
   
   

Αθήνα, 26.11.2021

Σειρά Β΄

Αριθµός

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 11 
Νοεµβρίου 2021, ενέκρινε την παροχή κινήτρων µε σκοπό την οικειοθελή 
αποχώρηση υπαλλήλων από την υπηρεσία της Τράπεζας, µε επιλογή εκ 
µέρους των ενδιαφερόµενων είτε της άµεσης αποχώρησής τους έναντι 
καταβολής αποζηµίωσης είτε της λήψης µακροχρόνιας άδειας µετ’ αποδοχών, 
εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύµβουλο όπως µε Πράξεις 
του υλοποιήσει την ως άνω απόφαση. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης, 
καθώς και της από Νοεµβρίου 2021 έγκρισης του Διευθύνοντος Συµβούλου, 
εκδίδεται η παρούσα που περιέχει τους όρους του Προγράµµατος, οι οποίοι 
έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια του Προγράµµατος Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραµµα θα γίνονται δεκτές από τη 
Δευτέρα 29/11/2021 µέχρι και την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 15.15’.

2. Εργαζόµενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
συµµετοχής 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (978)

   
   



   
   

Το Πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά στο προσωπικό του Δικτύου 
Καταστηµάτων (εξαιρουµένου του Ναυτιλιακού Καταστήµατος) και των 
Διευθύνσεων Δικτύου (συµπεριλαµβανοµένου του Προσωπικού που τελεί στη 
Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) της Τράπεζας, υπαγόµενο και µη στις 
διατάξεις του Κανονισµού Εργασίας, που παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους και µερικής 
απασχόλησης), καθώς και τους έµµισθους µη τακτικούς δικηγόρους που 
στηρίζουν νοµικά Καταστήµατα του Δικτύου, υπό τον όρο ότι κάθε 
συµµετέχων στο Πρόγραµµα έχει συµπληρώσει:

α) το 40ο έτος της ηλικίας του και  
β) 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα.

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να 
είναι συµπληρωµένα µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31η Δεκεµβρίου 2021. 
Στα έτη υπηρεσίας συµπεριλαµβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε 
απορροφηθείσες από την Τράπεζα εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρείες του 
Οµίλου εσωτερικού βάσει σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας οποιασδήποτε 
µορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόµενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή 
δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζηµίωση λόγω λύσης της σχέσης 
εργασίας από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές Εταιρείες.

Από τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στην Τράπεζα µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου.

3. Επιλογές Προγράµµατος

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να επιλέξουν µεταξύ των κάτωθι:

Επιλογή 1: Άµεση αποχώρηση και λύση της σύµβασης εργασίας µε 
καταβολή αποζηµίωσης 
Ως ηµεροµηνία τελευταίας εργάσιµης ηµέρας και ηµεροµηνία λύσης της 
σύµβασης εργασίας/αποχώρησης από την Τράπεζα ορίζεται η 28/12/2021 και 
ο εργαζόµενος θα εισπράξει εφάπαξ αποζηµίωση που θα προκύπτει από το 
άθροισµα των ακόλουθων:

Ι. Βασική αποζηµίωση  

 Αριθµός µηνιαίων µισθών 
Έτη υπηρεσίας Ηλικία (έτη) 

 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 & άνω 
7 έως 10 8 20 25 35 
11 έως 25 18 20 25 35 
26 έως 34 18 25 30 40 
35 και άνω - - 30 40 

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόµενων τέκνων 
Δίνεται €7.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζηµίωσης για κάθε 
προστατευόµενο τέκνο του εκάστοτε συµµετέχοντα (ως τέτοιο νοείται 
αυτό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Τράπεζα 
χορηγεί το επίδοµα τέκνων).

   
   



   
   

III. Ειδική προσαύξηση  
Δίνεται προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζηµίωσης για το Προσωπικό 
το οποίο εµπίπτει σε τουλάχιστον µία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε 
περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εµπίπτει σε περισσότερες από µία 
κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί µια φορά):

- Προσωπικό το οποίο την 30/06/2021 υπηρετεί σε µονάδα του 
Δικτύου Καταστηµάτων, οι εργασίες της οποίας έχουν διακοπεί µέσα 
στο 2ο εξάµηνο του 2021 ή έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν µέχρι 
την 31/01/2022

- Προσωπικό το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των 
Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρούµενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση 
της υπηρεσίας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισµού 
Εργασίας)

ΙV. Προσαύξηση ετών υπηρεσίας  
Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζηµίωσης για το υπαγόµενο 
στις διατάξεις του Κανονισµού Εργασίας Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο 
του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω 
Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταµιακού Κλάδου 

καθώς και στους Δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής, οι οποίοι έχουν 
χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή µεγαλύτερο των 26 ετών και δεν 
τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιµία.

V. Προσαύξηση ηλικίας 
Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζηµίωσης βάσει της ηλικίας του 
υπαλλήλου, ως εξής: 

Ηλικία Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζηµίωσης 
50 - 54 30% 
55 - 59 20% 

60 και άνω 15% 

VΙ. Προσαύξηση για διευκόλυνση τυχόν επιθυµίας για προαιρετική 
συνέχιση ασφάλισης για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος 
Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον της 
βασικής αποζηµίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% 
επί του µικτού µηνιαίου µισθού πολλαπλασιαζόµενο επί 36 µήνες (3 έτη). 

Το τελικό µικτό ποσό της αποζηµίωσης (βασική αποζηµίωση και 
προσαυξήσεις, ήτοι άθροισµα Ι έως VI), το οποίο συνιστά αποζηµίωση λόγω 
λύσης της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε την Τράπεζα, δεν θα 
υπολείπεται των €20.000 και σε καµία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις 
€150.000.

VII. Προσαύξηση θέσης/ρόλου

Αποκλειστικά και µόνο για το Προσωπικό που την 31/10/2021 εµπίπτει σε 
τουλάχιστον µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

o έχει τοποθετηθεί οριστικά στη θέση του Teller ή του Chief Teller

o α ν ή κ ε ι σ τ ο δ υ ν α µ ι κ ό τ ω ν Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ν Δ ι κ τ ύ ο υ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των 
Διευθύνσεων Δικτύου)

   
   



   
   

o απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδοµένων (Data 
Remediation Project)

o είναι στέλεχος που κατέχει κλιµάκιο ευθύνης και δεν του έχουν 
ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα

θα δοθεί προσαύξηση (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εµπίπτει σε 
περισσότερες από µια κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί µια φορά) στο 
τελικό µικτό ποσό αποζηµίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω, ως εξής: 

Ηλικία Ποσό προσαύξησης θέσης / ρόλου στο τελικό µικτό ποσό 
αποζηµίωσης 

45 - 49 € 20.000 
50 - 54 € 40.000 

55 και άνω € 50.000 

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισµα της προσαύξησης θέσης / 
ρόλου και του τελικού µικτού ποσού αποζηµίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των €180.000.

Η αποζηµίωση που θα καταβληθεί περιλαµβάνει κάθε αποζηµίωση που τυχόν 
οφείλεται στον υπάλληλο λόγω λύσης της σχέσης εργασίας του όπως 
προβλέπεται από το Νόµο, Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή όρο της ατοµικής 
σύµβασης εργασίας του (συµπεριλαµβανοµένων αποζηµιώσεων που 
προβλέπονται από Εγκρίσεις ή Αποφάσεις της Διοίκησης).

Τέλος, οι συµµετέχοντες στην Επιλογή 1 δεσµεύονται για χρονικό διάστηµα 
ενός (1) έτους από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης µε την Τράπεζα να 
µην παρέχουν, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Τράπεζας, οι ίδιοι ή 
µέσω τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, τις υπηρεσίες τους µε 
οποιασδήποτε µορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του οποίου 
οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές µε αυτές της Τράπεζας ή 
οποιασδήποτε εταιρείας του Οµίλου της. Σε περίπτωση µη τήρησης, εκ 
µέρους τους, της ανωτέρω υποχρέωσής τους, εκείνοι θα υποχρεούνται στην 
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας της Τράπεζας.

Επιλογή 2: Λήψη 2ετούς µακροχρόνιας άδειας µε αποδοχές και λύση 
της σύµβασης εργασίας στη λήξη της άδειας

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόµενο από 29/12/2021 διετή άδεια µε 
πλήρεις αποδοχές, κατά τη λήξη της οποίας η σύµβασή του θα λυθεί 
αυτοδικαίως την 28/12/2023. 

Επιλογή 3: Λήψη 3ετούς µακροχρόνιας άδειας µε αποδοχές και λύση 
της σύµβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόµενο από 29/12/2021 τριετή άδεια µε 
µηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η 
σύµβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 28/12/2024.

Επιλογή 4: Λήψη 4ετούς µακροχρόνιας άδειας µε αποδοχές και λύση 
της σύµβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόµενο από 29/12/2021 τετραετή άδεια 
µε µηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η 
σύµβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 28/12/2025. 

Επιλογή 5: Λήψη 5ετούς µακροχρόνιας άδειας µε αποδοχές και λύση 
της σύµβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 

   
   



   
   

Η Τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόµενο, από 29/12/2021, πενταετή άδεια 
µε µηνιαία καταβολή του 50% των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η 
σύµβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29/12/2026.

Επιπλέον για τις επιλογές 2, 3, 4 και 5 (µακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 
ετών και 5 ετών) ισχύουν τα κάτωθι:

Κατά τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε τη νόµιµη 
αποζηµίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 
4093/2012 και 4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του 
Κώδικα Δικηγόρων). Ως µηνιαίος µισθός για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης 
ορίζονται οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα 
διαµορφωθούν το µήνα έναρξης της άδειας (και προσαυξηµένες µε βάση την 
Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019-2022 και την Κλαδική ΣΣΕ 2019-2021) βάσει της 
Επιλογής 2.

Tο συνολικό µικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των παροχών των 
επιλογών 2, 3, 4 και 5 (µακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 
ετών) και της νόµιµης αποζηµίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το µικτό ποσό των €300.000. 

Στις περιπτώσεις που το προαναφερόµενο άθροισµα υπερβαίνει το µικτό 
ποσό των €300.000, το ύψος της αποζηµίωσης θα µειώνεται µέχρι το ύψος 
του συνόλου των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε €300.000.

Ως µηνιαίος µισθός για τις αποδοχές που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια 
της µακροχρόνιας άδειας ορίζονται οι µικτές τακτικές αποδοχές που 
αναλογούν στο µήνα έναρξης της άδειας. Οι µηνιαίες αποδοχές των 
εργαζοµένων θα παραµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας σταθερές, 
ανεξαρτήτως µεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης ή του ύψους των 
νόµιµων αποδοχών του Προσωπικού της Τράπεζας, µε εξαίρεση τις αυξήσεις 
που προβλέπονται από την ισχύουσα Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019-2022 και την 
Κλαδική ΣΣΕ 2019-2021.

Επισηµαίνεται ότι παροχές που καταβάλλονται στον εργαζόµενο προς 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών και λοιπών αναγκών της Τράπεζας 
(ενδεικτικά: κουπόνια σίτισης, έξοδα κίνησης, έξοδα γραφείου κλπ.) θα 
διακοπούν.

Κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 ή 5 ετών θα 
καταβάλλονται οι αναλογούσες, βάσει των πράγµατι καταβαλλόµενων 
αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταµεία και λοιπούς φορείς ή 
λογαριασµούς.

Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόµενος απαλλάσσεται πλήρως από την 
υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα και εκείνη µε τη σειρά της 
απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που συνδέονται άρρηκτα µε την 
παροχή εργασίας εκ µέρους του εργαζόµενου και ιδίως µε την υποχρέωση 
χορήγησης πάσης φύσεως αδειών.

   
   



   
   

Ο εργαζόµενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της άδειας να απασχοληθεί σε 
άλλο εργοδότη ή να ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα χωρίς 
προηγούµενη άδεια της Τράπεζας. Κατ΄ εξαίρεση, δεν επιτρέπεται στον 
εργαζόµενο να παρέχει χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Τράπεζας, ο 
ίδιος ή µέσω τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, τις υπηρεσίες του µε 
οποιασδήποτε µορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του οποίου 
οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές µε αυτές της Τράπεζας ή 
οποιασδήποτε εταιρείας του Οµίλου της .  Σε περίπτωση µη τήρησης εκ 
µέρους του εργαζοµένου της ανωτέρω υποχρέωσής του, εκείνος, θα 
υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας της 
Τράπεζας.

Οι υπάλληλοι που ανήκουν στο υπαγόµενο στις διατάξεις του Κανονισµού 
Εργασίας Προσωπικό θα τεθούν µε την έναρξη της άδειας εκτός αυτού, µε 
εξαίρεση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 23 (οφειλόµενη 
εχεµύθεια) και 25 παρ. 1 (ανάµειξη σε δοσοληψίες µε πελάτες) του 
Κανονισµού Εργασίας, οι οποίες εξακολουθούν να τους δεσµεύουν.

4. Άλλες παροχές

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
Για όσους εκ των συµµετεχόντων εργαζόµενων δεν θα συνταξιοδοτηθούν, η 
Τράπεζα θα καλύψει την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (νοσοκοµειακή και 
εξωνοσοκοµειακή) των ιδίων καθώς και των έµµεσα ασφαλισµένων/
προστατευόµενων από εκείνους µελών της οικογένειάς τους, ανάλογα µε την 
επιλογή τους, ως ακολούθως:

Άµεση αποχώρηση (Επιλογή 1) 
i. Για όσους είναι ασφαλισµένοι στο ΤΥΠΕΤ, θα δοθεί η δυνατότητα 
επιλογής µεταξύ:

▪ συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των 
αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά 
το χρόνο αποχώρησης, έµµεσα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς 
τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
µέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο 
µέχρι πέντε (5) έτη ή

▪ παροχής ασφαλιστικής κάλυψης µέσω ασφαλιστικής εταιρείας 
επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο 
αποχώρησης, προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και 
τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δεκαπέντε (15) έτη και µέχρι την 
ηλικία των 70 ετών.

ii. Για όσους δεν είναι ασφαλισµένοι στο ΤΥΠΕΤ, παροχή ασφαλιστικής 
κάλυψης µέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους 
ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόµενα µέλη της 
οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δεκαπέντε 
(15) έτη και µέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Λήψη 2ετούς µακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 2) 
Επιλογή µεταξύ:

▪ συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των 
αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά 
το χρόνο αποχώρησης, έµµεσα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς 
τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
µέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο 
µέχρι τρία (3) έτη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας ή

   
   



   
   

▪ παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δεκατρία 
(13) έτη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας και µέχρι την ηλικία 
των 70 ετών, µέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, 
για τους ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, 
προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 3ετούς µακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 3) 
Επιλογή µεταξύ:

▪ συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των 
αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά 
το χρόνο αποχώρησης, έµµεσα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς 
τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
µέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο 
µέχρι δύο (2) έτη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας ή

▪ παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δώδεκα (12) 
έτη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας και µέχρι την ηλικία των 70 
ετών, µέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους 
ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόµενα µέλη 
της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 4ετούς µακροχρόνιας άδειας (Επιλογή 4) 
Επιλογή µεταξύ:

▪ συνέχισης της ασφάλισής τους και καταβολής από την Τράπεζα των 
αναλογουσών εισφορών στο ΤΥΠΕΤ, για τους ίδιους και για τα, κατά 
το χρόνο αποχώρησης, έµµεσα ασφαλισµένα µέλη της οικογένειάς 
τους και για όσο χρόνο αυτά πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
µέχρι τη συνταξιοδότηση και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο 
µέχρι ένα (1) έτος µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας ή

▪ παροχής ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο µέχρι έντεκα (11) 
έτη µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας και µέχρι την ηλικία των 70 
ετών, µέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους 
ίδιους και για τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόµενα µέλη 
της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα).

Λήψη 5ετούς µακροχρόνιας άδειας (επιλογή 5) 
Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο µέχρι δέκα (10) έτη 
µετά τη λύση της σύµβασης εργασίας και µέχρι την ηλικία των 70 ετών, 
µέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας, για τους ίδιους και για 
τα, κατά το χρόνο αποχώρησης, προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς 
τους (σύζυγο και τέκνα).

Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της παρεχόµενης ασφαλιστικής κάλυψης 
βρίσκονται συνηµµένες στην παρούσα Εγκύκλιο.

Στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

   
   



   
   

Για όσους εκ των συµµετεχόντων έχουν λάβει και δεν έχουν ήδη εξοφλήσει 
στεγαστικό και  καταναλωτικό δάνειο µε όρους που ισχύουν για τους 
υπαλλήλους της ΕΤΕ και δεν συνταξιοδοτούνται, οι όροι παραµένουν 
αµετάβλητοι από τη συµφωνηµένη λύση της σύµβασης εργασίας ή την 
έναρξη της µακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) µέχρι τη λύση της 
δανειακής σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι και θα παραµείνει και 
στο µέλλον ενήµερο. Ειδικά για τις περιπτώσεις στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων (εξαιρουµένων των ατοµικών δανείων αρµοδιότητας 
της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Επιχειρησιακής Αποτελεσµατικότητας 
Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου) στα οποία η λύση 
εργασιακής σχέσης επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της δανειακής 
σύµβασης, η τελευταία δεν λύεται αλλά παρατείνεται µέχρι την 
προκαθορισµένη λύση της δανειακής σύµβασης µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.

Οι όροι των πιστωτικών καρτών που έχουν ήδη χορηγηθεί θα παραµείνουν 
αµετάβλητοι µετά από τη συµφωνηµένη λύση της σύµβασης εργασίας ή την 
έναρξη της µακροχρόνιας άδειας (κατά περίπτωση) υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές είναι και θα παραµείνουν και στο µέλλον ενήµερες. 

Τυχόν µεταβολή των όρων των παραπάνω προϊόντων δυνάµει Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας ή συλλογικών συµφωνιών οι οποίες θα ισχύουν για το 
σύνολο του εν ενεργεία Προσωπικού, θα επιφέρει αντίστοιχη µεταβολή και 
στους όρους των προϊόντων των συµµετεχόντων.

Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Μετάβασης και Στήριξης

Οι εργαζόµενοι που θα συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα, θα έχουν τη 
δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να λάβουν ως επιπλέον παροχή 
Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Μετάβασης και Στήριξης από εξειδικευµένη 
εταιρεία.  
Ο συµµετέχων στο Πρόγραµµα θα έχει τη δυνατότητα να λάβει, ανάλογα µε 
τις ανάγκες του, συµβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά µε: 

▪ τις επαγγελµατικές του ικανότητες/δεξιότητες και τον τρόπο 
παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελµατικού του προφίλ,

▪ την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση των µέσων επαγγελµατικής 
και κοινωνικής δικτύωσης, 

▪ την προετοιµασία επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας του ιδίου ή της 
οικογένειας του,

▪ την κατάρτιση ενός πλάνου για την εφεξής διαχείριση των 
οικονοµικών του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των υπηρεσιών είναι η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος του συµµετέχοντα µε την αποχώρηση του από την Τράπεζα, 
αποστέλλοντας e-mail για τις Υπηρεσίες Επαγγελµατικής Μετάβασης και 
Στήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ethelousia@nbg.gr. µε το 
ονοµατεπώνυµό τους, το προσωπικό τους e-mail και το κινητό τους 
τηλέφωνο.

5. Λοιποί όροι

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει δεκτή την αίτηση του 
υπαλλήλου για αποχώρηση υπό τους άνω αναφερόµενους όρους, ιδίως σε 
περίπτωση που:
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▪ συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι , στους οποίους 
περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, και η παραβίαση εκ µέρους του 
υπαλλήλου των συµβατικών του υποχρεώσεων, η οποία δικαιολογεί 
την καταγγελία της σύµβασής του για λόγο που αφορά στο πρόσωπό 
του,

▪ βρίσκεται σε δικαστική διένεξη µε την Τράπεζα, από το αποτέλεσµα 
της οποίας µπορεί να επηρεαστεί το ύψος των καταβληθησόµενων 
οικονοµικών παροχών.

Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα δεν δύνανται να επαναπροσληφθούν στον 
Όµιλο της ΕΤΕ.

Τυχόν υφιστάµενες προς την Τράπεζα ληξιπρόθεσµες οφειλές των 
συµµετεχόντων, των οποίων η ρύθµιση δεν έχει ολοκληρωθεί προ της 
ηµεροµηνίας αποχώρησής τους από την υπηρεσία της Τράπεζας, θα 
συµψηφίζονται µε τις παροχές του Προγράµµατος.

6. Τρόπος υπολογισµού µισθών αποζηµίωσης

Ως µηνιαίος µισθός για τον υπολογισµό της εφάπαξ αποζηµίωσης ορίζονται οι 
µικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο µήνα Οκτώβριο 2021 (και 
προσαυξηµένες µε βάση την Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2019 και την Κλαδική ΣΣΕ 
2019-2021).

Για τους υπαλλήλους που βρίσκονται στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου 
σε άδεια άνευ αποδοχών, ως µηνιαίος µισθός για τον υπολογισµό της εφάπαξ 
αποζηµίωσης και των αποδοχών που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της 
µακροχρόνιας άδειας ορίζονται οι µικτές τακτικές αποδοχές του µήνα πριν 
την έναρξη της άδειας άνευ αποδοχών. 

Τυχόν αποζηµίωση για υπερεργασία, υπερωριακή εργασία, νυκτερινή 
εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες, καθώς και τα επιδόµατα µε 
κωδικούς 820 (επίδοµα στέγασης) και 838 (επίδοµα ειδικών οικονοµικών 
κινήτρων) δεν υπολογίζονται τόσο στην εφάπαξ αποζηµίωση, όσο και στο 
µηνιαίο µισθό ή ποσοστό αυτού που θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 
µακροχρόνιας άδειας, ακόµη και στην περίπτωση που αυτές καταβάλλονταν 
στον εργαζόµενο σταθερά και µόνιµα.

7. Χρόνος καταβολής ποσού αποζηµίωσης / µισθού µακροχρόνιας 
άδειας µε αποδοχές

Για την Άµεση Αποχώρηση

Το σύνολο του ποσού θα πιστωθεί στους τρεχούµενους λογαριασµούς 
µισθοδοσίας των συµµετεχόντων µέχρι την 28η Ιανουαρίου 2022.

Για την Μακροχρόνια Άδεια 

Οι καταβολές του µισθού ή του ποσοστού αυτού θα γίνονται σε µηνιαία βάση 
στον τηρούµενο ήδη στην Τράπεζα λογαριασµό µισθοδοσίας του 
εργαζόµενου, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τους εν ενεργεία 
εργαζόµενους, και θα συνεχίζεται η καταβολή των αναλογουσών 
εργοδοτικών εισφορών.

   
   



   
   

8. Φορολόγηση

Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο της επιλογής της άµεσης 
αποχώρησης είναι µικτή και υπόκειται σε όλες τις νόµιµες φορολογικές 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία καταβολής-πίστωσης στο 
λογαριασµό του δικαιούχου. Οµοίως, οι µισθοί ή το ποσοστό αυτών που θα 
καταβάλλονται στους υπαλλήλους που θα επιλέξουν τη µακροχρόνια άδεια 
είναι µικτοί και θα υπόκεινται στο σύνολο των νόµιµων, κατά τα χρονικά 
διαστήµατα καταβολής, κρατήσεων.

9. Εθελοντική συµµετοχή

Η συµµετοχή οποιουδήποτε εργαζοµένου στο παρόν Πρόγραµµα Εθελούσιας 
Αποχώρησης Προσωπικού είναι εθελοντική. Κάθε εργαζόµενος είναι 
ελεύθερος να επιλέξει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την επιλογή 
αποχώρησης και την υποβολή αιτήσεως.

10. Συµφωνία Λύσης Σύµβασης Εργασίας

Η υποβολή αίτησης εκ µέρους του εργαζόµενου για συµµετοχή σε µία εκ των 
προτεινόµενων επιλογών αποτελεί πρόταση εκ µέρους του για συµφωνηµένη 
λύση της σύµβασης εργασίας µε την Τράπεζα είτε στις 28/12/2021 είτε στη 
λήξη της µακροχρόνιας άδειας µε αποδοχές (ήτοι 28/12/2023, 28/12/2024, 
28/12/2025 ή 28/12/2026 κατά περίπτωση) και, εφόσον δεν θα έχει 
γνωστοποιηθεί σε αυτόν τυχόν άρνηση από την Τράπεζα, αποτελεί αποδοχή 
της.

11. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η υποβολή της αίτησης συµµετοχής δεν µπορεί να ανακληθεί και 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του εργαζόµενου όλων 
των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος. Αιτήσεις µε όρους, αιρέσεις 
και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ενδεχόµενη µη αποδοχή αίτησης εκ µέρους της Τράπεζας, θα γνωστοποιηθεί 
µέχρι τις 23/12/2021 σε κάθε υπάλληλο ατοµικά από τη Διεύθυνση 
Λειτουργιών & Στήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου.

12. Διαδικασία παροχής πληροφόρησης και υποβολής αιτήσεων

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων και την ταχύτερη και αρτιότερη 
εξυπηρέτησή τους είναι διαθέσιµη στο Intranet site της Τράπεζας η 
µηχανογραφική Εφαρµογή Εξυπηρέτησης Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού, η είσοδος στην οποία πραγµατοποιείται µέσω της επιλογής 
των Συστηµάτων της αρχικής σελίδας του My NBG Intranet (http://mynbg/ 
→ Συστήµατα → Εφαρµογή Εξυπηρέτησης Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού).

Δυνατότητα χρήσης της εφαρµογής έχουν όλοι οι εργαζόµενοι της Τράπεζας 
που διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών της 
Τράπεζας, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση προφίλ ή η εισαγωγή κωδικών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο ASK HR της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Στήριξης 
Ανθρώπινου Δυναµικού Τ & Ο (ωράριο λειτουργίας κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες από ώρα 08.30’ µέχρι ώρα 15.00’) στις παρακάτω τηλεφωνικές 
γραµµές:  
210-3342200 (διεπ.: 12200), 210-3341882 (διεπ.: 11882), 210-3341883 
(διεπ.: 11883), 210-3341884 (διεπ.:11884) και 210-3341885 (διεπ.:11885).
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Α. Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών της Τράπεζας προβαίνουν στις 
ακόλουθες ενέργειες:

Ι. Ενέργειες µέσω της Εφαρµογής Εξυπηρέτησης Εθελούσιας 
Αποχώρησης Προσωπικού

1. Πραγµατοποιούν την είσοδο στην ως άνω Εφαρµογή, µέσω της οποίας 
λαµβάνουν πληροφόρηση σχετικά µε τα ατοµικά και υπηρεσιακά τους 
στοιχεία καθώς και µε τα µισθολογικά τους στοιχεία, βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούνται να 
λάβουν. 

Στην περίπτωση που υπάρξει διαφωνία ως προς τα απεικονιζόµενα 
στοιχεία, επικοινωνούν:

✓ για τα ατοµικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία µε το ASK HR,

✓ για τα µισθολογικά τους στοιχεία καθώς και για θέµατα λειτουργίας 
της Εφαρµογής, µε τα αρµόδια Στελέχη της Διεύθυνσης Στρατηγικής 
& Επιχειρησιακής Αποτελεσµατικότητας Ανθρώπινου Δυναµικού της 
Τράπεζας & του Οµίλου, κ.κ. Ιακ. Λάµπρου (τηλ.: 210-3341363, 
διεπ.: 11363) και Γ.Π. Γραδούλα (τηλ. 210-3342532, διεπ.: 12532), 
προκειµένου να λάβουν τις δέουσες διευκρινίσεις και να γίνουν τυχόν 
απαιτούµενες διευθετήσεις.

2. Προβαίνουν στη Δήλωση Πρόθεσης Συµµετοχής, βάσει της Επιλογής 
στην οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν. Η εν λόγω ενέργεια δεν είναι 
δεσµευτική και δεν αποτελεί υποβολή Αίτησης Συµµετοχής (το βήµα 
αυτό περιγράφεται στην αµέσως παρακάτω παράγραφο), κρίνεται όµως 
σκόπιµο και χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί, καθώς τα στοιχεία των εν 
λόγω δηλώσεων πρόκειται να αξιοποιηθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Στήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού της 
Τράπεζας & του Οµίλου για την κατάλληλη προετοιµασία τους, µε σκοπό 
την άρτια διεξαγωγή του Προγράµµατος.

3. Προβαίνουν στην υποβολή της Αίτησης Συµµετοχής, βάσει της Επιλογής 
στην οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν. Η Αίτηση Συµµετοχής λαµβάνει 
αυτόµατα Αριθµό Πρωτοκόλλου και Ηµεροµηνία Υποβολής, στοιχεία από 
τα οποία και µόνο θα αποδεικνύεται η έγκαιρη υποβολή της Αίτησης. 

Τονίζεται ότι, την 15/12/2021 και ώρα 15.15’ η Εφαρµογή θα κλείσει, 
οπότε η υποβολή Αιτήσεων Συµµετοχής δεν θα είναι εφικτή.

Σηµειώνεται ότι ταυτόχρονα µε τη µηχανογραφική υποβολή της Αίτησης 
Συµµετοχής από µέρους των ενδιαφεροµένων ενηµερώνονται περί αυτού 
οι αρµόδιοι Επικεφαλής των Μονάδων Διοίκησης/Διευθύνσεων Δικτύου 
µε ηλεκτρονικό µήνυµα που τους αποστέλλεται αυτόµατα µέσω της 
Εφαρµογής.

4. Προβαίνουν υποχρεωτικά σε εκτύπωση της Αίτησης Συµµετοχής τους, 
µέσω της Εφαρµογής, αφού ελέγξουν τα στοιχεία που εµφανίζονται στη 
σχετική προεπισκόπηση του εγγράφου.

ΙΙ. Συµπλήρωση, Υπογραφή και Αποστολή της Αίτησης Συµµετοχής 
και λοιπών εντύπων στη Διεύθυνση Λειτουργιών και Στήριξης 
Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου

1. Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση 
Συµµετοχής τους στο Πρόγραµµα, την εκτυπώνουν και την υπογράφουν 
µε υποχρεωτική συµπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

   
   



   
   

2. Οι συµµετέχοντες που δεν θα συνταξιοδοτηθούν, προκειµένου να τύχουν 
της ασφαλιστικής κάλυψης για ιατροφαρµακευτική (νοσοκοµειακή και 
εξωνοσοκοµειακή) περίθαλψη, εκτυπώνουν το κατάλληλο έντυπο 
ασφάλισης σύµφωνα µε την επιλογή τους (ΤΥΠΕΤ ή ασφαλιστική 
εταιρεία), το οποίο συµπληρώνουν µε τα απαιτούµενα στοιχεία και το 
υπογράφουν.

3. Οι συµµετέχοντες εκτυπώνουν το Έντυπο Ε5 του ΟΑΕΔ «Έντυπο 
Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού», υπογράφουν και 
συµπληρώνουν το ονοµατεπώνυµό τους ολογράφως µόνο στην τρίτη 
σελίδα (στην δεξιά στήλη που φέρει τίτλο «Ο/Η ΜΙΣΘΩΤΟΣ», στο 
µεγάλο τετράγωνο πλαίσιο που αναγράφει «(υπογραφή)»).

4. Οι συµµετέχοντες που έχουν στεγαστικά δάνεια αρµοδιότητας της 
τ.Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου 
υπογράφουν το Έντυπο Συγκατάθεσης GDPR για την Εθνική 
Ασφαλιστική.

Όλα τα παραπάνω έντυπα (1, 2, 3 και 4) πρέπει να αποσταλούν/
υποβληθούν αυθηµερόν στη Διεύθυνση Λειτουργιών και Στήριξης 
Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου/ Υποδιεύθυνση 
Εργασιακών Θεµάτων και Διοικητικής Στήριξης µέσω συστηµένης 
αλληλογραφίας.

Σηµειώνεται ότι η Αίτηση Συµµετοχής και όλα τα έντυπα πρέπει να είναι 
εκτυπωµένα σε µορφή µονής όψεως.

Β. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών της Τράπεζας (που τελούν στη Διάθεση 
των Διευθύνσεων Δικτύου, ανήκουν στο Υποστηρικτικό Προσωπικό κ.τ.λ.), 
προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

1. Λαµβάνουν γνώση της παρούσας Εγκυκλίου, µε ευθύνη των αρµοδίων 
Επικεφαλής.

2. Επικοινωνούν µε το ASK HR της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Στήριξης 
Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου (ωράριο λειτουργίας 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.30’ µέχρι ώρα 15.00’) στις 
παρακάτω τηλεφωνικές γραµµές:  
210 – 3342200 (διεπ.: 12200), 210-3341882 (διεπ.: 11882), 
210-3341883 (διεπ.: 11883), 210-3341884 (διεπ.:11884) και 
210-3341885 (διεπ.:11885),  
προκειµένου να ενηµερωθούν για το ποσό αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τα 
ατοµικά, υπηρεσιακά και µισθολογικά τους στοιχεία, βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που τους αντιστοιχεί.

3. Συµπληρώνουν την κατάλληλη Αίτηση Συµµετοχής, βάσει της Επιλογής 
την οποία επιθυµούν να συµµετάσχουν (Επιλογή 1, 2, 3, 4 ή 5), και την 
υπογράφουν µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (υποχρεωτική 
συµπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους).

4. Οι συµµετέχοντες που δε θα συνταξιοδοτηθούν, προκειµένου να τύχουν 
της ασφαλιστικής κάλυψης για ιατροφαρµακευτική (νοσοκοµειακή και 
εξωνοσοκοµειακή) περίθαλψη, συµπληρώνουν  µε τα απαιτούµενα 
στοιχεία το κατάλληλο έντυπο ασφάλισης σύµφωνα µε την επιλογή τους 
(ΤΥΠΕΤ ή ασφαλιστική εταιρεία), από τα επισυναπτόµενα στην παρούσα 
Εγκύκλιο,  και το υπογράφουν.

   
   



   
   

5. Υπογράφουν το Έντυπο Ε5 του ΟΑΕΔ «Έντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς 
Αποχώρησης Μισθωτού» και συµπληρώνουν το ονοµατεπώνυµό τους 
ολογράφως µόνο στην τρίτη σελίδα (στην δεξιά στήλη που φέρει τίτλο 
«Ο/Η ΜΙΣΘΩΤΟΣ», στο µεγάλο τετράγωνο πλαίσιο που αναγράφει 
«(υπογραφή)»).

6. Οι συµµετέχοντες που έχουν στεγαστικά δάνεια αρµοδιότητας της 
τ.Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας & του Οµίλου 
υπογράφουν το Έντυπο Συγκατάθεσης GDPR για την Εθνική 
Ασφαλιστική.

Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα υποχρεούνται να υποβάλλουν, άµεσα 
και όχι µετά τις 15/12/2021 τα παραπάνω έντυπα (3,4,5 και 6) τα 
οποία θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση γνησίου της υπογραφής, στη 
Διεύθυνση Λειτουργιών και Στήριξης Ανθρώπινου Δυναµικού της Τράπεζας 
& του Οµίλου/ Υποδιεύθυνση Εργασιακών Θεµάτων και Διοικητικής 
Στήριξης,  µέσω συστηµένης αλληλογραφίας, η οποία θα 
αποδεικνύει την έγκαιρη υποβολή συµµετοχής.

Επιπρόσθετα οι παραπάνω ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να αποστείλουν 
τα υπόψη έντυπα σκαναρισµένα αυθηµερόν και όχι πέραν τις 15.00’ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ethelousia@nbg.gr.

Σηµειώνεται ότι η Αίτηση Συµµετοχής και όλα τα έντυπα πρέπει να είναι 
εκτυπωµένα σε µορφή µονής όψεως.

13. Αποκλειστικότητα

Το Πρόγραµµα δεν δηµιουργεί υποχρέωση για επανάληψή του στο µέλλον, 
ούτε για παράτασή του πέραν από την παραπάνω αναφερθείσα καταληκτική 
ηµεροµηνία. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους συµµετέχοντες δεν πληροί τις 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις, είτε/και δεν αιτηθεί εµπρόθεσµα να 
συµµετάσχει στο Πρόγραµµα, είτε/και δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα όλους 
τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις του Προγράµµατος, είτε/και η αίτησή 
του δεν γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για 
καταβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω αναφερθέντα ποσά και 
παροχές.

Ρητά τέλος αναφέρεται ότι όλες οι θεσπιζόµενες µε την παρούσα εγκύκλιο 
ρυθµίσεις ισχύουν εξαιρετικά και µόνο «άπαξ» εντός των οριζόµενων από 
τις παραπάνω διατάξεις ορίων.

Συν.
:

Αίτηση Συµµετοχής Επιλογή 1 
Αίτηση Συµµετοχής Επιλογή 2 
Αίτηση Συµµετοχής Επιλογή 3 
Αίτηση Συµµετοχής Επιλογή 4 
Αίτηση Συµµετοχής Επιλογή 5 
Έντυπο Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού 
Έντυπο Συγκατάθεσης GDPR για την Εθνική Ασφαλιστική 
Έντυπο Ασφάλισης για ΤΥΠΕΤ 
Έντυπο Ασφάλισης για Ασφαλιστική Εταιρεία 
Όροι Παρεχόµενης Ασφαλιστικής Κάλυψης
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.

Π. ΜΠΑΡΚΑ Κ. ΝΑΚΟΣ

   
   


