
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

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

 

 

Σήμερα 7 Ιουλίου 2005 στο Ηράκλειο Κρήτης στα γραφεία της 
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Λ. Ικάρου αρ. 5 μεταξύ: 

1. του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας (Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.), με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης, Λ. Ικάρου αρ. 40, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Στέλιο Βοργιά, την 
Αντιπρόεδρο κ. Εύη Πηρουνάκη και την Γεν. Γραμματέα κ. 
Κατερίνα Καδιανάκη 

και 

2. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης Λ. Ικάρου αρ. 5, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιάννη Λεμπιδάκη, 
τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μυρτάκη Νικόλαο και το 
μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Περάκη  

 

 

 

 

 

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής: 

 

 

 



Άρθρο 1 

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι 
εργαζόμενοι, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας, στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Άρθρο 2 

Συμφωνείται όπως αναπροσαρμοστούν ορισμένα από τα 
ισχύοντα Επιχειρησιακά επιδόματα ως εξής : 

α)   Επιδόματα θέσεως ευθύνης.  

1ο Κεντρικές Υπηρεσίες Το επίδομα θέσης ευθύνης που 
καταβάλλεται στους Προϊσταμένους αυξάνει από 1-1-2005 κατά 
ποσοστό 35% και διαμορφώνεται από 25% σε ποσοστό 33,75% 
επί του 16ου μισθολογικού κλιμακίου , όπως ορίζεται από την 
ΣΣΕ του τραπεζικού κλάδου για το 2005 

2ο Υποκαταστήματα δικτύου Α κατηγορίας Το επίδομα θέσης 
ευθύνης που καταβάλλεται στους Προϊσταμένους αυξάνει από 1-
1-2005 κατά ποσοστό 35% και διαμορφώνεται από 21% σε 
ποσοστό 28,35% επί του 16ου μισθολογικού κλιμακίου , όπως 
ορίζεται από την ΣΣΕ του τραπεζικού κλάδου για το 2005 

3ο Υποκαταστήματα δικτύου Β κατηγορίας Το επίδομα θέσης 
ευθύνης που καταβάλλεται στους Προϊσταμένους αυξάνει από 1-
1-2005 κατά ποσοστό 35% και διαμορφώνεται από 16% σε 
ποσοστό 21,60% επί του 16ου μισθολογικού κλιμακίου , όπως 
ορίζεται από την ΣΣΕ του τραπεζικού κλάδου για το 2005 

 

β)    Επίδομα δικαιώματος υπογραφής.  

Σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα υπογραφής 
καταβάλλεται επίδομα το οποίο από 1-1-2005 για την πρώτη 
υπογραφή αυξάνεται κατά ποσοστό 35% και διαμορφώνεται 
από 10 % σε ποσοστό 13,50% επί του 16ου μισθολογικού 
κλιμακίου, και για τη δεύτερη υπογραφή από 1-1-2005 αυξάνεται 
κατά ποσοστό 35% και διαμορφώνεται από 5% σε ποσοστό 
6,75% επί του 16ου μισθολογικού κλιμακίου, όπως ορίζεται από 
την ΣΣΕ του τραπεζικού κλάδου για το 2005. 

 

 



Άρθρο 3 

Συμφωνείται ως περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης, οι 
παροχές όπως αυτές εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΟΡΟΙ) ΠΑΡΟΧΩΝ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΩΗ

Απώλεια από οποιαδήποτε αιτία € 3.000
Απώλεια από ατύχημα - επιπλέον - € 9.000

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Πρόσκαιρη Ολική από ασθένεια ή ατύχημα
Από την 181η ημέρα, μαζί  με τον φορέα Ασφάλισης, μέχρι 12 μήνες

Μόνιμη Ολική από ασθένεια € 3.000

Μόνιμη Ολική από ατύχημα € 9.000

Μόνιμη Μερική από ατύχημα % των € 9.000

ΥΓΕΙΑ

Ανώτατο Ετήσιο Οριο ανά άτομο € 6.000
Απόδοση Εξόδων

© Αν όποιοσδήποτε φορέας έχει καλύψει τουλάχιστον 20% 100%
© Σε κάθε άλλη περίπτωση 80%
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Εκπιπτόμενο ποσό για κάθε υποβληθείσα δαπάνη € 0
Ημερήσια Ορια γιά Δωμάτιο κ Τροφή :
© Στην Ελλάδα € 60
© Στο Εξωτερικό € 120
© Σε Μ.Ε.Θ - μέχρι 14 ημέρες - € 120
Λοιπά έξοδα νοσηλείας και έξοδα χειρουργικής επέμβασης Χωρίς Οριο
Σοβαρές Ασθένειες
ΤοΑνώτατο Ετήσιο Οριο επεκτείνεται κατά € 6.000
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Ανώτατο Ετήσιο Οριο ανά άτομο € 300
Εκπιπτόμενο ποσό για κάθε υποβληθείσα δαπάνη

© Με χρήση του Κύριου Φορέα Ασφάλισης € 0
© Σε κάθε άλλη περίπτωση € 5
Ιατρική επίσκεψη, μέχρι € 25
Ανώτατος αριθμός επισκέψεων, ετησίως Χωρίς Οριο
Διαγνωστικές Εξετάσεις Χωρίς Οριο
Φάρμακα Χωρίς Οριο
Διάφορες Θεραπείες Χωρίς Οριο
Σοβαρές Ασθένειες
ΤοΑνώτατο Ετήσιο Οριο επεκτείνεται κατά € 300
Επιδόματα Νοσηλείας
Χειρουργικό (%) των € 600
Ημερήσιο Νοσοκομειακό - μέχρι 90 ημ.- € 30
© Καταβάλονται αν δεν έχουν υποβληθεί έξοδα νοσηλείας

Επιδόματα Μητρότητας
© Φυσιολογικός Τοκετός € 500
© Αποβολή € 250
© Καισαρική Τομή € 750

15€ ανά ημέρα

 
 



Οι παροχές αυτές θα χορηγούνται βάση σύμβασης την οποία θα 
συνάψει η Τράπεζα με ασφαλιστική εταιρία.  
Το ασφάλιστρο που θα απαιτείται για την λειτουργία και την 
απόδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα το καταβάλει η 
Τράπεζα για όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και για όσους έχουν 
συμπληρώσει ένα χρόνο εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα. 
Το κόστος των προστατευομένων μελών, που επιθυμεί ο κάθε 
εργαζόμενος να εντάξει στο παραπάνω πρόγραμμα ασφάλισης, 
επιβαρύνει τον ίδιο τον εργαζόμενο. 
Η έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αρχίζει από 
την 1/7/05. 

Άρθρο 4 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2005 και λήγει 
την 31-12-2005.  

 

Άρθρο 5 

Η παρούσα σύμβαση συμπληρώνει τους γενικούς όρους 
αμοιβής και εργασίας που ρυθμίζονται με τις κλαδικές ΣΣΕ - 
ΟΤΟΕ – Τραπεζών. 

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που πηγάζουν από ατομική 
σύμβαση, επιχειρησιακή πρακτική, αποφάσεις της Τράπεζας 
και από οποιαδήποτε άλλη πηγή, υπερισχύουν και δεν 
θίγονται. 

Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση 
χορηγούνται και στην περίπτωση που οι καταβαλλόμενες 
αποδοχές υπερβαίνουν εκείνες που προέρχονται από τις 
κλαδικές και επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. 
Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλομένων αποδοχών και εκείνων 
που προκύπτουν από τις Σ.Σ.Ε. εμφανίζονται στα εκκαθαριστικά 
σημειώματα της μισθοδοσίας ως ατομική διαφορά.  

 

 

 Η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε σε 4 όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων ένα 
έλαβε η εργοδοτική πλευρά και τρία έλαβε η εργατική πλευρά η οποία θα 
επιμεληθεί την κατάθεση της Σ.Σ.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας.   ( Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης). 



 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                   Για τον           Για την  
 
        Σύλλογο Εργαζομένων               Παγκρήτια Συνεταιριστική 
της Παγκρήτιας Συν/κής Τράπεζας                 Τράπεζα 
              (Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ.) 
 
                 Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 
 
 
             Στέλιος Βοργιάς            Γιάννης Λεμπιδάκης 
 
 
 
 
             Η Αντιπρόεδρος                    Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
             Εύη Πηρουνάκη                        Νικόλαος Μυρτάκης 
 
 
 
 
         Η Γεν. Γραμματέας             Το Μέλος του Δ.Σ. 
 
   
        Κατερίνα Καδιανάκη     Γιάννης Περάκης 
 
 
 
 
 


