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Αθήνα, 6 Νοεµβρίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2720 

Προς: 

1. Σύλλογο Εργαζοµένων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας – 

Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ., Λ. Ικάρου 40, Ηράκλειο Κρήτης 

2. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ. Π.Ε., Λ. Ικάρου 5 & Εφέσου, Ηρά-

κλειο Κρήτης 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

51/2008 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα».  

 

Μεταξύ αφενός του Συλλόγου Εργαζοµένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας (ΣΕΠΑΣΥΤ), ο οποίος στη συνέχεια αναφέρεται χάριν συντοµίας ως «ΣΕΠΑ-

ΣΥΤ», και αφετέρου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, η οποία στη συνέχεια 

αναφέρεται ως «Παγκρήτια», έχει ανακύψει συλλογική διαφορά για τους όρους αµοι-

βής και εργασίας των εργαζοµένων στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Ο Σύλλογος Εργαζοµένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, αφού 

κατήγγειλε, µε την από 12.2.2008  καταγγελία πρόσκληση, την από 27.12.2006 Επι-

χειρησιακή Σ.Σ.Ε., ζήτησε από τον ΟΜΕ∆, µε την 129Μ/18.6.2008 αίτηση, την παρο-

χή υπηρεσιών µεσολάβησης µεταξύ αφενός αυτού και αφετέρου της Παγκρήτιας Συ-

νεταιριστικής Τράπεζας. 

Η µεσολαβήτρια υπέβαλε την µε αρ.πρωτ.2151/7-8-2008 πρόταση µεσολάβη-

σης. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την 

εργοδοτική πλευρά.   

Με την 060∆/28-8-2008 αίτηση, ο Σύλλογος Εργαζοµένων της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.  

Αναδείχθηκα, µε κοινή επιλογή, διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύµφωνα µε 

το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτη-

τών του Ο.ΜΕ.∆., προκειµένου να επιλύσω αυτή τη συλλογική διαφορά εργασίας. 
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Στα πλαίσια της διαδικασίας διαιτησίας, κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε 

κοινή συνάντηση την 16-9-2008 και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις την 2-10-2008. Στις 

συναντήσεις αυτές προσήλθαν οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, νόµιµα εξουσιο-

δοτηµένοι και ανέπτυξαν τις θέσεις και τις απόψεις τους και υπέβαλαν στοιχεία και 

υποµνήµατα.   

Στην συνάντηση της 16-9-2008, µετά από σχετικές συζητήσεις, τα µέρη δια-

µόρφωσαν τις θέσεις τους και διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις: 

• Ο  Πρόεδρος της Παγκρήτιας πρότεινε στους εργαζόµενους να συµφωνήσουν τα 

ακόλουθα µε σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας:  

- αύξηση των επιδοµάτων των εργαζοµένων, σε τρόπο ώστε το συνολικό κό-

στος µισθοδοσίας του 2008 της Τράπεζας να επιβαρυνθεί κατά 0,5% (σε σχέ-

ση µε το συνολικό κόστος µισθοδοσίας του 2007) και το συνολικό κόστος µι-

σθοδοσίας του 2009 να επιβαρυνθεί µε 0,5% (σε σχέση µε το συνολικό κό-

στος µισθοδοσίας του 2008),  

- σχετικά µε τη  δηµιουργία συνταξιοδοτικού προγράµµατος (το οποίο είχε δη-

λωθεί ότι προτίθεται να αποφασίσει µονοµερώς η Παγκρήτια), προτάθηκε να 

συµφωνηθεί η δηµιουργία συνταξιοδοτικού προγράµµατος αορίστου διάρ-

κειας, στο οποίο η τράπεζα θα συµµετάσχει µε 90.000€ για το 2008 και 

90.000€ για το 2009,  

- η σσε να αρχίζει να ισχύει από 1.1.2008. 

• Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς δήλωσαν ότι επειδή αποδίδουν στην πρό-

ταση για το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ιδιαίτερη σηµασία, διαµορφώνουν την 

αντιπρότασή τους ως ακολούθως :  

- από 1.1.2008 να εφαρµοστεί η πρόταση µεσολάβησης που έχει καταθέσει η 

µεσολαβήτρια  χωρίς τη ρύθµιση για το bonus,  

- από 1.1.2009 να αυξηθεί το συνολικό κόστος µισθοδοσίας κατά 0,7%, κατα-

νεµοµένου του ποσού αύξησης του κόστους µισθοδοσίας µε βάση τη λογική 

της πρότασης µεσολάβησης, 

- το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα να συµφωνηθεί ότι θα είναι ισοµερώς συγχρη-

µατοδοτούµενο από την εργοδοτική και από την εργατική πλευρά, να αρχίσει 

από 1.1.2009, να είναι αόριστης διάρκειας και το κόστος για το συνταξιοδοτι-

κό πρόγραµµα να ανέρχεται για κάθε µία από τις δύο πλευρές στο 0,8% της 

µηνιαίας µισθοδοσίας κάθε εργαζόµενου.  

Μετά την υποβολή της αντιπρότασης της εργατικής πλευράς, η εργοδοτική πλευ-

ρά δήλωσε ότι µε αυτή την αντιπρόταση διαφοροποιείται σηµαντικά  η λογική της 

πρότασης της εργοδοτικής πλευράς και για το λόγο αυτό αποσύρει την πρότασή της.   

Στη συνέχεια, αφού µελέτησα το φάκελο και επικοινώνησα τηλεφωνικά µε τα δύο 

µέρη, στις 2-10-2008 κάλεσα σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο την εργοδοτική όσο και 

την εργατική πλευρά.   
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Η εργοδοτική πλευρά υπέβαλε το µε αρ.πρωτ.Παγκρήτιας 70/2.10.2008 υπό-

µνηµα και πρότεινε είτε να υπογραφεί σσε σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη στο υ-

πόµνηµα πρόταση είτε να εκδοθεί ∆ιαιτητική Απόφαση µε υιοθέτηση σε αυτή των 

θέσεων που διατυπώνονται στο υπόµνηµα. Η βασική θέση της εργοδοτικής πλευράς 

είναι ότι κάθε σύγκριση πρέπει να γίνει µε τις λοιπές συνεταιριστικές τράπεζες. Επίσης 

η εργοδοτική πλευρά µου ζήτησε, επικουρικά, να πληροφορηθώ τους όρους αµοιβής 

και εργασίας των τραπεζών «που είναι κάτω από 1%».  

Η εργατική πλευρά δήλωσε την πρόθεσή της να συνάψει σσε έτσι που µε τις 

ρυθµίσεις της να επέρχεται αύξηση του συνολικού κόστους µισθοδοσίας 2007 της 

τάξεως του 1,5%. Άλλως ζήτησε να εκδοθεί διαιτητική απόφαση µε αποδοχή των αι-

τηµάτων της.  

Για να καταλήξω στην απόφασή µου, έλαβα υπόψη από όσα αναπτύχθηκαν προ-

φορικά από τα  µέρη της συλλογικής διαφοράς και τα στοιχεία του φακέλλου. Έλαβα 

υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: 

Ι. Τα στοιχεία του φακέλλου της κρινόµενης συλλογικής διαφοράς και ιδίως.  

1. Την από 27.12.2006 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2006-2007 µε-

ταξύ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Συλλόγου Εργαζοµένων 

της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και τις προηγούµενες αυτής σσε µεταξύ 

των ίδιων συµβαλλόµενων. 

2. Την από 12.2.2008 εξώδικη καταγγελία και πρόσκληση για διαπραγµάτευση του 

Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Εργαζοµένων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας- Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.» προς την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 

για την καταγγελία της από 27.12.2006 Ε.Σ.Σ.Ε. και την κατάρτιση και υπογραφή 

επιχειρησιακής σσε έτους 2008 .  

3. Την από 14/2/2008 έκθεση επίδοσης της εξωδικαστικής καταγγελίας και πρό-

σκλησης για διαπραγµάτευση του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Πα-

γκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» προς την Επιθεώρηση Εργασίας.  

4. Την από 18/6/2008 αίτηση για µεσολάβηση του σωµατείου «Σύλλογος Εργαζοµέ-

νων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας – ΣΕ.ΠΑ.ΣΥ.Τ» προς τον ΟΜΕ∆ για 

παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης  

5. Την µε αρ.πρωτ.2151/7-8-2008 πρόταση µεσολάβησης και τα στοιχεία του φακέ-

λου µεσολάβησης και τα υποµνήµατα που είχαν υποβάλει το µέρη κατά τη διάρ-

κεια της µεσολάβησης και τα πρακτικά µεσολάβησης 

6. Το από 12.8.08 έγγραφο του ΣΕΠΑΣΥΤ µε αρ.πρωτ.ΟΜΕ∆ 2156/12.8.08, µε το 

οποίο δηλώνεται η αποδοχή της πρότασης της µεσολαβήτριας και όσα αναγράφο-

νται σε αυτό,  
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7. Το από 27.8.08 έγγραφο του προέδρου του ΟΜΕ∆ προς τα µέρη της συλλογικής 

διαφοράς, µε το οποίο ενηµερώνονται ότι η πρόταση της µεσολαβήτριας έγινε 

αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδο-

τών, 

8. Την από 28/8/2008 αίτηση για διαιτησία του σωµατείου «Σύλλογος Εργαζοµένων 

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας – ΣΕ.ΠΑ.ΣΥ.Τ.»,  

9. Το από 16-9-2008 πρακτικό διαιτησίας,  

10. Τα από 2-10-2008 πρακτικά διαιτησίας των δύο κατ’ιδιάν συναντήσεών µου µε 

καθένα από τα δύο µέρη της συλλογικής διαφοράς.  

ΙΙ. Υποµνήµατα των µερών  

11. Το από 16.9.2008 υπόµνηµα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, στο 

οποίο περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά της Παγκρήτιας Συνε-

ταιριστικής Τράπεζας, η σύγκριση αυτών µε τα χαρακτηριστικά άλλων τραπεζών 

και προτάσεις για την επιχειρησιακή σσε 2008 

12.   Το από 16.9.2008 υπόµνηµα του ΣΕΠΑΣΥΤ και τα στοιχεία που επισυνάπτονται 

σε αυτό  

13. Το από 30.9.2008 υπόµνηµα του Συλλόγου Εργαζοµένων της Παγκρήτιας Συνε-

ταιριστικής Τράπεζας προς τον ΟΜΕ∆, µε αρ.πρωτ.ΟΜΕ∆ 2436/1.10.2008 και τα 

συνηµµένα σε αυτό έγγραφα.  

14. Το από 30.9.2008 γνωµοδοτικό σηµείωµα της δικηγόρου κυρίας Βέρροιου σχε-

τικό µε το αίτηµα για το επίδοµα µεταπτυχιακού και διδακτικού τίτλου σπου-

δών.  

15. Το από 2.10.2008 µε αρ.πρωτ. Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 70 υπό-

µνηµα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας προς εµένα 

16. Το από 7.10.2008 έγγραφο του ΣΕΠΑΣΥΤ µε αρ.πρωτ.ΟΜΕ∆ 2505/7.10.08 που 

εστάλη σε απάντηση του µε αρ.πρωτ. 2447 εγγράφου µου και τον συνηµµένο 

σε αυτό πίνακα για το κόστος της επιχειρησιακής σσε 2008 

17. Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 2503/7-10-2008 έγγραφο της Παγκρήτιας Συνεται-

ριστικής Τράπεζας, σε απάντηση του µε ΑΠ 2447 εγγράφου µου. 

 

 

ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα που υπέβαλαν 

τα µέρη,  µεταξύ των οποίων τα ακόλουθα: 

18. Τον απολογισµό 14ης χρήσης του 2007  

19. Τον 14ο ισολογισµό της 31.12.2007   
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20. Τους δείκτες παραγωγικότητας Εργαζοµένων  2002-2007. 

21. Την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αύξηση του Συνεταιριστικού 
Κεφαλαίου κατά 54 εκατοµµύρια ευρώ, 

22. Την από 26.9.2008 εσωτερική ενηµέρωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τρά-

πεζας προς όλα τα καταστήµατά της, 

23. Την έκθεση ελέγχου ανεξαρτήτου ορκωτού ελεγκτή λογιστή στη Παγκρητια της 
10.4.2008,  

24. Πίνακες που υπέβαλε η εργοδοτική πλευρά και ιδίως 

- πίνακα επιδοµάτων όπως εξελίχθηκαν από 2003 µέχρι 2007 

- πίνακα για τη διαχρονική εξέλιξη της µισθοδοσίας,  

- πίνακα για το ετήσιο κόστος από τις επιχειρησιακές σσε 2003-2007   

- πίνακα µε την αποτίµηση της επιβάρυνσης του κόστους µισθοδοσίας από την 

πρόταση µεσολαβησης (στο 1,28% επί του συνολικού κόστους µισθοδοσίας 

2007) 

- πίνακα για τα επιδόµατα θέσεων ευθύνης επιχειρησιακών συµβάσεων 

- πινακα για το κόστος που συνεπάγεται η πρόταση µεσολάβησης 

- πινακα µε το ετήσιο κόστος από τα αιτήµατα του Συλλόγου 

- πινακα µε το κόστος νέων επιδοµάτων από ΕΣΣΕ 2003-2007 

- πινακα µε τη διαχρονική εξέλιξη της µισθοδοσίας 

- πίνακα µε το διαχρονική εξέλιξη επιδοµάτων από τις ΕΣΣΕ 2003-2007 

25. Εκθέσεις του ∆Σ για σειρά θεµάτων της Παγκρήτιας  

26.  Πίνακες που υπέβαλε η εργατική πλευρά και ιδίως 

- για το κόστος των προτάσεων που έχουν υποβληθεί για την επιχειρησιακή του 

2008, 

- πίνακα για τη σχέση κόστους µισθοδοσίας µε τα κέρδη 2002-2007, 

- πίνακα για τους δείκτες παραγωγικότητας των εργαζοµένων της Παγκρητιας συ-

νεταιριστικής τράπεζας 2002-2007,   

- πίνακα µε τη διαχρονική εξέλιξη της µισθοδοσίας (2005-2008), 

27. Το από 10/7/2008 έγγραφο του Προέδρου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας προς το ∆.Σ. του ΣΕΠΑΣΥΤ. 

28. Άρθρα που έχουν δηµοσιευτεί σε διάφορες εφηµερίδες και αναφέρονται στην 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
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IV. Στοιχεία για τον τραπεζικό κλάδο που υπέβαλλαν τα µέρη.  

Τα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο ή άλλες τράπεζες, τα οποία υπέβαλαν 

τα µέρη ως χρήσιµα συγκριτικά στοιχεία και ιδίως 

29.  Πίνακες µε τον τίτλο   

- « τα κέρδη ανά εργαζόµενο στον τραπεζικό κλάδο»,  

- «µέσο κόστος ανά εργαζόµενο στον τραπεζικό κλάδο», 

- «το κόστος µισθοδοσίας σε σχέση µε τα κέρδη στον τραπεζικό κλάδο» 

30. Στοιχεία που περιλαµβάνουν ισολογισµούς, πίνακες µε τα βασικά µεγέθη ισολο-

γισµού, καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων πρόσφατων χρήσεων, πίνα-

κες µε τις αµοιβές, παροχές και το  κόστος προσωπικού, εκθέσεις διαχείρισης 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και πίνακες µε λοιπά συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και 

πληροφορίες και πίνακες µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις  σειράς 

τραπεζών.  

V. Τις συλλογικές ρυθµίσεις που αφορούν τους εργαζόµενους σε τράπεζες και 

ιδίως 

Τα στοιχεία που αφορούν σσε του τραπεζικού κλάδου και που υπέβαλαν τα µέρη ως 

χρήσιµα συγκριτικά στοιχεία και ιδίως τα ακόλουθα: 

31. Την από 39/12.9.2008 διαιτητική απόφαση για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας – µελών πρωτοβάθµιων 

σωµατείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε τράπεζες – µέλη 

των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστι-

κών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και «ΣΕΒ σύνδεσµο επιχειρήσεων και βιοµηχα-

νιών», 

32. την από 22.12.2006 σσε τραπεζών –ΟΤΟΕ, 

33. Την Επιχειρησιακή Σύµβαση του 2006 του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, 

34. Πίνακα σχετικά µε την αύξηση επιδοµάτων από 1.1.2006 στην Εθνική Τράπεζα 

(όπως βεβαίωσε η εργατική πλευρά που τον υπέβαλε, δεδοµένου ότι δεν ανα-

γράφεται το όνοµα της Τράπεζας), 

35. Την επιχειρησιακή Σύµβαση 2007 του Συλλόγου Εργαζοµένων της Εµπορικής 

Τράπεζας.  

36. Την από 23 Ιουλίου 2007 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση της Marfin Egnatia 

Bank, 

37. Την από 14 Ιανουαρίου 2008 επιχειρησιακή σσε για τους εργαζόµενους της 

Τράπεζας Αττικής. 
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38. Κείµενο µε τίτλο «Επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας ετών 2006-

2007» της Probank (όπως βεβαίωσε η εργοδοτική πλευρά που το υπέβαλε, δε-

δοµένου ότι δεν αναγράφονται οι συµβαλλόµενοι φορείς ούτε το όνοµα της 

τράπεζας, τους εργαζόµενους της οποίας αφορά)  

VI. Τις ακόλουθες κρίσεις και σκέψεις µου καθώς και τα ακόλουθα γεγονότα 

• Το γεγονός ότι  

- τα δύο µέρη συµφώνησαν να αυξηθεί το κόστος µισθοδοσίας της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής Τράπεζας και οι αµοιβές των εργαζοµένων, πέραν των αυξήσε-

ων που συνεπάγεται η ∆.Α. 39/2008 για τους εργαζόµενους στις Τράπεζες, 

- τα δύο µέρη δεν συµφώνησαν ως προς το ύψος της αύξησης του συνολικού 

κόστους µισθοδοσίας της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, σε σχέση µε το 

συνολικό κόστος µισθοδοσίας του 2007, που θα επιφέρουν οι ρυθµίσεις της σσε 

ή ∆Α, θέµα που κυρίως κλήθηκε να αντιµετωπισθεί µε την παρούσα,  

- η εργοδοτική πλευρά πρότεινε 0,5% αύξηση του συνολικού κόστους µισθοδο-

σίας, δεδοµένου ότι σκοπεύει να επιβαρύνει το κόστος µισθοδοσίας και µε από-

φαση, που προτίθεται να λάβει µονοµερώς, για συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό 

πρόγραµµα για τους εργαζόµενους σε αυτήν και ότι επιθυµεί κάθε περαιτέρω 

παροχή να αποφασίζεται από την ίδια µονοµερώς, ώστε να έχει ευελιξία ως 

προς τη θέσπιση κριτηρίων απόδοσης και επιβράβευσης της αποδοτικής εργασί-

ας,  

- η εργατική πλευρά πρότεινε αύξηση του συνολικού κόστους µισθοδοσίας κατά 

1,5% και  

- η εργατική πλευρά επιθυµεί κάθε ρύθµιση σχετικά µε το συνταξιοδοτικό πρό-

γραµµα να συµφωνηθεί µεταξύ των µερών µε σσε, άλλως να ρυθµισθεί µε ∆.Α. 

• Το γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά προτείνει να χορηγηθούν αυξήσεις και στους 

διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές Α. Οι δύο πλευρές δέχθηκαν ως βάσιµη 

τη θέση ότι τέτοια αύξηση δεν επιβαρύνει το συνολικό πραγµατικό µισθολογικό 

κόστος, διότι όλοι οι διευθυντές αµείβονται περισσότερο από το ελάχιστο όριο. Η 

εργοδοτική πλευρά ζητά να ορισθούν επιδόµατα για τους ∆ιευθυντές και του Α-

ναπληρωτές ∆ιευθυντές έτσι που να διατηρηθεί η σχέση-συσχέτιση µεταξύ των 

επιδοµάτων όλων των ειδικοτήτων και βαθµών των εργαζοµένων. Για το λόγο 

αυτό ζητά οι αυξήσεις στα επιδόµατα των διευθυντών και αναπληρωτών διευθυ-

ντών Α’ να υπολογισθούν στο προτεινόµενο από την ίδια ποσοστό αύξησης του 

συνολικού κόστους κατά 0,5%.  

• Ως προς την πρόταση της εργοδοτικής πλευράς να γίνεται κάθε συγκριτική θεώ-

ρηση µόνο µε τις συνεταιριστικές τράπεζες, κρίνω ότι σε µία επιχειρησιακή σσε 

χρήσιµες είναι οι συγκριτικές θεωρήσεις της επιχείρησης µε τις λοιπές επιχειρήσεις 
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του πεδίου ισχύος της σσε που καλύπτει τον κλάδο, διακρίνοντας προφανώς τις 

επιχειρήσεις που έχουν µεγέθη που επιτρέπουν συγκριτική θεώρηση από εκείνες 

των οποίων τα µεγέθη δεν επιτρέπουν συγκριτική θεώρηση. Εποµένως σειρά 

στοιχείων είναι αυτά που καθιστούν επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο ισχύος 

της δα 39/2008 συγκρίσιµες και όχι µόνον ένα στοιχεία (συνεταιριστικές – µη συ-

νεταιριστικές).  

• Ως προς το αίτηµα να χορηγείται το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών και στους 

αποφοίτους ΤΕΙ, κρίνω ότι το αίτηµα της εργατικής πλευράς και η επιχειρηµατο-

λογία που αναπτύσσεται στο από 30.9.2008 υπόµνηµα της δικηγόρου κ.Βερροίου 

είναι επί της ουσίας βάσιµο. Όµως η ερµηνεία κλαδικής σσε, δεδοµένου ότι το ε-

πίδοµα αυτό θεσπίζεται στην κλαδική σσε, θα ήταν ορθότερο να γίνει µε κλαδική 

σσε. 

• Ως προς το αίτηµα να διευκρινισθεί αν χορηγούνται ή όχι αποδοχές για τις ηµέρες 

αδείας µαθητών και φοιτητών, κρίνω ότι και αυτό το θέµα αφορά διευκρίνιση ό-

ρου της κλαδικής σσε και θα ήταν ορθότερο η διευκρίνιση να γίνει στο επίπεδο 

της κλαδικής σσε. 

• Ως προς την αύξηση επιδοµάτων των διευθυντών, εφ’ όσον τα προηγούµενα έτη 

τα δύο µέρη, στις σσε που υπέγραψαν, δεν µερίµνησαν για τη διατήρηση της 

σχέσης-συσχέτισης, που ζητά σήµερα η εργοδοτική πλευρά να διατηρηθεί και δεν 

συµφώνησαν τέτοια αύξηση, δεν συντρέχει λόγος η ∆Α να περιλάβει σχετικές 

ρυθµίσεις. 

• Το γεγονός ότι στις επιχειρησιακές σσε τόσο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας όσο και πολλών άλλων Τραπεζών έχει συµφωνηθεί οι αµοιβές να δια-

µορφώνονται και µε τη χορήγηση σειράς επιδοµάτων.  

• Η σύναψη σσε και η ένταξη σε αυτή όλων των ρυθµίσεων που αφορούν τους ό-

ρους αµοιβής και εργασίας για τους εργαζοµένους στην Παγκράτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα εξυπηρετεί την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη θεµελίωση των συλλογι-

κών εργασιακών σχέσεων σε σαφείς κανόνες. Η ένταξη ρυθµίσεων στη σσε δεν 

συνεπάγεται υποχρεωτικά ισοπέδωση και αφαίρεση από την εργοδοτική πλευρά 

της δυνατότητας να αµείβει ιδιαίτερα την αποδοτική εργασία, την προθυµία και 

τις ιδιαίτερες επιδόσεις κάθε εργαζόµενου. Η σύνδεση της αµοιβής µε την παρα-

γωγικότητα και η ευελιξία για την αµοιβή ιδιαίτερων αποδόσεων ή ικανοτήτων 

µπορούν να γίνονται µε βάση κανόνες που συζητούνται και συµφωνούνται από τα 

µέρη της συλλογικής διαφοράς, µε βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, 

• Η πορεία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι θετική. Αυτή η θετική 

πορεία είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να βοηθηθεί από τους όρους της ∆.Α., 

• Τα µέρη της συλλογικής διαφοράς υπογράφουν ανελλιπώς επιχειρησιακή σσε από 

το 2003 και εποµένως τα δύο µέρη, µε συνέπεια, επί σειρά ετών επιτυγχάνουν 
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συµφωνία για τους όρους αµοιβής και εργασίας. Εξ άλλου, ο συνεταιριστικός χα-

ρακτήρας της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, ο οποίος αποτελεί προφανώς 

καρπό συµφωνιών και συνεναίσεων, συνάδει µε τη θέσπιση κανόνων για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας που συνάπτονται µε συναίνεση και συµφωνία των 

µερών. 

• Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την 39/2008 ∆.Α., ο βασικός µισθός του 16ου µισθο-

λογικού κλιµακίου του ενιαίου µισθολογίου του κύριου προσωπικού (επί του οποί-

ου υπολογίζονται τα επιχειρησιακά επιδόµατα) ανέρχεται από 3/6/2008 σε 923 

ευρώ, από 1.9.2008 σε 946 ευρώ και από 1.12.2008 σε 965 ευρώ. 

• Ως προς το αίτηµα να ποσοστικοποιηθούν τα χορηγούµενα επιδόµατα, κρίνω ότι 

εφ’οσον τα µέρη έχουν συµφωνήσει να οργανώνουν τις αµοιβές µε βασικό µισθό 

και επιδόµατα, το αίτηµα ποσοστικοποίησης αυτών είναι βάσιµο, διότι έτσι καθί-

σταται σαφής η οργάνωση του συνόλου της αµοιβής και διευκολύνονται και α-

πλοποιούνται οι συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις για την εξέλιξη των αµοιβών. 

Εν τουτοις, αποφασίζω να µη µεταβληθεί σηµαντικά µε την παρούσα δ.α. ο τρό-

πος µε τον οποίο έχουν οργανώσει τα µέρη µέχρι σήµερα τις αµοιβές. Για το λόγο 

αυτό , σχετικά µε τα αιτούµενα επιδόµατα,  

- δεν γίνεται δεκτό τα αίτηµα για τη χορήγηση νέου επιδόµατος εγκριτικών κλι-

µακίων,  

-  δεν γίνεται δεκτό ούτε το αίτηµα να µεταβληθεί σε ποσοστιαία η πρόσθετη µη-
νιαία αµοιβή Κεντρικών Υπηρεσιών, που προβλέπεται στην από 27-12-2006 

ΣΣΕ. 

- αποφασίζω µόνο να µεταβληθεί σε ποσοστιαία η Πρόσθετη Μηνιαία Αµοιβή ∆ι-

κτύου, που προβλέπεται στην από 27-12-2006 ΣΣΕ.  

• Η Πρόσθετη Μηνιαία Αµοιβή ∆ικτύου είχε ορισθεί, µε την καταγγελθείσα από 

27.12.2006 σσε, σε 35 ευρώ. Το ποσό αυτό, υπολογιζόµενο επί του 892 ευρώ 

(που αποτελούσε το βασικό µισθό του 16ου µισθολογικού κλιµακίου του ενιαίου 

µισθολογίου του κύριου προσωπικού του τραπεζικού κλάδου την 1.1.2007, ηµε-

ροµηνία έναρξης της από 27-12-2006 ΣΣΕ) ανέρχεται σε 3,92%. Το ποσό των 60 

ευρώ που πρότεινε η µεσολαβήτρια (και υπολόγισαν τα µέρη ως τµήµα του συνο-

λικού κόστους µισθοδοσίας που θα είχαν από αυτή την πρόταση µεσολάβησης)  

α) υπολογιζόµενο επί του 923 ευρώ (που αποτελεί το βασικό µισθό του 16ου µι-

σθολογικού κλιµακίου από 3.6.2008) αποτελεί το  6,5% του βασικού µισθού,  

β)υπολογιζόµενο επί του 946 ευρώ (που αποτελεί το βασικό µισθό του 16ου µι-

σθολογικού κλιµακίου από 1.9.2008) αποτελεί το 6,34% του βασικού µισθού και  

γ) υπολογιζόµενο επί του 965 ευρώ (που αποτελεί το βασικό µισθό του 16ου µι-

σθολογικού κλιµακίου από 1.12.2008) αποτελεί το  6,21% του βασικού µισθού. 
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Το επίδοµα αυτό ορίζεται µε την παρούσα στο 6 % του 16ου µισθολογικού κλιµα-

κίου.  

• Όσον αφορά στο αίτηµα για προεξόφληση αποδείξεων ιατροφαρµακευτικής περί-

θαλψης, κρίνω ότι αποτελεί θέµα που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω µεταξύ των 

µερών, προκύπτει από τα έγγραφα και τις δηλώσεις των µερών ότι µπορούν να 

οργανώσουν αυτή τη διαδικασία και για το λόγο αυτό ορίζεται ως ένα από τα α-

ντικείµενα της διµερούς επιτροπής του άρθρου 3 της παρούσας 

• Επειδή η διαπραγµάτευση διεξήχθη κυρίως µε βάση το συνολικό ποσοστό του 

κόστους µισθοδοσίας 2008, κατά το οποίο θα επιβαρυνθεί το συνολικό κόστος µι-

σθοδοσίας 2007 και όχι µε το ποσό ή ποσοστό κατά το οποίο θα αυξηθεί κάθε µία 

από τις παροχές ή τα επιδόµατα που ζητείται να αυξηθούν, και επειδή τα δύο µέ-

ρη έχουν αποτιµήσει και εξετάσει επαρκώς τα κόστος και τις συνέπειες της πρό-

τασης µεσολάβησης, αποφασίζω η παρούσα δ.α. να διαµορφωθεί µε βάση την 

πρόταση µεσολάβησης, χωρίς τουτο να σηµαίνει ότι υιοθετείται η πρόταση µεσο-

λάβησης στο σύνολό της.    

• Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 19.6.2008, όπως επιβάλλεται από τη σχετική νο-

µοθεσία.  

• Η επιβάρυνση του µισθολογικού κόστους του 2008, που επιφέρουν οι ρυθµίσεις 

της παρούσας, έχει µειωθεί σηµαντικά, σε σχέση µε την πρόταση µεσολάβησης 

αλλά και µε τις προτάσεις των δύο µερών, δεδοµένου ότι α)σύµφωνα τόσο µε τις 

προτάσεις των µερών όσο και µε την πρόταση µεσολάβησης, η ισχύς της σσε άρ-

χιζε από 1.1.2008 και β)το κόστος από την πρόσθετη µηνιαία αµοιβή δικτύου 

µειώνεται σε σχέση µε την πρόταση. Κατά συνέπεια, η Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα διατηρεί πλήρως τη δυνατότητα να θεσπίσει το συνταξιοδοτικό πρό-

γραµµα που πρότεινε. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η διαιτητική απόφαση διαµορφώνεται ως εξής: το 

κείµενο της διαιτητικής απόφασης οργανώνεται µε βάση το  κείµενο των σσε που έ-

χουν συναφθεί µεταξύ των µερών, τα δε σχετικά άρθρα επαναλαµβάνονται ολόκλη-

ρα, όπως έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των µερών, µε τροποποίηση των όρων που α-

ποφασίζεται να τροποποιηθούν.  

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  

Στους όρους της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι, που απασχολούνται µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 
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Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται κατά περίπτωση 

τα εξής επιχειρησιακά επιδόµατα, που υπολογίζονται στο 16ο µισθολογικό κλιµάκιο 

του ενιαίο µισθολογίου του κυρίου προσωπικού, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά µε βά-

ση τη ΣΣΕ ή ∆.Α. του τραπεζικού κλάδου.  

1. Πρόσθετη µηνιαία αµοιβή ∆ικτύου 

Στους εργαζόµενους µε σύµβαση αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο δίκτυο της 

Τράπεζας, η πρόσθετη µηνιαία αµοιβή, που προβλέπεται στην από 27-12-2000 ΣΣΕ, 

διαµορφώνεται σε 6 % επί του 16ου µισθολογικού κλιµακίου. 

Η ως άνω πρόσθετη µηνιαία αµοιβή δεν καταβάλλεται στους ∆ιευθυντές, Προϊστάµε-

νους, Ταµειολογιστές, σε όσους έχουν δικαίωµα Α’ ή Β’ Υπογραφής και στο προσωπι-

κό καθαριότητας.  

Η ως άνω αµοιβή εµφανίζεται στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθοδοσίας, ως 

Πρόσθετη Μηνιαία Αµοιβή ∆ικτύου. 

2. Πρόσθετη µηνιαία αµοιβή Κεντρικών Υπηρεσιών 

Στους εργαζόµενους µε σύµβαση αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στις Κεντρικές 

Υπηρεσίες της Τράπεζας, η πρόσθετη µηνιαία αµοιβή, που προβλέπεται στην από 27-

12-2006 ΣΣΕ, διαµορφώνεται σε 60 Ευρώ. 

Η ως άνω πρόσθετη µηνιαία αµοιβή δεν αυξάνεται από τις Κλαδικές Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ- 

Τραπεζών και από τα κάθε είδους επιδόµατα. 

Η ως άνω πρόσθετη µηνιαία αµοιβή δεν καταβάλλεται στους ∆ιευθυντές, Προϊστάµε-

νους, Ταµειολογιστές, σε όσους έχουν δικαίωµα Α’ ή Β’ Υπογραφής και στο προσωπι-

κό καθαριότητας.  

Η ως άνω αµοιβή εµφανίζεται στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της µισθοδοσίας, ως 

Πρόσθετη Μηνιαία Αµοιβή Κ.Υ.. 

 

 

3. Επίδοµα δικαιώµατος Β’ υπογραφής 

Σε όλους τους εργαζόµενους που έχουν δικαίωµα Β’ υπογραφής καταβάλλεται επίδο-

µα το οποίο διαµορφώνεται σε ποσοστό 10,80% επί του 16ου µισθολογικού κλιµακί-

ου. 

4.      Επίδοµα δικαιώµατος Α’ υπογραφής 

Σε όλους τους εργαζόµενους που έχουν δικαίωµα Α’ υπογραφής καταβάλλεται επίδο-

µα, το οποίο διαµορφώνεται σε ποσοστό 18,36% επί του 16ου µισθολογικού κλιµακί-

ου. 

5.      Επίδοµα Προϊσταµένων 
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1ο Κεντρικές Υπηρεσίες, Το επίδοµα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Προϊ-

σταµένους, διαµορφώνεται σε ποσοστό 43,86% επί του 16ου µισθολογικού κλιµακίου. 

2ο Υποκαταστήµατα δικτύου Α’ κατηγορίας, Το επίδοµα θέσης ευθύνης που καταβάλ-

λεται στους Προϊσταµένους, διαµορφώνεται σε ποσοστό 35,67% επί του 16ου µισθο-

λογικού κλιµακίου. 

3ο Υποκαταστήµατα δικτύου Β’ κατηγορίας, Το επίδοµα θέσης ευθύνης που καταβάλ-

λεται στους Προϊσταµένους, διαµορφώνεται σε ποσοστό 27,12% επί του 16ου µισθο-

λογικού κλιµακίου. 

6. Επίδοµα  Ταµειολογιστών 

Το επίδοµα που καταβάλλεται στους ταµειολογιστές, διαµορφώνεται σε ποσοστό 

17,24% % επί του 16ου µισθολογικού κλιµακίου. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται αυ-

τοτελώς και δεν συµψηφίζεται µε τυχόν άλλο όπως επίδοµα ευθύνης ή υπογραφής. 

Άρθρο 3 

Εφάπαξ πρόσθετες αµοιβές 

1. Η διµερής επιτροπή, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 6 της από 27.12.2006 επιχει-

ρησιακής σσε,  αποτελούµενη από τρεις εκπροσώπους της ∆ιοίκησης της Παγκρή-

τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζοµένων 

της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, θα συνεχίσει το έργο της µε σκοπό τη 

διαµόρφωση ή τη βελτίωση κανονισµού χορήγησης πρόσθετων αµοιβών.  

2. Μέσα στο χρονικό διάστηµα 1.2.2009-31.3.2009 θα διανεµηθεί, για το έτος 2008, 

σαν πρόσθετη αµοιβή, συνολικό εφάπαξ ποσό ύψους  65.000 ευρώ. Η διανοµή θα 

γίνει µε βάση τον κανονισµό χορήγησης πρόσθετων αµοιβών. Αν δεν υπάρξει ο 

κανονισµός αυτός µέχρι την 31/1/2009, τότε η διανοµή θα γίνει µε τον τρόπο που 

έγινε η διανοµή της πρόσθετης αµοιβής για το έτος 2007, η οποία συµφωνήθηκε 

µε το άρθρο 6 της από 27/12/2006 σσε. 

3. Η επιτροπή της παραγράφου 1 της παρούσας θα εξετάσει και το θέµα της προε-

ξόφλησης αποδείξεων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.  

Άρθρο 4 

Τελικές ∆ιατάξεις 

Η παρούσα συµπληρώνει τους γενικούς όρους αµοιβής και εργασίας που ρυθµίζονται 

µε την 39/2008 ∆Α και τις προγενέστερες αυτής κλαδικές Σ.Σ.Ε µεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε – 

Τραπεζών, µε τις Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε.και ιδίως µε τις επιχειρησιακές σσε 2003-2004, 

2005 και 2006-2007, οι οποίες ισχύουν για όλο το προσωπικό της Παγκρήτιας Συνε-

ταιριστικής Τράπεζας. 
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Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που πηγάζουν από ατοµική σύµβαση, επιχειρησιακή 

πρακτική, αποφάσεις της Τράπεζας, τις κλαδικές ΣΣΕ των Τραπεζών και επιχειρησια-

κές Σ.Σ.Ε. και από οποιαδήποτε άλλη πηγή, υπερισχύουν και δεν θίγονται. 

Άρθρο 5 

∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 19/6/2008. 

  

 

Η  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 

 

 

 


