
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 1996 
 
 
 Στην Αθήνα σήμερα, την 19η Σεπτεμβρίου 1996, οι υπογεγραμμένοι αφενός 

Κωνσταντίνος Σταμούλης - Υποδιοικητής και Χρήστος Αγορίτσας - Διευθυντής 

Προσωπικού ως εκπρόσωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει 

στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου, αριθ. 86, αφετέρου Σταύρος Κούκος και Ανέστης 

Πισχινας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους, αριθ. 15, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για τη 

διαπραγμάτευση και υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ για το έτος 1996, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από το άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και το άρθρο 4 του Ν. 1876/90, με την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και αφού αντηλλάγησαν τα εκατέρωθεν 

επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί θεσμικών και οικονομικών θεμάτων του 

Προσωπικού και επί θεμάτων που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και δραστηριότητα της 

Τράπεζας, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν, ως ρυθμίσεις της επιχειρησιακής ΣΣΕ 

έτους 1996 για την Εθνική Τράπεζα, τα ακόλουθα: 

 
 

Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Α1. Αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα θετικά αποτελέσματα της 

Τράπεζας 

1. Η Διοίκηση της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του προσωπικού στην 

επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά τη χρήση 1995, χορηγεί σε όλο το 

προσωπικό, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (bonus), ανάλογη με το βαθμό 

ως κατωτέρω: 

 α) Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Συμπρ. Υποδιευθυντές όλων των κλάδων και οι 

έχοντες λογιστική αντιστοιχία των βαθμών αυτών, όλων των κλάδων, δρχ. 

120.000. 

 β) Τμηματάρχες Α΄, Τμηματάρχες Β΄, Υποτμηματάρχες όλων των κλάδων, καθώς 

και οι έχοντες λογιστική αντιστοιχία των εν λόγω βαθμών, Σύμβουλοι 
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Διοικήσεως, Νομικοί Σύμβουλοι Κατ/των, Δημοσιογράφοι και Ιατροί δρχ. 

100.000 - [Συμπεριλαμβάνονται και οι Λογιστές Α΄ που θα προαχθούν στο 

1996 με valeur έτους 1995 και προγενέστερα).  

 γ) Λοιπό προσωπικό όλων των κλάδων και βαθμών, ενταγμένο ή μη στον 

Οργανισμό της Υπηρεσίας (μόνιμοι ή με σύμβαση)  δρχ. 80.000.  

2. Της παραπάνω ενίσχυσης δικαιούνται όσοι: 

 - Στρατεύτηκαν ή αποστρατεύτηκαν μέσα στο 1995.  

 - Προσλήφθηκαν μέσα στο 1995 και υπηρετούσαν μέχρι 30.6.96, 

 - Αποχώρησαν από 1.1.95 - 30.6.96 με σύνταξη 

 - Οι δικαιοδόχοι συντάξεως των εν ενεργεία υπαλλήλων που απεβίωσαν από 

1.1.95 μέχρι  30.6.96. 

3. Οι ανωτέρω ενισχύσεις (bonus) υπόκεινται σε κανονικές φορολογικές και 

ασφαλιστικές κρατήσεις.  

4. Συμφωνείται να συγκληθεί άμεσα και όχι αργότερα από τις 31.10.96 η μόνιμη 

Επιτροπή Πολιτικής Οικονομικών Κινήτρων (ΕΠΟΚ), που προβλέπεται από τον 

κανονισμό των πρόσθετων αμοιβών, προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της 

αρμοδιότητάς της.  

 

Α2. Επέκταση επιδόματος εμπλοκών  

 Το ειδικό μηνιαίο επίδομα εμπλοκών (κωδ. αρ. 267) όπως ισχύει σήμερα, 

χορηγείται από 1.7.1996 και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες Καθυστερήσεων 

των Περιφερειακών Διοικήσεων και των Διευθύνσεων Διεθνών Δραστηριοτήτων 

και Ναυτιλιακών Εργασιών, που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το 

αντικείμενο των καθυστερήσεων.  

 

Α3. Διεύρυνση Επιδόματος βαθμού 

 Το επίδομα βαθμού (κωδ. αρ. 243) διευρύνεται και θα χορηγείται από 1.7.1996 και 

στους κατέχοντες τους βαθμούς Υπολογιστή Α΄ και Β΄ καθώς και στους 

αντίστοιχους βαθμούς του ταμιακού και τεχνικού κλάδου. Το εν λόγω επίδομα 

καθορίζεται στο ποσό των δρχ. 3.500 και 3.000 αντίστοιχα.  
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Α4. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

1. Το χορηγούμενο στους κατόχους πτυχίων Α.Ε.Ι. επιστημονικό επίδομα (25%) και 

υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χορηγείται από 1.7.1996 και στους 

κατόχους πτυχίου Παιδαγωγικών Ακαδημιών.  

2. Αναγνωρίζεται επίσης πρόσθετος χρόνος δύο ετών για μισθολογική και 

βαθμολογική αξιοποίηση στους κατόχους πτυχίου Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που 

κατέχουν και άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. Εννοείται ότι ισχύει πάντοτε το προβλεπόμενο 

ανώτατο όριο προωθήσεων (7 έτη), λόγω κατοχής τίτλων σπουδών.  

 

 
Β. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Β1. Προώθηση Tellers 

 Αυξάνεται κατά ένα ακόμα εξάμηνο, με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, η προώθηση 

όσων ασκούν καθήκοντα teller. Για όσους έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη 

προώθηση του 1,5 έτους, ο υπολογισμός της απαιτούμενης διετούς υπηρεσίας για 

την πρόσθετη προώθηση θα αρχίζει από την 1.7.96 και μετά.  

 

Β2. Στεγαστικά δάνεια 

 Η προβλεπόμενη στη διάταξη Β1.3 της Επιχειρησιακής ΣΣΕ/1995 μείωση του 

επιτοκίου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα, ορίζεται από 16.9.1996 σε δύο (2) 

ποσοστιαίες μονάδες. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει και για τα υφιστάμενα δάνεια 

των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της Τράπεζας. 

 

Β3. Επιτόκια πιστωτικών καρτών κ.λ.π. 

 Αυξάνεται από 15% σε 30% η χορηγούμενη έκπτωση επί των επιτοκίων των 

πιστώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων καθώς και 

των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών μισθοδοσίας.  

 

Β4. Συνεταιρισμός εργαζομένων στην Ε.Τ.Ε. 

 Συμφωνείται η συγκρότηση με Πράξη της Διοίκησης, Επιτροπής, στην οποία θα 

συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ΣΥΕΤΕ, που θα μελετήσει και θα εισηγηθεί 
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μέχρι 31.10.1996 στην Τράπεζα, τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων του 

Συνεταιρισμού.  

 

Β5. Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

 Το ποσοστό συμμετοχής των μεριδιούχων ή των συνδικαλιστικών φορέων στο υπό 

σύσταση Ενιαίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, που προβλέπεται στη διάταξη Β4 της 

Επιχ/κής Σ.Σ.Ε. 1995, συμφωνείται σε ποσοστό 40% επί των συνολικών εισφορών 

που εισπράττουν από τα Μέλη τους, καταργουμένης της προϋποθέσεως, που 

αναφέρεται στην πιο πάνω διάταξη, ότι οι ανωτέρω (μεριδιούχοι ή 

συνδικαλιστικοί φορείς) θα καταβάλλουν ποσό ίσο με την εισφορά της Τράπεζας. 

Επίσης το προβλεπόμενο ανώτατο ετήσιο όριο της σχετικής επιβάρυνσης της 

Τράπεζας ορίζεται σε δρχ. 320 εκατ. Το όλο θέμα του υπό σύσταση Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου τελεί υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας.  

 

Β6. Πολιτιστικές - Αθλητικές Δραστηριότητες 

 Στην αρχή κάθε έτους, οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα υποβάλλουν στη 

Διοίκηση της Τράπεζας προς έγκριση ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα με 

προϋπολογισμό δαπανών, για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Η 

Τράπεζα θα συμμετέχει στις δαπάνες υλοποίησης των συμφωνουμένων 

προγραμμάτων κατά 50%, προκαταβάλλοντας 30% με την υποβολή του 

προγράμματος κάθε συγκεκριμένης εκδήλωσης και πριν την έναρξη αυτής. Το 

υπόλοιπο 20% θα καταβάλλεται μετά την υποβολή των απαραίτητων 

δικαιολογητικών κάθε εκδήλωσης και την απόδοση λογαριασμού.  

 

Β7. Οργανισμός Υπηρεσίας της Τράπεζας 

 Συμφωνείται να συγκροτηθεί, το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της 

παρούσας, Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου, με σκοπό την 

εκπόνηση και εισήγηση στη Διοίκηση, νέου σχεδίου Οργανισμού της Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός έτους από τη 

σύστασή της.  

 Το σχέδιο αυτό του νέου Οργανισμού Υπηρεσίας της ΕΤΕ, θ' αποτελέσει 

αντικείμενο ειδικών διαβουλεύσεων Διοίκησης και ΣΥΕΤΕ.  
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Β8. Κανονισμός Κλάδου Ασφαλείας 

 Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της Ο.Τ.Ο.Ε. σχετικά με την ασφάλεια των 

Τραπεζών, θα συσταθεί επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων 

με σκοπό τη σύνταξη νέου Κανονισμού Προσωπικού Ασφαλείας.  

 
 

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Η Τράπεζα θα ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, για τις εξελίξεις της πορείας των εργασιών της Τράπεζας καθώς και 

για θέματα τεχνολογικής και οργανωτικής μορφής καθώς και για τις 

προβλεπόμενες επιπτώσεις (ποσοτικές - ποιοτικές)  στην απασχόληση.  

 

 
Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Εκτός από επιμέρους διατάξεις της, για τις οποίες ρητώς ορίζεται διαφορετική 

ημερομηνία έναρξης ισχύος, η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται από την 1.1.1996 

και μέχρι τη σύναψη νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ.  

2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης 

φύσεως λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί για το υπαγόμενο στην παρούσα 

προσωπικό της ΕΤΕ με διατάξεις νόμων, ΣΣΕ, Διαιτητικών Αποφάσεων, 

Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, Πράξεων της Διοίκησης, 

ειδικών κανονισμών, ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από την 

παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.  

3. Η παρούσα ΣΣΕ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1) και το τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

                  Για την                                               Για τον ΣΥΕΤΕ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ        ΧΡ. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ              ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ           Α. ΠΙΣΧΙΝΑΣ 


