ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα 13 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., και στα επί
της οδού Αμαλίας 20 και Σουρή 5 γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Τράπεζα), αφενός οι κ.κ.
Νικόλαος Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και Αθηνά Δεσύπρη, Γενικός
Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπροσωπώντας νόμιμα την
Τράπεζα για την περίπτωση, και αφετέρου οι κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ.
και
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του

«Σωματείο

Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG Eurobank» (Σωματείο), που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 32 (που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική Οργάνωση στο χώρο της Τράπεζας), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για
την υπογραφή του παρόντος Πρακτικού Συμφωνίας δυνάμει της αριθμ. 8/ΙΖ΄/3/6-62013 απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο καθένας με την
παραπάνω ιδιότητά του, την κατάρτιση και υπογραφή του ακόλουθου Πρακτικού
Συμφωνίας.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις συνεφωνήθη η υπογραφή του παρόντος
πρακτικού από τα δύο μέρη (Τράπεζα και το αντιπροσωπευτικό Σωματείο
Εργαζομένων του χώρου της) που αφορά την παροχή ορθοδοντικών εργασιών που
καλύπτεται από την Τράπεζα μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρείας «ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων» :
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Συμφωνείται ότι η παραπάνω αναφερόμενη παροχή θα χορηγείται με την
προσκόμιση δύο (2) προσφορών και θα αποζημιώνεται το 60% της χαμηλότερης
προσφοράς με ανώτατο όριο € 1.320.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές με την κάλυψη αυτή ρυθμίσεις των
Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται η 1η Μαΐου 2013.
Το παρόν Πρακτικό Συμφωνίας καταρτίστηκε σε έξι (6) πρωτότυπα που
υπεγράφησαν από τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών και
θα κατατεθεί νομίμως από τον εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό εκπρόσωπο των μερών
δικηγόρο Αθηνών κο Φώτιο Αντ. Σαρρή, α.δ.τ. ΑΖ 529828. Σε επιβεβαίωση και
πίστωση των ανωτέρω υπογράφονται τα έξι πρωτότυπα του καταρτισθέντος
Πρακτικού Συμφωνίας υπό των μερών ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΤΡΑΠΕΖΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.»

Νικόλαος Νανόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

Αθηνά Δεσύπρη
Γενικός Δ/ντής Ανθρώπινου Δυναμικού
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EFG EUROBANK»

Ευστάθιος Χαρίτος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Σιδεράτος
Γεν.Γραμματέας Δ.Σ.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

