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Προς: 

1. Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ),  

Βησσαρίωνος 9, Αθήνα 

2. Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), Αµερικής 21Α, Αθήνα 

3. Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), Σκουφά 50, Αθήνα και 

4. ΣΕΒ - σύνδεσµο επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, Αθήνα 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

37/2009 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας – µελών πρωτοβαθµίων σωµατείων που ανήκουν 

στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες – µέλη των οργανώσεων 

«Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 

Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 21/30-9-2009) 

 

Α- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 88/22-06-2009 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆. η 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία 

«Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, 

που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής και των οργανώσεων: 

(α) Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) 

(β) Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και 

(γ) ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών  

Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, που θα ρυθµίζει 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας στις Τράπεζες – µέλη των πιο πάνω οργανώσεων.   
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2. Στις 16/9/09 επιλέχθηκα µε πρώτη κλήρωση ∆ιαιτητής, µε αναπληρωµατικό το 

Μεσολαβητή - ∆ιαιτητή κ. Φ. Κλαουδάτο, που επελέγη µε τον ίδιο τρόπο.  

3. Το ιστορικό της υπόθεσης κατά το στάδιο της µεσολάβησης έχει, συνοπτικά, ως 

εξής: Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών είχε αποστείλει προς τον Ο.ΜΕ.∆. και την 

ΟΤΟΕ την από 29-06-2009 Εξώδικη Απάντηση – Πρόσκληση σε απάντηση της µε 

αρ. πρωτ. 1236/24-06-2009 πρόσκλησης του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. για ανάδειξη 

Μεσολαβητή, µε την οποία καταληκτικά καλεί τον Ο.ΜΕ.∆. και τα όργανά του να 

αναστείλει τις διαδικασίες ανάδειξης Μεσολαβητή. Επίσης, συνηµµένα κατέθεσε 

σχετική Γνωµοδότηση του Καθηγητή Κ. Καλαβρού η οποία συµπερασµατικά 

καταλήγει «ότι είναι υποχρεωτική για τον ∆ιαιτητή που θα επιληφθεί κάθε 

µελλοντικής αίτησης της ΟΤΟΕ για διεξαγωγή διαιτητικής διαδικασίας µε την ΕΕΤ 

κατά τους όρους του Ν. 1876/1990 η αναστολή της διαδικασίας αυτής για όσο 

χρονικό διάστηµα έχει καταστεί εκκρεµές ενώπιον των αποκλειστικά αρµοδίων 

πολιτικών δικαστηρίων το ζήτηµα της συνδροµής ή µη υποχρέωσης προς 

διαπραγµάτευση στο πρόσωπο της ΕΕΤ».    Ανάλογου περιεχοµένου ήταν και οι 

από  29-06-2009 επιστολές της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και 

του ΣΕΒ. Ειδικά ο τελευταίος  ανέφερε εκεί ότι η συµµετοχή ορισµένων τραπεζών 

στο ΣΕΒ δεν τον καθιστά εργοδοτική οργάνωση του κλάδου, ισχυρισµό που 

επανέλαβε µε την από 09-07-2009 επιστολή του προς το Μεσολαβητή. 

Η ΕΕΤ επανήλθε µετά την ανάδειξη του µεσολαβητή µε την α) από 10-07-2009 

Εξώδικη ∆ιαµαρτυρία – Αίτηση µε την οποία έθεσε πρόσθετα ζητήµατα σχετικά µε την 

ανάδειξη του και β)  µε την από 24-07-2009 Εξώδικη Απάντηση µε την οποία έθεσε 

θέµα αναστολής της διαδικασίας µεσολάβησης µέχρι την επίλυση των νοµικών 

θεµάτων που είχαν τεθεί από την ίδια ενώπιον των δικαστηρίων. Και η Ένωση 

Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος επανήλθε µε νέα από 29-07-09 επιστολή της µε 

ανάλογο περιεχόµενο. 

Κατά την φάση της µεσολάβησης και συγκεκριµένα την 14-07-2009 η ΕΕΤ κατέθεσε 

αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε 

αίτηµα απαγόρευσης της προόδου της διαδικασίας µεσολάβησης έως την έκδοση 

τελεσίδικης απόφασης επί της από 07-10-2008 αγωγής της. Επίσης, την ίδια 

ηµεροµηνία (14-07-2009) κατατέθηκε Αίτηση για διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων 

ενώπιον του ιδίου Πρωτοδικείου από τις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS  A.E., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ASPIS BANK ATE, µε αίτηµα απαγόρευσης της διαδικασίας µεσολάβησης 

έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 07-10-2008 αγωγής τους. 
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Ο µεσολαβητής αξιολόγησε τους παραπάνω ισχυρισµούς, υπό το φως και της από 29-

07-2009 γνωµοδότησης του ∆ικηγόρου κ. Α. Ταµπάκη που παρήγγειλε το ∆Σ του 

ΟΜΕ∆, αλλά και των λοιπών εγγράφων και γνωµοδοτήσεων που κατέθεσαν τα µέρη 

και έκρινε αφενός µεν ότι ήταν νόµιµη η προσφυγή της εργατικής πλευράς (ΟΤΟΕ) 

στη Μεσολάβηση, αφετέρου δε ότι υπήρξε Άρνηση Μεσολάβησης εκ µέρους της 

εργοδοτικής πλευράς και ειδικότερα από τις «Ελληνική Ένωση Τραπεζών» (ΕΕΤ), 

«Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών» (ΣΕΒ), και «Ένωση  Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος» (ΕΣΤΕ) λόγω της άρνησής τους για µεσολάβηση. 

4. Κατά την διαδικασία ενώπιον του διαιτητή έγιναν δύο συναντήσεις, κατόπιν 

σχετικών προσκλήσεων που επιδόθηκαν µε δικαστικό επιµελητή, στις 22-09-09 

και 24-09-09, στις οποίες προσήλθε µόνον η εργατική πλευρά.  Η εργοδοτική 

απέστειλε εκ νέου, η µεν «Ελληνική Ένωση Τραπεζών» (ΕΕΤ) την από 22-09-

2009 εξώδικη δήλωση, η δε «Ένωση  Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος» 

(ΕΣΤΕ) δήλωση, που επαναλάµβαναν τις ίδιες ως άνω θέσεις τους και καλούσαν 

σε διακοπή της διαδικασίας της διαιτησίας. Στις ανωτέρω συναντήσεις 

συζητήθηκαν επί της ουσίας τα αιτήµατα της ΟΤΟΕ, ενώ στην δεύτερη 

κατατέθηκε και σχετικό υπόµνηµα της. Τονίσθηκε από τους εκπροσώπους της η 

ανάγκη θεσµικής ρύθµισης του καθεστώτος των απολύσεων. 

Β-  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ’ ΟΨΗ  

α. Η από 04-06-09 Πρόσκληση για ∆ιαπραγµάτευση της ΟΤΟΕ και η από 22-06-09 

Αίτησή της για Μεσολάβηση στον Ο.ΜΕ.∆., µε συνηµµένες τις απόψεις και τις 

διεκδικήσεις της για τη σύναψη εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για τον κλάδο των τραπεζών 

έτους 2009. 

β. Η από 29-06-2009 Εξώδικη Απάντηση – Πρόσκληση της ΕΕΤ προς τον Ο.ΜΕ.∆. για 

αναστολή των διαδικασιών ανάδειξης Μεσολαβητή και η συνηµµένη Γνωµοδότηση 

του Καθ. Κ. Καλαβρού καθώς και οι από 29-06-09 επιστολές των ΕΣΤΕ και ΣΕΒ προς 

τον Ο.ΜΕ.∆. 

γ. Τα από 09-07-2009, 15-07-2009 και 02-09-2009 Πρακτικά Μεσολάβησης.   

δ. Η από 10-07-2009 Εξώδικη ∆ιαµαρτυρία – Αίτηση της ΕΕΤ µε την οποίαν 

εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε την ανάδειξη του Μεσολαβητή.   

ε. Η από 10-07-2009 σχετική γνωµοδότηση του καθηγητή ∆. Τραυλού που κατέθεσε 

η ΟΤΟΕ.  

στ. Η από 06-07-2009 αίτηση της ΕΕΤ για διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά ΟΤΟΕ, Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή, 

Προέδρου Ο.ΜΕ.∆, Γ. Κουκουλέ και Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. κατάθεσης δικογράφου 

10525/2009).  
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Επίσης, η από 06-07-2009 αίτηση για διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του 

ιδίου Πρωτοδικείου από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS  A.E., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

ASPIS BANK ATE κατά της ΟΤΟΕ, της ΕΕΤ, του ΣΕΒ, του Ο.ΜΕ.∆. και του 

Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή (αριθµ. κατάθεσης δικογράφου 10462/2009). 

ζ. Η από 24-07-2009 Εξώδικη Απάντηση – Αναφορά της ΕΕΤ για αναστολή της 

διαδικασίας µεσολάβησης µέχρι την επίλυση των νοµικών θεµάτων που έχουν τεθεί 

ενώπιον των δικαστηρίων.  

η. Η από 29-07-2009 γνωµοδότηση του κ. Α. Ταµπάκη  

θ. Η από 29-07-2009 επιστολή της ΕΣΤΕ προς το Μεσολαβητή για αναστολή της 

διαδικασίας µεσολάβησης µέχρι την επίλυση των νοµικών θεµάτων από τα 

δικαστήρια, καθώς και η από 14-07-2009 αίτησή της για προσωρινή ρύθµιση 

καταστάσεως ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Ασφαλιστικών 

Μέτρων) κατά ΟΤΟΕ, Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή και Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. κατάθεσης 

δικογράφου 11059/2009)  

ι. Η από 7-10-2008 αγωγή των ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS  A.E., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ASPIS BANK ATE, MARFIN 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, FBB Πρώτη Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε. κατά της ΟΤΟΕ, της 

ΕΕΤ, του ΣΕΒ, του Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή, του ∆ιαιτητή Α. Νικολόπουλου και 

του Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. κατάθεσης δικογράφου 4662/2008). 

ια. Η από 7-10-2008 αγωγή της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος κ.λπ 

κατά της ΟΤΟΕ, του Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή, του ∆ιαιτητή Α. Νικολόπουλου, του 

Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. Γ. Κουκουλέ και του Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. κατάθεσης δικογράφου 

4654/2008). 

ιβ. Η από 7-10-2008 αγωγή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κατά της ΟΤΟΕ, του 

Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή, του ∆ιαιτητή Α. Νικολόπουλου, του Προέδρου του 

Ο.ΜΕ.∆. Γ. Κουκουλέ και του Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. κατάθεσης δικογράφου 4653/2008). 

ιγ. Η από 16-10-2008 αγωγή του ΣΕΒ κατά της ΟΤΟΕ και του Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. 

κατάθεσης δικογράφου 5227/2008). 

ιδ. Η από 21-07-2008– γνωµοδότηση του Καθηγητή  Φ. ∆ωρή. 
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ιε. Η υπ’ αριθµ. 39/2008 ∆.Α. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε τραπεζικές, οµοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις 

του κλάδου σε ολόκληρη τη χώρα. 

ιστ. Τα καταστατικά της ΕΕΤ, της ΕΣΤΕ και του ΣΕΒ. 

ιζ.  Την έκθεση του Μεσολαβητή Μ. Σταµπουλή. 

ιη. Η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 - 2009, σύµφωνα µε την οποία οι βασικοί µισθοί και τα 

βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων αυξήθηκαν από 1/5/2009 κατά ποσοστό 5,5%.  

ιθ. Το επίπεδο κερδοφορίας και τους ρυθµούς ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου 

στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι τον θέτουν στην πρώτη θέση 

συγκριτικά προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, παρά τη σχετική 

µείωση κερδοφορίας το τρέχον έτος λόγω της οικονοµικής κρίσης. Λήφθηκε ιδιαίτερα 

υπόψη η αποδοχή της «Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών» (ΕΕΤ), η οποία περιέχεται 

στην από 6 Ιουλίου 2009 προαναφερθείσα Αίτηση Αναστολής της κατά της ΟΤΟΕ, 

του Μεσολαβητή, του Προέδρου του ΟΜΕ∆ και του ΟΜΕ∆, κατά την οποία  «οι 

τράπεζες στην Ελλάδα αποδείχθηκαν ισχυρές, ξεπέρασαν την οικονοµική κρίση και 

αναµφίβολα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τυχόν µεγαλύτερες αυξήσεις, που 

ίσως συµφωνηθούν σε κλαδικό επίπεδο, µετά την άρση της εκκρεµότητας.» (σελ. 61 

της αίτησης) 

κ.  Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα, που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της 

συλλογικής διαφοράς. 

Γ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, έκρινα ότι: 

1. Η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα µονοµερώς από την ΟΤΟΕ (αρ. πρωτ. 

ΟΜΕ∆ 2101/30.7.2008), λόγω άρνησης µεσολάβησης για τις οργανώσεις ΕΕΤ, 

ΣΕΒ και ΕΣΤΕ, συνδικαλιστικές εργοδοτικές οργανώσεις που έχουν την κατά το 

άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1876/90 ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας. Τα περί του αντιθέτου επιχειρήµατα της εργοδοτικής πλευράς 

κρίθηκαν αβάσιµα, για τους λόγους που εκτίθενται συνοπτικά στη συνέχεια: 

α. Επί της ικανότητας για σύναψη σσε των εµπλεκοµένων εργοδοτικών 

οργανώσεων  

Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1876/90 «οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζοµένων και εργοδοτών και οι µεµονωµένοι εργοδότες έχουν δικαίωµα και 

υποχρέωση να διαπραγµατεύονται για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης 

εργασίας.» Η διάταξη αυτή εξειδικεύει την επιταγή του άρθρου 22 παρ. 2 του 
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Συντάγµατος, που ορίζει ότι «µε νόµο καθορίζονται οι  γενικοί όροι εργασίας, 

που συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις  εργασίας µε ελεύθερες 

διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε τους  κανόνες που θέτει η 

διαιτησία».  

Σύµφωνα µε τη συνταγµατική ρύθµιση, τόσο η διαδικασία θέσπισης των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας όσο και η διαδικασία της διαιτησίας (ως 

ultimum remedium) αποτελούν παρανοµοθετική, κανονιστική λειτουργία, 

σύµφωνα και µε την πανηγυρική διατύπωση της ΑΠ (Ολ) 25/2004, κατά την 

οποία «ο διαιτητής του ν. 1876/1990 µε τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως 

στην προκείµενη περίπτωση που ρύθµισε τους όρους αµοιβής και εργασίας 

εργαζοµένων δεν δικαιοδοτεί αλλά ασκεί κανονιστική λειτουργία, στηριζόµενη 

στο Σύνταγµα και τον ως άνω νόµο.»  

Προϋπόθεση, πάντως, για να έχει ο διαιτητής αρµοδιότητα κατά το ν. 1876/90 

και το άρθρο 22 παρ. 2 Συντάγµατος, είναι τα µέρη που επιθυµούν να συνάψουν 

σσε να έχουν την προς τούτο, κατά το άρθρο 6 § 1 ν. 1876/1990 «ικανότητα για 

σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας» (αρµοδιότητα). Επ’αυτού και ως προς 

κάθε µία από τις εµπλεκόµενες εργοδοτικές οργανώσεις σηµειώνονται τα εξής:  

Ως προς την ΕΕΤ: 

Ο βασικός ισχυρισµός της ΕΕΤ είναι ότι δεν αποτελεί εργοδοτική οργάνωση και 

ότι για τη σύναψη σσε επί του προκειµένου  έδαφος εφαρµογής έχει η § 4 του 

άρθρου 3 του ν. 1876/90.  Είναι αληθές ότι κάθε συνένωση επιχειρηµατικών 

µονάδων δεν αποτελεί αυτονόητα και άνευ άλλου «εργοδοτική οργάνωση» ούτε 

είναι υποχρεωµένη να αποδέχεται την εµπλοκή της σε διαπραγµατεύσεις για τη 

σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Ο όρος «εργοδοτική οργάνωση» έχει 

ειδικότερο και συγκεκριµένο περιεχόµενο: κατά το άρθρο 10 της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας 87/1948, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 4204/1961, σηµαίνει 

«πάσαν οργάνωσιν εργοδοτών ή εργαζοµένων, σκοπός της οποίας είναι η 

προαγωγή και προάσπισις των συµφερόντων των εργαζοµένων και των 

εργοδοτών», ανεξαρτήτως οργανωτικής ή νοµικής µορφής.  

Τούτο δεν σηµαίνει ότι οι «εργοδοτικές οργανώσεις» πρέπει να έχουν 

αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή και προάσπιση των εργοδοτικών και µόνο 

συµφερόντων των µελών τους. Αυτός ο σκοπός µπορεί να συνυπάρχει και µε 

άλλους σκοπούς των εν λόγω οργανώσεων, χωρίς να αίρεται εξ αυτού του λόγου 

ο κατά την έννοια της ως άνω ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας χαρακτήρας τους ως 

«εργοδοτικών». Αυτό άλλωστε ανταποκρίνεται στη φύση του πράγµατος, 

δεδοµένου ότι εργοδότες είναι κατά κανόνα εµπορικές, βιοµηχανικές κ.λ.π. 

επιχειρήσεις, που είναι εύλογο να επιδιώκουν µε οργανώσεις, όπως είναι και οι 
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ΕΕΤ, ΣΕΒ και ΕΣΤΕ τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα στο σύνολο τους (πρβλ. 

Γνωµοδότηση Φ. ∆ωρή, σ. 10).  

Ο προσδιορισµός, πάντως, της εργοδοτικής φύσης µιας οργάνωσης δεν ανάγεται 

στον υποκειµενικό αυτοχαρακτηρισµό της, έστω και µέσω του καταστατικού της, 

αλλά αντικειµενικά, από το εάν, δηλαδή, περιλαµβάνεται στους καταστατικούς 

σκοπούς της η προαγωγή και προάσπιση των συµφερόντων των εργοδοτών. 

Από το καταστατικό, της ΕΕΤ προκύπτει ότι µεταξύ των σκοπών της 

περιλαµβάνεται και η διασφάλιση και εκπροσώπηση των συµφερόντων και 

δικαιωµάτων των µελών της (άρθρο 1 § 3), η παρακολούθηση ζητηµάτων 

συλλογικού ενδιαφέροντος και η διαµόρφωση κοινών θέσεων των µελών της επ' 

αυτών (άρθρο 4, β), καθώς επίσης η εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων 

των µελών της (άρθρο 4, γ). Ενόψει των ανωτέρω οι σκοποί της ΕΕΤ εµπίπτουν 

στον γενικότερο σκοπό τον οποίο προβλέπει, κατά τα ανωτέρω, η ∆ΣΕ 87/1948, 

δηλαδή την «προαγωγή και προάσπιση των συµφερόντων» των µελών της 

Ένωσης σε κάθε επίπεδο: άρα και στο επίπεδο των σχέσεων τους ως εργοδοτών 

έναντι των εργαζοµένων τους. Είναι συνεπώς πρόδηλος ο χαρακτήρας της ΕΕΤ 

ως (κλαδικής) «εργοδοτικής οργάνωσης» κατά τον ορισµό που δίνεται σε αυτήν 

µε το άρθρο 10 της ∆ΣΕ 87/1948, το οποίο θεσπίζει κανόνα αναγκαστικού 

δικαίου, και µάλιστα (κατά το άρθρο 28 § 1 του Συντάγµατος) αυξηµένης 

τυπικής ισχύος. 

 Ως προς τον ΣΕΒ: 

Ο ΣΕΒ αρνείται τη συµµετοχή του σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε την 

ΟΤΟΕ, επικαλούµενος ότι δεν υπάγεται στην § 4 του άρθρου 3 ν. 1876/1990 και 

ότι οι Τράπεζες που είναι µέλη του, αρνούνται να του δώσουν εξουσιοδότηση για 

τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η πρώτη από τις ως άνω 

αντιρρήσεις είναι αβάσιµη, διότι, σε κάθε περίπτωση, µεταξύ των µελών του 

είναι και τράπεζες και, συνεπώς, ο ΣΕΒ εκπροσωπεί και τα δικά τους εργοδοτικά 

συµφέροντα. Ως εκ τούτου συντρέχει και για τον ΣΕΒ το αποφασιστικής για την 

εφαρµογή του άρθρου 10 ∆ΣΕ 87/1948 σηµασίας κριτήριο που θέτει η εν λόγω 

διάταξη για τον χαρακτηρισµό µιας οργάνωσης ως εργοδοτικής: το κριτήριο της 

«προαγωγής και προάσπισης από αυτήν των συµφερόντων των µελών της» υπό 

την ιδιότητα τους (και) ως εργοδοτών. Λόγω δε της νοµοθετικής και 

συνταγµατικής υποχρέωσης για διαπραγµάτευση (περί της οποίας βλ. και 

κατωτέρω) και η δεύτερη αντίρρηση προβάλλεται αλυσιτελώς.  

 Ως προς την ΕΣΤΕ:  
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Και η ΕΣΤΕ αρνείται να συµµετάσχει σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε την 

ΟΤΟΕ, επικαλούµενη ότι µε βάση το καταστατικό της δεν είναι «εργοδοτική 

οργάνωση» και ότι πάντως δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τα µέλη της να 

διεξαγάγει διαπραγµατεύσεις µε την ΟΤΟΕ. Για την ταυτότητα του νοµικού 

λόγου ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον οι σκοποί της ΕΣΤΕ, όπως 

καταγράφονται στο καταστατικό της είναι αντίστοιχοι προς εκείνους της ΕΕΤ.  

Συνεπώς και οι τρεις ως άνω οργανώσεις αποτελούν, για τους λόγους που 

αναπτύχθηκαν υποστατές και νόµιµα λειτουργούσες «εργοδοτικές οργανώσεις», 

προς τις οποίες νοµίµως απευθύνθηκε η ΟΤΟΕ για τη σύναψη σσε και οι οποίες 

έχουν κατά το άρθρο 4 § 1 ν. 1876/1990 (σε συνδυασµό και προς τα άρθρα 2 

και 10 της ∆ΣΕ 87/1948) δικαίωµα και υποχρέωση διεξαγωγής συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. Η κατ' εξαίρεση εκπροσώπηση της εργοδοτικής πλευράς από 

τράπεζες (µεµονωµένους εργοδότες) που «καλύπτουν» -κατά τη ρητή 

διατύπωση της § 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου- «τουλάχιστον το 70% των 

εργαζοµένων στον κλάδο» (τον τραπεζικό), δεν ισχύει εν προκειµένω, δεδοµένου 

ότι δεν συντρέχει η αναγκαία κατά την εν λόγω διάταξη προϋπόθεση ότι «δεν  

υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου».  

β. Επί της προβληθείσας υποχρέωσης διακοπής ή αναστολής της 

διαδικασίας ενώπιον του ΟΜΕ∆ κατά το χρόνο που υφίσταται εκκρεµής 

δικαστική διαφορά  

Η ΕΕΤ, ιδίως, αλλά και η ΕΣΤΕ, επικαλούνται ότι εκκρεµούσης της δικαστικής 

αµφισβήτησης ως προς την ικανότητα των εργοδοτικών οργανώσεων για 

σύναψη σσε, κατά το άρθρο 6 § 1 του ν. 1876/1990, ο µεσολαβητής και ο 

διαιτητής του ΟΜΕ∆ θα έπρεπε να απείχαν από τα καθήκοντά τους, όσο διαρκεί 

η εκκρεµοδικία. Όµως, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, ο διαιτητής δεν ασκεί 

δικαιοδοτικό αλλά κανονιστικό έργο. Η κρίση του για τη συνδροµή ή όχι των 

προϋποθέσεων των άρθρων 6 παρ. 1 του νόµου, αλλά και κάθε άλλης αναγκαίας 

κρίσης για την υπαγωγή του πραγµατικού των υποθέσεων διαφορών 

συµφερόντων που χειρίζεται στις ρυθµίσεις του ν. 1876/90 δεν συνιστά άσκηση 

δικαιοδοτικής αρµοδιότητας (ούτε καν παρεµπιπτόντως) επί προδικαστικού 

δικονοµικού ή ουσιαστικού ζητήµατος 

Αποτελεί απλώς ερµηνεία των εφαρµοστέων διατάξεων, στην οποία είναι 

αναγκασµένος να προβεί όπως κάθε άλλος εφαρµοστής του δικαίου για να 

αποφασίσει ακριβώς εάν έχει ή όχι αρµοδιότητα να ασχοληθεί µε τη 

συγκεκριµένη υπόθεση. ∆εν «τέµνει», εποµένως, οποιαδήποτε νοµική διαφορά 

αλλά ερµηνεύει τις υφιστάµενες διατάξεις προκειµένου να ασκήσει την 

αρµοδιότητα του, η δε ερµηνεία στην οποία προβαίνει τελεί, προφανώς, υπό τον 
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έσχατο έλεγχο του αρµοδίου δικαστή. Συνεπώς, δεν υφίσταται καν ζήτηµα 

«αρµοδιότητας της αρµοδιότητας». Ο διαιτητής που ερµηνεύει τις διατάξεις του 

ν. 1876/90 προκειµένου να τις εφαρµόσει ασκεί συγκεκριµένη, απονεµηµένη από 

το νόµο αυτό (κατά συνταγµατική επιταγή) αρµοδιότητα και δεν χρειάζεται να 

καταφύγει σε οποιοδήποτε τεκµήριο «αρµοδιότητας της αρµοδιότητας». 

Εφόσον, εποµένως, κατά την ελεύθερη κρίση του (ελέγξιµη, βεβαίως, από τον 

δικαστή) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, όχι απλώς δεν έχει υποχρέωση 

να αναστείλει την έκδοση της απόφασης, αλλά έχει απευθείας από το Σύνταγµα 

αντίθετη επιτακτική και άµεση υποχρέωση να ασκήσει τα καθήκοντα του, 

εφόσον αποδεδειγµένα στη φάση της διαιτησίας συντρέχει η πρόβλεψη του 

άρθρου 22 παρ. 2 ότι «έχουν αποτύχει οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις».  

Για το λόγο αυτό οφείλει ο διαιτητής να ενεργήσει άµεσα ως ultimum refugium, 

ούτως ώστε να µην υπάρξει κανονιστικό κενό στις συλλογικές ρυθµίσεις, λόγω 

της ανωτέρω αποτυχίας. Ορθά συναφώς υποστηρίζεται, (βλ. Γνωµοδότηση ∆. 

Τραυλού-Τζανετάτου, σ. 12) ότι ακόµη και τυχόν θέσπιση από το νοµοθέτη 

υποχρέωσης αναστολής του έργου του ΟΜΕ∆ κατά την διάρκεια της 

εκκρεµοδικίας θα ήταν αντισυνταγµατική, λόγω σοβαρής υπονόµευσης και 

αποσταθεροποίησης της τελολογίας του άρθρου 22 παρ.2 του Συντάγµατος. 

Και τούτο γιατί, όπως ορθά παρατηρείται, «η συλλογική διαπραγµάτευση, η 

οποία, αν ευοδωθεί, οδηγεί στη σύναψη συλλογικής συµβάσεως, δεν είναι 

ιδιωτική υπόθεση των φορέων της συλλογικής αυτονοµίας, που έχουν την 

προνοµία να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις, αλλά προδιαγεγραµµένη 

συνταγµατικά κοινωνική λειτουργία. Άρνηση διαπραγµατεύσεων αντίκειται στη 

συνταγµατική βούληση». (Αλ. Καρακατσάνης, Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο, 1988, 

σελ. 105 αρ. 138, πρβλ. Γνωµοδότηση Φ. ∆ωρή, σ.  6.) Για την ταυτότητα του 

νοµικού λόγου, όχι µόνον η άρνηση διαπραγµάτευσης αλλά και η άρνηση 

έκδοσης διαιτητικής απόφασης είναι αντισυνταγµατική. 

 

2. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η απόφαση µου έχει ως εξής: 

 



«∆ιαιτητική απόφαση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας – µελών πρωτοβαθµίων 

σωµατείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες – µέλη 

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

Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και «ΣΕΒ σύνδεσµος 

επιχειρήσεων και βιοµηχανιών»  

Άρθρο 1  

Πεδίο ισχύος 

(α) Στη διαιτητική αυτή απόφαση υπάγονται οι εργαζόµενοι - µέλη πρωτοβαθµίων 

σωµατείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες - µέλη των 

οργανώσεων «Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και «ΣΕΒ σύνδεσµο επιχειρήσεων και βιοµηχανιών». 

(β) Για τους υπαγόµενους στην παρούσα εφαρµογή έχει η ∆Α 39/2008 καθώς και όλες 

οι προηγούµενες αυτής συλλογικές ρυθµίσεις (συλλογικές συµβάσεις εργασίας και 

διαιτητικές αποφάσεις) για το προσωπικό των Τραπεζών. 

Άρθρο 2  

Αυξήσεις βασικών µισθών 

1. Οι βασικοί µισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού 

(κύριο, βοηθητικό και καθαριότητας) βάσει της ∆.Α. 39/2008, αυξάνονται από 

4/6/09 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30/9/09 

αυξάνονται περαιτέρω από 1/10/09 κατά ποσοστό 2,5% και διαµορφώνονται, 

στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη ακεραία µονάδα ευρώ, ως εξής: 
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ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009  Από 1/10/2009 
    30/9/2009   

        

0 948 976 1000 
1 949 977 1001 
2 950 979 1003 
3 951 980 1005 
4 952 981 1006 
5 953 982 1007 
6 954 983 1008 
7 955 984 1009 
8 956 985 1010 
9 957 986 1011 

10 959 988 1013 
11 960 989 1014 
12 961 990 1015 
13 962 991 1016 
14 963 992 1017 
15 964 993 1018 
16 965 994 1019 
17 969 998 1023 
18 979 1008 1033 
19 992 1022 1048 
20 1003 1033 1059 
21 1014 1044 1070 
22 1025 1056 1082 
23 1037 1068 1095 
24 1049 1080 1107 
25 1059 1091 1118 
26 1071 1103 1131 
27 1081 1113 1141 
28 1092 1125 1153 
29 1104 1137 1165 
30 1116 1149 1178 
31 1126 1160 1189 
32 1137 1171 1200 
33 1151 1186 1216 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

        

0 879 905 928 
1 883 909 932 
2 884 911 934 
3 885 912 935 
4 887 914 937 
5 888 915 938 
6 890 917 940 
7 891 918 941 
8 894 921 944 
9 895 922 945 

10 897 924 947 
11 900 927 950 
12 901 928 951 
13 903 930 953 
14 904 931 954 
15 905 932 955 
16 907 934 957 
17 915 942 966 
18 925 953 977 
19 932 960 984 
20 942 970 994 
21 953 982 1007 
22 962 991 1016 
23 970 999 1024 
24 980 1009 1034 
25 989 1019 1044 
26 999 1029 1055 
27 1009 1039 1065 
28 1016 1046 1072 
29 1026 1057 1083 
30 1037 1068 1095 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

        

0 839 864 886 
1 843 868 890 
2 844 869 891 
3 846 871 893 
4 847 872 894 
5 848 873 895 
6 851 877 899 
7 852 878 900 
8 854 880 902 
9 856 882 904 

10 858 884 906 
11 860 886 908 
12 861 887 909 
13 863 889 911 
14 864 890 912 
15 866 892 914 
16 867 893 915 
17 868 894 916 
18 870 896 918 
19 871 897 919 
20 872 898 920 
21 874 900 923 
22 875 901 924 
23 877 903 926 
24 878 904 927 
25 879 905 928 
26 883 909 932 
27 885 912 935 

 

2.  Για κάθε χρόνο παραµονής στα καταληκτικά κλιµάκια του ενιαίου µισθολογίου και 

µέχρι οκτώ χρόνια, οι ανωτέρω βασικοί µισθοί διαµορφώνονται 

στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη ακεραία µονάδα ευρώ, ως εξής: 
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ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ  
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

        

1 1162 1197 1227 
2 1172 1207 1237 
3 1182 1217 1247 
4 1195 1231 1262 
5 1207 1243 1274 
6 1216 1252 1283 
7 1228 1265 1297 
8 1239 1276 1308 

    
    
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

        

1 1047 1078 1105 
2 1055 1087 1114 
3 1064 1096 1123 
4 1077 1109 1137 
5 1084 1117 1145 
6 1093 1126 1154 
7 1105 1138 1166 
8 1115 1148 1177 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

        

1 886 913 936 
2 889 916 939 
3 895 922 945 
4 902 929 952 
5 907 934 957 
6 913 940 964 
7 917 945 969 
8 923 951 975 

3. Οι βασικοί µισθοί των ∆ιευθυντών και των Υποδιευθυντών διαµορφώνονται, 

στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη ακεραία µονάδα ευρώ, ως εξής: 

 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
    

ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

31/12/2008     
  Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
      

  4/6/2009 Από 1/10/2009 
  30/9/2009   

      

1366 1407 1442 
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
    

ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

31/12/2007     
  Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
      

  4/6/2009 Από 1/10/2009 
  30/9/2009   

      

1572 1619 1659 

 

4. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των ∆ιευθυντών και των Υποδιευθυντών για κάθε 

χρόνο παραµονής τους µετά το 33ο κλιµάκιο ή για κάθε χρόνο παραµονής τους στο 

βαθµό, διαµορφώνονται, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη ακεραία µονάδα 

ευρώ, ως εξής: 

 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   

1 1380 1421 1457 
2 1393 1435 1471 
3 1406 1448 1484 
4 1421 1464 1501 
5 1432 1475 1512 
6 1447 1490 1527 
7 1461 1505 1543 
8 1475 1519 1557 
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
    

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  31/12/2008     
    Αύξηση 3% Αύξηση 2,5% 
        

    4/6/2009 Από 1/10/2009 
    30/9/2009   
        

1 1585 1633 1674 
2 1602 1650 1691 
3 1619 1668 1710 
4 1635 1684 1726 
5 1649 1698 1740 
6 1666 1716 1759 
7 1681 1731 1774 
8 1697 1748 1792 

 

Άρθρο 4  

Ποσοστιαία επιδόµατα 

(α) Τα ήδη καταβαλλόµενα ποσοστιαία επιδόµατα, βάσει Σ.Σ.Ε., ∆.Α. ή µε 

οποιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των εκάστοτε 

βασικών µισθών του Ενιαίου Μισθολογίου, µε τα ίδια ποσοστά και µε τους ίδιους 

όρους που ισχύουν µέχρι σήµερα. 

(β) Το ποσοστό του επιδόµατος Πολυετίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α2 της 

από 23/5/91 Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό των Τραπεζών, αυξάνεται από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας από 1,80% σε 1,85% ανά έτος και χορηγείται σε κάθε 

εργαζόµενο από τη συµπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας, µε τους ίδιους, 

κατά τα λοιπά, ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 

Άρθρο 5  

Βρεφονηπιακοί σταθµοί 

Το ύψος του επιδόµατος βρεφονηπιακού σταθµού, που είχε καθοριστεί από 1.9.2008 

σε 219€, αναπροσαρµόζεται από 1.9.2009 σε 231€ και χορηγείται σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β. 11 της από 24.4.1996 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - 

Ο.Τ.Ο.Ε. 
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Άρθρο 6  

Επίδοµα τοκετού 

Το επίδοµα τοκετού της παραγράφου 4 της από 7.5.1984 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - ΟΤΟΕ, 

όπως ισχύει σήµερα, αναπροσαρµόζεται από την 4.6.2009 σε 1.557€ από 1.476€ που 

είχε καθοριστεί µε την ∆Α 39/2008. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις 

χορήγησής του, βάσει της παραγράφου 4 της από 7.5.1984 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - 

Ο.Τ.Ο.Ε. 

Άρθρο 7 

Ερευνητικές και επιµορφωτικές δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ 

Το ήδη χορηγούµενο ποσό για τα ερευνητικά και τα επιµορφωτικά προγράµµατα του 

Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 6 της από 

22.12.2006 ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών, αναπροσαρµόζεται σε 180.139€ από 170.748€. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής 

αυτού. 

Άρθρο 8 

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 

(α) Το ήδη χορηγούµενο ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 7 της ∆.Α. 39/2008 , 

για την οικονοµική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, διαµορφώνεται από   4.6.2009  

σε   17.310€   µηνιαίως  από  16.408€ µηνιαίως.  

(β) Αντίστοιχα, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισµό, που είχε καθοριστεί από το 

άρθρο 7 της από 22.12.2006 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. και επανακαθορίστηκε µε 

την ∆.Α. 39/2008, διαµορφώνεται από 4.6.2009, σε 3.600€ µηνιαίως από 3.412€ 

µηνιαίως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτών, 

σύµφωνα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις. 

Άρθρο 9  

Συγκρότηση Επιτροπής 

Συγκροτείται διµερής επιτροπή, µε αντικείµενο την µελέτη του ενδεχοµένου 

µετατροπής της καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε αιτιώδη 

και την υποβολή σχετικών προτάσεων. Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι 7 µελής και 

θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της «Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ)», έναν 

της «Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)», έναν του «Συνδέσµου 

επιχειρήσεων και βιοµηχανιών (ΣΕΒ)» µε τους αναπληρωµατικούς τους και τρία µέλη 

που υποδεικνύονται από την ΟΤΟΕ, µε τους αναπληρωµατικούς τους. Ως Πρόεδρος 

ορίζεται πρόσωπο κοινής επιλογής των µερών και σε περίπτωση αδυναµίας 

συµφωνίας ο  ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ή πρόσωπο αναγνωρισµένου 
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κύρους που αυτός θα υποδείξει. Ο Πρόεδρος ορίζει τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή 

έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον µέλη της. Συγκροτείται το 

αργότερο εντός τριµήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και πρέπει να υποβάλει 

τα πορίσµατα της εντός εξαµήνου από τη συγκρότησή της, ούτως ώστε να ληφθούν 

αυτά υπόψη στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την σύναψη της επόµενης 

συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Άρθρο 10  

Συµψηφισµός Αµοιβής 

Αυξήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόµενους για το έτος 2009, 

συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις της παρούσας. 

Άρθρο 11  

Τελικές διατάξεις 

(α) Όλες οι προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις 

του κλάδου, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, 

αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και, εφόσον δεν τροποποιούνται µε τις διατάξεις 

της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα µε αυτές. 

(β) Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθµίσεις µισθολογικές και πάσης 

φύσεως θεσµικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπιστεί για τους εργαζόµενους 

του κλάδου µε διατάξεις νόµων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., Σ.Σ.Ε., ∆.Α., Κανονισµών, 

Οργανισµών Προσωπικού, Πρακτικών Συµφωνίας, αποφάσεων ∆.Σ. Τραπεζών και 

Πράξεων ∆ιοικήσεώς τους ή µε έθιµο ή µε επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται 

από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται στους 

εργαζόµενους που υπάγονται σε αυτήν. 

(γ)  Η παρούσα απόφαση ισχύει από 4.6.2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 28 Σεπτεµβρίου 2009 

  

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΠΘ 


