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Εκατό (100) Χρόνια ΣΥΤΑΤΕ

Συνέχεια - Συνέπεια - Εμπιστοσύνη

 

Συμπληρώθηκαν εκατό (100) και πλέον χρόνια από «την 6ην Δεκεμβρίου 1918, ημέραν Πέμπτην και ώραν 9ην 
& ½ π.μ.», κατά την οποία, «ο προσωρινός Πρόεδρος Ευθύμιος Αγγελής» κήρυξε την πρώτη τακτική συνεδρίαση 
των μελών του Συλλόγου, στην οικία του Χρήστου Μαραβελάκη, με τα εξής θέματα: 1ον Εκλογή των αρχών του 
Συλλόγου & 2ον Έγκριση του Καταστατικού του.

Λίγες μόλις μέρες νωρίτερα (3 – 10 Νοεμβρίου 1918) το Α΄ Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο είχε ιδρύσει στην 
Αθήνα τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΣΕ).

Σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας και δράσης του, ο Σύλλογος, έμελλε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, τόσο 
στην προάσπιση των συμφερόντων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων, όσο και γενικό-
τερα, στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας.

Μελετώντας χρονολογικά τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του, όπως αυτές καταγράφονται στα πρακτικά 
των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, διαπιστώνεται η συνεχόμενη 
παρουσία του σε όλα τα μικρά και μεγάλα συνδικαλιστικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά γεγονότα, τα οποία 
επέδρασαν καταλυτικά στον εργασιακό και δημόσιο βίο της Ελλάδας, τα χρόνια που πέρασαν. 

Υπήρξε πρωτεργάτης στους αγώνες για τη δημιουργία του κοινωνικού πλαισίου των εργαζομένων στην Εθνική 
Τράπεζα, συμβάλλοντας καθοριστικά με τη δράση του στην ίδρυση του Ταμείου Υγείας, του Ταμείου Αυτασφάλει-
ας, του Λογαριασμού Επικούρησης, του Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων, της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», 
της Λέσχης, των Κατασκηνώσεων και των Θερέτρων. Στα αξιοσημείωτα τοποθετείται και η πρόβλεψη, στο πρώτο 
Καταστατικό του, της θέσπισης ειδικού οικονομικού βοηθήματος, προς τους αποχωρούντες συναδέλφους, προ-
κειμένου να ανταπεξέλθουν στα πρώτα τους έξοδα, ως έκφραση σεβασμού και συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Συνδικαλιστικά, τάχθηκε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αξιοπιστία δίπλα στους εργαζόμενους συναδέλφους. 

Διεκδίκησε και υπερασπίστηκε τα δικαιώματά τους, διαπραγματεύτηκε τις κλαδικές και επιχειρησιακές συβάσεις, 
την οκτάωρη και πενθήμερη απασχόληση, καθώς και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, ενώ συμμετείχε ενερ-
γά στη δημιουργία της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ). 

Σήμερα, Εκατό (100) και πλέον Χρόνια μετά από την ίδρυσή του, η συνολική δράση και παρουσία του Συλλόγου, 
αποτελεί, για όλους εμάς, ιερή παρακαταθήκη και ταυτόχρονα ιστορική υπόσχεση, ότι θα δώσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και στις ανάγκες των συναδέλφων μας. 



Γνωρίζω & Διεκδικώ 

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Δευτέρα - Παρασκευή 

08:00 - 14:00



Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικό Σημείωμα .............................................................................................................................................. 5

1. Βασικός Μισθός ................................................................................................................................................. 6
2. Πολυετία ............................................................................................................................................................ 9
3. Επίδομα Γάμου .................................................................................................................................................. 9
 Επίδομα Τέκνων ................................................................................................................................................ 9
4. Επίδομα Πτυχίου ............................................................................................................................................. 10
 4α. Επίδομα Ξένης Γλώσσας ......................................................................................................................... 11
5. Επίδομα Βαθμού ............................................................................................................................................. 11
6. Επίδομα Ευθύνης Στελεχών ........................................................................................................................... 12
 6α. Επίπεδα & Επιδόματα Ελεγκτικού Προσωπικού..................................................................................... 12
 6β. Λοιπά Επιδόματα ...................................................................................................................................... 13
7. Χρηματικά Βραβεία ......................................................................................................................................... 20
8. Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης .................................................................................................................. 20
9. Συνεισπρατόμενες Οφειλές - Επιδότηση Εργοδότη Ε.Τ.Ε. ............................................................................. 20

10. Ταμείο Αυτασφάλειας ...................................................................................................................................... 20
11. Λογαριασμός Επικούρησης ............................................................................................................................ 21
12. Λογαριασμός Αποκατάστασης Τέκνων ........................................................................................................... 22
13. Ταμείο Υγείας Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ................................................................................................................................... 23
14. Σύλλογος Εργαζομένων (ΣΥ.ΤΑ.Τ.Ε.) .............................................................................................................. 23
15. Ε.Φ.Ε.Τ. ............................................................................................................................................................ 23
16. Ο.Τ.Ο.Ε. ............................................................................................................................................................ 24
17. Άδειες .............................................................................................................................................................. 25
18. Κλάδοι - Βαθμοί - Ζώνες ................................................................................................................................ 32
19. Προαγωγές - Χρόνια Παραμονής στο Βαθμό ................................................................................................. 33
20. Βαθμίδες & Αναβαθμίσεις Εξειδικευμένου Προσωπικού .............................................................................. 35
21. Προωθήσεις .................................................................................................................................................... 36
22. Πραγματική Εργασία ....................................................................................................................................... 37
23. Προκηρύξεις Θέσεων ...................................................................................................................................... 38
24. Πειθαρχικά Παραπτώματα .............................................................................................................................. 39
25. Πειθαρχικές Ποινές ......................................................................................................................................... 40
26. Στασιμότητα ..................................................................................................................................................... 41
27. Δάνεια Προσωπικού........................................................................................................................................ 41
28. Ωράριο Συναλλαγών ........................................................................................................................................ 43
29. Κανονισμοί....................................................................................................................................................... 43
30. Ρυθμίσεις Θεμάτων σε Περίπτωση Ολικής - Μερικής Ανικανότητας ή Θανάτου του Εργαζόμενου ............ 44
31. Προσωπικό Ε.Τ.Ε. ............................................................................................................................................ 45
32. Εποπτικά & Διαχειριστικά  Όργανα Ομίλου Ε.Τ.Ε. .......................................................................................... 47

33. Θεσμικό Πλαίσιο Ε.Τ.Ε. .................................................................................................................................... 49



Γνωρίζω & Διεκδικώ 



Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

5

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Δεκέμβριο του 2013, μετά την αλλαγή του εκκαθαριστικού μισθοδοσίας μας αλλά κυρίως σε μία περίοδο συνε-
χών μειώσεων των εισοδημάτων μας, ο Σύλλογος μας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) 
προχώρησε στην έκδοση του εντύπου « η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά… κάθε που μετρώ λιγότερα τα βρίσκω!».

Το έντυπο που σήμερα κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί ουσιαστικά την ανανεωμένη και επικαιροποιημένη συνέ-
χεια του με τα νέα οικονομικά και θεσμικά δεδομένα του χώρου μας.

Ο ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ. ήταν, είναι και θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένος στην άποψη ότι η σωστή και πλήρης 
ενημέρωση αποτελεί ασπίδα προστασίας μας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που δυστυχώς συνεχίζονται αμείω-
τες οι παρασκηνιακές, αδιαφανείς συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις.

Μόνο ο ενημερωμένος συνάδελφος μπορεί να αντιληφθεί ποιοι από τους εκπρόσωπους του επιδιώκουν πραγμα-
τικά τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Θεωρούμε πραγματικά αδιανόητο ένα συλλογικό όργανο που θέλει να σέβεται τον θεσμικό του ρόλο και τα μέλη 
του να παραμένει αδρανές ή ακόμη χειρότερα να συμπράττει 

 � Στην υποχώρηση από την πρώτη θέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Εθνικής Τράπεζας η οποία, 
δυστυχώς, συνεχίζει να διοικείται από τους υπεύθυνους για αυτήν την οπισθοδρόμηση

 � Στην καταστρατήγηση του Κανονισμού Εργασίας από μία διοίκηση που αρνείται να σεβαστεί τις θεσμοθετημέ-
νες υποχρεώσεις της τις οποίες και έχει προσυπογράψει

 � Στον παραγκωνισμό του στελεχιακού δυναμικού της ΕΤΕ που την διατήρησε για δεκαετίες στην πρωτοπορία 
του τραπεζικού συστήματος

 � Στον διασυρμό της Τράπεζας στις δικαστικές αίθουσες για μη τήρηση των υποχρεώσεων της.
Είναι προφανές ότι δεν διεκδικούμε το αλάθητο όμως η ανταπόκριση των συναδέλφων μας που πυκνώνουν τις 
τάξεις των μελών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάμε κατάματα τους εργαζόμενους της Εθνικής.

Ο Σύλλογος μας δεν δίστασε ποτέ να πει τα πράγματα με το όνομα τους και να καταγγείλει πρακτικές και αποφά-
σεις. Αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση 
των συναδέλφων μας.

Η Τράπεζα και οι παρασκηνιακές ενέργειες και προσπάθειες της για δυσμενείς και επιβλαβείς αλλαγές του Κα-
νονισμού Εργασίας θα μας βρει απέναντι της όπως και όσοι ενδεχόμενα συμπράξουν και στηρίξουν το έργο της. 

Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει όλα τα νέα οικονομικά και θεσμικά δεδομένα καθώς και μία μεγάλη γκάμα χρή-
σιμων, πιστεύουμε, πληροφοριών που ελπίζουμε να βοηθήσουν στην πληρέστερη ενημέρωσή σας για το υφι-
στάμενο εργασιακό μας περιβάλλον. Ενημέρωση η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντισταθούμε στην 
παραπληροφόρηση και στους από μηχανής σωτήρες οι οποίοι λειτουργούν «για το καλό μας»

Αθήνα, Δεκέμβριος 2019 
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1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Ο βασικός μισθός είναι το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος. Τα μισθολογικά κλιμάκια ορί-
στηκαν από το Ενιαίο Μισθολόγιο, η πρώτη εφαρμογή του οποίου πραγματοποιήθηκε με τη Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας 1982. Αρχικά προβλέπονταν 33 κλιμάκια για το Κύριο Προσωπικό, 30 για το Βοηθητικό Προσωπικό και 
27 για το Προσωπικό Καθαριότητας. Με μεταγενέστερες Σ.Σ.Ε. τα κλιμάκια αυξήθηκαν κατά 8, δηλαδή σε 41 για 
το Κύριο Προσωπικό, 38 για το Βοηθητικό Προσωπικό και 35 για το Προσωπικό Καθαριότητας. Μετά τη συμπλή-
ρωση των ως άνω καταληκτικών κλιμακίων, η παραμονή στην υπηρεσία δεν επιφέρει μεταβολή στο μισθολογικό 
κλιμάκιο. Για τους εργαζόμενους που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Α΄, τα μισθολογικά 
κλιμάκια ορίζονται διαφορετικά από το μισθολόγιο του Κύριου Προσωπικού και προσδιορίζονται από τις εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

Η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου γίνεται είτε με τη συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας είτε με 
τη χορήγηση προώθησης λόγω πλασματικού χρόνου (π.χ. προώθηση λόγω κτήσης πτυχίου Α.Ε.Ι. ή αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας κ.τ.λ.). 

Σημείωση: Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Νο 6/28.2.2012 του Ν. 
4046/2012 έχουν ανασταλεί οι προσαυξήσεις μισθών και ημερομισθίων επί ωριμάνσεων και επιδόματος πολυετίας. 
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Σύμφωνα με την τελευταία Σύμβαση που ισχύει μέχρι 31/12/21 τα κλιμάκια του Βασικού Μισθού διαμορφώθηκαν 
ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Από 1/12/2019 μέχρι 30/11/2020 Από 1/12/2020 μέχρι 30/11/2021 Από 1/12/2021

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

0 945 876 837 952 883 843 966 896 856

1 946 880 841 953 887 847 967 900 860

2 948 882 842 955 889 848 969 902 861

3 950 883 843 957 890 849 971 903 862

4 951 885 844 958 892 850 972 905 863

5 952 886 845 959 893 851 973 906 864

6 953 888 849 960 895 855 974 908 868

7 953 889 850 960 896 856 974 909 869

8 954 891 852 961 898 858 975 911 871

9 955 892 854 962 899 860 976 912 873

10 957 894 856 964 901 862 978 915 875

11 958 897 858 965 904 864 979 918 877

12 959 898 858 966 905 864 980 919 877

13 960 900 860 967 907 866 982 921 879

14 961 901 861 968 908 867 983 922 880

15 962 902 863 969 909 869 984 923 882

16 963 905 864 970 912 870 985 925 883

17 967 913 865 974 920 871 989 933 884

18 976 923 867 983 930 874 998 943 887

19 990 930 868 997 937 875 1.012 951 888

20 1.000 939 869 1.008 946 876 1.023 960 889

21 1.011 952 872 1.019 959 879 1.034 973 892

22 1.022 960 873 1.030 967 880 1.045 981 893

23 1.034 968 874 1.042 975 881 1.058 990 894

24 1.046 977 875 1.054 984 882 1.070 999 895

25 1.056 986 876 1.064 993 883 1.080 1.008 896

26 1.068 997 880 1.076 1.004 877 1.092 1.019 900

27 1.078 1.006 883 1.086 1.014 890 1.102 1.029 903

28 1.089 1.013 1.097 1.021 1.113 1.036

29 1.100 1.023 1.108 1.031 1.125 1.046

30 1.113 1.034 1.121 1.042 1.138 1.058

31 1.124 1.132 1.149

32 1.134 1.143 1.160

33 1.149 1.158 1.175
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Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι 8 χρόνια, οι παραπάνω 
βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Από 1/12/2019 μέχρι 30/11/2020 Από 1/12/2020 μέχρι 30/11/2021 Από 1/12/2021

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ

1 1.159 1.044 884 1.168 1.052 891 1.186 1.068 904

2 1.169 1.052 887 1.178 1.060 894 1.196 1.076 907

3 1.178 1.061 892 1.187 1.069 899 1.205 1.085 912

4 1.192 1.074 899 1.201 1.082 906 1.219 1.098 920

5 1.204 1.081 905 1.213 1.089 912 1.231 1.105 926

6 1.212 1.090 911 1.221 1.098 918 1.239 1.114 932

7 1.225 1.101 916 1.234 1.109 923 1.253 1.126 937

8 1.236 1.112 922 1.245 1.120 929 1.264 1.137 943

Οι Βασικοί Μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή 
για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

Από 1/12/2019 μέχρι 30/11/2020 Από 1/12/2020 μέχρι 30/11/2021 Από 1/12/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1 1.582 1.377 1.594 1.387 1.618 1.408

2 1.598 1.390 1.610 1.400 1.634 1.421

3 1.615 1.402 1.627 1.413 1.651 1.434

4 1.630 1.418 1.642 1.429 1.667 1.450

5 1.644 1.428 1.656 1.439 1.681 1.461

6 1.661 1.442 1.673 1.453 1.698 1.475

7 1.676 1.457 1.689 1.468 1.714 1.490

8 1.692 1.471 1.705 1.482 1.731 1.504
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2. ΠΟΛΥΕΤΙΑ

Με την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας του 2009 το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας καθορίστηκε σε 1,85% ανά 
έτος υπηρεσίας συνυπολογισμένης και της τυχόν προϋπηρεσίας σε άλλον εργοδότη καθώς και του χρόνου της 
στρατιωτικής θητείας. Από το Φεβρουάριο του 2012 το συγκεκριμένο επίδομα καθώς και τα κλιμάκια είναι παγω-
μένα, με νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την οποία θα παραμείνουν έτσι μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να πέσει 
κάτω του 10%.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ - ΤΕΚΝΩΝ

ΓΑΜΟΥ
Το επίδομα Γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο εργαζόμενος, με ελά-
χιστη βάση υπολογισμού το 24ο μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας 2004. Κα-
ταβάλλεται και στους δύο συζύγους, καθώς επίσης και στους χήρους/ες, στους διαζευγμένους/ες και στους άγα-
μους γονείς.

ΤΕΚΝΩΝ
Προβλέπεται ποσοστιαίο επίδομα για κάθε παιδί ως εξής:

 � Για το πρώτο παιδί 5%
 � Για το δεύτερο 7,5%
 � Για το τρίτο 10%
 � Για το τέταρτο και για κάθε παιδί επιπλέον 15%

Το ποσοστό του επιδόματος Τέκνων υπολογίζεται επί του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο εργαζόμενος, με 
ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο.

Καταβάλλεται και στους δύο γονείς (φυσικοί, θετοί, άγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι) εφόσον αυτοί υπηρετούν στην 
Εθνική Τράπεζα, μέχρι το μεν κορίτσι να παντρευτεί ή να ξεκινήσει να εργάζεται, το δε αγόρι να συμπληρώσει το 
21ο έτος της ηλικίας του ή το 25ο εφόσον σπουδάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα για παιδιά με αποδεδειγμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σωματική ή ψυχική αναπηρία άνω του 
67%, το επίδομα συνεχίζεται να καταβάλλεται στους γονείς.

Σε περίπτωση διαζυγίου το επίδομα Τέκνων καταβάλλεται στον γονέα που έχει την επιμέλεια των παιδιών αλλά 
και στον γονέα που πληρώνει διατροφή.

Σημείωση: Προκειμένου να χορηγηθούν τα σχετικά επιδόματα ο εργαζόμενος πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπες 
ληξιαρχικές πράξεις ή επικυρωμένα αντίγραφά τους στο Τμήμα Προσλήψεων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του 
Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας και τις Εγκυκλίους Σειράς Β’ 151/02.10.1997 και 151/30.05.2011 και Σειράς Α’ 
20/25.05.2011 και 21/25.05.2011



Γνωρίζω & Διεκδικώ 

10

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο εργαζόμενος, προκειμένου να λάβει βαθμολογική-μισθολογική προώθηση καθώς και το προβλεπόμενο επί-
δομα, λόγω κτήσης τίτλου σπουδών, πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Προσλήψεων της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε 
περίπτωση τίτλου από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, πρέπει να προσκομίσει συμπληρωματικά και Πράξη Ανα-
γνώρισης του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Στους εργαζόμενους της ΕΤΕ, κατόχους τίτλων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 46, παρ. 1 
Ν.4485/2017, χορηγείται από την 1.7.2019 συνολικό επιστημονικό επίδομα 35%, υπολογιζόμενο επί του βασικού 
μισθού (κλιμακίου) του Ενιαίου Μισθολογίου στο οποίο αυτοί εκάστοτε ανήκουν. 

Το ποσοστό του επιδόματος Πτυχίου και η μισθολογική και βαθμολογική προώθηση εξαρτάται από το επίπεδο του 
τίτλου σπουδών και υπολογίζεται επί του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ

1ο Πτυχίο Α.Ε.Ι. 4 έτη 4 έτη 25%

2ο Πτυχίο Α.Ε.Ι. 2 έτη 2 έτη -

3ο Πτυχίο από Α.Ε.Ι.  1 έτος  1 έτος -

Πτυχίο από Τ.Ε.Ι. 3 έτη 3 έτη 16%

Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. διετούς φοίτησης 2 έτη 2 έτη 16%

Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. διετούς φοίτησης ισότιμο με Τ.Ε.Ι. 3 έτη 3 έτη 16%

Μεταπτυχιακός τίτλος 2 έτη 2 έτη 10%

Διδακτορικός τίτλος με προηγηθέν μεταπτυχιακό  1 έτος 1 έτος 5%

Διδακτορικός τίτλος χωρίς προηγηθέν μεταπτυχιακό 3 έτη 3 έτη 15%

 

Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος προώθησης λόγω σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 χρόνια και τα αντιστοίχως 
καταβαλλόμενα επιδόματα το 40% (Ε.Σ.Σ.Ε. 1996). Εφόσον το πτυχίο προσκομιστεί εντός 3 μηνών (αν πρόκειται για 
τίτλο ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος) ή εντός 4 μηνών (αν πρόκειται για τίτλο ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος) 
από την απόκτηση του τα οικονομικά αποτελέσματα του επιδόματος και της προώθησης ξεκινούν από την ημερομηνία 
κτήσης του.

Εφόσον το πτυχίο προσκομιστεί σε μεγαλύτερα από τα παραπάνω αναφερόμενα διαστήματα τα οικονομικά αποτελέ-
σματα ξεκινούν από την ημερομηνία προσκόμισης του τίτλου.
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4α. ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 237
Προβλέπεται επίδομα ξένης Γλώσσας σε ποσοστό 7% επί του μισθολογικού κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζό-
μενος, Εγκύκλιο Σειράς Β’ 43/26.2.2015, για τους κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου C2, όπως 
ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. για τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, όπως ενδεικτικά τα 
εξής:

 � Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan (Proficiency), δίπλωμα Sorbonne 
ΙΙ, πιστοποιητικό DALF-OPTION LETTRES, πιστοποιητικό Grosses Deutsches Sprachdiplom του Ινστιτούτου 
Γκαίτε, Diploma superiore Di Lingua e Cultura Ιtaliana, Diploma Dele Superior de Espanol,

 � Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης στις παραπάνω γλώσσες από αναγνωρισμένα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής,

 � Πτυχία τμημάτων των αντίστοιχων Ξενόγλωσσων φιλολογιών από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια,
 � Οποιοδήποτε πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος (MASTER-DOCTORAT) ανώτατης σχολής της αλλοδαπής για την 
απόκτηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε μια από τις ανωτέρω γλώσσες υπό την προϋπόθεση ότι οι σπουδές 
για την απόκτηση του τίτλου έλαβαν χώρα, για ολόκληρη τη διάρκεια τους στην αλλοδαπή, γεγονός που θα 
προκύπτει από βεβαίωση της ανώτατης σχολής που χορηγεί το πτυχίο.

Για την καταβολή του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χορήγησης.

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 243
Το επίδομα Βαθμού είναι ποσοστοποιημένο στο 16ο κλιμάκιο, σύμφωνα με την τελευταία Κλαδική Σύμβαση το 
ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ % επί του 16  
κλιμακίου

Ποσό από 
1/7/2013 μέχρι 

30/11/2019  
(958 €)

Ποσό από 
1/12/2019 μέχρι 

30/11/2020  
(963 €)

Ποσό από 
1/12/2020 μέχρι 

30/11/2021  
(970 €)

Ποσό από 
1/12/2021 μέχρι 

30/11/2022  
(985 €)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 32,39 310 312 314 319

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ 27,97 268 269 271 276

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ 26,71 256 257 259 263

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Α΄-ΠΡ.ΤΜΗΜ. 23,55 226 227 228 232

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Α΄ 21,87 210 211 212 215

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β΄ 20,82 199 200 202 205

ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 16,93 162 163 164 167

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ 13,14 126 127 127 129

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ 8,83 85 85 86 87

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ 8,31 80 80 81 82

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ 8,10 78 78 79 80

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Γ΄ 7,26 70 70 70 72
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6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 244 
Το επίδομα Ευθύνης Στελεχών (Καταστημάτων & Διοίκησης) είναι ποσοστοποιημένο στο 16ο κλιμάκιο, σύμφωνα 
με την τελευταία Κλαδική Σύμβαση τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
ΕΥΘΥΝΗΣ

% επί του 16 
κλιμακίου

Ποσό από 
1/7/2013 μέχρι 

30/11/2019 
(958 €)

Ποσό από 
1/12/2019  

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό από 
1/12/2020  

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό από 
1/12/2021  

μέχρι (985 €)

1 126,99 1.217 1.223 1.232 1.251

2 108,24 1.037 1.042 1.050 1.066

3 103,14 988 993 1.000 1.016

4 85,48 819 823 829 842

5 73,41 703 707 712 723

6 61,33 588 591 595 604

7 48,97 469 472 475 482

8 37,00 354 356 259 364

9 32,09 307 309 311 316

10 26,20 251 252 254 258

11 22,47 215 216 218 221

12 17,47 167 168 169 172

6α. ΕΠΙΠΕΔΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 235
Το εν λόγω επίδομα είναι δραχμικό – προσωποπαγές 

ΒΑΘΜΙΔΑ Ποσό

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ 1300 - 1500

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΟΜΕΑ 900 - 1250

SENIOR AUDIT MANAGER 700 - 900

AUDIT MANAGER 550 - 700

AUDIT SUPERVISOR 400 - 550

SENIOR AUDITOR 250 - 400

JUNIOR AUDITOR 200

AUDIT TRAINEE 100
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6β. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Από 01/07/2011 καταβάλλεται μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας των παιδιών των υπαλλήλων.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προβλέπεται επίδομα 12% επί του βασικού κλιμακίου εφόσον απα-
σχολούνται σε ανθυγιεινές εργασίες.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Χορηγείται Επίδομα Τριτέκνων – Πολυτέκνων, το οποίο από 
01.07.2019 ανέρχεται σε 200 ευρώ.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Από 1.7.2019 χορηγείται στους εργαζόμενους της ΕΤΕ που 
είναι μονογονείς, επίδομα 100 ευρώ μηνιαίως. Ως μονογονέας Θεωρείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί 
εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων και η 
καταβολή του επιδόματος αφορά περιπτώσεις τέκνων γεννηθέντων ή υιοθετημένων εκτός γάμου και περι-
πτώσεις μονογονέα λόγω χηρείας.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: Χορηγείται Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο από 
01.09.2019 ανέρχεται σε 250 ευρώ.

 � ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Ανέρχεται σε 724 ευρώ και καταβάλλεται από την Τράπεζα στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για 
τα παιδιά των εργαζομένων που πηγαίνουν στην κατασκήνωση. Παλαιότερα προβλεπόταν με κωδ. 555 να 
καταβάλλεται ποσό 100 ευρώ κάθε έτος και για κάθε παιδί μέχρι να συμπληρώσει τα 7 χρόνια, το οποίο πλέον 
έχει καταργηθεί.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Χορηγείται με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και ανέρχεται σε 2.000 
ευρώ τα οποία καταβάλλονται από την Τράπεζα μέσω ΤΥΠΕΤ. Επιπλέον καταβάλλονται 235 ευρώ από το ΤΥ-
ΠΕΤ εφόσον πρόκειται για φυσιολογικό τοκετό ή 382 ευρώ για τοκετό με καισαρική.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: Τον Ιούλιο κάθε χρόνου καταβάλλεται στους εργαζόμενους Επίδομα Άδειας ίσο με το 
μισό (1/2) των μηνιαίων αποδοχών τους.

 � ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Με βάση την τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει καταργηθεί. Καταβλή-
θηκε για τελευταία φορά το 2013.

Σημείωση: Έχουν καταργηθεί μονομερώς τα επιδόματα καυσόξυλων, γαλοπούλας, προσχολικής μέριμνας
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Τα παρακάτω επιδόματα είναι ποσοστοποιημένα στο 16ο κλιμάκιο, σύμφωνα με την τελευταία Κλαδική Σύμβαση 
τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 5,47 52 53 53 54

132 ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 7,57 73 73 73 75

133 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5,89 56 57 57 58

231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΣΤΩΝ-ΧΕΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 92,33 885 889 896 909

231 " " ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΤΗ & ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 88,08 844 848 854 868

231 " " ΠΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝΑ-
ΛΥΤΗΣ-ΑΡΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 80,83 774 778 784 796

231 " " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝΑΛΥΤΗΣ 
Α-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Α 66,42 636 640 644 654

231 " " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝΑΛΥΤΗΣ 
Β-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Β 57,1 547 550 554 562

231 " " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΝΑΛΥΤΗΣ 
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Γ 41,35 396 398 401 407

231 " " ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΡ/ΛΥΤΗ-
Σ-ΔΟΚΙΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 26,94 258 259 261 265

231 " " ΒΟΗΘΟΣ ΠΡ/ΛΥΤΗ-
Σ-ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 21,97 210 212 213 216

231 " " ΜΑΘΗΤ.ΠΡ/ΛΥΤΗΣ- 
ΜΑΘΗΤ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 19,59 188 189 190 193

232 ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 37,75 362 364 366 372

232 " " ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 34,6 331 333 336 341

232 " " ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 24,82 238 239 241 244
232 " " ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 15,14 145 146 147 149
233 Β΄ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 12,3 118 118 119 121

234 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΥΠΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝ. 
ΒΟΗΘΟΙ

6,94 66 67 67 68

234 " " ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ-ΤΕΧΝΙ-
ΤΕΣ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 5,05 48 49 49 50

234 " " ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ-ΦΥΛΑ-
ΚΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 4 38 39 39 39

238 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 1ου-
2ου-3ου ΒΑΘΜΟΥ 13,35 128 129 129 131

238 " " ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ  
4ου ΒΑΘΜΟΥ 11,36 109 109 110 112

240 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  
Δ/ΝΤΩΝ-ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 27,13 260 261 263 267

240 " " ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ 13,56 130 131 132 134
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ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

240 " " ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ 5,15 49 50 50 51

242 ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔ. 6 0 0 0

243 ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔ. 5 0 0 0

244 ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΔ. 6 0 0 0

245 ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 41,75 400 402 405 411

245 " " ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 39,64 380 382 385 390
245 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 36,28 348 349 352 357
245 " " ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 25,97 249 250 252 256
245 " " ΔΟΚΙΜΟΣ 15,88 152 153 154 156

248 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Μ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 27,88 267 268 270 275

248 " " ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 25,7 246 247 249 253

248 " " ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠ. 19,59 188 189 190 193

248 " " ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15,65 150 151 152 154

248 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠ. Κ.Μ. ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16,99 163 164 165 167

248 " " ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15,44 148 149 150 152

249
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -  
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 31,34 300 302 304 309

249 " " ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 1 -  
ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 27,13 260 261 263 267

249 " " ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 2 - ΕΠΙΜ/
ΚΟΣ - ΤΕΧΝ.ΒΟΗΘ. 1 25,03 240 241 243 247

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 3 -  

ΜΗΧ/ΚΟΣ Α΄ - ΤΕΧΝ.
ΒΟΗΘ. 2

22,82 219 220 221 225

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 4 -  

ΜΗΧ/ΚΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝ.
ΒΟΗΘ. 3

20,93 201 202 203 206

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 5 -  

ΜΗΧ/ΚΟΣ Γ΄ - ΤΕΧΝ.
ΒΟΗΘ. 4

18,72 179 180 182 184

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 6 -  

ΜΗΧ/ΚΟΣ Δ΄ - ΤΕΧΝ.
ΒΟΗΘ. 5

16,72 160 161 162 165

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 7 -  

ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε΄ - ΤΕΧΝ.
ΒΟΗΘ. 6

14,72 141 142 143 145
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ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 8 -  
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΤ΄ -  
ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘ. 7

12,62 121 122 122 124

249 " "
ΥΠΟΜ/ΚΟΣ 9 -  
ΜΗΧ/ΚΟΣ Ζ΄ -  
ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘ. 8

10,41 100 100 101 103

249 " " ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 9 7,89 76 76 77 78
267 ΕΜΠΛΟΚΩΝ 73,6 705 709 714 725
267 " " 70,76 678 681 686 697
267 " " 61,73 591 594 599 608
267 " " 45,53 436 438 442 448
267 " " 39,06 374 376 379 385
267 " " 35,43 339 341 344 349
267 " " 32,48 311 313 315 320
267 " " 30,32 290 292 294 299
267 " " 29,44 282 284 286 290
267 " " 26,01 249 250 252 256
267 " " 24,34 233 234 236 240
267 " " 23,65 227 228 229 233
267 " " 22,18 212 214 215 218
267 " " 20,71 198 199 201 204
267 " " 20,12 193 194 195 198
267 " " 19,63 188 189 190 193
267 " " 18,65 179 180 181 184
267 " " 18,06 173 174 175 178
267 " " 17,57 168 169 170 173
267 " " 16,88 162 163 164 166
267 " " 16,39 157 158 159 161
268 ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13,25 127 128 129 131

331 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓ. 
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 28,08 269 270 272 277

332 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 43,64 418 420 423 430

332 " " ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 25,66 246 247 249 253

332 " "

ΠΡΟΙΣΤ.Δ/ΝΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚ. & ΔΙΚΤΥΟΥ- 
ΕΙΔ.ΣΥΜΒ. Δ/ΣΗΣ- 

Δ/ΝΤΩΝ 1ης ΚΑΤΗΓ.

14,09 135 136 137 139

332 " " Δ/ΝΤΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ  
2ης ΚΑΤΗΓ. 7,99 77 77 78 79

334 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  
ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 99,47 953 958 965 980

334 " " ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 43,32 415 417 420 427
334 " " ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 21,45 205 207 208 211
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ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

334 " "
ΕΙΣΠ. Α΄-ΤΕΧΝ. Α΄-
ΦΡΟΝΤ. Α΄-ΦΥΛΑΚ. 

Α΄& ΑΝΩ
3,15 30 30 31 31

334 " " ΜΕΧΡΙ ΕΙΣΠ.Β΄-ΤΕΧΝ.
Β΄-ΦΡΟΝΤ.Β΄-ΦΥΛ. Β΄ 2,52 24 24 24 25

334 ΕΙΔ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΥΛΑ-
ΚΩΝ-ΦΡΟΝΤ.-ΚΑΘΑΡ.

ΦΥΛΑΚΕΣ -  
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ -  

ΚΑΘΑΡ/ΡΙΕΣ Δ/ΣΗΣ
2,84 27 27 28 28

335 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ TELLER 9,78 94 94 95 96

335 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ONLINE 6,31 60 61 61 62

336 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ PC ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
CORONA 57,94 555 558 562 571

336 " " ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 26,5 254 255 257 261

336 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ CORONA 23,76 228 229 230 234

336 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 17,35 166 167 168 171

336 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CORONA 13,04 125 126 126 128

336 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 11,57 111 111 112 114

336 " " ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CORONA 7,57 73 73 73 75
336 " " ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 5,68 54 55 55 56

343 ΧΕΙΡ.ΤΗΛ/ΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟΥ-ΦΩΤΟΤ/ΚΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3,58 34 34 35 35

343 " " ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 3,36 32 32 33 33

345 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,47 14 14 14 14

346 ΣΤΕΛΕΧΩΝ Κ.Μ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 44,15 423 425 428 435

346 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 32,02 307 308 311 315

346 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 24,46 234 236 237 241

347 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙ-
ΚΩΝ DEALING ROOM ΕΛΕΓΚΤΕΣ 15,25 146 147 148 150

347 " " ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 9,25 89 89 90 91

348 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘ. 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΜ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 11 ΕΤΗ 9,36 90 90 91 92

348 " " 7-10 ΕΤΗ 6,41 61 62 62 63
348 " " 2-6 ΕΤΗ 4,52 43 44 44 45
348 " " 0-1 ΕΤΟΣ 2,94 28 28 29 29

360 ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥ-
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 77,82 746 749 755 767

360 " " ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 67,12 643 646 651 661
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ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

360 " " ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 56,47 541 544 548 556

360 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 45,74 438 440 444 451

360 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 34,91 334 336 339 344

360 " " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 21,56 207 208 209 212

364 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ-
ΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 39,64 380 382 385 390

364 " " ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΤΗ & ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 34,28 328 330 333 338

364 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ 31,44 301 303 305 310

364 " " ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22,5 216 217 218 222

364 " " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 13,77 132 133 134 136

366 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  
ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΠΡΟ-
ΪΣΤ.Δ/ΣΕΩΝ-Δ/ΝΤΗΣ 

1ης
163,51 1.566,00 1575 1586 1611

366 " " Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ 2ης 
ΚΑΤ.ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ/ΝΤΗ 114,51 1.097,00 1103 1111 1128

366 " "

ΣΤΕΛ.1ου ΚΛΙΜ.ΟΧΙ 
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΣΕΩΝ-  

Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 2ης 
ΚΑΤΗΓ.

70,24 673 676 681 692

366 " "
ΑΝΑΠΛ.Δ/ΝΤΗ Δ/ΣΗ-
Σ-ΑΝΑΠΛ.Δ/ΝΤΗ 1ης 

ΚΑΤ.
42,17 404 406 409 415

366 " "
ΥΠ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ.-ΥΠΟΔ/
ΝΤΗΣ 1ης- ΑΝΑΠΛ.Δ/
ΝΤΗΣ 2ης-Δ/ΝΤΗΣ 3ης

25,76 247 248 250 254

367 ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΗΣ  
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 73,61 705 709 714 725

367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 2 70,77 678 682 686 697
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 60,67 581 584 588 598
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 45,53 436 438 442 448
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 40,48 388 390 393 399
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 37,96 364 366 368 374
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 35,44 340 341 344 349
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 6 32,81 314 316 318 323
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 30,28 290 292 294 298
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 8 27,87 267 268 270 275
367 " " ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 25,24 242 243 245 249

830 ΤΑΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΧ/ΚΟ - 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

TELLERS 12 ΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΝΩ 25,13 241 242 244 248

830 " " TELLERS 4-11 ΜΕΡΕΣ 12,62 121 122 122 124
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ΚΩΔ. ΕΠΙΔ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

% επί 
του 16 

κλιμακί-
ου

Ποσό 
1/7/2013 

μέχρι 
30/11/2019 

(958 €)

Ποσό 
1/12/2019 

μέχρι 
30/11/2020 

(963 €)

Ποσό 
1/12/2020 

μέχρι 
30/11/2021 

(970 €)

Ποσό 
1/12/2021 

μέχρι 
30/11/2022 

(985 €)

830 " " TELLERS 2-3 ΜΕΡΕΣ 6,31 60 61 61 62
830 " " TELLERS 1 ΜΕΡΑ 3,15 30 30 31 31

830 " " ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 12 
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 9,25 89 89 90 91

830 " " ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  
4-11 ΜΕΡΕΣ 4,52 43 44 44 45

830 " " ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  
2-3 ΜΕΡΕΣ 2,42 23 23 23 24

830 " " ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ  
1 ΜΕΡΑ 1,26 12 12 12 12

830 " " CHIEF TELLERS  
12 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 7,36 71 71 71 72

830 " " CHIEF TELLERS  
4-11 ΜΕΡΕΣ 3,68 35 35 36 36

830 " " CHIEF TELLERS  
2-3 ΜΕΡΕΣ 1,89 18 18 18 19

830 " " CHIEF TELLERS 1 
ΜΕΡΑ 1,16 11 11 11 11

830 " "
CHIEF TELLERS  

ΣΤΕΛΕΧΗ 12 ΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΝΩ

12,72 122 122 123 125

830 " " CHIEF TELLERS  
ΣΤΕΛΕΧΗ 4-11 ΜΕΡΕΣ 6,41 61 62 62 63

830 " " CHIEF TELLERS  
ΣΤΕΛΕΧΗ 2-3 ΜΕΡΕΣ 3,26 31 31 32 32

830 " " CHIEF TELLERS  
ΣΤΕΛΕΧΗ 1 ΜΕΡΑ 1,68 16 16 16 17

831 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 13,77 132 133 134 136

833 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ  
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 47,95 459 462 465 472

833 " " ΠΑΝΩ ΑΠΌ 17 ΕΤΗ 37,33 358 359 362 368
833 " " 11-17 ΕΤΗ 26,6 255 256 258 262
833 " " 3-10 ΕΤΗ 18,72 179 180 182 184
833 " " ΚΑΤΩ ΑΠΌ 3 ΕΤΗ 7,89 76 76 77 78

Σημείωση: Με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2019-2022 συμφωνήθηκε η αρνητική διαφο-
ρά που προβλέφθηκε με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2012-2015 να μειωθεί ως εξής: 

1/1/2020 1/7/2020 1/1/2021 1/1/2022

10% 15% 25% 50%
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7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Τράπεζα, μετά από έγκριση της Διοίκησης, χορηγεί χρηματικό βραβείο στους αριστεύσαντες υπαλλήλους 
(ενταγμένο και μη στον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικό) καθώς και στα τέκνα τους, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 � Μαθητές και απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης
 � Σπουδαστές και πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών
 � Φοιτητές και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού, εξωτερικού και Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πρόσθετα χορηγεί χρηματικό βραβείο και στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εσωτερικού, εξωτερικού και 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Ο εργαζόμενος υποβάλλει τη σχετική αίτηση και εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στο χρηματικό βραβείο από 
τη Μονάδα που υπηρετεί, με την προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Το ποσό του χρηματικού βραβείου καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εγκυ-
κλίου του επομένου εκπαιδευτικού έτους.

Σημειώνεται ότι η έγκριση της Διοίκησης επικαιροποιείται κάθε έτος και ακολούθως εκδίδεται η σχετική Εγκύκλι-
ος. Για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 έχει εκδοθεί η Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 216/10.9.2013.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με το Νόμο 3655/2008 (γνωστός και ως Νόμος Πετραλιά) το Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας 
εντάχθηκε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εξακολουθώντας όμως να διέπεται σε ότι αφορά τη συνταξιοδότηση από τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν στο καταστατικό του. Τα ποσοστά εισφοράς εργαζομένων και συνει-
σφοράς εργοδότη υπολογίζονται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ασφαλι-
σμένους που υπολογίζονται σε ένα προκαθορισμένο πλαφόν. Το πλαφόν αυτό, για τους ασφαλισμένους πριν την 
01/01/93, ήταν μέχρι 31.12.12 2.432,25 ευρώ. Από την 01.01.2013 το πλαφόν αυξήθηκε στα 5.543,55 ευρώ. Για 
τους ασφαλισμένους μετά την 01/0193 το πλαφόν ήταν ήδη στα 5.543,55 ευρώ.

Το ποσοστό της εισφοράς εργαζομένων ήταν 11% μέχρι την 31/12/12, ενώ από 01/01/2013 έχει μειωθεί στο 
9,9175% (και στις δύο περιπτώσεις επί του συνόλου των αποδοχών) για τους παλαιούς δηλ. τους πριν την 
01/01/93 ασφαλισμένους. Για τους νέους ασφαλισμένους (από 01/01/93 και μετά) το ποσοστό αυτό είναι 6,67%.

9. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ε.Τ.Ε.

Αφορά εισφορές υπέρ τρίτων, για την ανεργία, ΛΑΕΚ(Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης), τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Το ποσοστό αυτό, για τον εργα-
ζόμενο, ανέρχεται σε 4,28% ενώ το ποσοστό του εργοδότη σε 3,33% το οποίο αφαιρείται από το προηγούμενο 
με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση του εργαζόμενου να ανέρχεται σε 0,95% που αντιστοιχεί σε 0,50% για την 
ανεργία, 0,10% για ΛΑΕΚ και 0,35% για Εργατική Εστία.

10. ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το «Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης» ιδρύθηκε με τις από 29.10.1926 και 6.4.1927 αποφά-
σεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ ως αυτοτελής και αυτόνομος Οργανισμός διεπόμενος από τις διατάξεις του 
Κανονισμού του, ο οποίος είχε εγκριθεί με τις ίδιες αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

Σήμερα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την καταβολή εφάπαξ παροχής στους ασφα-
λισμένους του.



Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

21

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του οι καταβαλλόμενες εισφορές των ασφαλισμένων έχουν ως εξής:

 � για τους πριν την 01/01/93 ασφαλισμένους η εισφορά προσδιορίζεται σε ποσοστό 5% από 01/09/11 μέχρι 
31/08/12 και σε 5,5% από 01/09/12 και μετά

 � για τους μετά την 01/01/93 ασφαλισμένους η εισφορά προσδιορίζεται σε ποσοστό 4,5% από 01/09/11 μέχρι 
31/08/12, σε 5% από 01/09/12 μέχρι 31/08/13 και σε 5,5% από 01/09/13 και μετά.

Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ασφαλισμένων.

Το 2013 με την σύμπραξη Διοίκησης και ΣΥΕΤΕ (και μοναδική αρνητική ψήφο από τον εκπρόσωπό του Συλλόγου 
μας και Πρόεδρο μας Νίκο Παπαϊωάννου) αποφασίστηκε η δραστική μείωση του χορηγούμενου ποσού εφάπαξ 
και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, ακόμη και για τους αποχωρήσαντες από το 2012. Η συγκεκριμένη διάταξη για 
αναδρομικότητα κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη ως αντισυνταγματική δικαιώνοντας την άποψη του εκπροσώπου 
μας. 

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εφάπαξ και τον τρόπο υπολογισμού του μπορείτε να αναζητή-
σετε στο site των ασφαλιστικών οργανισμών Ε.Τ.Ε.: www.aopete.gr

11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 

«Το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην υπ΄ αριθμ. 13/18.11.1949 συνεδρίασή του αποφά-
σισε τη σύσταση έντοκου κοινού ειδικού λογαριασμού υπό τον τίτλο «Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» προς τον σκοπό επικουρήσεως … των εξελθόντων ή εξερχομένων της υπηρε-
σίας της Εθνικής Τραπέζης και ενέκρινε τον Κανονισμό αυτού, ο οποίος ετέθη εν ισχύ από 1/10/1949».(από το 
Ιστορικό Χρονολόγιο του site: www.aopete.gr)

Η εισφορά των ασφαλισμένων ανέρχεται σε ποσοστό 3,5% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, και η συνει-
σφορά της Τράπεζας σε 9%.

Το 2017 η διοίκηση της τράπεζας αρνήθηκε τη συνέχιση τήρησης των επί μία 70ετία υποχρεώσεων της με απο-
τέλεσμα οι συνταξιούχοι συνάδελφοι μας να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και σήμερα εκκρεμούν σε πρώτο και 
δεύτερο βαθμό αλλά και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας δεκάδες αγωγές.

Σημείωση: περισσότερες πληροφορίες για το Λογαριασμό Επικούρησης, τον Κανονισμό του, τους πόρους του και τον 
τρόπο υπολογισμού της παροχής στο παραπάνω site.
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12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Ο Λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε από την Ε.Τ.Ε. με σκοπό την παροχή χρηματικών ποσών στα παιδιά των 
υπαλλήλων εν ενεργεία και συνταξιούχων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ή οικογενειακής τους αυτοτέλει-
ας. Ο υφιστάμενος Κανονισμός του Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων είναι στην εγκύκλιο Α΄ 14/26.06.2002.

Συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 � Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Λογαριασμό
  Στο Λογαριασμό μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον αποκτήσουν ή έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των δέκα (10) 

ετών:

 � το εν ενεργεία ενταγμένο στον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικό της Τράπεζας και 

 � οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων ΕΤΕ

  Η συμμετοχή στο Λογαριασμό θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από τη θεμε-
λίωση του σχετικού δικαιώματος (ημερομηνία γέννησης του τέκνου, ημερομηνία πρόσληψης).

  Μετά την πάροδο του 6μήνου υπολογίζεται προσαύξηση 10% για κάθε έτος εκπρόθεσμης υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής, με ανώτατο ποσοστό το 50%. Οι αναδρομικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις (με 
ανώτατο όριο τις 40).

  Ο γονέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Λογαριασμό καταθέτει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης Αποζημιώσεων & Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Τράπεζας & του Ομίλου.

 

Σημείωση: Με την ένταξη του προσωπικού της ΕΤΕ, από 01/08/2008, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις διατάξεις του 
Ν.3655/08, με απόφαση της Τράπεζας δεν δίνατε να συμμετέχουν στον Λογαριασμό τα τέκνα των υπαλλήλων που 
δεν ήταν ασφαλισμένοι στο πρώην Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού ΕΤΕ.

 � Προϋποθέσεις καταβολής της παροχής
  Η απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη συμπλήρωση του 23ου μέχρι του 30ου έτους 

της ηλικίας του τέκνου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το 23ο έτος, εφόσον: 

 � τελεστεί γάμος του τέκνου. 

 �  εγγραφεί σε Ανώτατη ή Ανώτερη σχολή του εσωτερικού (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ή του εξωτερι-
κού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ ).

 �  Προσκομιστεί βεβαίωση από Επιμελητήριο ή άλλο φορέα (όχι εξαρτημένη εργασία) για την επαγγελματική 
του αποκατάσταση, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενηλικίωση του τέκνου.

 �  Έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, με απαραίτητη επίσης προϋπόθεση την ενηλικίωση του τέκνου. 

 � Διαδικασία είσπραξης: 
 �  Δικαιούχος του ποσού είναι σε κάθε περίπτωση το ασφαλιζόμενο τέκνο.

 �  Η αίτηση για την καταβολή του ποσού υποβάλλεται υποχρεωτικά από το γονέα, εφόσον το τέκνο δεν έχει 
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση του απαιτούμενου 
δικαιολογητικού.

 �  Η αίτηση είσπραξης κατατίθεται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αποζημιώσεων & Λογαριασμού Αποκατάστα-
σης Τέκνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
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 �  Ο γονέας έχει τη δυνατότητα να εισπράξει το αναλογούν ποσό, εφόσον προσκομίσει σχετική εξουσιοδότη-
ση, θεωρημένη από την Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π.

13. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1930 και έχει ως σκοπό την παροχή ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης στους 55.000 περίπου ασφαλισμένους του που διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, έμμεσα 
και επίτιμα μέλη.

Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αυτοδιοικούμενο και αυτοδιαχειριζόμενο χαρακτήρα.

Η εισφορά του ασφαλισμένου εν ενεργεία υπαλλήλου είναι 2,5% επί των αποδοχών του και η συνεισφορά της 
Τράπεζας 6,25%.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εισφορών ανάλογα με την ιδιότητα και την οικογενειακή κατάσταση του ασφα-
λισμένου τις οποίες μπορείτε να δείτε στο site του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. www.typet.gr και συγκεκριμένα στον τελευταίο 
Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών.

Εκτός του σκοπού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπάρχει και σειρά άλλων παροχών που προσφέρονται 
από το Ταμείο σύμφωνα με τον Κανονισμό του.

14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ιδρύθηκε το 1945, εκπροσωπώντας αρχικά τον κλάδο 
των ταμιακών και εισπρακτόρων της Τράπεζας. Σήμερα και ιδιαίτερα μετά την τελευταία αναμόρφωση του κατα-
στατικού του μέλη του είναι και μπορούν να γραφτούν όλοι οι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε. ανεξάρτητα του κλάδου 
που ανήκουν. 

Για τις λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου παρακρατείται εισφορά 1,5% επί των αποδοχών και είναι ο μόνος 
Σύλλογος στον χώρο της Ε.Τ.Ε. που, εκτός της συμμετοχής του στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, 
τα μερίδια του οποίου ρευστοποιούνται με την συνταξιοδότηση του εργαζόμενου, καταβάλλει πρόσθετο βοή-
θημα στα εξερχόμενα μέλη του. Το ύψος του βοηθήματος εξαρτάται από τα χρόνια παραμονής του μέλους στο 
Σύλλογο. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγγραφής στο Σύλλογο μας συναδέλφου που ήταν μέλος άλλου Συλλόγου, τα 
μέχρι τη στιγμή εκείνη μερίδια του από το ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ δεν χάνονται και είναι ρευστοποιήσιμα, από τον 
αντίστοιχο Σύλλογο, κατά την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου.

Αίτηση έγγραφης του Συλλόγου μπορείτε να βρείτε στο τέλος του παρόντος εντύπου ή στο www.sytate.gr. 

15. Ε.Φ.Ε.Τ.

Η Ένωση Φιλάθλων Εθνικής Τράπεζας Ε.Φ.Ε.Τ. (www.efete.gr) ιδρύθηκε το 1927 και έχει ως κύριο σκοπό τη 
διοργάνωση εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τη λειτουργία του γυμναστηρίου στο κτίριο του 
Κεντρικού Καταστήματος στην Αιόλου.
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16. Ο.Τ.Ο.Ε.

Η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας Ο.Τ.Ο.Ε. (www.otoe.gr) ιδρύθηκε το 1955 και απο-
τελεί τη δευτεροβάθμια συλλογική εκπροσώπηση των τραπεζοϋπαλλήλων. Τα όργανα διοίκησης της ΟΤΟΕ είναι 
το Συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο και η 15 μελής Εκτελεστική Γραμματεία. Η συνδικαλιστική δουλειά της ΟΤΟΕ 
υποστηρίζεται, διεκπεραιώνεται και εξειδικεύεται μέσα από τη λειτουργία των ακόλουθων Γραμματειών ευθύνης:

 � Εργασιακών Σχέσεων-Συμβάσεων
 � Ασφαλιστικής & Κοινωνικής Μέριμνας
 � Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 � Διεθνών Σχέσεων-Σχέσεων με Ευρωπαϊκή Ένωση
 � Τύπου & Δημόσιων Σχέσεων
 � Πολιτισμού
 � Αθλητισμού
 � Ισότητας
 � Πολυεθνικών Τραπεζών
 � Υγιεινής - Ασφάλειας στην εργασία και Τραπεζικής Ασφάλειας
 � Λειτουργικής Υποστήριξης
 � Νέων

Στα πλαίσια της Ο.Τ.Ο.Ε. έχει ιδρυθεί ΑΠΌ ΤΟ 1991 το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ ΟΤΟΕ που αποτελεί την κλαδική 
έκφραση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Είναι αρμόδιο για θέματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, 
τεκμηρίωσης και εκπόνησης μελετών - ερευνών αλλά και εκδόσεων που ενδιαφέρουν το σ.κ. του κλάδου. 

Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της ΟΤΟΕ παρακρατείται 2 φορές το χρόνο με συνολική εισφορά 
1,5% επί των μηνιαίων αποδοχών.
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17. ΑΔΕΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο προσωπικό της Τράπεζας μέχρι 31.12 κάθε έτους, το οποίο 
δικαιούται να τη ζητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία και τις οικείες Σ.Σ.Ε. (άρθρο 19 του 
Κανονισμού Εργασίας).

Η ετήσια κανονική άδεια καθορίζεται σε εργάσιμες ημέρες ως εξής (Εγκύκλιοι Σειράς Β’ 93/22.4.2005 και 
153/13.8.2008):

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ημερολογιακά) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

1ο έτος υπηρεσίας 2 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης
με ανώτατο όριο τις 20 εργάσιμες ημέρες

2ο έτος υπηρεσίας
(από την 1/1 του 2ου έτους υπηρεσίας υπολογίζεται τυχόν προϋπη-
ρεσία, για την αύξηση του διακιώματος)

2 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης
με ανώτατο όριο τις 21 εργάσιμες ημέρες

3ο έτος υπηρεσίας 22 εργάσιμες ημέρες

Με τη συμπλήρωση 5 ετών υπηρεσίας
μαζί με προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη 23 εργάσιμες ημέρες

Με τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας
μαζί με προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη 25 εργάσιμες ημέρες

Με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας
μαζί με προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη 26 εργάσιμες ημέρες

Σημείωση: Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εξαντλούν την κανονική τους άδεια εντός του έτους που αυτή 
αφορά. Υπεύθυνη για τη σωστή τήρηση των παραπάνω είναι αποκλειστικά η Μονάδα κάθε εργαζόμενου (Εγκύκλιος 
Σειράς Β’ 247/20.09.2019).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΑΔΕIΑ Σ.Σ.Ε 1989)
Σε περίπτωση συνεχόμενης ή διακεκομμένης χρήσης πέντε (5) ημερών κανονικής άδειας τρέχοντος έτους, στις 
περιόδους από 1.1. έως 30.4 και από 1.10 έως 31.12, χορηγείται μία (1) επιπλέον ημέρα άδειας (Εγκ. Β΄ 
170/19.12.89 και 302/19.12.03). Η ανωτέρω άδεια μεταφέρεται μόνο από την πρώτη περίοδο στη δεύτερη του 
ίδιου έτους, η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί την επόμενη εργάσιμη από τη λήξη κάθε περιόδου, μόνο στην 
περίπτωση που η τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου είναι κανονική άδεια.
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΓΑΜΟΥ 5 εργάσιμες ημέρες

ΤΟΚΕΤΟΥ & ΛΟΧΕΙΑΣ (1) 134 ημερολογιακές ημέρες

ΘΗΛΑΣΜΟΥ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ (2)

Τα 2 πρώτα έτη μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες / ημέρα και τα επόμενα 2 έτη 
κατά 1 ώρα

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
(3)

Μέχρι 2 διετίες συνολικά με ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης υγείας από την 
Τράπεζα

ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (4) 6 εργάσιμες ημέρες και για 3 και πάνω παιδιά 8 εργάσιμες (εφάπαξ ή τμηματικά)

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ (5) 6 εργάσιμες για 1 παιδί και 2 επιπλέον για κάθε επιπρόσθετο παιδί

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Ή ΣΥΖΥΓΩΝ 3ήμερη άδεια με προσκόμιση βεβαίωσης νοσηλείας 

ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 3 ημέρες ενώ σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας του παιδιού ή της 
μητέρας 3 επιπλέον ημέρες 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6) 7 εργάσιμες ημέρες

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2 ημέρες ανά αιμοδοσία

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ

22 εργάσιμες ημέρες εφόσον απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις ή περιοδική 
νοσηλεία

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 6 εργάσιμες ημέρες για εργαζόμενους με αναπηρία τουλάχιστον 50%

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS 1 επιπλέον μήνας / έτος με αποδοχές μετά τη συμπλήρωση 4 ετών στον ίδιο 
εργοδότη

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ Γονείς / Αδέρφια / Συζύγους / Γονείς Συζύγου 2 ημέρες. 

Θείους / Παππού / Γιαγιά / Κουνιάδα / Γαμπρό 1 ημέρα

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ, 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ (7) βλέπε σημείωση με ένδειξη 7

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (8)  βλέπε σημείωση με ένδειξη 8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2 ημέρες σε γονείς με τέκνα ηλικίας μέχρι 4 ετών

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 ημέρες για κάθε επέμβαση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ημέρα
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ 1: ΤΟΚΕΤΟΥ & ΛΟΧΕΙΑΣ

Οι δικαιούμενες 134 ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες είναι με πλήρεις αποδοχές, μπορούν να ληφθούν αμέσως 
μετά τον τοκετό ή 45 μέρες πριν την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι 
κίνδυνοι. Η απουσία αυτή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.(Εγκ. Β΄161/21.10.83 και 73/29.5.97)

Για τους θετούς γονείς προβλέπεται έκτακτη άδεια 120 συνεχόμενων ημερών, με αποδοχές και χωρίς βαθμολο-
γικές συνέπειες.(Εγκ. Β΄280/27.12.07)

ΕΝΔΕΙΞΗ 2: ΘΗΛΑΣΜΟΥ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Υφίσταται δυνατότητα επιλογής του χρόνου (πρωί ή μεσημέρι) λήψης του μειωμένου ωραρίου, όπως και δυνα-
τότητα λήψης του από τον πατέρα.

Επιπλέον μπορούν να επιλέξουν αντί του μειωμένου δίωρου ωραρίου την σωρευτική χορήγηση του που αντιστοι-
χεί σε πρόσθετη εξάμηνη άδεια (Εγκ. Β΄309/28.12.05). Ομοίως αντί του μειωμένου κατά μία ώρα ωραρίου μπο-
ρούν να επιλέξουν τη σωρευτική χορήγηση του που αντιστοιχεί σε πρόσθετη 3μηνη άδεια (Εγκ. Β΄279/27.12.07).

Η μητέρα διδύμων δικαιούται μειωμένο ωράριο 2 ωρών για 4 χρόνια από τη γέννηση των παιδιών της (Εγκ. 
Β΄96/1.10.68). Οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας μέχρι 6 ετών δικαιούνται με τους ίδιους όρους μειωμένο ωράριο 
με έναρξη την ημερομηνία της υιοθεσίας.

ΕΝΔΕΙΞΗ 3: ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Υφίσταται η δυνατότητα εξαγοράς, μέρους αυτής της άδειας, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ 4: ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Την άδεια αυτή δικαιούνται οι χήροι ή άγαμοι γονείς με επιμέλεια παιδιού και δεν πρέπει να συμπίπτει με την αρχή 
ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας, χορηγείται δε μέχρι τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας των 
παιδιών (Εγκ. Β΄ 173/26.7.02). 

ΕΝΔΕΙΞΗ 5: ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ετήσια γονική άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων, που χορηγείται 
βάσει του άρθρου 9 του Ν.1483/84 και των Σ.Σ.Ε 1988 και Ε.Σ.Σ.Ε 2004 και είχε καθοριστεί σε έξι (6) εργάσιμες 
ημέρες για όλα τα τέκνα της οικογένειας, αυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, 
σύμφωνα με το άρθρο 4-Β της Σ.Σ.Ε. 2016-2018. Η εν λόγω άδεια προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες κατ’ 
έτος με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης της κανονικής αδεί-
ας του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου ζητούνται οι πρόσθετες ημέρες αδείας, άλλως συμψηφίζονται με 
την κανονική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σ.Σ.Ε. 2019-2021.

(π.χ. για 1 παιδί 6 ημέρες, για 2 παιδιά 8+2 ημέρες, για 3 παιδιά 10+4 ημέρες κλπ)

Διευκρινίζεται ότι:

 � Η εν λόγω άδεια χορηγείται στους εργαζόμενους που τα τέκνα τους φοιτούν από το νηπιαγωγείο μέχρι και την 
ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκάστης βαθμίδας, σε ώρες ή ημέρες (ανάλογα με το αίτημα του 
εργαζόμενου) και δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Ειδικά για τις περιπτώσεις τέκνων που συμπληρώνουν 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής στο νηπιαγωγείο, την ηλικία των 4 (τεσσάρων) ετών, ο εργαζόμενος 
οφείλει να προσκομίσει στη Μονάδα του βεβαίωση ότι η φοίτηση της εν λόγω κατηγορίας παιδιών (προνήπια) 
στον Δήμο στον οποίο υπάγεται το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική (Ν. 4521/2018 άρθρο 33 παρ. 3γ).Το δικαί-
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ωμα της εν λόγω άδειας είναι ημερολογιακό (1.1 - 31.12 εκάστου έτους), εκτός από τις περιπτώσεις παιδιών 
που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου, οπότε το δικαίωμα λήγει στις 30.6 και όχι 31.12.

 � Η άδεια σχολικής παρακολούθησης τέκνων δεν χορηγείται για τα διαστήματα των εορτών (Χριστούγεννα, Πά-
σχα) και από 1.7 μέχρι και 31.8 εκάστου έτους.

 � Για τα διαστήματα από 1.9 μέχρι και την έναρξη της σχολικής περιόδου και από τη λήξη της μέχρι και 30.6, 
πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του σχολείου.

 � Σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης των γονέων καθώς και σε περίπτωση άγαμου γονέα, η χορήγηση γίνεται 
σε εκείνον που έχει την επιμέλεια των τέκνων.

 � Σε περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται στην Τράπεζα και ο άλλος γονέας:
 �  δεν εργάζεται, τότε ο εργαζόμενος στην Τράπεζα γονέας δικαιούται την παραπάνω άδεια εφόσον προσκο-

μίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδίου και του άλλου γονέα ότι δεν εργάζεται,

 �  ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, είναι συνταξιούχος ή άνεργος, τότε ο εργαζόμενος στην Τράπεζα γονέας δικαι-
ούται την παραπάνω άδεια εφόσον προσκομίσει:

 �  υπεύθυνη δήλωση του ιδίου και του άλλου γονέα ότι ο τελευταίος ασκεί το συγκεκριμένο ελεύθερο επάγ-
γελμα, είναι συνταξιούχος ή άνεργος, ή 

 �  σχετική προς τούτο βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ, ασφαλιστικός φορέας, 
ΟΑΕΔ, κλπ.)

 � Σε περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται στην Τράπεζα και ο άλλος εργάζεται σε άλλο εργοδότη, απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από τον εργοδότη του άλλου γονέα, στην οποία θα αναφέρεται εάν έκανε ή 
θα κάνει χρήση και πόσες ημέρες άδειας χρησιμοποίησε ή θα χρησιμοποιήσει.

 � Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Τράπεζα, απαιτείται κοινή δήλωση, με την οποία θα 
αποφασίζουν κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και, σε περίπτωση που 
κάνουν χρήση και οι δύο, πώς θα κατανεμηθεί η άδεια μεταξύ τους.

 � Εάν η σχολική άδεια χορηγείται Δευτέρα, Παρασκευή, ημέρα απεργίας, παραμονή ή επόμενη αργιών / αδειών, 
ή σε συνεχόμενες ημέρες, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του σχολείου ότι έγινε νόμιμη χρήση της άδειας.

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στην αρχή κάθε έτους.

Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη άδεια δεν μπορεί, συνολικά και για τους δύο γονείς, να υπερβαίνει τις ημέρες 
όπως αυτές κατά τα ανωτέρω ορίζονται. Η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

Υπεύθυνη για τη σωστή τήρηση των παραπάνω είναι αποκλειστικά η Μονάδα κάθε εργαζόμενου.

(Εγκύκλιος Σειράς Β΄ αριθ. 128/22.7.2016 και Εγκύκλιος Σειράς Β΄ αριθ. 115/9.5.2019).

ΕΝΔΕΙΞΗ 6: ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την άδεια αυτή δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον για 6 μήνες σε:

 � Ανθυγιεινούς χώρους, σύμφωνα με πόρισμα σχετικής επιτροπής 
 � Ανθυγιεινή εργασία, δηλ. χειριστές Η/Υ Κέντρου Μηχανογραφίας, διατρητές, τηλεφωνητές, καταμετρητές κλπ.
 � Περιοχές με πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης

Η άδεια χορηγείται από 1/10 κάθε έτους μέχρι 30/4 του επόμενου και δεν μεταφέρεται (Εγκ. Α΄ 9/23.3.82 και 
Απόφαση Διοίκησης 7.6.85)

ΕΝΔΕΙΞΗ 7: ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Οι εργαζόμενοι που φοιτούν:

α) σε σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) σε διαβαθμισμένες ιδιωτικές σχολές,

γ) σε ανοικτά Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή στο ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

δ) για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής, 
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δικαιούνται μαθητική – σπουδαστική – φοιτητική άδεια συνολικά τριάντα (30) εργάσιμων ημερών ετησίως, εκ των 
οποίων οι είκοσι (20) ημέρες χορηγούνται με αποδοχές και οι δέκα (10) ημέρες χωρίς αποδοχές.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Το δικαίωμα της παραπάνω άδειας διατηρείται ανεξάρτητα από το αν οι σπουδές διανύονται συνεχόμενα ή 
διακεκομμένα και ανεξάρτητα από το χρόνο της πρώτης εγγραφής.

2. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας μέσα στο εκάστοτε ημερολογιακό έτος όποτε 
επιθυμούν μετά από συνεννόηση με τη Μονάδα τους. Η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται ολικά ή μερικά σε επόμενο 
έτος και δεν μπορεί να χορηγηθεί μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών.

3. Οι εργαζόμενοι έως τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους δικαιούνται την παραπάνω άδεια για 
κάθε χρόνο φοίτησης και ανεξαρτήτως της διάρκειας των σπουδών τους. Μετά τη συμπλήρωση του 28ου 
έτους της ηλικίας τους η άδεια αυτή χορηγείται για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά πα-
ρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά το ήμισυ αυτής συνυπολογιζόμενων και των προηγούμενων 
χρόνων χρήσης της.

4. Ειδικά για τους σπουδαστές των ΑΤΕΙ, πέραν της παραπάνω άδειας χορηγείται άδεια βραχείας απουσίας 3ωρης 
διάρκειας κάθε φορά και μέχρι 10 φορές ετησίως, για τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακές ασκήσεις ή και σε 
κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία τους στη σχολή τους. Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται 
για χρονικό διάστημα ίσο προς την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους, προσαυξημένο κατά το ήμισυ, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης στη Μονάδα που υπηρετούν σχετικής βεβαίωσης 
της Σχολής.

5. Για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών η παραπάνω άδεια χορηγείται μια φορά για όλη τη διάρκεια των 
σπουδών, εφάπαξ ή τμηματικά.

6. Οι διατάξεις για τη φοιτητική άδεια δεν εφαρμόζονται για απόκτηση 2ου πτυχίου της ίδιας ή κατώτερης εκπαι-
δευτικής βαθμίδας.

Για τη χορήγηση του δικαιώματος της παραπάνω άδειας οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν, μέσω της 
Μονάδας που υπηρετούν, στην Υπηρεσία Αδειών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του 
Ομίλου, αίτηση με συνημμένη πρωτότυπη βεβαίωση - πιστοποιητικό σπουδών, κατά περίπτωση, ως εξής:

 � για μαθητική - σπουδαστική - φοιτητική άδεια μόνο κατά το πρώτο έτος εγγραφής, ενώ για τα επόμενα έτη 
σπουδών θα τα προσκομίζουν στη Μονάδα τους. Συνεπώς από το δεύτερο έτος σπουδών υπεύθυνες είναι οι 
Διευθύνσεις Διοίκησης καθώς και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δικτύου για τα Καταστήματα,

 � για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master) κάθε έτος,
 � για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών μόνο κατά το πρώτο έτος εγγραφής.

Υπενθύμιση ενεργειών για την έγκριση ανανέωσης δικαιώματος μαθητικής-σπουδαστικής-φοιτητικής άδειας κατ’ 
έτος.

Οι εργαζόμενοι, για την ανανέωση του ετήσιου δικαιώματος μαθητικής - φοιτητικής - σπουδαστικής άδειας, πρέ-
πει να προσκομίσουν στη Μονάδα τους εγκαίρως, μέχρι και 10.12 κάθε έτους, πρωτότυπη βεβαίωση φοίτησης 
ή πιστοποιητικό σπουδών ότι έγινε ανανέωση της εγγραφής τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος και όχι ότι διατηρούν 
τη φοιτητική τους ιδιότητα (αλλιώς θα πρέπει να προσκομίσουν και τη δήλωση μαθημάτων για το συγκεκριμένο 
ακαδημαϊκό έτος).

Για τη χορήγηση των δέκα (10) ημερών χωρίς αποδοχές

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει με την αίτησή τους να προσκομίσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι, γνωρίζουν τις οικονο-
μικές και βαθμολογικές συνέπειες της άδειας αυτής (δηλαδή μισθολογική και βαθμολογική στασιμότητα) σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.

(Εγκύκλιος Σειράς Β΄ αριθ. 128/22.7.2016).
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ΕΝΔΕΙΞΗ 8: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ / ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Τα περί ασθενειών και αναρρωτικών αδειών Προσωπικού προβλέπονται στα άρθρα 14, 15, 19 και 20 του Κανονι-
σμού Εργασίας καθώς και στις Εγκυκλίους Σειράς Β’ 147/31.10.1995, 38/22.2.2005 και 17/17.1.2013.

Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής:

 � Ο εργαζόμενος που απουσιάζει από την εργασία του για λόγους υγείας θα πρέπει να ενημερώνει το αρμόδιο 
στέλεχος της Μονάδας που υπηρετεί, το αργότερο μέσα στην πρώτη εργάσιμη ώρα της πρώτης ημέρας της 
απουσίας του.

 � Σε περίπτωση τυχόν νοσηλείας του σε διεύθυνση διαφορετική από αυτήν που έχει δηλώσει στην Τράπεζα ως 
μόνιμη κατοικία του, θα πρέπει να προβεί σε σχετική ενημέρωση, δηλώνοντας τη διαφορετική αυτή διεύθυνση 
(π.χ. νοσοκομείο, συγγενικό σπίτι, άλλη πόλη – στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και γνωμάτευση από το 
Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής). 

 � Ο εργαζόμενος, ο οποίος απουσιάζει έχοντας δηλώσει ασθένεια, υποχρεούται να βρίσκεται διαρκώς στη δι-
εύθυνση που έχει δηλώσει και, εφόσον χρειαστεί να απουσιάσει (π.χ. επίσκεψη σε γιατρό, φαρμακείο κ.τ.λ.), 
θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το αρμόδιο στέλεχος της Μονάδας που υπηρετεί. Σε περίπτωση που δεν 
ανευρεθεί από τον ελεγκτή γιατρό της Τράπεζας στη δηλωθείσα διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρξει επαρκής 
αιτιολόγηση, η υπόθεση παραπέμπεται, προς εξέταση, στην πειθαρχική διαδικασία.

 � Οι απουσίες για λόγους υγείας των υπαλλήλων υπολογίζονται σε συνεχείς ημερολογιακές ημέρες και όχι σε 
εργάσιμες.

 � Όταν η απουσία για λόγους υγείας δεν ξεπερνά τις έξι (6) συνεχείς ημέρες χαρακτηρίζεται ως μικροασθένεια. 
Εφόσον η διάρκεια της απουσίας για λόγους υγείας δεν ξεπερνά τις δύο (2) ημέρες, δεν απαιτείται η προσκό-
μιση ιατρικής γνωμάτευσης. Ο εργαζόμενος, την 3η ημέρα της απουσίας του για λόγους υγείας, υποχρεούται 
να αποστείλει στη Μονάδα του σχετική ιατρική γνωμάτευση. 

 � Όταν η απουσία για λόγους υγείας ξεπερνά τις έξι (6) συνεχείς ημέρες, χαρακτηρίζεται ως αναρρωτική άδεια 
και απαιτείται έγκριση από την Υγειονομική Επιτροπή της Τράπεζας. Η ιατρική γνωμάτευση (και σε περίπτωση 
κατάγματος, επιπρόσθετα και η σχετική ακτινογραφία) αποστέλλεται από τον εργαζόμενο στη Μονάδα που 
υπηρετεί, αμέσως μετά την έκδοσή της. Ακολούθως, η Μονάδα, με διαβιβαστικό έγγραφο, αποστέλλει τα 
σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Αδειών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του 
Ομίλου, η οποία, με συγκεκριμένη διαδικασία, τα θέτει προς εξέταση στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της 
Τράπεζας.

 � Εφόσον η απουσία του εργαζόμενου λόγω ασθένειας υπερβαίνει:
 �  τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία όρια γίνεται μείωση της κανονικής άδειας του τρέχοντος 

έτους (Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 147/31.10.95),

 �  τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του Κανονισμού Εργασίας χρονικά όρια, τότε επιβάλλεται βαθμολογική 
και μισθολογική στασιμότητα (άρθρα 14 και 15 του Κανονισμού Εργασίας).

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Κ.Α.  
«ΣΕ ΧΡΗΜΑ»
Όσοι εργαζόμενοι υπάγονται στο ΙΚΑ, σε ασθένεια σε χρήμα, και ασθενήσουν πρέπει να γνωρίζουν, όσον αφορά 
στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα εξής:

 � Όταν η αναρρωτική άδεια είναι μέχρι και τρεις (3) ημέρες, δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. 
 � Όταν η αναρρωτική άδεια υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, απαιτείται γνωμάτευση από ιατρό του ΙΚΑ. Στην 
περίπτωση αυτή η εν λόγω άδεια επιδοτείται, με επίδομα ασθενείας, από το ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ερ-
γαζόμενου, το οποίο και εκδίδει σχετική απόφαση.

 � Ο εργαζόμενος προσκομίζει την απόφαση του ΙΚΑ για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας στην Υπηρεσία 
Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου, προκειμένου να γίνει συμ-
ψηφισμός των αποδοχών.

 � Για την επιδότηση των ημερών άδειας τοκετού και λοχείας ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία επιδότησης 
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από το ΙΚΑ, ενώ πρόσθετα, εκτός από την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Λογιστη-
ρίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενημερώνεται (για το διάστημα της απουσίας) και η Υπηρεσία 
Αδειών της εν λόγω Διεύθυνσης.

Υπηρεσιακή Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 61/24.3.2016

Για περισσότερες πληροφορίες: «Οδηγός Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ».

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την επιδότηση των ημερών άδειας τοκετού και λοχείας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πέραν των παραπάνω αδειών υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης έκτακτης άδειας με αποδοχές μέχρι δύο (2) 
μήνες και χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) έτος, διαστήματα τα οποία και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να αυξη-
θούν μέχρι το διπλάσιο με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας μετά από πρόταση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η έκτακτη άδεια χορηγείται, ενδεικτικά, για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους, για λόγους σπουδών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ Η ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΑΜΕΑ
Με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2016-2018 δόθηκε η δυνατότητα της μείωσης του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, στην έναρξη 
ή λήξη του ωραρίου με αίτηση τους, χωρίς μείωση αποδοχών των εργαζομένων (ΑΜΕΑ). Μετά από απόφαση της 
Υγειονομικής Επιτροπής της Τράπεζας, στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, χορηγείται μειωμένο κατά 2 ή 3 ώρες 
ωράριο. Επιπλέον η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε περιοχή κοντά στην κατοικία τους μετά από συνεκτίμηση 
των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν εργαζόμενους:

 � Με αναπηρία 67% και πάνω
 � Που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και πάνω ή παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρ-
τώμενου ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω

 � Που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και πάνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος
Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας μέχρι 18 ετών το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί με-
ταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευ-
σης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών/έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από 
αίτηση του και κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Στον υπάλληλο με αναπηρία πάνω από 50% καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με αναπηρία 
67% και πάνω ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και πάνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος χορηγείται 
άδεια 10 εργάσιμων ημερών/έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από αίτηση του.(Εγκ. Β΄128/22.7.16, 
Εγκ. Εγγρ.54/13.9.16 και Εγκ. Β΄115/9.5.19)

ΣΗΜ: Οι άδειες που προβλέπονται για ΑΜΕΑ χορηγούνται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοι-
χου ημερολογιακού έτους και δεν μεταφέρονται σε επόμενο έτος.
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18. ΚΛΑΔΟΙ - ΒΑΘΜΟΙ - ΖΩΝΕΣ

Το προσωπικό κατανέμεται στους Κλάδους του Κύριου Προσωπικού, του Τεχνικού Προσωπικού και του Υποστη-
ρικτικού Προσωπικού. Ο Κλάδος Τεχνικού Προσωπικού περιλαμβάνει τις κατηγορίες των Μηχανικών, των Υπο-
μηχανικών, των Τεχνικών Βοηθών και του Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών. Ο Κλάδος Υποστηρικτικού 
Προσωπικού περιλαμβάνει τις κατηγορίες των Φροντιστών, των Φυλάκων και του Προσωπικού Καθαριότητας. 
Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τις ζώνες βαθμών καθώς και τις οργανικές θέσεις του Κύριου και Τεχνικού 
Προσωπικού σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε. 2007 – 2008:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ

ΖΩΝΗ Γ΄

Δόκιμος Τεχνικός Βοηθός 
10ου βαθμού

Υπολογιστής Γ΄ Υπομηχανικός 
10ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
9ου βαθμού

Υπολογιστής Β΄ Μηχανικός  Ζ΄ Υπομηχανικός 
9ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
8ου βαθμού

Υπολογιστής Α΄ Μηχανικός  ΣΤ΄ Υπομηχανικός 
8ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
7ου βαθμού

Λογιστής Β’ Μηχανικός Ε΄ Υπομηχανικός 
7ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
6ου βαθμού

ΖΩΝΗ Β΄

Λογιστής Α΄ Μηχανικός Δ΄ Υπομηχανικός 
6ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
5ου βαθμού

Υποτμηματάρχης Μηχανικός Γ΄ Υπομηχανικός 
5ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
4ου βαθμού

Τμηματάρχης Β΄ Μηχανικός Β΄ Υπομηχανικός 
4ου Βαθμού

Τεχνικός Βοηθός 
3ου βαθμού

ΖΩΝΗ Α΄

Τμηματάρχης Α΄ 1.400 Μηχανικός Α΄ 40 Υπομηχανικός 
3ου Βαθμού 10 Τεχνικός Βοηθός 

2ου βαθμού 7

Υποδιευθυντής 
Β΄ 300 Επιμηχανικός 25 Υπομηχανικός 

2ου Βαθμού 8 Τεχνικός Βοηθός 
1ου βαθμού 4

Υποδιευθυντής 
Α΄ 200 Αρχιμηχανικός 10 Υπομηχανικός 

1ου Βαθμού 4

Διευθυντής 50 Διευθυντής 1



Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

33

19. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

Οι προαγωγές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, θα έπρεπε να διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο 
(Ιανουάριο και Ιούλιο). Οι προαγωγές στο βαθμό του Υποδιευθυντή Β’, Επιμηχανικού, Υπομηχανικού με 2ο βαθμό 
και Τεχνικού Βοηθού με 1ο βαθμό και άνω, διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση 
του Διοικητή. Στους υπόλοιπους βαθμούς διενεργούνται από το Διοικητή, μετά από εισήγηση του οριζόμενου με 
Πράξη Διοικήσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχει εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου, 
που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Οι προαγωγές μέχρι και του βαθμού του Λογιστή Α’, Μηχανικού Δ’, Υπομηχανικού με 6ο βαθμό, Τεχνικού Βοηθού 
με 5ο βαθμό, Συντηρητή με 4ο βαθμό, Φροντιστή Α’ και Φύλακα Α’, γίνονται ‘’κατ’ αρχαιότητα’’. Οι προαγωγές 
στους βαθμούς του Υποτμηματάρχη, Τμηματάρχη Β’, Μηχανικού Γ’, Μηχανικού Β’, Υπομηχανικού με 5ο βαθμό, 
Υπομηχανικού με 4ο βαθμό, Τεχνικού Βοηθού με 4ο βαθμό, Τεχνικού Βοηθού με 3ο βαθμό, Συντηρητή με 3ο, 2ο 
και 1ο βαθμό, Επιμελητή Γ’, Β’ και Α’ και Αρχιφύλακα Γ’, Β’ και Α’, γίνονται ‘’κατ’ εκλογήν’’. Οι προαγωγές στους 
βαθμούς του Τμηματάρχη Α’ και άνω, Μηχανικού Α’ και άνω, Υπομηχανικού με 3ο βαθμό και άνω και Τεχνικού 
Βοηθού με 2ο βαθμό και άνω, γίνονται ‘’κατ’ απόλυτον εκλογήν’’. Προκειμένου να κριθεί κάποιος προς προαγωγή 
στον ανώτερο βαθμό, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει στον κατεχόμενο βαθμό τουλάχιστον τα παρακάτω χρονικά 
όρια ευδόκιμης πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις χρωματικές ενδείξεις του πίνακα που ακολουθεί.

Α΄. Κλάδοι Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΚΑΤ΄ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΔΟΚΙΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
10ου β. 2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Γ΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
10ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
9ου β. 2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ζ΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
9ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
8ου β. 2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤ΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
8ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
7ου β. 4

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
7ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
6ου β. 4

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
6ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
5ου β. 3

ΚΑΤ΄ΕΚΛΟΓΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
5ου β.

 ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
4ου β. 3

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
4ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
3ου β. 3

ΚΑΤ΄ΑΠΟΛΥΤΟΝ 
ΕΚΛΟΓΗΝ  

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α΄ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
3ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
2ου β. 3

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ ΕΠΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
2ου β.

ΤΕΧΝ. ΒΟΗΘΟΣ 
1ου β. 3

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
1ου β. 3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Κλάδος Τεχνικού 
Προσωπικού Β΄. Κλάδος Υποστηρικτικού Προσωπικού

Κατηγορία Υποστηρι-
κτικού Προσωπικού 

Συντηρητών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΚΑΤ΄ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΔΟΚΙΜΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΔΟΚΙΜΟΣ  
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΔΟΚΙΜΟΣ  
ΦΥΛΑΚΑΣ - 2

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 6ΟΥ β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ Γ΄ ΦΥΛΑΚΑΣ Γ΄ - 4

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 5ΟΥ β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ Β΄ ΦΥΛΑΚΑΣ Β΄ - 4

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 4ΟΥ β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ Α΄ ΦΥΛΑΚΑΣ Α΄ - 3

ΚΑΤ΄ ΕΚΛΟΓΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 3ΟΥ β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Γ΄ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Γ΄ - 3

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 2ΟΥ β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Β΄ - 3

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 1ΟΥ β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ A΄ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ A΄ -
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20. ΒΑΘΜΙΔΕΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τον κανονισμό ορίζεται ενιαίο σύστημα 7 βαθμίδων εξειδίκευσης για όλες τις κατηγορίες Εξειδικευ-
μένου Προσωπικού και ο λογιστικός βαθμός αποτελεί προϋπόθεση για εξέλιξη στην ανώτατη βαθμίδα.

Επίπεδο Ελάχιστος Χρόνος 
Παραμονής

Ελάχιστος  
Λογιστικός Βαθμός

I. Προϊστάμενος Εξειδικευμένος - Τμηματάρχης Β΄

II. Εξειδικευμένος Α΄ 3 έτη -

III. Εξειδικευμένος Β΄ 2 έτη -

IV. Εξειδικευμένος Γ΄ 2 έτη -

V. Εξειδικευμένος Δ΄ 2 έτη -

VI. Εξειδικευμένος Ε΄ 2 έτη -

VII. Εξειδικευμένος ΣΤ΄ 3 έτη -

Σημειώνεται ότι η περίοδος μαθητείας δεν συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές βαθμίδες. Για όλες τις βαθμίδες προ-
βλέπεται η απονομή κλιμακίου ευθύνης, σαν αποτέλεσμα συνδυασμού του Επιπέδου Εξειδίκευσης και του ελά-
χιστου Λογιστικού Βαθμού και καθίσταται υποχρεωτική η διέλευση και παραμονή από όλα τα επίπεδα κλιμακίου 
ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης.

Επίπεδο Ελάχιστος  
Λογιστικός Βαθμός Κλιμάκιο ευθύνης

I. Προϊστάμενος Εξειδικευμένος Τμηματάρχης Α΄ 3

II. Εξειδικευμένος Α΄ Τμηματάρχης Β΄ 4

III. Εξειδικευμένος Β΄ Υποτμηματάρχης 5

IV. Εξειδικευμένος Γ΄ Υποτμηματάρχης 6

V. Εξειδικευμένος Δ΄ Λογιστής Α΄ 7

VI. Εξειδικευμένος Ε΄ Λογιστής Β΄ 8

VII. Εξειδικευμένος ΣΤ΄ Υπολογιστής Α΄ 9

Σημείωση: Η απονομή του 3ου και 4ου κλιμακίου ευθύνης πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις 

Οι κρίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη του Εξειδικευμένου Προσωπικού διενεργούνται στο πρώτο τετρά-
μηνο κάθε έτους, με valeur 1/7 του προηγούμενου έτους και 1/1 του τρέχοντος έτους, και εφόσον έχει συμπλη-
ρωθεί ο ελάχιστος χρόνος παραμονής ανά βαθμίδα εξειδίκευσης.

Ο πλήρης κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sytate.gr
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21. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ 

Οι βαθμολογικές και μισθολογικές Προωθήσεις χορηγούνται στους εργαζόμενους της Τράπεζας, βάσει Νόμων ή 
Συλλογικών - Επιχειρησιακών Συμβάσεων ή αποφάσεων της Διοίκησης.

Α. ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ TELLER
Η χορήγηση της προώθησης λόγω εκτέλεσης καθηκόντων Ταμιολογιστή (teller) πραγματοποιείται χωρίς να απαι-
τείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από πλευράς του εργαζόμενου. Όταν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος, για τη 
χορήγηση των προωθήσεων, χρόνος εκτέλεσης καθηκόντων, η Υπηρεσία Προαγωγών της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου προχωρεί στην καταχώριση των μισθολογικών και βαθμολογικών 
προωθήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα. Η αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου εφόσον αλλάζει γίνεται άμεσα, 
αλλά ο βαθμός και η κατεχόμενη valeur αυτού δεν αλλάζουν, συντομεύει όμως ο χρόνος κρίσης για προαγωγή.

Ισχύον καθεστώς βάσει Εγκρίσεων Διοικήσεως από 18/7/1979 και 25/10/1983

 � Ένα (1) εξάμηνο βαθμολογική και μισθολογική προώθηση για κάθε 2 (δύο) χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας 
ως Ταμιολογιστής.

 � Μέγιστος χρόνος προώθησης τα πέντε (5) εξάμηνα.
 � Το 4ο εξάμηνο πρέπει να αφορά σε υπηρεσία μετά την 1/7/1996.
 � Το 5ο εξάμηνο πρέπει να αφορά σε υπηρεσία μετά την 1/1/2003.

Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Ι. Στρατιωτική θητεία πριν την πρόσληψη στην Τράπεζα:

Ο εργαζόμενος που υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία πριν την πρόσληψή του στην Τράπεζα προσκομίζει 
στο Τμήμα Προσλήψεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου το Πιστοποιητικό 
Στρατολογικής Κατάστασης, προκειμένου ο χρόνος της θητείας να προσμετρηθεί στη χορήγηση του επιδόματος 
πολυετίας.

Επιπρόσθετα η στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

 � μισθολογικά ολόκληρος ο χρόνος της θητείας και
 � βαθμολογικά όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ  
(Έτη / Μήνες / Ημέρες)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
(Έτη / Μήνες / Ημέρες)

από 0/3/0 έως 0/8/29 0/6/0

από 0/9/0 έως 1/2/29 1/0/0

από 1/3/0 έως 1/8/29 1/6/0

από 1/9/0 έως 2/2/29 2/0/0

ΙΙ. Στρατιωτική θητεία μετά την πρόσληψη στην Τράπεζα:

Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας του εργαζόμενου, εφόσον έχει προηγηθεί η πρόσληψή του στην Τράπεζα, 
θεωρείται πραγματική υπηρεσία και συνυπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του (άρθρο 14 
του Κανονισμού Εργασίας).

Τα περί του χρόνου εμφάνισης του εργαζόμενου για ανάληψη υπηρεσίας στην Τράπεζα, μετά την αποστράτευσή 
του, ορίζονται στην Εγκύκλιο Σειράς Β΄ 41/1.2.2013. 
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Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο εργαζόμενος, προκειμένου να γίνει αναγνώριση της προϋπηρεσίας του (στο εσωτερικό/εξωτερικό) και να λάβει 
βαθμολογική-μισθολογική προώθηση καθώς και το επίδομα πολυετίας, προσκομίζει στο Τμήμα Προσλήψεων της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ενσήμων του 
ή «Λογαριασμό Ασφαλισμένου ανά μήνα και έτος» (σε περίπτωση ασφάλισης στο ΙΚΑ) ή Πρωτότυπη Βεβαίωση 
από τον Ασφαλιστικό Φορέα (σε περίπτωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ κλπ). 

Για τη χορήγηση του επιδόματος πολυετίας, προσμετράται ολόκληρη η τυχόν προϋπηρεσία του εργαζόμενου στον 
Ιδιωτικό Τομέα, στο Δημόσιο, στην ίδια ή σε άλλες Τράπεζες και σε συγγενείς Οργανισμούς.

Επιπρόσθετα η χορηγούμενη βαθμολογική και μισθολογική προώθηση έχει ως ακολούθως:

Προϋπηρεσία σε Βαθμολογική αναγνώριση Μισθολογική αναγνώριση

Δημόσιο Τομέα - όλα τα έτη

Στην ίδια ή σε άλλες Τράπεζες μέχρι 4 έτη όλα τα έτη

Συγγενείς Οργανισμούς μέχρι 8 έτη όλα τα έτη

Ιδιωτικό Τομέα - μέχρι 3 έτη
 

22. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Εργασίας:

1. Ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές διατάξεις 
συνέπειες λογίζεται μόνο ο χρόνος, κατά τον οποίο εργάστηκε πραγματικά ο υπάλληλος στην Τράπεζα. Δεν υπο-
λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο απουσίασε από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων 
απουσίας για εκτέλεση δημοσίων λειτουργημάτων που επιβάλλονται από το νόμο, των περιπτώσεων υποχρε-
ωτικών αδειών που προβλέπονται από το νόμο ή Σ.Σ.Ε, καθώς και δικαιολογημένης απουσίας λόγω ανώμαλης 
κύησης. 

2. Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος, κατά τον οποίο ο υπάλληλος απουσίασε 
δικαιολογημένα λόγω ασθενείας, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει συνολικά, κατά το υπό κρίση για προα-
γωγή διάστημα: 

 � τους έξι (6) μήνες για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Τράπεζα μέχρι δέκα (10) έτη. 
 � τους εννέα (9) μήνες για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Τράπεζα από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) έτη 
και 

 � το ένα (1) έτος για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Τράπεζα άνω των είκοσι (20) ετών. 
Ο χρόνος υπέρβασης των παραπάνω ορίων, κατά το ίδιο διάστημα, δεν προσμετράται για τη βαθμολογική και 
μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. 

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και συνυπολογίζεται για τη βαθ-
μολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. 
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23. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Η κάλυψη κενής θέσης Περιφερειακού Διευθυντή πραγματοποιείται με τη διαδικασία της προκήρυξης, έτσι 
όπως προβλέπεται από τις παρακάτω Εγκυκλίους:

1. Εγκύκλιος Σειράς Α΄ 18/17.5.2011, με την οποία θεσμοθετήθηκε η σχετική διαδικασία 

2. Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 131/18.5.2011, όπου αναφέρονται:

 � τα ελάχιστα απαραίτητα για τη θέση προσόντα 
 � τα επιθυμητά για τη θέση προσόντα 
 � οι επιθυμητές για τη θέση επαγγελματικές δεξιότητες 
 � ο πίνακας των προκηρυσσόμενων κενών θέσεων
 � η προθεσμία υποβολής της αίτησης 
 � η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
 � οδηγίες για την αποστολή των αιτήσεων 

Η ακριβής διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την προκηρυσσόμενη κενή θέση αναφέρεται αναλυτικά στην πα-
ραπάνω Σειράς Β’ Εγκύκλιο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η κάλυψη των κενών θέσεων Διευθυντών (3ης έως και 7ης κατηγορίας) και Υποδιευθυντών (2ης έως και 6ης 
κατηγορίας) Καταστημάτων στο Δίκτυο πραγματοποιείται με τη διαδικασία της προκήρυξης, έτσι όπως προβλέπε-
ται από τις Εγκυκλίους Σειράς Α΄ 32/13.12.1996, 7/28.01.1999, 29/28.07.1999 και 7/27.02.2001. 

Οι κενές θέσεις Διευθυντών / Υποδιευθυντών γνωστοποιούνται στις Μονάδες του Δικτύου και της Διοίκησης 
μέσω Εγκυκλίων Σειράς Β΄, στις οποίες αναφέρονται: 

 � τα ελάχιστα απαραίτητα κατά θέση προσόντα 
 � τα επιθυμητά κατά θέση προσόντα 
 � ο πίνακας των προκηρυσσόμενων κενών θέσεων
 � η προθεσμία υποβολής της αίτησης 
 � οι ειδικές παροχές όπου υπάρχουν 
 � η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης 
 � οδηγίες για την αποστολή των αιτήσεων 

Η ακριβής διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες κενές θέσεις αναφέρεται αναλυτικά στις 
παραπάνω Σειράς Α΄ Εγκυκλίους.
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24. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Ως Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας:

α. Η αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη απουσία του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη 
προσέλευση καθώς και η πρόωρη αποχώρηση από την υπηρεσία του. 

β. Η ραθυμία, η αμέλεια, η μη έγκαιρη ή πλημμελής εκτέλεση οφειλομένης υπηρεσίας καθώς και η διάπραξη 
αντικανονικών και παράτυπων ενεργειών. 

γ. Η εκτέλεση μέσα στην Τράπεζα εργασίας ξένης προς τα καθήκοντα του και η εν γένει απασχόληση του υπαλ-
λήλου με οτιδήποτε άλλο πλην της εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

δ. Η απείθεια σε εντολές ανωτέρων, η άρνηση ή η παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, για την οποία έχει δοθεί 
αρμοδίως ειδική εντολή. 

στ. Η με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξη σε οικονομικής φύσεως δοσοληψίες με πελάτες της Τράπεζας και η μη 
ομαλή ή κατά παράβαση των προβλεπομένων κίνηση του λογαριασμού μισθοδοσίας. 

η. Η εκτός της Τράπεζας ανάρμοστη διαγωγή, η εκ συστήματος ή σε δημόσιο τόπο συμμετοχή με χρήματα σε 
τυχερά παιγνίδια ή η παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 24 και η καθ' υποτροπή δημιουργία χρεών ή 
η μη έγκαιρη εξόφληση ήδη δημιουργηθέντων, για την τακτοποίηση των οποίων ο υπάλληλος έχει ειδοποιηθεί 
αρμοδίως. 

ζ. Η απρεπής συμπεριφορά προς το συναλλασσόμενο με την Τράπεζα κοινό και προς τους συναδέλφους. 

θ. Η χωρίς την απαιτούμενη έγκριση άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για ίδιο λογαριασμό, ή για λο-
γαριασμό τρίτων, η ανάμιξη σε άλλες εργασίες, καθώς και η συμμετοχή σε εταιρία με οποιαδήποτε ιδιότητα, 
κατά παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 26. 

ι. Γενικά οποιαδήποτε παράβαση διατάξεων του Κανονισμού Εργασίας. 

ε. Η μη τήρηση της οφειλόμενης σχετικά με την υπηρεσία εχεμύθειας. 
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25. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ

α) προφορική 
επίπληξη

ζ) οριστική 
παύση, η οποία 
εκτελείται με 
καταγγελία 

της σύμβασης 
εργασίας

στ) προσωρινή 
παύση για 

χρονικό διάστημα 
μέχρι 3 μηνών 

με στέρηση 
αποδοχών

β) έγγραφη
παρατήρηση

ε) υποβιβασμός στον 
αμέσως κατώτερο 

βαθμό & μισθολογικό 
κλιμάκιο για χρονικό 
διάστημα μέχρι 1 έτος

δ) πρόστιμο μέχρι
του 1/5 των 
μηνιαίων 
αποδοχών

γ) έγγραφη
επίπληξη
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26. ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Εργασίας, Στασιμότητα επιβάλλεται: 

 � Λόγω αδικαιολόγητης ή αυθαίρετης απουσίας ή απουσίας λόγω επιβολής ποινής προσωρινής παύσης, σε πε-
ρίπτωση δε ασθενείας, όταν η απουσία υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 14.

 � Λόγω ανικανότητας, ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας περί την υπηρεσία, όπως προκύπτουν από την αξιολό-
γηση στα Δελτία Αξιολόγησης Προσωπικού.

 � Λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ως εξής: 
Ποινή Στασιμότητα 

α. Έγγραφη Επίπληξη ή πρόστιμο μέχρι του 1/10 των μηνιαίων αποδοχών και στασιμότητα έξι (6) μηνών 

β. Πρόστιμο άνω του 1/10 και μέχρι του 1/5 των μηνιαίων αποδοχών ή Υποβιβασμός στον αμέσως κατώτερο βαθ-
μό και μισθολογικό κλιμάκιο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός χρόνου ή προσωρινή Παύση για χρονικό διάστημα 
μέχρις ενός μηνός με στέρηση αποδοχών και στασιμότητα ενός (1) έτους 

γ. Προσωρινή παύση για χρονικό διάστημα άνω του μηνός έως τριών μηνών με στέρηση αποδοχών και στασιμό-
τητα ενός (1) έτους και έξι (6)μηνών

27. ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων Α΄ κατοικίας στο εν ενεργεία Προσωπικό της Τρά-
πεζας προβλέπονται αναλυτικά στον Κανονισμό Στέγασης Προσωπικού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την Εγκύκλιο 
Σειράς Β’ 47/11.2.2013. Στεγαστικό δάνειο δικαιούται το εν ενεργεία Προσωπικό της Τράπεζας (Ενταγμένο στον 
Κανονισμό Εργασίας & Τακτικοί Δικηγόροι της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών) εφόσον έχει συμπληρώσει τε-
τραετή υπηρεσία. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 128/16.5.2013)

Σκοπός:
 � Αγορά α’ κατοικίας
 � Ανέγερση α’ κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο
 � Αποπεράτωση ημιτελούς α’ κατοικίας
 � Επέκταση ανεπαρκούς α’ κατοικίας
 � Εξόφληση άλλου δανείου α’ κατοικίας
 � Μεταφορά δανείου α’ κατοικίας από ΕΤΕ.

Ποσό: Το ύψος του δανείου κατά δανειολήπτη καθορίζεται μέχρι του ποσού των € 150.000 (έγγαμος ή άγαμος) 
πλέον € 22.000 για κάθε παιδί.

Διάρκεια: 25 έως 45 έτη (θέσπιση Ε.Σ.Σ.Ε. 2016-2018 Παράρτημα Δανείων, Εγκύκλιος Σειράς Β’ 221/16.12.2016).

Τιμολογιακή Πολιτική: Επιτόκιο 0% στην περίοδο χάριτος και 2% όπως προβλέπεται από Σ.Σ.Ε. 2016-18.

Παροχές:
 � Διαγραφή της οφειλής του στεγαστικού δανείου, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου και εφόσον οι 
κληρονόμοι του ενυπόθηκου ακινήτου είναι ο/η σύζυγος ή τα τέκνα του.

 � Άτοκη περίοδος χάριτος 12 μήνες για τις περιπτώσεις: αγοράς έτοιμης κατοικίας, εξόφλησης δανείου Α΄ κα-
τοικίας με δυσμενέστερους όρους, μεταφοράς δανείου Α΄ κατοικίας από Ε.Τ.Ε.

 � Άτοκη περίοδος χάριτος 24 μήνες για τις περιπτώσεις: αγοράς υπό κατασκευή διαμερίσματος, ανέγερσης ή 
αποπεράτωσης οικοδομής σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
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 � Επιβάρυνση της Τράπεζας με τα έξοδα τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Σειράς Β’ 85/28.4.2010 
και 48/28.2.2002.

 � Ευέλικτη δόση: Ποσοστό δόσης (2/3 αρχικής τοκοχρεολυτικής δόσης).

Σημείωση: Χορηγείται επιπλέον δάνειο (2101A16 ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΤΕΓΑΣΤ. ΔΑΝΕΙΟ), το οποίο ανέρχεται στο 10% επί 
του εγκεκριμένου στεγαστικού δανείου, με επιτόκιο ίσο με αυτό του στεγαστικού δανείου αρμοδιότητας ΔΑΔΤΟ (σή-
μερα 2%), για την κάλυψη εξόδων (συμβολαιογραφικών, δικαστικών, φορολογικών κ.α.) του εγκριθέντος στεγαστι-
κού δανείου. Η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται σε διάρκεια που επιλέγει ο δανειολήπτης με ανώτατη 132 
μήνες, μέσω του τροφοδότη λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται αυτόματα από τα συστήματα μισθοδοσίας η παρα-
κράτηση που έχει πραγματοποιηθεί για τη δόση του δανείου (εκτός μηνών Μαρτίου και Νοεμβρίου).

Για το υπόψη συμπληρωματικό δάνειο δεν απαιτείται εγγραφή προσημείωσης - υποθήκης επί του χρηματοδοτού-
μενου ακινήτου. (Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 128/16.5.2013, Β΄ 149/16.9.2016.)

Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για τη λήψη στεγαστικού δανείου και η παροχή της σχετικής 
έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνονται ηλεκτρονικά μέσω Σ.Η.Δ.Α. 
(Εγκύκλιος Σειράς Β’ 128/16.5.2013).

Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Σε εφαρμογή της Ε.Σ.Σ.Ε. 2016-2018 Παράρτημα Δανείων, η Τράπεζα παρέχει διευκολύνσεις για την ομαλή απο-
πληρωμή οφειλών από στεγαστικά δάνεια, οι οποίες συνοψίζονται σε:

 � Επιμήκυνση διάρκειας (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 221/16.12.2016): Αίτηση, Πρόσθετη Πράξη.
 � Τοκοπληρωμή (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 221/16.12.2016): Αίτηση, Πρόσθετη Πράξη.
 � Καταβολή κλασματικής δόσης (Εγκύκλιος Σειράς Β΄ 289/5.11.2019): Αίτηση, Πρόσθετη Πράξη

Β.ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Η Τράπεζα χορηγεί στους εν ενεργεία υπαλλήλους της, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 6μηνη υπη-
ρεσία, τα παρακάτω ατομικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις (Εγκύκλιοι Σειράς Β’ 206/7.9.2006, 
146/12.6.2014, 149/16.9.2016).

Η εξόφληση των δανείων πραγματοποιείται σε διάρκεια που επιλέγει ο δανειολήπτης με ανώτατη 132 μήνες (υπό 
την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δεν υπερβαίνει τα 75 έτη κατά τη λήξη του δανείου), μέσω του τροφοδότη λο-
γαριασμού, στον οποίο πιστώνεται αυτόματα από τα συστήματα μισθοδοσίας η παρακράτηση που έχει πραγματο-
ποιηθεί για τη δόση του δανείου (εκτός μηνών Μαρτίου και Νοεμβρίου). 

 � ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΝ (κωδ. 2101/Α11): Ύψος δανείου μέχρι 7 μικτούς μισθούς με ανώτατο όριο € 
18.000 και επιτόκιο 1,25% (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 149/16.9.2016). Απαραίτητη είναι η προσκόμιση δικαιολογη-
τικού στο Κατάστημα εκταμίευσης, εφόσον το χορηγούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από € 1.500.

 � ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΣΕ (κωδ. 2101/Α12): Ύψος δανείου μέχρι € 3.000 με επιτόκιο 1,25% (Εγκύκλιος Σειράς 
Β’ 149/16.9.2016) χωρίς δικαιολογητικά. 

 � ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (κωδ. 2101/Α13): Ύψος δανείου μέχρι € 10.000 άτοκο. Το δικαιούνται οι 
εργαζόμενοι της Τράπεζας, των οποίων τα τέκνα εισάγονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., σε 
πόλη διαφορετικού Νομού από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η βεβαίωση 
εγγραφής του τέκνου στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας (Εγκύκλιος 
Σειράς Β’ 206/7.9.2006, 149/16.9.2016).

 � ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (κωδ. 2101/Α14): Ύψος δανείου μέχρι € 10.000 άτοκο (Εγκύ-
κλιος Σειράς Β΄146/12.6.2014). Με τμηματικές καταβολές, 40% του κεφαλαίου με την υπογραφή της σύμβα-
σης του δανείου και στη συνέχεια τριών ισόποσων δόσεων 20% του κεφαλαίου, κάθε μία το μήνα Σεπτέμβριο 
για τα επόμενα τρία έτη. Το δικαιούνται οι εργαζόμενοι της Τράπεζας, των οποίων τα τέκνα εισάγονται μέσω 
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πανελλαδικών εξετάσεων σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., σε πόλη διαφορετικού Νομού από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους 
και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης/επαναρρύθμισης/αναδιάρθρωσης οφειλών τους προς την Τρά-
πεζα και να τηρείται η ρύθμιση/επαναρρύθμιση/αναδιάρθρωση. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η βεβαίωση 
εγγραφής του τέκνου στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω φοιτητικά δάνεια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισαγωγής τέκνου σε Ανώτατη/
Ανώτερη Σχολή ίδιου Νομού εφόσον απέχει από τον τόπο κατοικίας >40 χλμ., καθώς και για φοίτηση (προπτυχια-
κά προγράμματα) σε πανεπιστημιακές σχολές του εξωτερικού, στο εξωτερικό αναγνωρισμένες από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 � ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΝ (κωδ. 2107/Α11): Ύψος δανείου μέχρι 7 μικτούς μισθούς 
με ανώτατο όριο € 18.000 και επιτόκιο 1,25% (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 149/16.9.2016). Προϋπόθεση χορήγησης 
νέου δανείου είναι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του υφιστάμενου δανείου ίδιας κατηγορίας να μην υπερβαίνει το 
90% του δικαιούμενου δανείου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση δικαιολογητικού στο Κατάστημα εκταμίευσης, 
εφόσον το χορηγούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από € 1.500.

 � ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΣΕ (κωδ. 2107/Α12): Ύψος δανείου μέχρι € 3.000 με επιτόκιο 
1,25% (Εγκύκλιος Σειράς Β’ 149/16.9.2016), χωρίς δικαιολογητικά. Προϋπόθεση χορήγησης νέου δανείου 
είναι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του υφιστάμενου δανείου ίδιας κατηγορίας να μην υπερβαίνει το 80% του δι-
καιούμενου δανείου.

Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για τη λήψη ατομικού δανείου και η παροχή της σχετικής έγκρι-
σης από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνονται μέσω του Συστήματος Αιτήσεων 
Δανείων Προσωπικού.

28. ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το ωράριο συναλλαγών στα καταστήματα καθορίστηκε με την Σ.Σ.Ε. 2002-2003. Με την τελευταία ΣΣΕ επανα-
προσδιορίστηκε, με ισχύ από 1/5/2019, από 08:00 έως 14:00 για όλες τις εργάσιμες ημέρες.

29. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίστηκε με την από 9/3/2001 Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας και τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με σειρά αντίστοιχων συμβάσεων. Ο εν λόγω Κανονισμός ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν 
την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού από την πρόσληψη του μέχρι την καθ οιοδήποτε τρόπο 
έξοδο του και είναι διαθέσιμος στο site του Συλλόγου www.sytate.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
Ο Κανονισμός Οδοιπορικών Εξόδων καθορίζει το γενικό πλαίσιο κανόνων που διέπει τα οδοιπορικά έξοδα όλων 
των εργαζομένων της ΕΤΕ στο εσωτερικό και ειδικότερα τους όρους και τον τρόπο καταβολής των εξόδων κί-
νησης για υπηρεσιακούς λόγους ή για τη μετάβασή τους στον τόπο εργασίας και είναι διαθέσιμος στο site του 
Συλλόγου www.sytate.gr
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30.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

1)  Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου που οφείλει υπόλοιπο στεγαστικού δανείου που είχε λάβει από 
τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Στέγασης Προσωπικού, και εφόσον οι κληρο-
νόμοι του στο συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά το δάνειο είναι ο/η σύζυγος ή τα τέκνα, η Τράπεζα δεν θα έχει 
καμία απαίτηση κατά των ως άνω κληρονόμων εκ του εν λόγω δανείου και θα φροντίζει για τη διαγραφή της 
οφειλής του θανόντα εν ενεργεία υπαλλήλου και την εξάλειψη της σχετικής προσημείωσης υποθήκης.

2)  Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, η Τράπεζα θα προσλαμβάνει υπό τις προϋποθέσεις ένα τέκνο 
του εντάσσοντάς το στον εισαγωγικό βαθμό του οικείου Κλάδου με βάση τα τυπικά προσόντα του. Το τέκνο 
που θα προσλαμβάνεται, θα υποδεικνύεται στην Τράπεζα με ομόφωνη πρόταση όλων των ενηλίκων μελών της 
οικογένειας. Σε περίπτωση μη ομόφωνης πρότασης, η Τράπεζα δικαιούται κατά την κρίση της, να προσλάβει 
οιοδήποτε από τα τέκνα, που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις». Η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να γνωστο-
ποιηθεί στην Τράπεζα εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τον θάνατο του υπαλλήλου. Αν το 
τέκνο που θα υποδειχθεί για πρόσληψη είναι ανήλικο, οφείλει το ίδιο να μεριμνήσει για την επανάληψη της 
γνωστοποίησης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ενηλικίωσής του.

Επιπρόσθετα οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου που έχει συνάψει η Τράπεζα με 
την Εθνική Ασφαλιστική , στο οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 � ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
  Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιού-

χους ποσό ίσο με 12 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 2.934,70. 

 � ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
  Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ασθένειας, θα καταβάλλεται σ΄αυτό σε 

δύο (2) ετήσιες ισόποσες δόσεις ποσό ίσο με 12 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο 
€ 2.934,70.

 � ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
  Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο 

με 12 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 2.934,70. (Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΑ 
ΖΩΗΣ δικαιούμενο ποσό διαμορφώνεται σε 24 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 
5.869,40).

  Σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζόμενου προσώπου από ατύχημα σε μέσο μεταφοράς ή ανελκυστήρα, θα κα-
ταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με 24 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 
5.869,40. (Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ δικαιούμενο ποσό διαμορφώνεται σε 36 μην. Μισθούς. Κατώ-
τατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 8.804,10).

  Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλ-
λεται σε αυτό ποσό ίσο με 12 μην. Μισθούς. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο € 2.934,70. 

  Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλ-
λεται σε αυτό ποσοστών των 12 μην. Μισθών σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής ανικανό-
τητας από ατύχημα. Κατώτατο ασφαλιζόμενο ποσό για κάθε άτομο ποσοστό των € 2.934,70.
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31. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε.Τ.Ε.

Έτος Αριθμός Εργαζομένων

1999 15.696

2000 15.411

2001 14.850

2002 14.196

2003 14.161

2004 12.702

2005 13.175

2006 12.964

2007 14.327

2008 13.163

2009 12.534

2010 12.217

2011 11.640

2012 11.230

2013 12.818

2014 10.439

2015 10.939

2016 9.935

2017 9.770

2018 9.448

ΠΗΓΗ: site ETE www.nbg.gr

 � Η αύξηση που παρουσιάζεται το 2013 οφείλεται στην απορ-
ρόφηση των Τραπεζών FBB & PROBANK

 � H μείωση του προσωπικού κατά το έτος 2014 οφείλεται 
στην εθελούσια έξοδο της 31/12/2013.

 � H μείωση του προσωπικού κατά το έτος 2016 οφείλεται 
στην εθελούσια έξοδο της 31/12/2016.
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Έτος Αριθμός Καταστημάτων

1999 602

2000 606

2001 587

2002 599

2003 588

2004 590

2005 567

2006 557

2007 575

2008 579

2009 575

2010 574

2011 542

2012 511

2013 540

2014 528

2015 526

2016 509

2017 485

2018 460

ΠΗΓΗ: site ETE www.nbg.gr
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32. ΕΠΟΠΤΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΙΛΟΥ Ε.Τ.Ε.

Τα κύρια διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι τα μέλη του Δ.Σ., οι 
Γενικοί Διευθυντές και οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο, συλλογικό όργανο της Τράπεζας. Οι νόμιμες αποφάσεις της 
είναι υποχρεωτικές για όλους τους Μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρο-
νικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους στο 
οποίο συμπληρώνεται η προβλεπόμενη διάρκεια της. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθ-
μό των μελών του Δ.Σ. το οποίο μπορεί να αποτελείται κατ ελάχιστον από 7 έως 15 μέλη.

Έξι επιτροπές έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρα-
τηγικής και Μετασχηματισμού, Ηθικής και Κουλτούρας, οι κανονισμοί των οποίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της τράπεζας.

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών
 � Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση 
υπ’ αριθ. 1259/5.5.2005).

 � Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι 
τουλάχιστον τρία σε αριθμό και στην πλειοψηφία (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) τους ανεξάρτητα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώ-
δικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
 � Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 
1308/20.7.2006) βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. Η Επιτροπή έχει διπλή αποστολή. Λειτουργεί 
α) ως Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και β) ως Επιτροπή αρμόδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ανοίγ-
ματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 � Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία είναι τουλάχιστον τρία σε 
αριθμό, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) (με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένα στον 
πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον 
ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα 
μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ.

Επιτροπή Ελέγχου
 � Η Επιτροπή συστάθηκε το 1999 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, το άρθρο 37 
του Ν. 3693/2008, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του Νόμου Sarbanes-Oxley («SOX»).

  Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από πέ-
ντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τέσσερα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και από τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ στο 
Δ.Σ.



Γνωρίζω & Διεκδικώ 

48

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων
 � Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 
1259/5.5.2005). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της 
Επιτροπής και ο Πρόεδρός της εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας που περιλαμ-
βάνεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, ενώ ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού
 � Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 1387/29 Σε-
πτεμβρίου 2009), ενώ μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού» με απόφαση του Δ.Σ. 
της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 1622/26.07.2018). Η Επιτροπή υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών του Ομίλου, βοηθά το Διοικητικό Συμβού-
λιο στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και επιβλέπει τακτικά 
την εφαρμογή της στρατηγικής από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 
μέλη, εκ των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μέλος είναι ο εκπρόσωπος 
του ΤΧΣ στο Δ.Σ. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Επιτροπή Ηθικής και Κουλτούρας
 � Κατά τη διάρκεια του 2018 η Επιτροπή ενημερώθηκε για τον Κώδικα Ηθικής της Τράπεζας και το πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, που σχεδιάστηκε για τον Όμιλο, επισκόπησε την Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών του 
Ομίλου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, προέβη σε συζητήσεις για ζητήματα ηθικής, για τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα κυριότερα σημεία δράσης της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκε από το Δ.Σ τον Σεπτέμβριο του 2018. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας στα εποπτικά, διοικητικά και διαχειριστικά όργανα της Τράπεζας περιλαμ-
βάνονται οι παρακάτω επιτροπές:

Εκτελεστική Επιτροπή 
 � η οποία συστάθηκε το 2004 και αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης που στηρίζει το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
στο έργο του. Η Επιτροπή έχει στρατηγικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν στην αποτελεσματι-
κότερη λειτουργία του Ομίλου και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του επιχειρησιακού σχεδίου, επιπλέον 
δε εγκριτικές αρμοδιότητες οι οποίες δεν εκχωρούνται ατομικά σε στελέχη της Διοίκησης ή σε άλλα Συλλογικά 
όργανα της Τράπεζας. Τον 4/2015 καθορίστηκε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θα ασκεί και τις αρμοδιότητες του 
Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων ενώ από το 2016 μπορεί να αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητας της Επι-
τροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Κινδύνου Φήμης.

Συμβούλιο Διαχειριστικής Πολιτικής (ALCO) 
 � το οποίο συστάθηκε το 1993 με σκοπό τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής της Τράπεζας και 
των εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα για θέματα διάρθρωσης και 
διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού.
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Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 
 � η οποία συστάθηκε το 2008 με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία των ορίων (πλαισίου) 
ανάληψης κινδύνων.

Επιτροπή Γνωστοποιήσεων & Διαφάνειας 
 � η οποία συστάθηκε το 2003 με έργο της τον έλεγχο της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που 
περιέχονται στις δημόσιες ανακοινώσεις και γενικά στις πάσης φύσεως δημοσιοποιήσεις και επιπλέον η συμ-
μόρφωση της Τράπεζας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις ακριβούς και 
έγκαιρης δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Επιτροπή Προβλέψεων Απομείωσης & Διαγραφών Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών 
Στοιχείων 

 � η οποία συστάθηκε το 2010

Επιτροπή Διαχείρησης Κρίσεων 
 � η οποία συστάθηκε το 2012 και αποτελεί το υψηλότερο θεσμικό όργανο του Σχεδίου Συνέχειας Εργασιών.

Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Κινδύνου Φήμης 
 � η οποία συστάθηκε το 2013 με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των ελέγχων που επιτρέπουν τη συμμόρ-
φωση με το κανονιστικό πλαίσιο και με τις πολιτικές της Τράπεζας και του Ομίλου.

Πηγή: Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσης 1/-31/12/2018

33. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε.Τ.Ε.

 � Καταστατικό
 � Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 � Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας
 � Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/regulations-principles
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Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.

Αιόλου 86, 3ος Όροφος, Τ.Κ. 105 59 

Τηλ: 210 3342768 - 9, 210 3342771 – 4, Fax: 210 3342767

Web site: www.sytate.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

(Προκειμένου να ενημερώσουμε το Μητρώο του Συλλόγου,  
σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία):

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΩΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: Α. Μ. ΤΥΠΕΤ:

ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΟΝΑΔΑ: e - mail:

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ: 

Α.Μ.Κ.Α.:

Α.Δ.Τ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: ΕΚΔ. ΑΡΧΗ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Τ.Κ.: ΤΗΛ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.)
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ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

Α.Μ.:

ΜΟΝΑΔΑ:

ΤΗΛ/ΝΟ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Α.Μ.Κ.Α.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.)

Με κοινοποίηση στο Λογιστήριο

κ. Πρόεδρε,

Σας δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) και σας εξουσιοδοτώ να προβείτε σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή μου, κα-
θώς και για την παρακράτηση της εισφοράς μου υπέρ 
του ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.

Δηλώνω επίσης ότι συμφωνώ με την εφάπαξ παρα-
κράτηση του ποσού των € 0.88 (ογδόντα οκτώ λε-
πτών), ως δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με το άρ-
θρο 7 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και ότι αποδέχο-
μαι το Καταστατικό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.), σας εξουσιοδο-
τώ να με διαγράψετε από οποιοδήποτε άλλο επαγγελ-
ματικό Σωματείο (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. κλπ), είμαι 
εγγεγραμμένος.

ο/η Αιτ…... 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Νίκος Παπαϊωάννου 210 3342768 (12768) 
 Papaioannou.Nikolaos@nbg.gr

Αντιπρόεδρος Θανάσης Κεσίσης 210-3578989 (78989) 
 Kesisis.A@nbg.gr

Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Βουρνάς 210 3342773 (12773)  
 Vournas.Theofanis@nbg.gr

Γεν. Γραμματέας Αντώνης Ψωμαδέλης 210 3342774 (12774)  
 Psomadelis.Antonis@nbg.gr

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Νίκος Καρζής 210 3342772 (12772)  
 Nkarzis@otenet.gr

Ταμίας Σπύρος Στρούμπης 210 3342842 (12842)  
 Stroumpis.spiridon@nbg.gr

Αναπλ. Ταμίας Γιώργος Γιαννόπουλος 2103342769 (12769)  
 Giannopoulos.Gewrgios@nbg.gr

Έφορος Στέφανος Μπόρας 231 0295387 (35387)  
 boras.stefanos@nbg.gr

Μέλος Γιάννης Μανουσάκης 28210 38919 (38919)  
 Manousakis.Ioannis@nbg.gr

Μέλος Νικίας Ντινόπουλος 210 3341309 (11309) 
 ntinopoulos.nikias@nbg.gr

Μέλος Διονύσης Δημητρόπουλος 2610 637018 (67018)  
 Dimitropoulosd@nbg.gr

Μέλος Γιάννης Ζαχαριάς 210 7727527 (27527) 
 Izaha@nbg.gr

Μέλος Νεοπτόλεμος Βαρλάμης 210 3345725 (15725) 
 Nvarlam@nbg.gr



Γνωρίζω & Διεκδικώ 
Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

Αιόλου 86, 3ος όροφος, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα
Τηλ.: 210 334 2768, 210 334 2771-4, 210 334 2768-9 • Φαξ: 210 3342767

w w w . s y t a t e . g r

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.)
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 Συνέπεια
 Συνέχεια Εμπιστοσύνη

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.


