
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΩΝ 2013-2015 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2013, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. 

Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 

αριθμ. 86 και αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος και Ευθύμιος 

Κατσίκας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) που εδρεύει στην 

Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 15, νομίμως εξουσιοδοτημένοι για τη 

διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 

4 του Ν. 1876/1990, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής: 

1. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, δοκιμαστικά και κατά 

παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού 

Εργασίας, είναι δυνατή η τοποθέτηση μέχρι σαράντα πέντε (45), κατ' ανώτατο 

όριο, υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης 2 ο υ και 3 ο υ κλιμακίου Διευθύνσεων της 

Διοίκησης και ειδικότερα: α) υπαλλήλων που κατέχουν το βαθμό του 

Τμηματάρχη Β' σε θέσεις ευθύνης Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

της Διοίκησης, Επικεφαλής Τομέα και Υποδιευθυντή Διεύθυνσης της 

Διοίκησης και, β) υπαλλήλων που κατέχουν το βαθμό του Υποτμηματάρχη σε 

θέσεις ευθύνης Υποδιευθυντή Διεύθυνσης της Διοίκησης, υπό τις εξής 

επιπλέον προϋποθέσεις: 

Κατοχή πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Κατ' ελάχιστον 18 μήνες εμπειρίας σε θέση εποπτείας 7 ο υ κλιμακίου ευθύνης 

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2-Lower) 

Η επιλογή των ανωτέρω στελεχών θα προέρχεται αποκλειστικά από στελέχη 

τα οποία θα επιλέγονται κατόπιν ειδικής προς τούτο προκήρυξης και 



\ 
αξιολόγησης από Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της 

αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού. 

Οι ως άνω τοποθετήσεις, ενόψει και του δοκιμαστικού χαρακτήρα της 

παρούσας ρύθμισης, θα λαμβάνουν χώρα πέραν του προβλεπόμενου από τα 

εκάστοτε ισχύοντα οργανογράμματα των Διευθύνσεων αριθμού θέσεων 

αντίστοιχου κλιμακίου ευθύνης, ώστε η υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών στο 

πλαίσιο της Ζώνης Α' να παραμείνει ως έχει σήμερα και να μην επηρεάζεται 

από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος. Η πλήρης αξιοποίηση των 

εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. που θα επιλέγονται, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης συμβούλων - συνεργατών. 

2. Η ισχύς της από 24.8.2012 Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., όπως αυτή συμπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε με τις από 14.11.2013 και 30.5.2013 Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., 

παρατείνεται μέχρι 31.12.2015. 

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της στο αρμόδιο Τμήμα 

του Σ.ΕΠ.Ε., λήγει δε αυτοδικαίως στις 31.12.2015. 

Η παρούσα 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 στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών του Σ.ΕΠ.Ε. από το 

δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο - Σέργιο Σακαλή του Νικολάου (A.M. ΔΣΑ 19499, Α.Δ.Τ. ΑΖ 

543996/2-5-2008 Τ.Α. Βούλας), τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν 

όπως προβεί στη σχετική κατάθεση. 
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