέπεια της απρόβλεπτης αυτής εξέλιξης, πρώην υπάλληλοι της ΑΤΕ 

διεκδικούν τα δικαιώματά τους, σε αποζημιώσεις για : 

 Τις απλήρωτες δεδουλευμένες υπερωρίες, 

 Τις μη ληφθείσες κανονικές άδειες μέχρι την 31.12.2012, 

 Την αναλογία των Δώρων Χριστουγέννων 2012, 

 Το 50% της υπόλοιπης νόμιμης αποζημίωσής τους, λόγω της 

επακόλουθης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους, και 

 Τις διαφορές των αποδοχών τους, λόγω τελεσίδικων ή και αμετάκλητων 

Δικαστικών Αποφάσεων. 

 

3. Οι Σύλλογοί μας, που εκπροσωπούν Συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ καθώς και 

Συνταξιούχους που τελούν σε αναστολή καταβολής των Συντάξεών τους, 

απευθύνουν έκκληση 
προς εσάς, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για την άμεση καταβολή από 

την ΑΤΕ Υ.Ε.Ε., στους ως άνω δικαιούχους, πρώην Εργαζόμενους σ’ αυτή, των 

ποσών, τα οποία ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, σύμφωνα με το Νόμο, τον Οργανισμό της, 

τους όρους των ΣΣΕ και γενικότερα του ισχύοντος τότε Θεσμικού Πλαισίου, οι 

Συνταξιούχοι αυτοί καθώς και οι εναπομείναντες, πρώην υπάλληλοί της που 

εξακολουθούν να εργάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 

4. Με τον τρόπο αυτό, θα αποδειχθεί ότι : 

 

Πρώτον η σημερινή Κυβέρνηση ΔΕΝ θέτει σε ελάσσονα μοίρα τα εργατικά 

δικαιώματα, σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις Θυγατρικών Εταιρειών 

της ΑΤΕ Υ.Ε.Ε., όπως η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.  

 

Δεύτερον, η σημερινή Κυβέρνηση, με την αιτούμενη αυτή Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, θα απαλλάξει τη Δικαιοσύνη από ένα μεγάλο όγκο 

θεμάτων, τα οποία, ΩΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΕ, έχουν αχθεί ενώπιόν της. 

 

 Κύριε Πρόεδρε, 

Κύριε Υπουργέ, 

mailto:silsinate@hotmail.com


 

5. Με δεδομένο ότι το συνολικό δικαιούμενο ποσό ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ακριβώς ΔΕΝ τον επιβάρυνε το ποσό των 30 

εκατ. Ευρώ, το οποίο, με την Π.Ν.Π. της 27.3.2015, η ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. κατέβαλε 

στην ΕΒΖ, 

προσδοκούμε 
στην από μέρους σας επιβεβαίωση των φιλεργατικών θέσεων της Κυβέρνησής 

σας.» 

 

Με την ενέργειά μας αυτή, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει 
στο τελευταίο τεύχος της Εφημερίδας μας, πιστεύουμε ότι καλύπτουμε 
πλήρως το κύριο αίτημα των Συναδέλφων μας, που απολύθηκαν ή 

αποχώρησαν από την ΑΤΕ, μετά τα γεγονότα της 27.7.2012. 
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


