
ΡΣΚΚΞΓΞΡ ΣΟΑΚΚΗΚΩΜ 

ΕΘΜΘΙΗΡ ΠΑΟΕΖΑΡ ΗΡ ΕΚΚΑΔΞΡ 

ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΗ 101           ΑΘΗΜΑ, 9.6.2017 

ΘΔΘΑΘΕΠΗΡ ΘΕΡΛΘΙΗΡ ΑΝΘΑΡ 

Η ΡΣΜΕΤΘΡΗ ΗΡ ΕΙΟΠΞΡΩΟΗΡΗΡ ΩΜ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΩΜ 
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Σσλαδέιθηζζες, Σσλάδειθοη, 

 Η εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δηνηθεηηθό Ρπκβνύιην ηεο Εζληθήο ξάπεδαο, 

ήηαλ θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ε θνξπθαία ζεζκηθή ζπλδηθαιηζηηθή παξέκβαζε 

ππεξάζπηζεο δηθαησκάησλ, θαηαθηήζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην αλώηαην επίπεδν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

 Σήκεξα, ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο ησλ επηζέζεσλ ζηα εξγαζηαθά θαη ζηα ζπλδηθαιηζηηθά 

δηθαηώκαηα, θαηαθέξακε λα επηβάιινπκε ηελ ηζρύ θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνύ κε όια ηα νπζηώδε 

δηθαηώκαηα παξέκβαζεο θαη δξάζεο, θόληξα ζηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη  ηηο κεζνδεύζεηο 

απνθιεηζκνύ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ από ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

 Πξόθεηηαη γηα λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο, καδί κε εθείλεο πνπ επέηξεςαλ ηνλ 

αθειιεληζκό ηνπ Τξαπεδηθνύ Σπζηήκαηνο, κεζόδεπζαλ θαη ηελ εμαθάληζε ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ρην Δηνηθεηηθό Ρπκβνύιην ηεο Εζληθήο ξάπεδαο πνπ έγηλε ζηηο 7 Θνπλίνπ 2017, 

ζεζκνζεηήζεθε νκόθσλα ε εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Ιώδηθα Εηαηξηθήο 

Δηαθπβέξλεζεο ηεο ξάπεδαο, κε πιήξε δηθαηώκαηα θαη ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκό όπσο 

απηά ησλ κειώλ εθηόο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

 Έηζη, δηαηεξήζεθε ζην αθέξαην θαη επί ηεο νπζίαο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, 

ελεκέξσζεο, ιόγνπ θαη παξέκβαζεο ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζ. Ρηαύξνπ 

Ινύθνπ ζην Δ.Ρ. ηεο Εζληθήο ξάπεδαο. 

 Σπγθεθξηκέλα, πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, δεηήζακε κε 

επηζηνιή  ηα εμήο: 

Η εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα έρεη ζεζκηθή ππόζηαζε σο 

παξνπζία ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο θαη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ κε πιήξε δηθαηώκαηα όπσο απηά ησλ κειώλ θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό, εθηόο ηνπ 

δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο. 

 Η ζπκκεηνρή απηή κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο, λα θαηνρπξσζεί κε ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ 

Κώδηθα Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ηεο Τξάπεδαο. 

 Τν πεξηερόκελν ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο πξόβιεςεο ζηνλ Κώδηθα Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο 
πνπ αθνξά ζηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηεζεί πξνο έγθξηζε ζην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο, κεηά ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ νπνίνπ ζα ηζρύεη ε παξαίηεζε ηνπ 
λπλ εθπξνζώπνπ καο. 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αξζνύλ νη όξνη θαη νη πθηζηάκελεο πξνϋπνζέζεηο - δεζκεύζεηο 
γηα ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηόηε ζα επαλέιζεη ζε ηζρύ ην ζεζκηθό θαζεζηώο 
πνπ ίζρπε από ην έηνο 1983 ζηελ Εζληθή Τξάπεδα, γηα ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  



 Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, είηε δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είηε πεξηνξηζκνύ ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο εθπξνζώπεζεο, ε πξνβιεπόκελε θαηά ηα αλσηέξσ ξύζκηζε από ηνλ Κώδηθα  
Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξά ζηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα ηζρύεη σο 

έρεη απνθιεηόκελεο νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζήο ηεο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο 
Τξάπεδαο ζην κέιινλ. 

Μεηά από ηα παξαπάλσ, ην πεξηερόκελν ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δ.Σ. ηεο Εζληθήο 

Τξάπεδαο όπσο απνθαζίζηεθε νκόθσλα από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κώδηθα Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Ο Εθπρόζφπος ηφλ Εργαδοκέλφλ ζηο Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο ζα έτεη:   
 

Όια ηα δηθαηώκαηα κέιοσς Δ.Σ. εθηός ηοσ δηθαηώκαηος υήθοσ, θαζώς θαη 

δηθαίφκα πρόζβαζες, δηαβούιεσζες θαη παρέκβαζες ζηελ Επηηροπή 

Αλζρώπηλοσ Δσλακηθού θαη Ακοηβώλ.  

 Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα ηνλίζνπκε αθόκα ηε δηεύξπλζε ηνπ δηθαηώκαηνο παξέκβαζεο 

θαη ζηα ζέκαηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ακνηβώλ γεγνλόο πνπ αλαβαζκίδεη ηελ ελεκέξσζε 

ζηα ζέκαηα δσηηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα άκεζεο 

παξέκβαζεο θαη δξάζεο. 

 Έρεη, αθόκα, ηδηαίηεξε ζεκαζία ην γεγνλόο όηη, νη πξνζπάζεηέο καο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δ.Σ. βξήθαλ αληαπόθξηζε θαη πηνζεηήζεθαλ 

από ην Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο (ΤΧΣ) θαη από ηελ επνπηεία ησλ Τξαπεδώλ (SSM), 

νη εθπξόζσπνη ησλ νπνίσλ απνδέρζεθαλ ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο εθπξνζώπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Δ.Σ. ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

Σσλαδέιθηζζες, Σσλάδειθοη, 

 Σηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ βηώλνπλ νη εξγαδόκελνη θαη ε Ειιεληθή θνηλσλία ζην ζύλνιό 

ηεο, θξαηήζακε ππεύζπλε ζηάζε απέλαληη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο ελώ, ηαπηόρξνλα, 

δηαζθαιίζακε ηελ ζεζκηθή εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην αλώηαην επίπεδν παξέκβαζεο θαη 

δξάζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο. 

 Απνδείμακε ζηελ πξάμε όηη κπνξνύκε κε ηε δύλακε ηεο ηζηνξηθήο ζπιινγηθήο ελόηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο λα θεξδίδνπκε θαη λα θαηαγξάθνπκε ζεζκηθέο λίθεο αθόκα θαη 

ζε επνρέο ηζνπέδσζεο ησλ πάλησλ. 

 Έηζη δίλνπκε αλάζα ειπίδαο θαη πξννπηηθήο ζηνπο αγώλεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζπλερίζνπκε λα ππεξεηνύκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο. 

                       Λε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

                      Γηα ην Δηνηθεηηθό Ρπκβνύιην 
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Κύρηο 

Θφκόποσιο Παλαγηώηε 

Πρόεδρο Γ.. 

Δζληθής Σράπεδας 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σρεηηθά κε ην δηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ λα εθπξνζωπνύληαη κε δύν κέιε ζην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Τξάπεδαο, ε ζέζε καο απνηππώλεηαη ζηελ από 19-7-2016 εμώδηθε 

δήιωζε πξόζθιεζή καο πξνο εζάο θαη ην Τ.Χ.Σ. θαη ζηελ από 19-7-2016 Γλωκνδόηεζε ηνπ 

Καζεγεηή Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη Δηθαίνπ Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, Ξελνθώληα Ι. Κνληηάδε. 
 

Πξνο άξζε ηνπ αδηεμόδνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο θαη, ηαπηόρξνλα, λα δηαζθαιηζηνύλ ηα ζπκθέξνληα ηωλ εξγαδνκέλωλ, 

προηείλοσκε: 

 

1. Ζ εθπροζώπεζε ηφλ εργαδοκέλφλ ζύκθφλα κε ηα παραπάλφ λα έτεη ζεζκηθή 

σπόζηαζε φς παροσζία ζηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Σράπεδας θαη λα κπορεί λα 

ζσκκεηέτεη ζηης ζσλεδρηάζεης ηοσ κε πιήρε δηθαηώκαηα όπφς ασηά ηφλ κειώλ θαη 

τφρίς θαλέλα περηορηζκό, εθηός ηοσ δηθαηώκαηος υήθοσ ζηης ηειηθές αποθάζεης. 

2. Ζ ζσκκεηοτή ασηή κε ηοσς παραπάλφ όροσς, λα θαηοτσρφζεί κε ζτεηηθή 

πρόβιευε ζηολ Κώδηθα Δηαηρηθής Γηαθσβέρλεζες ηες Σράπεδας. 



3. Σο περηετόκελο ηες παραπάλφ ζτεηηθής πρόβιευες ζηολ Κώδηθα Δηαηρηθής 

Γηαθσβέρλεζες ποσ αθορά ζηελ εθπροζώπεζε ηφλ εργαδοκέλφλ, λα ηεζεί προς 

έγθρηζε ζηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Σράπεδας, κεηά ηε ζτεηηθή απόθαζε ηοσ 

οποίοσ ζα ηζτύεη ε παραίηεζε ηοσ λσλ εθπροζώποσ κας. 

 

4. ε περίπηφζε θαηά ηελ οποία αρζούλ οη όροη θαη οη σθηζηάκελες προϋποζέζεης - 

δεζκεύζεης γηα ηελ εθπροζώπεζε ηφλ εργαδοκέλφλ, ηόηε ζα επαλέιζεη ζε ηζτύ ηο 

ζεζκηθό θαζεζηώς ποσ ίζτσε από ηο έηος 1983 ζηελ Δζληθή Σράπεδα, γηα ηελ 

εθπροζώπεζε ηφλ εργαδοκέλφλ.  

5. ε θάζε άιιε περίπηφζε, είηε δηαηήρεζες ηες σθηζηάκελες θαηάζηαζες είηε 

περηορηζκού ηοσ δηθαηώκαηος ηες εθπροζώπεζες, ε προβιεπόκελε θαηά ηα 

αλφηέρφ ρύζκηζε από ηολ Κώδηθα  Δηαηρηθής Γηαθσβέρλεζες ποσ αθορά ζηελ 

εθπροζώπεζε ηφλ εργαδοκέλφλ, ζα ηζτύεη φς έτεη αποθιεηόκελες οποηαζδήποηε 

ηροποποίεζής ηες από ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Σράπεδας ζηο κέιιολ. 

Ειπίδνπκε κε βάζε όια ηα παξαπάλω λα ιήμεη ζεηηθά θαη νξηζηηθά ην ζέκα απηό, 

πξνθεηκέλνπ ε Τξάπεδα λα ζπλερίζεη κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ   ηελ άζθεζε 

ηωλ θαζεθόληωλ ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε όθεινο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλωλίαο θαη 

ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΔΣΔ 

Γ. ΑΡΒΑΝΗΣΖ    Θ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΣΑΣΔ  

ΝΗΚ ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ   ΑΝ. ΦΧΜΑΓΔΛΖ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΔΣΔ  

ΔΤΑΓ. ΓΡΟΛΗΑ   ΝΗΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ πρώελ ETHNODATA 

Κ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ  Π. ΛΑΕΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΔΣΔ πρώελ ΠΠ ΔΘΝΑΚ 

Π. ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ  Γ. ΠΑΠΠΑ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ  

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΔΣΔ 

Μ. ΒΑΗΛΗΚΟΤ 


