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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11                                                                     Αθήνα, 17 Ιουλίου 2002 
 
 

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε ΓΙΑ ΤΟ 2002 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Η υπογραφή της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. µεταξύ του Συλλόγου µας και της Τράπεζας Πειραιώς είναι 
πλέον γεγονός. 
Μετά από επίπονο και εποικοδοµητικό διάλογο που κράτησε αρκετές ηµέρες τα δύο µέρη 
συµφώνησαν και υπέγραψαν µία Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. που περιέχει σηµαντικές ρυθµίσεις τόσο 
οικονοµικές όσο και θεσµικές. 
Είναι σε όλους κατανοητό ειδικά σήµερα που οι Τράπεζες δεν βρίσκονται στην καλύτερη θέση, 
απεναντίας όλες παρουσίασαν για το 2001 σηµαντικές µειώσεις κερδών,  η διαπραγµάτευση και η 
υπογραφή µιας Σ.Σ.Ε. να µην είναι εύκολη υπόθεση. Η τελική έκβαση δεν εξαρτήθηκε µόνο από 
την καλή θέληση και την διαπραγµατευτική ικανότητα των µερών αλλά και από την αντικειµενική 
δυνατότητα αντιµετώπισης των θεµάτων. Έτσι θεωρούµε ότι η νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. στις 
δοσµένες συνθήκες είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
Είναι µία σύµβαση που µπορεί να µην βελτιώνει αισθητά την θέση των εργαζοµένων στην 
Τράπεζα, παρέχει όµως σιγουριά και προοπτική. Σιγουριά γιατί και φέτος υπογράψαµε κάτι καλό, 
παρά τις αντίθετες προσδοκίες µερικών και προοπτική γιατί ένας εποικοδοµητικός διάλογος δεν 
σταµατά στο τώρα, αλλά αποτελεί την βάση για συνέχεια και στο µέλλον. 
 
Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε ενδεικτικά τα σηµαντικότερα σηµεία της Επιχειρησιακής 
Συµφωνίας και στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε το ακριβές κείµενο της Επιχειρησιακής 
Σύµβασης. 
 
 Αυξάνεται κατά 4,2% από 1/7/2002 το σύνολο 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 τις 
αντίστοιχες προϋποθέσεις που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν και ενισχύεται έτσι ακόµα 
περισσότερο το εισόδηµα των εργαζοµένων. 

 
 Εντάσσονται στο συµβόλαιο εφάπαξ από 1/9/2002 και οι συνάδελφοι που προέρχονται από 
την πρώην Τράπεζα Χίου. Έτσι και αυτοί οι συνάδελφοι στο τέλος της επαγγελµατικής τους 
ζωής θα έχουν τις ίδιες απολαβές στο θέµα αυτό µε όλους τους άλλους συναδέλφους. 

 



 Συνεχίζεται η πολιτική αύξησης των επιδοµάτων βαθµού µε µεταφορά από τον καταβαλλόµενο 
µη συµβατικό µισθό. Έτσι αυξάνονται από 1/7/2002 τα υφιστάµενα επιδόµατα βαθµού από τον 
Λογιστή Α’ και πάνω κατά 30%. Το επίδοµα βαθµού όπως είναι γνωστό υπολογίζεται και 
µετράει σηµαντικά στην σύνταξη. 

 
 Μειώνεται το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας από 1/8/2002 στο 8%. 

 
 Χορηγείται το ποσό των 300 Ευρώ στα παιδιά των συναδέλφων που σπουδάζουν στα ΤΕΙ και 
ΑΕΙ, ως ενίσχυση στα έξοδα σπουδών τους. Πρόκειται για ένα θέµα που δείχνει την κοινωνική 
ευαισθησία του Συλλόγου  που έθεσε το αίτηµα αλλά και της Τράπεζας που το υιοθέτησε. 

 
 Μειώνεται από 1/8/2002 το επιτόκιο των προσωπικών δανείων 3 ή 5 µισθών κατά µία 
ποσοστιαία µονάδα. Έτσι διαµορφώνεται στο 3%. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ   Σ.Σ.Ε.  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  2002 
 
Σήµερα την 9η Ιουλίου 2002 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 Κάκκα Ιωάννη του Αθανασίου και Γιακουµή Κων/νο 
του Θεοδώρου, συζητήθηκαν τα θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου και 
συµφωνήθηκαν τα παρακάτω:  
 
- Από 1.7.2002, χορηγείται αύξηση 4,2% στο σύνολο των συµβατικών αποδοχών του κάθε 

εργαζόµενου στην Τράπεζα Πειραιώς συµπεριλαµβανοµένης και της προβλεπόµενης αύξησης 
από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών. 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) 

τής 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.  

 
- Ένταξη από 1-9-2002 στο συµβόλαιο εφ άπαξ των συναδέλφων της πρώην ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ. 
 
- Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου υπόχρεου στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το 

υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία που έχει αναλάβει την 
υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης του δανείου και θα απαλλάσσονται οι νόµιµοι 
κληρονόµοι. 

 
- Αύξηση από 1-7-2002 των υφιστάµενων επιδοµάτων βαθµού από το Λογιστή Α και πάνω κατά 

30%, µε µεταφορά από τον καταβαλλόµενο µη συµβατικό µισθό που χορηγείται, στα πλαίσια 
της ενσωµάτωσης του αντίστοιχου ποσού στο επίδοµα βαθµού. 

 
- Από 1/8/2002 το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας θα διαµορφωθεί στο 8%. 
 
- Η Τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε απαιτούµενη διευκόλυνση για τη 

σύνδεση του συνόλου του προσωπικού µε καταναλωτικό συνεταιρισµό ή εταιρείες 
καταναλωτικών αγαθών προϊόντων µε σκοπό την αγορά καταναλωτικών αγαθών σε 
προνοµιακές τιµές. 

 



- Από 1/9/2002 στο πρόγραµµα Ιατροφαρµακευτικής – Νοσοκοµειακής περίθαλψης εντάσσονται 
µε την καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου και τα µέλη της οικογένειας κάθε συναδέλφου, που 
καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα Υγείας. 

 
- Παρέχεται το ποσό των 300 ΕΥΡΩ στα παιδιά των συναδέλφων που σπουδάζουν σε ΤΕΙ, ΑΕΙ 

ως ενίσχυση στα έξοδα σπουδών τους. 
 
- Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση 75.000 ΕΥΡΩ στο Σ.Ε.Τ.Π. για το έτος 2002 για την 

πραγµατοποίηση πολιτιστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
- Μειώνεται από 1/8/2002 το επιτόκιο των προσωπικών δανείων 3 ή 5 µισθών κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα και διαµορφώνεται στο 3%. 
 
- Το επίδοµα παιδικής µέριµνας από 1/1/2002 θα καταβάλλεται και στους δύο γονείς εάν 

εργάζονται και οι δύο στην Τράπεζα. 
 
- Χορηγείται φοιτητική άδεια 10 ηµερών µε αποδοχές για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
 
- Καθιερώνεται η χορήγηση φοιτητικής άδειας µε αποδοχές και σε όσους συναδέλφους φοιτούν 

σε σχολή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. 
 
- Καθιερώνεται η χορήγηση άδειας 6 ηµερών µε αποδοχές κατ’ έτος σε γονείς συναδέλφους που 

έχουν παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 
 
- Χορηγείται άδεια 2 ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς πρώτου 

βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. 
 
- Αυξάνεται από 1/8/2002 το πλαφόν του ειδικού λογαριασµού εφ’ άπαξ που χορηγείται από την 

Πειραιώς Ζωής και διαµορφώνεται στο ύψος των 5.000 ΕΥΡΩ, µε ελάχιστο όριο παραµονής 
στην Τράπεζα τα 15 έτη. 

 
 
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 
 
 
 
 Κώστας Γεωργίου   Γιάννης  Κάκκας  Κων/νος  Γιακουµής 
   Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής    Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Π                Γ. Γραµµατέας Σ.Ε.Τ.Π 

 
 
 
Συνάδελφισσες, Συνάδελφοι 
 
Ο Σύλλογός µας για µία ακόµη φορά χωρίς τυµπανοκρουσίες και µεγάλα λόγια έδειξε ότι γνωρίζει 
πολύ καλά να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων και να διεκδικεί µε 
αποφασιστικότητα την βελτίωση της θέσης τους. Γνωρίζει ότι οι ανάγκες και τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων στην Τράπεζα Πειραιώς απαιτούν αποτελεσµατικές λύσεις µε σύγχρονες µεθόδους 



και τακτικές, όπως είναι ο διάλογος και η κατανόηση και δεν συµµερίζεται εκείνους που θεωρούν  
«τον ίσκιο τους για µπόι τους» µε ανεύθυνα λόγια και µεγάλες κουβέντες χωρίς αντίκρισµα. 
  
Πιστεύουµε ότι για να είµαστε αισιόδοξοι και στο µέλλον πρέπει να πατάµε γερά στο παρόν. Έτσι 
κάθε κατάκτηση µικρή ή µεγάλη µε ταυτόχρονη εξασφάλιση των κεκτηµένων αποτελεί για µας την 
βασική προϋπόθεση για την παραπέρα πορεία µας. 
 
Θα συνεχίσουµε µε σταθερά και αποφασιστικά βήµατα χωρίς ταλαντεύσεις και αναστολές αυτή την 
µεγάλη προσπάθεια αξιοποιώντας στον µέγιστο βαθµό τον διάλογο µε βάση την δύναµη και την 
διεκδικητική διάθεση των εργαζοµένων. 
 
Η ικανοποίηση των αναγκών µας αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Τράπεζας 
και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Με τα δικά µας πιστεύω και την δική µας πολιτική θα 
συνεχίσουµε να υπηρετούµε µε συνέπεια και αποφασιστικότητα όλους τους εργαζόµενους 
χαράζοντας κάθε φορά νέα πορεία για νέες κατακτήσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
στις απαιτήσεις της νέας εποχής και θα διασφαλίζουν το παρόν και το µέλλον όλων µας. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
          ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΚΚΑΣ                          ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
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