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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Για έναρξη διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την κατάρτιση και 

υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ Συλλόγου και 

Διοίκησης για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2024.  

 

ΤΗΣ  

 

Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που εδρεύει  στην 

Αθήνα (Λ. Συγγρού 103-105) με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α.  «Η ΕΘΝΙΚΗ», όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα.   

 

ΠΡΟΣ  

 

Την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

«Η ΕΘΝΙΚΗ» που εδρεύει  στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 103 -105) και  

εκπροσωπείται  νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό της.   

 

Κοινοποιείται  προς:   

I .  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού 

Τομέα Αθηνών, Πατησίων 37,  104 32 Αθήνα, 2ος όρ.  γρ. 

209,  τηλ:  210 5281206 .  

II. Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης  & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Διεύθυνση Συλλογικών 

Συμβάσεων,  Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και 

Συλλογικής Οργάνωσης,  Σταδίου 29,  10559 Αθήνα, 1 ο ς  

όροφος,  γρ.  101,  τηλ:  210 5231215.   
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενόψει  της λήξης της 

από 27/09/2019 υπογραφείσας Ε.Σ.Σ.Ε. ,  περιόδου ισχύος 

01/07/2019 έως 31/12/2021,  θέ τει προς διαπραγμάτευση τις  πιο 

κάτω προτάσεις ,  τις  οποίες επιφυλάσσεται να αναπτύξει  κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων.   

 

Θεωρούμε ότι  η ελάχιστη βάση συζήτησης για την σύναψη της 

ΕΣΣΕ για το διάστημα 1/1/2022 –  31/12/2024,  δεδομένων και 

των κερδοφόρων οικονομικών αποτελεσμάτων που σταθερά 

παρουσιάζει  η Εταιρία μας τα τελευταία χρόνια,  πρέπει  να 

βελτιώνει  τους μέχρι  σήμερα ισχύοντες όρους αμοιβής κι 

εργασίας σύμφωνα με τα παρακάτω περιγραφόμενα  οικονομικά 

και θεσμικά αιτήματα:   

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

1.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  

 

Ο Βασικός Μισθός που καταβάλλεται την 31/12/2021 αυξάνεται 

από 1/1/2022 κατά 1% και διαμορφώνεται με βάση μισθολογικά 

κλιμάκια ως ακολούθως:   
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Μ.Κ. 

Βοηθητικό 

Προσωπικό Κύριο 

προσωπικό 

Κύριο Προσωπικό Κύριο Προσωπικό 

 
Επίπεδο Ιεράρχησης 

Προσωπικού 10 & 11  

Επίπεδο Ιεράρχησης 

Προσωπικού 12 & 13  

0 989 € 1030 €   

1 992 € 1033 €   

2 994 € 1037 €   

3 996 € 1040 €   

4 998 € 1043 €   

5 999 € 1046 €   

6 1002 € 1049 €   

7 1003 € 1053 €   

8 1005 € 1056 €   

9 1006 € 1071 €   

10 1008 € 1082 €   

11 1010 € 1094 €   

12 1012 € 1104 €   

13 1014 € 1108 €   

14 1016 € 1117 €   

15 1018 € 1126 €   

16 1020 € 1132 €   

17 1028 € 1136 €   

18 1041 € 1141 €   

19 1048 € 1142 €   

20 1060€ 1154 €   

21 1070 € 1165 €   

22 1082 € 1179 €   

23 1091 € 1193 €   

24 1102 € 1202 €   
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25 1112 € 1214 €   

26 1123 € 1226 €   

27 1134 € 1235 €   

28 1142 € 1252 €   

29 1153 € 1255 €   

30 1166 € 1270 €   

31 1184 € 1283 €   

32 1199 € 1291 €   

33 1218 € 1297 € 1587 2096 

34 1239 € 1311 € 1612 2130 

35 1257 € 1320 € 1640 2165 

36 1275 € 1331 € 1668 2201 

37 1294 € 1340 € 1696 2239 

38 1314 € 1352 € 1730 2280 

39   1359 € 1753 2311 

40   1368 € 1782 2351 

41   1376 € 1808 2386 

 

Στα ανωτέρω ποσά των μισθολογικών κλιμακίων χορηγείται αύξηση 0,5% την 

1/1/2023 και 0,5% την 1/1/2024. 

 

Για την ένταξη στο αντίστοιχο κλιμάκιο του βασικού μισθού 

των νεοπροσλαμβανομένων στην Εταιρία,  χορηγείται  προώθηση 

κλιμακίου στους πτυχιούχους ΤΕΙ -  ΑΤΕΙ,  Ανωτάτων Σχολών 

(AEI ) ,  στους κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών 

(επαγγελματικά ισοδύναμα πτυχία) από το ΣΑΕΠ και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως ακολούθως:   
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  Για πτυχίο ΤΕΙ και ΑΤΕΙ 3 κλιμάκια  

  Για πτυχίο Ανωτάτων Σχολών ( AEI ) 4  κλιμάκια,  στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και  η προώθηση για τυχόν πτυχίο ΤΕΙ - 

ATEI.   

  Για Master  επιπλέον του πτυχίου Α.Ε.Ι .  2  κλιμάκια.   

  Για Διδακτορικό επιπλέον του Master  1 κλιμάκιο.  

Σε κάθε περίπτωση η προώθηση στα κλιμάκια λόγω πτυχίων,  δεν 

μπορεί  να υπερβεί  συνολικά τα επτά (7)  κλιμάκια.   

 

2.  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  

 

2.1 Επίδομα Ιεράρχησης βαθμού   

 

Το Επίδομα Ιεράρχησης Βαθμού προσδιορίζεται  με βάση το 

επίπεδο ιεράρχησης του εργαζομένου,  όπως ορίζεται  στον 

πίνακα που ακολουθεί :   

Ιεράρχηση Επιπέδων Προσωπικού Επίδομα Ιεράρχησης Προσωπικού 

12,13 270 € 

10,11 230 € 

8,9 195 € 

6,7 170 € 

4,5 150 € 

2,3 130 € 
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Το Επίδομα Ιεράρχησης Βαθμού για το βοηθητικό προσωπικό 

διατηρείται  στα επίπεδα του επιδόματος βαθμού που ίσχυε κατά 

την υπογραφή της παρούσας.   

 

2.2.  Επίδομα Πολυετίας  

 

Επίδομα πολυετίας  Ποσοστό  Βάση Υπολογισμού  

Πολυετίας  1 ,75% Β.Μ.  

 

Το επίδομα πολυετίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,80% επί  του 

βασικού μισθού για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας.  Ως 

χρόνος υπηρεσίας για τον προσδιορισμό του επιδόματος 

λογίζεται  και  ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.   

 

Η ανώτατη πολυετία διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της 

παρούσης στο 81,75%.  

 

2.3.  Οικογενειακά Επιδόματα  

 

Χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα  ως ακολούθως:   

Επιδόματα 

οικογενειακά  

Ποσοστό  Βάση Υπολογισμού  

Συζύγου  10,00% 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο   

Κλιμ.)  

1ο υ  Τέκνου  5 ,00% 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  
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2ο υ  Τέκνου  7 ,50% 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

3ο υ  Τέκνου  10,00% 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

4ο υ  Τέκνου  15,00% 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

5ο υ  Τέκνου  15,00 % 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

6ο υ  Τέκνου  15,00 % 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

7ο υ  Τέκνου  15,00 % 
Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

Παιδικής 

μέριμνας  
6% Β.Μ. 16 ο  κλιμ.  

Παιδί  Ειδικών  

Αναγκών  
12,00% 

Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

Μέλος Ειδικών 

Αναγκών  
12,00% 

Β.Μ. (ελάχιστο 24 ο  

Κλιμ.)  

 

Το επίδομα συζύγου,  χορηγείται  στους έγγαμους εργαζόμενους. 

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται  και σ τους δύο,  ακόμη και αν 

αυτοί  απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε 

ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ,  συνταξιοδοτείται  ή λαμβάνει  

ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος 

σύζυγος.  Το επίδομα αυτό χορηγείται  με τους ίδιους όρους 

στους χήρους/ες και  τους διαζευγμένους/ες,  χωρίς να 

προϋποτίθεται  η άσκηση της επιμέλειας ή η ύπαρξη τέκνου, 

καθώς και στους άγαμους γονείς .   

Επίδομα τέκνου χορηγείται  σε κάθε εργαζόμενο που έχει 

παιδιά.  Το επίδομα αυτό χορηγείται  σε αμφότερους τους γονείς,  
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ακόμη και στην περίπτωση που υπάγονται αμφότεροι στην 

παρούσα σύμβαση.  Επίσης καταβάλλεται στους άγαμους γονείς,  

στους θετούς γονείς ,  καθώς και στους χήρους/ες,  ή 

διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά.  Το εν λόγω επίδομα 

χορηγείται  μέχρι  την συμπλήρωση του 21 ο υ  έτους της ηλικίας 

του τέκνου ή του 25 ο υ  έτους,  εφόσον το παιδί  φοιτά στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση,  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  με την 

προσκόμιση,  στην τελευταία αυτή περίπτωση,  της σχετικής 

βεβαίωσης σπουδών για κάθε έτος σπουδών, υπό την 

προϋπόθεση ότι  το παιδί  δεν ασκεί  βιοποριστικό επάγγελμα με 

εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 € ετησίως ή δεν είναι 

παντρεμένο.   

 

Επίδομα παιδικής μέριμνας χορηγείται  σε όλους τους 

εργαζομένους που έχουν παιδιά.  Το επίδομα αυτό χορηγείται  σε 

αμφότερους τους γονείς ,  ακόμη και  στην περίπτωση που 

υπάγονται αμφότεροι στην παρούσα σύμβαση.  Επίσης 

καταβάλλεται στους άγαμους γονείς ,  στους θετούς γονείς ,  καθώς 

και στους χήρους/ες,  ή διαζευγμένους/ες που έχουν παιδιά.  Το 

εν λόγω επίδομα χορηγείται ,  μέχρι την συμπλήρωση του 21 ο υ  

έτους της ηλικίας του τέκνου ή του 25 ο υ  έτους,  εφόσον το παιδί 

φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  με την προσκόμιση,  στην 

τελευταία αυτή περίπτωση,  της σχετικής βεβαίωσης σπουδών για 

κάθε έτος σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι  το παιδί δεν ασκεί 

βιοποριστικό επάγγελμα με εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 € 

ετησίως ή δεν είναι παντρεμένο.   

 

Επίδομα παιδιού ειδικών αναγκών, χορηγείται  στους 

εργαζομένους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική 
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αναπηρία και η οποία πιστοποιείται  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 8 του ν.  1483/1984.   

 

Επίδομα μέλους ειδικών αναγκών χορηγείται  στους 

εργαζομένους που έχουν προστατευόμενα συγγενικά μέλη,  

πρώτου βαθμού εξ’  αίματος (πλην παιδιών),   με ειδικές ανάγκες, 

εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος ή το 

τυχόν εισόδημά τους  δεν υπερβαίνει  το ποσό της κατώτατης 

χορηγούμενης  σύνταξης του ΙΚΑ.  

 

Το επίδομα αυτό,  καθώς και το επίδομα τέκνου ειδικών 

αναγκών, δεν διακόπτεται  με την ενηλικίωση του τέκνου ή του 

προστατευόμενου μέλους,  πλην των περιπτώσεων εκείνων που 

εργάζονται ή έχουν  εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.   

 

2.4.  Επίδομα Θέσης  

 

Χορηγείται  Επίδομα Θέσης διαφοροποιούμενο ανάλογα με το 

επίπεδο ως ακολούθως:   

Επίδομα Θέσης  Ποσό  

Προϊστάμενου Υπηρεσίας /Υπεύθυνου/ Αναπλ.  

Καταστήματος Β’   
370,00 €  

Προϊστάμενου Τμήματος/ Προϊστάμενου 

Καταστήματος κατηγορίας Β΄  
570,00 €  

Αναπληρωτή  Προϊστάμενου Τομέα/ 

Προϊστάμενου Καταστήματος κατηγορίας Α΄  
670,00 €  

Προϊστάμενου Τομέα/ Προϊσταμένου 

Καταστήματος επιπέδου Τομέα  
1.120,00 €  
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Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης/ Προϊστάμενου 

Υποδιεύθυνσης -  Κατάστημα  
1.370,00 €  

Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης  1.570,00 €  

Προϊστάμενου Διεύθυνσης  2.270,00 €  

 

Διευκρινίζεται  ότι  οι  υπάλληλοι που ελάμβαναν Επίδομα 

Θέσης,  το οποίο είχε συμπεριληφθεί  είτε  εξ’  ολοκλήρου είτε  κατ’ 

αναλογία στο Επίδομα Εξομάλυνσης της ΕΣΣΕ 2012 –  2015 

(Άρθρο 2.11),σε περίπτωση που θα καταλάβουν Θέση Ευθύνης 

σύμφωνα με το παρόν Άρθρο (2.4) ,  το ποσό που ορίζεται  ως 

Επίδομα Θέσης θα συμψηφιστεί  είτε  εξ’  ολοκλήρου είτε  κατ’  

αναλογία,  με το Επίδομα Θέσης της ΕΣΣΕ 2012 –  2015 (Άρθρο 

2.11).  

 

2.5.  Επιδόματα Σπουδών και Ξένης Γλώσσας  

 

Υπολογίζονται ως ποσοστό επί  του Βασικού Μισθού ως 

ακολούθως:   

Επιδόματα σπουδών 

και ξένης γλώσσας  

Ποσοστό  Βάση 

Υπολογισμού  

Διδακτορικού  7 ,00% Β.Μ.  

Μεταπτυχιακού  10,00% Β.Μ.  

Πτυχίου ΑΕΙ  25,00% Β.Μ.  

Πτυχίου ΤΕΙ -  ΑΤΕΙ  16,00% Β.Μ.  

Ξένης Γλώσσας  9 ,00% Β.Μ.  

 

Το επίδομα διδακτορικού χορηγείται  στους κατόχους 

διδακτορικού τίτλου σπουδών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
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Εσωτερικού ή Εξωτερικού,  αναγνωρισμένων ως ισοτίμων,  από 

τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα  της ελληνικής πολιτείας.   

 

Το επίδομα μεταπτυχιακού χορηγείται  στους κατόχους 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master ,  

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, 

αναγνωρισμένων ως ισοτίμων,  από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα 

της ελληνικής πολιτείας .   

 

Το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ χορηγείται  στους πτυχιούχους 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού, 

αναγνωρισμένων ως ισοτίμων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα 

της ελληνικής πολιτείας.   

 

Το επίδομα πτυχίου ΤΕΙ -  ΑΤΕΙ,  χορηγείται  στους πτυχιούχο υς 

σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ -  ΑΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ).   

 

Σε περίπτωση κατοχής τόσο πτυχίου ΑΕΙ όσο και πτυχίου ΤΕΙ - 

ΑΤΕΙ χορηγείται  μόνο το επίδομα πτυχίου ΑΕΙ.   

 

Όλα τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται κατόπιν προσκόμισης 

των σχετικών τίτλων σπουδών και,  προκει μένου για τίτλους της 

αλλοδαπής,  της επίσημης βεβαίωσης περί  αναγνώρισης της 

ισοτιμίας του εκάστοτε αρμόδιου φορέα της ελληνικής 

πολιτείας. Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου 

σπουδών της ίδιας βαθμίδας,  καταβάλλεται μία φορά το 

επίδομα που αναλογε ί  στην βαθμίδα του πτυχίου τους.   
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Το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται  σε όσους εργαζομένους 

είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας Proficiency του 

Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του 

Michigan ή κάτοχοι αντίστοιχου επιπέδου ή βαθμίδας πτυχί ου 

γαλλικής γλώσσας (DALF C2 ή SORBONNE C2) ή γερμανικής 

γλώσσας (GOETHE –  ZERTIFIKAT C2:  GDS) ή Diploma 

Superiore  Di Lingua e Cultura I tal iana ή Dele C2 (Nivel  

Superior) .  Επίσης,  καταβάλλεται και  για τα πτυχία των 

γλωσσών αυτών που είναι αναγνωρισμένα από  το ΑΣΕΠ. Το εν 

λόγω επίδομα χορηγείται  άπαξ,  ήτοι μόνο για μία ξένη γλώσσα, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραπάνω αναφερομένων 

πτυχίων που τυχόν κατέχει  ο  εργαζόμενος.  Το εν λόγω επίδομα 

χορηγείται  επίσης σε όσους εργαζόμενους κατέχουν πτυχίο 

ανώτατης σχολής από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο, 

Ιταλόφωνο ή Ισπανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, 

ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό,  Μεταπτυχιακό) 

από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο γερμανόφωνο, ιταλόφωνο ή 

ισπανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού  ή κατέχουν 

πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής,  γαλλικής,  γερμανικής, 

ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού.  Για τη χορήγηση του εν λόγω 

επιδόματος,  είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία 

ξένης γλώσσας ως ισότιμα από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς 

του ελληνικού κράτους και να προσκομίζεται  η σχετική 

βεβαίωση αναγνώρισης.  Και στην περίπτωση αυτή το εν λόγω 

επίδομα χορηγείται  άπαξ,  ανεξαρτήτως του αριθμού των 

πτυχίων.   

 

Επίδομα Πτυχίου Κολεγίου  
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Χορηγείται  επίδομα 100€ μηνιαίως σε όσους έχουν πτυχίο 

αναγνωρισμένου κολεγίου.   

Προϋποθέσεις :   

-  Το ανωτέρω επίδομα θα συμψηφίζεται  με άλλα επιδόματα 

σπουδών με εξαίρεση τα επιδόματα που αφορούν 

επαγγελματικά πιστοποιητικά,  

-  2ετής κατ’  ελάχιστο διάρκεια σπουδών,  

-  Συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις  δραστηριότητες της 

Εταιρίας,  

-  Το εκπαιδευτικό ίδρυμα (κολέγιο) να περιλαμβάνεται στο 

οικείο μητρώο του αρμόδιου υπουργείου.   

 

Χορηγείται  επίδομα 50 € μηνιαίως σε όσους έχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο αναγνωρισμένου κολεγίου.   

Προϋποθέσεις :   

-  Το  ανωτέρω επίδομα θα συμψηφίζεται  με άλλα επιδόματα 

σπουδών με εξαίρεση τα επιδόματα που αφορούν 

επαγγελματικά πιστοποιητικά,  

-  Συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις  δραστηριότητες της 

Εταιρίας,  

-  Το εκπαιδευτικό ίδρυμα (κολέγιο) να περιλαμβάνεται στο 

οικείο μητρώο του αρμόδιου υπουργείου.   

 

2.6.  Επιδόματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών  
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Χορηγούνται Επιδόματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών ως 

εξής:  

Επιδόματα Επαγγελματικών 

Πιστοποιητικών  
Ποσοστό  

Βάση 

Υπολογισμού  

Επαγγελματικού 

Πιστοποιητικού 

CII/CIP/Δ.Α.Σ./Ε.Π.Ι ./ΕΙΑΣ  

9 ,00% Β.Μ.  

Επαγγελματικού 

Πιστοποιητικού 

Αssociateship  

10,00% Β.Μ.  

Πιστοποιημένου 

ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή  

5 ,00% Β.Μ.  

 

Στους πτυχιούχους ΕΙΑΣ, CII  (Chartered Insurance Inst itute –  

Λονδίνου),  Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου,  χορηγείται  ως 

εξής:   

-  Στους πτυχιούχους CIP (Cert if icate of  Ιnsurance Pract ice)  σε  

ποσοστό 9% επί του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του 

υπαλλήλου.  

-  Στους πτυχιούχους Δ.Α.Σ (Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών) 

σε ποσοστό 9% επί  του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του 

υπαλλήλου.   

-  Στους πτυχιούχους Ε.Π.Ι .  (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) 9% επί  του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. 

του υπαλλήλου.   

-  Στους πτυχιούχους Ε.Ι .Α.Σ.  9% επί  του εκάστοτε κλιμακίου του 

Β.Μ. του υπαλλήλου.   
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-  Για τους πτυχιούχους Associateship σε ποσοστό 10% επί  του 

εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ. του υπαλλήλου.   

-  Για τους κατόχους πιστοποίησης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 

από την ΤτΕ,  5% επί  του εκάστοτε κλιμακίου του Β.Μ του 

υπαλλήλου.   

 

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων πτυχίων,  εκ των παραπάνω 

αναφερομένων, πλην αυτού του πιστοποιημένου ασφαλιστικού 

διαμεσολαβητή,  το επίδομα χορηγείται  άπαξ,  μόνο για το εξ 

αυτών ανώτερο πτυχίο.   

 

2.7 Προσωποπαγές Επίδομα  

 

Πρόκειται  για το μετονομασθέν επίδομα εξομάλυνσης,  το οποίο 

συνεχίζει  να καταβάλλεται ως έχει ,  στους υπαλλή λους οι  οποίοι 

το ελάμβαναν μέχρι την υπογραφή της παρούσης.   

 

2.8 Προσωποπαγές Επίδομα Πολυετίας  

 

Πρόκειται  για το μετονομασθέν επίδομα εξομάλυνσης 

πολυετίας,  το οποίο συνεχίζει  να καταβάλλεται ως έχει ,  στους 

υπαλλήλους οι  οποίοι  το ελάμβαναν μέχρι την υ πογραφή της 

παρούσης.   

2.9 Επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασιών  

 

Χορηγούνται επιδόματα που σχετίζονται με το αντικείμενο 

εργασιών ως ακολούθως:   
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Επιδόματα που 

σχετίζονται με το 

αντικείμενο 

εργασιών  

Ποσοστό -  Ποσό  Βάση Υπολογισμού  

Επίδομα 

διαχειριστικών 

λαθών ταμία  

5% Β.Μ.  

Επίδομα 

αναλογιστή με 

άδεια  

950 €  -  

 

Το επίδομα διαχειριστικών λαθών χορηγείται  μόνο στους 

εργαζομένους που απασχολούνται αποκλειστικά ως ταμίες και 

μόνο καθ’  όν χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του ταμία.   

Το επίδομα αναλογιστή με άδεια χορηγείται  σε όσους 

εργαζομένους είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος 

αναλογιστή,  χορηγηθείσης από τον αρμόδιο φορέα.   

 

2.10 Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας  

 

Στους υπαλλήλους που εργάζονται στην Πληροφορική στο 

κτίριο της ΕΤΕ στο Γέρακα, και  απασχολούνται σε εργασίες 

χειρισμού των συστημάτων της Εταιρίας καθώς και εργασίες 

παραγωγής και διαχείρισης εκτυπώσεων,  και  για όσο καιρό 

εκτελούν τις  εργασίες αυτές,  χορηγείται  επίδομα ανθυγιεινής 

εργασίας,  ανερχόμενο σε ποσοστό 12% εκάστοτε κλιμακίου τ ου 

Β.Μ. του υπαλλήλου  
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2.11 Ειδικό Επίδομα  

 

Συμφωνείται  ότι  το επίδομα παραμεθορίων περιοχών το οποίο 

ορίζεται  από την ισχύ της παρούσης σε πάγιο ποσό ύψους 

103,00€ μηνιαίως, θα εξακολουθήσει  να καταβάλλεται μόνον 

στους υπαλλήλους οι  οποίοι  το ελάμβαναν μ έχρι την υπογραφή 

της παρούσης ,  ανεξαρτήτως τόπου απασχόλησης.   

 

2.12 Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  

 

Εξακολουθεί  να καταβάλλεται κατ’  έτος με τη μισθοδοσία του 

Σεπτεμβρίου ποσό ίσο με το 50% των μηνιαίων τακτικών 

αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου,  όπως έχει  κ αθιερωθεί  και 

καταβάλλεται επί  σειρά ετών,  προσαυξάνοντας τους ετήσιους 

μισθούς από 14 σε 14 1/2 μισθούς.   

 

2.13 Επίδομα Εξόδων Κίνησης Τυφλών & Αναπήρων  

 

Χορηγείται  ειδικό επίδομα (έξοδα κίνησης) ύψους 160,00 € 

μηνιαίως,  στους τυφλούς υπαλλήλους της Εται ρίας καθώς και 

στους έχοντας αναπηρία κινητικότητας άνω του 67% στα άνω ή 

κάτω άκρα, νομίμως βεβαιούμενης,  προσκομίζοντας τα εκάστοτε 

προβλεπόμενα κατά νόμο πιστοποιητικά.   

 

2.14 Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής (Απόδοσης)  
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Χορηγείται  ποσό 127 € μηνιαίως (11,26 % στο 16 ο  μισθολογικό 

κλιμάκιο του κύριου προσωπικού) στους υπαλλήλους οι  οποίοι 

βρίσκονται τουλάχιστον επί  3 έτη στο ίδιο επίπεδο ιεράρχησης 

και δεν κατέχουν θέση ευθύνης ή δεν κατείχαν κατά το 

παρελθόν θέση ευθύνης,  ούτε λαμβάνουν ή ελάμβαναν κατά το 

παρελθόν επίδομα που αντιστοιχεί  σε θέση ευθύνης,  υπό τις  εξής 

προϋποθέσεις :   

-  Η αξιολόγηση του υπαλλήλου να είναι τουλάχιστον κατά μέσο 

όρο (3)  κατά τα τρία τελευταία χρόνια.   

-  Το επίδομα αυτό θα συμψηφίζεται  με το επίδομα θέσης 

ευθύνης,  στην περίπτωση κατ ά την οποία ο υπάλληλος 

καταλάβει  θέση ευθύνης στη συνέχεια.   

 

2.15 Επίδομα Κερδοφορίας  

 

Χορηγείται άπαξ του έτους σε όλο το προσωπικό,  επίδομα σε 

ποσοστό 15% επί  των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του μήνα 

καταβολής το οποίο συναρτάται με κερδοφόρα χρήση της  

Εταιρίας και με την προϋπόθεση ότι  ο  δείκτης φερεγγυότητας 

(solvency rat io )  της Εταιρίας ,  χωρίς να υπολογίζεται η χρήση 

μεταβατικών μέτρων ,  θα είναι μεγαλύτερος του 110% .   

Ως έτος βάσης για την ύπαρξη κερδοφορίας και την αξιολόγηση 

της επάρκειας των κεφαλαίων,  ορίζεται  το 2020.  Η παροχή θα 

αφορά τα έτη 2022,  2023,  2024 εφόσον συντρέχουν οι  παραπάνω 

αναφερόμενες προϋποθέσεις .   

 

2.16 Δαπάνες Σίτισης (κυλικείου)  
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Χορηγείται  μηνιαίως ποσό 65 €,  για δαπάνες σίτισης,  μέσω 

prepaid κάρτας για όσους εργαζόμενους δ εν το λαμβάνουν 

λόγω θέσης.   

 

2.17 Μηχανογραφικό Επίδομα  

 

Δημιουργείται  ένα εσωτερικό επίπεδο ιεράρχησης της 

Διεύθυνσης Πληροφορικής πέντε (5)  επίπεδων από Α έως και Ε, 

το οποίο θα αντιστοιχηθεί  χρηματικά με τον  πίνακα εξέλιξης 

της  ιεράρχησης προσωπικού (1-12).   

Η εξέλιξη θα γίνεται  με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 

της εταιρείας,  δηλαδή τα  φύλλα ποιότητας της τελευταίας 

διετίας να είναι με βαθμό τουλάχιστον 3,  καθώς και εισήγηση 

του διευθυντή.   

Πριν την ένταξη σε θέσεις  ευθύνης,  θα πρέπει  να γίνε ι 

αντιστοίχιση κατά άτομο.   

Ακολουθεί  πίνακας που αντιστοιχεί  τον πίνακα εξέλιξης της 

ιεράρχησης προσωπικού με τον εσωτερικό πίνακα της 

μηχανογράφησης που συνδέεται  ποσοστιαία.   

 

Επίπεδο ιεράρχησης 

προσωπικού (1 -12)  Eπίδομα σε €  

Επίπεδο ιεράρχησης 

πληροφορικής (από Α έως και Ε)  

2  

140 

Α   το 100% του επιπέδου 3  

 3  

4  

160 

Β   το 100% του επιπέδου 5  

 5  

6   

185 

Γ   το 100% του επιπέδου 7  

 7  
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8  

215 

Δ   το 100% του επιπέδου 9  

 9  

10  

235 

Ε   το 100% του επιπέδου 11  

 11 

 

Το επίδομα διατηρείται  γ ια όσο χρόνο οι  εργαζόμενοι 

υπηρετούν στην Διεύθυνση Πληροφορικής.   

 

Παράλληλα το προσωπικό της εταιρίας που απασχολούνταν στη 

Διεύθυνση Πληροφορικής και κατείχε θέση ευθύνης (Virtual)  

βάσει  του καταργηθέντα -από την ΕΣΣΕ του 2012 -  Κανονισμού 

Πληροφορικής ,  θα καταλάβει  στο υπάρχον οργανόγραμμα της 

Εταιρίας την αντίστοιχη θέση ευθύνης με το επίδομα που ήδη 

λαμβάνει  και  ταυτόχρονα θα αφαιρεθεί  το αντίστοιχο ποσό από 

το προσωποπαγές επίδομα.   

 

3.  ΛΟΙΠΕΣ -  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Λοιπές παροχές  Ποσοστό -  

Ποσό  

Αιτιολογία  

Κατασκηνωτικό 

επίδομα  

820 €  Χορηγείται  άπαξ του έτους 

σε κάθε εργαζόμενο για κάθε 

τέκνο αυτού,  από το 5ο έως 

το 16 ο  έτος της ηλικίας του.  

Τα έτη νοούνται 

συμπληρωμένα κατά το μήνα 

καταβολής.  

Στις περιπτώσεις  κατά τις  
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οποίες υπηρετούν στην 

Εταιρία και οι  δύο γονείς ,  το 

επίδομα λαμβάνει  ο  ένας.   

Επίδομα τοκετού  2 .100 €  Χορηγείται  με την 

προσκόμιση της ληξιαρχικής 

πράξης γέννησης και 

αφαιρούνται τα ποσά που 

καταβάλλονται για την ίδια 

αιτία από τους φορείς  

κοινωνικής ασφάλισης και 

από τυχόν προγράμματα 

ομαδικής ασφάλισης της 

επιχείρησης.  Σε κάθε 

περίπτωση η εργαζόμενος/η 

δεν μπορεί  να λαμβάνει  

ποσό μικρότερο των 1.000 € 

μικτά.  Το ποσό 

καταβάλλεται μέσω 

μισθοδοσίας.  

Επίδομα 

βρεφονηπιακού 

σταθμού και 

νηπιαγωγείου  

Έως 300€/ 

μηνιαίως  

 

Χορηγείται ,  εφόσον η 

εταιρεία δεν διαθέτει  

ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς,  για κάθε παιδί  

παροχή ίση με τη δαπάνη 

για βρεφονηπιακούς 

σταθμούς και το 

νηπιαγωγείο.  Η παροχή 

αυτή χορηγείται  επί  12 

μήνες για κάθε χρόνο και με 

την προσκόμιση της σχετικής 
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απόδειξης δαπάνης από τον 

βρεφονηπιακό σταθμό ή το 

νηπιαγωγείο.  Μπορεί  να 

καταβληθεί  εφ’  άπαξ ή 

μηνιαίως.  

Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν το 

ποσό των 300€ μηνιαίως.  

Δίδακτρα 

Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών  

Το 50% των 

διδάκτρων 

με μέγιστο 

τις  5 .000€  

Τα δίδακτρα χορηγούνται με 

την απόκτηση του πτυχίου 

και  μόνο για ένα 

μεταπτυχιακό και με 

προϋπόθεση ότι  το 

μεταπτυχιακό είναι συναφές 

με τα αντικείμενα εργασιών 

της Εταιρίας  

 

4.  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

4.1 Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Νο 2361/4,  2740/ 9,  

3002/3,  2155/0 

 

Ως ανώτατο όριο ασφαλίσιμης υπηρεσίας στο Ομαδικό 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 2361/4, ορίζονται τα 42 έτη.   

 

Παραμένουν σε ισχύ τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Νο 2361/4, 

2740/9,  3002/3 & 2155/0, όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί/συμπληρωθεί  με πρόσθ ετες πράξεις  και ισχύουν 

κατά την υπογραφή της παρούσης.   
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Αυξάνεται κατά 0,2% το ποσοστό της ισόβιας μηνιαίας 

προσόδου του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 2361/4 

και η νέα ισόβια μηνιαία πρόσοδος ορίζεται  σε ποσό ίσο με το 

γινόμενο που προκύπτει  από τον  πολλαπλασιασμό των ετών 

“Ασφαλίσιμης Υπηρεσίας“ του (  Άρθρο 7 & 7α,  Μέρος Πρώτο ) 

επί   ποσοστό (5,4 ‰) του “Μέσου Τελικού Μισθού“.  

 

Καταβάλλεται εφάπαξ έκτακτη εισφορά 300 € σε κάθε ατομικό 

λογαριασμό στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 3002/3.  

 

Αναγνώριση  στο ομαδικό έως το διάστημα του ενός έτους των 

γυναικών που πήραν άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή 

τέκνου ,  με καταβολή των αναλογουσών εισφορών εργαζομένου 

από τις  ίδιες .  

 

Οι όροι των κάτωθι αναφερομένων Ε.Σ.Σ.Ε.  παραρτημάτων 

Ε.Σ.Σ.Ε.  και  Πρακτικών Συμφων ίας αποκλειστικά και μόνο κατά 

το μέρος,  που αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τα Ομαδικά 

Συμβόλαια Ασφάλισης αριθμ.  2361/4,  3002/3,  2155/0 

παραμένουν σε ισχύ:   

 

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2361/4  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2002  Έχει  συμπεριληφθεί  στο νέο 

σώμα  συμβολαίου με έναρξη 

1η  Ιουνίου 2007  
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Ε.Σ.Σ.Ε.  2004 -2005 Έχει  συμπεριληφθεί  στο νέο 

σώμα συμβολαίου με έναρξη 

1η  Ιουνίου 2007  

Πρακτικό συμφωνίας  2004-

2005-2006 

Έχει  συμπεριληφθεί  στο νέο 

σώμα συμβολαίου  με έναρξη 

1η  Ιουνίου 2007  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  Δεν υπάρχει  αναφορά στο  

συμβόλαιο  2361/4 

Ε.Σ.Σ.Ε.  2007 -2008 Πρόσθετη Πράξη 9740  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2007 -2008 Πρόσθετη Πράξη 10277  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2012 -2015 Πρόσθετη Πράξη 13916  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2019 –  2021 Πρόσθετη πράξη 17381  

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 3002/3  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2004 -2005 Έναρξη συμβολαίου στις  

15/04/2005 

Ε.Σ.Σ.Ε.  2006  Πρόσθετη Πράξη 8604  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2007 -2008 Πρόσθετη Πράξη 10351  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2019 –  2021 Πρόσθετη πράξη 300471  

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2155/0  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2004 -2005 Πρόσθετη Πράξη 7592  

Ε.Σ.Σ.Ε.  2007 -2008 Πρόσθετη Πράξη 10280  

 

Τονίζεται  ότι  η παραμονή σε ισχύ αφορά αποκλειστικά και μόνο 

τους όρους των παραπάνω Συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν 

τα παραπάνω Ομαδικά συμβόλαια ασφαλίσεως.   
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Σε περίπτωση που κατά την « κανονική αποχώρηση»  του 

ασφαλισμένου από το Συμβόλαιο 2361/4,  ο  μέ σος όρος των 

μηνιαίων μικτών τακτικών αποδοχών σε χρήμα όπως αυτές 

ορίζονται στην παράγραφο Α.1 α) και  Α.2 α) της πρόσθετης 

πράξης 13916/14.09.2012 είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο 

που προκύπτει  με βάση τις  παραγράφους Α.1 β) και  Α.2 β),  τότε 

η παροχή υπολογίζεται  για όλα τα έτη υπηρεσίας με βάση τον 

μέσο όρο των μηνιαίων μικτών τακτικών αποδοχών, όπως αυτές 

υπολογίζονται στις  παραγράφους Α.1 β) και  Α.2 β).   

 

4.2 Εξαγορά Χρόνου Στρατιωτικής Θητείας  

 

Σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου στρατιωτικής θητείας για τ η 

θεμελίωση  ή βελτίωση της σύνταξης  αποκλειστικά και μόνο ως 

προς τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως,  το ποσό 

της εξαγοράς βαρύνει  την Εταιρία κατά ποσοστό ανάλογο με τα 

χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Εταιρία,  κατά την 

αναλογία 1/35 για κάθε συμπληρωμένο χρόνο υπηρεσίας στην 

Εταιρία.   

 

Η καταβολή γίνεται  αφού υποβληθούν από τους υπαλλήλους τα 

προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά.   

 

 

4.3 Δάνεια Ευκολίας  

 

Προβλέπεται επιπλέον κεφάλαιο 192.533  € και το συνολικό ποσό 

προς διάθεση διαμορφώνεται στα 1.600.000 € για τη χορήγηση 
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δανείων ευκολίας συνολικά για ολόκληρη τη χρονική διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.   

 

Το χορηγηθέν δάνειο ευκολίας δύναται να ανέλθει  για έκαστο 

εργαζόμενο μέχρι του ποσού των 8.000 €,  με την προϋπόθεση 

ύπαρξης διαθέσιμου  κεφαλαίου.   

 

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων ευκολίας ορίζεται 

σύμφωνα με το ετήσιο επιτόκιο Euribor ,  όπως αυτό καθορίζεται 

την 1/7/2021,  1/7/2022 και την 1/7/2023,  προσαυξημένο κατά 

120 μονάδες βάσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί  να 

υπερβεί  το  1,5% και δεν μπορεί να υπολείπεται του 0,5% 

συνολικά.   

 

Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν 

με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου,  την 

εξόφλησή του σε 50,  60,  70,  80,  90 ή 96 ισόποσες μηνιαίες  δόσεις .   

Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις  και  η διαδικασία χορήγησης 

των δανείων ευκολίας θα είναι εκείνες που προβλέπονται στον 

εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Χορήγησης Δανείων,  ο  οποίος 

επισυνάπτεται  στην παρούσα.  

 

Χορηγείται  12% επιστροφή των τόκων της προηγούμενης χρήσης 

στα πλήρως ενήμερα δάνεια.   

 

4.4 Δάνεια Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας  
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Προβλέπεται επιπλέον κεφάλαιο 303.037  € και το συνολικό ποσό 

προς διάθεση διαμορφώνεται στα 3.000.000 €  για τη χορήγηση 

δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας  συνολικά για 

ολόκληρη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.   

 

Το χορηγηθέν δάνειο Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας 

δύναται να ανέλθει  για έκαστο εργαζόμενο μέχρι του ποσού των 

24.000 €,  με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου κεφαλαίου.   

 

Το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων Εξαιρετικών 

Περιπτώσεων και Ασθενείας ορίζεται  σύμφωνα με το ετήσιο 

επιτόκιο Euribor ,  όπως αυτό καθορίζεται  την 1/7/2021, 

1/7/2022 και 1/7/2023,  προσαυξημένο κατά 120 μονάδες βάσης 

και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί  να υπερβεί  το 1,5% και δεν 

μπορεί  να υπολείπεται  του 0,5% συνολικά.   

 

Επίσης παρέχεται  η δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν 

με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου,  την 

εξόφλησή του σε 50,  60,  70,  80 ή 90 ή 96 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις .   

Κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις  και  η διαδικασία χορήγησης 

των δανείων Εξαιρετικών Περιπτώσεων και Ασθενείας,  θα είναι 

εκείνες που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 

Χορήγησης Δανείων,  ο  οποίος επισυνάπτεται  στην παρούσα.  

 

Χορηγείται  12% επιστροφή των τόκων της προηγούμενης χρήση ς 

στα πλήρως ενήμερα δάνεια.   
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4.5 Στεγαστικά Δάνεια  

 

Με την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ, συμφωνείται  η 

παράταση του σταθερού επιτοκίου,  όπως ισχύει  κατά την 

υπογραφή της παρούσης σύμφωνα με την ΕΣΣΕ 2019 –  2021 και 

παρέχεται  η δυνατότητα επιμήκυνσης της δι άρκειας της 

δανειακής σύμβασης έως  το 85 ο  έτος της ηλικίας του 

δανειολήπτη.   

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις  εφαρμόζονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως 

του εργαζομένου.   

Χορηγείται  12% επιστροφή των τόκων της προηγούμενης χρήσης 

στα πλήρως ενήμερα στεγαστικά δάνεια.   

 

4.6 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Στεγαστικών Δανείων  

 

Διατηρείται  το υφιστάμενο κατά την υπογραφή της παρούσας 

ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις  περιπτώσεις θανάτου 

και μόνιμης ολικής ανικανότητας,  υπαλλήλων εν ενεργεία,  που 

έχουν λάβει  στεγαστικό δάνειο και για ποσό ίσο με το εκάστοτε 

υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου,  που η Εταιρία έχει 

χορηγήσει .  

Τα απαιτούμενα ασφάλιστρα,  τα καταβάλλει  η Εταιρία.   

4.7 Έκπτωση Ασφαλίστρων  

 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας δικαιούνται εκπτώσεων στα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτ ων,  ατομικών ζωής και 
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πυρός,  τα οποία εντάσσονται στα «Ελεύθερα Συμβόλαια» της 

Εταιρίας ,  κατά τις  ακόλουθες διακρίσεις :   

 

4 .7 .1  Εκπτώσεις  Ασφάλισης Αυτοκινήτου  

o  60%  για όλες τις  καλύψεις πλην κρυστάλλων, Ζημιών 

Ιδίου και κακόβουλων, Οδικής Βοήθειας & τοπική ς 

ρυμούλκησης  

o  45%  για την κάλυψη Ζημιών Ιδίου και κακόβουλων 

ενεργειών  

o  50%  για την οδική βοήθεια και την τοπική ρυμούλκηση  

o  10%  για τη θραύση κρυστάλλων  

 

Η έκπτωση χορηγείται  για το σύνολο των οχημάτων και 

δικύκλων που είναι ιδιοκτησίας του/της εργαζομέ νου/ης, 

του/της συζύγου του/της εργαζομένου/ης καθώς και των 

συγγενών πρώτου βαθμού αυτών (γονέων/τέκνων).   

 

Απαλλαγή:  Μικτή:  Σε οριζόμενη από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο απαλλαγή 400 € αφαιρούνται 300 €.  Σε οριζόμενη 

απαλλαγή 700 € αφαιρούνται 400 €.  Σε ορι ζόμενη απαλλαγή 

πάνω από 700 € αφαιρούνται 500 €.  Στις  άλλες καλύψεις  

αφαιρείται  το 50% της εκάστοτε οριζόμενης από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαλλαγής.  

 

4.7.2 Εκπτώσεις  Ασφάλισης Πυρός & Σεισμού  

o  Πυρός και Συμπληρωματικές Καλύψεις 40%  

o  Σεισμός 35%  
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Η έκπτωση ισχύει  προκειμένου για μέχρι  τρία (3)  σπίτια 

ιδιοκτησίας του  υπαλλήλου ή συζύγου ή τέκνου.  

 

Απαλλαγή:  Στην κάλυψη σεισμού το 0,50% επί  του 

ασφαλιζομένου κεφαλαίου.  Στις  άλλες καλύψεις αφαιρείται  το 

50% της εκάστοτε οριζόμενης από το ασφαλιστήριο συμβόλα ιο 

απαλλαγής.  

 

4 .7 .3  Έκπτωση Ασφάλισης Ατομικών Ζωής  

o  Έκπτωση 50%  στα συμβόλαια ζωής, πλην επενδυτικών 

συμβολαίων,  με έλεγχο ασφαλισιμότητας για όσους δεν 

είναι ενταγμένοι στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο 2155/0.  

o  Έκπτωση 50%  στα ατομικά συμβόλαια πρόσκαιρης 

ασφάλισης θανάτου και ΔΟΑ δανειοληπτών δανείων της 

Ε.Τ.Ε.   

o  Εξαιρούνται τα προγράμματα ΑΠΕΝΟΠ ECU. 

 

Η εν λόγω έκπτωση αφορά τον/την εργαζόμενο/η,  τον/την 

σύζυγο του/της εργαζομένου/ης καθώς και τα τέκνα αυτών.   

Παρέχεται,  επίσης,  έκπτωση 35%  στο ετησίως ανανεούμεν ο 

πρόγραμμα Full  για τους γονείς  του/της εργαζόμενου/ης,  με 

αντίστοιχο έλεγχο ασφαλισιμότητας.   

Ειδικότερα για τα τέκνα των εργαζομένων που διακόπτουν την 

ασφάλιση τους στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2155/0, 

δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου  
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ασφαλισιμότητας,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσθετη 

πράξη 11499 του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 2155/0.   

 

4 .7 .4  Εκπτώσεις  Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης  

o  Έκπτωση  25%  για ασφαλιστήρια Οικογενειακής Αστικής 

Ευθύνης  

 

Απαλλαγή:  Αφαιρείται  το 50% της εκάστοτε οριζό μενης από το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαλλαγής.  

 

4.8 Προληπτικός Έλεγχος Υγείας (CHECK UP)  

 

Έκαστος υπάλληλος δικαιούται εντός κάθε έτους δωρεάν 

προληπτικού ελέγχου υγείας (check up) ,  που θα περιλαμβάνει  

τις  εκάστοτε συμφωνηθείσες με την Εταιρία εξετάσεις .  

 

4.9 Παροχή Σχολικών Ειδών  

 

Κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους η Εταιρία παρέχει  για 

κάθε παιδί  ηλικίας από 5 -17 ετών, συμπληρωμένων, σχολικά 

είδη στην έκταση και τη μορφή που αυτή επιλέγει .  

 

 

4.10 Ασθένειες  

 



Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 

ΕΣΣΕ 1/1/2022 – 31/12/2024 

 

  Σελίδα 
32 

 
  

Η Εταιρία καταβάλλει  πλήρη αποζημίωση για ασθέ νειες  μέχρι  6  

ημέρες το έτος.  

 

Για μεμονωμένες ημέρες ή μέχρι  2 ημέρες δεν απαιτείται 

ιατρική γνωμάτευση,  ενώ για 3 συνεχόμενες ημέρες είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβ λεπόμενα στη νομοθεσία και στο 

Καταστατικό του Ασφαλιστικού Ταμείου.  

 

4.11 Έξοδα Διαμονής & Μετακίνησης  

 

Στους υπαλλήλους των Καταστημάτων των οποίων η λειτουργία 

έπαψε από την 1/01/2005,  τα καταβαλλόμενα ποσά για την 

παραπάνω αιτία, καταβάλλονται όπως ισχύουν κατά την 

υπογραφή της παρούσης,  με  προσαύξηση 10%.  

 

Σε περίπτωση νέας μετακινήσεως του υπαλλήλου κατόπιν 

αιτήσεώς του,  τα ανωτέρω έξοδα παύουν να καταβάλλονται.  

 

4.12 Οδοιπορικά Έξοδα  

 

Σχετικά με τις  υπηρεσιακές μετακινήσεις  των υπαλλήλων στο 

Εσωτερικό ισχύει  ο  επισυναπτόμενος στην παρούσα  Ε.Σ.Σ.Ε. 

«Κανονισμός Υπηρεσιακών Μετακινήσεων στο Εσωτερικό» της 

Εταιρίας,  ο  οποίος αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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4.13 Πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων, θανόντων εν υπηρεσία  

 

Προσλαμβάνονται στην Εταιρία τα παιδιά συναδέλφων 

θανόντων εν ενεργεία,  σαν  ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς 

των εκλιπόντων στην Εταιρία.  Το δικαίωμα αυτό εφόσον το 

παιδί  είναι  ανήλικο διατηρείται  μέχρι  το 30 ο  έτος της ηλικίας 

του.  Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο ένα παιδί  ανά οικογένεια, 

ισχύουν δε τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται  από τον 

Ε.Κ.Ε.   

 

4.14 Πρόσληψη Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  

 

Κάθε ημερολογιακό έτος,  προσλαμβάνονται στην Εταιρία, 

παιδιά με ειδικές ανάγκες των εν ενεργεία υπαλλήλων, 

διαπιστωμένες με βεβαίωση αναπηρίας χορηγούμενης από το 

ΚΕΠΑ άνω του 50% ή αντίστοιχη γνω μάτευση 2 τουλάχιστον 

ιατρών συνεργαζόμενων  με την Εταιρία ,  από τους οποίους ένας 

τουλάχιστον ειδικότητας σχετιζόμενη ς  με την πάθηση του 

υποψηφίου και μέχρι  συνολικού αριθμού (2)  ετησίως.  Η 

δυνατότητα αυτή δεν μεταφέρεται από έτος σε έτος.   

 

Η πρόσληψη γίνεται  υπό την προϋπόθεση ότι  ο 

προσλαμβανόμενος είναι ικανός να εργαστεί ,  σύμφωνα με 

σχετική βεβαίωση από αρμόδιο ιατρό ή ιατρούς επιλογής της 

Εταιρίας.   

4.15 Συνδικαλιστικές ρυθμίσεις  

 



Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 

ΕΣΣΕ 1/1/2022 – 31/12/2024 

 

  Σελίδα 
34 

 
  

Η Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4808/21,  άρθρο 

89,  αναλαμβάνει  την κάλυψη ετησίως των εξόδων σχεδιασμού, 

λειτουργίας και συντήρησης του ιστοτόπου και των συναφών 

προγραμμάτων του Συλλόγου (Site ,  γραμμή σύνδεσης internet,  

MSWindows,  MSOffice) ,  καθώς και των συστημάτων 

διαδικτυακής προστασίας του  δικτύου του και των 

μηχανημάτων που απαιτούνται για αυτό (pc’s,  f irewall  κλπ).  

 

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 90 του Ν. 4808/21 

συνδικαλιστικές άδειες  είναι  με αποδοχές.  

 

Χορηγείται  ετησίως στον Σύλλογο,  ποσό ύψους 20.000 €,  

αποκλειστικά και μόνο για την ενίσχυση του Ομαδικού   

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου εργαζομένων 3751/5.  

 

4.16 Ωράριο Εργασίας  

 

Διατηρείται  το υφιστάμενο ελαστικό ωράριο εργασίας 37 ωρών 

εβδομαδιαίως ως εξής:  

 

Υπηρεσιακές μονάδες Έδρας:  

Ελαστικός Χρόνος άφιξης:  07.30 π.μ. -  09.00 π.μ.  

Ελαστικός χρόνος 

αναχώρησης  (Δευτέρα έως 

Πέμπτη ) :  

15.00 μ.μ.  -  16.30 μ.μ.   

Ελάχιστος Χρόνος 14.30 μ.μ.  -  16.30 μ.μ.  
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αναχώρησης (Παρασκευή):   

 

Υπηρεσιακές μονάδες της  Περιφέρειας και της Υποδιεύθυνσης 

Κεντρικού Καταστήματος:  

Ελαστικός Χρόνος άφιξης:  07.30 π.μ.  -  08.30 π.μ.  

Ελαστικός χρόνος 

αναχώρησης  (Δευτέρα έως 

Πέμπτη ) :  

15.00 μ.μ.  -  16.00 μ.μ.  

Ελάχιστος Χρόνος 

αναχώρησης (Παρασκευή):   

14.30 μ.μ.  -  15 .30 μ.μ.  

 

Περαιτέρω, όσον αφορά τις  δηλώσεις  που υποχρεού ται να 

υποβάλει  η Εταιρεία ως εργοδότης στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά με την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, 

εντός του συμφωνημένου ελαστικού ωραρίου,  αυτές θα 

λαμβάνουν χώρα μέσω της μηχανογραφικής 

εφαρμογής/συστήματος,  που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, 

μετά από συνεννόηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρεία ς 

και  του Συλλόγου Υπαλλήλου ,  με τα αρμόδια στελέχη του 

Υπουργείου Εργασίας.  Ειδικ ότερα,  ορίζεται  ότι :  

 

α) για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, ενόψει  της 

εξυπηρέτησης των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων, στις 

οποίες ανήκουν,  μπορεί  να συμφωνηθεί  άλλος χρ όνος άφιξης 

και αναχώρησης εντός της εργάσιμης ημέρας με έγγραφη 

συναίνεση του/της εργαζομ ένου/μένης και μετά από ενημέρωση 

του Συλλόγου Υπαλλήλων.  
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β) για τους εργαζόμενους ,  οι  οποίοι  κατά τον χρόνο υποβολής 

του ετήσιου πίνακα προσωπικού θα απουσιάζουν,  πρ οκειμένου 

να καταστεί  δυνατή η εφαρμογή του μηχανογραφικού 

συστήματος,  συμφωνείται  να δηλωθεί  ως χρόνος έναρξης της 

εργασίας η ώρα 09.00 π.μ.  για την Έδρα και η 08.30 π.μ.  για τα 

Καταστήματα και την Υποδιεύθυνση Κεντρικού Καταστήματος.  

Επομένως,  ο  χρόνος υποχρεωτικής παρουσίας στην Εταιρία,  που 

είναι ο πυρήνας της εργάσιμης ημέρας,  αρχίζει  με τη λήξη του 

ελαστικού χρόνου άφιξης και τελειώνει  με την έναρξη του 

ελαστικού χρόνου αναχώρησης κάθε υπηρεσιακής μονάδας.  

 

γ) Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης υποχρεωτικώς των 37 ωρών 

εργασίας μέσα στην ίδια εβδομάδα, υπάρχει  δυνατότητα 

συμψηφισμού (πίστωσης ή χρέωσης) χρόνου εργασίας από μέσα 

σε μέρα,  με ανώτατο επιτρεπτό όριο μεταφοράς χρόνου τα 

δεκαπέντε λεπτά (15’)  ανά ημέρα και τα εξήντα λεπτά (60’)  ανά 

εβδομάδα ,  μόνο ,  όμως,  ως προς τον χρόνο αποχώρησης.  Ο 

ανωτέρω συμψηφισμός θα λαμβάνει χώρα εντός της εβδομάδας 

και εντός του υφιστάμενου ελαστικού ωραρίου εργασίας και 

εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των ανωτάτων ορίων αυτού.  

Τέλος,  η υπηρεσιακή άδεια που χορηγείται  το πρωί, 

υπολογίζεται  από ώρα 07:30 π.μ. ,  ενώ οποιαδήποτε άλλη άδεια 

που χορηγείται  το πρωί,  υπολογίζεται  από ώρα 09:00 π.μ. ,  για 

την Έδρα και από ώρα 08:30 π.μ.  για τα Καταστήματα.  
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5.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρού σας δε 

θα προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους,  καθώς και για λόγους 

αναδιάρθρωσης της Εταιρίας.  Σε κάθε περίπτωση,  η Εταιρία 

διατηρεί  το δικαίωμα καταγγελίας για λόγους που αφορούν τον 

εργαζόμενο ατομικά.   

 

6.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται  τριετής,  ισχύει  δε από 

01/01/2022 έως 31/12/2024 .   

 

7.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  

 

Η παρούσα αποτελεί  συνολική και αποκλειστική ρύθμιση  όλων 

των μισθολογικών και /ή συναφών θεσμικών θεμάτων που 

αφορούν τις  σχέσεις  του προσωπικού με την Εταιρεία και 

καταργεί  όλες τις  προηγούμενες ρυθμίσεις  επί  των παραπάνω 

θεμάτων,  εκτός εκείνων για τις  οποίες γίνεται  ρητή αναφορά 

στους όρους της παρούσας.  Η παρούσα  καταργεί  όλες τις  μέχρι 

τώρα ισχύουσες ειδικές ή επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις  

Εργασίας και/ή Διαιτητικές Αποφάσεις ,  υπό οποιαδήποτε 

Νομική Μορφή, Παραρτήματα τούτων,  Πρωτόκολλα ή Πρακτικά 

Συμφωνίας είτε  συνοδευτικά τούτων είτε  ανεξάρτητα ,  κάθε 

είδους και μορφής συλλογικές συμφωνίες εργασιακού 
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ενδιαφέροντος,  αποφάσεις  ή πράξεις  Διοικήσεως εργασιακού 

χαρακτήρα, κλπ. ,  εκτός,  αποκλειστικά και μόνον,  του 

Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και των σ’  αυτόν 

περιεχόμενων ρυθμίσεων,  τηρουμένων των κει μένων διατάξεων. 

Εξαιρείται  η Ειδική Επιχειρησιακή Σύμβαση Τηλεεργασίας η 

οποία προσαρτάται στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε.  και  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της.  

 

8.  ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ  

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει  την ημερομηνία κατάθεσής της 

στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 9 ,  παρ.  2 του Ν. 1876/90).  

Συμφωνείται ,  υπό την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 12 

του Ν. 1876/1990,  ότι  κανένα μέρος δεν θα μπορεί  να 

καταγγείλει  ή να ζητήσει  την αναθεώρηση ή τροποποίηση της  

παρούσης κατά το διάστημα συμφωνημένης ισχύος της εκτός 

μόνον υπό τις  προϋποθέσεις  του Νόμου.   

Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση καταρτίσθηκε 

εγγράφως σε τρία (3)  πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από 

τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών, και  λαμβάνουν ένα (1) 

η Εταιρία,  ένα (1)  ο  Σύλλογος Υπαλλήλων και αντίγραφ ο θα 

κατατεθεί  ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας 

μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε  επιβεβαίωση και πίστωση 

των ανωτέρω, υπογράφονται τα τρία πρωτότυπα της 

καταρτιθείσης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

υπό των μερών, ως έπεται :   

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι από πλευράς του Συλλόγου, 

σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται 

οι :  
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Πετσαλάκης Γιάννης  Αγγελινά Γεωργία  

Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης  Λευθεριώτης Τηλέμαχος  

Σκανδάλης Βασίλης  Νασούφης Γιάννης  

Αντωνίου Σπύρος  Καρατζαφέρης Γιάννης  

Αναγνωστοπούλου Σίσσυ  Σεφερλής Βασίλης  

Τσελέκης Κωνσταντίνος   

 

καθώς και οι  νομικοί  σύμβουλοι του Συλλόγου.   

 

Κατόπιν αυτών,  σας καλούμε για την πρώτη συνάντηση των 

απευθείας διαπραγματεύσεων,  (ορίζοντας ταυτόχρονα τους 

διαπραγματευτές από την πλευρά σας),  που προτείνουμε να 

γίνει  σύμφωνα με τις  χρονικές προθεσμίες του Ν. 1876/90,  τη  

Δευτέρα  20/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.  στα γραφεία του 

Συλλόγου Υπαλλήλων (Λ. Συγγρού 103 -105,  γρ.  426,  4ος 

όροφος).   

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσ ει  την παρούσα σε 

αυτούς που απευθύνεται,  προς γνώση τους για τις  νόμιμες 

συνέπειες ,  αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής 

του.   

Αθήνα, 3/9/2021  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α.  «Η ΕΘΝΙΚΗ»  

Ο Πρόεδρος  Η Γεν.  Γραμματέας  

Γιάννης Πετσαλάκης  Γεωργία Αγγελινά  

 


