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ΤΝΑΝΣΗΗ .Τ.Ε.Σ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Ρραγματοποιικθκε τθν Ρζμπτθ 19 Ιανουαρίου 2023 ςυνάντθςθ του Ρροεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τθ Διοίκθςθ και 

ςυγκεκριμζνα με τθ Γενικι Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κα. Ε. Χατηθιωάννου και τον Βοθκό Γενικό Διευκυντι 

κ. Γ. Αρμελινιό, για τον Κανονιςμό Εργαςίασ. 

Στθ ςυνάντθςθ θ Διοίκθςθ παρουςίαςε ζνα γενικό περίγραμμα κζςεων και αναφζρκθκε επί τθσ αρχισ ςτα ςθμεία τα 

οποία κεωρεί ότι πρζπει να υπάρξει διαβοφλευςθ, όπωσ:  

 Οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ (π.χ. με πιο ςφγχρονα εργαλεία), εξζλιξθσ (π.χ. ςυςχζτιςθ βακμολογίου – κζςεων 

ευκφνθσ, εςωτερικζσ προκθρφξεισ) και ανάπτυξθσ του προςωπικοφ. 

 Η εναρμόνιςθ του Κανονιςμοφ με τθ νομοκεςία (π.χ. αντιςυνταγματικότθτα θλικιακοφ ορίου προςλιψεων). 

 Οι κεςμικζσ διατάξεισ (π.χ. παρενόχλθςθ ςτθν εργαςία, θκικι & δεοντολογία). 

 Οι πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ (π.χ. ςφντμθςθ χρονικϊν ορίων). 

Αναφορά ζγινε και ςτθ δομι του μιςκολογίου (π.χ. περιπτϊςεισ ςυναφϊν μεταξφ τουσ επιδομάτων), ζνα κζμα που 

δεν αφορά άμεςα ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ, αλλά ςυνδζεται εμμζςωσ με αυτόν. 

Η Διοίκθςθ τόνιςε τόςο τθν επικυμία τθσ ο Κανονιςμόσ να αφορά ςτο ςφνολο των εργαηομζνων όςο και τθν 

βοφλθςι τθσ οι όποιεσ αλλαγζσ να είναι προϊόν γόνιμου διαλόγου και ςυμφωνίασ με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από τθν πλευρά του τόνιςε τθν κεςμικι αξία του Κανονιςμοφ Εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ και τθν 

ομαλι λειτουργία του Οργανιςμοφ. 

Επιςθμάναμε ότι οι όποιεσ αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ ςυηθτθκοφν και ενδεχομζνωσ ςυμφωνθκοφν, 

οφείλουν: 

 Να υπθρετοφν τθν Αξιοκρατία και τθ Διαφάνεια. 

 Να ενιςχφουν τισ Θεςμικζσ Διαδικαςίεσ. 

 Να αναβακμίηουν τα εργαςιακά δικαιϊματα όλων των εργαηομζνων και να ενιςχφουν τθν αςφάλεια ςτθν 

εργαςία. 

 Να αφοροφν ςτο ςφνολο του Ρροςωπικοφ, χωρίσ εξαιρζςεισ, με ενιαίουσ κανόνεσ για όλουσ. 

 Να εςτιάηουν αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ του Ρροςωπικοφ εντόσ του Οργανιςμοφ. Η Τράπεηα 

δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςε ςτελζχθ που τθν «βλζπουν» ωσ ακόμα «ζνα ςκαλί» ςτθν καριζρα τουσ, οφτε πρζπει 

να είναι «κζντρο διερχομζνων». 

 Να μθν επιφζρουν καμία βλαπτικι μεταβολι για κανζνα εργαηόμενο. 

Εγγυθτισ του Κανονιςμοφ Εργαςίασ ιταν, είναι και κα είναι ο .Τ.Ε.Σ.Ε. τόςο με τθν υπογραφι του, όςο και με τθ 

ςυμμετοχι του ςτα Θεςμικά Πργανα. 

 

http://www.syete.gr/
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Συναδζλφισσες, συνάδελφοι, 

Ξεκινάει μία διαδικαςία εξαντλθτικισ και επίπονθσ διαβοφλευςθσ που είναι κρίςιμθ για τισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ. 

Ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προςερχόμαςτε ςτο τραπζηι του διαλόγου ςεβόμενοι το κεςμικό μασ ρόλο και πάντα με γνϊμονα τισ 

διαχρονικζσ μασ Αρχζσ και Αξίεσ, όπωσ αναλφκθκαν ςτθ ςυνάντθςθ. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προςζρχεται ςτον διάλογο με τισ 

δικζσ του κζςεισ και με ιςχυρά επιχειριματα για όλα τα κζματα που κα τεκοφν αναλυτικά ςτα πλαίςια τθσ 

διαβοφλευςθσ. 

Αναμζνουμε από τθ Διοίκθςθ να ςυμβάλει κετικά ςτθ κεςμικι διαδικαςία που μόλισ ξεκίνθςε και να αποφευχκεί 

κάκε ενζργεια που μπορεί να «δυναμιτίςει» ζναν τόςο ςθμαντικό και ουςιαςτικό διάλογο. Οποιαδιποτε τυχόν 

μονομερισ και επικετικι κίνθςθ που βλάπτει ςυμφζροντα εργαηομζνων δεν κα γίνει αποδεκτι.  

Και αυτό αφορά ςτο ΤΝΟΛΟ τθσ Διοίκθςθσ, των Γενικών Διευκφνςεων και των τελεχών τθσ.  

Τζλοσ, υπενκυμίηουμε προσ όλεσ τισ πλευρζσ ότι υπάρχει Κανονιςμόσ Εργαςίασ και είναι ςε ιςχφ. Σε κάκε περίπτωςθ 

οι όποιεσ αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν παρά ΜΟΝΟ μετά από ςυμφωνία 

με τον .Τ.Ε.Σ.Ε. 

Ασ αντιλθφκοφν λοιπόν όλοι ότι δεν υπάρχει χώροσ οφτε για «βαςιλικότερουσ του βαςιλζωσ», αλλά οφτε και για 

«λαϊκιςτζσ». 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με αίςκθμα ευκφνθσ και αποφαςιςτικότθτα, όπωσ ζχει δεςμευτεί και ςτθ πρόςφατθ Γενικι Συνζλευςθ, 

κα κατακζςει τισ δικζσ του κζςεισ και προτάςεισ ζχοντασ ωσ μοναδικό ςτόχο τθν προάςπιςθ των εργαςιακών 

δικαιωμάτων και τθν ομαλι υπθρεςιακι εξζλιξθ και προοπτικι όλων των εργαηόμενων ςτθν Εκνικι Τράπεηα. 

 
 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

 
Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 

 
 
 

                                                 Ντεκουμζσ  Ακανάςιοσ                Παπαγιάννθσ  Θφμιοσ  


