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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ  

ΤΡΑΠΕΖΑΣ « ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 

Στην Αθήνα και  στα επί  της οδού Αμαλίας 20 & Σουρή 5  γραφεία της 

Δ ιοίκησης της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ» (Τράπεζα),  σήμερα την  22 η  Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη  και  

ώρα 10:00 π.μ. ,  αφενός ο ι  κ.κ. Ν ικόλαος Νανόπουλος, Δ ιευθύνων 

Σύμβουλος, και  Αθηνά Δεσύπρη, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου 

Δυναμικού, εκπροσωπώντας νόμιμα την  Τράπεζα γ ια την  περίπτωση, και  

αφετέρου οι  κ.κ. Ευστάθιος Χαρίτος, Πρόεδρος Δ.Σ.,  και Ιωάννης 

Σ ιδεράτος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.,  ως εκπρόσωποι  του ανεγνωρισμένου 

Επαγγελματικού Σωματείου, με  την  επωνυμία «Σωματε ίο  Εργαζομένων 

Τραπεζ ικής Επιχε ίρησης EFG Eurobank» (Σωματείο)  που εδρεύει  στην  

Αθήνα, Εμμανουήλ Μπενάκη 32 (που ε ίναι  η  πλέον αντ ιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική Οργάνωση στο πεδίο ισχύος της καταρτισθε ίσης 

επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε .),  νόμιμα εξουσιοδοτημένο ι για την  υπογραφή της 

παρούσης Συλλογικής Σύμβασης δυνάμει  της αριθμ. 3/ ΙΣΤ/2/15.10.2009 

Απόφασης του Δ.Σ. του Σωματείου, συναποδέχθηκαν, ο  καθένας με  την  

παραπάνω ιδ ιότητά του, την  κατάρτιση και  υπογραφή της ακόλουθης 

Επιχειρησιακής Συλλογ ικής Σύμβασης Εργασίας, που θα διέπε ι  ένα μέρος 

του Προσωπικού της Τράπεζας αυτής, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης 

του υφισταμένου ωραρίου λε ιτουργίας και  εργασίας που προέβλεπε  η από 

14/03/2007 Ε .Σ.Σ.Ε .  των ιδ ίων ως άνω αντ ισυμβαλλόμενων γι α το  ίδιο  

ζήτημα, με ταυτόχρονη  βελτ ίωση της πρόσθετης μηνιαίας παροχής του 

προσωπικού αυτών των ειδ ικών μονάδων της Τράπ εζας σύμφωνα με  τα πιο  

κάτω οριζόμενα:  

 

1 .  Η παρούσα καταρτί ζεται  και  κατ ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της 

κλαδικής ΣΣΕ  ΟΤΟΕ –  Τραπεζών της 22.12.2006 και  αφορά το  ε ιδικό 
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ωράριο λει τουργίας ορισμένων καταστημάτων της Τράπεζας, που θα 

λε ιτουργούν πέραν του ωραρίου εργασίας και  συναλλαγών, όπως  

καθιερώθηκε  με  την  ΣΣΕ  ΟΤΟΕ –  Τραπεζών 2002 -2003, γ ια την 

εξυπηρέτηση του  κο ινού και των συναλλαγών στην περιοχή καθενός 

από τα καταστήματα αυτά. O αριθμός των εν  λόγω καταστημάτων, 

δεδομένου ότ ι  η Τράπεζα διαθέτει  δ ίκτυο άνω  των 150 καταστημάτων, 

ορίζεται  σε δέκα (10) κατ ’ ανώτατο όριο.  

 

2 .1  Η έναρξη του ωραρίου λε ιτουργίας των παραπάνω καταστημάτων θα  

ε ίναι  η  ώρα της νόμιμης έναρξης λει τουργίας των τραπεζικών 

καταστημάτων, και  σε  περίπτωση λε ιτουργίας  το  Σάββατο, η  

προβλεπόμενη από το  άρθρο 10 της Σ.Σ.Ε . ΟΤΟΕ –  Τραπεζών 2006 –  

2007, όπως αυτή εκάστοτε  ορίζεται  από τι ς γεν ικές ρυθμίσει ς.   

 

2 .2  Κατ’ εξαίρεση,  η Τράπεζα μπορε ί  να λε ιτουργε ί  τα καταστήματά της 

που λε ιτουργούν σε  ειδ ικούς χώρους, όπως εμπορικά κέντρα,  

αεροδρόμια, κ.λ.π. παρόμοιους, με  ώρα έναρξης λε ιτουργίας 09:45  

και  σε  περίπτωση λε ιτουργίας το  Σάββατο, ώρα έναρξης λε ι τουργίας  

10:00.    

Σήμερα ,  στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα κάτωθι καταστήματα:  

  The Mal l  Athens  (Λεωφ .  Α .  Παπανδρέου  35) 

  Cosmos Mediterranean  (11 ο  χλμ. Ε .Ο.  Θεσ/νίκης – Μουδανιών)  

 

A .  Το προσωπικό των ως άνω  καταστημάτων όταν εργάζεται  με  το  σύστημα 

της βάρδιας  και Σάββατο, θα απασχολε ίται  35  ώρες  την εβδομάδα ως εξής:  

 

A .1  Όταν το  σύστημα βαρδιών σε  μία συγκεκριμένη εβδομάδα δεν 

περιλαμβάνει  εργασία Σαββάτο υ, το  ωράριο  εργασίας δ ιαμορφώνεται  ως 

εξής:  



 3 

Α’ Βάρδια :  

  Δευτέρα έως Παρασκευή:  09:45  – 16:45  

Β’ Βάρδια :  

  Δευτέρα έως Παρασκευή:  11:00  – 18:00   

 

A .2  Όταν το  σύστημα βαρδιών περιλαμβάνει  σε  μ ια συγκεκριμένη 

εβδομάδα εργασία Σαββάτου, τότε  τα ανωτέρω ω ράρια αυξάνονται  κατά 90 

λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια  κατανεμόμενα στ ι ς  εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδας, το  δε  ωράριο  εργασίας Σαββάτου καθορίζεται  10: 00 –  15:30.  

 

Β. Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων ,  όταν εργάζεται  με  το 

σύστημα της βάρδιας που δεν  περιλαμβάνε ι  εργασία Σαββάτου, θα 

απασχολε ί ται 37 ώρες  την εβδομάδα ως εξής:  

Α’ Βάρδια  

  Δευτέρα έως Πέμπτη :  09:45 –  17:15  

  Παρασκευή: 09:45 – 16:45  

 

Β’ Βάρδια  

  Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:30 –  18:00  

  Παρασκευή: 11:00 – 18:00  

  

3 .  Σε  ό ,τ ι  αφορά το  προσωπικό τ ων υπολοίπων οκτώ  (8 )  καταστημάτων ,  τα 

οποία σήμερα είναι :  

 

  κατάστημα Γλυφάδας  (Πλ. Εσπερίδων 3)  

  κατάστημα Κέντρου Θεσσαλονίκης  (Τσιμισκή 27)  

  κατάστημα Συντάγματος  (Φιλελλήνων 1  & Όθωνος)  

  κατάστημα Κηφισιάς  (Κηφισ ίας 271 & Ηρώδου Αττικού)  

  κατάστημα Κολωνακ ίου  (Κανάρη 23)  
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  κατάστημα Πε ιραιά  (Λ . Ηρ. Πολυτεχνείου 42 –  44) 

  κατάστημα Δημαρχ. Περιστερίου  (Π. Τσαλδάρη 89)  

  κατάστημα Ψυχικού  (Λ . Κηφισ ίας 212)  

και  λε ιτουργούν με  το  σύστημα της βάρδιας ,  η ώρα έναρξης της  

λε ιτουργίας τους ορίζεται σε κάθε  περίπτωση στ ι ς  07:45.  

 

Α. Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων ,  όταν εργάζεται  με  το  

σύστημα της βάρδιας και  Σάββατο, θα απασχολε ίται  35  ώρες την  εβδομάδα 

ως εξής:   

 

Α.1  Όταν το  σύστημα βαρδιών σε  μία συγκεκριμένη εβδομάδα δεν  

περιλαμβάνει  εργασία Σαββάτου, το  ωράριο  εργασίας δ ιαμορφώνεται  ως 

εξής :   

Α’ Βάρδια :  

  Δευτέρα έως Παρασκευή:  07:45 –  14:45  

Β’ Βάρδια :  

  Δευτέρα έως Παρασκευή:  11:00 –  18:00  

 

Α.2  Όταν το  σύστημα  βαρδιών περιλαμβάνε ι σε  μια συγκεκριμένη 

εβδομάδα εργασία Σαββάτου, τότε  τα ανωτέρω ωράρια αυξάνονται  κατά 90 

λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια  κατανεμόμενα στ ι ς  εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδας, το  δε  ωράριο  εργασίας Σαββάτου καθορίζεται  10:00  –  15:30.  

 

Β.  Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων ,  όταν εργάζεται  με  το  

σύστημα της βάρδιας που δεν  περιλαμβάνε ι  εργασία Σαββάτου, θα 

απασχολε ί ται 37 ώρες την εβδομάδα ως εξής:       

Α’ Βάρδια  

  Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:45 –  15:15  

  Παρασκευή: 07:45 – 14:45  
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Β’ Βάρδια  

  Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:30 –  18:00  

  Παρασκευή: 11:00 – 18:00  

 

Σε  κάθε  περίπτωση τ ο  ωράριο  συναλλαγών αρχίζε ι  15  λεπτά μετά την  

έναρξη του ωραρίου λε ιτουργίας  και  περατώνεται  30  λεπτά πριν  τη 

λήξη του ωραρίου λε ιτουργίας  του καταστήματος.  

 

4 .  Η απασχόληση του προσωπικού ,  που σε  κάθε  κατάστημα εργάζεται  με  

το  σύστημα της βάρδιας, θα ε ίναι  εκούσια και  προϋποθέτει  τη γραπτή 

συγκατάθεσή του. Θα τηρε ίται  σε  κάθε  περίπτωση η πενθήμερη 

απασχόληση.  

 

5 .  Στους απασχολούμενους με  το  ανωτέρω ιδιαί τερο καθεστώς της βάρδιας  

χορηγεί ται  αμο ιβή υπερεργασίας, υπερωρίας και  η  εβδομαδιαία 

ανάπαυση κατά τους όρους και προϋποθέσε ις  που ορίζονται  από την 

κε ίμενη νομοθεσία και τ ι ς  εκάστοτε  δεσμεύσε ις της Τράπεζας.  

Σε  κάθε  περίπτωση δεν  επι τρέπεται  ο  συμψηφισμός τυχόν υπερωριών 

μ ιας μέρας προς τυχόν μη πραγματοποιηθέντα χρόνο εργασίας σε  άλλες 

εργάσιμες ημέρες της ίδιας εβδομάδας.  

 

6 .   Στο απασχολούμενο με  το  σύστημα της βάρδιας προσωπικό των πιο  

πάνω μονάδων θα καταβάλλονται  ο ι  εξής πρόσθετες μηνιαίες παροχές, 

μη συμψηφιζόμενες με  οποιουδήποτ ε άλλου ε ίδους μισθολογική παροχή:  

Υπεύθυνος:  € 250 ,00 (ευρώ  διακόσια πενήντα )   

Λοιπό Προσωπικό:  € 235 ,00 (ευρώ διακόσια τρ ιάντα πέντε ) 

 

7 .  Παρέχεται  η  δυνατότητα μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση 
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του πλέον αντ ιπροσωπευτικού Σωματείου και  της Επιθεώρησης  

Εργασίας, η  Τράπεζα να αλλάζε ι  ένα ή περισσότερα από τα  

καταστήματα που θα περιλαμβάνονται στην κατηγορία ε ιδικών 

καταστημάτων της παραγράφου 2.2  & 3  παραπάνω, όταν ο ι  

επιχειρηματ ικές ανάγκες το  απαιτούν, να καθιερώνει  ή  καταργε ί  τη  

λε ιτουργία Σαββάτου σε  ένα ή περισσότερα από αυτά, να αλλάξε ι  την  

ώρα λήξης των εργασιών σε  κάποιο ή  κάποια από τα  ε ιδ ικά 

καταστήματα  της παραγράφου 2.2  & 3  ανωτέρω σε  20:30 αντί  γ ια 18:00 

με  ανάλογη τροποποίηση του ωραρίου εργασίας της Β’ βάρδιας, πάντα 

εντός των πλαισίων που καθορίζει  η  Επιχειρησιακή Συλλογ ική Σύμβαση 

ΟΤΟΕ –  Τραπεζών 2006 –  2007. Σε  κάθε περίπτωση, η  Τράπεζα οφείλει  

να ενημερώνει  γραπτώς και έγκαιρα το Σωματείο και  την Επιθεώρηση 

Εργασίας γ ια οποιαδήποτε  μεταβολή ήθελε συμβεί  στο  καθεστώς 

λε ιτουργίας των ως άνω καταστημάτων.  

  

8 .  Η παρούσα ΣΣΕ  δεν  θ ίγε ι  σε  καμία περίπτωση την  ισχύ της 

επιχειρησιακής ΣΣΕ  (Οργανισμός Προσωπικού) που καταρτ ίσθηκε  

μεταξύ της Τράπεζας και  της πλέον αντ ιπροσωπευτ ικής Συνδικαλιστ ικής 

Οργάνωσης εργαζομένων στον χώρο της την  12.9.2000, όπω ς αυτή 

έκτοτε  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε, που εξακολουθε ί να ισχύει  

και  να εφαρμόζεται ,  αλλά ισχύε ι  παράλληλα και  συμπληρωματικά προς 

αυτήν.  

Οι  προηγούμενες Επιχειρησιακές Συλλογ ικές Συμβάσε ις Εργασίας ,  οι  

οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπ ευτ ικής 

Συνδικαλιστικής Οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής 

Επιχείρησης EFG Eurobank» και  της Δ ιο ίκησης της Τράπεζας,  ισχύουν  

στο  μέτρο που οι  ρυθμίσει ς  τους δεν καταργούνται  ή τροποποιούνται ,  

άμεσα ή έμμεσα, από τι ς  δ ιατάξε ι ς  και  τ ι ς  ρυθμίσε ι ς  της  παρούσης 

σύμβασης.  
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9. Η ισχύς της παρούσης αρχίζε ι  την  ημερομην ία κατάθεσής της στην 

αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9.2  Ν  1876/90),  εκτός αν  ορίζεται άλλως  σε  

αυτή. Η παρούσα Επιχε ιρησιακή Συλλογ ική Σύμβαση Εργασίας 

καταρτίστηκε  εγγράφως σε  έξ ι  (6)  πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται  

από τους νόμ ιμους εκπροσώπους των μερών και  θα κατατεθε ί νομίμως 

στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από τον  εξουσιοδοτηθέντα ως κοινό  

εκπρόσωπο των δύο μερών δικηγόρο Αθηνών κ ο Αντώνη Χονδρόπουλο, 

Α.ΔΤ. Ρ 538416/1995 ,  Ε  ΑΤ Αθηνών. Σε  επιβεβαίωση και  πίστωση των 

ανωτέρω υπογράφονται  τα έξ ι  (6)  πρωτότυπα της καταρτισθε ίσης 

Επιχειρησιακής Συλλογ ικής Σύμβασης Εργασίας υπό των μερών ως 

έπεται .  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Για την Τράπεζα E.F.G Eurobank Ergas ias 

 

 

 
      Νικόλαος Νανόπουλος      Αθηνά Δεσύπρη  
      Διευθύνων Σύμβουλος      Γενικός Δ/ντής Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

 

 
Για το Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζ ικής Επιχείρησης  
E.F .G Eurobank 
 
 
 
 
 
Ευστάθιος Χαρίτος                Ιωάννης Σιδεράτος  
Πρόεδρος Δ.Σ.        Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.  

 


