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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Σήμερα υπογράφηκε η συμφωνία, που είχε επιτευχθεί με τον 

∆ιευθύνοντα Σύμβουλο την 5η Φεβρουαρίου 2018, για την ένταξη στον 

Κανονισμό Εργασίας των συναδέλφων που έχουν σύμβαση ειδικού συνεργάτη 

και προέρχονται από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. 

Μετά από σύνθετες διαπραγματεύσεις, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. βάζει τη δική του 

σφραγίδα στις εργασιακές σχέσεις και απαντά με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο 

στις σημερινές προκλήσεις.  

Με στόχο την ομογενοποίηση των όρων εργασίας του προσωπικού της Τράπεζας 

και την ισότιμη ένταξη όλου του προσωπικού της Ε.Τ.Ε. στον Κανονισμό Εργασίας και 

στις Συλλογικές Συμβάσεις, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης, 

υπογράφηκε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ανάμεσα στη ∆ιοίκηση και 

στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.. Η υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε. έγινε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγ. 11 

του Κανονισμού Εργασίας, το οποίο προσδιορίζει πως οι όροι ένταξης προσωπικού 

εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας στον Κανονισμό Εργασίας καθορίζονται, κάθε 

φορά, με συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και της αντιπροσωπευτικότερης 

συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της Τράπεζας. 

O Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν για πολλά 

χρόνια, υπέγραψε την υπαγωγή των ειδικών συνεργατών, που υπηρετούν στην 

Τράπεζα και προέρχονται από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της, καθώς και έξι 

ειδικών συνεργατών που προσλήφθηκαν για την κάλυψη ειδικών αναγκών των 

Καταστημάτων Νομών Ξάνθης και Ροδόπης, στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας 

από 1.4.2018 και εντάσσονται στον Κλάδο Κύριου Προσωπικού, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας. 

Επίσης, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Εταιρείες «N.B.G. 

Bancassurance Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» και «Εκπαιδευτικό 

Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.», των οποίων η απορρόφηση από την 



Τράπεζα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2018, θα υπαχθούν, 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, της συγχώνευσης στις διατάξεις του Κανονισμού 

Εργασίας και θα ενταχθούν στους Κλάδους Κύριου και Υποστηρικτικού Προσωπικού, 

σύμφωνα με την υπογραφείσα σήμερα Επιχειρησιακή ΣΣΕ. 

Η σημερινή Ε.Σ.Σ.Ε. που αφορά περισσότερους από διακόσους συναδέλφους: 

∆ιασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα και το εισόδημα,  

Επιτυγχάνει συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της εργασίας,  

∆ημιουργεί τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής προοπτικής, 

Υπογραμμίζει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τη σημασία του Κανονισμού 

Εργασίας, 

Προσδίδει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για τη ομογενοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων στην Ε.Τ.Ε., γεγονός ευρύτερης συνδικαλιστικής σημασίας. 

Με τις εντάξεις αυτές μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ειδικών συνεργατών και 

θα συνεχίσουμε  το ίδιο διεκδικητικά και αγωνιστικά ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα 

των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων (συνάδελφοι από Συνεταιριστικές, τέκνα 

θανόντων συναδέλφων κλπ). 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., υπηρετώντας τις αρχές του, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι 

θεσμοί και τα δικαιώματα αμφισβητούνται, διασφάλισε, μετά από έντονες και μακρές 

διαπραγματεύσεις, τη θεσμική υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, τις 

προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των όρων αμοιβής και εργασίας σε εκατοντάδες 

συναδέλφους μας. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ 
                                 

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

                                 Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
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