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EΠ lxElPHΣΙAKH ΣYΛΛoΓιKH ΣYMBAΣΗ EPΓΑΣlAΣ

ΣYMBAΛ^oMΕNol

Στηv Αθηνα σημερα' την 4η IoUλioU 2013' στα Γραφεiα τηζ ΓεvlKηζ Δlευθ0vσεωζ Tηζ
ΑLPHA TPAΠEZHΣ (ΣταδioU 40)' ol εδω συμβαλλ6μεvol :

α} H αvωνUμη τραπεζIτIκη εταIρiα πoυ φiρε] τηv επωνUμiα (ALPHA TPΑΠEZΑ
Α.E.) καl τo δlακρlτlκ6 τiτλo ΑLPHΑ BΑNK' ι.Xεl ,δρα τηv Αθηvα' oδ6ζ
Σταδiou. oρlθμoζ 4ο καl εκτρoσωτεiτol voμiμωs. γlα τηv Uπoγραφη τηζ
παρoaσηζ' ατ6 τoν ΓεvιK6 ΔIεUθUντη τηζ τρστeζηζ ΣΠYPo NlKoΛΑoY
Φl^ΑPEτo' Kατo|Ko Aθηvωv' oδ6ζ Σταδiou' αρlθμ6ζ 40' εφεξηζ (H
TPΑΠEZΑll

καl

β) τo επαγγελματlK6 σωματεio πoU φaρεl τηv επωνυμiα (ΣYΛΛoΓoΣ
ΠPoΣΩΠlKoY ALPHA BAΝK> (,δρα AθηVαl, lτπoκρdτouζ 23) καl
εKπρoσωπεiτα] νoμiμωζ' Ylα τηv Uπoγρσφη τηζ παρoυσηζ' oπo τoUζ κ.κ.
ΑΝΑΣτΑΣlo ΓK|AτH Kαl ΛΑZΑPo ΑΘΑNΑΣlΑΔH' Πρ6εδρ0 καl Γεvlκ6
Γραμματaα τoU ΔlolKητlκoιj τoU ΣUμβoUλioU αvτiστolxα' εφεξηζ (o
ΣYΛ^oΓoΣ), καl, απ6 Kolvoυ μετd τηζ τPΑΠΕZHΣ' oι (Συμβαλλ6μεvol))'

nPoorMto

ol ΣUμβαλλ6μεvol'

Λαμβdvovταζ Uπ'6ψlv:
- oτ] η EλΙΠoPlKH τPΑΠEZΑ THΣ EΛ^MoΣ Α.E., συγΧωvε0Θηκε δl'

απoρρoφησε6ζ τηζ απ6 τηv Α^ΦΑ τPAΠEZΑ ΑΝΩNYλΙoΣ ETAIPlΑ.
- 'oτl η ωζ dvω σUγXωVεUση εγKρlθηKε με την K2-4580l28-6-2ο 13 απ6φαση τoU

YπoUργoι:, AvdπτUξηξ KαΙ Avταγωvlστlκ6τηταζ, η oτoiα, με βdση τlζ Uπ'
αρlθμorζ K2-4580 (δlζ)/28-6-2013 Κo'l Κ2-4578128-6-2013 αvακolvdjσεlζ τoU
YπoυργεioU AVdπτUξηζ Kαl ΑvταγωvlστlK6τηταζ, καταXωρiσθηKε στlζ μερΙδεζ
τηζ απ0ρρoφ6σαζ Kαl τηζ απoρρoφωμεvηζ τραπ,ζηζ στo ΓεvlK6 Eμπoρ]κ6
ι/ητρωo (Γ.E'λΙH.) με κωδlκo0ζ oρlΘμoι]ζ KαταxωρiσεωS 7a284 Κq 7a290
αvτlστoixωζ, στl9 28-6-2a1 Kαl 6τl απ6 τηζ αUτηζ ωζ dνω ημερoμηνioζ η
EμτoρlKη Tρdπεζα τηζ Eλλdδoζ δlεγρdφη ατ6 τo ΓεvIK6 EμπoρlK6 λ/tητρdjo
(Γ.E.MΗ')'

- oτl' μετα τη γεv6μεvη σUγΧωVεUση, o ΣYMoΓoΣ εivαl η τλ6ov
αVτlπρoσωπευτ]κη ετlXεlρησlακη σUvδlκαλiστlκη oργdνωση τωv εργoζoμavωv
τηζ TPΑΠEZHΣ.

- oτl ηδη πρrν απ6 τη νoμlκη σUγxωνευση εiΧε αρΧiσεl η λεlτouργlκη εvoπoiηση
τωv δ0o Tρατεζωv' η oπoiα,Xεl υλoτolηθεi σε σημαvτlKo0ζ τoμεiζ κo! ηδη
βo'vε]τooξ τηv oλoλληρωση τ1ζ.

λrε τηv πεπoiΘηση:
'oτl απαIτεiΤαI vα δlαμoρφωθεi ι.vα ενlαio εργασlαK6 περlβdλλov, τo oπoio
εΙvαl πρoUτ6θεση γlα τηv ειjρUθμη λεlτouρYiα τηζ τραπaζηζ μετd τη
σUγΧωvεUσ1 κol γlσ τη σ-αθερ6τ1-σ των εργασ'α(ωv σχaσεωv.
ol ΣUμβαλλ6μεvol (H τPΑΠΕzΑ καl o ΣYΛΛoΓoΣ)' πρoσηλΘαν σε
δlαπραγματε0σεlζ γlα τηv Kατdρτlση EπlΧεlρησlακηζ ΣUλλoγlκηζ ΣUμβασεωζ
Eργασioζ (E Σ.Σ.E.) κoi σUμφωνησoV. σUvαπoδaΧθηκαv καl ε(σvov αμ.difuiωζ
σπoδεhτd τo εξiζ: 
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3. oPol ΣYMBAΣEΩΣ

3.'1. oPΓANlΣMoΣΠPoΣΩΠlκoY

H τPAΠEZΑ Kαi o ΣYΛΛoΓoΣ πρoκεlμavou να αvτlμετωπiζovταl κατd ενlαio
καl oμoi6μoρφo τρ6πo τα εργασlαKα ζητiματα τoU πρoσωπlKoι]' lδiωξ τα
ζητηματα πoU αvαφ,ρovταl στην εσωτερlκη oργdvωση Kαl λεlτouργlo τηζ
τPΑΠΕZHΣ μετd τη σUγΧωνευση αλλd καl vα μη γivεταl δldκρlση τoU
πρoσωτΙKoι σε εκεiνo τoU πρoaρΧεταl ατ6 TηV ALPHΑ TPΑΠEZΑ Kαl σε
εKειvo πoU τρo,ρXετα] απ6 τηv πρΦηv El\ΙΠoPlKH TPΑΠEZΑ, εvoψεl λαl
τωV 6σων δlαλαμβdvovταl στo πρooiμΙo τηζ ταρo0σηζ σUναπoφdσlσαV καl
απoδiΧθηκαν 6τl μετd τηv ωζ dνω σUγΧωvεUση θα lσΧι]εl στηv τPΑΠEZΑ o
oργαviσμ6ζ ΠρoσωπlKoι τηζ ΑLPHΑ TPAΠEZHΣ, o oπoio9 dλλωστε εivαl εν
πoλλoiζ 6μoΙoζ με τoν oργαviσμ6 ΠρoσωπiKoι τηζ πρ6ηv ElνlΠoPlKHΣ
τPΑΠΕZΑΣ τHΣ EΛΛΑΔoΣ A.E..

3'2' ΑΠoτΑMlEYTlKo ΠPoΓPAMMΑ oMAΔlKHΣ ΑΣΦΑ^ΙΣEΩΣ ΠΡoΣΩΠlκoY

τo Uφlσταμεvo στην τPAΠEZA απoταμ ευτlK6 πρ6γραμμα oμαδlKηζ
ασφαλiσεωζ επεKτεivεταl Kαl γJα τηv κdλUψη τoU πρoερxoμεvoυ εK τηζ πρωηv
El\i]ΠoPlKHΣ ΤPΑΠEZHΣ THΣ EΛΛΑΔoΣ Α.Ε. Πρoσωπlκo0. τo πρoγραμμα
αφoρd τo ταKτIκ6 ΠρoσωπlK6 πoUl.xεl πρoσληφθεi καl γα πρωτη φoρα
ασφαλlσθεi απ6 1.1.1993 καl εvτε0Θεv κα aΧεl σκoπ6 τηv ταρoXη εφαπαξ
XρηματlKoι] πoσo0 Kατd τηv απoXdJρηση τoυ απ6 την εvεργ6 Uπηρεσio.

τα αvωτaρω Θα Uλoπolηθoιv καI ρUθμ]σθoιv με σΧεtlKη EγKιKλlo πoU Θα
κUKλoφoρησεl.

3.3. ΔAΝE|A _ KAPτEΣ nPoΣΩΠlKoY

H Χoρηγηση KdΘε μoρφηζ δαvεioυ πoU περlγρdφεταl στηv ταρoι]σα εvoτητo
θσ γivεταl σιjμφωνα με τηv πlστoληπτlκη IKαv6τητα τoU UπαλληλoU η oπoiα
θα Kρivεταl κdθε φoρd απ6 τηv TPAΠEZΑ, σιμφωvα με την εl\αστoτε
lσxιoUσα τlστωτlKη πoλlτlKη τηξ Kαl με τoUζ 6ρoυζ τηζ σΧετΙKηζ σUμβdσεωζ
πoU θα Uπoγρdφε o Uπdλληλoζ.

Α. ol Kατωτaρω ρUθμiσεlζ IσΧιoUv ατo 4'7.2a13 Kσ αφoρoυv τoUζ
εvημερoUζ λoγαρlασμoι]ζ υπαλληλων Kql σUνταξloιXων τηζ TPAΠEZΗΣ

i.Στεγαστικd διivεlα ΠρoσωτΙlκoι1 Σ.Σ.E.''984

Xoρηγoιvτα σι]μφωvα με τα πρoβλεπ6μενα στlζ Σ.Σ.E. Tρατεζωv -
o.τ.o'E. καl τoUζ 6ρoUζ τηζ εκdστoτε σΧετlKηζ EγKυκλioU τηζ
τPAΠEZH Σ.

Γlα τα δdvεlα αUτηζ τηζ Kατηγoρiαζ δiδεταl η δUvατ6τητα μεlωσεωζ
τηξ δ6σεωζ κατα 50% γlα xρovlκ6 δldστημo τρlωv (3) ετωv.

ii. KαταvαλωτlκdδdvεlαΠρoσωπlκoιi

. A|pha 700 AvolΚτ6 Πρoσωπlκ6 Δdνειo
EΓ,lτo<lo 6 5% με βoσ1 τo εκdστoτε loΧ'Jov επlτ6λlo
τρldjv (3) μηvdjv πλaoν περlθωρioU 6,25%' σUv εlσφoρd

Euribor
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. Alpha ΔEυΚ6λUνση ΠρaσωπlΚo'
> Eφ6σoν παρaχεταl εξασφdλlση τoU δαvεiou :

Eπlτ6κlo 4'5% με βdση τo εKdστoτε lσx0ov επIτ6Klo Euribor
τρlων (3) μηvωv τλaoν περlΘωρiaυ 4'25a/a' σUv εlσφoρd.

i ΑvεU εξασφαλΙσεωζ Toυ δανεiou:
Eπlτ6Klo 6,5% με βdση τo εκdστoτε lσΧ0oν επlτ6K]o Euribor
τρlωv (3) μηvων πλiov περlθωρΙoU 6'25%, σUV εlσφoρd.

τα ανωτερω θα Uλoπolηθoι]ν καl ρUθμ]σΘo0v σ0μφωvα με
EγKι]κλlo πoU θα KUKλoφoρησεl, KαταρYoUμavoU με τηv παρoυσα
Kdοε αλλoU σXετlKo0 τ0τoU δαVεΙoU ΠρoσωπlκoιJ.

iii. Πlστωτlκεζ κ6ρτεξ vlSA, MASτERCARD καl AMER|CAN
EXPRESS

Eπlτ6κlo 4'5% με βdση τo εκdστoτε lσX0ov επlτ6κlo Euribor τρlωv (3)
μηvων πλεov περlΘωρΙou 4'25%' συV εlσφoρα.

B. ol κατωτερω ρUθμiσεlζ lσX0ouv απ6 4.7 '2013 Kαl αφoρoιv τoUζ
ενημερoUζ λoγαρlασμoιζ Uπαλληλωv τηs τPAΠEZHΣ.

i. Δdvεlα Πρoσωπlκo0 τρl6v (3) καl δ6o (2) μ|σΘ6v

Xoρηγo0vταl πρoσωπlκd δαvεlα πoσo0 τρiων (3) μlσθ6v γlα
εκτακτεζ αvdγKεs καlπoσo0 iσoU πρoζ διjo (2) επlπλdov μlσΘoiζ γiα
αlτloλoγημ6νεζ ανdγκεζ με τρoσK6μlση δlKαloλoγητ Kωv. τo επlτ6κlo
τoυ δαvεiou oρiζε1αl σε 2% καl με δUvατ6τητα εξoφλησεωζ τoU σε
36 48,60 Kαl 72 μηvαiεζ δ6σεlζ. NΙεταβoλη τoU oρΙθμo0 τωv
δ6σεωv' Kατ'ετIλoγη τoυ UπαλληλoU, δι]vαταl vα τραγματoπolεiταl
μ1α ('1) φoρd ετησiωζ' κατ6πlν σXετlKoι α]τliματoζ.

H επαναΧoρηγηση δανεiou τρlωv (3) μlσΘωv επlτρ,πεταl εφ'6σoν
ixεl μεlωθεi τo Uπ6λolπo τUX6ν τρoηγoUμavou δαVεioU στo επiπεδo
τoU εv6ζ (1) μlκτo0 μηvIαiou μισθoι]' εvω για τηv επαvαχoρηγηση
δαvεiou διo (2) μlσθωv πρoαταlτεiταl η oλlKη εξ6φληση τUX6v
UφlστdμεvoU δαvεiou τηζ αUτiξ ιστ1γoρioζ.

τo σUνoλlκ6 τoσ6 των δαvεiωv πoυ Θα Xoρηγεi η τρdπεζα δεv θα
Uπερβαivεl τo μlKτ6 μlσθoλ6Ylo εv6ζ (1) μηv6ζ πρoσαUξημavo Kατd
10%' βdσεl τωv ρUθμiσεωv τωv Σ Σ.E. Tραπεζωv - o.τ.o.E. '1984

Kαr 1991.

τα ανωτ,ρω θα UλoπolηΘo0v Kαl ρUθμlσθo0v σ0μφωvα με EγKικλIo
πoU πρ6Kε]ταl να κUκλoφoρησεl.

ii. Yπεραvdληψη(overdraft)απ6λoγαρlασμoιjξμlσθoδoσiαζ

Eπlτ6K]o 6,5% με βdση τo εκdστoτε lσΧι]ov επlτ6Klo EuΓibor τρldjv (3)

μηvωv πλ6ov περlθωρiou 6'25%, σUv εlσφoρd.

iii. Alpha Δ6vεlα κατolκiαζ Πρoσωπlκo0

τo πρoi6v (Alpha Δdvεlα KατolKiαζ ΠρoσωπlKo0) Χoρηγεiταl
επlτ6κ]o τo εKαστoτε lσx0ov τηζ EUρωταTKηζ Kεvτρlκηζ τρdπε
(E.K.τ.) πλ,oν περlθωρIoU 0,5%, καταργoUμ,vωv 6λωv



Uπoλoiπωv τ0τωv δαvεiωv Πρoσωτ]Koυ Ylα 1n καi 2η κατolκiα'
αVεξαρτητωζ τoU σκoπoι] xoρηγησεωζ τoυζ.

3'4' PYΘM|ΣH EΠlτPoΠΩN _ ΣYMBoYΛ|ΩN

Στα πλαiσlα τωv αvωτ,ρω (Uτ6 2 καΙ 3.1.) εκτεθ,vτωv καl αμolβαiωξ
σUμφωvηθεvτωv' απ6 την ημερoμηvΙα Uπoγραφηζ τηζ ταρo0σηζ ol κατωτερω
αvαφερ6μεvεζ Eπlτρoπdζ καI ΣUμβoιjλlα πoU εiΧαν πρoβλεφΘεi απ6 την
EμτoρlKη Tραπεζα Kαl τov olκεio Σ0λλoγo ΠρoσωπlKo0' KαΘωζ κor τUΧov
αMεζ συvαφεiζ Eπlτρoπiζ Kα] ΣUμβo0λlα πq0ouv vα lσχυoUv ατo 4'7 '2013 |

E.Σ.Σ.E. lg94 (nu€ooμnviα σUvdψειυζ .10.,10.,1994}

EΝoτHτΑ ΠEP|ΓPAΦH

Α'ΘεσμlKα Θεμστα, l.α Eπlτρoπη τoπoθετησεωv / μεταKlvησεωv Πρoσωπlκoι
(EπlTρoπη EρYασlαKωv ΣΧaσεωv)

A'ΘεσμlKd Θaματα' l.β Eπrτρoπη αξIoλoγησεωζ τηζ επlδ6σεωζ τoυ
Πρoσωπlκoιj καl εκπovησεωζ vaou Δελτiou
ΑξloΛoγiσεωζ

Α'ΘεσμIκd Θaματα, l'γ Eπlτρoπη αξloλoγησεωζ καl ταξlvoμησεωg θio'εων
εUθ0vηζ

A'ΘεσμlKd Θεματα' l.δ Eτlτρoπη καθoρlσμo0 απαlτoυμevωv πρoo6vτωv γlα
τoπoΘετησεlζ σε θiσεlζ εUθιvηζ

A' ΘεσμlKd Θaματα, l.ε Eπlτρoπη πρoαγωγι;Jv Kαl Uτηρεσlακηζ εξελiξεωζ τoU
ΠρoσωπlKoι

Α'ΘεσμlκdΘεματα' Eτiτρoτημεσoπρ60εσμouπρoγραμματlσμooαvαγKωv
l.στ τηζ Tραπaζηζ σε ΣτελaXη

A' ΘεσμIKd Θaματα, l.ζ Eπlτρoπιj εξελiξεωζ, τρoσαvατoλlσμoιj Kαl σXεδlασμoυ
τηζ σταδloδρoμiαζ τoU ΠρoσωτΠκoυ

Α'oεσμlκd Θ,ματα' l.η Eτ]τρoτη σUvταξεωζ Kαvovlσμo0 των Πεlθαρχlκωv
ΣUμβoUλΙωv

Α' ΘεσμΙKα Θdματα' l.θ Eπlτρoπη εκτlμησεωζ τωv πραγματlKdJv αvαγKdJv τηζ
τρατ,ζηζ σε Πρoσωπlκ6 Tωv Kλdδωv ΛoγlστΙκo0 Kαl
Tαμεlακoι καl εKπovησεωζ σUστηματoζ καλ0ψε6ζ
τoUζ, Kαθ6ζ καl καταγραφηζ των αVαγKων σε
Bo.]Θητlκ6 Πρoσωπlκo

A'Θεσμlκd Θiματα, l.I Eπlτρoπη εκτ]μησεωζ τωv αvαYKdJv εφαρμoγιiζ τηζ
δloδlKασΙqζ μετατdξεωv, ρUΘμiσεωζ τωv εKKρεμιbv
θεμdτωv καl καΘoρlσμoι κρlτηρiωv εUεργετlKωv
μετατdξεωv

Α'ΘεσμlKd Θtματα, Eπlτρoπη σUvτdξεωζ KανovIσμo0 εVolκiωv -
l.lα oδolπoρlκωv KαI σUvαφωv εξ6δωv

Α'oεσμlκd Θ,ματα'
l.lβ

Eπτρoτη δlαμoρφdJσεωζ πρoτdσεωv περi αμolβωV
περαv τoU EvlαioU MlσΘoλoγiou ητol:



Α. Πρ6σθετεζ αμorβεζ 6πωξ Πρoμηθεlεζ
Aσφαλiστρωv Kαl Αμolβαiων Kεφαλqiωv, Bonus

B' oρΘoλoYlKη παρoΧη επlδoμdτωv BαΘμo0'
EUθιvηζ ΛεlτoUργrκωv Eξ6δωv

Α'ΘεσμlKdΘaματα, ΣUμβoιjλloEKπαlδε0σεωζ
vΙt

E.Σ.Σ.E.'1996 (nμεooμnviα σUvdψει'ζ 3ο.12.1996)

ENoτHτA ΠEP|ΓPAΦH

Γ Λolπd Θεματα 6 Eπlτρoπη με σκoπ6 τηv επεξεργασiα Kαvovlσμoι
ΦUλαKωv

Γ'Λolπd Θεματα' 8 Eπlτρoπη γ]α τoν πρoσδloρlσμ6 6ρωv Kαl
πρoυπoθaσεωv πρoεξoφλησεωζ εφdπαξ εργαζoμ6vων

E.Σ.Σ.E. 199θ (nμεooμnviα συvdψειυ( 19.11.1998)

ENoτΗτA ΠEP|ΓPAΦH

Α' Θεσμiκd' 2 Eπlτρoπi καταγραφηζ αvαγκων τηζ τραπεζηζ σε
Πρoσωπlκ6 (K0ρlo, βoηθητlκ6, κqθαρiστρlεζ' εργdτεζ
K.λπ.)

Γ'ΛoΙπd Θεματα, 1 Eπ τρoτη με σKoπ6 τηv εξ,ταση τoU Kαvoνlσμoυ
ΛεlτoUργiαζ τηζ ΔlεUθι]νσεωζ Δ]αXεlρ1σεωζ Δlαθεσiμων

E.Σ.Σ.E. 2002 (nuερoμnviα σUvdψεur('14.'1.2003}

ENoτHτA ΠEPΙΓPAΦH

B' ΘεσμiKd Θaματα, 7 Eπlτρoπη γΙα τη μελετη Kql εKπ6vηση ε δlKωv
πρoγραμμdτωv ενδoεπ Χεlρησlακliξ
επανεκταlδεισεωζ _ ενημερωσεωζ, μετd τηv επdvoδo
στηv εργασiα' τωv εργαζoμ,Vωv γovaωv πoU δlaκoψαν
τηv εργασiα τoUζ με dδε|α μαKρ6Xρoνηζ δ dρκεlαζ
(γovlκli dδεlα κ.λπ )

E.Σ.Σ-E. 2007 (nuεoounviα συvdψεωζ 28.11.2007)

ENoτHτΑ ΠEPlΓPΑΦH

A. olKovoμlκd Eπlτρoπη γlα τηv επαvεξεταση Kαl βελτiωση τωv 6ρωv
Θaματα,'1ο των oμαδ κωv Ασφαλlστηρiων ΣUμβoλαiωv τoU

ΠρoσωπlKo0

B. ΘεσμlKd' 2'1 Eπlτρoπη γlα την επεξεργασiα τωv



B. Θεσμlκd' 2.2

B' Θεσμlκα,2.3

B. Θεσμiκd' 2.4

EπΙτρoτη με σKoπ6 τηv εKπ6vηση vaou Kανovlσμoιj
λεlτoUργiαζ τoμεiωv (o' δlαxεlρiσεωζ ταμεlακωv
ελλεlμματωv Kαl πλεovασματωv

Eπlτρoπη γlα τηv εκπ6vηση v6oU δελτiou
αξ oλoγησεωζ
EπlτρoπΙi γ1α τηv εKπ6vηση vι.oU συστηματoζ
τoπoθετησεωV - μετακlvησεωv - ovoπληρωσεωv

ΠHNEΛoΠH KoΝlΔΑP

5.

ol τρoβλεπ6μεvεs απ6 τov lσχ0ovτα oργαvlσμ6 Πρoσωτlκoι τηζ
τPΑΠEZHΣ Eπlτρoπaζ Kαl ΣUμβoιλlα εξαKoλouΘoιjv vα lσx0oUv.

3.5. MlΣooΛoΓlκEΣPYΘMlΣElΣ

oλωζ εξαlρετiKdJζ συμφωvεΙταl 6τl oUδεμiα μlσθoλoγlκη μεταβoλη επaρΧεταl
στoUζ UπαλληλoUζ τωv oπoiωv ol ταKτlKaζ απoδoΧεζ Kατd τov τελεUταio μηνα
πρo τηζ εφαρμoγηζ τωv μlσθoλoγΙK6v ρUΘμiσεωv τηζ Σ.Σ.E. Tραπεζωv
o.τ.o.E. ετων 2013 - 2015' {ταv iσεζ η μlKρ6τερεζ τoU τoσo0 τωv EUρω
1.800.

ol εv λ6γω Uτdλληλol θα εξαKoλouΘoav' 6λωζ εlδlκιi]ζ καl απoκλεlστIKωζ Vα
λαμβdνouν πoσ6, τo oπoio θα ]σol]ταl με τη δlαφoρd πoU θα πρoκιjψεl μεταξrj
τωv ατoδoΧ6v τoUζ' 6πωζ αUτaζ δlαμoρφdjvovταl μετd τηv εφαρμoγη τωv
μlσΘoλoγlKdjv ρUΘμiσεωv τηζ Σ Σ E. τραπεζωv-o.τ o.E. ετωv 20β - 2a15'
καl αUτωv (τωv απoδoχων) τηζ τελεUταiαζ μlσΘoδoσiαζ αvαφoρdζ.

To πoσ6 τoU Kατd τα αvωτaρω θα καTαβdλλεταI στo Πρoσωπlκ6 θα
σUμψηφiζεταl με τUΧ6v μελλovτlκ,ζ αUξησεlζ πoU Θα λαμβdvεl αUτ6 Kαl μaxρΙ
τηv εξαvτληση τηζ τρoεKτεlθ,μεvηζ δlαφoρdζ

Γlα τo τρoερX6μεvo απ6 Την Αlpha Bank Πρoσωπlκο τo ανωτ,ρω πoσ6 θα
εvσωματωθεi στo ηδη τρoβλεπ6μεVo στo σXετIK6 εκκαΘαρlστlκ6 σημεiιtjμα
απoδoxωv πoσ6 με τov τΙτλo (Elδlκη Paθμlση)' εvdj γlα τo πρoερχ6μεvo oπo
την τρωηv EμτΙoρlκη τρdπεζα ΠρoσωτιK6 τo ανωτερω πoσ6 θα πρoβλεφΘεi
τo πρωτov στo σXετlκ6 εκκαθαρlστlK6 σημεiωμα απoδoΧωv με τoν τiτλo
(Elδlκfl P0θμlση).

ΔlAPKElA

H lσXιζ τηζ παρoισηζ dρXεταl στlζ 4.7'2ο13 Kαl ληγεl στlζ 31.5.2014.

EΠlΛoΓoΣ

5.'| Euvoiκ6τερoi 6ρol καl σUvΘηκεζ εργασiαζ, ρυΘμiσεlζ μlσθoλoγlκaζ Kαl πdσηζ
φι]σεωζ θεσμ!κaζ η λolπaζ παρoXεζ τoU εXoUv θεσπlσθεi με δlατdξεlξ voμωv'
E.Γ.Σ.Σ.Ε.' καθωζ καl με τov iσΧιovτα oργαvΙσμ6 Πρoσωτ]Koι] τηζ
τPΑΠEZHΣ, δlατdξεlζ Σ.Σ.E.' Δ'A.' Kαvovlσμorζ' ΠραKτ|Kα ΣUμφωvΙοζ'
Aτoφdσεlζ Δ.Σ' τηζ τPΑΠEZHΣ καl Πρdξεlζ ΔlolKησεωζ δεv Θιγovταl ατo την
παρo0σα, αλλd εξαKoλouθoι]ν vσ lσXιouv καl να εφαρμ6ζovταl στo
ΠρoσωπlK6 τηζ τPAΠEZH Σ.

5'2 Tα σUμβαλλ6μενα μ6ρη εξouσloδoτoιv τoUζ K'κ'
ΔIεUθUvτη ΔIευθι]vσεωζ ΑvΘρωπivoU ΔUvαμlKoυ καl ΑNAΣτAΣlo



5.3

6πωζ'απ6 κolνo! η/καl μεμovωμlivα εvεργo0vτεζ, καταθεσoUν αvτiγραφo τηζ
παρoισαζ στηv αρμ6δlα Επlθεωρηση Eργασiαζ καl oτo Yπoυργεio Eργλolαξl
γlα vα επaλθouv-o'l σUvθτεlεζ πoU πρoβλεποVταl απ6 τη δldταξη τoυ ιiρ'ορoυ ii
παρ.2 τoU N. 1876/1990'

Αυτα σUμφωvησαv ol σUμβαM6μεvol, σε τiστωση τωv oτoiων Uπoγρdφεταi ηπαρo0σα σε τaσσερα (4) πρωτoτUπσ. ωζ iπετo,.

o| ΣYMBΑΛ^oMENol

:.!ιl,i{ θι'ιγl/r;


