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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ πρ. ΕΘΝΟDATA 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στις 1/4/2015 έγινε η συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως της εταιρείας 

«ΕΘΝΟDATA Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης» 

από την Εθνική και η μεταφορά του προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα.  

Με στόχο την ομογενοποίηση των όρων εργασίας του προσωπικού της 

Τράπεζας, ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης, ο 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, διευθέτησε την 

υπαγωγή των συναδέλφων της Εθνοdata στις διατάξεις του Κανονισμού 

Εργασίας και στους όρους των Κλαδικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων 

Εργασίας, με πλήρη και άμεση εφαρμογή των συλλογικών ρυθμίσεων που 

ισχύουν στην Ε.Τ.Ε., όπως ακριβώς εξασφάλισε επιτυχώς και στο παρελθόν την 

ομαλή ένταξη των συναδέλφων  από τη Στεγαστική, την ΕΤΕΒΑ, την ΕΚΤΕ, την 

ProBank και την FBB.  

Τη Δευτέρα 15/2/2016 υπογράφηκε το πρακτικό συμφωνίας, ανάμεσα 

στη Διοίκηση και στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., 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. 

Η υπαγωγή στους κλάδους Κυρίου και Υποστηρικτικού Προσωπικού θα 

γίνει αναδρομικά από 1.10.2015 λαμβανομένων υπόψη των γνωσιολογικών 

στοιχείων, της προϋπηρεσίας και των δεδομένων που αναγνωρίζονται από τον 

Κανονισμό Εργασίας και τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης. Η διαδικασία 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός. 



Με την ολοκλήρωση της ένταξης των συναδέλφων της Εθνοdata στον 

Κανονισμό Εργασίας,  όπως συμφωνήθηκε, πρόκειται να ξεκινήσει η συζήτηση 

μεταξύ της διοίκησης της Τράπεζας και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την επίτευξη 

συμφωνίας που θα καθορίσει τους όρους ένταξης και των συναδέλφων που 

προέρχονται από άλλες εταιρείες του ομίλου (Κεφαλαίου, Asset Management, 

ΕΘΝΙΚΗ Π&K Χρηματιστηριακή,κ.α.) καθώς και των έξι συναδέλφων, οι οποίοι 

προσλήφθηκαν μετά από δημόσιο διαγωνισμό που απαιτούσε τη γνώση της 

τουρκικής γλώσσας.  

Καλωσορίζοντας τους συναδέλφους της Εθνοdata στο πλαίσιο των 

θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων της Ε.Τ.Ε., αναμένουμε να 

ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., την ενότητα και την 

αλληλεγγύη των εργαζομένων και να στείλουν μήνυμα  αισιοδοξίας και  

αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασιακών 

και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 


