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Στην Αθήνα σήμερα οι υπογράφοντες αφενός: Αντώνιος Αντωνόπουλος, Βοηθός 

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και Δημήτριος Χριστόπουλος, Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, ως εκπρόσωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86 και αφετέρου: 

Γεώργιος Γιαννακόπουλος και Ευθύμιος KaTokag Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, 

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.), που εδρεύει 

στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 15, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή 

της παρούσας, συνήλθαν προκειμένου να προβούν στην τροποποίηση του Κανονισμού Εργασίας 

της Τράπεζας (τροποποίηση άρθρου 30 κεφαλαίου Β' και αντικατάσταση των όρων «Διεύθυνση 

Προσωπικού» και «Διευθυντής Προσωπικού»), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας, η οποία 

εγκρίθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του 

εκχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, με την παρούσα Ειδική Επιχειρησιακή 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.ΐγ και 5 και 

στο άρθρο 4 του Ν. 1876/1990, τα ακόλουθα: 

Α. Τροποποίηση του άρθρου 30 Κεφάλαιο Β' του Κανονισμού Εργασίας της 

Την τροποποίηση του άρθρου 30 κεφάλαιο Β' του Κανονισμού Εργασίας, έτσι ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο να ορίζει, ως Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, και τον αρμόδιο επί των θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού Βοηθό Γενικό Διευθυντή. 

Το άρθρο 30 κεφάλαιο Β' του ισχύοντος Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Το Συμβούλιο αυτό αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ή τον αρμόδιο επί των θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού Γενικό ή Βοηθό Γενικό 

Διευθυντή και από τέσσερις Διευθυντές, που ορίζονται με Πράξη Διοικήσεως στην οποία επιπλέον 

καθορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. 

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή ο 

αρμόδιος Γενικός ή Βοηθός Γενικός Διευθυντής, ο οποίος και το συγκαλεί σε ημέρες και ώρες που 

καθορίζει ο ίδιος. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει, εκ των Μελών, τους Εισηγητές των 

εξεταζόμενων, κάθε φορά, υποθέσεων. 

Τράπεζας 



α) Ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί πειθαρχικών παραπτωμάτων και 

επιβάλλει στο προσωπικό που κατέχει το βαθμό του Τμηματάρχη Α ' έως και το βαθμό του 

Υποδιευθυντή Α ', ή τους αντίστοιχους προς αυτούς βαθμούς, ποινή εκ των προβλεπομένων στο 

άρθρο 29. 

β) Ως Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί αιτήσεων αναθεώρησης ποινών 

που επιβλήθηκαν από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δικαιούμενο να επικυρώνει, να 

καταργεί ή να τροποποιεί αυτές. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία. 

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρευρίσκεται, προς παροχή νομικών διευκρινίσεων, 

Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή 

Νομικών Υπηρεσιών. 

Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί ο αρμόδιος επί των πειθαρχικών θεμάτων 

Υποδιευθυντής (ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος), ο οποίος φροντίζει για την τήρηση 

των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού. 

Στη συνεδρίαση του παραπάνω Συμβουλίου παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Συλλόγου, του 

οποίου ο εγκαλούμενος είναι μέλος εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ίδιο». 

Β. Αντικατάσταση των όρων «Διεύθυνση Προσωπικού» και «Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Προσωπικού» 

Την εναρμόνιση των διατάξεων του Κανονισμού Εργασίας με το ισχύον σήμερα πλαίσιο διοίκησης 

και λειτουργίας των οργάνων που ασκούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας 

με την αντικατάσταση των περιεχόμενων σ' αυτόν όρων «Διεύθυνση Προσωπικού» και 

«Διευθυντής Προσωπικού» με τους όρους «Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Διευθυντής 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού» αντίστοιχα, όπως μετονομάστηκαν με την Π.Δ. 

47/17.1.2013. 

Η παρούσα ειδική Ε.Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), το δε τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως. 

Μ ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε 


