ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2005
Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιουλίου 2005, οι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, Γενικός Διευθυντής
Ανθρώπινου Δυναμικού, ως εκπρόσωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμ. 86 και αφετέρου: Σταύρος
Κούκος και Ανέστης Πίσχινας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

(Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθ. 15, νομίμως
εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 4 του Ν. 1876/90, με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
Ι.

Με την από 24.12.2004 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (κεφ. 4, παρ.

Β΄, Γ΄ και Δ΄) μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων μερών, είχαν συμφωνηθεί τα ακόλουθα:
" Β. Στο άρθρο 3 του Κανονισμού Εργασίας προστίθεται παράγραφος 12, που έχει ως
εξής:
Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, η Τράπεζα θα προσλαμβάνει υπό τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου ένα τέκνο, εντάσσοντάς το
στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου Κλάδου, με βάση τα τυπικά προσόντα του. Το τέκνο που
θα προσλαμβάνεται, θα υποδεικνύεται στην Τράπεζα με ομόφωνη πρόταση όλων των
ενηλίκων μελών της οικογένειας. Σε περίπτωση μη ομόφωνης πρότασης, η Τράπεζα
δικαιούται, κατά την κρίση της, να προσλάβει οιοδήποτε από τα τέκνα, που πληροί τις
ανωτέρω προϋποθέσεις. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας
διάταξης, ισχύουν όπως προβλέπονται σχετικά στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας έτους 2004.
Γ. Στην περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του
άρθρου 3 του Κανονισμού Εργασίας υπόδειξη-δήλωση θα πρέπει, είτε με ομόφωνη πρόταση
είτε όχι, να γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από
το θάνατο του υπαλλήλου.
Αν το τέκνο που θα υποδειχθεί για πρόσληψη είναι ανήλικο, οφείλει το ίδιο να
μεριμνήσει για την επανάληψη της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της
ενηλικίωσής του.
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Δ.

Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της

παρούσας".
ΙΙ.

Ήδη, με την παρούσα τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τροποποιώντας εν μέρει τα εν

λόγω συμφωνηθέντα, συμφωνούν και συναποδέχονται όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν
για τέκνα υπαλλήλων που απεβίωσαν, όντες εν ενεργεία, από 1.1.2004 και εφεξής, αντί της
ημερομηνίας που είχε συμφωνηθεί με την από 24.12.2004 Επιχειρησιακή Συλλογή Σύμβαση
Εργασίας.
ΙΙΙ.

Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογή Σύμβαση Εργασίας συντάχθηκε και υπογράφηκε

σε τρία (3) αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), το δε τρίτο θα
κατατεθεί αρμοδίως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΤΕ

ΙΩ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Για τον ΣΥΕΤΕ

ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ

Α. ΠΙΣΧΙΝΑΣ

