
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  Σ.Σ.Ε.  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ   
 
 
Σήµερα στις 5 Ιανουαρίου  2015, µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς 
εκπροσωπούµενης από τον κ.Κωνσταντίνο Γεωργίου του Θεοδώρου, Γενικό 
∆ιευθυντή και αρµόδιο για θέµατα προσωπικού και του Συλλόγου 
Εργαζοµένων Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούµενου από τον Πρόεδρο και 
τον Γενικό Γραµµατέα αντίστοιχα Ιωάννη Κάκκα του Αθανασίου και Γιάννη 
Ρούσσο του Μιχαήλ, συζητήθηκαν τα θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά 
του Συλλόγου και συµφωνήθηκαν τα παρακάτω:  
 
  

1. Τα παιδιά των εργαζοµένων που αριστεύουν στις τάξεις Γυµνασίου - 
Λυκείου  θα επιβραβεύονται µε το ποσό των 250€.  

 
2. Τα παιδιά των εργαζοµένων που εισάγονται σε Ανώτατη ή Ανώτερη 

Σχολή θα επιβραβεύονται µε το ποσό των 800€. 
 

3. Τα παιδιά των εργαζοµένων που αριστεύουν στο πρώτο πτυχίο 
Ανώτατης ή Ανώτερης  Σχολής  θα επιβραβεύονται µε το ποσό των 
1.000€.  
 

4. Οι εργαζόµενοι που αποκτούν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης  Σχολής  
θα επιβραβεύονται µε το ποσό των 1.500€. 
 

5. Τα παιδιά των εργαζοµένων (πέραν του ενός) που σπουδάζουν 
παράλληλα λαµβάνουν εφάπαξ το ποσό των 1.000€.  

 
6. Το επίδοµα Teller αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 100€ .  
 
7. Το µηνιαίο επίδοµα οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων συναδέλφων 

µε αναπηρία 67% και πάνω καθορίζεται στο ποσό των 400€ .  
 

8. Το µηνιαίο επίδοµα σε συναδέλφους που έχουν παιδιά µε αναπηρία 
καθορίζεται στο ποσό των 400€.  

 
9. Η επιδότηση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδροµών ορίζεται στα 

200.000€ για το 2014 
 

10. Η έκπτωση που ισχύει για τους εργαζόµενους του Οµίλου µέσω της 
Πειραιώς Πρακτορειακής για την ασφάλιση αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών γίνεται 25%. 
 

∆ηµιουργία κοινής οµάδας εργασίας για την εξέταση  - εντός του   χρόνου 
ισχύος της σύµβασης-  υφισταµένων ρυθµίσεων µε στόχο:  

 
11. Ενοποίηση προγράµµατος πρόσθετης Ιατροφαρµακευτικής – 

Νοσοκοµειακής Περίθαλψης για το σύνολο των εργαζοµένων. Θα 
εξετασθεί εναλλακτικά και η δυνατότητα στον εργαζόµενο να αυξήσει 
τις καλύψεις µε ίδια συµµετοχή. 

 
12. Ενοποίηση προγράµµατος πρόσθετης συνταξιοδοτικής κάλυψης για το 

σύνολο των εργαζοµένων. 
 
 



13. Ενοποίηση αποταµιευτικού προγράµµατος για τα τέκνα των 
εργαζοµένων. 
 

14. Ενοποίηση των επιτοκίων για τα προϊόντα προσωπικού µε γνώµονα 
την οµογενοποίηση της παροχής για το µέγιστο όφελος των 
εργαζοµένων και σύµφωνα πάντα µε τους κανονιστικούς κανόνες. 

 
15. Σύνδεση της κάρτας Winners µε καταστήµατα και επιχειρήσεις µε 

σκοπό την εξασφάλιση µειωµένων τιµών για τους εργαζόµενους. 
 

Η εξασφάλιση της εργασίας εκφράζει τη βούληση της Τράπεζας και του 
Συλλόγου. 

 
Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί από τις κλαδικές Σ.Σ.Ε. 
Τραπεζών ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο και βρίσκονται σε ισχύ κατά το 
χρόνο υπογραφής της παρούσας Ε.Σ.Ε.Ε., δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν 
 
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει 2.10.2014 και λήγει 1.10.2015. Με τα 
παραπάνω ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις µεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου και 
υπογράφονται ως έπεται.  

 
 

 
 
Κώστας Γεωργίου                  Γιάννης Κάκκας                  Γιάννης Ρούσσος 

     Γενικός ∆ιευθυντής              Πρόεδρος Συλλόγου               Γεν. Γραµµατέας 


