
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2002 - 2003 

 

 Στην Αθήνα σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2002, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Θεόδωρος 

Πανταλάκης, Υποδιοικητής και Ευάγγελος Νικολάου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Προσωπικού, 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, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι, 

συμφώνησαν για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. για τα έτη 

2002 - 2003 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 εκατέρωθεν 

επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί οικονομικών θεμάτων του προσωπικού σε 

σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν, ως 

ρυθμίσεις της παρούσας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., τα ακόλουθα: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ι. Αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα θετικά αποτελέσματα της 

Τράπεζας έτους 2001 

 

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

ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά τη χρήση 2001 για την Τράπεζα, αλλά και στην 

προώθηση των εργασιών των θυγατρικών της εταιρειών, χορηγεί στο προσωπικό της 

έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (bonus) εκ του ποσού των Ευρώ 17.021.276,60, 

που έχει εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 24.4.2002 

και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης.  

2. Η εν λόγω έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (bonus) θα καταβληθεί στο προσωπικό 

της Τράπεζας, ανάλογα με την ιδιότητα και τον κατεχόμενο (ή κατά λογιστική 

αντιστοιχία) βαθμό, κατά τον ισχύοντα την 31.12.01 Κανονισμό Εργασίας, για όσους δεν 

κατέχουν θέση ευθύνης, ή με την κατεχόμενη θέση ευθύνης, ως εξής: 
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Α. Για όσους δεν κατέχουν θέση ευθύνης 

α. Προσωπικό Κλάδου Υποστηρικτικού Προσωπικού (Κατηγορίες Φροντιστών, Φυλακών 

και Προσωπικού Καθαριότητας) και Υποστηρικτικό Προσωπικό μη ενταγμένο στον 

Κανονισμό Εργασίας (Κλητήρες, Φύλακες, Καθαρίστριες, Εργάτες, Φύλακες Ακινήτων 

κ.λ.π.).  

  Ευρώ   185,00 

β. Προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Υπολογιστή Β΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και 

των αντίστοιχων βαθμών των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών 

Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και Βοηθητικό Προσωπικό του 

πρώην Ταμιακού Κλάδου μέχρι και το βαθμό του Εισπράκτορος Α΄ και του πρώην 

Τεχνικού Κλάδου μέχρι και το βαθμό του Τεχνίτη Α΄ του προϊσχύοντος Οργανισμού 

Υπηρεσίας, καθώς επίσης και μη ενταγμένο στον Κανονισμό Εργασίας υπαλληλικό 

προσωπικό.  

  Ευρώ   220,00 

γ. Υπολογιστές Α΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατη-

γοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού 

Προσωπικού, καθώς και Βοηθητικό Προσωπικό του πρώην Ταμιακού Κλάδου με 

βαθμούς Αρχιεισπράκτορος και Διαχειριστή και του πρώην Τεχνικού Κλάδου με βαθμούς 

Εργοδηγού και Αρχιεργοδηγού του προϊσχύοντος Οργανισμού Υπηρεσίας.  

  Ευρώ   255,00 

δ. Λογιστές Β΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών 

Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού.  

  Ευρώ  295,00 

ε. Λογιστές Α΄, Υποτμηματάρχες, Τμηματάρχες Β΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και 

αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών 

του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, καθώς και Δημοσιογράφοι, Ιατροί και έμμισθοι 

Νομικοί Σύμβουλοι Καταστημάτων της Τράπεζας.  

  Ευρώ   365,00 

στ. Τμηματάρχες Α΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και αντίστοιχοι βαθμοί των 

Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών του Κλάδου Τεχνικού 

Προσωπικού, Ειδικοί Συνεργάτες και Σύμβουλοι Διοίκησης: 

  Ευρώ   395,00 

ζ. Υποδιευθυντές Β΄, Υποδιευθυντές Α΄, Διευθυντές του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού και 
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αντίστοιχοι βαθμοί των Κατηγοριών Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνικών Βοηθών 

του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού: 

  Ευρώ   430,00 

 

Β. Για όσους κατέχουν θέση ευθύνης 

 α. Κλιμάκιο ευθύνης 1-3 Ευρώ   905,00 

 β. Κλιμάκιο ευθύνης 4-5 Ευρώ   760,00 

 γ. Κλιμάκιο ευθύνης 6-7 Ευρώ   655,00 

 δ. Κλιμάκιο ευθύνης 8-9  Ευρώ   545,00 

 ε. Κλιμάκιο ευθύνης 10-12 Ευρώ   470,00 

 

3. Για όσα Στελέχη της Τράπεζας χορηγείται, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης της Γενικής 

Συνέλευσης, με ειδική απόφαση της Διοίκησης εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ως "ειδικό 

bonus Στελεχών", το προβλεπόμενο στο παραπάνω Κεφάλαιο 2 ποσό θα συνυπολογίζεται 

και θα συμψηφίζεται με το εν λόγω "ειδικό bonus Στελεχών".  

4. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί σε όσους από το προσωπικό: 

 α. έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία της Τράπεζας το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 

και σήμερα:  α1) κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους εκ μέρους της 

Τράπεζας ή α2) κατόπιν παραιτήσεως χωρίς να έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής 

υπηρεσίας τουλάχιστον 3 μηνών εντός του 2001, ή α3) καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς να 

έχουν δικαιωθεί συντάξεως.  

 β.  έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσιδίκως εντός του 2001 με ποινή προστίμου δρχ. 

5000 και άνω.  

 γ. έχουν απουσιάζει εντός του 2001 σε Μονάδες του Εξωτερικού.  

 ε. έχουν προσληφθεί ως τακτικό προσωπικό εντός του 2001 και δεν έχουν συμπληρώσει 

χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών εντός του 2001.  

 στ. υπηρέτησαν εντός του 2001 με ιδιότητα προσωρινού ή "εποχιακού" προσωπικού 

5. Η οικονομική ενίσχυση της παρούσης συμφωνίας θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

 α.  Όσοι κατά τη διάρκεια του 2001, ανέλαβαν ή άσκησαν προσωρινά καθήκοντα 

ανώτερου κλιμακίου ευθύνης για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων μηνών, θα 

λάβουν αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού, αντίστοιχη με το χρόνο 

άσκησης των ανωτέρων καθηκόντων.  

 β. Όσοι ενταχθούν ή μεταταγούν, μετά την υπογραφή της παρούσας, με valeur όμως 
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1.1.2001 ή 1.7.2001, θα λάβουν, ανάλογα με την valeur, είτε ολόκληρο το ποσό είτε 

αναλογία του προβλεπομένου με την παρούσα ποσού, που αντιστοιχεί στο βαθμό ένταξης 

ή μετάταξης. 

 γ. Όσοι προαχθούν μετά την υπογραφή της παρούσας, με valeur όμως μέχρι και 

1.7.2001, θα δικαιούνται την επιπλέον διαφορά μέχρι το ποσό που προβλέπεται από τις 

ανωτέρω ρυθμίσεις για το νέο βαθμό τους.  

 δ. Όσοι έχουν απουσιάσει εντός του 2001, λόγω αδείας άνευ αποδοχών, θα λάβουν 

αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού, αντίστοιχη με τον χρόνο 

πραγματικής υπηρεσίας τους εντός του 2001, και εφόσον είναι μεγαλύτερος των τριών 

(3) μηνών.  

 ε. Όσοι έχουν προσληφθεί και έχουν συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία άνω των έξι 

(6) μηνών εντός του 2001, θα λάβουν αντίστοιχη με το χρόνο υπηρεσίας τους αναλογία 

του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού.  

 στ. Όσοι έχουν αποχωρήσει εντός του 2001 από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 

δικαιωθεί συντάξεως, θα λάβουν αναλογία του προβλεπόμενου με την παρούσα ποσού 

αντίστοιχη με το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας εντός του 2001 και εφόσον είναι άνω των 

τριών (3) μηνών.  

 ζ. Όσοι έχουν υπηρετήσει εντός του 2001 σε Μονάδες του Εξωτερικού και στην 

Ελλάδα, θα λάβουν αναλογία του προβλεπομένου με την παρούσα ποσού αντίστοιχη με 

τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας τους στην Ελλάδα, εφόσον είναι άνω των τριών (3) 

μηνών.  

 η. Όσοι ασκούσαν κατά το 2001 καθήκοντα Επόπτη Ασφαλείας ή Επικεφαλής Τεχνικών 

Συνεργείων και Συνεργείων Καθαριότητας θα λάβουν το προβλεπόμενο για τους 

κατέχοντες το βαθμό του Λογιστή Β΄ του Κλάδου Κυρίου Προσωπικού ποσό, εκτός και 

αν κατέχουν βαθμό ανώτερο του Λογιστή Β΄, οπότε θα λάβουν το προβλεπόμενο στο 

βαθμό τους.  

 

ΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

 Τα ακόλουθα, ήδη χορηγούμενα, ποσοστοποιημένα και μη, επιδόματα, όπως έχουν 

διαμορφωθεί, αυξάνονται και αναδιαμορφώνονται ως εξής: 
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Ποσό σε € από ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
1.9.2002 1.1.2003 

Διευθυντής 143,00 152,30 
Υποδιευθυντής Α΄ 121,70 131,40 
Υποδιευθυντής Β΄ 115,60 126,00 
Πρ. Τμημ. Δ/Σ 101,70 110,80 
Τμηματάρχης Α΄ 94,30 102,80  
Τμηματάρχης Β΄ 90,00 98,10 
Υποτμηματάρχης 73,10 79,70 
Λογιστής Α΄ 55,90 61,60 
Λογ. Β΄ - Διαχειρ. - Αρχιεργ.  38,00 41,80  
Υπολ. Α΄ - Αρχιεισπρ. -Εργοδ. 34,00 39,20 
Υπολ. Β΄ - Εισπρ. - Τεχν. Α΄ 32,00 37,70 

ΘΕΣΕΩΣ 
ΒΑΘΜΟΥ 243 

Υπολογιστής Γ΄ 30,00 34,20 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε € 
από 1.9.2002 

Κλιμάκιο ευθύνης   1 796,60 
Κλιμάκιο ευθύνης   2 679,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   3 647,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   4 536,20 
Κλιμάκιο ευθύνης   5 460,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   6 384,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   7 304,70 
Κλιμάκιο ευθύνης   8 230,50 
Κλιμάκιο ευθύνης   9 199,50 
Κλιμάκιο ευθύνης   10 162,60 
Κλιμάκιο ευθύνης   11 140,40 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

242 

Κλιμάκιο ευθύνης   12 108,30 
 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε € 
από 1.9.2002 

Κλιμάκιο ευθύνης   1 796,60 
Κλιμάκιο ευθύνης   2 679,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   3 647,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   4 536,20 
Κλιμάκιο ευθύνης   5 460,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   6 384,00 
Κλιμάκιο ευθύνης   7 304,70 
Κλιμάκιο ευθύνης   8 230,50 
Κλιμάκιο ευθύνης   9 199,50 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

244 

Κλιμάκιο ευθύνης   10 162,60 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΤΥΦΛΩΝ &  
ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

719 
 

93,30 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 331  151,20 

Αρχιεργοδηγός 72,80 
Εργοδηγός 62,00 

ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΕΡΓΟΔΗΤΩΝ 

238 

Τεχνίτης Α΄ 51,60 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε € 
από 1.9.2002 

Τεχνίτης Β΄ 40,80 
Τεχνίτης Γ΄ 31,40 
Κύριο Προσωπικό 41,80 ΜΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Κ.Μ. 

248 Υποστηρικτικό Προσωπικό 33,10 

 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε € 

από 1.1.2002 
Β΄ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 233  64,90 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
TELLER 

335  53,30 

 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΔ. ΒΑΘΜΟΣ Ή ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ποσό σε € 
από 1.1.2003 

Διευθυντής 481,40 
Αν. Δ/ντή - Υποδ/ντής 457,30 
Πρ. Προγραμμαναλυτής 415,50 
Προγραμμαναλυτής Β΄ 277,10 
Προγρ. Αναλυτής 186,50 
Δοκ. Προγρ/λυτής 102,70 
Βοηθ. προγρ/λυτής 72,90 

ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΤΩΝ 231 

Μαθητ. Προγρ/λυτής 60,20 
Διευθυντής 481,40 
Αν. Δ/ντή - Υποδ/ντής 457,30  
Αρχιχειριστής 415,50 
Χειριστής α΄ 331,30 
Χειριστής β΄ 277,10 
Δοκ. Χειριστής 102,70 
Βοηθ. Χειριστής 72,90 

Χειριστών Η/Υ  333 

Μαθητ. Χειριστής 60,20 
 

 Για τον καθορισμό των ποσών των επιδομάτων από 1.1.2003 (κωδ. 231, 243, 333) έχουν 

ληφθεί ως βάση τα ποσά επιδομάτων μετά την αύξηση κατά το ποσοστό που προβλέπεται 

στη Σ.Σ.Ε. 2002-2003 μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών.  

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  (ΚΩΔ. 234)  

Καθιερώνεται από 1.1.2003 επίδομα δικτύου ως εξής: 

Α. Κλάδος Κύριου Προσωπικού 

 Κλάδος Τεχνικού Προσωπικού: 

 Κατηγορίες: Μηχανικών, Υπομηχανικών, Τεχνικών Βοηθών  

    Ευρώ   20,55 
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Β. Κλάδος Τεχνικού Προσωπικού: 

 Κατηγορία: Υποστηρικτικού προσωπικού συντηρητών, πρώην βοηθητικού προσωπικού 

(τεχνίτες).  

 Κλάδος πρώην Ταμιακού Προσωπικού. 

 Κατηγορία: βοηθητικού προσωπικού (εισπράκτορες)  Ευρώ  14,70 

 

Γ. Κλάδος Υποστηρικτικού Προσωπικού 

 (φροντιστές, φύλακες, καθαρίστριες) 

     Ευρώ   11,75 

 

Τα  ανωτέρω επιδόματα, εκτός του επιδόματος με Κ.Α. 719, μετά από κάθε τμηματική 

αύξηση τους επαναποσοστικοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του 

Λογιστικού Κλάδου Προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-

Τραπεζών 1997-1998.  

Όσα αναφέρονται στην παρούσα σε σχέση με βαθμούς, κατηγορίες ή κλάδους προσωπικού 

του προϊσχύοντος Οργανισμού Υπηρεσίας, ισχύουν και για τους αντίστοιχους βαθμούς, 

κατηγορίες ή κλάδους όπου εντάσσεται το προσωπικό με βάση το νέο Κανονισμό Εργασίας.  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΘΜΟΥ 

Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για θέσπιση 

"ενοποιημένου επιδόματος βαθμού".  

Το αίτημα αυτό θα εξετασθεί μετά την επίλυση του ζητήματος της ασφάλισης των 

τραπεζοϋπαλλήλων.  

 

ΙΙΙ. ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Ατομικά δάνεια: 

α) Το συνολικό ποσό ατομικών δανείων που χορηγούνται από την Τράπεζα στο προσωπικό 

δεν θα υπερβαίνει το ύψος πέντε (5) ακαθάριστων ποσών μηνιαίων αποδοχών και κατ' 

ανώτατο όριο τα 7.000 Ευρώ.  

β) Από 1.1.2003 το ισχύον επιτόκιο όλων των ατομικών δανείων προσωπικού (και αυτών 

που είχαν συναφθεί με 6% και 8%) θα είναι 4%.  

γ) Όσα ατομικά δάνεια θα συναφθούν μετά την 1.1.2003 θα εξοφλούνται σε 40 ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις.  
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2. Στεγαστικά δάνεια: 

 Ο χρόνος υπηρεσίας δέκα (10) ετών που προβλέπεται από τον Κανονισμό Στέγασης 

Προσωπικού ως προϋπόθεση για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων μειώνεται σε εννέα 

(9) χρόνια από 1.1.2003 και σε οκτώ (8) χρόνια από 1.1.2004.  

 

 

IV. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Υπηρεσιακές στολές 

 Το χορηγούμενο ποσό ως επίδομα υπηρεσιακής στολής σύμφωνα με την απόφαση 

Διοικήσεως της 24.4.2001 (Εγκ. Σειράς Β΄ 66/26.3.02) διαμορφώνεται από 1.4.2003 ως 

εξής: 

 1.  α) Φροντιστές - Προσωπικό Ασφαλείας και  

   Χρηματαποστολών  - Επόπτες  Ασφαλείας 

   και Καθαριότητας - Τεχνίτες που εκτελούν 

   τεχνική εργασία - Τυφλοί χειριστές τηλεφω- 

   νικών κέντρων.  

  β) Εργάτες, Τεχνίτες και Εισπράκτορες (που 

   εκτελούν αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση 

   καθήκοντα φροντιστών)    Ευρώ   179,00 

 2.  Φροντιστές Γραφείων Διοικήσεως   Ευρώ   259,00 

 3.  Οδηγοί Διοικήσεως   Ευρώ  272,00 

 4. α) Λοιποί οδηγοί  

  β) Εργάτες μεταφορείς   Ευρώ   197,00 

 5.  Καθαρίστριες ολικής απασχόλησης  Ευρώ    92,00 

 6.  Καθαρίστριες μερικής απασχόλησης  Ευρώ     63,00 

 7.  Καθαρίστριες κυλικείων   Ευρώ   102,00 

 

2. Προώθηση Tellers 

 Αυξάνεται κατά ένα ακόμα εξάμηνο, με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, ο χρόνος 

προώθησης όσων ασκούν καθήκοντα teller. Για όσους έχουν εξαντλήσει τις προβλεπό-

μενες προωθήσεις των δύο (2) ετών, ο υπολογισμός της απαιτούμενης διετούς υπηρεσίας 
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για την πρόσθετη προώθηση της παρούσας θα αρχίζει από την 1.1.2003 και μετά.  

 

3. Ειδικοί όροι χρήσης πιστωτικών καρτών 

 Αυξάνεται από 30%  σε 35% η χορηγούμενη δυνάμει της Ε.Σ.Σ.Ε. 1996 έκπτωση επί των 

επιτοκίων των πιστώσεων από τη χρήση πιστωτικών καρτών.  

 

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Εκτός από επιμέρους διατάξεις της για τις οποίες ρητώς ορίζεται διαφορετική 

ημερομηνία έναρξης ισχύος, η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1.1.2002 και μέχρι τη 

σύναψη νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 

β) Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και λοιπές πάσης 

φύσεως παροχές που έχουν θεσπισθεί για το υπαγόμενο στην παρούσα προσωπικό της 

Ε.Τ.Ε. 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.  

γ) Η παρούσα ΣΣΕ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα, κάθε δε 

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

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

                 Για την ΕΤΕ                                               Για τον ΣΥΕΤΕ 

 

 

 

Θ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ         Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                  ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ             Α. ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

 

 

 


