
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, 
αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των 
εργαζοµένων του κλάδου µας. 
Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές 
διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν την Οµοσπονδία 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, λόγω της αδιαλλαξίας και 
της αδυναµία ς σηµαντικού µέρους της εργοδοσίας να 

αντιµετωπίσει ουσιαστικά, µε ενιαίο και κοινά αποδεκτό τρόπο, τα µεγάλα θεσµικά 
ζητήµατα του κλάδου και ειδικότερα τη διεκδίκησή µας για 35ωρο. 
 
Στις δύσκολες σηµερινές συνθήκες, µε έντονα κοινωνικά προβλήµατα, απειλές για 
την απασχόληση και αµφισβητήσεις των εργασιακών µας δικαιωµάτων, αλλά και της 
ίδιας της εµβέλειας των κλαδικών µας ρυθµίσεων, η υπογραφή της νέας ΣΣΕ 
αποτελεί σηµαντική επιτυχία της ΟΤΟΕ. 
 
Σε αυτό συνέβαλε ουσιαστικά η πίεση και η αποφασιστικότητα των εργαζοµένων, 
που συµµετείχαν αγωνιστικά στις απεργίες του κλάδου και στήριξαν τις προσπάθειές 
µας, δίνοντάς µας τη δύναµη να αντιµετωπίσουµε µε αποφασιστικότητα κάθε 
απόπειρα υποβάθµισης, αποψίλωσης ή αµφισβήτησης των κλαδικών µας 
κεκτηµένων. 
 
Παρά τις πιέσεις των Τραπεζών και την αρνητική στάση τους κατά το µεγαλύτερο 
µέρος των διαπραγµατεύσεων, η ΟΤΟΕ γι’ ακόµα µια φορά καταξίωσε το ρόλο της 
και εκπλήρωσε το χρέος της απέναντι στον κλάδο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Η νέα ΣΣΕ, που εγκρίθηκε µε συντριπτική πλειοψηφία από το Γενικό Συµβούλιο της 
ΟΤΟΕ, 
* προστατεύει ικανοποιητικά και αναβαθµίζει το εισόδηµα των εργαζοµένων του 
κλάδου, 
* βελτιώνει τις αµοιβές µε σηµαντικές κλαδικές παροχές, 
* διατηρεί αναλλοίωτα όλα τα θεσµικά κεκτηµένα του κλάδου, ανοίγοντας παράλληλα 
το δρόµο για βελτιώσεις και στα Θέµατα αυτά, στην επόµενη κλαδική 
διαπραγµάτευση. 
 
Η υπογραφή µιας ακόµα κλαδικής ΣΣΕ, που αποτελεί ασπίδα για τα µισθολογικά και 
τα Θεσµικά δεδοµένα του κλάδου, αλλά και εφαλτήριο για παραπέρα βελτιώσεις σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, δεν πρέπει να µας κάνει να επαναπαυτούµε! 
Η πιστή τήρηση των κλαδικών ρυθµίσεων σε θέµατα µισθολογίου - επιδοµάτων, 
αλλά και σε κρίσιµα Θέµατα όπως το ωράριο, η προστασία της απασχόλησης κλπ. 
απαιτεί τη συνεχή εγρήγορση όλων µας 
 
Από την πλευρά µας δεσµευόµαστε ότι Θα συνεχίσουµε τον αγώνα µε ενότητα, 
τόλµη και αποφασιστικότητα, χωρίς συµβιβασµού ς, κοµµατικές ή παραταξιακές 
προκαταλήψεις, 
* για την υπεράσπιση της απασχόλησης και των εργασιακών µας κατακτήσεων, µε 
πιστή τήρηση των νόµων και των συλλογικών µας ρυθµίσεων 
* για ένα πραγµατικά σύγχρονο τραπεζικό σύστηµα, που Θα δίνει στον εργαζόµενο 
τη Θέση και τη σιγουριά που πραγµατικά του αξίζει 
* για ένα καλύτερο µέλλον για όλους τους εργαζόµενους στις Τράπεζες. 
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Η Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος, νόµιµα 
εκπροσωπούµενη από τους ανωτέρω εκπροσώπους της µε την από 30 Ιανουαρίου 
2001 πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις Τράπεζες για έναρξη διαπραγµατεύσεων µε 
αντικείµενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για το έτος 
2001. 
 
Αντίστοιχα οι Τράπεζες νόµιµα εκπροσωπούµενες από τους ανωτέρω εκπροσώπους 
τους µε την από 2 Μαρτίου 2001 πρόσκλησή τους, ανταποκρίθηκαν για τη διενέργεια 
διαπραγµατεύσεων και τη σύναψη Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για το έτος 2001. 
Οι συµβαλλόµενες στην παρούσα Τράπεζες, που καλύπτουν περισσότερο από το 
70% των εργαζοµένων στον κλάδο, σύµφωνα µε ιο άρθρο 3 (4 του Ν.1876/1 990, 
είναι οι εξής: 
 
* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ Α.Ε. 
* ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGASIAS Α.Ε. 
* ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
* ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
* Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. 
* Ε.Τ.Ε.Β.Α. Α.Ε. 
* ΝΟVAΒΑΝΚ Α.Ε. 
* ΕΓΙΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
* ΒΑΝΚ SADERAT ΙRΑΝ Α.Ε. 
* ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 
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Μετά τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, στις οποίες εξετέθησαν οι εκατέρωθεν 
απόψεις, σι συµβαλλόµενοι συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
 
Στην Αθήνα, σήµερα την 28η Ιουνίου 2001, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος σι υπογράφοντες: 
 
1. Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 
 
2. ∆ηµήτριος Μαντζούνης, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της 
ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, 
 
3. Γεώργιος Μιχελής, Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της Εµπορικής 
Τραπέζης της Ελλάδος, 
 
4. Βύρωνας Μπαλλής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕFG 
Ευrobank Εrgasias και 
 
5. Ιωάννης Μούργελας, Γενικός ∆ιευθυντής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 
 
ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι των Τραπεζών, δυνάµει των 
προσαρτώµενων εξουσιοδοτήσεων και oι: 
 
1. ∆ηµήτριος Κουσελάς, Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε., 
 
2. Ανδρέας Μπεκιάρης, Γενικός Γραµµατέας της Ο.Τ.Ο.Ε., 
 
ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης µε την επωνυµία Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών 
Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συµφώνησαν τα εξής: 



Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Άρθρο 1 
Βασικός Μισθός 
Οι βασικοί µισθοί (κλιµάκια) του ενιαίου µισθολογίου για 
κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστηµα από 
1.1.2001 µέχρι 31.12.2001 αυξάνονται κατά 
4,2% επί των βασικών µισθών της 31 .12.2000 και 
διαµορφώνονται ως εξής: 

 

 



 
Άρθρο 2 
Για κάθε χρόνο παραµονής στα καταληκτικά κλιµάκια του ενιαίου µισθολογίου και 
µέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί µισθοί προσαυξάνονται από 1 .1 .2001 ως εξής: 
 

 
 
Άρθρο 3 
Οι βασικοί µισθοί των ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών διαµορφώνονται από 
1.1.2ΟΟΙως εξής: 

 
 
Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των Υποδιευθυντών και ∆ιευθυντών προσαυξάνονται για 
κάθε χρόνο παραµονής τους µετά το 33ο κλιµάκιο ή για κάθε χρόνο παραµονής τους 
στο βαθµό, ως εξής: 
 

 
Άρθρο 4 
Τα κατά την 31-12-2000 ποσοστιαία επιδόµατα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ∆Α ή 
µε οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς 
µισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, µε τα ίδια ποσοστά και µε τους ίδιους όρους, που 
ισχύουν µέχρι σήµερα. 



 
Άρθρο 5 
Επιτροπή για τη ρύθµιση του ωραρίου 
 
Συστήνεται, εντός µηνός από την υπογραφή της παρούσας, εξαµελής ισοµερής 
Επιτροπή Τραπεζών - ΟΤΟΕ, που θα εξετάσει το ωράριο εργασίας των 
τραπεζοϋπαλλήλων και το ωράριο λειτουργίας των Τραπεζών, σύµφωνα µε τις 
προτάσεις των δύο µερών. 
 
Άρθρο 6 
Στεγαστικά ∆άνεια 
 
Στα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, τα 
επιτόκια των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, ανάλογα µε την 
κατηγορία του χορηγούµενου στεγαστικού δανείου, καθορίζονται ως εξής: 
 
Από 1/9/2001 
Ζώνη Α’ και Β’ 4,5% Ζώνη Γ’ 3,5% 
 
Τα ίδια επιτόκια ισχύουν και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειµένου να 
εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συµπληρωµατικά δάνεια για 
αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί µε δυσµενέστερους όρους. Από 1-1 -
2001 το ανώτατο χορηγούµενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 33.000.000 
δραχµές. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 7.000.000 για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι 
ισχύοντες σήµερα. Το συνολικά διαθέσιµο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, 
ώστε να ικανοποιηθεί κατά το έτος 2001 τουλάχιστον ο αυτός αριθµός δικαιούχων 
που έλαβε δάνειο το 1999. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων το συνολικά διαθέσιµο 
κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθµός των δικαιούχων να είναι 
τουλάχιστον ίσος µε το άθροισµα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση. 
 
Άρθρο 7 
Παιδική µέριµνα 
 
Το επίδοµα παιδικής µέριµνας προσαυξάνεται από 1 .1 .2001 κατά 4,2%. 
 
Άρθρο 8 
Βρεφονηπιακοί σταθµοί 
 
Το ύψος του επιδόµατος βρεφονηπιακού σταθµού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 
σε 50.000 δραχµές, αναπροσαρµόζεται κατά 4,2% και διαµορφώνεται από 1.1.2001 
σε 52.100 δραχµές ή 152,90 Ευρώ. Χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996. 



 
Άρθρο 9 
Επίδοµα τοκετού 
 
Το επίδοµα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήµερα, που είχε 
καθοριστεί από 1 .1 .2000 σε 340.000 δραχµές, αναπροσαρµόζεται κατά 4,2% και 
διαµορφώνεται από 1 .1 .2001 σε 354.280 δραχµές ή 1039,70 Ευρώ. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. 
Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1984. 
 
Άρθρο 10 
Κατασκηνώσεις 
 
Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόµατος του άρθρου 11.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - 
Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2000 σε 
180.000 δραχµές, αναπροσαρµόζεται κατά 4,2% και διαµορφώνεται από 1.1.2001 σε 
187.560 δραχµές ή 550,43 Ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδοµα συνεχίζει να 
καταβάλλεται µε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
 
Άρθρο 11 
Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 
 
Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 4.7. της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1994-
1995 και Β.10 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996, για την οικονοµική ενίσχυση 
των πολιτιστικών λεσχών, που είχε καθοριστεί από 1 .1 .1999 σε 3.700.000 δραχµές, 
αναπροσαρµόζεται κατά 4,2% και διαµορφώνεται από 1.1.2001 σε 3.855.400 
δραχµές ή 11.314,45 Ευρώ µηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό 
αθλητισµό, που είχε καθοριστεί από 1.1.1999 σε 700.000 δραχµές, 
αναπροσαρµόζεται κατά 4,2% και διαµορφώνεται από 1 .1 .2001 σε 729.400 
δραχµές ή 2.140,57 Ευρώ µηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις 
συµβαλλόµενες Τράπεζες. 
 
Άρθρο 12 
∆ραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ 
 
Οι συµβαλλόµενες Τράπεζες ενισχύουν µε το ποσό των 40.000.000 δραχµών ή 
117.388,11 Ευρώ, για το έτος 2001, τα ερευνητικά - επιµορφωτικά προγράµµατα του 
Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό υλοποίησής 
τους, που θα προϋποβάλλεται στις Τράπεζες. 



 
 
Άρθρο 13 
Συνδικαλιστικές ρυθµίσεις 
 
‘Όσοι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν τις προϋποθέσεις βαθµολογικής και µισθολογικής 
προαγωγής, όπως ρυθµίστηκαν µε την από 30.07.1997 Ειδική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας και ειδικότερα, όσοι υπήγοντο στις µεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω ΣΣΕ 
(άρθρο Β-2.η), έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης µέχρι την 30 
Σεπτεµβρίου 2001‚ προκειµένου να τύχουν των σχετικών βαθµολογικών και 
µισθολογικών προαγωγών σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, τροποποιουµένου 
αναλόγως του πρώτου εδαφίου της διάταξης Β-3 της άνω ΣΣΕ και συγκεκριµένα της 
εκεί αναφεροµένης ηµεροµηνίας” ... µέχρι την 31 Ιανουαρίου 1998...”, αντί της οποίας 
τίθεται µε την παρούσα “ ... µέχρι την 30 Σεπτεµβρίου 2001 ...“. Κατά τα λοιπά η 
ανωτέρω Ειδική ΣΣΕ ισχύει ως έχει. 
 
Άρθρο 14 
Τελικές ∆ιατάξεις 
 
‘Όλες οι προηγούµενες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και ∆ιαιτητικές Αποφάσεις 
του κλάδου, µε οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, 
αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται µε τις διατάξεις της 
παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα µε αυτές. 
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθµίσεις, µισθολογικές και πάσης 
φύσεως θεσµικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί για τους 
τραπεζοϋπαλλήλους µε διατάξεις νόµων, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., Κανονισµών, Οργανισµών 
Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συµφωνίας, Αποφάσεων ∆.Σ. Τραπεζών και 
Πράξεων ∆ιοικήσεών τους ή µε έθιµο ή µε επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από 
την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται στο προσωπικό 
των Τραπεζών. 
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2001 και λήγει την 
31.12.2001, οι δε διατάξεις της δεσµεύουν τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα 
και µέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας. 
 

Οι Συµβαλλόµενοι 
Για τις Τράπεζες 

 
Θεόδωρος Πανταλάκης, Υποδιοικητής ΕΤΕ 
∆ηµήτριος Μαντζούνης, Γεν. ∆!ντής ΑLPΗA ΒΑΝΚ 
Γεώργιος Μιχελής, Αντιπρόεδρος και Γεν. ∆!ντής Εµπορικής Τραπέζης 
Βύρωνας Μπαλλής, Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕFG Ευrobank Εrgasias 
Ιωάννης Μούργελας, Γεν. ∆/ντής Γενικής Τραπέζης 
 

Για την Ο.Τ.Ο.Ε. 
∆ηµήτριος Κουσελάς, Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε. 
Ανδρέας Μττεκιάρης, Γεν. Γραµ. Ο.Τ.Ο.Ε. 
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