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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 20                                                               10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 
 
 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α 
 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2001 

 
 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουµε ότι υπογράφηκε η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. µεταξύ του 
Συλλόγου µας και της Τράπεζας Πειραιώς για το 2001 µε σηµαντικά οικονοµικά και θεσµικά 
αποτελέσµατα για όλους τους Εργαζόµενους στον χώρο µας. 
Η επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που είναι πλέον γεγονός, ήταν αποτέλεσµα ενός επίµονου και 
εποικοδοµητικού διαλόγου που κράτησε αρκετές µέρες και αποτελεί σηµαντική επιτυχία του Συλλόγου 
και των εργαζοµένων που πίστεψαν και στήριξαν αποφασιστικά αυτή την διεκδικητική προσπάθεια 
στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων που πραγµατοποιήθηκε 
πρόσφατα. 
Η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. περιέχει σηµαντικές ρυθµίσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά το εισόδηµα των 
εργαζοµένων και άλλες που αποτελούν σηµαντικές θεσµικές κατακτήσεις για τους συναδέλφους µας 
που προέρχονται από τις πρώην Τράπεζες XIOS & NAT WEST αλλά και τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους, κατατάσσοντας το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς στις πρώτες 
θέσεις µεταξύ των εργαζοµένων των άλλων Τραπεζών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τα σηµαντικότερα σηµεία της Επιχειρησιακής Συµφωνίας και 

στη συνέχεια παρουσιάζουµε το ακριβές κείµενο της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 
 
 Αυξάνεται κατά 4,2% το ΣΥΝΟΛΟ των αποδοχών των εργαζοµένων, γεγονός που σηµαίνει ότι 
βελτιώνεται κατά το ίδιο ποσοστό (4,2%) και ο µη συµβατικός µισθός που χορηγείται µε 
οποιαδήποτε µορφή. 

 
 Καταβάλλεται BONUS ύψους µισής (1/2) µικτής µηνιαίας µισθοδοσίας σύµφωνα µε  αντίστοιχες 
προϋποθέσεις που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. 

 
 Εντάσσονται βαθµολογικά στον Οργανισµό προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς όλοι οι 
συνάδελφοι που προέρχονται από τις πρώην Τράπεζες XIOS & NAT WEST προκειµένου να 
τύχουν και αυτοί όλων των ευεργετικών ρυθµίσεων που ισχύουν για τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους του χώρου µας. 

 



 Μετατάσσονται οι συνάδελφοι που ασκούν εργασία κύριου προσωπικού και έχουν τις τυπικές γι’ 
αυτό προϋποθέσεις και αντιµετωπίζεται έτσι ένα µεγάλο και σοβαρό πρόβληµα που αφορά 
αρκετούς συναδέλφους µας. 

 
 Καθιερώνονται σηµαντικά οικονοµικά βραβεία στα παιδιά των συναδέλφων που αριστεύουν στο 
Γυµνάσιο & στο Λύκειο καθώς και σε αυτά που εισάγονται στα ΤΕΙ & ΑΕΙ. 

 
 Όλες οι µεταβολές που επέρχονται µετά την 1/5/01 (γάµος – γέννηση παιδιών, απόκτηση τίτλου 
σπουδών κ.ά) και έχουν οικονοµικό περιεχόµενο για τους συναδέλφους που προέρχονται από τις 
πρώην Τράπεζες XIOS & NAT WEST µε την εφαρµογή της ανάλυσης µισθοδοσίας θα 
υπολογίζονται και θα προστίθενται στις ήδη υφιστάµενες αποδοχές τους αυξάνοντας έτσι 
σηµαντικά το εισόδηµα τους το οποίο εναρµονίζεται αντίστοιχα µε το εισόδηµα των άλλων 
συναδέλφων του χώρου µας. 

 
 Μετά από αναλογιστική µελέτη που θα πραγµατοποιηθεί θα παρασχεθεί η δυνατότητα ένταξης 
στο συµβόλαιο εφ’ άπαξ παροχής, µέσω του υφιστάµενου ασφαλιστηρίου προγράµµατος ΕΦ’ 
ΆΠΑΞ της Τράπεζας Πειραιώς σε όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν µέχρι σήµερα αυτή την 
δυνατότητα. 

 
 Ικανοποιούνται ΟΛΕΣ οι αιτήσεις για την χορήγηση στεγαστικών δανείων Α’ (πρώτης) κατοικίας 
που έχουν υποβληθεί και έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που προβλέπονται. 
Για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων θα διατεθεί συνολικό ποσό ύψους 1,3 ∆ΙΣ. 
 
 Η Τράπεζα αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη του κόστους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 

(πυρός – σεισµού και εξόδων κτηµατολογίου) για όλα τα παλαιά και νέα στεγαστικά δάνεια Α’ 
(πρώτης) κατοικίας και για όλους τους εργαζόµενους µε αποτέλεσµα το όφελος για τους 
παραπάνω συναδέλφους να ανέρχεται σε 130.000 δρχ. περίπου το χρόνο.  

 
 Τέλος, κατοχυρώνεται και ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόµενους το Οµαδικό Πρόγραµµα 
Ασφάλισης που περιλαµβάνει Νοσοκοµειακή / Ιατρική Περίθαλψη, Ασφάλιση Ζωής, Ασφάλιση 
Ατυχηµάτων και µόνιµης ολικής ανικανότητας (εγκύκλιος 1367/2001) και η Τράπεζα αναλαµβάνει 
εξ’ ολοκλήρου το κόστος του προγράµµατος. 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 
 
Σήµερα την 6η Ιουλίου 2001 µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούµενης από τον Γεωργίου 
Κων/νο του Θεοδώρου, Αναπληρωτή Γεν. ∆ιευθυντή και αρµόδιο για θέµατα προσωπικού και του 
Συλλόγου Εργαζοµένων Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. 
Γραµµατέα αντίστοιχα Βασιλόπουλο Γεώργιο του Νικολάου και Κάκκα Ιωάννη του Αθανασίου, 
συζητήθηκαν τα θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου και συµφωνήθηκαν τα 
παρακάτω:  
 
- Από 1.1.2001, η προβλεπόµενη από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών αύξηση 4,2% θα 

υπολογισθεί στο σύνολο των αποδοχών του κάθε εργαζόµενου στην Τράπεζα Πειραιώς 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµβατικών αποδοχών. Η παραπάνω αύξηση θα χορηγηθεί σε 
όλους τους εργαζόµενους, εξαιρουµένων των στελεχών της Τράπεζας που οι όροι αµοιβής και 
εργασίας τους καθορίζονται µε ειδικές ατοµικές συµβάσεις. 

 
- Να καταβληθεί άµεσα στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς bonus, στο ύψος του ½ (µισού) της 

µικτής µηνιαίας µισθοδοσίας του συνόλου των υπαλλήλων της Τράπεζας. Οι προϋποθέσεις 
χορήγησης του BONUS θα είναι αντίστοιχες αυτών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην 
Τράπεζα Πειραιώς. 

 



- Από 1.7.2001 το επίδοµα teller προσαυξάνεται κατά 5.000 δρχ. και διαµορφώνεται στις 55.000 
δρχ. 

 
- Από 1.7.2001 το βρεφονηπιακό επίδοµα προσαυξάνεται κατά 5.000 δρχ. και διαµορφώνεται στις 

65.000 δρχ. 
 
- Στα παιδιά του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς που Αριστεύουν στο Γυµνάσιο και στο 

Λύκειο θα χορηγείται το ποσό των 50.000 δρχ. αντί των 15.000 δρχ. που ίσχυε µέχρι σήµερα. 
 
- Στα παιδιά του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς που εισάγονται στα Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι. 

καθιερώνεται από το τρέχον έτος η χορήγηση ποσού: 
  80.000 δρχ. για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. 
100.000 δρχ. για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. 

      ως οικονοµική επιβράβευση της προσπάθειάς τους. 
 
- Από 1.7.2001 καθιερώνεται η πλήρης κάλυψη από την Τράπεζα του συνολικού κόστους των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων πυρός – σεισµού καθώς και των εξόδων κτηµατολογίου για όλα τα 
δάνεια Α’ (πρώτης) κατοικίας (παλαιά και νέα) του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
- Τα επιδόµατα βαθµού που χορηγούνται στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς, θα συνεχίσουν 

να αυξάνονται και στο µέλλον µε µεταφορά από τον καταβαλλόµενο µη συµβατικό µισθό στα 
πλαίσια της τµηµατικής ενσωµάτωσης αντίστοιχων ποσών στο επίδοµα βαθµού όπως έγινε µε την 
αναπροσαρµογή του επιδόµατος βαθµού τον Μάϊο του 2001. 

 
- Από 1.7.2001, αρχίζει η διαδικασία Βαθµολογικής ένταξης στον Οργανισµό Προσωπικού της 

Τράπεζας Πειραιώς όλων των εργαζοµένων που προέρχονται από τις Τράπεζες Χίου και Nat 
Westminster η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 3 µηνών. 

 
- Με την εφαρµογή της ανάλυσης µισθοδοσίας σύµφωνα µε το Ε.Μ. και τις ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών 

για τους εργαζόµενους που προέρχονται από τις πρώην Τράπεζες Χίου και National Westminster 
οι όποιες µεταβολές επέλθουν, µετά την 1-5-01 στην οικογενειακή και στην εν γένει προσωπική 
κατάσταση των εργαζοµένων, (π.χ. γάµος, γέννηση παιδιών, απόκτηση τίτλου σπουδών κ.ά.) που 
έχουν οικονοµικό περιεχόµενο θα προστίθενται στις ήδη υφιστάµενες αποδοχές τους. 

 
- Οι εργαζόµενοι που δεν καλύπτονται σήµερα από συµβόλαιο εφ’ άπαξ παροχής θα έχουν 

δυνατότητα ένταξης στο υφιστάµενο ασφαλιστήριο πρόγραµµα εφ’ άπαξ της Τράπεζας Πειραιώς, 
µε εξαγορά των προηγούµενων χρόνων εργασίας στις Τράπεζες που ανήκαν. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις ένταξης των παραπάνω εργαζοµένων θα καθοριστούν µετά από αναλογιστική 
µελέτη που θα πραγµατοποιηθεί για το σκοπό αυτό µέχρι 30-9-2001. 

 
- Να πραγµατοποιηθούν ευεργετικές µετατάξεις κατά προτεραιότητα των εργαζοµένων εκείνων που 

ήδη εκτελούν εργασίες του κύριου προσωπικού της Τράπεζας και έχουν τις τυπικές γι’ αυτό 
προϋποθέσεις. 

 
- Προκειµένου να υπάρξει εφαρµογή ενιαίας πολιτικής αξιολόγησης για το σύνολο του προσωπικού, 

θα αναζητηθούν από κοινού οι κατάλληλοι τρόποι και οι διαδικασίες εφαρµογής (της ενιαίας 
πολιτικής αξιολόγησης) µέχρι 30.9.2001, στα πλαίσια της φιλοσοφίας του συστήµατος 
αξιολόγησης που έχει συµφωνηθεί µεταξύ Συλλόγου – Τράπεζας από τις 17-10-1994. 

 
- Η Τράπεζα µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών θα 

ικανοποιήσει για το έτος 2001 όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για δάνεια Α’ (πρώτης) 
κατοικίας εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπονται. 

 
- Από 1.6.2001 στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης όλου του προσωπικού τίθεται σε ισχύ Οµαδικό 

Πρόγραµµα Ασφάλισης και η Τράπεζα αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος ασφάλισης όλων των 



υπαλλήλων της για όλες τις καλύψεις του προγράµµατος αλλά και των προστατευοµένων µελών 
τους. Οι καλύψεις που παρέχονται περιλαµβάνουν: Νοσοκοµειακή / Ιατρική Περίθαλψη, Ασφάλιση 
Ζωής, Ασφάλιση Ατυχηµάτων και Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας (εγκύκλιος 1367/2001). 

 
- Η Τράπεζα θα φροντίσει µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 

των προϊσταµένων και του προσωπικού των πρώην τµηµάτων εισαγωγών – εξαγωγών µέχρι 30-
9-2001. 

 
- Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση 20.000.000 δρχ. στο Σ.Ε.Τ.Π. για το έτος 2001 για την 

πραγµατοποίηση πολιτιστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που έχουν θεσπισθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 
Με τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις µεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου και υπογράφονται 
ως έπεται. 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Με την υπογραφή αυτής της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. ο Σύλλογός µας έδειξε µε πράξεις, χωρίς κορώνες 
και µεγάλα λόγια, ότι γνωρίζει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί αποφασιστικά και αποτελεσµατικά τα 
δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων στο χώρο µας και µάλιστα σε µία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική 
συγκυρία κατά την οποία βάλλονται και αµφισβητούνται οι κοινωνικές κατακτήσεις και τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων. 
 
Πιστεύουµε στο διάλογο και στη διεκδικητική δύναµη των εργαζοµένων και µετουσιώνουµε σταθερά 
µε έργα και πράξεις την θέλησή τους για ένα καλύτερο αύριο, µε θετικά αποτελέσµατα που θα 
σηµατοδοτεί και θα προδιαγράφει ένα ακόµα καλύτερο µέλλον. 
 
Θα συνεχίσουµε µε σταθερά και αποφασιστικά βήµατα, χωρίς ταλαντεύσεις και αναστολές, αυτή τη 
µεγάλη προσπάθεια, αξιοποιώντας στο µέγιστο δυνατό βαθµό τη δύναµη και τη διεκδικητική διάθεση 
των εργαζόµενων για να πετύχουµε, την άµεση και διαχρονική ικανοποίηση όλων των αναγκών µας, 
που αποτελεί όρο και βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας. 
 
Όπλο µας και φάρος καθοδήγησης σ’ αυτή την πορεία θα είναι η Ενότητα και η Συσπείρωση όλων 
των εργαζοµένων στο χώρο µας µε ενιαία έκφραση και οµόψυχη αγωνιστική διάθεση. 
 
Ο Σύλλογός µας θα είναι ηγέτης και απλός µαχητής µεταξύ ίσων, αναγνωρίζοντας αποκλειστικά και 
µόνο τον κυρίαρχο ρόλο των εργαζόµενων που πρέπει κάθε φορά αυτοί να αποφασίζουν για το δικό 
τους παρόν και µέλλον. 
 
Με αυτή την πολιτική και τα δικά µας πιστεύω, θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε µε αποφασιστικότητα 
και συνέπεια όλους τους εργαζόµενους χαράζοντας κάθε φορά νέα πορεία για νέες κατακτήσεις που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της νέας εποχής. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΚΑΣ  
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