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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3198/55 
 

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΩ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 
Συνάδελφοι, 
 Η Διοίκηση ανταποκρίθηκε στο πάγιο αίτημα του ΣΥΕΤΕ να 
καταβάλλεται άμεσα η αποζημίωση που δικαιούται ο κάθε 
εργαζόμενος με την παραίτησή του από την Τράπεζα. Δικαίωμα που 
απορρέει από τον Νόμο 3198/55 (ν.2112/20) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 33 του Κανονισμού Εργασίας.   
 Το ύψος της αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία,  ανέρχεται στο 40%  της αποζημίωσης απόλυσης και 
υπολογίζεται ως εξής: 

                                                          

 
Χρόνια Υπηρεσίας Αναλογούντες Μηνιαίοι Μισθοί 

20 16 
21 17 
22 18 
23 19 
24 20 
25 21 
26 22 
27  23 

                      28  και άνω                  24   (ανώτατο) 
 
Φόρος :Σύμφωνα με τον ν.3842/10 ο φόρος επί της αποζημίωσης 
υπολογίζεται ως εξής: 
 

Αποζημίωση   Συντελεστής φορολόγησης 

          0 –   60.000   €      0% 
  60.001 – 100.000   €     10% 
100.001 – 150.000   €     20% 
 

 
        Μηνιαίες τακτικές αποδοχές Χ  14,5  Χ 40% Χ αναλογούντες μηνιαίοι μισθοί  
                                                      12  
 

π.χ 1000 € (αποδοχές) χ 14,5 χ 40% χ 24 μισθοί(35 χρόνια)= 11.597 € 
                                              12 
         με πλαφόν το ποσό των 60.318 €. 
 



Η μόνη προϋπόθεση που μπήκε είναι ότι η αποζημίωση θα 
καταβάλλεται εφόσον ο εργαζόμενος έχει ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ την ημερομηνία 
της παραίτησης του. Δικαίωμα που θα βεβαιώνεται από τον 
ασφαλιστικό μας φορέα μετά από την υποβολή σχετικής 
αίτησης συνταξιοδότησης  από τον κάθε εργαζόμενο. 
(Δραγατσανίου 8). 
 
Συνάδελφοι, 
 Δικαίωμα λήψης άμεσης ΠΛΗΡΟΥΣ σύνταξης ΓΗΡΑΤΟΣ 
κατοχυρώνουν όσοι συνάδελφοι όταν παραιτούνται από την Τράπεζα  
δεν υφίστανται μείωση της σύνταξής τους κατά 6% για κάθε χρόνο 
που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 65 ετών. 
Ενδεικτικά:  οι  μητέρες με 25 χρόνια και 50 ετών το 2010 καθώς και 
όσες θεμελιώνουν αργότερα ως μητέρες ανήλικου τέκνου, και 
άνδρες πριν το 1983 με 35 χρόνια  χωρίς όριο ηλικίας δικαιούνται 
ΠΛΗΡΗ σύνταξη ΓΗΡΑΤΟΣ. 
 
Συνάδελφοι, 
 Με τη συμφωνία αυτή σταματά μία δικαστική ταλαιπωρία για 
τους συναδέλφους που αναγκάζοντο να προσφύγουν στα Δικαστήρια 
για να απολαύσουν ένα νόμιμο δικαίωμα τους 
 Ο ΣΥΕΤΕ ζήτησε από τη Διοίκηση να ικανοποιήσει και τυχόν 
αιτήματα των συναδέλφων – συνταξιούχων που έχουν προσφύγει 
ήδη στα δικαστήρια και διεκδικούν με νομικά μέσα την αποζημίωση 
αυτή. 
 Επίσης πιστεύουμε ότι η Διοίκηση θα πρέπει να επανεξετάσει 
τη θέση της, για λόγους ισονομίας, και να χορηγεί την αποζημίωση 
αυτή άμεσα και στους συναδέλφους που παραιτούνται από την 
Τράπεζα χωρίς να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα  λήψης άμεσης 
πλήρους σύνταξης εφόσον πληρούν  τις άλλες προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας 
 
 

 
 


