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ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   1 
 

Γ ε λ η θ ά 
 

1. Ο παξψλ Καλνληζκφο Δξγαζίαο ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, απφ ηεο πξνζιήςεψο ηνπ κέρξη ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν έμνδφ ηνπ. 

 

2. Οη εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαηεπζχλνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ηε Γηνίθεζε, δηεμάγνληαη δε ζχκθσλα 
κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, δηα ησλ 
Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γηνίθεζεο, ησλ Μνλάδσλ ηνπ Γηθηχνπ ηεο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ 
νξγάλσλ πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν.  

 

3. ηε Γηνίθεζε ππάγνληαη νη θεληξηθέο Μνλάδεο ηεο Σξάπεδαο (Γηεπζχλζεηο Γηνηθήζεσο θαη Γηθηχνπ, 
αλεμάξηεηεο Τπνδηεπζχλζεηο, Γξαθεία Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ / Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ), νη 
νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Οη παξαπάλσ Μνλάδεο ηδξχνληαη, ζπγρσλεχνληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη κε Πξάμεηο ηεο 
Γηνηθήζεσο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπο 
(Τπνδηεπζχλζεηο, Σκήκαηα,  Σνκείο, Δηδηθά Γξαθεία, Τπεξεζίεο θιπ). 
 

4.  ηηο Δπηηξνπέο θαη ζηα πκβνχιηα πνπ θξίλνπλ ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη 
εμέιημε ησλ ππαιιήισλ, ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   2 
 

Έλλνηα Όξσλ ‘‘Πξνζσπηθό ή Τπάιιεινο’’, ‘‘Γηνίθεζε’’,  
‘‘Γεκόζηνο Γηαγσληζκόο’’ 

 
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ: 
 
α. κε ηνλ φξν ‘‘Πξνζσπηθφ ή Τπάιιεινο’’, εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο δηάθξηζε ηεο ππαιιειηθήο 

ηδηφηεηαο (ζε αληηδηαζηνιή κε απηήλ ηνπ εξγαηνηερλίηε), λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ παξέρεη εμαξηεκέλε 
εξγαζία ζηελ  Σξάπεδα, άζρεηα απφ ην θχιν, ην βαζκφ, ηελ θαηεγνξία ή ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη, 
εθηφο απφ απηά ζηα νπνία δελ έρεη εθαξκνγή ν παξψλ Καλνληζκφο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34. 

β. κε ηνλ φξν Γηνίθεζε λννχληαη ηα φξγαλα Γηνηθήζεσο ηεο Σξάπεδαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο, ηα νπνία δχλαληαη λα κεηαβηβάδνπλ ηηο εθ ηνπ παξφληνο εμνπζίεο ή νξηζκέλεο απφ απηέο 
ζε Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Πξντζηάκελνπο Γηεπζχλζεσλ. 

γ. κε ηνλ φξν ‘‘δεκφζηνο δηαγσληζκφο’’ λνείηαη ν δηαγσληζκφο πνπ δηεμάγεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνθήξπμεο 
ζηνλ ηχπν. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Ά ξ ζ ξ ν   3 
 

Πξνζιήςεηο Πξνζσπηθνύ 
 

1. Πξνζιήςεηο ζηελ Σξάπεδα δηελεξγνχληαη αμηνθξαηηθά θαη κε δηαθάλεηα, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο, ζηα 
πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ γεληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ θαη αλάπηπμήο ηεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο 
Δπηηξνπήο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  

2. Οη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ.  
3. Πξνζιήςεηο γίλνληαη, θαη’ αξρήλ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ θάζε Κιάδνπ ή θαηεγνξίαο Κιάδνπ θαη, εθφζνλ 

ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, θαηά ηα θαησηέξσ. 
4. Πξνζιήςεηο ζηνλ Κιάδν Κχξηνπ Πξνζσπηθνχ γίλνληαη κε δεκφζην δηαγσληζκφ, ζε παλειιαδηθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν, θαηφπηλ γξαπηήο δνθηκαζίαο, κεηαμχ ππνςεθίσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ Απνιπηήξην 
Λπθείνπ ή ηζφηηκεο ρνιήο, ελψπηνλ Δπηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη κε Πξάμε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία θαη 
θαζνξίδεη ηε ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 

5. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ε Σξάπεδα κπνξεί επίζεο λα πξνζιακβάλεη κε δεκφζην δηαγσληζκφ θαηφπηλ 
γξαπηήο δνθηκαζίαο ελψπηνλ Δπηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε 
ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, Πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ ρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ηεο 
αιινδαπήο ή θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. 
Ζ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή έληαμε φζσλ πξνζιακβάλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, γίλεηαη κε βάζε ηα 
εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ ηηο νηθείεο Γηαηηεηηθέο απνθάζεηο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη 
ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 

6. Καη’ εμαίξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη 
ππάιιεινη ζε αλψηεξνπο ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχο, ιφγσ εμαηξεηηθψλ πξνζφλησλ ή πείξαο, θαζ’ 
ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Οη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζιακβαλφκελνη 
δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε (5) εηεζίσο, απνιχνληαη δε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο, θαηά ηελ  απφιπηε θξίζε ηνπ. 

7. Γηα λα πξνζιεθζεί θάπνηνο ζηελ Σξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη πγηήο θαη λα κελ έρεη ειηθία αλψηεξε ησλ 
30 εηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα πξφζιεςε ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ θαη 35 εηψλ πξνθεηκέλνπ γηα πξφζιεςε 
θαηά ηα ζηελ παξ. 5 αλαγξαθφκελα. 

8. Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά: 
 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ 
β. Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο, πνπ λα βεβαηψλεη φηη δελ δηψθεηαη 
δ. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ πνπ εθπιήξσζαλ ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί απ’ απηέο πξνζσξηλά ή νξηζηηθά) 
ε. Σα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο 
ζη. Πξνθεηκέλνπ πεξί κεραληθψλ θαη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
Δπίζεο ππνρξενχηαη, πξνο δηαπίζησζε ηεο πγείαο ηνπ, λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή εμέηαζε (γεληθή θαζψο 
θαη θάζε εηδηθή) απφ γηαηξνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα. 
Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πξφζιεςε ζε ππνςεθίνπο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο νη 
νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

9. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ πξφζιεςε ζε ππνςήθην πνπ δηψθεηαη ή έρεη θαηαδηθαζζεί γηα 
αδίθεκα, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επεξεάδεη ηελ ππεξεζία ηνπ θαη ζεσξείηαη αζπκβίβαζην (ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη: θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, εθβίαζε, απηζηία, δσξνδνθία, παξάβαζε 
θαζήθνληνο, εγθιήκαηα θαηά ησλ εζψλ). 

10. Ζ πξφζιεςε αλαθνηλψλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
ζην νπνίν θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία νθείιεη λα παξνπζηαζηεί, πξνο αλάιεςε 
ππεξεζίαο. 
Ζ κε εκθάληζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ή ην αξγφηεξν ζε δέθα εκέξεο απ’ 
απηήλ, ζεσξείηαη σο κε απνδνρή ηεο πξφζιεςήο ηνπ. 
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11. Δίλαη δπλαηή ε έληαμε ζην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, πξνζσπηθνχ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο. 
Οη φξνη ηεο έληαμεο ζα θαζνξίδνληαη, θάζε θνξά, κε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο 
αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο. 

12. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελ ελεξγεία ππαιιήινπ, ε Σξάπεδα ζα πξνζιακβάλεη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 7,8 θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έλα ηέθλν ηνπ εληάζζνληάο ην ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ηνπ 
νηθείνπ Κιάδνπ κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ. Σν ηέθλν πνπ ζα πξνζιακβάλεηαη, ζα ππνδεηθλχεηαη 
ζηελ Σξάπεδα κε νκφθσλε πξφηαζε φισλ ησλ ελειίθσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. ε πεξίπησζε κε 
νκφθσλεο πξφηαζεο, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα πξνζιάβεη νηνδήπνηε απφ ηα ηέθλα, 
πνπ πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Δηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 
δηάηαμεο ηζρχνπλ φπσο πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ζηελ Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο έηνπο 
2004. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ησλ α/24.12.2004 θαη 22.7.2005 Δ...Δ. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   4 
 

Κιάδνη θαη Γηαβάζκηζε Πξνζσπηθνύ 
 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο θαηαλέκεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ππεξεζηαθνχο Κιάδνπο: 
 
1. Κιάδνο Κχξηνπ Πξνζσπηθνχ 
2. Κιάδνο Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ 
3. Κιάδνο Τπνζηεξηθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
 
Ζ δηαβάζκηζε ζε θάζε Κιάδν έρεη σο εμήο: 
 

1. Κιάδνο Κύξηνπ Πξνζσπηθνύ 
 

Βαζκνί 
 
Γφθηκνο 
Τπνινγηζηήο Γ’ 
Τπνινγηζηήο Β’ 
Τπνινγηζηήο Α’ 
Λνγηζηήο Β’ 
Λνγηζηήο Α’ 
Τπνηκεκαηάξρεο 
Σκεκαηάξρεο Β’ 
Σκεκαηάξρεο Α’ 
Τπνδηεπζπληήο Β’ 
Τπνδηεπζπληήο Α’ 
Γηεπζπληήο 

 
2. Κιάδνο Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ 
 

Ο θιάδνο Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο Κχξηνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ θαη κία 
θαηεγνξία Τπνζηεξηθηηθνχ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ πληεξεηψλ. 
 

 
Α. Καηεγνξία Μεραληθψλ 

 
  Βαζκνί 
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Μεραληθφο Ε’ 
Μεραληθφο Σ’ 
Μεραληθφο Δ’ 
Μεραληθφο Γ’ 
Μεραληθφο Γ’ 
Μεραληθφο Β’ 
Μεραληθφο Α’ 
Δπηκεραληθφο 
Αξρηκεραληθφο 
Γηεπζπληήο 

 
Β. Καηεγνξία Τπνκεραληθψλ 

 
Βαζκνί 
 
Τπνκεραληθφο 10νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 9νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 8νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 7νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 6νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 5νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 4νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 3νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 2νπ βαζκνχ 
Τπνκεραληθφο 1νπ βαζκνχ 

 
Γ. Καηεγνξία Σερληθψλ Βνεζψλ 

 
Βαζκνί 
 
Σερληθφο Βνεζφο 10νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 9νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 8νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 7νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 6νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 5νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 4νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 3νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 2νπ βαζκνχ 
Σερληθφο Βνεζφο 1νπ βαζκνχ 
 

 Γ. Καηεγνξία Τπνζηεξηθηηθνχ Πξνζσπηθνχ πληεξεηψλ 
 
 Βαζκνί 
 

  Γφθηκνο πληεξεηήο 
  πληεξεηήο 6νπ βαζκνχ 

 πληεξεηήο 5νπ βαζκνχ 
  πληεξεηήο 4νπ βαζκνχ 

 πληεξεηήο 3νπ βαζκνχ 
  πληεξεηήο 2νπ βαζκνχ 

 πληεξεηήο 1νπ βαζκνχ 

 
3. Κιάδνο Τπνζηεξηθηηθνύ Πξνζσπηθνύ 
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Ο Κιάδνο ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ: 
 
 Α. Καηεγνξία Φξνληηζηψλ 
 
  Βαζκνί 
  Γφθηκνο Φξνληηζηήο  

Φξνληηζηήο Γ’    
Φξνληηζηήο Β’   
Φξνληηζηήο Α’  
Δπηκειεηήο Γ’   
Δπηκειεηήο Β’  
Δπηκειεηήο Α’  

 
Β. Καηεγνξία Φπιάθσλ 
 
 Βαζκνί 

 
Γφθηκνο Φχιαθαο     
Φχιαθαο Γ’  
Φχιαθαο Β’  
Φχιαθαο Α’  
Αξρηθχιαθαο Γ’   
Αξρηθχιαθαο Β’ 
Αξρηθχιαθαο Α’ 

 
 Γ. Καηεγνξία Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   5 
 

Εώλεο Βαζκώλ 
 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Σξάπεδαο νη βαζκνί ηνπ Κιάδνπ Κχξηνπ 
Πξνζσπηθνχ θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ Μεραληθψλ ηνπ Κιάδνπ Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ, θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο Εψλεο 
βαζκψλ, σο εμήο: 
 

Εώλε Α’ 
 
Κιάδνο Κχξηνπ Πξνζσπηθνχ                         Κιάδνο Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ 
 

Γηεπζπληήο           Γηεπζπληήο 
Τπνδηεπζπληήο Α’          Αξρηκεραληθφο 
Τπνδηεπζπληήο Β’          Δπηκεραληθφο 
Σκεκαηάξρεο Α’          Μεραληθφο Α’ 

 

Εώλε Β’ 
 
 Σκεκαηάξρεο Β’          Μεραληθφο Β’ 
 Τπνηκεκαηάξρεο          Μεραληθφο Γ’ 
 Λνγηζηήο Α’          Μεραληθφο Γ’ 
 

Εώλε Γ’ 
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Λνγηζηήο Β’          Μεραληθφο Δ’ 
Τπνινγηζηήο Α’          Μεραληθφο Σ’ 
Τπνινγηζηήο Β’          Μεραληθφο Ε’ 
Τπνινγηζηήο Γ’ 
Γφθηκνο  

 

Ά ξ ζ ξ ν   6 
 

Οξγαληθέο Θέζεηο 
 
1. Οη Οξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη θαηά Κιάδν, Καηεγνξία θαη Βαζκφ, σο αθνινχζσο: 

 
Α. Κιάδνο Κύξηνπ Πξνζσπηθνύ 
 
 Γηεπζπληέο  :             50 
 Τπνδηεπζπληέο Α’ :         200 
 Τπνδηεπζπληέο Β’ :         300 

Σκεκαηάξρεο Α’  :     1400 
 

Β. Κιάδνο Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ 
 
 α. Καηεγνξία Μεραληθψλ 
 
 Γηεπζπληέο  :                1 
 Αξρηκεραληθνί  :               10 
 Δπηκεραληθνί  :             25 
 Μεραληθνί Α’  :             40 

 
  β. Καηεγνξία Τπνκεραληθψλ 
 
  Τπνκεραληθνί 1νπ βαζκνχ :                            4        
  Τπνκεραληθνί 2νπ βαζκνχ :                            8   
      Τπνκεραληθνί 3νπ βαζκνχ :                           10   
      
  γ. Καηεγνξία Σερληθψλ Βνεζψλ 
 
  Σερληθνί Βνεζνί 1νπ βαζκνχ:                           4       
  Σερληθνί Βνεζνί 2νπ βαζκνχ:                           7   
     
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, κπνξεί λα κεηαβάιιεη, 

αλάινγα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο, ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή λα 
κεηαθέξεη πξνβιεπφκελεο γηα έλα θιάδν ή βαζκφ θιάδνπ ζέζεηο ζε άιινλ. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/10.12.2007 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 11.12.2007 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   7 
 

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 
 
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο, 
θαζψο θαη δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηφρνη ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 
ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο θαη ε επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ κνξθσηηθνχ 
επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θαη νκαιή πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
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εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ επαγγέικαηνο ζε λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εηδηθεχζεηο, θαη θαηνρπξψλεηαη 
ε απαζρφιεζε θαη ε ππεξεζηαθή ηνπο αλάπηπμε θαη απφδνζε ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο 
Σξάπεδαο. 
Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην Δπηκφξθσζεο Πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηεο αξκφδηαο Μνλάδαο. 

Ά ξ ζ ξ ν   8 
 

Γηθαίσκα Τπνγξαθήο 
 
Με Πξάμε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ρνξεγείηαη ζε ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο δηθαίσκα ππνγξαθήο. Ζ παξνρή 
δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο απνζθνπεί απιψο θαη κφλν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ 
αλαγθψλ ηεο Σξάπεδαο θαη δε ζπλεπάγεηαη δέζκεπζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ, νχηε δηθαίσκα δηαηήξεζεο απηήο, 
νχηε παξαθνινπζεί ην βαζκφ θαζελφο, είλαη δε δπλαηφ λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε, ρσξίο απηφ λα δχλαηαη λα 
ζεσξεζεί σο ππνβηβαζκφο ή κείσζε.   

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   9   
 

Σνπνζεηήζεηο 
 
1. Οη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη Αλαπιεξσηψλ απηψλ θαζψο 

θαη ζε ηζφηηκεο πξνο ηηο παξαπάλσ ζέζεηο επηθεθαιήο Καηαζηεκάησλ θαη ινηπψλ Μνλάδσλ θαη ε αλάθιεζε 
απηψλ γίλνληαη κε Πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο Εψλεο Α’.  
ε πεξίπησζε πνπ ε αλάθιεζε θαζεθφλησλ απφ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλεη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο 
δχν (2) εηψλ, ν αλαθαινχκελνο ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε κ’ απηήλ πνπ θαηείρε πξηλ ηελ 
αλάζεζε ησλ αλψηεξσλ θαζεθφλησλ, ιακβάλνληαο ηηο ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία 
ηνπνζεηείηαη κεηά ηελ αλάθιεζε. Ζ ξχζκηζε απηή δελ αθνξά ηηο ηνπνζεηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ 
ακέζσο ηεξαξρηθά αλψηεξε ζέζε απφ ηελ θαηερφκελε. 
Ζ Γηνίθεζε δελ δεζκεχεηαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ ππαιιήινπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή πνηληθφ αδίθεκα. 
 

2. Οη ηνπνζεηήζεηο θαη νη αλαθιήζεηο ησλ Τπνδηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθήζεσο γίλνληαη κε Πξάμε 
Γηνηθήζεσο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ – πνπ νξίδεηαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο – ζηα πιαίζηα 
ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ θαη ηεο Εψλεο Α’. 

 
3. Οη ηνπνζεηήζεηο θαη νη αλαθιήζεηο ηνπνζεηήζεσλ ησλ ινηπψλ ζηειερψλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθήζεσο θαη ηνπ 

Γηθηχνπ γίλνληαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο, ζηα πιαίζηα ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ.  
 
4. Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, θαη 3, δηελεξγνχληαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, αζρέησο 

βαζκνχ θαη αξραηφηεηαο απηψλ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Σνπνζέηεζεο ηειερψλ. Καηά ηελ 
αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ, ήηνη: 

 Ζ επίδνζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα, κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα ππεξεζηαθήο αμηνιφγεζεο. 

 Οη ζέζεηο πνπ εξγάζζεθαλ ζην παξειζφλ. 

 Οη ζπνπδέο ηνπο. 

 Οη μέλεο γιψζζεο, εθφζνλ ε γλψζε ηεο απαηηείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
Δπίζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ εηδηθά πξνζφληα εθφζνλ απηά απαηηνχληαη γηα ηελ πξνο πιήξσζε ζέζε. 
 

5. Οη εληάμεηο θαη νη αλαβαζκίζεηο Πξνζσπηθνχ θαη ηειερψλ ζηηο Μνλάδεο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πνπ 
δηέπεηαη απφ εηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, γίλνληαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο ή Πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Μνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο ησλ. 

 
6.  Οη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Πξνζσπηθνχ πνπ δελ θαηέρεη ζέζε επζχλεο γίλνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ή ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηθηχνπ, εθηφο ηνπ Πξνζσπηθνχ πνπ θέξεη ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Α΄ 
θαη άλσ, πνπ γίλνληαη κε Πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο. 
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7. Γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο  ζε ζέζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηηο παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο, θαζψο 

θαη γηα ηηο αλαζέζεηο ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο, ε αξραηφηεηα θαη νη 
απνδνρέο.  

 Πξναγσγή ζε αλψηεξν βαζκφ δελ ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά ηνπνζέηεζε ζε αλψηεξε ζέζε νχηε αλάζεζε 
αλψηεξσλ θαζεθφλησλ.  

 ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή, απνθιείεηαη ε αλάζεζε αλψηεξσλ θαζεθφλησλ 
πξηλ ηελ παξέιεπζε, ηνπιάρηζηνλ, ησλ παξαθάησ ρξνληθψλ νξίσλ:  

 

α.  Δλφο (1) έηνπο, αλ ε πνηλή είλαη έγγξαθε επίπιεμε. 
β.  Γχν (2) εηψλ, αλ ε πνηλή είλαη Πξφζηηκν κέρξη ηνπ 1/10 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 
γ.  Σξηψλ (3) εηψλ, αλ ε πνηλή είλαη Πξφζηηκν άλσ ηνπ 1/10 θαη κέρξη ηνπ 1/5 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 
δ.  Σεζζάξσλ (4) εηψλ, αλ ε πνηλή είλαη Τπνβηβαζκφο ζηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ   
     θιηκάθην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο ρξφλνπ. 
ε.  Πέληε (5) εηψλ, αλ ε πνηλή είλαη Πξνζσξηλή Παχζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο    ελφο κελφο κε   
     ζηέξεζε απνδνρψλ. 
ζη. Έμη (6) εηψλ, αλ ε πνηλή είλαη Πξνζσξηλή παχζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ κελφο  κέρξη ηξηψλ  
     κελψλ κε ζηέξεζε απνδνρψλ. 
 

8. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ησλ Καηαζηεκάησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζε Γηεχζπλζε 
Γηθηχνπ, αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο θαη Δγθπθιίνπο ηεο 
Σξάπεδαο, θαηεπζχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, επνπηεχνληαη απφ ην 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηα αξκφδηα Μέιε ηεο Γηνηθήζεσο θαη επζχλνληαη γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ησλ 
εξγαζηψλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Σα ππφινηπα ηειέρε ησλ Μνλάδσλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηνπ Γηθηχνπ 
αζθνχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί κε Πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Μνλάδαο ηνπο. 
 

9. Σα ηειέρε ησλ Μνλάδσλ ηεο Γηνηθήζεσο, απφληα ή θσιπφκελα, αλαπιεξψλνπλ ηειέρε ηεο ίδηαο Μνλάδαο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο. Σα ηειέρε ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπ Γηθηχνπ, 
απφληα ή θσιπφκελα, αλαπιεξψλνπλ ηειέρε ηνπ ηδίνπ Καηαζηήκαηνο ή άιισλ Καηαζηεκάησλ, ζχκθσλα κε 
ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο. 

 
Μεηαβαηηθή δηάηαμε 
 
Μέρξηο φηνπ ξπζκηζηνχλ απφ ζρεηηθφ Καλνληζκφ, νη ηνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο θάζε επηπέδνπ Μνλάδσλ ηεο 
Γηνηθήζεσο θαη ηνπ Γηθηχνπ θαη ε αλάθιεζε απηψλ, γίλνληαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο – ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αξκνδίνπ Οξγάλνπ – κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 Δ, θαηαηεζείζα ζηηο 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Μεηαζέζεηο 
 
1. Ζ Σξάπεδα έρεη δηθαίσκα, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο, λα κεηαζέηεη ην πξνζσπηθφ απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία 

θαη απφ ηφπν ζε ηφπν, κέζα ζηα φξηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 
Γηα ηε ιήςε απφθαζεο κεηάζεζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ ζρεηηθά αηηήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε κεηάζεζε γίλεηαη ρσξίο αίηεκα, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ ππάξρνπζεο ηδηαηηεξφηεηεο 
(νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ιφγνη πγείαο θ.ι.π.). 

2. Ο ππάιιεινο πνπ κεηαηίζεηαη απφ ηφπν ζε ηφπν ππνρξενχηαη λα παξνπζηαζζεί ζηε λέα ηνπ ζέζε κέζα ζε 
είθνζη (20) κέξεο ην αξγφηεξν, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Αλ παξέιζεη ην 
20ήκεξν, ρσξίο ν ππάιιεινο λα παξνπζηαζζεί ζηε λέα ηνπ ζέζε, ζεσξείηαη φηη απέρεη αδηθαηνιφγεηα ή 
απζαίξεηα απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο, παχεη δε λα κηζζνδνηείηαη. 
ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ζηελ Διιάδα απφ κνλάδα ή ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Σξάπεδαο πνπ εδξεχεη ζην 
εμσηεξηθφ, ε παξαπάλσ πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά δέθα (10) κέξεο. 
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3. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηάζεζε δε γίλεηαη κε αίηεζή ηνπ, ζηνλ κεηαηηζέκελν θαηαβάιινληαη έμνδα νδνηπνξηθά, 
έμνδα κεηεγθαηάζηαζεο θαη ζηέγαζεο, φπσο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 
Σξάπεδαο. 
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Απνζπάζεηο 
 
Γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ ή πξνζσξηλψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ε Σξάπεδα κπνξεί λα απνζπά ππαιιήινπο απφ 
ππεξεζία ζε ππεξεζία θαη απφ ηφπν ζε ηφπν κέζα ζηα φξηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.  

Ο ρξφλνο απφζπαζεο ησλ ππαιιήισλ, απφ ηφπν ζε ηφπν, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο 
θαη’ έηνο. Παξάηαζε πέξαλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξφλνπ, κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππαιιήινπ.     

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Αμηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ 
 
1. Γηα θάζε ππάιιειν ζπληάζζεηαη θαη’ έηνο, ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν Καλνληζκφ, Γειηίν Αμηνιφγεζεο πνπ 

αθνξά ηηο γλψζεηο, ηελ εηδηθφηεηα, ηελ επηκέιεηα, ηελ επζπλεηδεζία θαη επάξθεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο, ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απφδνζε θαη γεληθά ην ήζνο θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ην θνηλφ.  

 
2. Γειηία Αμηνιφγεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο, κεηά απφ θάζε  ηαθηηθή επηζεψξεζε.  

 

Ά ξ ζ ξ ν   13 
 

Πξναγσγέο 
 
Οη πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη δχν (2) θνξέο ην ρξφλν, θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Ηνχιην. Ωο 
εκεξνκελία απνλνκήο ησλ βαζκψλ (valeur), απφ ηελ νπνία αξρίδνπλ θαη ηα εθ ηεο πξναγσγήο σθειήκαηα, 
ινγίδεηαη ε πξψηε εκέξα ησλ ελ ιφγσ κελψλ. 
 
Οη πξναγσγέο ζην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Β’, Δπηκεραληθνχ, Τπνκεραληθνχ κε 2ν βαζκφ θαη Σερληθνχ Βνεζνχ 
κε 1ν βαζκφ θαη άλσ, δηελεξγνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 
πκβνχινπ. ηνπο ππφινηπνπο βαζκνχο δηελεξγνχληαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
νξηδφκελνπ κε Πξάμε Γηνηθήζεσο Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην. 
 
Οη πξναγσγέο κέρξη θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ Λνγηζηή Α’, Μεραληθνχ Γ’, Τπνκεραληθνχ κε 6ν βαζκφ, Σερληθνχ Βνεζνχ 
κε 5ν βαζκφ, πληεξεηή κε 4ν βαζκφ, Φξνληηζηή Α’ θαη Φχιαθα Α’, γίλνληαη ‘‘θαη’ αξραηόηεηα’’. 
 
Οη πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Τπνηκεκαηάξρε, Σκεκαηάξρε Β’, Μεραληθνχ Γ’, Μεραληθνχ Β’, Τπνκεραληθνχ 
κε 5ν βαζκφ, Τπνκεραληθνχ κε 4ν βαζκφ, Σερληθνχ Βνεζνχ κε 4ν βαζκφ, Σερληθνχ Βνεζνχ κε 3ν βαζκφ, πληεξεηή 
κε 3ν, 2ν θαη 1ν βαζκφ, Δπηκειεηή Γ’, Β’ θαη Α’ θαη Αξρηθχιαθα Γ’, Β’ θαη Α’, γίλνληαη ‘‘θαη’ εθινγήλ’’. 
 
Οη πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Σκεκαηάξρε Α’ θαη άλσ, Μεραληθνχ Α’ θαη άλσ, Τπνκεραληθνχ κε 3ν βαζκφ θαη 
άλσ θαη Σερληθνχ Βνεζνχ κε 2ν βαζκφ θαη άλσ, γίλνληαη ‘‘θαη’ απόιπηνλ εθινγήλ’’. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί θάπνηνο πξνο πξναγσγή ζηνλ αλψηεξν βαζκφ, ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ζηνλ 
θαηερφκελν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ρξνληθά φξηα επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. 
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 2εηίαο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Γνθίκνπ, Τπνινγηζηή Γ’, Τπνινγηζηή Β’, Μεραληθνχ Ε’, Τπνκεραληθνχ κε 10ν θαη 
9ν βαζκφ, Σερληθνχ Βνεζνχ κε 10ν, 9ν θαη 8ν βαζκφ, Γφθηκνπ πληεξεηή, Γφθηκνπ Φξνληηζηή θαη Γφθηκνπ 
Φχιαθα. 

 4εηίαο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Τπνινγηζηή Α’, Λνγηζηή Β’, Μεραληθνχ Σ’ θαη Δ’, Τπνκεραληθνχ κε 8Ο θαη 7ν 
βαζκφ, Σερληθνχ Βνεζνχ κε 7Ο θαη 6ν βαζκφ, πληεξεηή κε 6ν θαη 5ν βαζκφ, Φξνληηζηή Γ’ θαη Β’ θαη Φχιαθα Γ’ 
θαη Β’. 

 3εηίαο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Λνγηζηή Α’, Τπνηκεκαηάξρε, Σκεκαηάξρε Β’ θαη Α’, Τπνδηεπζπληή Β’ θαη Α’, 
Μεραληθνχ Γ’, Γ’, Β’, Α’, Δπηκεραληθνχ, Αξρηκεραληθνχ, Τπνκεραληθνχ κε 6ν, 5ν, 4ν, 3ν, θαη 2ν βαζκφ, Σερληθνχ 
Βνεζνχ κε 5ν, 4ν, 3ν, θαη 2ν βαζκφ, πληεξεηή κε 4ν, 3ν, θαη 2ν βαζκφ, Φξνληηζηή Α’, Δπηκειεηή Γ’ θαη Β’, 
Φχιαθα Α’ θαη Αξρηθχιαθα Γ’ θαη Β’. 

 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 14. 
 
Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ εμαηξεηηθψλ πξνζφλησλ θαη 
ππεξεζηαθήο απφδνζεο πέξαλ ηνπ ζπλήζνπο κέηξνπ, είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη θαη’ εθινγήλ πξναγσγέο κέρξη ην 
βαζκφ ηνπ Λνγηζηή Α’, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην ήκηζπ ησλ θαζνξηδνκέλσλ παξαπάλσ ρξνληθψλ νξίσλ 
παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ. 
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Πξαγκαηηθή Τπεξεζία 
 
1. Ωο πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ζπλέπεηεο ινγίδεηαη κφλν ν ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν εξγάζηεθε πξαγκαηηθά ν ππάιιεινο ζηελ 
Σξάπεδα. Γελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν απνπζίαζε απφ ηελ ππεξεζία γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ απνπζίαο γηα εθηέιεζε δεκνζίσλ ιεηηνπξγεκάησλ πνπ επηβάιινληαη απφ 
ην λφκν, ησλ πεξηπηψζεσλ ππνρξεσηηθψλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή ..Δ, θαζψο θαη 
δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ιφγσ αλψκαιεο θχεζεο. 

 
2. Καη’ εμαίξεζε, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ππάιιεινο 

απνπζίαζε δηθαηνινγεκέλα ιφγσ αζζελείαο, εθφζνλ ν ρξφλνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά, θαηά ην 
ππφ θξίζε γηα πξναγσγή δηάζηεκα: 

 
α. ηνπο έμη (6) κήλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Σξάπεδα κέρξη δέθα  (10) έηε. 
β. Σνπο ελλέα (9)  κήλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Σξάπεδα απφ δέθα (10) κέρξη 

είθνζη (20) έηε θαη  
γ. Σν έλα (1) έηνο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Σξάπεδα άλσ ησλ είθνζη (20) εηψλ. 
 
Ο ρξφλνο ππέξβαζεο ησλ παξαπάλσ νξίσλ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηε 
βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ. 

 
Ο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη ζπλππνινγίδεηαη 
γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ. 
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ηαζηκόηεηα 
 
ηαζηκφηεηα επηβάιιεηαη: 
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1. Λφγσ αδηθαηνιφγεηεο ή απζαίξεηεο απνπζίαο ή απνπζίαο ιφγσ επηβνιήο πνηλήο πξνζσξηλήο παχζεο, 
ζε πεξίπησζε δε αζζελείαο, φηαλ ε απνπζία ππεξβαίλεη ηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 14. 

2. Λφγσ αληθαλφηεηαο, αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο πεξί ηελ ππεξεζία, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
αμηνιφγεζε ζηα Γειηία Αμηνιφγεζεο Πξνζσπηθνχ. 

3. Λφγσ επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, σο εμήο: 
  

Πνηλή       ηαζηκόηεηα 
    
 

α. Έγγξαθε Δπίπιεμε ή Πξφζηηκν κέρξη ηνπ 1/10   
 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ        Έμη (6) κελψλ 
 
β. Πξφζηηκν άλσ ηνπ 1/10 θαη κέρξη ηνπ 1/5 ησλ κεληαίσλ 
 απνδνρψλ ή 
 Τπνβηβαζκφο ζηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαη 
 κηζζνινγηθφ θιηκάθην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 
 ελφο ρξφλνπ ή 
 Πξνζσξηλή Παχζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο ελφο 
 κελφο κε ζηέξεζε απνδνρψλ      Δλφο (1) έηνπο  
 
  γ. Πξνζσξηλή Παχζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ κελφο   
 έσο ηξηψλ κελψλ κε ζηέξεζε απνδνρψλ.      Δλφο (1) έηνπο 
          θαη έμη (6) κελψλ 

 
4. ηελ απφθαζε πεξί ζηαζηκφηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 2 θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

Ο ρξφλνο ζηαζηκφηεηαο δελ ππνινγίδεηαη γηα ηε βαζκνινγηθή ή κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ 
ππαιιήινπ.                    

 
 

Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Μεηαηάμεηο 
 

1. Μεηάηαμε απφ νπνηνλδήπνηε Κιάδν (ή θαηεγνξία Κιάδνπ) ηνπ Πξνζσπηθνχ ζε άιινλ Κιάδν (ή 
θαηεγνξία ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Κιάδνπ) δηελεξγείηαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο, χζηεξα απφ πξφηαζε 
Δπηηξνπήο, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Οη κεηαηάμεηο 
δηελεξγνχληαη εθφζνλ εμππεξεηνχληαη νη γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ 
θαη ν ελδηαθεξφκελνο γηα κεηάηαμε θαηέρεη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε πξνζφληα θαη επηηχρεη ζε 
ζρεηηθή δνθηκαζία.  

2. Ο αξηζκφο ησλ κεηαηαζζφκελσλ ζηνλ Κχξην Κιάδν ηνπ Πξνζσπηθνχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 
10% ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ Κιάδνπ, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

3. Δηδηθφηεξα ζέκαηα ξπζκίδνληαη απφ Καλνληζκφ θνηλά απνδεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο πιιφγνπο 
Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο. 

4. Τπάιιεινο κεηαηαζζφκελνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νθείιεη λα εθηειεί γηα 
φζν ρξφλν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ θαη κεηά ηε κεηάηαμε ηελ ππεξεζία πνπ εθηεινχζε, 
κέρξη λα ηνπ αλαηεζνχλ απφ ηελ Σξάπεδα ηα λέα ηνπ θαζήθνληα.  

5. Οη κεηαηαζζφκελνη ππάιιεινη, εθφζνλ ειάκβαλαλ επίδνκα βαζκνχ αλψηεξν απφ απηφ ηνπ βαζκνχ ηνπ 
λένπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν κεηαηάζζνληαη, δηαηεξνχλ ην ελ ιφγσ επίδνκα πνπ ειάκβαλαλ πξηλ ηε κεηάηαμή 
ηνπο, κέρξηο φηνπ απηφ εμηζσζεί κε ην λέν. 
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Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 
α. Ο θαηά η’ αλσηέξσ, παξ. 2, πξνβιεπφκελνο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

 
β. Οη ππεξεηνχληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σερληθνχ 
Κιάδνπ, ζηνπο Κιάδνπο Τπεξεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Αζθαιείαο, θαζψο θαη ζην εληαγκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ, πξνζσπηθφ Καζαξηφηεηαο, νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Κιάδνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζα κπνξνχλ λα κεηαηάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία, ζηνπο βαζκνχο ηνπ δηαηεξνχκελνπ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σακηαθνχ Κιάδνπ, φπσο 
εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 36, παξ Δ΄. 
 
γ. Σν πξνζσπηθφ ηεο δηαηεξνχκελεο Καηεγνξίαο ησλ Δηζπξαθηφξσλ εληάζζεηαη ζηνλ Κιάδν ηνπ Κχξηνπ 
Πξνζσπηθνχ, εθφζνλ θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ 
(8) ρξφληα επδφθηκεο ππεξεζίαο ζε θαζήθνληα Λνγηζηηθνχ Τπαιιήινπ, Teller ή Γηαρεηξηζηή.  
 
Ζ έληαμε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 θαη 13, θαη ν βαζκφο εληάμεσο ζα είλαη αλάινγνο κε ην 
ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο [πξαγκαηηθφ + πιαζκαηηθφ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηπρφλ ρξφλνπ ζηαζηκφηεηαο], κε 
αθαίξεζε ηεζζάξσλ [4] εηψλ, ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη ην βαζκφ ηνπ Λνγηζηή Β’ κε δχν έηε ζην βαζκφ απηφ, γη’ 
απηνχο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25εηή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη ην βαζκφ ηνπ Λνγηζηή Β’, γη’ απηνχο πνπ δελ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25εηή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα. 

 
Ζ βαζκνινγηθή εμέιημε φζσλ εθ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εληαζζφκελσλ δελ έρνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Β’. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/21.12.2005  ΔΔ, ησλ Μεηαβαηηθψλ Γηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 1εο παξαγξάθνπ ηνπ εδαθίνπ (γ), 

θαηαηεζείζα ηελ 23.12.2005 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   17 
 

Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ 
 
1. Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη φπσο νξίδεηαη απφ ην Νφκν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Δ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο.  
2. ην πξνζσπηθφ ρνξεγνχληαη επηδφκαηα, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη απφ ηηο ..Δ., ηηο δηαηάμεηο 

λφκσλ, ή απφ ηπρφλ επλντθφηεξεο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 
3. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη δπλαηφ λα ρνξεγνχληαη θάζε κήλα έμνδα παξάζηαζεο 

ζηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη νη 
πεξηπηψζεηο πεξηθνπήο ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ. 

4. Οη εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο νξηδφκελνη γηα εθηέιεζε εηδηθήο ππεξεζίαο, πνπ εμαηηίαο απηήο 
θέξνπλ εηδηθφ ηίηιν (π.ρ. Δπηζεσξεηήο, Μειεηεηήο, Dealer, Teller θιπ.) θαη ιακβάλνπλ εηδηθά επηδφκαηα, 
δηαηεξνχλ ηνλ ηίηιν απηφ θαη ιακβάλνπλ ηα ελ ιφγσ επηδφκαηα, εθφζνλ εθηεινχλ ηελ εηδηθή απηή 
ππεξεζία. Ο ηίηινο απηφο δελ απνηειεί βαζκφ νχηε κεηαβάιιεη ηελ θαηερφκελε ηεξαξρηθή ζέζε.  

5. ε ππαιιήινπο πνπ κεηαθηλνχληαη γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, θαζψο  θαη ζηνπο απνζπψκελνπο, φπσο 
πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο, θαηαβάιιεηαη, εθηφο απφ 
ηα νδνηπνξηθά έμνδα, θαη απνδεκίσζε γηα ηελ εθηφο έδξαο παξακνλή ηνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Ζ ελ ιφγσ απνδεκίσζε δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη θαηψηεξε απφ 
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ή ηηο ..Δ. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Ώξεο Δξγαζίαο 
 
Οη ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ  ηηο νηθείεο ..Δ. θαη ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ. 
 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο ψξεο 
απαζρφιεζεο εληφο ηεο εκέξαο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ζε κνλάδεο πνπ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, απαηηνχλ ζπλερή ιεηηνπξγία, χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεξε 
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   19 
 

Αζζέλεηεο - Άδεηεο 
 

1. Σα ηεο απνρήο ηνπ Πξνζσπηθνχ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ιφγσ αζζελείαο, ξπζκίδνληαη  απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 

2. Τπάιιεινο, πνπ δεηά άδεηα γηα ιφγνπο πγείαο, ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί ζε εμέηαζε απφ γηαηξφ ηεο 
Σξάπεδαο ή άιινλ γηαηξφ ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα κε απφθαζε ηεο 
Γηνίθεζεο. 

3. Δίλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί άδεηα απνπζίαο εθ ηεο εξγαζίαο, κε πιήξεηο απνδνρέο   ή κέξνο απηψλ, γηα 
ιφγνπο αζζέλεηαο, αλάξξσζεο ή πγείαο γεληθά θαη πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν :  
α.  Με απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κέρξη έμη (6) κελψλ, 
β.  Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα πεξαηηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηξηάληα (30 ) 
κελψλ. 

4. Με απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη δπλαηφ λα ρνξεγνχληαη έθηαθηεο άδεηεο κε απνδνρέο 
κέρξη  δχν (2) κήλεο θαη ρσξίο απνδνρέο κέρξη έλα (1) έηνο, δπλάκελεο λα απμεζνχλ κέρξη ην δηπιάζην κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

5. Οη εηήζηεο θαλνληθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά ζην Πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, ην νπνίν 
ππνρξενχηαη λα ηηο δεηά, θαηά ηα ππφ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νηθείσλ ..Δ. νξηδφκελα. 

6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, 
ρνξεγνχληαη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο κεηά ή άλεπ απνδνρψλ θαη πέξαλ ησλ άλσ νξίσλ. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   20 
 

Απνπζίεο 
 

1. Κάζε ππάιιεινο πνπ απνπζηάδεη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ιφγσ αζζέλεηαο ή ζνβαξνχ θσιχκαηνο νθείιεη 
λα ην γλσζηνπνηεί ακέζσο θαη νπσζδήπνηε εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο ζηελ Τπεξεζία ηνπ, αλαθέξνληαο θαη 
ηελ αηηία ηεο απνπζίαο. 
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2. Ο έιεγρνο ηεο αηηίαο ηεο απνπζίαο απφ ηελ Σξάπεδα γίλεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είηε απφ γηαηξφ 

είηε απφ ππάιιειν ηεο Σξάπεδαο. 
 
Ο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Σξάπεδαο. 
 

 

Ά ξ ζ ξ ν   21 
 

Καζήθνληα – Γηθαηώκαηα Τπαιιήισλ Γεληθά 
 
1. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ θάζε επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη λα 

πξναζπίδνπλ θαη πξνάγνπλ, κε θάζε ηξφπν, ηα ζπκθέξνληα ηεο Σξάπεδαο, επζχλνληαη δε γηα θάζε δεκία 
πνπ πξνθαιείηαη ζηελ Σξάπεδα απφ δηθή ηνπο πξάμε ή παξάιεηςε. Δπίζεο νθείινπλ λα αθηεξψλνπλ φιεο 
ηηο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο γηα ηελ θαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο. 

 
2. Οη ππάιιεινη νθείινπλ ηδηαίηεξα λα ηεξνχλ πηζηά ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο, ηνπο εηδηθνχο 
θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη ηηο γεληθέο ή εηδηθέο νδεγίεο, εληνιέο θαη εγθπθιίνπο, πνπ 
εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα. Οθείινπλ επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππεξεζηαθέο 
εληνιέο θαη ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσλ ηνπο. 

 
3. Δάλ ν ππάιιεινο ζεσξεί φηη θάπνηα εληνιή, πνπ ηνπ δφζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ, είλαη αληίζεηε 

πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή πξνο ηε θχζε ηεο ππφζεζεο, πνπ αθνξά, νθείιεη λα ηνπ γλσξίζεη ηηο 
επηθπιάμεηο ηνπ. Δάλ ν ηειεπηαίνο εκκέλεη ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη κελ λα 
ηελ εθηειέζεη, αιιά κφλνλ εθφζνλ ηνπ δνζεί εγγξάθσο. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη θαη 
ππνρξενχηαη, λα αλαθεξζεί εγγξάθσο ζηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ. 

 
4. Οη Πξντζηάκελνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ψζηε νη πθηζηάκελνί ηνπο λα ιακβάλνπλ γλψζε θάζε γεληθήο ή 

εηδηθήο εληνιήο, εγθπθιίνπ ή νδεγίαο, πνπ αθνξά ηνπο ίδηνπο ή ηελ ππεξεζία ηνπο, λα επνπηεχνπλ ηελ 
απζηεξή εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ θαη ηελ απφ κέξνπο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο επζπλείδεηε εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα παξέρνπλ δε ζ’ απηνχο θάζε αλαγθαία νδεγία θαη ζπλδξνκή. 

 
Δπίζεο ππνρξενχληαη, κε παξξεζία, ακεξνιεςία θαη επζπθξηζία, λα παξέρνπλ ζηε Γηνίθεζε, ζηε 
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή ζηνπο ηεξαξρηθά αλσηέξνπο ηνπο ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ 
εξγαηηθφηεηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, λα αλαθέξνπλ δε αξκνδίσο θάζε 
πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία είηε αληηβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ηάμε δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο, είηε 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, αθνξκή παξαπφλσλ. 
 

5. Όινη νη ππάιιεινη νθείινπλ λα θξνληίδνπλ ψζηε λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ εληνιψλ, νδεγηψλ θαη 
εγθπθιίσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηνπο. 

 
6. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ θαη πιαγίσλ γεληθά κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ππεξεζηαθήο εχλνηαο ή γηα πξφθιεζε ελέξγεηαο ή καηαίσζε απφθαζεο, πνπ έρεη ιεθζεί αξκνδίσο. 
 
7. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα, ηφζν θαηά ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο φζν 

θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 
 
8. Οη ζρέζεηο ησλ Πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηνλ πξνζήθνληα ακνηβαίν 

ζεβαζκφ. 
 
9. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη αμηνπξεπή εκθάληζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππεξεζηαθφ ηνπο ρψξν  θαη η’ αζθνχκελα απφ απηνχο θαζήθνληα. 
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10.  Ζ Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ ξπζκίδνληαη θαη 
απνξξένπλ απφ ηηο Κιαδηθέο ..Δ., κεηαμχ Σξαπεδψλ – ΟΣΟΔ, θαη απφ ηπρφλ επλντθφηεξεο απηψλ 
ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο, λφκνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη ηελ επηρεηξεζηαθή 
πξαθηηθή. 

 
11.  Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθψιπζε ηεο άζθεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαζεθφλησλ, φπσο απηά 
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 

 

Ά ξ ζ ξ ν   22 
 

Αηνκηθά ηνηρεία Τπαιιήισλ 
 

1. Γηα θάζε ππάιιειν ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππεξεζηαθφο θάθεινο, ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε, ην δηνξηζκφ, ηε κηζζνδνζία, ηηο πξναγσγέο, ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο, ηηο άδεηεο θαη ελ γέλεη 
απνπζίεο, ηηο εθζέζεηο πνηφηεηαο, ηε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη γεληθά νηηδήπνηε αθνξά ηε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηνπ. 
 
Ζ εγγξαθή ηεο ρξνλνινγίαο γέλλεζεο ζηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν γίλεηαη θαηά ηελ πξφζιεςε ζηελ 
Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά, πνπ νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ. Ζ 
ρξνλνινγία απηή ιακβάλεηαη ππφςε γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο 
πξνζαγσγήο πηζηνπνηεηηθψλ κε δηαθνξεηηθή ειηθία, ε Σξάπεδα νπδεκία ππνρξέσζε έρεη λα απνδερζεί 
ηελ ζηα κεηαγελέζηεξα πηζηνπνηεηηθά αλαγξαθφκελε σο ρξνλνινγία γέλλεζεο. 
 

2. Όια ηα έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Τπεξεζηαθφ Φάθειν ηνπ ππαιιήινπ 
ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, δελ γλσζηνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θαη ε ρξήζε θαη γλψζε ηνπο 
πεξηνξίδνληαη ζηελ Σξάπεδα θαη ηνλ ππάιιειν. 

  
3. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέζσ ηεο 

Μνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί, θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ηνπ 
θαηάζηαζε κέζα ζε εχινγν ρξφλν θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ έμη κελψλ. Ζ παξάιεηςε ηεο θαηά ηα 
παξαπάλσ γλσζηνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ησλ ηπρφλ ππέξ ηνπ ππαιιήινπ ή ησλ νηθείσλ ηνπ 
δηθαησκάησλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο, γηα ην ρξφλν πνπ δηήξθεζε ε 
παξάιεηςε. 

 
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ν ππάιιεινο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ακέζσο ηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο 
ηνπ. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   23 
 

Οθεηιόκελε Δρεκύζεηα 
 

1. Οη ππάιιεινη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη λα 
ηεξνχλ φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απ’ απηή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηά ηηο ζπλαιιαγέο 
ζπκθέξνληά ηεο, ε πεξηνπζία ηεο ή νη εκπηζηεπκέλεο ζ’ απηήλ αμίεο. 

 
2. Τπάιιεινη, νη νπνίνη παξαβαίλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο νθεηιφκελεο ερεκχζεηαο, ζεσξνχληαη, 

εθηφο αλ δηάηαμε λφκνπ επηηξέπεη ηε κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, φηη ππέπεζαλ ζε πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα, ελδερνκέλσο δε ππνρξενχληαη λα επαλνξζψζνπλ θάζε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζηελ 
Σξάπεδα, εμαηηίαο ηεο παξάβαζεο απηήο. 
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Ά ξ ζ ξ ν   24 
 

Γεκηνπξγία Υξεώλ – πκκεηνρή ζε ηπρεξά παηγλίδηα 
 

1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο, είηε απεπζείαο είηε σο εγγπεηέο, ηηο 
νπνίεο αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ απφ ηα εηζνδήκαηά ή ηελ πεξηνπζία ηνπο. 

 
2. Τπάιιεινη, νη νπνίνη πεξηέξρνληαη ζε δπζρέξεηα εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ, πνπ δελ νθείινληαη ζε 

αλαίηηα αηπρήκαηα, θαινχληαη απφ ην Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ λα πξνζθνκίζνπλ, κέζα ζε 
εχινγε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο πξνζεζκία, απφδεημε φηη εθπιήξσζαλ ηηο  ππνρξεψζεηο απηέο. ε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ή ππνηξνπήο ζηνηρεηνζεηείηαη αλάινγν πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

 
3. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ζηνπο ππαιιήινπο λα εθδίδνπλ αθάιππηεο επηηαγέο ζε βάξνο ινγαξηαζκψλ 

ηνπο. 
 
4. Ζ εθ ζπζηήκαηνο ή ζε δεκφζην ρψξν ζπκκεηνρή, κε ρξήκαηα, ζε ηπρεξά παηγλίδηα απαγνξεχεηαη 

απνιχησο. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   25 
 

Αλάκημε ζε Γνζνιεςίεο κε Πειάηεο. Λνγαξηαζκόο Μηζζνδνζίαο. 

 
1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάκημή ηνπο ζε δνζνιεςίεο κε πειάηεο ηεο 

Σξάπεδαο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζε, είηε απηψλ απφ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ, είηε ησλ 
ππαιιήισλ ή ησλ νηθείσλ ηνπο απφ κέξνπο ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη λα επσθεινχληαη ηεο 
ππαιιειηθήο ησλ ηδηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε πιενλεθηεκάησλ ή άιισλ σθειεηψλ γηα ηνλ εαπηφ 
ηνπο ή ηνπο νηθείνπο ηνπο (ελδεηθηηθά, δηεπθφιπλζε άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 
αληηθείκελν πξντφληα Δηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ). 

 
2. Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα θηλνχλ νκαιά θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ην ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο 

ηνπο. 

 

 
Ά ξ ζ ξ ν   26 

 
Αιιόηξηα Καζήθνληα 

 
Οη ππάιιεινη δελ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίησλ θαη λα αλαιακβάλνπλ ή λα αλακηγλχνληαη ζε άιιεο εξγαζίεο, αηνκηθψο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο 
επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξίεο κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ( π.ρ. εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, εηαίξνο, κέινο 
Γ..), ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέρξη ην βαζκφ ηνπ 
Σκεκαηάξρε Β΄, θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηνπο αλψηεξνπο βαζκνχο. 
 
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο εθηηκάηαη θαηά πφζν ε επηρείξεζε ή ε πξφζζεηε θαηά ηα παξαπάλσ εξγαζία: 
 
α) είλαη αληίζεηεο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο Σξάπεδαο ή αζπκβίβαζηεο πξνο ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ππαιιήινπ θαη ηε 
ζέζε ηνπ ζηελ Σξάπεδα,  
 
β) πξνθαινχλ έζησ θαη κεξηθή κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ ή ηεο πξνζήισζεο ζηα θαζήθνληά ηνπ, 
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γ) ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ επζπλείδεηε άζθεζε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ. 
 
Ζ θαηά ηα παξαπάλσ έγθξηζε είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί, φηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο πξνο ηνχην ιφγνο. 

 

 
 
 
 
 

Ά ξ ζ ξ ν   27 

 
Τπεξεζηαθέο ηνιέο 

 
1. Δίλαη δπλαηφ, κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο λα νξίδεηαη φηη νη ππάιιεινη ηνπ Κιάδνπ Τπνζηεξηθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ην Τπνζηεξηθηηθφ Πξνζσπηθφ πληεξεηψλ  ηνπ Κιάδνπ ηνπ Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ ή κέξνπο απηνχ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ εηδηθή 
ζηνιή, παξερφκελε κε έμνδα ηεο Σξάπεδαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηπρφλ άιιεο ιεπηνκέξεηεο. 

 
2. Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ απφθαζεο είλαη δπλαηφ λα αλαζηέιιεηαη νπνηεδήπνηε γηα νξηζκέλν ρξφλν ή 

λα θαηαξγείηαη εληειψο. 

 

 
Ά ξ ζ ξ ν   28 

 
Πεηζαξρηθά Παξαπηώκαηα 

 
Πεηζαξρηθφ παξάπησκα απνηειεί θάζε παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ γίλεηαη κε πξάμε ή 
παξάιεηςε ηνπ ππαιιήινπ. 

 
Δλδεηθηηθά, πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζεσξείηαη: 

 

α. Ζ απζαίξεηε ή αδηθαηνιφγεηε απνπζία ηνπ ππαιιήινπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, ε αδηθαηνιφγεηα κε 
έγθαηξε πξνζέιεπζε θαζψο θαη ε πξφσξε απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ. 

β. Ζ ξαζπκία, ε ακέιεηα, ε κε έγθαηξε ή πιεκκειήο εθηέιεζε νθεηινκέλεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ε δηάπξαμε 
αληηθαλνληθψλ θαη παξάηππσλ ελεξγεηψλ. 

γ. Ζ εθηέιεζε κέζα ζηελ Σξάπεδα εξγαζίαο μέλεο πξνο ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ε ελ γέλεη απαζρφιεζε ηνπ 
ππαιιήινπ κε νηηδήπνηε άιιν πιελ ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

δ. Ζ απείζεηα ζε εληνιέο αλσηέξσλ, ε άξλεζε ή ε παξέιθπζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο, γηα ηελ νπνία έρεη 
δνζεί αξκνδίσο εηδηθή εληνιή. 

ε. Ζ κε ηήξεζε ηεο νθεηιφκελεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ερεκχζεηαο. 

ζη. Ζ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάκημε ζε νηθνλνκηθήο θχζεσο δνζνιεςίεο κε πειάηεο ηεο Σξάπεδαο θαη ε κε 
νκαιή ή θαηά παξάβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κηζζνδνζίαο. 

δ. Ζ απξεπήο ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζπλαιιαζζφκελν κε ηελ Σξάπεδα θνηλφ θαη πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

ε. Ζ εθηφο ηεο Σξάπεδαο αλάξκνζηε δηαγσγή, ε εθ ζπζηήκαηνο ή ζε δεκφζην ηφπν ζπκκεηνρή κε ρξήκαηα 
ζε ηπρεξά παηγλίδηα ή ε παξάβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 24 θαη ε θαζ’ ππνηξνπή δεκηνπξγία 
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ρξεψλ ή ε κε έγθαηξε εμφθιεζε ήδε δεκηνπξγεζέλησλ, γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ν ππάιιεινο 
έρεη εηδνπνηεζεί αξκνδίσο. 

ζ. Ζ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε άζθεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ε αλάκημε ζε άιιεο εξγαζίεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε εηαηξία κε νπνηαδήπνηε 
ηδηφηεηα, θαηά παξάβαζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 26. 

η. Γεληθά νπνηαδήπνηε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
 
 
 

Ά ξ ζ ξ ν   29 
 

Πεηζαξρηθέο Πνηλέο 

 
Γηα ηα παξαπηψκαηα ηνπ άξζξνπ 28 επηβάιινληαη νη αθφινπζεο πνηλέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 
 
α) Πξνθνξηθή επίπιεμε 
 
β) Έγγξαθε παξαηήξεζε 
 
γ) Έγγξαθε επίπιεμε 
 
δ) Πξφζηηκν κέρξη ηνπ 1/5 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ 
 
ε) Τπνβηβαζκφο ζηνλ ακέζσο θαηψηεξν βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξηο ελφο 

ρξφλνπ. 
 
ζη) Πξνζσξηλή παχζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηξηψλ κελψλ κε ζηέξεζε απνδνρψλ. 
 
δ) Οξηζηηθή παχζε, ε νπνία εθηειείηαη δηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 
 
Ζ ππνηξνπή ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε θαηά ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν   30 
 

Πεηζαξρηθή Γηθαηνδνζία. Πεηζαξρηθά πκβνύιηα θαη ύλζεζε απηώλ. 
 
Γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο, ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο 
ππφθεηηαη ζηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ερφλησλ ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία αζθεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε 
πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, εθηφο ηεο πνηλήο ηεο πξνθνξηθήο επίπιεμεο, ηελ νπνία δχλαηαη λα 
επηβάιεη απεπζείαο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Οη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ επηβαιιφκελεο πνηλέο είλαη 
αλέθθιεηεο. 
 
Γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο, ε πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη, ζε πξψην βαζκφ, απφ ην Πξσηνβάζκην 
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ή ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαη, ζε δεχηεξν βαζκφ, απφ ην Γεπηεξνβάζκην 
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ή ην Αλψηεξν Αλαζεσξεηηθφ Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ. 

 
Α. Αξκνδηόηεηα Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ 
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Σν πκβνχιην απηφ απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη 
απηνχ, έλα Γηεπζπληή απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηε Γηνίθεζε, ηνλ αξκφδην επί ησλ πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ 
Τπνδηεπζπληή, ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε Δηζεγεηή, θαη ηξεηο αλψηεξνπο ππαιιήινπο, κε ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε 
Α’ θαη άλσ.  
 
Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ νξίδνληαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη νη 
αλαπιεξψλνληεο απηνχο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπο. 
 
Υξέε Γξακκαηέσο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ν εθάζηνηε Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Σξάπεδαο, ν 
νπνίνο θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ. 
 
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ παξεπξίζθεηαη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ, ηνπ νπνίνπ ν 
εγθαινχκελνο είλαη κέινο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ίδην. 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ζπγθαιεί απηφ ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ θαζνξίδεη ν ίδηνο. 
 
Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην επηβάιιεη φιεο ηηο πνηλέο ζην ζχλνιν ηνπ Πξνζσπηθνχ κέρξη θαη ην 
βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Β’ ή ηνλ αληίζηνηρν πξνο απηφλ. 
 
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαη’ απφιπηε πιεηνςεθία, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ 
Πξνέδξνπ. 

 

Β. Αξκνδηόηεηα Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ 
 

Σν πκβνχιην απηφ απνηειείηαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηνλ 
αξκφδην επί ησλ ζεκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Γεληθφ ή Βνεζφ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη απφ ηέζζεξηο Γηεπζπληέο, 
πνπ νξίδνληαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο, ζηελ νπνία επηπιένλ θαζνξίδνληαη θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά ηνπο κέιε, ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπο.  
 
ην πκβνχιην πξνεδξεχεη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν αξκφδηνο Γεληθφο 
ή Βνεζφο Γεληθφο Γηεπζπληήο, ν νπνίνο θαη ην ζπγθαιεί ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ θαζνξίδεη ν ίδηνο. Ο Πξφεδξνο ηνπ 
πκβνπιίνπ νξίδεη, εθ ησλ Μειψλ, ηνπο Δηζεγεηέο ησλ εμεηαδφκελσλ, θάζε θνξά, ππνζέζεσλ. 
 
α)  Ωο Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη επί πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ θαη επηβάιιεη ζην 
πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Α΄ έσο θαη ην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Α΄, ή ηνπο αληίζηνηρνπο 
πξνο απηνχο βαζκνχο, πνηλή εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 29.  
 
β)  Ωο Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνηλψλ πνπ 
επηβιήζεθαλ απφ ην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, δηθαηνχκελν λα επηθπξψλεη, λα θαηαξγεί ή λα 
ηξνπνπνηεί απηέο.  
 
Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαη΄ απφιπηε πιεηνςεθία. 
 
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ παξεπξίζθεηαη, πξνο παξνρή λνκηθψλ δηεπθξηλίζεσλ, Τπνδηεπζπληήο ηεο 
Γηεχζπλζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
 
Υξέε Γξακκαηέσο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ν αξκφδηνο επί ησλ πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ Τπνδηεπζπληήο (ή ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο), ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ 
απηνχ. 
 
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ παξεπξίζθεηαη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ, ηνπ νπνίνπ ν 
εγθαινχκελνο είλαη κέινο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ίδην. 
 

Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/3.9.2013 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 5.9.2013 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Γ. Αξκνδηόηεηα Αλώηεξνπ Αλαζεσξεηηθνύ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σν πκβνχιην απηφ απνηειείηαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, σο Πξφεδξν, θαη ηέζζεξα (4) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία επηπιένλ θαζνξίδνληαη θαη 
νη αλαπιεξσηέο ηνπο. 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ νξίδεη, εθ ησλ Μειψλ, ηνπο Δηζεγεηέο ησλ εμεηαδφκελσλ, θάζε θνξά, ππνζέζεσλ. 
 
Σν πκβνχιην απηφ απνθαίλεηαη, θαη΄ απφιπηε πιεηνςεθία, επί αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνηλψλ πνπ επηβιήζεθαλ 
ζε πξψην βαζκφ απφ ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, δηθαηνχκελν λα επηθπξψλεη, λα θαηαξγεί ή λα 
ηξνπνπνηεί απηέο. Σν πκβνχιην δηθαηνχηαη λα θαιεί, πξνο παξνρή πιεξνθνξηψλ, κέιε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ 
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία θαη απνρσξνχλ πξηλ ηε δηάζθεςε. 
 
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ παξεπξίζθνληαη ν νξηδφκελνο απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Γηεπζπληήο ή Τπνδηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, πξνο παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
 

Υξέε Γξακκαηέσο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ν αξκφδηνο επί ησλ πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ Τπνδηεπζπληήο, ν νπνίνο 

θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ. 

 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/9.9.2010 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 10.9.2013 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία – Υξνληθά Όξηα. 
 
Α. Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία 
 
1. Ο ππάιιεινο πνπ ππέπεζε ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαιείηαη, πξηλ ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, απφ ην 
Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε έγγξαθε απνινγία. 
 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ερφλησλ ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, ε θιήζε ζε απνινγία ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν. 
 

Με ηελ θιήζε, εθηφο ησλ θαηαινγηδνκέλσλ παξαπησκάησλ, γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ εγθαινχκελν θαη ηα ζρεηηθά 
δηθαηψκαηά ηνπ. 
 

Ζ θιήζε ζε έγγξαθε απνινγία επηδίδεηαη, κε απφδεημε, απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο, ζηελ νπνία ππεξεηεί ν 
ππάιιεινο, ζε πεξίπησζε δε πνπ αγλνείηαη ε δηακνλή ηνπ ή εάλ ν ελ ιφγσ αξλείηαη λα ηελ παξαιάβεη, ε θιήζε 
θνηλνπνηείηαη λφκηκα κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 
 

Ζ πεηζαξρηθή δίσμε αξρίδεη κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επίδνζε ζηνλ εγθαινχκελν ηεο θιήζεο ζε απνινγία. 
 

Ζ πξνζεζκία γηα ππνβνιή ηεο έγγξαθεο απνινγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ δέθα εκέξεο, απφ ηελ 
εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο θιήζεο. 
 

Ζ κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο απνινγίαο, εθφζνλ ε θιήζε επηδφζεθε απνδεδεηγκέλα, δελ θσιχεη ηελ  έθδνζε ηεο 
απφθαζεο. 
 

Πξν ηεο ππνβνιήο ηεο απνινγίαο, ν εγθαινχκελνο δηθαηνχηαη, λα ιάβεη γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεηζαξρηθνχ 
θαθέινπ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 
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2. Ο εγθαινχκελνο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα δίλεη 
εμεγήζεηο, εθφζνλ ην δεηήζεη εγγξάθσο. 
 
3. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη ζην πξφζσπν θάπνηνπ ππαιιήινπ θαη πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, δχλαηαη λα ηνλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε θαηαβάιινληαη ζηνλ ελ ιφγσ νη απνδνρέο ηνπ, εθηφο ηπρφλ επηδνκάησλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηα 
θαζήθνληα απφ ηα νπνία απνκαθξχλεηαη. 
 
4. Ζ πεηζαξρηθή απφθαζε αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ ππφινγν. Ζ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, κε ην νπνίν 
αλαθνηλψλεηαη ε πεηζαξρηθή απφθαζε, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ επίδνζε ηεο 
θιήζεο ζε έγγξαθε απνινγία. 
 
5. Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο θπιάζζνληαη ζηνλ Τπεξεζηαθφ Φάθειν ηνπ ππαιιήινπ. 
 
6. Σα πξφζηηκα θαη νη κε θαηαβαιιφκελνη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο 
πξνζσξηλήο παχζεο, πεξηέξρνληαη ζην Σακείν πληάμεσλ ηνπ Πξνζσπηθνχ. 

 
Β. Υξνληθά όξηα 
 
Ζ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη θαη λα πεξαηψλεηαη ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
Δθφζνλ απνθαζηζηεί ε θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ε θιήζε ζε απνινγία ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη 
ζηνλ εγθαινχκελν κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 
παξαπηψκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 
Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα νθείινπλ λα εθδίδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο, φηαλ κελ δηθάδνπλ ζε πξψην βαζκφ, ζε 
δηάζηεκα δεθανθηώ (18) κελώλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηψμεσο, φηαλ δε δηθάδνπλ ζε δεχηεξν βαζκφ, 
ζε δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο. 
 
Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο δελ ηζρχνπλ ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ, ρξήδνπλ εηδηθήο εμέηαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απνθαζίδεηαη, 
αηηηνινγεκέλα, απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα ηνπο έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή θαη απφ ηνλ Γηεπζπληή 
ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, ε απαηηνχκελε αλαβνιή έλαξμεο ηεο 
πεηζαξρηθήο δίσμεο, απφ δε ην αξκφδην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, ε απαηηνχκελε αλαβνιή εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο νη πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη. 

 

Γ. Μεηαβαηηθή δηάηαμε 
 

Πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, πνπ εθθξεκνχλ ζε δεχηεξν βαζκφ, ζα πξέπεη λα εθδηθαζζνχλ θαη πεξαησζνχλ απφ ηα 
αξκφδηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα ζε δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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Αηηήζεηο Αλαζεώξεζεο 
 
Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο έρνληεο ην 
βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε απφ ην ακέζσο αλψηεξν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 30. 
 
Ζ αίηεζε αλαζεψξεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πεηζαξρηθά ηηκσξεζέληα ππάιιειν, εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο 
δέθα εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, πξνο ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, ε νπνία ηε δηαβηβάδεη ζην αξκφδην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 
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Λύζε Τπαιιειηθήο ρέζεο * 
 

*[ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο Π.Τ.. 6/2012 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄ 38/28.2.2012)] 

 
Ζ κεηά ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο ζχκβαζε εξγαζίαο ιχεηαη: 
 

 Με ην ζάλαην ηνπ ππαιιήινπ. 

 Με ηελ έγγξαθε παξαίηεζε ηνπ ππαιιήινπ ε νπνία επηθέξεη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα απαηηείηαη 
απνδνρή ή ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο. 

 Με θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απφ ηελ Σξάπεδα γηα ζπνπδαίν ιφγν. 

 Λφγσ επηβνιήο ηεο θαηά ην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο. 

 Απηνδηθαίσο, ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο ή απζαίξεηεο απνπζίαο ηνπ ππαιιήινπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κήλα. 

 
ε θάζε πεξίπησζε ε ιχζε επέξρεηαη απηνδηθαίσο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη 35 εηψλ 
ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θαηαιακβαλφκελνο απφ ην φξην ειηθίαο ησλ 58 εηψλ δελ 
ζπκπιεξψλεη 35 έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ηφηε ε ζχκβαζε δελ ιχλεηαη θαη παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε 35 εηψλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, κε αλψηαην ρξνληθφ φξην ζηελ πεξίπησζε απηή ηε ζπκπιήξσζε 
απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 62νπ  έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ.    
 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ζπκπιεξψλεη ην 62ν  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ρσξίο λα ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα 
άκεζε ιήςε θχξηαο ζχληαμεο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα, ηφηε ε ζχκβαζε παξαηείλεηαη κέρξηο φηνπ 
ζεκειησζεί ηέηνην δηθαίσκα. 
     
Όζνη ζπκπιεξψλνπλ έλα απφ ηα παξαπάλσ φξηα ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απνρσξνχλ απηνδηθαίσο 
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχληαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε.  
 
Με Πξάμε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί ε παξακνλή ζηελ ππεξεζία ππαιιήισλ πνπ 
θαηαιακβάλνληαη απφ ηα παξαπάλσ φξηα ειηθίαο κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, αιιά γηα ρξφλν φρη κεγαιχηεξν ησλ 
δχν (2) εηψλ ζπλνιηθά. 
 
Γηα παξακνλή πέξαλ ηεο δηεηίαο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, κε πξφηαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 
πκβνχινπ, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ην ρξφλν γηα ηνλ νπνίν ζα ηζρχεη ε παξάηαζε θαη ν νπνίνο ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. 
 
Όζνη δηαηεξνχληαη ζηελ ππεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, παξακέλνπλ εθηφο ηνπ 
πξνβιεπνκέλνπ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ αξηζκνχ Οξγαληθψλ ζέζεσλ. 
 
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηελ 
αλαγξαθφκελε ζ’ απηφλ εκεξνκελία γέλλεζεο απηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηηζζέληα θαηά ηελ 
πξφζιεςε δηθαηνινγεηηθά. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/5.6.2002 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 7.6.2002 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Ιζρύο θαη Έθηαζε ηνπ Καλνληζκνύ 

 
Ο παξώλ Καλνληζκόο δελ εθαξκόδεηαη: 

 
α. ηνπο Γηθεγφξνπο πνπ παξέρνπλ λνκηθέο ππεξεζίεο ζηελ Σξάπεδα, νη ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ‘‘Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ’’ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο 
Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ θπξψλεηαη κε Πξάμε Γηνηθήζεσο. 

 
β. ηνπο Γηαηξνχο ηεο Σξάπεδαο, επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
γ. ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε ππεξεηεί ή ζα πξνζιεθζεί ζην κέιινλ γηα έθηαθηεο ή εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. 

επνρηθφ πξνζσπηθφ, εηδηθνί ζπλεξγάηεο, σξνκίζζηεο θαζαξίζηξηεο θ.ι.π), θαζψο θαη ζην κε εληαγκέλν ζ΄ 
απηφλ πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο. ηηο θαηεγνξίεο απηέο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 

 
δ. ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη ππεξεηεί ζην Δμσηεξηθφ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
Σξνπνπνίεζε βάζεη ηεο α/16.10.2003 ΔΔ, θαηαηεζείζα ηελ 21.10.2003 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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Έληαμε Δπηηόπηνπ Πξνζσπηθνύ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο  
ζε ρώξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

1. Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα εξγαζία ζε Καηαζηήκαηα πνπ δηαηεξεί ε Σξάπεδα ζε ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη λα 
εληαρζεί ζηνπο νξηδφκελνπο ζ’ απηφλ θιάδνπο, θαηεγνξίεο θαη βαζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, 
εθφζνλ θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπ πιεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ απηφλ πξνυπνζέζεηο. 

2. Ζ έληαμε ηνπ επηηφπηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο θιάδνπο, θαηεγνξίεο θαη βαζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, 
πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο, γίλεηαη, απηνδηθαίσο, κφιηο νη ππάιιεινη κεηαηεζνχλ ζηελ 
Διιάδα. 

3. Γηα ηε κεηάζεζή ηνπο απαηηείηαη επηηπρία ζε γξαπηή δνθηκαζία, πνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθήζεσο θαη 
εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 5εηή επδφθηκε ππεξεζία ζην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ζε ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Ζ κεηάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ θαη εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 
πκβνχινπ, εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κνλάδαο ηνπ Δμσηεξηθνχ. 

4. α. Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή ηζνηίκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ 
πξνζιακβάλνληαη θαη ππεξεηνχλ ζην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ πνπ δηαηεξεί ε Σξάπεδα ζε ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ππάιιεινη, εληάζζνληαη ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν, θαη 
κέρξη ην βαζκφ ηνπ Τπνηκεκαηάξρε, αθνχ ππνινγηζζνχλ ηα πξαγκαηηθά ρξφληα ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζην 
Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηά ηελ έληαμή ηνπο, έρνπλ φια ηα 
δηθαηψκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζιακβαλφκελν ζηελ Διιάδα πξνζσπηθφ. 

 β. Οη κε θάηνρνη απνιπηεξίνπ εληάζζνληαη ζηνλ Κιάδν ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα 
πξαγκαηηθά ρξφληα ππεξεζίαο. Γηα ηελ θαηεγνξία απηή δελ απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 3 
ζπκκεηνρή ζε γξαπηή δνθηκαζία. 
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Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 
 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ: 
 

Α. 1. Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή ηνπ πξ. Λνγηζηηθνχ Κιάδνπ εληάζζνληαη ζην βαζκφ ηνπ 
Τπνδηεπζπληή Α’ κε ηελ ίδηα εηδηθή αξραηφηεηα (valeur). 
2. Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ πκπξ. Τπνδηεπζπληή ηνπ πξ. Λνγηζηηθνχ Κιάδνπ εληάζζνληαη ζην 
βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Β’ κε ηελ ίδηα εηδηθή αξραηφηεηα (valeur). 
3. Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνινγηζηή Β’ θξίλνληαη πξνο πξναγσγή ζηνλ επφκελν – αλψηεξν 
βαζκφ κε ηε ζπκπιήξσζε ηεηξαεηνχο επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ. 

Β. Οη ππάιιεινη ηνπ πξ. Κχξηνπ Σακηαθνχ Κιάδνπ εληάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο ηνπ Κχξηνπ Πξνζσπηθνχ κε 
ηελ ίδηα εηδηθή αξραηφηεηα (valeur), σο εμήο: 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Α’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ πκπξ. Τπνδηεπζπληή Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Β’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Α’ Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Α’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Β’ Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Β’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνηκεκαηάξρε Σακείσλ ζην βαζκφ ηνπ Τπνηκεκαηάξρε. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Σακία Α’ ζην βαζκφ ηνπ Λνγηζηή Α’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Σακία Β’ ζην βαζκφ ηνπ Λνγηζηή Β’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνηακία Α’ ζην βαζκφ ηνπ Τπνινγηζηή Α’. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνηακία Β’ ζην βαζκφ ηνπ Τπνινγηζηή Β’ θξηλφκελνη πξνο πξναγσγή ζηνλ 
επφκελν – αλψηεξν βαζκφ κε ηε ζπκπιήξσζε ηεηξαεηνχο επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ 
θαηερφκελν βαζκφ. 

 Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Γφθηκνπ Σακία ζην βαζκφ ηνπ Γφθηκνπ. 
Γ. Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ Οξγαληθψλ Θέζεσλ ηνπ Κχξηνπ Πξνζσπηθνχ, 1 ζέζε ζην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, 4 

ζέζεηο ζην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Α’, 7 ζέζεηο ζην βαζκφ ηνπ Τπνδηεπζπληή Β’ θαη 43 ζέζεηο ζην βαζκφ 
ηνπ Σκεκαηάξρε Α’ θαη γηα ηηο πξναγσγέο ησλ εηψλ 2001, 2002 θαη 2003, ζα αθνξνχλ ππαιιήινπο 
πξνεξρφκελνπο απφ ηνλ πξψελ Κχξην Σακηαθφ Κιάδν, πνπ ζα θξίλνληαη πξνο πξναγσγή ζηνπο ελ ιφγσ 
βαζκνχο, κε ηα πξνβιεπφκελα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θξηηήξηα θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

Γ. 1. Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Τπνκεραληθνχ κε 9ν βαζκφ, θξίλνληαη πξνο πξναγσγή ζηνλ επφκελν – 
αλψηεξν βαζκφ κε ηε ζπκπιήξσζε ηεηξαεηνχο επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ θαηερφκελν 
βαζκφ. 

 2. Οη έρνληεο ην βαζκφ ηνπ Tερληθνχ Βνεζνχ κε 8ν βαζκφ, θξίλνληαη πξνο πξναγσγή ζηνλ επφκελν 
– αλψηεξν βαζκφ κε ηε ζπκπιήξσζε ηεηξαεηνχο επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ θαηερφκελν 
βαζκφ. 

Δ. Οη ππάιιεινη νη νπνίνη αλήθνπλ ζην πξ. Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σακηαθνχ Κιάδνπ (Δηζπξάθηνξεο), 
δελ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Κιάδνπ, εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ηελ νλνκαζία θαη 
εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά φπσο παξαθάησ εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη, κέρξηο φηνπ δηα ηεο απνρσξήζεψο 
ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία ηεο Σξάπεδαο, παχζεη λα πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ θαηεγνξία ηνπ Πξνζσπηθνχ. 

 
 Δηδηθφηεξα: 
 

1. Ζ δηαβάζκηζή ηνπο παξακέλεη ε εμήο: 

 Δηζπξάθηνξαο Γ΄ 

 Δηζπξάθηνξαο Β΄ 

 Δηζπξάθηνξαο Α΄ 

 Αξρηεηζπξάθηνξαο 

 Γηαρεηξηζηήο 
2. Πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Δηζπξάθηνξα Β΄ θαη Δηζπξάθηνξα Α΄ γίλνληαη «θαη’ αξραηφηεηα». 
3. Πξναγσγέο ζηνπο βαζκνχο ηνπ Αξρηεηζπξάθηνξα θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή γίλνληαη «θαη’ απφιπηνλ εθινγήλ» 
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4. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί θάπνηνο πξνο πξναγσγή ζηνλ αλψηεξν βαζκφ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη 
ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ρξνληθά φξηα επδφθηκεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο: 

 4εηίαο ζην βαζκφ ηνπ Δηζπξάθηνξα Γ΄ 

 3εηίαο ζην βαζκφ ηνπ Δηζπξάθηνξα Β΄ 

 5εηίαο ζην βαζκφ ηνπ Δηζπξάθηνξα Α΄ 

 4εηίαο ζην βαζκφ ηνπ Αξρηεηζπξάθηνξα 
 

Με Πξάμε Γηνηθεηή θαη έπεηηα απφ πξφηαζε Δπηηξνπήο, ηελ νπνία ζα νξίζεη θαη ζηελ νπνία ζα κεηέρεη 
θαη εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ, ζα γίλεη ε έληαμε ησλ ππαιιήισλ πνπ αλήθνπλ ζην 
πξ. Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σερληθνχ Κιάδνπ, ζηνλ Κιάδν Τπεξεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ηνλ Κιάδν 
Αζθαιείαο Σξαπέδεο, σο εμήο: 

 Οη ππάιιεινη ηνπ πξ. Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σερληθνχ Κιάδνπ ζηελ θαηεγνξία Τπνζηεξηθηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ πληεξεηψλ ηνπ Σερληθνχ Κιάδνπ 

 Οη ππάιιεινη ηνπ πξ. Τπεξεηηθνχ Κιάδνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ Φξνληηζηψλ ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Κιάδνπ 
θαη 

 Οη ππάιιεινη ηνπ πξ. Κιάδνπ Αζθαιείαο ζηελ θαηεγνξία ησλ Φπιάθσλ ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Κιάδνπ.  
 

Ζ παξαπάλσ έληαμε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 θαη 13  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
θαη ν βαζκφο έληαμεο ζα είλαη αλάινγνο κε ην ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο επδφθηκεο ππεξεζίαο 
(πξαγκαηηθφ + πιαζκαηηθφ, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρξφλνπ ζηαζηκφηεηαο), ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην βαζκφ ηνπ 
πληεξεηή 2νπ βαζκνχ, Δπηκειεηή Β΄ θαη Αξρηθχιαθα Β΄, γη’ απηνχο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25εηή 
ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη ην βαζκφ ηνπ πληεξεηή 3νπ βαζκνχ, Δπηκειεηή Γ’ θαη Αξρηθχιαθα Γ’, γη’ 
απηνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 25εηή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα.  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν    37 

 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
1. Ο παξψλ Καλνληζκφο Δξγαζίαο απνηειεί Δπηρεηξεζηαθή Δ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1767/87 

θαη 1876/90, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 2224/94 θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. Γελ ππεξηζρχεη ηπρφλ 
επλντθφηεξσλ γηα ην πξνζσπηθφ δηαηάμεσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (Δ θαη ΓΑ), λφκσλ, ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ θαη ζπκθσληψλ, πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα ή πνπ ζα ηζρχζνπλ ζην κέιινλ. Ηζρχεη θαη 
εθαξκφδεηαη κέρξη λα αληηθαηαζηαζεί απφ λεψηεξν Καλνληζκφ Δξγαζίαο, πνπ δηακνξθψλεηαη κε λέα 
Δπηρεηξεζηαθή Δ, θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Οπνηαδήπνηε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δξγαζίαο ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θαη πξνβιεπφκελε, απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, ζπιινγηθή δηαδηθαζία. 

3. Ο παξψλ Καλνληζκφο Δξγαζίαο, απνηεινχκελνο απφ 37 Άξζξα, ζπκθσλήζεθε ζήκεξα ηελ 9ε Μαξηίνπ 
2001, αλάκεζα ζηελ ΔΣΔ θαη ην χιινγν Τπαιιήισλ ΔΣΔ (ΤΔΣΔ) θαη ππνγξάθεηαη ζε πέληε (5) 
πξσηφηππα εθ ησλ νπνίσλ θάζε κέξνο έιαβε απφ έλα (1) θαη ηξία (3) πξσηφηππα θαηαηίζεληαη ζηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

 
 

Ά ξ ζ ξ ν    38  
 

Μεηαβαηηθή Γηάηαμε 
 

 
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο πξνθεξχζζεηαη εληφο ηνπ έηνπο 2002 

δηαγσληζκφο απνθιεηζηηθά κεηαμχ ηέθλσλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ ή ζπληαμηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηέθλσλ ζαλφλησλ ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρσλ, γηα ηελ πξφζιεςε, θαηά ζεηξά 
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επηηπρίαο ζ’ απηφλ, 150 ππαιιήισλ ηνπ Κιάδνπ Κπξίνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, θαηφρσλ 
απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή ηζφηηκεο ρνιήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ Δξγαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. 

Με Πξάμε Γηνηθήζεσο ζα θαζνξηζηνχλ νη εηδηθφηεξνη φξνη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΔΔ α/5.6.2002, θαηαηεζείζα ηελ 7.6.2002 ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 
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