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Α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι

στα μέλη του Σωματείου μας 

που μας στηρίζουν.

      Χωρίς αυτά κανένα από τα κεκτημένα δικαιώματα που απολαμβάνουν ό λ ο ι

οι εργαζόμενοι της Eurobank, δεν θα υπήρχε, τουλάχιστον ως συμβατική δέσμευση

του εργοδότη (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).
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Ωράριο μητρότητας (σωρευτικό) (ΕΣΣΕ 6/4/2000)......................................... 43

Σ η μ ε ί ω σ η : 

Όλα τα ως άνω  κ ε κ τ η μ έ ν α  δικαιώματα και συμφέροντα του συνόλου του Προ-

σωπικού της Τράπεζας οφείλονται στις δέκα τέσσερις (14) Επιχειρησιακές Συλλογικές

Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ) και στα τέσσερα (4) Πρακτικά Συμφωνίας που υπέγραψε το

Σωματείο μας (Union) με την Διοίκηση της Τράπεζας από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. 

Πέραν αυτών υπάρχουν και δύο (2) περιπτώσεις μονομερούς ικανοποίησης από την

Τράπεζα γραπτών αιτημάτων του Σωματείου μας που λόγω της φύσης τους δεν ήταν

δυνατόν να τεθούν σε κείμενο Ε.Σ.Σ.Ε. (εκπτώσεις), έγιναν όμως αποδεκτά και ισχύουν. 

Αφορούν (βλ. σελ. 47): 

i. Εκπτώσεις - προνομιακή κάλυψη ασφαλιστικού προγράμματος “Eurolife Family” 

ii. Εκπτώσεις προγράμματος Τράπεζας “Surprice”
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Μήνυμα του Προέδρου
του Δ.Σ. του Union Eurobank ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

• 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ Union

• 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Το Συνδικάτο πρέπει με χειροπιαστές απο-
δείξεις να αποδεικνύει τη χρησιμότητα προς τα

μέλη του, αλλά και προς το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης (εν προκειμένω η
Τράπεζα Eurobank) που εκπροσωπεί, εφόσον είναι η πλέον αντιπροσωπευτική της συν-
δικαλιστική οργάνωση.
     Οι αποδείξεις αυτές κυρίως είναι οι κατακτήσεις που ακολουθούν, τα «κεκτημένα» δη-
λαδή δικαιώματα και συμφέροντα του Προσωπικού στους βασικούς τομείς της συνδικαλι-
στικής δράσης: Αμοιβές Προσωπικού - Παροχές – Ασφαλιστικές Παροχές και Θεσμικές
Ρυθμίσεις, μέσω της υπογραφής με τον εργοδότη  σ υ μ φ ω ν ι ώ ν, δηλ. των Επιχειρησια-
κών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και των Πρακτικών Συμφωνίας (Π.Σ.).
     Με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) χρόνων, ως «Σωματείο Εργαζομένων της Τραπεζι-
κής Επιχείρησης EFG Eurobank» και το διακριτικό τίτλο «Σωματείο (Union) Eurobank»,
σας παραθέτουμε το σύνολο των δικαιωμάτων - συμφερόντων του Προσωπικού της Τρά-
πεζας που θεσμοθετήσαμε, μέσω της υπογραφής των Ε.Σ.Σ.Ε. και των Π.Σ., τα οποία
ανάγλυφα αναδεικνύουν οι σελίδες που ακολουθούν. 
     Όλες αυτές οι Ε.Σ.Σ.Ε. και τα Π.Σ. συμπληρώνουν τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Τράπεζας που κι αυτός αποτελεί Ε.Σ.Σ.Ε. (12/09/2000,
13/06/2013 και 06/04/2015). Οι ρυθμίσεις αυτές δεσμεύουν την Τράπεζα και δεν μπορούν
να αλλαχθούν μονομερώς, οπότε έχουν μεγάλη θεσμική αξία. 
     Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύουν και το μέγεθος της προσφοράς του Σωματείου μας
σε εποχές δύσκολες για το συνδικαλιστικό κίνημα, όπου καθημερινά οι δυνάμεις της Ερ-
γασίας οπισθοχωρούν μπροστά στο πανίσχυρο διευθυντικό δικαίωμα, το βάρος της κρί-
σης στην χώρα και την υφιστάμενη αντεργατική «μνημονιακή» νομοθεσία…
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Από τη θεωρία, λοιπόν και το σύνθημα, στο άμεσο αποτέλεσμα και την πράξη, όπως αθό-
ρυβα οι συνεργάτες μου κι εγώ στο Δ.Σ. του Union συνηθίζουμε να κάνουμε την τελευταία
δεκαπενταετία, χωρίς τα μέλη μας να έχουν θυσιάσει ούτε ένα απεργιακό μεροκάματο για
την επιτυχία του σκοπού μας. 
Να συνεκτιμηθεί από τα μέλη μας ότι σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα τραπεζοϋπαλληλι-
κά σωματεία εργαζομένων το Union καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης (για την χώρα και
το τραπεζικό της σύστημα) δεν υπέγραψε ούτε μία (1) Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. με μειώσεις επί
των αποδοχών του Προσωπικού της Eurobank. 
     Ακόμα και όταν η «απειλή» της νέας, μνημονιακής  και αντεργατικής νομοθεσίας επέ-
βαλε «θυσίες» επί των αποδοχών προς την εργοδοτική πλευρά, για να διατηρηθούν τα
υπόλοιπα κεκτημένα, όχι μόνο δεν ενδώσαμε, αλλά πετύχαμε και μία μικρή έστω, αύξηση
με την καθιέρωση του «επιδόματος εξομάλυνσης»! (Ε.Σ.Σ.Ε. 27/06/2012 και Ε.Σ.Σ.Ε
06/04/2015). 
Είμαστε επίσης ο μοναδικός χώρος που διατηρήσαμε την μεγαλύτερη ίσως παροχή του
Προσωπικού, δηλαδή το Συνταξιοδοτικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα παρ’ ότι δόθηκε το δι-
καίωμα της εφάπαξ, εθελοντικής ρευστοποίησης του (Ε.Σ.Σ.Ε. 01/05/2013).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσω Ε.Σ.Σ.Ε προστατεύσαμε το Προσωπικό της Eurobank
από ενδεχόμενο ομαδικών απολύσεων, την 1η φορά με τον κίνδυνο των επιθετικών εξαγο-
ρών της Eurobank και της υπερσυγκέντρωσης εργαζομένων (Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002) και την
2η φορά με τον κίνδυνο διαμελισμού της Τράπεζας, ακριβώς δύο (2) μήνες μετά το «κούρε-
μα» των ελληνικών ομολόγων (P.S.I./Μάρτιος 2012) που οδήγησε τις ελληνικές 
Τράπεζες σε κατάσταση σχεδόν χρεοκοπίας (Ε.Σ.Σ.Ε 27/06/2012). 
Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. του Union για την άμεση βοήθεια και την
μέγιστη συμβολή που είχαν στην διαμόρφωση και ισχύ του παρόντος χάρτη των κεκτημέ-
νων και ελπίζω στην αναγνώριση της 15ετούς προσπάθειας του Σωματείου μας από τους
φυσικούς κριτές του που είναι  τ α  μ έ λ η  μας…

Απρίλιος 2015

Στάθης Χαρίτος 

Πρόεδρος Δ.Σ.
Σωματείου (Union) Eurobank
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Αμοιβές

Επιδόματα
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Αποδοχές Προσωπικού
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Απαγορεύτηκε η μονομερής μείωση από την Τράπεζα του συνολικού συμβατικού

μισθού. 
• Θεσμοθετήθηκε ότι κάθε υπάλληλος θα μπορεί να έχει πληροφόρηση για τον εκά-

στοτε συμβατικό μισθό του, όπως και η Επιθεώρηση Εργασίας και κάθε αρμόδια
αρχή της Πολιτείας. 

• Συμφωνήθηκε η καταβολή του μηνιαίου μισθού σε δύο (2) δόσεις από την ίδια 
την Τράπεζα και όχι μέσω άλλης Τράπεζας. 

Επέκταση μισθοδοσίας για έξι μήνες 
σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Σε περίπτωση τεκμηριωμένης παράτασης αναρρωτικής άδειας πέραν των 6 μηνών

που καλύπτει το Ταμείο Υγείας, η Τράπεζα αναλαμβάνει τη συνέχιση καταβολής μι-
σθοδοσίας για επιπλέον 6 μήνες. 

Μισθολογικές αυξήσεις
ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Όσοι υπάλληλοι είχαν σύνολο συμβατικών αποδοχών μέχρι και € 1.600 (συμβατικός

μισθός + επίδομα γέννησης τέκνου) και ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησης τους για
το 2004, έλαβαν: 
1. Βαθμός αξιολόγησης I, αύξηση € 30 
2. Βαθμός αξιολόγησης Ξ, αύξηση € 50 
3. Βαθμός αξιολόγησης Α, αύξηση € 80 

• Όσοι είχαν συνολικές συμβατικές αποδοχές, από € 1.601 μέχρι και € 1.700 το μήνα
έλαβαν ενιαία αύξηση €40, εφόσον για το 2004 αξιολογήθηκαν με τον βαθμό Ι και
άνω. 

Επίδομα γέννησης τέκνων
ΕΣΣΕ 03/01/2002:
• Καθιερώνεται μηνιαίο επίδομα γεννήσεως τέκνων, ως εξής:                  

Για το 1ο παιδί, 150 € το μήνα
Για το 2ο παιδί, 150 € το μήνα
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Για το 3ο παιδί, 210 € το μήνα
Για το 4ο παιδί, 235 € το μήνα
Για το 5ο παιδί, 265 € το μήνα
Για το 6ο παιδί και άνω, 300 € το μήνα για το καθένα

• Το επίδομα αυτό χορηγείται έξω από τον ενιαίο συμβατικό μισθό, με δικαιούχους
τους γονείς που τα παιδιά του γεννήθηκαν από την 01/10/2000 και μετά. 

• Το 100% του επιδόματος χορηγείται σε όσους υπαλλήλους έχουν μικτές μηνιαίες
αποδοχές μέχρι 1.500 €, ενώ το 50% του επιδόματος χορηγείται σε όσους έχουν μι-
κτές μηνιαίες αποδοχές μέχρι 2.250 €. Όσοι έχουν μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω
από 2.250 € δεν λαμβάνουν το επίδομα. 

• Το επίδομα θα καταβάλλεται έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας κάθε
παιδιού. 

ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Το παραπάνω επίδομα επεκτείνεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στους

υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στην Τράπεζα από 3/01/2002 και εφεξής. 

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Αυξάνεται το μηνιαίο επίδομα γέννησης τέκνων κατά 6 € για το 1ο και το 2ο παιδί

και κατά 10 € για το 3ο παιδί και άνω κατά κατηγορία και διαμορφώνονται ως εξής: 
Για το 1ο παιδί, 156 € το μήνα
Για το 2ο παιδί, 156 € το μήνα
Για το 3ο παιδί, 220 € το μήνα
Για το 4ο παιδί, 245 € το μήνα
Για το 5ο παιδί, 275 € το μήνα
Για το 6ο παιδί και άνω, 310 € το μήνα για το καθένα

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Διευρύνθηκαν τα όρια χορήγησής του επιδόματος, ως εξής:

α) Το 100% του ως άνω επιδόματος το λαμβάνουν όσοι έχουν μηνιαίες μικτές
αποδοχές μέχρι 2.000 €, έναντι των 1.500 €, που ίσχυε.

β) Το 50%  του ως άνω επιδόματος το λαμβάνουν όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές
μεταξύ 2.000 € και 2.750 €, έναντι 1.500 € και 2.250 €, που ίσχυε.
• Στον υπολογισμό των ως άνω ορίων που συνθέτουν οι μικτές μηνιαίες αποδοχές
των εργαζομένων δεν θα συνυπολογίζεται στο εξής και το ήδη τυχόν χορηγούμενο επί-
δομα γέννησης προηγούμενου τέκνου.
• Η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων βοηθημάτων για όσους ήδη λαμβά-

νουν το επίδομα, ρυθμίστηκε ως εξής:
α) Υπάλληλοι που είχαν συνολικές μηνιαίες συμβατικές αποδοχές κατώτερες των

2.000 € και έπαιρναν το μισό (50%) επίδομα, λαμβάνουν τώρα ολόκληρο το επίδομα. 
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β) Υπάλληλοι των οποίων οι συνολικές μηνιαίες συμβατικές αποδοχές κυμαίνονται με-
ταξύ των 2.250 € και των 2.750 € και έχουν τέκνο γεννηθέν μετά την 01/10/2000 και δεν
λάμβαναν επίδομα, λαμβάνουν το 50% του επιδόματος. 

Επίδομα γάμου
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Καθιερώθηκε η χορήγηση από την Τράπεζα εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος 1.000 €.

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Αυξήθηκε το βοήθημα γάμου των από 1.000 € σε 1.100 €. 

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αυξήθηκε κατά 36% το βοήθημα γάμου από 1.100 € σε 1.500 €. 

Βοηθήματα πολυτέκνων
ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Κάθε 1η Ιανουαρίου η Τράπεζα θα καταβάλει σε όσους έχουν τρία (3) παιδιά 600 €

το χρόνο και σε όσους έχουν τέσσερα (4) και πάνω παιδιά 700 € το χρόνο. 
• Το επίδομα θα χορηγείται για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25

ετών, εφόσον είναι σπουδαστές αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής. 

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αύξηση κατά 33% στο χορηγούμενο βοήθημα πολυτέκνων για όσους έχουν 3 παιδιά

από 600 € σε 800 € ετησίως.
• Αύξηση κατά 43% στο ίδιο βοήθημα για όσους έχουν 4 παιδιά και άνω από 700 € σε 
1.000 € ετησίως.

Επίδομα υπαλλήλων με τέκνα «ειδικών αναγκών»
ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Καθιερώθηκε εξαμηνιαίο επίδομα από 2.100 € για όσους έχουν παιδιά αυτής της

κατηγορίας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.   
• Το επίδομα χορηγείται μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αλλά θα συμψη-

φίζεται με τα 206 € το μήνα που παίρνουν οι συνάδελφοι με τις προϋποθέσεις αυ-
τής της κατηγορίας και πηγαίνουν το παιδί τους σε ειδικό σχολείο. Τώρα δεν απαι-
τούνται παραστατικά αποδείξεων της παροχής και το υφιστάμενο επίδομα αυξάνε-
ται κατά 70%. 
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Επίδομα συμπαράστασης γονέα ανήλικου τέκνου
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Στον υπάλληλο γονέα ανηλίκου τέκνου (ηλικίας έως 12 ετών) το οποίο νοσηλεύεται

σε νοσοκομείο ή κλινική, θα χορηγούνται έξοδα διανυκτέρευσης συνοδού, έως πέν-
τε (5) ημέρες ετησίως, ποσού €50 ημερησίως μέσω μισθοδοσίας, κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης του νοσοκομείου ή της κλινικής περί διανυκτερεύσεώς του.

Επίδομα εξομάλυνσης για όλους
ΕΣΣΕ 27/06/2012:
• Καθιερώνεται η χορήγηση επιδόματος 15 € μηνιαίως που θα προσαυξάνει τις  ελά-

χιστες νόμιμες αποδοχές του κάθε υπαλλήλου.

Επίδομα εξομάλυνσης - Αύξηση
ΕΣΣΕ 06/04/2015:
• Το ποσό του Επιδόματος «Εξομάλυνσης», που καθιερώθηκε με την από 27/6/2012

ΕΣΣΕ, με το οποίο θα προσαυξάνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές νόμιμες αποδοχές
του κάθε υπαλλήλου, αυξάνεται από € 15 σε € 25 μηνιαίως.

Επίδομα κίνησης υπαλλήλων ΑμεΑ
ΕΣΣΕ 06/04/2015:
• Καθιερώθηκε η χορήγηση Εξόδων Κίνησης ποσού € 100 μηνιαίως, μέσω μισθοδο-

σίας, σε υπαλλήλους με «Ειδικές Ανάγκες» - ΑΜΕΑ (με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη
του 50%).
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Έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού

• Καθιερώθηκε το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού με την από 20/06/2000 γραπτή
μας παρέμβαση προς την Τράπεζα.

ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Αυξήθηκαν τα μηνιαία έξοδα που καταβάλει η Τράπεζα από 206 € σε 215 €.

(Με την Κλαδική Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. μέσω της Δ. Α. 38/2008 του Ο.ΜΕ.Δ. για το 2008
το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού διαμορφώθηκε στα 219 €, ενώ με την αντί-
στοιχη Δ.Α., 37/2009 αναπροσαρμόστηκε στα 231 € από 01/09/2009). 

ΕΣΣΕ 30/04/2009: 
• Αυξήθηκαν τα μηνιαία έξοδα που καταβάλει η Τράπεζα από 219 € σε 250 €.

Έξοδα φαγητού (κουπόνια)
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Θεσμοθετήθηκε η παροχή και ταυτόχρονα αυξήθηκε η αξία των κουπονιών φαγη-

τού από 1,47 € σε  2 € ημερησίως.

ΕΣΣΕ 30/04/2009: 
• Αυξήθηκε η αξία των κουπονιών φαγητού από 2 € σε 2,50 € ημερησίως. 

ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Αναστολή της παροχής από 01/07/2012.

Έξοδα - προμήθειες στεγαστικών δανείων
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Συμφωνήθηκε στα πάσης φύσεως στεγαστικά δάνεια προσωπικού να μην εισπράτ-

τονται έξοδα και προμήθειες πέραν των πραγματικών.

Στεγαστικά δάνεια Σ.Σ.Ε.
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας από 10 σε 8 χρόνια με μεγάλο

όφελος για τους νεότερους συναδέλφους δεδομένου ότι αυτή η κατηγορία δανείων
έχει πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις για το προσωπικό. 

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Μειώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου της Τρά-
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πεζας για τη λήψη στεγαστικού δανείου σύμφωνα με τους όρους των Κλαδικών
Σ.Σ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε. και από 8 γίνεται 7 χρόνια. 

Προσωπικά δάνεια (4 μισθοί)
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Μειώθηκε το επιτόκιο των χορηγούμενων από την Τράπεζα προσωπικών δανείων (4

μισθών) στους υπαλλήλους της από 4% που ίσχυε στο 3% (ετήσιο επιτόκιο).
Η μείωση συμπεριέλαβε και εφαρμόστηκε όχι μόνο στα νέα δάνεια, αλλά και σε
όσα μέχρι τότε χορηγήθηκαν.

• Στα προσωπικά δάνεια 4 μισθών που χορηγήθηκαν από τότε και εφεξής αυξήθηκαν
οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής τους και έγιναν 48 (από 36 που ίσχυε).

ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Το επιτόκιο προσωπικών δανείων μειώθηκε κατά 0,5% τόσο για τα νέα όσο και για

τα υπάρχοντα δάνεια και διαμορφώνεται στο 2,5%. 

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Μειώθηκε το επιτόκιο των προσωπικών δανείων των εργαζομένων από 2,5% σε 2%

τόσο για τα νέα, όσο και για τα υφιστάμενα δάνεια.

ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Για τα προσωπικά δάνεια που θα χορηγούνται οι ισόποσες δόσεις εξόφλησής τους

από 48 γίνονται 60, δηλ. από 4 χρόνια η αποπληρωμή τους γίνεται σε 5 χρόνια, που
σημαίνει μείωση της καταβαλλόμενης δόσης κατά 20%.

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους μέσα σε 6 χρόνια (72 ισόποσες μηνιαίες

δόσεις), έναντι μέχρι και 5 ετών (60 δόσεις) που ίσχυε.

Προσωπικά δάνεια (4 μισθοί) - Επαναχορήγηση
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Στους υπαλλήλους με υφιστάμενο Δάνειο Προσωπικού που θα έχουν αποπληρώσει

τουλάχιστον το μισό του ποσού του παραπάνω δανείου, παρέχεται η δυνατότητα
να λάβουν μετά από αίτησή τους, νέο Δάνειο Προσωπικού (το ύψος του οποίου
όπως και οι όροι & οι προϋποθέσεις χορήγησης, θα είναι σύμφωνοι με τις ισχύου-
σες Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας, σε συνδυασμό με την εκάστο-
τε σχετική Πολιτική της Τράπεζας) κατάλληλο μέρος του οποίου, θα χρησιμεύει
υποχρεωτικά για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση εκκρεμούντος κεφαλαίου, τό-
κων και εξόδων του προηγούμενου δανείου.
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UNION: στιγμιότυπα διαχρονικών επιτυχιών
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…από τις υπογραφές των Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε.



Επιτόκιο πιστωτικών καρτών & καταναλωτικών δανείων
ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Μειώθηκε το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων των

εργαζομένων από 9% σε 8,5%.

Επιτόκιο καταναλωτικών δανείων - μείωση 1%
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Μείωση επιτοκίου Καταναλωτικών Δανείων που χορηγούνται στους υπαλλήλους

της Τράπεζας, από  8,5% σε 7,5% με ισχύ από 01/05/2015.

Επιτόκιο πιστωτικών καρτών - μείωση 2%
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Μείωση επιτοκίου Πιστωτικών Καρτών που χορηγούνται στους υπαλλήλους της

Τράπεζας, από 8,5% σε 6,5% με ισχύ από 01/05/2015.

Πρόωρη χορήγηση μέρους του εφάπαξ ποσού που εδικαιούντο
οι προερχόμενοι από την τ. Τράπεζα Κρήτης υπάλληλοι
ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Ενιοποιείται το καθεστώς χορήγησης του εφάπαξ ποσού όλου του Προσωπικού,

που χορηγείται με την συνταξιοδότηση του από την Τράπεζα και ισούται με το 40%
της αποζημίωσης του Ν. 2112/20, δηλ. με 9,6 μικτούς μηνιαίους μισθούς, με την
προεξόφληση των επιπλέον 4,4 μικτών μισθών, που δικαιούνταν ως εφάπαξ   οι
προερχόμενοι από την τ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ υπάλληλοι σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε της
20/7/1999, η οποία καταργείται.

• Η προεξόφληση ακολούθησε το πνεύμα των σχετικών ρυθμίσεων που αφορούσαν
το Προσωπικό της Τράπεζας, που προερχόταν από τις τ. Τράπεζες: Αθηνών, Εργα-
σίας και Ευρωεπενδυτική, και έγινε ως εξής: 
α) Όσοι υπηρετούσαν στην Τράπεζα έως και  14 χρόνια την 31/12/05 πήραν καθαρά

ένα (1) μικτό μηνιαίο μισθό. 
β) Όσοι είχαν συμπληρώσει αντίστοιχα 14 χρόνια υπηρεσίας και μέχρι τα 24 χρόνια

πήραν καθαρά δύο (2) μικτούς μηνιαίους μισθούς. 
γ)  Οι λοιποί (από 24 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας και άνω) πήραν καθαρά 
τρείς (3) μικτούς μηνιαίους μισθούς.

• Ο τρόπος καταβολής αυτών των ποσών είχε ως εξής:
α) Αν το συνολικά καταβλητέο ποσό ήταν μέχρι 1.700 € καταβλήθηκε εξολοκλήρου
το Δεκέμβριο του 2005.
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β) Τα ποσά άνω των 1.700 € καταβλήθηκαν σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις με ελάχιστη
καταβολή τα 1.400 € εκ των οποίων η 1η τον Δεκεμβρίου του 2005, η  2η το Μάιο του
2006 και η 3η τον Ιανουάριο του 2007.

Χρηματικά βραβεία αριστευσάντων τέκνων υπαλλήλων 
& αριστευσάντων υπαλλήλων
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Ο εν λόγω πετυχημένος θεσμός, που αποτελεί πρόταση του Union Eurobank, στην

οποία θετικά ανταποκρίθηκε η Διοίκηση της Τράπεζας, κατοχυρώθηκε, παγιώθηκε
και διευρύνθηκε, με την προσθήκη βράβευσης από την Τράπεζα και των Αριστού-
χων τέκνων - Αποφοίτων του Γυμνασίου, αλλά και όλων των αριστούχων - πτυχιού-
χων Α.Ε.Ι. με μεταπτυχιακές σπουδές, ως εξής: 
α) Αριστούχοι απόφοιτοι Γυμνασίου: 300 €
β) Αριστούχοι απόφοιτοι Λυκείου: 600 €
γ)  Οι 10 πρώτοι που εισάγονται σε Α.Ε.Ι.: 1.500 €
δ) Αριστούχοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου από 9 και πάνω: 3.000 €
ε)  Αριστούχοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ως άνω (δ) κατηγορίας που ακολουθούν μετα-

πτυχιακές σπουδές:  6.000 €

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Αυξήθηκαν τα χρηματικά βραβεία της Τράπεζας προς τα αριστεύσαντα τέκνα ή και

τους υπαλλήλους της ως εξής:
α) Κατά 100 € στους αριστούχους απόφοιτους Γυμνασίου (από 300 € σε 400 €).
β) Κατά 200 € στους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου (από 600 € σε 800 €).
γ)  Κατά 300 € στους 10 πρώτους που εισάγονται σε Α.Ε.Ι. (από 1.500 € σε 1.800 €).
δ) Κατά 500 € σε όσους ανήκουν στον συνδυασμό της ως άνω (β) και (γ) κατηγορίας 
(από 2.100 € σε 2.600€).
ε)  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με πτυχίο αριστούχου: 3.000 €
στ) Κατά 1.000 € στους αριστούχους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της ως άνω (ε) κατηγορίας 
που ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές (από 6.000 € σε 7.000 €).

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αύξηση των χρηματικών βραβείων της Τράπεζας προς τα αριστεύσαντα τέκνα ή και

τους υπαλλήλους της ως εξής: 
α) Κατά 25% για τους αριστούχους απόφοιτους Γυμνασίου, δηλ. 500 €. 
β) Κατά 25% για τους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, δηλ. 1.000 €. 
γ) Κατά 11% για τους 10 πρώτους που εισάγονται σε Α.Ε.Ι., δηλ. 2.000 €.
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Ασφαλιστικές

παροχές
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Οδοντιατρικές - ορθοδοντικές καλύψεις
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Οι παροχές για Ορθοδοντικές εργασίες καταβάλλονται πέραν από αυτές του Ταμεί-

ου Υγείας (που καλύπτει το 60% της σχετικής δαπάνης), ενώ το υπόλοιπο 40% καλύ-
πτεται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα με ανώτατο όριο τα 880 € για κάθε ασφαλι-
σμένο.

ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Αύξηση των οδοντιατρικών παροχών κατά 36,3% για περιπτώσεις Κινητής και   Ακί-

νητης Προσθετικής και κατά 10% για όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Αυξάνεται ο αριθμός των ετησίως καλυπτόμενων περιστατικών Κινητής και Ακίνη-

της Προσθετικής στις οδοντιατρικές εργασίες και από 7 γίνονται 10.

ΕΣΣΕ 30/04/2009: 
• Αυξήθηκαν κατά 50% όλες οι παροχές συμπληρωματικής κάλυψης της Τράπεζας σε

σχέση με το Ταμείο Υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) που αφορούν τις Οδοντιατρικές και τις Ορθο-
δοντικές εργασίες για κάθε εργαζόμενο - ασφαλισμένο.

ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Διατήρηση παροχών.

ΕΣΣΕ 01/05/2013: 
• Θα χορηγούνται βάση πρωτοτύπων παραστατικών χωρίς προέγκριση ελεγκτών ια-

τρών του ασφαλιστικού φορέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13/06/2013: 
• Χορήγηση ορθοδοντικών παροχών με προσκόμιση 2 προσφορών και αποζημίωση

το 50% της χαμηλότερης. Ανώτατο όριο τα 1.320 €.

Οδοντιατρικές καλύψεις: αύξηση παροχών κατά 15%
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Τα ποσά συμμετοχής της Τράπεζας μέσω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

της Τράπεζας με την Ασφαλιστική εταιρία «Eurolife ERB ΑΕΑΖ», προς τους καλυπτό-
μενους από αυτό υπαλλήλους & τα ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη τους, και για
όλες τις ισχύουσες (αναφερόμενες σε προηγούμενες ΕΣΣΕ) Οδοντιατρικές εργασίες,
αυξάνονται κατά ποσοστό 15%.
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Οδοντιατρικές καλύψεις - επέκταση εργασιών
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Επέκταση του προγράμματος συμπληρωματικής οδοντιατρικής κάλυψης μέσω του

Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της Τράπεζας με την Ασφαλιστική εταιρία
«Eurolife ERB ΑΕΑΖ», και στις κάτωθι κατηγορίες Οδοντιατρικών εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 2033/16.10.2000 Ανακοίνωση της Τράπεζας
για το ίδιο θέμα.
Τα ποσά αποζημίωσης για τις κάτωθι εργασίες καθορίζονται ως εξής:
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ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ € ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Πιστοποιητικό μετά από εξέταση 11,5

2. Εξέταση προς αντιμετώπιση 
έκτακτου περιστατικού (οδοντοφατνιακό 
απόστημα, συρραφή τραύματος, κλπ.) 11,5

3. Αφαίρεση στεφάνης 5,75

4. Αφαίρεση γέφυρας κατά στήριγμα 5,75

5. Αφαίρεση μικρών όγκων 
βλεννογόνου του στόματος 33,40

6. Αφαίρεση καλύπτρας 33,40

7. Αφαίρεση κύστης 33,40

8. Αφαίρεση επουλίδας 33,40

9. Λήψη τεμαχίων & ραφή για βιοψία 
που αποδεικνύεται με έκθεση 33,40

10. Εκτομή Χαλινού 33,40

11. Αναφύτευση δοντιού και ακινητοποίηση
με νάρθηκα 33,40

12. Θεραπεία περιοδοντίτιδας με θυλάκους 
με ακτινογραφικά κριτήρια 33,40 1 φορά το χρόνο

13. Χειρουργικές επεμβάσεις επί νόσου 
του περιοδοντίου ανά τεταρτημόριο 33,40 1 φορά το χρόνο

14. Ακρωτηριασμός δοντιού, εκτομή ρίζας 
ή διχοτόμηση 33,40 1 φορά το χρόνο

15. Ανοξείδωτη στεφάνη (σε περίπτωση 
εκτεταμένης τερηδονικής προσβολής) 89,7 10 φορές το χρόνο



Σκελετοί - κρύσταλλα γυαλιών οράσεων - φακοί επαφής
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Οι παροχές καταβάλλονται πέραν των παροχών του Ταμείου Υγείας με ανώτατο

όριο τα 150 € για κάθε διετία. Τυχόν δαπάνες για αλλαγή βαθμών στην όραση του
ασφαλισμένου πριν τη συμπλήρωση διετίας καλύπτεται με ανώτατο όριο τα 75 €.

ΕΣΣΕ 27/06/2012 & ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Διατήρηση παροχών. 

ΕΣΣΕ 01/05/2013: 
• Θα χορηγούνται βάση πρωτοτύπων παραστατικών χωρίς προέγκριση ελεγκτών ια-

τρών του ασφαλιστικού φορέα.

Οφθαλμολογικές καλύψεις: αύξηση παροχών κατά 15%
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Τα ποσά συμμετοχής της Τράπεζας μέσω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

της Τράπεζας με την Ασφαλιστική εταιρία «Eurolife ERB ΑΕΑΖ», προς τους καλυπτό-
μενους από αυτό υπαλλήλους & τα ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη τους, και για
όλες τις ισχύουσες (αναφερόμενες σε προηγούμενες ΕΣΣΕ) Οφθαλμολογικές εργα-
σίες, αυξάνονται κατά ποσοστό 15%.

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αύξηση κατά 14% στο ετήσιο όριο των καλύψεων της Συμπληρωματικής Ιατροφαρ-

μακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Προσωπικού, μέσω του Προγράμ-
ματος  της  Ασφαλιστικής  Εταιρίας  Eurolife  και  διαμορφώθηκε  από 22.010 € σε
25.000 € ετησίως.

ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Όριο κάλυψης δαπανών ιατροφαρμακευτικής-νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω 

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.-Μεσιτείες Ασφαλίσεων το 75% των προσκομιζο-
μένων Παραστατικών.

• Αν ο Ασφαλιστικός Φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) καταβάλει το 25% των εξόδων θα
καταβάλλεται το 90% του υπολοίπου από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

• Ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό κάθε εξαρτώμενου μέλους 100 €.
• Διατήρηση παροχών Τράπεζας για μητρότητα, οφθαλμολογική, οδοντιατρική, ορ-

θοδοντική κάλυψη.
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ΕΣΣΕ 01/05/2013: 
• Διατήρηση συνόλου παροχών που έχουν υπογραφεί με Ε.Σ.Σ.Ε. Τράπεζας - Union

Eurobank.

Επίδομα τοκετού
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Το προβλεπόμενο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Τράπεζας - Alico (σήμερα Euro-

life) επίδομα τοκετού επεκτείνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στις
άγαμες μητέρες υπαλλήλους.

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αύξηση κατά 42% του επιδόματος για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή που

διαμορφώνεται από 528 € σε 750 €.
• Αύξηση κατά 36% της αποζημίωσης για καισαρική τομή που διαμορφώνεται από

1.467 € σε 2.000€.

ΕΣΣΕ 27/06/2012 & ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Διατήρηση παροχών μητρότητας.

ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Τυχόν διαφορά μεταξύ του επιδόματος τοκετού που προβλέπεται από την Σ.Σ.Ε.

ΟΤΟΕ - Τραπεζών της 17ης Μαΐου 1984, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα € 1.557 και
του συνολικού ποσού που λαμβάνεται από τον υπάλληλο για την ίδια αιτία από
Ασφαλιστικά Ταμεία Τραπεζών - Δημοσίου - ΙΚΑ, κ.λπ., από Eurolife ERB ΑΕΑΖ ή άλ-
λα προγράμματα ασφάλισης, θα καλύπτεται από την Τράπεζα.

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Προσωπικού
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Ρυθμίστηκε η προβλεπόμενη από τον προηγούμενο Οργανισμό Προσωπικού της τ.

Τράπεζας Εργασίας ΕΦΑΠΑΞ αποζημίωση με δικαιούχους τους συναδέλφους προ-
έλευσης από την ως άνω Τράπεζα και τους παρέχεται η δυνατότητα ή να ενταχθούν
στο υφιστάμενο Ομαδικό Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης που ισχύει σήμερα για το
λοιπό Προσωπικό της Τράπεζας και χρηματοδοτείται από την ίδια, αφού δεχθούν
την διακοπή της ασφάλισής τους στο προηγούμενο πρόγραμμα της Allianz (σε αυτή
την περίπτωση θα λάβουν εντόκως και μέχρι 3 το πολύ δόσεις τα οφειλόμενα σ’ αυ-
τούς ποσά, αναλόγως) ή αν αρνηθούν, θα συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο πρό-
γραμμα της Allianz,  σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σ’ αυτό όρους.
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ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται από την Τράπεζα στο υπάρχον Συνταξιοδοτικό

Πρόγραμμα της Alico και αφορά το τμήμα των αποδοχών του υπαλλήλου πάνω από
τo πλαφόν του Ι.Κ.Α. (τότε 2.058,25 €) αυξήθηκε από 1-8-2004, κατά 1 μονάδα από
8% σε 9%.

ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Αύξηση κατά 20% του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα για το Συνταξιοδο-

τικό Πρόγραμμα του Προσωπικού, μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρείας Alico (σήμε-
ρα Eurolife) και διαμορφώθηκε από 2,5% επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών του
εργαζόμενου στο ποσοστό 3%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του τμήματος
των  αποδοχών του υπαλλήλου μέχρι του ποσού των 2.315 € μηνιαίως (όσο δηλ.
ήταν το  «πλαφόν» των αποδοχών του εργαζόμενου που υπόκειται σε εισφορές
προς το Ι.Κ.Α.).

• Αύξηση κατά 11% του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα για το ίδιο ως άνω
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα μέσω της Alico (σήμερα Eurolife) που αφορά το τμή-
μα των μηνιαίων μικτών αποδοχών πάνω από το «πλαφόν» του Ι.Κ.Α. (δηλ. το
τμήμα άνω των 2.315 €) που ήταν 9% επί αυτού του τμήματος των αποδοχών, στο
ποσοστό 10%.

ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Μείωση του ασφαλίστρου που καταβάλει η Τράπεζα στο 2% για τις αποδοχές μέχρι

τα 2.432,25 € και στο 8% για το υπερβάλλον τμήμα των 2.432,25 € που ήταν το
«πλαφόν» των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

• Ουδεμία μεταβολή στους όρους του Προγράμματος Τράπεζας - Eurolife που συμβα-
τικά δεσμεύουν την Τράπεζα. 

ΕΣΣΕ 01/05/2013: 
• Δικαίωμα ρευστοποίησης λογαριασμού (άπαξ) – διατήρηση παροχής. 

Ομαδικό συμβόλαιο Aσφάλειας Zωής και Μ.Ο.Α.
ΕΣΣΕ 20/03/2008: 
• Στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλειας ζωής μέσω Eurolife δεν υπήρχε κατώτατο όριο,

αλλά ίσχυε το ισόποσο των 28 μικτών μηνιαίων μισθών. Με την ως άνω Ε.Σ.Σ.Ε.  τί-
θεται ως κατώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 40.000 €.
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Ασφάλεια Zωής και Μ.Ο.Α.: ομαδικό συμβόλαιο Προσωπικού
- αύξηση αποζημιώσεων
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Aύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης των υπαλλήλων μέσω του ομαδικού προγράμ-

ματος με την «Eurolife ERB ΑΕΑΖ»  για «Ασφάλεια Ζωής» και «Μόνιμη Ολική Ανικα-
νότητα από ασθένεια ή ατύχημα», από 28 σε 42 μηνιαίους μισθούς.

Ασφάλεια Ζωής: ομαδικό συμβόλαιο Προσωπικού - νέα κάλυψη
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Aποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση Θανάτου από ατύχημα, στο ποσό της «Ασφά-

λειας Ζωής» (42 μισθοί), προστίθεται το ποσό των 28 μισθών.

Ασφάλεια Ζωής στεγαστικών δανείων
ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Συμφωνήθηκε έκπτωση 15% επί των ασφαλίστρων ζωής - ανικανότητας από την

Ασφαλιστική Εταιρεία EFG Ασφαλιστική Ζωής ΑΕΑΖ που συνδέονται με στεγαστικά
δάνεια που χορηγούνται από την Τράπεζα στους υπαλλήλους.

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Αυξήθηκε από 15% σε 20% η επί των ασφαλίστρων της EFG Ασφαλιστικής Ζωής πα-

ρεχόμενη έκπτωση για τις Ασφάλειες Ζωής - Ανικανότητας που συνδέονται με τα
στεγαστικά δάνεια του Προσωπικού. 

Ασφαλιστικά προγράμματα EUROLIFE: προνομιακά ασφάλιστρα
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Η Τράπεζα σε συνεργασία με την Ασφαλιστική εταιρία «Eurolife ERB ΑΕΑΖ», θα συ-

νεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση εξεύρεσης  Ασφαλιστικών  Προγραμμά-
των, με σκοπό να εξασφαλίσει για τους υπαλλήλους της, τις πλέον ανταγωνιστικές
εκπτώσεις στα σχετικά ασφαλιστικά  προϊόντα της εταιρίας.

Παιδικό αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Ως γνωστόν το Ασφαλιστικό αυτό Πρόγραμμα για τα τέκνα των υπαλλήλων μέσω

της Εταιρίας Nationale Nederlanden, ίσχυε για τους συναδέλφους - προέλευσης

35



από την τ. Τράπεζα Εργασίας, και μόνο για αυτούς που ήταν μέλη του οικείου Συλ-
λόγου εργαζομένων. Το ως άνω Αποταμιευτικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα καθιερώ-
νεται για τα τέκνα των υπαλλήλων όλης της Τράπεζας. 

• Οι συνάδελφοι της τ. Τράπεζας Εργασίας έπρεπε να δηλώσουν στην Τράπεζα αν θα
συνεχιζόταν η ρύθμιση γι’ αυτούς, με τους ίδιους όρους - προϋποθέσεις ή αν
επιθυμούσαν να εξαγοράσουν την αξία των μεριδίων τους, όπως αυτά είχαν δια-
μορφωθεί μέχρι την 31/12/2001, αφού η Τράπεζα δέχτηκε να καταβάλει τις αναλο-
γούσες σε αυτήν ασφαλιστικές εισφορές, αναδρομικά από 12/09/2000.

• Η χρηματοδότηση του Προγράμματος είναι τριμερής, δηλαδή το 50% του ετήσιου
Ασφαλίστρου καταβάλλει η Τράπεζα (130 ευρώ), το 25% ο υπάλληλος - γονέας (65
ευρώ) και το υπόλοιπο 25% (65 ευρώ) το Σωματείο στο οποίο είναι με λος ο γονέας.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας καταβολής του αναλογούντος Ασφαλίστρου
από κάποιο ή από όλα τα Σωματεία του χώρου ή στην περίπτωση που ο υπάλληλος
- γονέας δεν ανήκει σε Σωματείο, τότε η Τράπεζα αναλαμβάνει να καλύψει το ποσο-
στό αυτό, ανερχόμενης έτσι της συμμετοχής της στο 75% του ετησίου Ασφαλί-
στρου. 
Ηλικία εισόδου στο Πρόγραμμα: τα παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών. 
Ηλικία λήξης του Προγράμματος: για όσα παιδιά συμπληρώνουν το 22ο έτος της
ηλικίας τους. 

ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Αυξήθηκε το ετήσιο Ασφάλιστρο του Προγράμματος, που κατά τα ¾ καταβάλει η

Τράπεζα και κατά το ¼ ο δικαιούχος γονέας - συνάδελφος από € 258,25 σε € 300.

Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων Προσωπικού
ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Ρύθμιση δανείων Προσωπικού – Υποχρέωση Τράπεζας για έκδοση Οδηγιών με δι-

ευκολύνσεις αποπληρωμής.

ΕΣΣΕ 01/05/2013: 
• Συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για διευκόλυνση υπερχρεωμένων πιστούχων

υπαλλήλων της σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα.
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Θεσμικές

ρυθμίσεις
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Υπαγωγή στον Οργανισμό Υπηρεσίας
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Στις διατάξεις του νέου Κανονισμού υπήχθησαν πλέον και όλα τα Διευθυντικά Στε-

λέχη της Τράπεζας μέχρι τον Γενικό Διευθυντή και οι μηχανικοί της Τράπεζας. Πριν,
δεν υπάγονταν στον Κανονισμό τα στελέχη από Διευθυντή καταστήματος και άνω.

Τοποθετήσεις - καθήκοντα
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Μοναδικό κριτήριο στις τοποθετήσεις  - αναθέσεις καθηκόντων του Προσωπικού

θεσμοθετήθηκε να αποτελούν τα ουσιαστικά προσόντα και η ικανότητα των υπαλ-
λήλων.

Μεταθέσεις - αποσπάσεις
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Καθιερώθηκε το αμετάθετο σε άλλη πόλη από αυτή που υπηρετεί ο υπάλληλος. Με

προηγούμενη συναίνεση του, μπορεί να μετατεθεί.
• Μειώθηκε η χρονική περίοδος της απόσπασης με εντολή της Τράπεζας σε άλλη πό-

λη από 5 σε 3 μήνες. Τυχόν παράταση της απόσπασης είναι δυνατή μόνο με την έγ-
γραφη συγκατάθεση του υπαλλήλου.

ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Οι Διευθυντές των Μονάδων του Δικτύου της Τράπεζας μπορούν να μετατεθούν με

την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν την Διεύθυνση άλλου Καταστήματος. 
Ομοίως και όσα στελέχη ονομάζονται Διευθυντές και αναλαμβάνουν Κατάστημα. 
Σε αυτή την περίπτωση κατοχυρώνονται όχι μόνο τα οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα
οικοσκευής που προέβλεπε ο Οργανισμός Προσωπικού, αλλά και τα έξοδα ενοικίου.

• Τα στελέχη ενός Καταστήματος (Προϊστάμενος και άνω ή Επαγγελματικός - Στεγα-
στικός Σύμβουλος) μπορούν να μετατεθούν (μετακινηθούν) σε ακτίνα τριάντα (30)
χιλιομέτρων από τον τόπο υπηρεσίας τους σε άλλο Κατάστημα με την προϋπόθεση
ότι η Τράπεζα θα τους καταβάλει τα έξοδα κίνησης με ανώτατο όριο τα αναλογούν-
τα σε 100 λίτρα βενζίνης, που δεν συμψηφίζονται με τυχόν ήδη καταβαλλόμενα
έξοδα βενζίνης (120 λίτρα κ.λ.π). 

• Όλο το υπόλοιπο Προσωπικό (Κεντρικών Μονάδων ή και απλοί υπάλληλοι Δικτύου)
δεν μπορεί να μετατεθεί σε άλλη πόλη χωρίς τη συναίνεση του (ως μία πόλη θεω-
ρείται το λεκανοπέδιο της Αττικής).
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Πειθαρχικά παραπτώματα
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Καταγράφηκαν οριστικά και όχι ενδεικτικά, όπως ήταν πριν, τα πειθαρχικά παρα-

πτώματα για να εξαλειφθεί τυχόν ενδεχόμενο αυθαίρετης ερμηνείας.

Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Η σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι πλέον μικτή: Τρεις εκπρόσωποι της

Τράπεζας και δύο εκπρόσωποι του Σωματείου, μέλη του οποίου είναι οι προσφεύ-
γοντες υπάλληλοι.

• Θεσπίστηκε Πειθαρχικό Συμβούλιο με ίδια δομή και σύνθεση , όπως το αντίστοιχο
Υπηρεσιακό, για την εξέταση ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλ-
λήλων. Στη θέση του πριν ήταν το απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα. Λειτουργεί όπως
ακριβώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΕΣΣΕ 19/07/2004: 
• Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας στις συνεδριάσεις

του Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρο 14 του Εσωτερι-
κού Κανονισμού - Οργανισμού της Τράπεζας), κάθε προσφεύγοντος υπαλλήλου για
την ουσιαστική στήριξη της προσφυγής ή και του παραπόνου του. 

Συγγενείς υπάλληλοι - πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Επιτράπηκε πλέον η πρόσληψη συγγενών υπαλλήλων της Τράπεζας σύμφωνα με

την εκάστοτε πολιτική της. 
• Ρυθμίστηκε το πρόβλημα συνυπηρέτησης συγγενών υπαλλήλων ως εξής: 

α) Υπάλληλοι συγγενείς μεταξύ τους, δεν είναι επιτρεπτό να τοποθετούνται σε θέ-
σεις από τις οποίες ο ένας μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να ελέγχει, να προωθεί, να
εξετάζει, να εγκρίνει, να καθορίζει ή να επηρεάζει την εργασία που εκτελεί ο άλλος. 

β) Δεν θεωρείται επιτρεπτό οι συγγενείς υπάλληλοι να τοποθετούνται σε θέσεις
από τις οποίες ο ένας μπορεί να επηρεάσει την μισθολογική εξέλιξη ή προαγωγή του
άλλου. 

γ) Με βάση τις ανωτέρω αρχές οι υπάλληλοι που κατέστησαν συγγενείς μετά την
πρόσληψή τους ή και την συγχώνευση / απορρόφηση του νομικού προσώπου στο
οποίο υπηρετούσαν θα μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα. 
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ΕΣΣΕ 11/04/2003: 
• Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα πρόσληψης αριστούχων τέκνων υπαλλήλων, πτυχι-

ούχων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ισοτίμων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής,
σε γνωστικούς τομείς σχετικούς με τις εργασίες και το αντικείμενο της Τράπεζας.

Διαθεσιμότητα υπαλλήλου
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Με απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας, μπορεί να τεθεί στη διάθεση της οποιοσ-

δήποτε υπάλληλος, αν εκκρεμεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη για ιδιαί-
τερα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που
αφορούν τον υπάλληλο και την υπηρεσία του, την ασφάλεια των συναλλαγών της
Τράπεζας και των πελατών της ή τρίτων, ή την αποφυγή ζημιάς των ανωτέρω. 

• Καθιερώθηκε ανώτατο όριο διαθεσιμότητας ενός υπαλλήλου το διάστημα των έξι
μηνών. 

Λύση της εργασιακής σχέσης
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Βελτιώθηκαν τυπικά και ουσιαστικά υπέρ του εργαζόμενου οι όροι καταγγελίας της

ατομικής του σύμβασης εργασίας. Η καταγγελία πλέον πρέπει να είναι αιτιολογημέ-
νη, ενώ πριν ήταν αναιτιολόγητη.

• Πλέον ευχερώς ο εργαζόμενος μπορεί νομικά να αποκρούσει ενώπιον του Δικαστη-
ρίου μία άδικη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.

Συμβατική απαγόρευση ομαδικών απολύσεων
ΕΣΣΕ 03/01/2002: 
• Θεσπίζεται συμβατική-νομική δέσμευση της Τράπεζας ότι δεν θα προβεί σε απολύ-

σεις για οικονομοτεχνικούς, διαρθρωτικούς και οργανωτικούς λόγους μέχρι
30/06/2003. (Η διάταξη αυτή τέθηκε για την απορρόφηση κραδασμών από τυχόν
πλεονάζον Προσωπικό των  μεγάλων συγχωνεύσεων Τραπεζών που έκανε η Eu-
robank εκείνη την περίοδο).

ΕΣΣΕ 27/06/2012: 
• Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας για 12 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρού-

σης. (Η διάταξη αυτή τέθηκε ως «ασπίδα» για ενδεχόμενο «διαμελισμό» της Τράπε-
ζας στον τότε κίνδυνο χρεοκοπίας του συστήματος, εξαιτίας του P.S.I. τον Μάρτιο
του 2012).
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Δελτία αξιολόγησης
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Θεσπίστηκε το δικαίωμα της ένστασης του υπαλλήλου σε κάθε περίπτωση που αυ-

τός θεωρεί ότι αδικήθηκε κατά τη σύνταξη του Δελτίου Αξιολόγησης και την σε αυτό
βαθμολογία του.

• Αν δεν ικανοποιείται από τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια έχει δικαίωμα προσφυγής
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας που κρίνει σε τελικό βαθμό.

ΕΣΣΕ 30/11/2005: 
• Τα δελτία συντάσσονται πλέον κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του επομένου

έτους που αφορά η αξιολόγηση κι όχι το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
• Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων αναβαθμολόγησης. 
• Για την «επικίνδυνη» ζώνη της αξιολόγησης στη γενική βαθμολογία «Σ» απαιτείται

πλήρης αξιολόγηση των κριτών (σχόλια) σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις του
δελτίου. (Σημείωση: Με το νέο σύστημα αξιολόγησης η ένδειξη «Σ» έχει αντικατα-
σταθεί με το Βαθμό: 1).

• Όσοι υπάλληλοι δεν ανήκουν σε κανένα Σωματείο Εργαζομένων της Τράπεζας εκ-
προσωπούνται στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Τράπεζας από τους δύο (2)
εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου του χώρου δηλαδή το Union
Eurobank.

• Σε περίπτωση προσφυγής για αναβαθμολόγηση του δελτίου ο υπάλληλος καταφεύ-
γει στο ιεραρχικά ανώτερο των προϊσταμένων του επίπεδο, καταργουμένων (σε πε-
ρίπτωση άρνησης ή μη απάντησης) των επομένων επιπέδων ιεραρχίας. Αν και πάλι
δεν ικανοποιηθεί, της αίτησής του επιλαμβάνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
Τράπεζας.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής προόδου τέκνων
ΕΣΣΕ 30/04/2009: 
• Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου

των τέκνων των υπαλλήλων της Τράπεζας ηλικίας από 16 ετών έως και 18 ετών για
τρεις (3) ημέρες συνολικά σε κάθε ημερολογιακό έτος.

Άδεια γονέων με τέκνα ΑμεΑ
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Στους υπαλλήλους που έχουν τέκνα «Ειδικών Αναγκών» χορηγείται μετά από αίτη-

μά τους, άδεια μετ’ αποδοχών, μέχρι τρεις (3) ημέρες ανά εξάμηνο (πάντα εντός του
τρέχοντος εξαμήνου).
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Άδεια γονέων για νοσηλεία ανήλικου τέκνου
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, ανηλίκου (ηλικίας μέχρι 12 ετών)

τέκνου υπαλλήλου, ο υπάλληλος δικαιούται, μετά από αίτηση του, άδεια μετ’ απο-
δοχών μέχρι 5 ημέρες ετησίως.

Άδεια για υιοθεσία τέκνου
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Χορηγείται, μετά από σχετικό αίτημα του/της υπαλλήλου, άδεια μετ’ αποδοχών  μέ-

χρι τεσσάρων (4) μηνών, χορηγούμενη αμέσως μετά την κατά νόμον ολοκλήρωση
της υιοθεσίας τέκνου, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον η
υιοθεσία αφορά τέκνο μικρότερο της ηλικίας των έξι (6) ετών, τότε μέρος της ανω-
τέρω αδείας υιοθεσίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, είναι δυνα-
τόν, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου (συνοδευόμενης από Υπεύθυνη Δήλωση ότι
έχει κάνει έναρξη της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου & με τα σχετικά κατά νόμον δι-
καιολογητικά), να χορηγηθεί στο αμέσως προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της
υιοθεσίας διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών υπάλληλος, έχει τουλάχιστον
ισόποσο υπόλοιπο κανονικής αδείας.

Άδεια γονέων με τέκνα σε προσχολική ηλικία
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Όσοι υπάλληλοι έχουν τέκνα προσχολικής ηλικίας (μέχρι 6 ετών) στους οποίους δεν

καταβάλλεται για αυτά, επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού από την Τράπεζα, θα δι-
καιούνται, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων (για το σύνολο των τέκνων αυτών),  μία (1)
ημέρα  άδεια το μήνα, μετ’ αποδοχών, χωρίς δικαίωμα μεταφοράς της σε επόμενο
μήνα. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς, τυγχάνουν υπάλληλοι της Τράπεζας, τότε
η άδεια θα χορηγείται στον έναν εκ των δύο γονέων, που επιλέγεται με κοινή δήλω-
σή τους.

Άδεια αιμοδοσίας
ΕΣΣΕ 30/04/2009: 
• Η χορηγούμενη άδεια στους υπαλλήλους της Τράπεζας - αιμοδότες (1 ημέρα για κά-

θε αιμοδοσία και μέχρι 2 ημέρες ετησίως) θα μπορεί να λαμβάνεται από τον δι-
καιούχο συνάδελφο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημέρα αιμοδοσίας σε συνεν-
νόηση με τη μονάδα του.

42



Άδεια γάμου
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Αυξήθηκε κατά μία (1) ημέρα η άδεια γάμου (από 5 σε 6 εργάσιμες ημέρες).

Ωράριο εργασίας
ΕΣΣΕ 12/09/2000: 
• Αναγνωρίστηκε ότι το ωράριο εργασίας της Τράπεζας είναι το ισχύον σύμφωνα με

τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

Ωράριο μητρότητας (σωρευτικό)
ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
• Μετά από σχετική αίτηση του/της υπαλλήλου και με την προϋπόθεση της δια-

σφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του επιμέρους Τμήματος Μονάδος / Κατα-
στήματος που απασχολείται ο υπάλληλος, είναι δυνατή κατόπιν συνακόλουθης
έγκρισης της Τράπεζας, η αντικατάσταση του μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για
τη φροντίδα παιδιών, (όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της από 30.6.2004 Κλαδικής
Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. - Τραπεζών, στη χρονική περίοδο που ο/η γονέας δικαιούται το
μειωμένο ωράριο) με συνεχόμενη  ισόχρονη άδεια μετ΄ αποδοχών, εφάπαξ ή
τμηματικά.

Ωράριο διευρυμένο Ειδικών Μονάδων Δικτύου
ΕΣΣΕ 18/01/2006: 

Ρυθμίστηκε το ειδικό ωράριο εργασίας και συναλλαγών στις δύο (2) Τραπεζικές
Μονάδες στα Εμπορικά Κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, «The
Mall Of Athens» και «Mediterranean Cosmos», καλύπτοντας πλήρως τα υφιστάμενα
δικαιώματα και συμφέροντα του Προσωπικού, αλλά και διευρύνοντάς τα εντυπωσια-
κά, αφού:
• Καθιερώθηκε σύστημα σε βάρδιες εργασίας, με πενθήμερη (5) απασχόληση, συνο-

λικής εβδομαδιαίας διάρκειας 35 ωρών, δηλαδή κατά δύο (2) ώρες λιγότερη απα-
σχόληση από το προβλεπόμενο και ισχύον τραπεζικό ωράριο, για τους εργαζόμε-
νους σε αυτές τις δύο μονάδες της Τράπεζας.

• Το ωράριο εργασίας και το ωράριο συναλλαγών με το κοινό διαμορφώθηκε ως εξής:

43



• Θεσπίστηκε υψηλό-μηνιαίο επίδομα (πρόσθετη παροχή, μη συμψηφιζόμενη με οι-
αδήποτε υφιστάμενη) για όλους τους εργαζόμενους με το σύστημα αυτό ως εξής:

Υπεύθυνος Βάρδιας: 235 €     -     Λοιπό Προσωπικό:  220 €
• Οι εν λόγω μονάδες δεν θα λειτουργούν ούτε Κυριακές, ούτε Αργίες, αλλά μόνο

Σάββατο με την υποχρέωση της Τράπεζας να παρέχει - σε αυτή την περίπτωση - ρε-
πό και ό,τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία για επιπλέον αμοιβές (υπερεργασία,
υπερωρία κ.λπ.).

• Απαραίτητη προϋπόθεση απασχόλησης εργαζομένων σε αυτές τις δύο (2) μονάδες
εργασίας είναι η γραπτή συγκατάθεσή τους.

• Προβλέπεται η ισχύς οιασδήποτε σημερινής ή μελλοντικής ευνοϊκότερης ρύθμισης
για το ίδιο θέμα, από όποια πηγή Δικαίου και να προέρχεται αυτή, μη αποκλειόμε-
νης νεώτερης ρύθμισης μέσω κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

ΕΣΣΕ 14/03/2007: 
• Δέκα (10) καταστήματα το πολύ (ανάμεσα σ’ αυτά και τα ήδη λειτουργούντα στα

Εμπορικά Κέντρα THE MALL και COSMOS Θεσσαλονίκης) θα λειτουργούν με ιδιαίτε-
ρο   - κατ’ εξαίρεση καθεστώς - ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

κατά το Σάββατο 

1η Βάρδια 2η Βάρδια

Ωράριο Εργασίας 10:00 - 17:00
Ωράριο Συναλλαγών 10:45 - 16:30

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δευτέρα έως & Παρασκευή 

1η Βάρδια 2η Βάρδια

Ωράριο Εργασίας 07:45 - 14:45 13:30 - 20:30
Ωράριο Συναλλαγών 08:00 - 20:00

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δευτέρα έως & Παρασκευή 

1η Βάρδια 2η Βάρδια

Ωράριο Εργασίας 08:45 - 15:45 13:45 - 20:45
Ωράριο Συναλλαγών 09:00 - 20:00
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(Όταν το σύστημα βαρδιών περιλαμβάνει σε μία εβδομάδα εργασία Σαββάτου τότε
τα ανωτέρω ωράρια εργασίας αυξάνονται κατά 90 λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια).

• Σύμφωνα με τη κλαδική Σ.Σ.Ε η Τράπεζα ορίζει τα καταστήματα που θα λειτουργούν
ως άνω. Με τη δική μας επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει για το κα-
θένα απ’ αυτά, τόσο το Σωματείο μας, όσο την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

• Η προσχώρησή των υπαλλήλων στο σύστημα της βάρδιας είναι οικειοθελής και
προκύπτει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή τους.

• Όσοι εργάζονται με το σύστημα αυτό   θα λαμβάνουν μηνιαίως επιπλέον: 
Υπεύθυνος Βάρδιας: 235 €     -     Λοιπό Προσωπικό:  220 €

• Ο συνολικός χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης μειώνεται από τα οριζόμενα
στην κλαδική Σ.Σ.Ε (2002 - 2003) κατά δύο (2) ώρες, δηλ. καθιερώνεται το 35ωρο.

• Ρητά συνομολογείται ότι το σύστημα της βάρδιας που καθιερώνεται δεν συμψηφί-
ζει, τυχόν επιπρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων για υπερεργασία, υπερωρία και
ό,τι άλλο προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

ΕΣΣΕ 22/12/2009: 
• Αποχώρηση της β’ βάρδιας κατά 2,5 ώρες πιο νωρίς, αφού από τις 20:30’ το Προσω-

πικό αυτών των 10 μονάδων θα αποχωρεί τώρα στις 18:00’.
• Αύξηση της πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής ως εξής:

Υπεύθυνος Βάρδιας: από 235 € σε 250 € (6,4%)
Λοιπό Προσωπικό:  από 220 € σε 235 € (6,8%)

• Προστέθηκε θεσμική διάταξη σύμφωνα με την οποία απομακρύνεται οριστικά
κάθε επιμέρους δυνατότητα ομαδικής ή ατομικής διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας μονομερώς από την Τράπεζα, αφού ρητά απαγορεύεται: “… ο μη συμψηφι-
σμός τυχόν υπερωριών μιας μέρας προς τυχόν μη πραγματοποιηθέντα χρόνο εργα-
σίας σε άλλες  εργάσιμες ημέρες της ίδιας εβδομάδας”.

• Ρυθμίζονται επακριβώς όλες οι βάρδιες εργασίας του Προσωπικού, λειτουργίας
των μονάδων με ή χωρίς Σάββατο απασχόλησης, όπως και το ωράριο συναλλαγών. 

• Καθορίζονται ονομαστικά οι 10 μονάδες λειτουργίας της Τράπεζας με το ειδικό
ωράριο, η εκούσια και μετά τη γραπτή συγκατάθεση του Προσωπικού απασχόληση

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

κατά το Σάββατο 

1η Βάρδια 2η Βάρδια

Ωράριο Εργασίας 10:00 - 15:30
Ωράριο Συναλλαγών 10:15 - 15:00
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του στο καθεστώς αυτό, το 35ωρο εφόσον εργάζεται σε σύστημα βάρδιας που πε-
ριλαμβάνει και Σάββατο (άλλως 37ωρο).

• Αν η Τράπεζα θελήσει να επανέλθει στην προτεραία ώρα αποχώρησης του Προσω-
πικού (δηλ. στις 20:30’) ή να καταργήσει την εργασία του Σαββάτου θα πρέπει πρώ-
τα να ενημερώνει εγγράφως το Σωματείο μας και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργα-
σίας.

• Εναρμονίζεται η έναρξη λειτουργίας των 2 καταστημάτων της Τράπεζας που στεγά-
ζονται σε αντίστοιχα εμπορικά κέντρα με τη χρονική μετάθεση της κατά 2 ώρες (από
7:45’ στις 9:45’) εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου της  κλαδικής Σ.Σ.Ε.
2006-2007, με πλήρη καθορισμό βαρδιών.

ΕΣΣΕ 06/04/2015: 
Στα καταστήματα που λειτουργούν σε ειδικούς χώρους (εμπορικά κέντρα, αεροδρό-

μια, λιμάνια, κ.λπ.), όπως επί του παρόντος, τα καταστήματα “The Mall Athens” & “Cos-
mos Mediterranean”,  το προσωπικό θα εργάζεται με το σύστημα βαρδιών ως ακολού-
θως:

Α. Όταν το σύστημα βαρδιών σε μία εβδομάδα περιλαμβάνει εργασία το Σάββατο,
το προσωπικό θα εργάζεται 35 ώρες την εβδομάδα ως εξής :

• Δευτέρα - Παρασκευή:
Α’ Βάρδια  09:45 – 16:45
B’ Βάρδια  10:30 – 17:30 

• και το Σάββατο: 10:00 – 17:00

B. Όταν το σύστημα βαρδιών δεν περιλαμβάνει εργασία Σαββάτου, το προσωπικό
των καταστημάτων θα απασχολείται 37 ώρες την εβδομάδα ως εξής: 

• Δευτέρα - Πέμπτη:
A’ Βάρδια : 09:45 – 17:15
B’ Βάρδια : 10:00 – 17:30

• και Παρασκευή:
A’ Βάρδια : 09:45 – 16:45
B’ Βάρδια : 10:30 – 17:30

Πρόωρη συνταξιοδότηση
ΕΣΣΕ 30/01/2002: 
• Η Τράπεζα αποδέχτηκε το αίτημα μας για την εξέταση των περιπτώσεων πρόωρης 
συνταξιοδότησης υπαλλήλων της, κατόπιν επιθυμίας τους, με παροχή εκ μέρους της κι-
νήτρων και παροχών προς τούτο. 
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• Το αίτημα αυτό ήταν κοινό και με τα δύο άλλα τότε λειτουργούντα στο χώρο Σωμα-
τεία, γι’ αυτό και προβλέψαμε τη σύσταση κοινής Επιτροπής Τράπεζας και εκπρο-
σώπων των 3 συνδικαλιστικών οργανώσεων που δρούσαν στο πεδίο της με σκοπό
τη μελέτη του θέματος και την υποβολή σχετικού πορίσματος προς τη Διοίκηση.

• Συστήθηκε μικτή Επιτροπή μελέτης και υποβολής πορίσματος με θέμα την πρόωρη
συνταξιοδότηση, από εκπροσώπους της Τράπεζας και των τριών Σωματείων του χώ-
ρου. (Το έργο της Επιτροπής δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας της ασυνεννοησίας με τα
τότε άλλα δύο Σωματεία του χώρου και της αδυναμίας χάραξης κοινής στρατηγι-
κής). 

Πρόγραμμα προνομιακής κάλυψης - εκπτώσεων EUROLIFE FAMILY
Aποτελεί υλοποίηση του με Α.Π. 698/12-2-2009 αιτήματος μας προς την Τράπεζα με

κοινοποίηση στην Eurolife Ασφαλιστική.
Σημαντική επιτυχία το συμπληρωματικό “Premium Health Staff” που συμπληρώνει

το ομαδικό μας πρόγραμμα υγείας   ι σ ό β ι α ς   διάρκειας.

Εκπτωτικό Πρόγραμμα «SURPRICE»
Το είχαμε ξεκινήσει πρώτοι, μέσω της κάρτας για τα νέα μέλη του Union και δημοσι-

εύσει στην εφημερίδα μας “Union News”. 
Ζητήσαμε τη συνδρομή και τη συνεργασία της Τράπεζας για επέκταση του στο σύ-

νολο του Προσωπικού και σε περισσότερες συμβεβλημένες επιχειρήσεις από το πελα-
τολόγιο της με γραπτό αίτημα μας (Α.Π. 005/5-6-2009). 
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Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
& Πρακτικά Συμφωνίας

Union Eurobank - Τράπεζας (2000 - 2015)

1. Ε.Σ.Σ.Ε. 12/09/2000 (Κανονισμός Εργασίας)

2. Ε.Σ.Σ.Ε. 03/01/2002

3. Πρακτικό Συμφωνίας 03/01/2002

4. Ε.Σ.Σ.Ε. 11/04/2003

5. Πρακτικό Συμφωνίας 11/04/2003

6. Ε.Σ.Σ.Ε. 19/07/2004

7. Ε.Σ.Σ.Ε. 30/11/2005

8. Ε.Σ.Σ.Ε. 18/01/2006

9. Ε.Σ.Σ.Ε. 14/03/2007

10. Ε.Σ.Σ.Ε. 20/03/2008

11. Πρακτικό Συμφωνίας 20/03/2008

12. Ε.Σ.Σ.Ε. 30/04/2009

13. Ε.Σ.Σ.Ε. 22/12/2009

14. E.Σ.Σ.Ε. 27/06/2012

15. Ε.Σ.Σ.Ε. 01/05/2013

16. Ε.Σ.Σ.Ε. 13/06/2013 (Κωδικοποίηση Κανονισμού Εργασίας)

17. Πρακτικό Συμφωνίας 13/06/2013

18. Ε.Σ.Σ.Ε. 06/04/2015

(Επικαιροποίηση Κανονισμού Εργασίας & Παροχές Προσωπικού) 
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