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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 - ΠΕ∆ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1.1   Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Εργασίας υπάγεται όλο το προσωπικό που συνδέεται 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µε την εγκατεστηµένη στην Ελλάδα 

τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆, 

αποκαλούµενη εφεξής «Τράπεζα», µε οποιαδήποτε νοµοτυπική µορφή ή επωνυµία εµφανίζεται 

και λειτουργεί στο µέλλον, και το οποίο προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του στα 

Καταστήµατα και Υπηρεσίες της Τράπεζας στην Ελλάδα.     

Κατ’ εξαίρεση δεν υπάγονται στον Κανονισµό  :  

1. Τα µέλη του ∆.Σ. της Τράπεζας, που παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας ή άλλη  σχέση, οι Γενικοί ∆ιευθυντές της Τράπεζας και οι ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων 

της Τράπεζας.    

2. Οι ιατροί και λοιπό νοσηλευτικό Προσωπικό, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ή 

οποιαδήποτε άλλη σχέση, οι υπό οιαδήποτε σχέση νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι της 

Τράπεζας. 

3. Οι νεοπροσληφθέντες µισθωτοί µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή µέχρι τη συµπλήρωση της 

προβλεπόµενης από τον παρόντα Κανονισµό δοκιµαστικής υπηρεσίας στην Τράπεζα. 

Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή υπάγεται µόνο στις διατάξεις εκείνες του 

παρόντος Κανονισµού που αναφέρονται στις διαδικασίες πρόσληψης και ένταξης στο 

προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στους κανόνες που 

αποβλέπουν στη διατήρηση πειθαρχίας στην επιχείρηση.  

4.  Εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν εκτός Ελλάδος από την Τράπεζα και υπηρετούν 

πρόσκαιρα σε Καταστήµατα ή Υπηρεσίες αυτής στην Ελλάδα. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ  

α.  Όταν δεν αναφέρεται ειδικότερος προσδιορισµός, ως Κανονισµός εννοείται ο παρών Γενικός 

Κανονισµός Εργασίας.  
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β.  Με τους όρους «υπάλληλος», «εργαζόµενος» ή «Προσωπικό» νοείται κάθε πρόσωπο που 

συνδέεται µε την Τράπεζα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, άσχετα από το φύλο, το βαθµό, ή 

την κατηγορία στην οποία ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάγεται στον παρόντα Κανονισµό 

κατά το άρθρο 1.  

γ. Με τον όρο «Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή», νοείται το προσωπικό, που διανύει 

περίοδο δοκιµασίας για την εξακρίβωση των γνώσεων και της εν γένει καταλληλότητάς του 

προκειµένου να ενταχθεί στο  προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου.  

δ.   Με τον όρο «∆ιοίκηση» νοούνται τα πρόσωπα ή τα όργανα που είναι εξουσιοδοτηµένα να 

σχεδιάζουν, διευθύνουν και ασκούν την κεντρική πολιτική της Τράπεζας. Όπου αναφέρεται ο 

όρος «Επικεφαλής της Τράπεζας», εννοείται το πρόσωπο που έχει οριστεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Τράπεζας.   

    

ΆΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

3.1. Οι εργασίες της Τράπεζας στην Ελλάδα κατευθύνονται και ελέγχονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 

και διεξάγονται σύµφωνα προς το καταστατικό της Τράπεζας, τον παρόντα κανονισµό και το 

Νόµο, καθώς και από τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και του 

Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (Α.Ε.∆.).                 

3.2. Στην Γενική ∆ιεύθυνση υπάγονται ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν σύµφωνα µε 

τις οδηγίες, εντολές και εγκρίσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Με απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή καθορίζονται ο αριθµός, η δικαιοδοσία, 

οι αρµοδιότητες και η σύνθεση των άνω ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών της Τράπεζας.    

3.3. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων, των Υπηρεσιών που υπάγονται στην 

Γενική ∆ιεύθυνση, των ∆ιευθυντών καταστηµάτων, καθώς και η ανάκληση των τοποθετήσεων 

αυτών πραγµατοποιείται µε πράξη της Γενικής ∆ιευθύνσεως, στην εποπτεία της οποίας 

υπάγονται τηρουµένων των εκάστοτε οργανογραµµάτων. Τα ως άνω πρόσωπα ευθύνονται  

για την κανονική και άρτια διεξαγωγή των εργασιών που τους ανατίθενται. Οι τοποθετήσεις 

του υπόλοιπου προσωπικού γίνονται από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού σε 

συνεννόηση µε τα αρµόδια κλιµάκια.                    

3.4. Τον προϊστάµενο ∆ιευθύνσεως, Υπηρεσίας ή Τµήµατος καθώς και τον ∆ιευθυντή 

καταστήµατος απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο εκάστοτε οριζόµενος µε απόφαση της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

ΆΡΘΡΟ  4 - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

4.1.  Κάθε πρόσληψη εργαζοµένου ενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας 

και µετά από συνέντευξη ενώπιον του κατά την κρίση της Τράπεζας αρµόδιου οργάνου.  

4.2. Κάθε νεοπροσλαµβανόµενος οφείλει να προσκοµίσει, εντός των προς τούτο τασσοµένων 

προθεσµιών, όλα τα από το νόµο και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του 

Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας καθοριζόµενα 

πιστοποιητικά κ.λ.π. έγγραφα προσλήψεως. Οφείλει, ακόµη, να προσκοµίσει, το δυνατό 

συντοµότερο, τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που τυχόν διαθέτει, από προηγούµενους 

εργοδότες του.    

4.3. Η σύµβαση εργασίας καταρτίζεται πάντοτε εγγράφως, σύµφωνα µε υπόδειγµα εγκεκριµένο 

από τη Γενική ∆ιεύθυνση της Τράπεζας.    

4.4. Η διαδικασία προσλήψεως διεκπεραιώνεται από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

Τραπέζης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το νόµο  και  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον 

Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή και τη Γενική ∆ιεύθυνση της Τράπεζας.  

4.5. Κάθε νεοπροσλαµβανόµενος οφείλει µαζί µε την υπογραφή της συµβάσεως εργασίας, να 

καταθέτει ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισµού και ότι συµφωνεί µε το 

περιεχόµενο αυτού, καθώς και ότι παρέλαβε ένα αντίτυπό του. 

 

ΆΡΘΡΟ  5 - ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

5.1.  Για την υπαγωγή στο  προσωπικό µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή και την, µετά επιτυχή 

δοκιµασία, ένταξη του υπαλλήλου στο  προσωπικό µε σύµβαση αορίστου χρόνου, πέραν των 

προϋποθέσεων του προηγούµενου άρθρου,  απαιτούνται :  

α)  Τίτλοι σπουδών που απαιτούνται ως προϋπόθεση της πρόσληψης και οι 

προβλεπόµενες άδειες άσκησης επαγγέλµατος που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση της 

εργασίας για την οποία γίνεται η πρόσληψη.  



β)  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό εισαγγελίας περί µη δίωξης  

γ)  Τα προβλεπόµενα από το νόµο έγγραφα, αποδεικτικά της ηµεροµηνίας γέννησης και 

προσκόµιση του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

δ)  Βεβαιωµένη από γιατρό της Τράπεζας, κατάσταση υγείας που δεν εµποδίζει τον 

εργαζόµενο στην άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προσλαµβάνεται. 

ε)  Για τους άνδρες, πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή νόµιµης 

απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.  

στ)  Βεβαιωτικά έγγραφα  από ασφαλιστικό φορέα. 

ζ)  Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης. 

5.2.  ∆εν προσλαµβάνονται ως  προσωπικό µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή και στην περίπτωση 

που έχουν προσληφθεί δεν εντάσσονται στο  προσωπικό µε σύµβαση αορίστου χρόνου 

ακόµη κι αν εκπλήρωσαν επιτυχώς τα καθήκοντά τους κατά τη δοκιµαστική θητεία :  

α.  όσοι διώκονται ή καταδικάσθηκαν για κακούργηµα ή για  πληµµέληµα η διάπραξη του 

οποίου δεν συµβιβάζεται, κατά την κρίση της Τράπεζας, µε την άσκηση του 

τραπεζοϋπαλληλικού επαγγέλµατος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : κλοπή, υπεξαίρεση, 

απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 

δυσφήµιση, εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης και κατά της γενετήσιας ζωής). 

β.  όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό 

επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό και των δύο 

προηγουµένων. 

5.3. Το  προσωπικό µε σύµβαση εργασίας µε δοκιµή εντάσσεται στο  προσωπικό µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου µε Πράξη του Επικεφαλής της Τράπεζας,  µετά την παρέλευση ετήσιας, κατ’ 

ανώτατο όριο, επιτυχούς δοκιµαστικής υπηρεσίας, που κρίνεται ως τέτοια µε βάση τα σχετικά 

φύλλα ποιότητας τα οποία συντάσσονται το αργότερο µέχρι τον δέκατο µήνα από την ηµέρα 

που ο προσλαµβανόµενος αναλαµβάνει υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 

παραπάνω διαδικασία εξ υπαιτιότητας της Τράπεζας, τεκµαίρεται ότι έχει επέλθει η ένταξη εάν ο 

υπάλληλος συνεχίζει να απασχολείται και πέραν του χρόνου δοκιµασίας.  
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ΆΡΘΡΟ 6 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

6.1. Κάθε έτος υποβάλλεται ∆ελτίο Αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο, Τα ∆ελτία Αξιολόγησης 

συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στη σχετική περί 

αξιολογήσεως των υπαλλήλων  Εγκύκλιο της Τραπέζης.   

6.2. Εκθέσεις ποιότητας σε επίπεδο Καταστήµατος ή Υπηρεσίας υποβάλλονται από τους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές, µετά από κάθε τακτική επιθεώρηση.  

6.3. Τα ∆ελτία Αξιολόγησης συντάσσονται µε την απόλυτη ευθύνη των αρµοδίων  αξιολογητών µε 

αντικειµενικά κριτήρια για το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας και αποστέλλονται στη 

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού για περαιτέρω επεξεργασία. Ο εργαζόµενος λαµβάνει 

γνώση του ∆ελτίου Αξιολογήσεώς  του µέσα σε εύλογο χρόνο και σηµειώνει επ’  αυτού τις 

τυχόν παρατηρήσεις του. Στον υπάλληλο χορηγείται αντίγραφο του τελικού κειµένου του 

∆ελτίου Αξιολόγησης. 

 

ΆΡΘΡΟ  7 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΒΑΘΜΟΙ  

Το προσωπικό της Τράπεζας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :  

α) Κατηγορία Κύριου Προσωπικού.  

(Απασχολείται µε εργασίες της Τράπεζας σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Τράπεζας, 

ή ειδικές υπηρεσίες που απαιτούν γνώσεις µέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.) 

β) Κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού.  

   (Παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες κλητήρα) 

Μετάταξη από την Κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού στην Κατηγορία Κύριου 

Προσωπικού γίνεται  κατά την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει 

τα απαιτούµενα προσόντα και καλύπτει συγκεκριµένες υπηρεσιακές ανάγκες.  

 

Με βάση την υφιστάµενη ιεραρχική δοµή της Τράπεζας, το κύριο προσωπικό εξελίσσεται στους εξής 

βαθµούς: Λειτουργός, Υπεύθυνος, Προϊστάµενος, Υποδιευθυντής, ∆ιευθυντής. 

Οι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας εργαζόµενοι έως την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 

τους από την Τράπεζα µε αφετηρία τον εισαγωγικό από της προσλήψεως τους βαθµό του 

λειτουργού, δύνανται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και σύµφωνα µε τις τρέχουσες 

ανάγκες της να εξελιχθούν  διαδοχικά στους προαναφερόµενους βαθµούς. Η εξέλιξη σε όλες τις 



επόµενες του λειτουργού βαθµίδες γίνεται µετά από απόφαση της Τράπεζας κατ’ ενάσκηση του 

∆ιευθυντικού της δικαιώµατος. Τα άτοµα τα οποία  η Τράπεζα κατά την κρίση της θα  προαγάγει 

στο βαθµό του  Υποδιευθυντή και του  ∆ιευθυντή, πλην εκείνων που τελούν υπό δοκιµασία ή 

αναπληρώνουν άλλους στις θέσεις αυτές, θα κατατάσσονται µισθολογικά στο αντίστοιχο κλιµάκιο 

υποδιευθυντών ή διευθυντών του Ενιαίου Μισθολογίου όπως αυτό διαµορφώνεται µε βάσει τις ΣΣΕ 

ΟΤΟΕ- Τραπεζών. Το οργανόγραµµα της Τράπεζας και οι θέσεις που προβλέπονται σε αυτό είναι 

δυνατόν να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις οργανωτικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές 

ανάγκες της Τράπεζας. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

8.1. Για τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης ακολουθείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας 

η διαδικασία της προκήρυξης και εν συνεχεία της επιλογής µεταξύ εκείνων που θα υποβάλλουν 

αίτηση τοποθέτησης σε µία από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, νοουµένου ότι µεταξύ των 

υποψηφίων  εξευρεθεί το κατάλληλο άτοµο. Η αίτηση επιτρέπεται να γίνεται για περισσότερες 

της µιας εκ των θέσεων ευθύνης που προκηρύσσονται.  

8.2. Όλες οι τοποθετήσεις ισχύουν από την ηµέρα που ο επικεφαλής της Τράπεζας στην Ελλάδα 

ορίζει στις σχετικές πράξεις τοποθέτησης.  

8.3. Η τοποθέτηση σε θέση ανώτερη από την κατεχόµενη γίνεται µε τριετή θητεία και 

οριστικοποιείται εφόσον ασκούνται επιτυχώς τα ανατεθέντα καθήκοντα που αφορούν στη 

θέση αυτή κατά τη διάρκεια ενός έτους δοκιµαστικής θητείας. Η ως άνω τοποθέτηση δύναται 

να ανακληθεί οποτεδήποτε εντός της περιόδου δοκιµασίας µε απόφαση του Επικεφαλής της 

Τράπεζας στην Ελλάδα  που κοινοποιείται προσωπικά στον εργαζόµενο. Η ανάκληση γίνεται 

στις περιπτώσεις που ο τοποθετηθείς  ελέγχεται  για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων ή 

αποδειχθεί  ανεπαρκής  για την εκτέλεση  των καθηκόντων της θέσης.   

8.4. Εάν ο υπάλληλος δεν επιλεγεί για δεύτερη τριετή θητεία, διατηρεί τις αµοιβές που παρέχονται 

στη θέση ευθύνης.  

8.5. Προαγωγή σε ανώτερο βαθµό δε συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάθεση ανώτερων 

καθηκόντων.  
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ΆΡΘΡΟ 9  - ΜΗΤΡΩΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

9.1 Το περιεχόµενο του ατοµικού µητρώου κάθε εργαζοµένου είναι απολύτως προσωπικό και 

απόρρητο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί προσωπικών δεδοµένων. Ο εργαζόµενος 

δικαιούται, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, να 

λαµβάνει γνώση  του ατοµικού του µητρώου.   

9.2 Το Ατοµικό Μητρώο προσωπικού  τηρείται σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική µορφή από τη 

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην 

Τράπεζα και περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:  

 α.  τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου και της οικογενειακής κατάστασης   αυτού, 

τα οποία πιστοποιούνται µε αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάµου, 

γέννησης τέκνων),  

β.  τους τίτλους σπουδών, επιµόρφωσης, µετεκπαίδευσης κλπ,  

γ.  πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στα οποία να φαίνεται ο εργοδότης, η διάρκεια, η 

ειδικότητα και η σχέση εργασίας,  

δ.  στοιχεία που αφορούν την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζοµένου,  

ε.  τις εκθέσεις αξιολόγησης,  

στ.  τις τυχόν υπάρχουσες ηθικές αµοιβές ή επιβληθείσες ποινές,  

ζ.  τις άδειες κάθε φύσης που έχουν χορηγηθεί στον εργαζόµενο (κανονικές, 

αναρρωτικές, εκπαιδευτικές, µητρότητας, γονικές κλπ.), και  

η.  κάθε στοιχείο σχετιζόµενο µε την υπηρεσιακή του κατάσταση που καταθέτει ο ίδιος ο 

εργαζόµενος και ζητά να περιληφθεί στο ατοµικό του µητρώο.  

9.3 Το προσωπικό οφείλει να δηλώνει εντός εξήντα (60) ηµερών κάθε µεταβολή των 

προϋποθέσεων πρόσληψής του (µεταβολή ποινικού µητρώου, επαγγελµατικών αδειών κλπ), 

καθώς και κάθε µεταβολή της προσωπικής ή οικογενειακής του κατάστασης (γάµος, διάζευξη, 

γέννηση τέκνων, γάµος τέκνων, σπουδές τέκνων µετά την ενηλικίωση, απόκτηση πτυχίου, 

θάνατος προστατευόµενου µέλους κ. λ. π.) προσκοµίζοντας εγκαίρως και τα αντίστοιχα 

επίσηµα έγγραφα απ’ τα οποία πιστοποιείται η µεταβολή. Επίσης πρέπει να αναφέρει έγκαιρα 

κάθε µεταβολή της στρατολογικής του κατάστασης καθώς και την πρόσκλησή του στις 

ένοπλες δυνάµεις µε µνεία της ηµέρας που πρέπει να καταταγεί.  
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9.4 Οποιαδήποτε µισθολογική αξίωση του µισθωτού που στηρίζεται στην µεταβολή των ανωτέρω 

στοιχείων, γεννάται από την ηµέρα που προσκόµισε τα αντίστοιχα επίσηµα δικαιολογητικά, η 

οποία πιστοποιείται από σχετική σφραγίδα της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, που φέρει 

την ηµεροµηνία καταχώρισης του δικαιολογητικού στο φάκελο του εργαζοµένου.  

9.5 Το προσωπικό πρέπει να γνωστοποιεί αµέσως στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού κάθε 

αλλαγή διεύθυνσης της µόνιµης κατοικίας του και τον αριθµό τηλεφώνου του, διαµέσου της 

υπηρεσίας που υπηρετεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Α∆ΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 10 - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10.1 Η διάρκεια του ηµερησίου και εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας ορίζεται από τις διατάξεις των 

Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας µεταξύ Τραπεζών και ΟΤΟΕ και του νόµου.  

10.2 Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενες ώρες 

απασχόλησης εντός της ηµέρας, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε µονάδες που, 

λόγω τις ιδιαιτερότητας του αντικειµένου τους, απαιτούν διαφορετικό ωράριο λειτουργίας, 

ύστερα από συµφωνία µε την επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση και την ΟΤΟΕ.  

10.3 Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακριβής καταγραφή του χρόνου έναρξης και λήξης της 

εργασίας, εφαρµόζεται ο εγκεκριµένος από τον Επικεφαλής της Τράπεζας τρόπος προς το 

σκοπό αυτό (π.χ. υπογραφή από τον εργαζόµενο, µαγνητική κάρτα, ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο οριστεί). Η παραποίηση στοιχείων που αφορούν την πιστοποίηση της προσέλευσης και 

αποχώρησης από την εργασία αποτελούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.  

10.4 Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί το ωράριο εργασίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του στη 

διάρκεια του συµβατικά ορισµένου  χρόνου εργασίας µε τον πιο αποτελεσµατικό – 

παραγωγικό τρόπο και υποχρεούται να εργαστεί καθ΄ υπέρβασή του, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, όταν προκύπτουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και δοθεί σχετική εντολή, 

δικαιούµενος στην προσαύξηση της αµοιβής του που προβλέπει ο νόµος.  

10.5 Εργαζόµενος που αδυνατεί να προσέλθει στην υπηρεσία του για οποιοδήποτε  λόγο, είναι 

υποχρεωµένος να ενηµερώσει άµεσα τον προϊστάµενό του µε τον πιο πρόσφορο διαθέσιµο 

τρόπο.  
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10.6 O εργαζόµενος διατηρεί την αξίωσή του για το µισθό σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, αν 

ύστερα από δεκαήµερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εµποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο 

λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.  

10.7 Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας, η Τράπεζα καταβάλλει στους εργαζοµένους 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, τη διαφορά ανάµεσα στο σύνολο των αποδοχών τους 

και στα ποσά που δικαιούνται να λάβουν από το οικείο ταµείο ασφάλισής τους ή / και από 

τυχόν ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραµµα που συνάπτει υπέρ των εργαζοµένων.  

 

ΆΡΘΡΟ 11 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ) 

11.1 Ανεξάρτητα από τον τόπο και τη µονάδα στην οποία αρχικά παρείχαν, ή µεταγενέστερα 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους, η Τράπεζα δικαιούται, ανάλογα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές 

ανάγκες, να µετακινεί ή µεταθέτει υπαλλήλους στα διάφορα τµήµατα, διευθύνσεις, θέσεις και 

εργασίες του ιδίου ή άλλων καταστηµάτων της Τράπεζας, στην ίδια πόλη ή νοµό. Οι περιοχές 

Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων θεωρούνται για το παρόν  ως ένας ενιαίος νοµός. 

11.2 Για τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν σε κατάστηµα ή υπηρεσία που λειτουργεί σε 

άλλο νοµό από αυτόν που υπηρετεί ο εργαζόµενος, η Τράπεζα εξαντλεί τις δυνατότητες 

κάλυψης των διαπιστωµένων αναγκών από εργαζόµενους που υποβάλλουν αίτηση 

µεταθέσεως, πάντοτε σύµφωνα µε τις οργανωτικές και λειτουργικές της ανάγκες.   

11.3 Νέα µετάθεση εκτός νοµού, χωρίς αίτηµα ή συναίνεση του υπαλλήλου, δεν µπορεί να γίνεται 

πριν παρέλθει τριετία από την τελευταία ηµέρα που έληξε η προηγούµενη µετάθεση.  

11.4 Η πράξη της µετάθεσης κοινοποιείται στην υπηρεσία του µετατιθέµενου, και ο αρµόδιος 

Προϊστάµενος είναι υπεύθυνος για την κοινοποίησή της στον υπάλληλο. Ο υπάλληλος 

υπογράφει στο σχετικό έγγραφο συµπληρώνοντας και την ηµεροµηνία κατά την οποία 

έλαβε γνώση. Ο  µετατιθέµενος είναι υποχρεωµένος να εµφανιστεί προς ανάληψη 

υπηρεσίας στον τόπο και θέση στην οποία µετατίθεται µέσα σε 20 εργάσιµες µέρες από την 

κοινοποίηση  σε περίπτωση που η µετάθεση γίνεται εκτός νοµού. Εάν ο µετατιθέµενος δεν 

εµφανιστεί προς ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται ότι κατήγγειλε τη σύµβαση εργασίας του.   

11.5 Σε περίπτωση που υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την άµεση µετακίνηση του εργαζόµενου 

στη νέα του θέση, χωρίς τήρηση της άνω προθεσµίας, ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί άµεσα στη σχετική εντολή αλλά η Τράπεζα παρέχει σε αυτόν σε εύλογο µετά 
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τη µετακίνηση χρόνο, τη δυνατότητα να ρυθµίσει τυχόν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες 

εκκρεµότητες.  

11.6 Σε περίπτωση µετάθεσης υπαλλήλου σε πόλη άλλου νοµού, η Τράπεζα καλύπτει τα εύλογα 

οδοιπορικά έξοδα του ιδίου και της οικογένειάς του και τα έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής 

του, επί τη προσκοµίσει των σχετικών τιµολογίων ή άλλων νόµιµων παραστατικών. Τα έξοδα 

αυτά καλύπτονται µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει εκάστοτε η Τράπεζα για τη µεταφορά 

οικοσκευής.  

11.7 Με απόφαση του Επικεφαλής της Τράπεζας στην Ελλάδα είναι δυνατό, όπου τούτο είναι 

αναγκαίο, να χορηγούνται στο µετατιθέµενο υπάλληλο, µετά από αίτησή του και κατά την 

κρίση της Τράπεζας, προκαταβολές µισθών, για διευκόλυνσή του.  

11.8 Αιτήµατα του προσωπικού για µετάθεση θα λαµβάνονται υπ’ όψιν σύµφωνα µε τις 

λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας. Για τη µετάθεση θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η οικογενειακή 

κατάσταση και τυχόν αποδεδειγµένα προβλήµατα υγείας του µετατιθέµενου.  

11.9 Η Τράπεζα δικαιούται για την κάλυψη προσωρινών ή επειγουσών, άµεσων αναγκών 

καταστηµάτων άλλων πόλεων, να αποσπά, σε οποιαδήποτε θέση εργασίας σε άλλη πόλη, 

υπαλλήλους για περίοδο όχι µεγαλύτερη των τριών µηνών.  Νέα απόσπαση, χωρίς αίτηµα ή 

συναίνεση του υπαλλήλου, δεν µπορεί να γίνεται πριν παρέλθει τριετία από την τελευταία 

ηµέρα που έληξε η προηγούµενη απόσπαση ή µετάθεση. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται για 

την εκτέλεση εκτός έδρας εργασίας συναφούς µε τα καθήκοντα του υπαλλήλου.  

11.10 Παράταση του ανώτατου χρονικού ορίου που προβλέπεται για τις  αποσπάσεις, είναι δυνατή 

µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του υπαλλήλου.   

11.11 Οι περιορισµοί που αναφέρονται στις οικείες παραγράφους του άρθρου αυτού, δεν ισχύουν 

για τους ∆ιευθυντές Καταστηµάτων  / Υπηρεσιών / Τµηµάτων / Περιφερειών / 

Επιχειρησιακών Μονάδων και για τους εργαζόµενους που µετατίθενται µε αίτησή τους.  

11.12 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον εργαζόµενο να προσφέρει προσωρινά τις υπηρεσίες του 

σε κατάστηµα ή υπηρεσία που λειτουργεί εκτός της έδρας της εργασίας του , ο εργαζόµενος 

είναι υποχρεωµένος να τις προσφέρει.  

11.13 Εκτός έδρας απασχόληση θεωρείται η µικρής διάρκειας και για διάστηµα µέχρι ένα (1) µήνα 

συνεχόµενη ή τρείς (3) µήνες συνολικά κατ΄ έτος προσωρινή απασχόληση του εργαζόµενου, 

εκτός της έδρας της εργασίας του  µε εντολή της Τράπεζας.  

11.14 Στους εργαζόµενους που ταξιδεύουν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, εξασφαλίζεται 

µε δαπάνες της Τράπεζας κατά τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό η ασφαλής, σύντοµη, 
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οικονοµική και πάντως αξιοπρεπής µετακίνηση και διαβίωση και καταβάλλεται (επιπλέον) το 

επίδοµα που η Τράπεζα κάθε φορά ορίζει µε εγκύκλιό της.  

11.15 Στους εργαζόµενους που µετατίθενται σε πόλη άλλου νοµού χωρίς την αίτησή τους, η 

Τράπεζα χορηγεί άδεια µετ’ αποδοχών µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και κάλυψη εξόδων 

ταξιδιού για εξεύρεση κατοικίας στο ίδιο διάστηµα. Η ως άνω άδεια δε συνυπολογίζεται στις 

ηµέρες κανονικής αδείας του εργαζοµένου. Επίσης, η Τράπεζα καλύπτει τις δαπάνες που 

πραγµατοποιεί ο εργαζόµενος, για την εγκατάσταση  του ιδίου και της οικογένειάς του στη 

νέα του κατοικία. Η Τράπεζα καλύπτει ανάλογα και τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο 

εργαζόµενος για την εγκατάστασή του και κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις περιστάσεις 

και τη διαµονή του στην περίπτωση απόσπασής του σύµφωνα µε την παρ. 11.9 του άρθρου 

αυτού. Η Τράπεζα επίσης ενδέχεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ειδικότερες συνθήκες να 

καλύπτει και έξοδα µετακίνησης του εργαζοµένου από την πόλη στην οποία έχει µετακινηθεί 

στον αρχικό τόπο κατοικίας του.   

 

ΆΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ 

12.1 Η επαγγελµατική εκπαίδευση και η συνεχής επιµόρφωση αποτελούν δικαίωµα και υποχρέωση 

τόσο των εργαζοµένων, όσο και της Τράπεζας. Στόχοι της παρεχόµενης από την Τράπεζα 

εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση του µορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της υπηρεσιακής 

κατάρτισης και εµπειρίας, η έγκαιρη και οµαλή προσαρµογή των γνώσεων και ειδικοτήτων 

στις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οργάνωσης και της σύγχρονης επιχειρηµατικής 

πρακτικής.  

12.2 Για την αποτελεσµατική προστασία και την ποιοτική αναβάθµιση της απασχόλησης, ενόψει 

αναδιαρθρώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, από τις 

οργανωτικές µεταβολές και την εισαγωγή νέων τραπεζικών εργασιών, η Τράπεζα οφείλει να 

σχεδιάζει αποτελεσµατικά και να παρέχει έγκαιρα την κατάλληλη επιµόρφωση στους 

εργαζόµενους, ιδίως σε εκείνους που κατέχουν θέσεις των οποίων το αντικείµενο µεταβάλλεται 

σηµαντικά.  

12.3 Η εκπαίδευση αφορά το σύνολο του προσωπικού και είναι συνεχής και ανάλογη µε τις 

ανάγκες επιµόρφωσης του εργαζοµένου, από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης 

εργασίας του µε την Τράπεζα. Οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που οργανώνει και υποδεικνύει η Τράπεζα µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων 

και της αποδοτικότητάς τους.  
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12.4 Η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την κατάρτιση και την εν γένει εκπαίδευση του 

Προσωπικού ιδίως στις περιπτώσεις εισαγωγής νέων προγραµµάτων, προϊόντων, και των 

κάθε φορά επιλεγόµενων επιχειρηµατικών πρακτικών.      

12.5 Όταν η παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών γίνεται εκτός του ωραρίου εργασίας, οι 

εργαζόµενοι δικαιούνται είτε αµοιβή ανάλογη της χρονικής διάρκειας του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος µε βάση το ωροµίσθιο που τους αντιστοιχεί είτε επαύξηση της διάρκειας 

κανονικής άδειας αναψυχής σε ηµέρες τόσες όσες συµπληρώνονται µε βάση τις ώρες 

παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος.   Αµοιβή ή επαύξηση της διάρκειας της 

κανονικής άδειας δεν παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εξωτερικά - πολυεπιχειρησιακά προγράµµατα (δηλ. προγράµµατα που 

διοργανώνονται από άλλους οργανισµούς πλην της Τράπεζας) στα οποία συµµετέχει 

µικρός αριθµός υπαλλήλων. 

• Προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακά ή πολυεπιχειρησιακά (π.χ. Συνδέσµου Ελληνικών 

Τραπεζών) τα οποία γίνονται για υπαλλήλους υπό δοκιµασία. 

• Προαιρετικά προγράµµατα οποιασδήποτε κατηγορίας και προγράµµατα στα οποία ο 

εργαζόµενος συµµετέχει µόνον κατόπιν αιτήσεώς του και όχι κατά απαίτηση της 

Τράπεζας.  

• Σε Προϊσταµένους, και διευθυντικά στελέχη οι οποίοι συµµετέχουν σε οποιασδήποτε 

κατηγορίας προγράµµατα. 

12.6 Η µη συµµετοχή του εργαζόµενου σε σεµινάριο δεν µπορεί να έχει δυσµενή επίδραση στην 

εξέλιξή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΜΟΙΒΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 13 - ΑΜΟΙΒΕΣ 

13.1 Οι πάσης φύσης αµοιβές του προσωπικού καθορίζονται όπως ορίζεται από τον Νόµο, από τις 

οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών, τις Επιχειρησιακές Συλλογικές 

Συµβάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, από σχετικά 

πρακτικά συµφωνίας και τις ευνοϊκότερες των παραπάνω όρων, αποφάσεις της Τράπεζας. 

Όταν οι πράγµατι καταβαλλόµενες βάσει της ατοµικής σύµβασης εργασίας αποδοχές 

(παρούσες ή µέλλουσες) είναι µεγαλύτερες κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το σύνολο 

των προβλεποµένων από την οικεία ΣΣΕ ή ∆Α αποδοχών (άθροισµα βασικού µισθού και 

επιδοµάτων = νόµιµες αποδοχές) τότε δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται στον µισθωτό 

ιδιαιτέρως επί πλέον των καταβαλλοµένων αποδοχών και τα προβλεπόµενα εκάστοτε (ήτοι 

υφιστάµενα ή µελλοντικά) από τη ΣΣΕ ή ∆Α επιδόµατα. Τα επιδόµατα αυτά στην περίπτωση 

αυτή συµψηφίζονται (καταλογίζονται), εν όλω ή εν µέρει ανάλογα, στις υψηλότερες 

καταβαλλόµενες αποδοχές.  

Εξαίρεση στο συµψηφισµό αυτό των επιδοµάτων αποτελούν αποκλειστικά και µόνο το 

επιστηµονικό επίδοµα, και τα επιδόµατα γάµου και τέκνων. Τα επιδόµατα αυτά δεν 

συµψηφίζονται στις υψηλότερες καταβαλλόµενες αποδοχές αλλά καταβάλλονται επιπλον 

αυτών και στην περίπτωση που οι καταβαλλόµενες υπερβαίνουν τις νόµιµες αποδοχές κατά το 

άνω ποσοστό του 20%. Κρίσιµος χρόνος υπολογισµού της διαφοράς µεταξύ νοµίµων και 

καταβαλλοµένων αποδοχών είναι η ηµεροµηνία υποβολής στην ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού της σχετικής αιτήσεως για λήψη του επιδόµατος εφόσον συνοδεύεται από τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά (πτυχίο, ληξιαρχική πράξη γέννησης,  ληξιαρχική πράξη γάµου 

κ.λ.π.). 

 13.2 Οι κάθε είδους γενικού χαρακτήρα τακτικές αποδοχές του  προσωπικού µε σύµβαση αορίστου 

χρόνου, καθώς και οι γενικευµένες τακτικά καταβαλλόµενες πάσης φύσεως παροχές, όπως 

έχουν διαµορφωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία µέχρι τη δηµοσίευση του 

παρόντος κανονισµού, διατηρούνται.   

13.3  Η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί  στον εργαζόµενο, κατά την εξόφληση των µηνιαίων 

αποδοχών του, εκκαθαριστικό σηµείωµα στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης 
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φύσεως αποδοχές του, οι κρατήσεις επί αυτών καθώς και οι τυχόν υπέρτερες εκείνων που 

προκύπτουν από τις κλαδικές και επιχειρησιακές ΣΣΕ. 

13.4 Επιπλέον των πιο πάνω παροχών, η Τράπεζα µπορεί κατά την κρίση της να χορηγεί πρόσθετες 

µεταβλητές παροχές ως κίνητρο απόδοσης ή ως αµοιβή επιτευχθέντος στόχου. Οι παραπάνω 

παροχές, και οποιαδήποτε άλλη παροχή η οποία δεν είναι υποχρεωτική από Σ.Σ.Ε. ή το νόµο, 

είναι ελευθέρως ανακλητές επίσης κατά την κρίση της Τράπεζας.  

 

 

ΆΡΘΡΟ 14 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

14.1 Κρατήσεις επί των αποδοχών των εργαζοµένων επιτρέπονται µόνο :  

α.  για την παρακράτηση προκαταβολών έναντι αποδοχών καθώς και για τις µηνιαίες δόσεις 

για τα τυχόν χορηγηθέντα δάνεια εκ µέρους της Τράπεζας προς τον εργαζόµενο, µε βάση 

τον προκαθορισµένο τρόπο εξόφλησης,  

β.  για τα τυχόν ασφάλιστρα για προσωπικές καλύψεις που συνάπτονται µε µεσολάβηση της 

Τράπεζας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που πραγµατοποιείται για λογαριασµό του 

εργαζόµενου, ύστερα από αίτηση ή µε σύµφωνη γνώµη αυτού,  

γ.  για εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου ή υπέρ Οργανισµού κύριας ή επικουρικής κοινωνικής 

ασφάλισης ή υπέρ οποιουδήποτε άλλου Οργανισµού ή φορέα που προβλέπεται από την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, 

δ.  για φόρο µισθωτών υπηρεσιών, χαρτόσηµο που είναι σε βάρος του εργαζόµενου,   

ε.   για συνδροµές σε συνδικαλιστικές οργανώσεις µετά από έγγραφη αίτηση του 

εργαζόµενου, και  

στ.  για τυχόν ζηµία που προξένησε ο εργαζόµενος µε δόλο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

15.1  Σε κάθε υπάλληλο χορηγείται κατά την πρόσληψή του αντίγραφο του παρόντος Κανονισµού, 

όπως κάθε φορά ισχύει και κανένας δεν µπορεί να επικαλεσθεί άγνοια αυτού.  

15.2 Οφειλόµενη εχεµύθεια                        

Οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για τις συναλλαγές και εργασίες της 

Τράπεζας καθώς και για όλα τα µέτρα που παίρνει η Τράπεζα στα πλαίσια της επιχειρηµατικής 

της δράσης, συστήµατα ή µεθόδους που χρησιµοποιεί και γενικά θέµατα οργάνωσης και 

λειτουργίας της, για τη διασφάλιση των  συµφερόντων της ιδίας, της περιουσίας της ή 

γενικότερα των υποθέσεων που της έχουν εµπιστευθεί. Οφείλουν ακόµη να τηρούν εχεµύθεια 

σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, την κοινή πείρα και 

λογική για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαµβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους ή µε την ευκαιρία αυτών.  

Οι υπάλληλοι που παραβαίνουν την υποχρέωση και τις σχετικές διατάξεις περί εχεµύθειας – 

εξαιρουµένης της περίπτωσης που διάταξη νόµου επιτρέπει την µη τήρηση της υποχρέωσης 

αυτής – υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωµα, µε την επιφύλαξη παντός νόµιµου 

δικαιώµατος της Τράπεζας.      

Οι υποχρεώσεις εχεµύθειας εξακολουθούν να υφίστανται και µετά τη λύση ή διακοπή της 

σύµβασης εργασίας του υπαλλήλου. Ο υπάλληλος, µετά τη λήξη της εργασίας του 

υποχρεούται να παραδώσει στον προϊστάµενό του όλα τα εµπιστευτικά έγγραφα, καθώς και 

όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που σχετίζονται µε την Τράπεζα και βρίσκονται στην κατοχή του.  

15.3 Οι υπάλληλοι επίσης οφείλουν :  

α)  να επιδεικνύουν ευσυνειδησία, προθυµία και να καταβάλουν κάθε επιµέλεια  κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.                                                       

β)  να συµπεριφέρονται ευπρεπώς προς κάθε προϊστάµενο, συνάδελφο ή τρίτο, στα πλαίσια 

της µεταξύ τους συνεργασίας, ως προς τις υποθέσεις της Τράπεζας.  

γ)  να προασπίζουν και να προάγουν µε κάθε τρόπο τα συµφέροντα της Τράπεζας και να 

αφιερώνουν όλες τις γνώσεις και την πείρα τους στην ευόδωση των εργασιών της. 
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δ)  να τηρούν τον παρόντα Κανονισµό και όλους τους λοιπούς Κανονισµούς της Τράπεζας, 

το καταστατικό της Τράπεζας, τις αποφάσεις του Επικεφαλής της Τράπεζας, καθώς και τις 

γενικές ή ειδικές οδηγίες και εντολές που εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα.  

ε)  να συµµορφώνονται µε τις υπηρεσιακές εντολές που τους ανατίθενται. Όταν ο 

εργαζόµενος πιστεύει ότι η εντολή που του έχει δοθεί από τον προϊστάµενό του είναι 

αντίθετη µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Τράπεζας, που προβλέπονται πιο πάνω, 

ή επιζήµια για την Τράπεζα ή θίγει την αξιοπρέπειά του, οφείλει να ανακοινώσει τις 

επιφυλάξεις του στον προϊστάµενό του. Αν αυτός επιµένει στην εντολή, ο υπάλληλος 

υποχρεούται να την εκτελέσει. ∆ικαιούται, όµως, και σε σοβαρές περιπτώσεις υποχρεούται 

να αναφερθεί στον άµεσα ανώτερο του προϊσταµένου του, είτε στον Επικεφαλής της 

Τράπεζας.  

στ) να αναγγέλλουν αρµοδίως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κάθε γεγονός ή ενέργεια που 

υποπίπτει στην αντίληψή τους, το οποίο θα µπορούσε να βλάψει τα συµφέροντα της 

Τράπεζας ή να προκαλέσει κίνδυνο είτε στους εργαζόµενους, είτε στην ίδια την Τράπεζα.   

ζ)  να διατηρούν µε επιµέλεια και σε καλή κατάσταση κάθε είδος που τους παρέχεται από την 

Τράπεζα στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας τους.  

η)  να τηρούν τους όρους που επιβάλλει η υγιεινή και η ασφάλεια, να αναφέρουν αρµοδίως 

κάθε δυσλειτουργία ή µηχανική βλάβη που παρουσιάζεται στις µηχανές, στον εξοπλισµό, 

τις εγκαταστάσεις κ.λπ. προκειµένου να διευθετείται η άµεση διόρθωσή τους.  

θ)  να µην προσπαθούν να εξασφαλίσουν, εκµεταλλευόµενοι άµεσα ή έµµεσα την ιδιότητά 

τους ως υπαλλήλων ή της θέσης τους στην Τράπεζα, πλεονεκτήµατα ή άλλες ωφέλειες, είτε 

γι’ αυτούς είτε για πρόσωπα που συνδέονται µ’ αυτούς.   

ι)  να αποφεύγουν συστηµατικά δοσοληψίες που δηµιουργούν υποχρεώσεις προς πελάτες 

της Τράπεζας.  

ια)  να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που οργανώνει η Τράπεζα.  

15.4 Οι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να :  

α) απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή να 

συνεργάζονται µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή να ασκούν επιχειρήσεις για ίδιο 

λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων και να  συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

Ανωνύµων ή άλλων εταιρειών, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση  από τον 

Επικεφαλής της Τράπεζας ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν άτοµο  
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β) να χρησιµοποιούν χωρίς νόµιµη άδεια, αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

γ)  να προβαίνουν σε παράνοµη χρήση ή εξαγωγή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της 

Τράπεζας, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου, σχεδίου ή λογισµικού. 

δ)  να απουσιάζουν αυθαίρετα από τα καθήκοντά τους και να µην δικαιολογούν τη µη 

έγκαιρη προσέλευσή τους ή την πρόωρη αποχώρησή τους από την υπηρεσία.   

ε)  να κάνουν  χρήση οποιωνδήποτε τεχνικών και ηλεκτρονικών µέσων της Τράπεζας κατά 

τρόπο που αντιβαίνει τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους της Τράπεζας.   

στ) να συµπεριφέρονται εντός και εκτός Τράπεζας κατά τρόπο που κλονίζει την εµπιστοσύνη 

του συναλλακτικού κοινού.  

 

AΡΘΡΟ 16 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Συγκροτείται Επιτροπή Παραπόνων που απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Τράπεζας, εκ των 

οποίων ο ένας θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, και έναν εκπρόσωπο της πλέον 

αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, οι οποίοι ορίζονται στην αρχή εκάστου έτους µε 

ετήσια θητεία..  

Η Επιτροπή επιλαµβάνεται αποκλειστικά και µόνον παραπόνων των εργαζοµένων που σχετίζονται 

µε τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων και της Τράπεζας. Παράπονο µπορεί να αποτελέσει 

οποιοδήποτε µέτρο ή κατάσταση που αφορά στις εργασιακές σχέσεις εργαζοµένου και Τράπεζας ή 

επηρεάζει ή είναι δυνατό να επηρεάσει τους όρους εργασίας οποιουδήποτε εργαζοµένου όπως 

θέµατα ασφάλειας, υγείας, συνθηκών εργασίας, παρενόχλησης. 

Τα ως άνω παράπονα υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή από τον εργαζόµενο, η δε 

Επιτροπή οφείλει να απαντήσει εγγράφως στον εργαζόµνο εντός 15 εργασίµων ηµερών. 

Η Επιτροπή δεν επιλαµβάνεται συλλογικών αιτηµάτων που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των 

όρων και συνθηκών απασχόλησης ή θεµάτων που αφορούν την ερµηνεία ή εφαρµογή 

υφιστάµενης ΣΣΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν επιλαµβάνεται θεµάτων βαθµολογικής εξέλιξης των 

εργαζοµένων. 
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ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

Οι Προϊστάµενοι έχουν, πέραν των γενικών, και τις κατωτέρω ειδικές υποχρεώσεις: 

1.  Να κατατοπίζουν, εκπαιδεύουν, αναπτύσσουν και  καθοδηγούν τους υφισταµένους τους στο 

αντικείµενο της εργασίας τους και για κάθε γενικό θέµα που έχει σχέση µε την εργασία. Οφείλουν 

επίσης να µεριµνούν ώστε οι υφιστάµενοί τους να λαµβάνουν πάντοτε γνώση των αποφάσεων 

και εγκυκλίων της ∆ιοίκησης.  

2. Να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα µε σεβασµό της προσωπικότητας των υφισταµένων 

και των συνεργατών τους.  

3. Να απευθύνουν προφορική ή και γραπτή υπηρεσιακή σύσταση στον υπάλληλο, σε περίπτωση 

που διαπιστώνουν ανεπάρκεια ή µη επιτρεπτή συµπεριφορά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 20 του παρόντος Κανονισµού, η οποία οφείλεται σε ελαφρά αµέλεια του υπαλλήλου και 

δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 20 του 

παρόντος. Σε περίπτωση γραπτής σύστασης, η τελευταία κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση 

Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

Αυτές οι συστάσεις έχουν σκοπό την πρόληψη και τον περιορισµό των πειθαρχικών 

παραπτωµάτων. ∆εν αποτελούν πειθαρχική ποινή, αλλά µέσο διοικητικής πρόληψης και 

εποπτείας, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την προβλεπόµενη στο 

άρθρο 21 του παρόντος Κανονισµού πειθαρχική διαδικασία. ∆εν εντάσσονται στην τελευταία, η 

οποία µπορεί να κινηθεί ιδίως σε περίπτωση υποτροπής του υπαλλήλου.   

4. Να µεριµνούν για τον έγκαιρο ορισµό και προετοιµασία των αναπληρωτών τους στα 

καθήκοντά τους, εφόσον προβλέπονται.  

5. Να µεριµνούν για την  έγκαιρη διευθέτηση παραπόνων και προβληµάτων των υφισταµένων 

τους. 

6. Να δείχνουν την πρέπουσα κατανόηση και ευαισθησία σε ανθρώπινα προβλήµατα των 

υφισταµένων και των συνεργατών τους.  

7. Να ελέγχουν ότι οι υφιστάµενοί τους τηρούν πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

8. Να εφαρµόζουν πιστά τη νοµοθεσία και τις διατάξεις αυτού του Κανονισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 18 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα οφείλει :  

1.  Να εξασφαλίζει στους εργαζοµένους την παροχή των επαγγελµατικών γνώσεων, καθώς και να 

τους προσφέρει τις δυνατότητες, που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν τις ικανότητες και 

την αποδοτικότητά τους, τόσο για το καλό της Τράπεζας, όσο και για την επαγγελµατική τους 

εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  

2. Να µεριµνά ώστε οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι γενικότερα να εξασφαλίζουν ότι οι 

υφιστάµενοί τους θα είναι πληροφορηµένοι επί όλων των γενικών ή ειδικών οδηγιών, που 

εκδίδονται από καιρό σε καιρό, όπως και επί όλων των οδηγιών που αφορούν τους 

υφισταµένους τους ή τα τµήµατά τους.  

3. Να µεριµνά ώστε οι ∆ιευθυντές και Προϊστάµενοι επιβλέπουν την ορθή εφαρµογή των 

παραπάνω οδηγιών και τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους υφιστάµενους 

τους, προς τους οποίους πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες και εξηγήσεις.  

4. Να µεριµνά ώστε οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι να παρέχουν στη ∆ιοίκηση ανεπηρέαστη και 

αντικειµενική γνώµη για την εργατικότητα, ικανότητα, ήθος και συµπεριφορά των υφισταµένων 

τους, και να αναφέρουν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, που εκφεύγει των 

προσδιορισµένων καθηκόντων τους ή που προκαλεί δυσαρέσκεια στους συναλλασσόµενους.  

5. Να εξασφαλίζει συνθήκες σεβασµού της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας των υπαλλήλων 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και να εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης.  

6. Να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας, του Κανονισµού αυτού, των 

οικείων Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν κάθε φορά.  

7. Να παίρνει τα εκάστοτε απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια των υπαλλήλων κατά την εκτέλεση 

τη εργασίας τους, να τηρεί τους όρους, κανόνες και προδιαγραφές τραπεζικής ασφάλειας, 

όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Να λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφάλειας για το προσωπικό, να εξασφαλίζει υγιεινές 

συνθήκες εργασίας και να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και την 

καθαριότητα στους χώρους εργασίας και τους κοινόχρηστους χώρους.  
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ΆΡΘΡΟ 19 - ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

19.1  Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεµπόδιστη άσκηση συναφών µε αυτή δικαιωµάτων 

διασφαλίζονται στους υπαλλήλους. 

19.2   Η Τράπεζα παρακρατεί από το µισθό κάθε υπαλλήλου, ως ορίζεται στο άρθρο 14.1(ε), χωρίς 

προµήθειες και λοιπές δαπάνες, τις συνδροµές υπέρ της συνδικαλιστικής του οργάνωσης τις 

οποίες και καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασµό που το σωµατείο έχει υποδείξει.  

19.3   Το δικαίωµα της απεργίας ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.  

19.4  Η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση έχει δικαίωµα να διαπραγµατεύεται µε 

τη ∆ιοίκηση για τη σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 20 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

20.1 Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε παράβαση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων που ρητά 

προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό, από τις οικείες συλλογικές εργασιακές ρυθµίσεις και 

συµφωνίες, από το νόµο, από ειδικούς κανονισµούς, από αποφάσεις, οδηγίες και εγκυκλίους της 

∆ιοίκησης, καθώς και από τις διατάξεις εν γένει που αφορούν τις Εργασίες της Τράπεζας, η οποία 

γίνεται µε πράξη ή παράλειψη και οφείλεται σε  υπαιτιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας.                               

20.2  Οι υπηρεσιακές υποχρεώσεις προσδιορίζονται από το περιεχόµενο της σύµβασης εργασίας, 

όπως αυτό διαµορφώνεται από τη νοµοθεσία, τις οικείες συλλογικές και επιχειρησιακές συµβάσεις, 

συµφωνίες και ρυθµίσεις, από τον παρόντα Κανονισµό, καθώς και από τις αποφάσεις,  οδηγίες και 

εγκυκλίους της ∆ιοίκησης και των αρµοδίων υπηρεσιακών οργάνων.  

20.3  Η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από τον εργαζόµενο  τιµωρείται µε τις ποινές του 

παρόντος Κανονισµού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στα σχετικά άρθρα.  

20.4  Η υποτροπή θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την επιβολή και  την επιµέτρηση 

της ποινής. 

20.5 Πειθαρχικά παραπτώµατα που συνεπάγονται κυρώσεις κατά τα οριζόµενα στα ειδικά άρθρα 

του παρόντος Κανονισµού είναι:  

1. Κάθε παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 20.1 του παρόντος.  



2. Η αυθαίρετη απουσία από την εργασία, η αδικαιολόγητη µη έγκαιρη προσέλευση, η 

πρόωρη αποχώρηση, η εκτέλεση εντός της Τράπεζας εργασίας ξένης προς τα 

καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον εργαζόµενο.  

3. Η πληµµελής εκτέλεση της οφειλόµενης υπηρεσίας.  

4. Η απρεπής συµπεριφορά προς τους προϊσταµένους, τους συναδέλφους και το 

συναλλασσόµενο, µε την Τράπεζα, κοινό.  

5. Η απείθεια προς τις εντολές των προϊσταµένων, η άρνηση ή η παράλειψη εκτέλεσης 

υπηρεσίας. 

6. Η µη τήρηση της οφειλόµενης εχεµύθειας στην υπηρεσία και η χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη άδεια της ∆ιοίκησης, παροχή πληροφοριών και στοιχείων και η µε κάθε τρόπο 

δηµοσιοποίηση απόψεων για θέµατα που αφορούν εργασίες της Τράπεζας.   

7. Ο χρηµατισµός και η δωροληψία.  

8. Η χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών ή αρµοδιοτήτων που ο υπάλληλος κατέχει 

από την υπηρεσία για να αποκοµίσει συγκεκριµένο όφελος προσωπικό ή τρίτου. 

9. Η µη αιτιολογηµένη άρνηση παρακολούθησης προγραµµάτων υπηρεσιακής 

επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης που γίνονται µέσα στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας που 

εντάσσονται στον προγραµµατισµό της Τράπεζας. 

10. Η  δήλωση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στην υπηρεσία.  

11. Η παρεµπόδιση του έργου των επιτροπών και κάθε αρµοδίου υπηρεσιακού οργάνου που 

ερευνά περιπτώσεις παραπόνων ή πειθαρχικά θέµατα, καθώς και η παράλειψη 

προσκόµισης στοιχείων που µπορεί να οδηγήσουν στην απαλλαγή του ελεγχόµενου.  

12. Η συστηµατική παράλειψη της αναγκαίας υπηρεσιακής ενηµέρωσης των υφισταµένων. 

13. Η προς εξυπηρέτηση ατοµικού οφέλους χρησιµοποίηση υπαλλήλων και υλικών µέσων 

που ανήκουν στην Τράπεζα.  

14. Η παρακίνηση ή εντολή ή κάθε µορφής άσκηση πίεσης για εκτέλεση εργασίας  χωρίς  

τήρηση  των  κανόνων ασφαλείας.  
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ΆΡΘΡΟ 21 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

21.1 Οι πειθαρχικές ποινές είναι σε κάθε περίπτωση, ανάλογες µε τη βαρύτητα του πειθαρχικού 

παραπτώµατος, λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε ειδικών συνθηκών και περιστάσεων υπό τις 

οποίες τελέστηκε αυτό.  

21.2 Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά, για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο ήδη έχει 

κριθεί.  

21.3 Για την ίδια πράξη επιβάλλεται µια ποινή, ακόµη κι αν η πράξη αυτή περιέχει τα στοιχεία 

περισσότερων του ενός πειθαρχικών παραπτωµάτων.  

21.4 Στην περίπτωση που συνεκδικάζονται περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώµατα, 

επιβάλλεται µια πειθαρχική ποινή κατά συγχώνευση.  

21.5 Οι προβλεπόµενες ποινές επιβάλλονται µε σκοπό τη διασφάλιση της πειθαρχίας στις 

ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις των εργαζοµένων, την προστασία των συµφερόντων της Τράπεζας και 

την διασφάλιση της νοµιµότητας, κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου. Ο καταλογισµός 

κάθε ποινής, γίνεται από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και επιβάλλεται µε πράξη του 

Επικεφαλής της Τράπεζας όταν καταστεί τελεσίδικη.  

21.6 Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό πειθαρχικές ποινές είναι :  

1η βαθµίδα  

α.  Προφορική επίπληξη η οποία ανακοινώνεται γραπτώς  

β.  Γραπτή επίπληξη  

οι οποίες είναι εκτελεστές αµέσως και δεν υπόκεινται σε έφεση.  

2η βαθµίδα  

α.  Πρόστιµο µέχρι του ½ του µηνιαίου µισθού 

β.  Πρόστιµο µεγαλύτερο του ½ και µέχρι του ενός µηνιαίου µισθού 

3η βαθµίδα  

α.  Προσωρινή παύση 10 ηµερών µέχρι και ένα µήνα χωρίς αποδοχές  

 β.  Προσωρινή παύση µεγαλύτερη του ενός µέχρι και δύο µήνες χωρίς      αποδοχές  

γ.  Προσωρινή παύση µεγαλύτερη των δύο και µέχρι των τριών µηνών χωρίς αποδοχές  



 Σε περίπτωση επιβολής ποινής της βαθµίδας 3  η ∆ιοίκηση επανεξετάζει την παραµονή ή µη 

του πειθαρχικά διωχθέντος στην τυχόν κατεχόµενη θέση ευθύνης ή εργασίας. 

21.7 Πειθαρχικές ποινές της πρώτης βαθµίδας επιβάλλονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται  

στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, προκειµένου για ελάσσονος σηµασίας πειθαρχικά 

παραπτώµατα.  

21.8   Πειθαρχικές ποινές της δεύτερης βαθµίδας επιβάλλονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, σε περίπτωση υποτροπής για παραπτώµατα στα οποία 

αναλογούν ποινές πρώτης βαθµίδας ή για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα.  

21.9  Πειθαρχικές ποινές της τρίτης βαθµίδας επιβάλλονται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, στην περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών πειθαρχικών 

παραπτωµάτων, καθώς και σε περιπτώσεις υποτροπής για παραπτώµατα στα οποία αντιστοιχούν 

ποινές της δεύτερης βαθµίδας.  

Ο Επικεφαλής της Τράπεζας µπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να θέτει τον εργαζόµενο σε αργία 

µέχρι της τελεσιδικίας της απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια της αργίας ο εργαζόµενος λαµβάνει το ½ των αποδοχών του. Εφόσον απαλλαγεί 

του καταβάλλονται οι παρακρατηθείσες αποδοχές και αίρονται οι δυσµενείς υπηρεσιακές 

µεταβολές.  

 

ΆΡΘΡΟ 22 -  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα Πειθαρχικά Συµβούλια εκτός των αρµοδιοτήτων που έχουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

επιµέρους άρθρων του παρόντος Κανονισµού, εκδικάζουν τις πειθαρχικές υποθέσεις του 

προσωπικού, σύµφωνα µε τη σύνθεση και τις διαδικασίες που προβλέπεται στις επόµενες 

παραγράφους.  

1. Πρωτοβάθµιο  Πειθαρχικό Συµβούλιο (ΠΠΣ) 

Απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Τράπεζας, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο πρόεδρος του 

ΠΠΣ, και έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Το 

Πρωτοβάθµιο  Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται σε πρώτο βαθµό των πειθαρχικών 

παραπτωµάτων εργαζοµένων. Καθήκοντα εισηγητή  ασκεί ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

2. ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο (∆ΠΣ) 
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Απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Τράπεζας εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο πρόεδρος του 

∆ΠΣ, και  έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Το ∆ΠΣ 

εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό τις προσφυγές κατά αποφάσεων του ΠΠΣ. Καθήκοντα εισηγητή  ασκεί ο 

∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

 

3.  Επανεκδίκαση υπόθεσης 

Όποιος κρίθηκε τελεσίδικα, µπορεί να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο που εξέδωσε την τελεσίδικη απόφαση, αν προκύψουν νέα στοιχεία που ήταν άγνωστα 

σε αυτούς που έκριναν την υπόθεση, εφόσον αποδεικνύεται  ότι η γνώση των στοιχείων αυτών από 

το Πειθαρχικό Συµβούλιο οδηγεί στην αθώωση ή ότι κρίθηκε για παράβαση βαρύτερη από εκείνη 

που διέπραξε. 

4. Συγκρότηση και θητεία  Πειθαρχικών Συµβουλίων

Απαρτία – λήψη αποφάσεων 

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας στα ΠΣ και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του 

Επικεφαλής της Τράπεζας, ενώ οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι της αντιπροσωπευτικότερης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι αναπληρωτές τους ορίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

προβλέπει το Καταστατικό της οργάνωσης αυτής. Τα  Πειθαρχικά Συµβούλια συγκροτούνται το 

µήνα Ιανουάριο για ετήσια θητεία και ολοκληρώνουν τις υποθέσεις που έχουν αρχίσει να εξετάζουν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου συγκρότησης των νέων ΠΣ. Με την ίδια απόφαση του Επικεφαλής της 

Τράπεζας ορίζεται ο Γραµµατέας κάθε Συµβουλίου µαζί µε τον αναπληρωτή του.  

Τα Πειθαρχικά Συµβούλια βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα  δύο από τα τρία µέλη τους, 

εφόσον όλα τα µέλη έχουν αποδεδειγµένα κληθεί. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων 

λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. 

Στα  Πειθαρχικά Συµβούλια δεν µπορούν να µετέχουν ως µέλη αυτοί που µε οποιοδήποτε τρόπο 

άσκησαν πειθαρχική δικαιοδοσία στη εκδικαζόµενη υπόθεση. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια έχουν 

δικαίωµα να καλούν οιονδήποτε κρίνουν ότι θα µπορούσε να συµβάλει στη διαλεύκανση της 

υποθέσεως.  

5. ∆ιαδικασία Πειθαρχικού Ελέγχου 

1. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια συγκαλούνται µε µέριµνα του προέδρου τους, κάθε φορά που υπάρχει 

υπόθεση προς εξέταση. 
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2. Η  γνωστοποίηση της ενδεχόµενης πειθαρχικής παράβασης του υπαλλήλου γίνεται από τον 

προϊστάµενο του υπαλλήλου ή την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, µε έγγραφο 

προς τη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού. Ο επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης, έχει την 

αρµοδιότητα να διενεργήσει µε τα αρµόδια  ελεγκτικά  όργανα  προκαταρκτική εξέταση, εφόσον 

κρίνει ότι απαιτείται, και εν συνεχεία να ζητήσει από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο την κίνηση 

της πειθαρχικής διαδικασίας, όταν πρόκειται για εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθµό. Το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την κλήση σε έγγραφη απολογία και την θέση της 

υπόθεσης στο αρχείο, εφόσον διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι κίνησης της πειθαρχικής 

διαδικασίας.   

3. Μόλις παραπεµφθεί η υπόθεση στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, αυτό αναλαµβάνει :  

- Να διαπιστώσει (ή να ελέγξει, όταν κρίνει σε δεύτερο βαθµό), αν πράγµατι συντρέχουν τα 

περιστατικά που δικαιολογούν την παραποµπή της υπόθεσης σε αυτό. 

- Να διαπιστώσει (ή να ελέγξει, όταν κρίνει σε δεύτερο βαθµό), αν τα πραγµατικά περιστατικά 

συνιστούν, πειθαρχικό παράπτωµα. 

- Να ορίσει (ή να ελέγξει, όταν κρίνει σε δεύτερο βαθµό) τη σχέση του διαπιστωµένου πειθαρχικού 

παραπτώµατος µε την πειθαρχική ποινή που θα πρέπει να  επιβληθεί και η οποία οφείλει σε κάθε 

περίπτωση να είναι ανάλογη της σοβαρότητας του πειθαρχικού παραπτώµατος. 

4.  Σε κάθε περίπτωση παραποµπής της υπόθεσής του σε Πειθαρχικό Συµβούλιο, ο εργαζόµενος 

ενηµερώνεται για την πράξη για την οποία εγκαλείται και τα στοιχεία  που την τεκµηριώνουν, 

τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την συζήτηση της υπόθεσής του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει 

δικαίωµα να καλέσει τον εργαζόµενο να παραστεί  στη σχετική συνεδρίαση, για να εκθέσει την 

άποψή του και τα περιστατικά  που τον αφορούν προφορικά.  

5.  Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται πάντοτε, µετά από υποχρεωτική κλήση του εγκαλούµενου σε 

έγγραφη απολογία. Στον εγκαλούµενο δίνεται εύλογη προθεσµία για να ετοιµάσει την απολογία 

του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 5 ηµερών και ούτε µεγαλύτερη των 10 ηµερών. 

Στην περίπτωση που δεν κληθεί ο εγκαλούµενος σε απολογία, καθίσταται άκυρη η πειθαρχική 

διαδικασία, εκτός αν αυτός συναινέσει εγγράφως στην διεξαγωγή της, οπότε η ακυρότητα 

καλύπτεται. 

Η κλήση σε απολογία είναι έγγραφη και επιδίδεται µε απόδειξη παραλαβής στον εγκαλούµενο. Σε 

περίπτωση που αγνοείται η διαµονή του ή αρνηθεί να παραλάβει την κλήση, αποστέλλεται στην 

τελευταία γνωστή διεύθυνση µε συστηµένη αλληλογραφία. Στην κλήση πρέπει να καθορίζεται 

σαφώς το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα. Σε κάθε περίπτωση, ο καλούµενος σε 
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απολογία µπορεί να ζητήσει και πρόσθετη  εύλογη προθεσµία για την υποβολή γραπτών 

στοιχείων. 

Εκπρόθεσµη υποβολή της απολογίας του εγκαλούµενου εφόσον η κλήση του επιδόθηκε και 

τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες  προθεσµίες, δεν εµποδίζει την έκδοση απόφασης από το 

αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

6.  Η πειθαρχική ποινή καταχωρείται στα πρακτικά, που τηρούν τα Πειθαρχικά Συµβούλια και οφείλει 

να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Η ποινή γνωστοποιείται γραπτά, από το αρµόδιο πειθαρχικό 

όργανο, στον ενδιαφερόµενο και κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

Όλες οι πειθαρχικές ποινές όταν καταστούν τελεσίδικες καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο 

του υπαλλήλου που τηρείται  στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

7.  Η έφεση ασκείται από τον τιµωρηθέντα εργαζόµενο προς το αµέσως ανώτερο πειθαρχικό 

όργανο µέσω της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την 

κοινοποίηση της πρωτοβάθµιας καταδικαστικής απόφασης. 

Το ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο, όταν κρίνει έφεση του ελεγχόµενου σε δεύτερο βαθµό, δεν µπορεί 

να επιβάλλει µεγαλύτερη ποινή από αυτή που επέβαλε το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο. 

8.  Όταν κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας προκύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν είτε 

τη διάπραξη περισσοτέρων παραπτωµάτων από αυτά που απαρτίζουν το σχετικό Πειθαρχικό 

Φάκελο είτε την ύπαρξη συµµέτοχων που δεν παραπέµφθηκαν, το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

δύναται να διακόψει τη διαδικασία, προκειµένου να απολογηθεί επί των νέων στοιχείων, όποιος 

ελέγχεται γι’ αυτά.  

Η προθεσµία για έφεση και η άσκηση της έφεσης στα πειθαρχικά συµβούλια όλων των 

βαθµών, αναστέλλει την εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής µέχρι την έκδοση της τελεσίδικης 

απόφασης. 

9.  Οι συνέπειες των πειθαρχικών ποινών δύνανται να αίρονται µε απόφαση του Επικεφαλής της 

Τράπεζας µετά από εισήγηση του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και τα σχετικά 

έγγραφα αφαιρούνται  από τον ατοµικό φάκελο του εργαζοµένου και εξαφανίζονται, εφόσον 

εκείνος που ελέγχθηκε πειθαρχικά επέδειξε ιδιαίτερη προσήλωση στα καθήκοντά του κατά τη 

διάρκεια τριών ετών από την τελεσιδικία της απόφασης, αλλά διατηρούνται στο αρχείο του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής 

διαδικασίας, εφόσον υπάρχει εκκρεµής ποινική δίωξη, µέχρι και την ολοκλήρωση της τελευταίας. 
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ΆΡΘΡΟ 23 - ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

23.1.  Ο ελεγχόµενος για διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος υπάλληλος µπορεί να τεθεί σε αργία 

κατά την κρίση της Τράπεζας πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης από το αρµόδιο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο:  

α.   αν εκκρεµεί σε βάρος του πειθαρχική ή ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήµατα, ενδεικτικά 

για αδίκηµα ατιµωτικό, διαχειριστικών ανωµαλιών, κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, 

αρχαιοκαπηλία, χρήση ή εµπορία ναρκωτικών ή εγκλήµατα κατά των ηθών ή περί το 

νόµισµα ή στερήθηκε της προσωπικής του ελευθερίας για οποιαδήποτε των αδικηµάτων 

αυτών, 

β.        αν επιβάλλεται προς διαφύλαξη των συµφερόντων της Τράπεζας και εφόσον 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ευθύνης του.  

23. 2   Η θέση σε αργία δεν αποτελεί  ποινή και δεν µπορεί να υπερβεί το εξάµηνο. Σε περίπτωση που 

υπάρχει βάσιµη υπόνοια ότι ο υπάλληλος είναι ένοχος πράξης από την οποία προκλήθηκε 

βλάβη των συµφερόντων της Τράπεζας, επιτρέπεται παράταση της αργίας µέχρι την έκδοση 

της τελεσίδικης ποινικής αποφάσεως,  

23.3   Η θέση του υπαλλήλου σε αργία καθώς και η παράταση αυτής ενεργούνται µε πράξη του 

Επικεφαλής της Τράπεζας. 

23.4 Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση   κύριων και 

παρεπόµενων καθηκόντων του,  

23.5 Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του, 

όπως ο Ν. 3198/55 ορίζει. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη 

επιστρέφεται το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 24 - ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

24.1 Η λύση της σύµβασης εργασίας του προσωπικού επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις :  

α.  µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του εργαζοµένου (παραίτηση). 

β.  µε καταγγελία της συµβάσεως εργασίας εκ µέρους της Τράπεζας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 

Ν. 2112/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.  

γ.     1.  Τηρουµένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 πιο κάτω, για την έγκυρη 

καταγγελία της ατοµικής σύµβασης του µισθωτού εκ µέρους της τράπεζας απαιτείται 

προηγούµενη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της παραγράφου 6 το οποίο εισηγείται 

αιτιολογηµένα υπέρ ή κατά της προόδου της διαδικασίας της καταγγελίας.  

2.     Λόγοι που δικαιολογούν την απόλυση του µισθωτού είναι εκείνοι που προκαλούν τον 

κλονισµό της εµπιστοσύνης της Τράπεζας και καθιστούν µη ανεκτή τη συνέχιση της 

εργασιακής σχέσης.  

3.     ∆εν απαιτείται προηγούµενη γνώµη του ως άνω Συµβουλίου :  

              α.  σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήµατος  

      β.  σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού για οικονοµοτεχνικούς λόγους  

γ.  στους εργαζόµενους που προσλήφθηκαν σε θέση ∆ιεύθυνσης και eµπιστοσύνης  

4.   Η αναγραφή της τήρησης της ως άνω υπό 1 διαδικασίας στο έγγραφο καταγγελίας της 

σύµβασης δεν αποτελεί στοιχείο του κύρους της καταγγελίας. 

5.  Η καταγγελία, για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους, αποτελεί έσχατο µέσο και 

επιβάλλεται στην περίπτωση που δεν δύναται καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί η 

απασχόληση του εργαζοµένου σε άλλη θέση εργασίας ή διαφορετικά καθήκοντα.  

6.    Το κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιακό Συµβούλιο έχει ως αποκλειστική συµβουλευτική 

αρµοδιότητα τη διατύπωση αιτιολογηµένης εισήγησης υπέρ ή κατά της προόδου της 

διαδικασίας της καταγγελίας.  Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο απαρτίζεται από δύο 

εκπροσώπους της Τράπεζας, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου, και έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής 
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οργάνωσης. Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας και οι αναπληρωτές τους ορίζονται µε 

απόφαση του επικεφαλής της Τράπεζας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας 

του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο εκπρόσωπος της πλέον αντιπροσωπευτικής 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και ο αναπληρωτής,  ορίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

που προβλέπει το καταστατικό της οργάνωσης αυτής.  

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκροτείται το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους για ετήσια θητεία. Το 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο καλείται µε µέριµνα του Προέδρου του κάθε φορά που υπάρχει 

υπόθεση προς εξέταση.  

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα τρία µέλη 

του εφόσον όλα τα µέλη έχουν αποδεδειγµένα κληθεί προ ευλόγου για το εξεταζόµενο θέµα 

χρόνου. Οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.  

δ.   µε το θάνατο του εργαζόµενου. 

ε.  µε τη συνταξιοδότηση του εργαζόµενου, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία της 

Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

ΆΡΘΡΟ 25 - ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥ 

25.1 Ο υπάλληλος που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος ή 

αναπηρίας, στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, αποχωρεί από την 

υπηρεσία δικαιούµενος της αποζηµίωσης που προβλέπει η νοµοθεσία ή τυχόν ευνοϊκότερες 

διατάξεις συλλογικών συµβάσεων εργασίας.  

25.2 Ο υπάλληλος µπορεί να καταγγείλει τη σχέση εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

µε έγγραφη δήλωση παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά στη ∆ιεύθυνση 

Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

25.3    Στους εργαζόµενους που απολύονται µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους της 

Τράπεζας, καταβάλλεται η αποζηµίωση απόλυσης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί 

καταγγελίας της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου διατάξεις του Νόµου.  
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ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι ειδικοί επιµέρους κανονισµοί, στους οποίους τυχόν παραπέµπει ο παρών Κανονισµός για 

τη ρύθµιση των σχετικών θεµάτων, συνάπτονται και τροποποιούνται µε επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 

µεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου µε τις διαδικασίες που προβλέπουν οι Νόµοι 1767/88, 

1876/90 και 2224/94.  

2. Στις ίδιες διαδικασίες υπόκειται κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εφαρµογή 

αυτού του Κανονισµού µεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας καθώς και οποιαδήποτε 

τροποποίηση των διατάξεών του.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εργασίας εφαρµόζονται και ισχύουν εφόσον και 

στην έκταση που δεν αντιτίθενται σε ευνοϊκότερες διατάξεις νόµων, κλαδικών Σ.Σ.Ε. κ.λ.π. , 

όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του, 29-11-2006. 

              Για την Τράπεζα      Για το Σύλλογο 

Ταγαρούλιας Μιχάλης                 ∆ελόπουλος Πέτρος 

Μαραγκός Νέαρχος                  Τσόκανος Γεώργιος 
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