Πλαίςιο εργαςιακών ςχζςεων
&
Κώδικασ δεοντολογίασ για το ανκρώπινο δυναμικό
του Ομίλου Σράπεηασ Πειραιώσ

Κϊδικασ Δεοντολογίασ / Ρλαίςιο εργαςιακϊν ςχζςεων

1. Ειςαγωγι
Ριςτι ςτισ αξίεσ τθσ και το Πραμά τθσ, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό
τθσ και επενδφει με ςυνζπεια ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ και ενδυνάμωςι του.

Στόχοσ μασ είναι να καλλιεργιςουμε και να εμπεδϊςουμε μια ενιαία εταιρικι κουλτοφρα και ενιαίο πλαίςιο
ςυμπεριφορϊν που κα μασ διαφοροποιεί από τον ανταγωνιςμό, κα προάγει τισ αξίεσ του Ομίλου, κα ενιςχφει
το ομαδικό πνεφμα ςυνεργαςίασ, τθν πρωτοβουλία και τθν αποτελεςματικότθτά μασ.

Σκοπόσ του πλαιςίου εργαςιακϊν ςχζςεων είναι να κζςει τουσ κανόνεσ και τα πλαίςια θκικισ ςυμπεριφοράσ
και ακεραιότθτασ, εντόσ των οποίων λειτουργοφμε όλοι οι εργαηόμενοι του Ομίλου Τράπεηασ Ρειραιϊσ, με
βάςθ και τον κϊδικα τραπεηικισ δεοντολογίασ, αλλά και τισ αρχζσ και το πλαίςιο κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ
του Ομίλου.

Ζτςι, μποροφμε να αναδείξουμε ςτθν αγορά τα ςτοιχεία που μασ διαφοροποιοφν και μασ διακρίνουν ωσ Πμιλο.

Εμείσ κάνουμε τθ διαφορά και ο Πμιλοσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ είμαςτε Εμείσ.
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2. Οι υποχρεώςεισ τθσ Σράπεηασ
 Η Τράπεηα εξαςφαλίηει για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ ςυνκικεσ ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτασ, τθσ
διαφορετικότθτασ και τθσ αξιοπρζπειάσ τουσ, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ και να εφαρμόηει τισ
αρχζσ ίςθσ μεταχείριςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν πολιτικι ανκρωπίνων δικαιωμάτων του Ομίλου.
 Η Τράπεηα λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν αςφάλεια των υπαλλιλων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ τουσ, τθρεί τουσ όρουσ, κανόνεσ και προδιαγραφζσ τραπεηικισ αςφάλειασ, όπωσ εκάςτοτε
ιςχφουν, παρζχει εκπαίδευςθ ςε κζματα τραπεηικισ αςφάλειασ ςτουσ εργαηόμενουσ και καταβάλει κάκε
δυνατι και εφικτι προςπάκεια για τθν εξαςφάλιςθ και / ι τθ μείωςθ κάκε κινδφνου από εγκλθματικζσ
πράξεισ.
 Η Τράπεηα εξαςφαλίηει υγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και τθρεί πλιρωσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςχετικά με
τθν υγιεινι και κακαριότθτα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.
 Η Τράπεηα μεριμνά ϊςτε οι προϊςτάμενοι και οι ιεραρχικά ανϊτεροι να φροντίηουν για τθν εκπαίδευςθ και
ανάπτυξθ των ικανοτιτων και των γνϊςεων των υφιςταμζνων τουσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τον
εργαςιακό τουσ ρόλο και τισ ευρφτερεσ απαιτιςεισ τθσ Τράπεηασ.
 Η Τράπεηα μεριμνά ϊςτε οι διευκυντζσ και οι ιεραρχικά προϊςτάμενοι γενικότερα, να εξαςφαλίηουν ότι οι
υφιςτάμενοι τουσ είναι πλθροφορθμζνοι επί όλων των γενικϊν οδθγιϊν, επί όλων των οδθγιϊν που
εκδίδονται από καιρό ςε καιρό, όπωσ και επί όλων των οδθγιϊν που αφοροφν τουσ υφιςταμζνουσ τουσ,
προσ τουσ οποίουσ πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και εξθγιςεισ.
 Η Τράπεηα μεριμνά ϊςτε οι διευκυντζσ και οι προϊςτάμενοι να παρζχουν ςτο ανκρϊπινο ςυναμικό ομίλου
ανεπθρζαςτεσ και αντικειμενικζσ γνϊμεσ για τθν εργατικότθτα, τθν ικανότθτα, το ικοσ και τθ ςυμπεριφορά
των υφιςταμζνων τουσ και να αναφζρουν οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω, που είτε είναι
εκτόσ από τθ ςυνικθ κανονικι πορεία τθσ εργαςίασ και των κακθκόντων τουσ, ι που κα ιταν δυνατό να
αποτελζςει πθγι παράπονων.
 Γίνεται ςεβαςτι και διαςφαλίηεται από τθν Τράπεηα θ ελευκερία πολιτικϊν πεποικιςεων, ςτα πλαίςια που
κακορίηονται από το Σφνταγμα και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Η υπθρεςιακι κρίςθ και εξζλιξθ του
υπαλλιλου δεν επθρεάηονται, είτε κετικά είτε αρνθτικά, από τισ ιδεολογικοπολιτικζσ πεποικιςεισ του.
 Η ςυνδικαλιςτικι δραςτθριότθτα των υπαλλιλων είναι ςυνταγματικό δικαίωμά τουσ και αςκείται ςτα
πλαίςια τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, χωρίσ να επθρεάηεται, κετικά ι αρνθτικά, θ υπθρεςιακι κατάςταςθ και
εξζλιξι τουσ από τθ δραςτθριότθτα αυτι. Τα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ δεν επιτρζπεται να αναμειγνφονται, είτε
άμεςα είτε ζμμεςα, ςτθ ςυνδικαλιςτικι δραςτθριότθτα των υπαλλιλων.
 Η Τράπεηα τθρεί τισ διατάξεισ των ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ
ςυλλογικϊν ρυκμίςεων.
 Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ τθσ Τράπεηασ ςυνιςτοφν και αντίςτοιχα δικαιϊματα των υπαλλιλων.
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 Οι υπάλλθλοι ζχουν όλα τα δικαιϊματα που πθγάηουν από τουσ κάκε μορφισ κανόνεσ δικαίου, που
διζπουν το εργαςιακό κακεςτϊσ των εργαηόμενων ςτθν Τράπεηα.

3. Οι υποχρεώςεισ των προϊςταμζνων
Οι προϊςτάμενοι ζχουν, πζραν των γενικϊν υποχρεϊςεων, και τισ κατωτζρω ειδικζσ υποχρεϊςεισ:


Επικοινωνοφν ςτουσ ςυνεργάτεσ τουσ το όραμα και τθν αποςτολι του Ομίλου, υπθρετϊντασ τισ αξίεσ και
τισ αρχζσ του.



Αςκοφν τα διοικθτικά τουσ κακικοντα με ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ των ςυνεργατϊν τουσ.



Μεριμνοφν για τθν επαρκι υπθρεςιακι ενθμζρωςθ, κατάλλθλθ υποςτιριξθ, κακοδιγθςθ και κατάρτιςθ
των υφιςταμζνων τουσ.



Μεριμνοφν για τον ζγκαιρο οριςμό και προετοιμαςία των αναπλθρωτϊν τουσ ςτα κακικοντα τουσ,
εφόςον προβλζπονται.



Μεριμνοφν για τθ δίκαιθ και ζγκαιρθ διευκζτθςθ παραπόνων και προβλθμάτων των υφιςταμζνων τουσ.



Δείχνουν τθν πρζπουςα κατανόθςθ και ευαιςκθςία ςε ανκρϊπινα προβλιματα των υφιςταμζνων και των
ςυνεργατϊν τουσ.



Αςκοφν υπεφκυνα, δίκαια και αμερόλθπτα, όλα τα κακικοντα, δικαιϊματα και αρμοδιότθτεσ τουσ ςε
ςχζςθ με τουσ υφιςτάμενουσ και ςυνεργάτεσ τουσ και τθν εν γζνει υπθρεςιακι τουσ κατάςταςθ και
εξζλιξθ.



Ηγοφνται, εμπνζουν και παρακινοφν τισ ομάδεσ ευκφνθσ τουσ, αποτελϊντασ πρότυπο και παράδειγμα για
τουσ ςυνεργάτεσ τουσ



Εξαςφαλίηουν ζνα εργαςιακό περιβάλλον που ευνοεί τθν μεταφορά γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ των
ςυνεργατϊν τουσ



Υιοκετοφν και ςτθρίηουν τθ δθμιουργικότθτα και τισ καινοτόμεσ ιδζεσ των ςυνεργατϊν τουσ



Ραρζχουν ςτουσ ςυνεργάτεσ τουσ τισ κατάλλθλεσ αρμοδιότθτεσ και τισ απαραίτθτεσ εξουςιοδοτιςεισ για
τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που τουσ ζχουν ανατεκεί και
εξαςφαλίηουν τθν απαραίτθτθ παροχι κακοδιγθςθσ ανάλογα με τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ των
ςυνεργατϊν τουσ
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4. Οι υποχρεώςεισ του προςωπικοφ
Οι εργαηόμενοι του Ομίλου Τράπεηασ Ρειραιϊσ, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο που διαδραματίηουμε ςτθν εικόνα,
τθ φιμθ, τθν αποτελεςματικότθτα και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του Ομίλου, ζχουμε ςυμφωνιςει ότι
ςυντάςςόμαςτε πλιρωσ και αμετάκλθτα με τισ αρχζσ που περιλαμβάνονται παρακάτω:
 Επιδεικνφουμε τθ δζουςα επιμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων μασ και προςτατεφουμε και
προάγουμε τα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ με κάκε νόμιμο και θκικό τρόπο, αφιερϊνοντασ όλεσ τισ
ικανότθτεσ και τθν εμπειρία μασ για τθν προαγωγι και ανάπτυξθ των υποκζςεων τθσ Τράπεηασ. Ζτςι,
είμαςτε υπεφκυνοι για όλεσ τισ πράξεισ ι παραλείψεισ μασ, που ςυνεπάγονται ηθμία ι κίνδυνο ηθμίασ για
τθν Τράπεηα.
 Εκτελοφμε πιςτά και απροφαςίςτωσ τα κακικοντα τθσ υπθρεςίασ ι κζςθσ ςτθν οποία τοποκετοφμαςτε από
τθν Τράπεηα, άςχετα με τον τίτλο ι βακμό που κατείχαμε ζωσ τότε.
 Εκτελοφμε τθν εργαςία μασ ςφμφωνα με τισ εντολζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Τράπεηασ και τισ εντολζσ, υποδείξεισ
και οδθγίεσ των προϊςταμζνων μασ.
 Πταν πιςτεφουμε ότι θ οδθγία ι εντολι που μασ δόκθκε, είναι αντίκετθ με τισ πάγιεσ οδθγίεσ και εντολζσ
τθσ Τράπεηασ, ι ότι μπορεί να προκαλζςει ηθμία ςτθν Τράπεηα, ι είναι αντίκετθ με το νόμο γενικότερα,
εκφράηουμε υποχρεωτικά εγγράφωσ, τθν γνϊμθ μασ ςτον Ρροϊςτάμενο, που μασ ζδωςε τθν παραπάνω
οδθγία ι εντολι ι μασ ζκανε τθ ςχετικι υπόδειξθ. Αν ο προϊςτάμενοσ, παρά τθ ςχετικι παρατιρθςι μασ,
επιμζνει ςτθν εκτζλεςθ τθσ υπόδειξθσ, οδθγίασ ι εντολισ που ζδωςε, τότε, κα υπακοφςουμε και
ταυτόχρονα ι αμζςωσ μετά τθν εκτζλεςθ τθσ, να αναφερκοφμε εγγράφωσ, είτε ςτον άμεςο προϊςτάμενο
του προϊςταμζνου, που ζδωςε τθν εντολι, είτε κατευκείαν ςτθ Διοίκθςθ, με κοινοποίθςθ προσ τον
τελευταίο. Αν όμωσ κεωροφμε ότι θ εντολι είναι καταφανϊσ παράνομθ και ο προϊςτάμενοσ που ζδωςε τθν
εντολι, παρά τθν ανωτζρω παρατιρθςι μασ, επιμζνει ςτθν εκτζλεςι τθσ, τότε πρζπει, πριν θ εντολι
εκτελεςτεί, και ςε κατάλλθλο χρόνο, ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ ι
πελατϊν τθσ, από τθν κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ, το ηιτθμα να αναφερκεί αμζςωσ για άμεςθ λφςθ, ςτον
προϊςτάμενο εκείνου που ζδωςε τθν εντολι ι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ.
 Ενθμερϊνουμε τα αρμόδια όργανα τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.) για οποιαδιποτε παραμζλθςθ
κακικοντοσ, ι παράνομθ, ι ανζντιμθ πράξθ, ι παρατυπία που ικελε υποπζςει ςτθν αντίλθψι μασ, ακόμα
και αν αυτι αφορά εμπιςτευτικζσ διαδικαςίεσ και ςτοιχεία.
 Τθροφμε απόλυτθ εχεμφκεια ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε πράξθ, ςυναλλαγι και πελατειακι ςχζςθ,
δραςτθριότθτα, μζτρα και προγραμματιςμοφσ τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.), τθσ οποίασ λάβαμε
γνϊςθ με οποιονδιποτε τρόπο. Η παροφςα υποχρζωςθ ιςχφει ακόμθ και μετά τθ λφςθ τθσ εργαςιακισ μασ
ςχζςθσ για οποιαδιποτε αιτία.
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 Διαχειριηόμαςτε με ςυνζπεια και ιδιαίτερθ πίςτθ και επιμζλεια όλα τα χρθματικά ποςά, τίτλουσ, ομολογίεσ,
επιταγζσ κ.λπ. που κα περιζλκουν ςτθν κατοχι ι διαχείριςι μασ υπό τθν ιδιότθτά μασ ωσ μζλθ του
Ρροςωπικοφ.
 Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ μασ ςτθν Τράπεηα, αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, δεν αποκαλφπτουμε ςε
τρίτουσ, οφτε κάνουμε χριςθ πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν επιχείρθςθ, τισ εργαςίεσ, τα
προϊόντα, επιχειρθματικζσ, διοικθτικζσ και οικονομικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ, ζρευνα και ανάπτυξθ,
μελλοντικζσ προκζςεισ και επιχειρθματικά ςχζδια, εμπορικά απόρρθτα, λογαριαςμοφσ και οικονομικά
ςτοιχεία, καταλόγουσ πελατϊν, πολιτικι, υποκζςεισ και ςυναλλαγζσ τθσ Τράπεηασ, ςυγγενικϊν ι
κυγατρικϊν προσ αυτιν εταιριϊν, ι οποιουδιποτε πελάτθ τθσ, που περιιλκαν ςε γνϊςθ μασ, υπό τθν
ιδιότθτά μασ ωσ υπαλλιλων τθσ Τράπεηασ, και καταβάλουμε κάκε προςπάκεια, προκειμζνου να
αποτρζπεται θ περιζλευςθ τζτοιων πλθροφοριϊν ςε τρίτουσ.
 Ρροάγουμε τθ ςυνεργαςία κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων μασ και τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων
τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.) και του Ομίλου γενικότερα.
 Τόςο εντόσ, όςο και εκτόσ του εργαςιακοφ χϊρου, ςυμπεριφερόμαςτε κατά τρόπο που δεν εκκζτει τον
εαυτό μασ και τθν Τράπεηα και δεν προςβάλλει ι βλάπτει τθν επιχειρθματικι και κοινωνικι εικόνα, τθ φιμθ
και τθν υπόλθψθ του Ομίλου.
 Με εξαίρεςθ τα μθ εξατομικευμζνα επιχειρθματικά δϊρα ι αναμνθςτικά, δεν αποδεχόμαςτε οφτε οι ίδιοι,
οφτε μζλθ τθσ οικογενείασ μασ, από πελάτθ, προμθκευτι ι άλλο ςυναλλαςςόμενο με τθν Τράπεηα
(κυγατρικι εταιρία κ.λπ.) οποιαδιποτε ζκπτωςθ, δϊρο, αμοιβι ι ωφζλθμα, είτε χρθματικά είτε άλλθσ
φφςεωσ, προσ ίδιον όφελοσ, ωσ αντάλλαγμα για τισ προςφερόμενεσ από εμάσ υπθρεςίεσ για λογαριαςμό
τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.) ι και απλϊσ λόγω τθσ ιδιότθτάσ μασ ωσ Υπαλλιλοι του Ομίλου. Σε
κάκε περίπτωςθ, κάκε προςφερόμενο δϊρο ι ωφζλθμα πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςτθν Τράπεηα.
 Αποφεφγουμε κάκε πράξθ ι δραςτθριότθτα που αποδεδειγμζνα αντιτίκεται ςτα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ,
ι είναι εμφανϊσ αςυμβίβαςτθ με τθν αξιοπρζπειά μασ και τθ κζςθ μασ ςτθν Τράπεηα (κυγατρικι εταιρία
κ.λπ.), ι που από τθ φφςθ τθσ κζτει εν αμφιβόλω τθν ευςυνείδθτθ άςκθςθ των κακθκόντων μασ ι
περιορίηει τθν προςιλωςι μασ ςτο ζργο που μασ ζχει ανατεκεί από τθν Τράπεηα κατά τον εργάςιμο χρόνο.
Ακόμα, αποφεφγουμε κάκε πράξθ ι δραςτθριότθτα, που οδθγεί ςε χριςθ μζςων, υποδομϊν, δεδομζνων,
προςβάςεων ι ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ, για ίδιον όφελόσ μασ ι ςυνδεομζνων με εμάσ τρίτων
προςϊπων, ι που επθρεάηει προσ όφελόσ μασ ι προσ όφελοσ τρίτου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου τισ εν
γζνει υπθρεςιακζσ διαδικαςίεσ τθσ Τράπεηασ, όπωσ ενδεικτικά, ςφναψθσ ςυμβάςεων, χορθγιςεων ι
προμθκειϊν.
 Δεν κάνουμε δθμόςιεσ δθλϊςεισ, επ’ ονόματι τθσ Τράπεηασ, χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Διοίκθςθσ.
 Δεν χρθςιμοποιοφμε τθν ιδιότθτά μασ ωσ υπαλλιλοι τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.) ι του Ομίλου
εν γζνει, ςε εκδθλϊςεισ, ςυνζδρια, δθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ςε ΜΜΕ και ςυνεργαςίεσ κάκε φφςεωσ, που
αφοροφν εμάσ τουσ ίδιουσ και δεν είναι ςυναφείσ προσ τθ δραςτθριότθτα τθσ Τράπεηασ.
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Δεν απαιτείται προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Τράπεηασ για τθ ςυμμετοχι μασ ςε δραςτθριότθτεσ που
αςκοφνται εκτόσ ωρϊν εργαςίασ, ςτα πλαίςια νόμιμθσ πολιτικισ, ςυνδικαλιςτικισ, κοινωφελοφσ,
κοινωνικισ ι ακλθτικισ δράςθσ. Πμωσ όταν ςυμμετζχουμε ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, οφείλουμε να μθ
ςυνδζουμε, οφτε να αφινουμε να ςυνδεκεί, το όνομα τθσ Τράπεηασ με οποιαδιποτε παρόμοια
δραςτθριότθτα, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ.
 Χρθςιμοποιοφμε ορκά τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Social Media) γνωρίηοντασ τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ
αςφαλείασ και εφαρμόηοντασ κριτικι ςκζψθ ακολουκϊντασ τον κϊδικα ορκισ χριςθσ των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ.
 Δεν ςυμμετζχουμε ςε τυχερά παιχνίδια με χριματα.
 Ενθμερϊνουμε τον εργοδότθ μασ χωρίσ κακυςτζρθςθ για κάκε αλλαγι ςτθν οικογενειακι μασ κατάςταςθ,
κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ κατοικίασ μασ, όπωσ και για κάκε γεγονόσ, περιςτατικό ι κατάςταςθ που κα
μποροφςε να επθρεάςει τθν εργαςιακι μασ ςχζςθ με τθν Τράπεηα, ι που κα μποροφςε να αποτελζςει
νομικι βάςθ για οποιοδιποτε δικαίωμά μασ απζναντι ςτθν Τράπεηα. Οι ςυνζπειεσ τζτοιων γεγονότων ι
περιςτατικϊν αρχίηουν μόνο από τθν πιο πάνω αναγγελία, που αποδεικνφεται μόνο με ζγγραφθ απόδειξθ
τθσ Τράπεηασ. Είναι δεδομζνο ότι θ Τράπεηα διατθρεί τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ωσ εμπιςτευτικζσ και δεν τισ
κοινολογεί, εκτόσ εάν διάταξθ Νόμου το επιβάλλει ι ςυντρζχει προσ τοφτο ςυναίνεςθ του υπαλλιλου.
 Κατά τθ λιξθ τθσ απαςχόλθςισ μασ, για οποιονδιποτε λόγο, επιςτρζφουμε αμζςωσ ςτθν Τράπεηα, ι ςε
κάκε ςυγγενικι εταιρία, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, χωρίσ ανάγκθ όχλθςθσ ι άλλθσ ενζργειασ, από μζρουσ
των πιο πάνω, οποιαδιποτε αλλθλογραφία, ζγγραφα και αλλά αντικείμενα, που ανικουν ςτθν Τράπεηα και
τυχόν κα βρίςκονται ςτθν κατοχι ι υπό τον ζλεγχό μασ, μαηί με τα όποια, τυχόν, αντίγραφα των ανωτζρω.
 Αποφεφγουμε τθ ρφπανςθ των χϊρων εργαςίασ και των κοινόχρθςτων χϊρων και επιςθμαίνουμε κάκε
γεγονόσ που δφναται να προκαλζςει κίνδυνο για τθν υγιεινι και τθ ςωματικι ακεραιότθτα των πελατϊν και
των ςυναδζλφων μασ.

Ώρεσ Εργαςίασ
 Ρροςερχόμαςτε τθν κανονικι ϊρα ζναρξθσ εργαςίασ μασ και παρζχουμε τισ υπθρεςίεσ μασ μζχρι τθν ϊρα
λιξθσ, ακολουκϊντασ το κακοριςμζνο ωράριο.
 Δεν απουςιάηουμε, χωρίσ άδεια των προϊςταμζνων μασ, κατά τθ διάρκεια του ωραρίου εργαςίασ μασ και
δεν απαςχολοφμαςτε, κατά τθ διάρκειά του, με εργαςίεσ που δεν ζχουν ςχζςθ με τθν εργαςία μασ ςτθν
Τράπεηα.

Σελίδα 7

Κϊδικασ Δεοντολογίασ / Ρλαίςιο εργαςιακϊν ςχζςεων

Επαγγελματικι Εμφάνιςθ και Κακαριότθτα
 Φροντίηουμε ο χϊροσ εργαςίασ μασ να είναι κακαρόσ και τακτοποιθμζνοσ και να αποπνζει ςοβαρότθτα και
επαγγελματιςμό.
 Κατά τθν παραμονι μασ ςτο χϊρο εργαςίασ φροντίηουμε για τθν ατομικι υγιεινι και τθ ςυνολικι
επαγγελματικι εμφάνιςθ και παρουςία μασ
 Φροντίηουμε ϊςτε το ντφςιμό μασ να ακολουκεί τα ενδεδειγμζνα επαγγελματικά πρότυπα.

Ο Πελάτθσ μασ και εμείσ
 Πλοι οι εργαηόμενοι του Ομίλου Τράπεηασ Ρειραιϊσ φροντίηουμε κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα για τθν
άριςτθ και πλιρθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν του Ομίλου ι τθν παροχι αμζριςτθσ υποςτιριξθσ ςτουσ
λειτουργοφσ που εξυπθρετοφν τουσ πελάτεσ, ανάλογα με τθ κζςθ ςτθν οποία βριςκόμαςτε.
 Συμπεριφερόμαςτε προσ τουσ πελάτεσ τθσ Τράπεηασ με τθ μεγαλφτερθ προκυμία, ευγζνεια και ταχφτθτα.
 Οικοδομοφμε με τουσ πελάτεσ μια αμφίδρομθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και ανταποκρινόμαςτε με ςυνζπεια ςτισ
ανάγκεσ τουσ, παρζχοντασ ζντιμεσ ςυμβουλευτικζσ κατευκφνςεισ, ςτα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτάσ μασ.
 Τθροφμε με ςυνζπεια τισ δεςμεφςεισ που ζχουμε αναλάβει απζναντι ςτουσ πελάτεσ, φροντίηοντασ να
αναλαμβάνουμε τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ και να δίνουμε αποτελεςματικζσ λφςεισ ςτα προβλιματά
τουσ.
 Ενθμερωνόμαςτε ςυνεχϊσ για τα προϊόντα του Ομίλου και του ανταγωνιςμοφ και φροντίηουμε να είμαςτε
ςε κζςθ να αξιοποιοφμε τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και ςυςτιματα για τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των
πελατϊν.

Οι υποχρεώςεισ μασ προσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ
 Συμπεριφερόμαςτε άριςτα ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ. Σεβόμαςτε τθν προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα
τουσ, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ τουσ ςτθν ιεραρχία.
 Αποφεφγουμε κάκε είδουσ διακρίςεισ, προςβλθτικοφσ χαρακτθριςμοφσ ι παρενοχλιςεισ.
 Επιδεικνφουμε απζναντι ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ τθν πρζπουςα κατανόθςθ, ευαιςκθςία, λεπτότθτα και
ευγζνεια και ςυνεργαηόμαςτε μαηί τουσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων μασ και τθν εξυπθρζτθςθ των
ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ.
 Αποφεφγουμε κρίςεισ, ςχολιαςμοφσ και επικρίςεισ που αφοροφν ςυναδζλφουσ μασ, ιδιαιτζρωσ ενϊπιον
των πελατϊν.
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 Φροντίηουμε να ςυνεργαηόμαςτε ανοιχτά με τισ υπόλοιπεσ μονάδεσ τθσ τράπεηασ, ϊςτε να ςυμβάλλουμε
ςτο κοινό ζργο και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του οργανιςμοφ.

Ξζπλυμα Χριματοσ
 Τθροφμε ςχολαςτικά τισ εκδοκείςεσ ςχετικζσ εγκφκλιεσ οδθγίεσ, κακϊσ και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ
ςχετικά με τθν πρόλθψθ από το “Ξζπλυμα Χριματοσ”.
 Απαγορεφεται αυςτθρά να ςυνδράμουμε ι να ςυνεργαςτοφμε με οποιονδιποτε πελάτθ ο οποίοσ
ςχετίηεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο με ξζπλυμα χρθμάτων, που προζρχονται από οποιανδιποτε εγκλθματικι
δραςτθριότθτα.
 Ειδοποιοφμε αμζςωσ τον Compliance Officer για τισ όποιεσ υποψίεσ ζχει για πελάτθ ι για ςυναλλαγι που
ζχει ςχζςθ με το εν λόγω κζμα.

Εξωτερικι Απαςχόλθςθ
 Η εργαςιακι μασ ςχζςθ με τθν Τράπεηα (κυγατρικι εταιρία κ.λπ.) είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ
απαςχόλθςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ μασ ςτθν Τράπεηα, δεν επιτρζπεται να αναλαμβάνουμε
υποχρεϊςεισ, οφτε να απαςχολοφμαςτε ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα, υπό οιαδιποτε ςχζςθ, είτε άμεςα,
είτε ζμμεςα, είτε για ίδιο λογαριαςμό, είτε για λογαριαςμό άλλου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, είτε επ’
αμοιβι είτε όχι, και να αναλαμβάνουμε τθν οποιαδιποτε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.).
 Ειδικότερα, απαγορεφεται θ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Τράπεηασ, ςυμμετοχι μασ, με
οποιαδιποτε ιδιότθτα, ςε εταιρείεσ που ζχουν εμπορικι ι άλλθ κερδοςκοπικι δραςτθριότθτα και θ πάςθσ
φφςεωσ παράλλθλθ απαςχόλθςθ ςε εταιρείεσ που ζχουν τζτοια δραςτθριότθτα. Απαγορεφεται ακόμθ,
χωρίσ τθν παραπάνω προχπόκεςθ, θ ςυμμετοχι μασ ςε Διοικθτικά Συμβοφλια Ανωνφμων Εταιρειϊν.
 Η ςχετικι ςυναίνεςθ τθσ Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.) δίδεται:
o

Για τα πλιρουσ απαςχόλθςθσ μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων, με τθ λιψθ ςχετικισ προθγοφμενθσ
ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ.

o

Για τα διευκυντικά ςτελζχθ, τουσ υπαλλιλουσ κ.λπ., με τθ λιψθ ςχετικισ προθγοφμενθσ ζγκριςθσ τθσ
Τράπεηασ (κυγατρικισ εταιρίασ κ.λπ.).

 Γενικά θ ςυμπεριφορά και θ δραςτθριότθτά μασ πρζπει να ςυνάδει με τθν ιδιότθτά μασ ωσ μζλουσ του
Ομίλου και να μθν εκκζτει τον οργανιςμό ζναντι των ςυναλλαςςομζνων, των πελατϊν και των λοιπϊν
υπαλλιλων του ι ζναντι των διοικθτικϊν και λοιπϊν εποπτικϊν αρχϊν, ςε κίνδυνο βλάβθσ τθσ φιμθσ και
του κφρουσ του ι των οικονομικϊν του ςυμφερόντων.
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Εκχώρθςθ Δικαιωμάτων Επί Άυλων Αγακών


Οποιοδιποτε δθμιοφργθμα πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, ωσ ιδίωσ ζργο, εφεφρεςθ,
ανακάλυψθ, βελτίωςθ, μζκοδοσ κ.ά. που ενδεχομζνωσ κάνουμε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςιακισ μασ
ςχζςθσ με τθν Τράπεηα, μόνοι μασ ι από κοινοφ με άλλουσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ μασ ι και εκτόσ
υπθρεςίασ, ανικει ςτον Εργοδότθ, προσ τον οποίο με το παρόν εκχωροφμε από τοφδε κάκε δικαίωμα επί
των παραπάνω δθμιουργθμάτων μασ, επί των οποίων εν πάςει περιπτϊςει θ Τράπεηα (κυγατρικι εταιρία
κ.λπ.) διαφυλάςςει για τον εαυτό τθσ τα δικαιϊματα ς’ αυτά.
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5. Απαγόρευςθ κοινοποίθςθσ εμπιςτευτικών πλθροφοριών και ςυναλλαγζσ προςωπικοφ
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (που ςκοπεφει ςτθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ κατά τθ
1

λειτουργία τθσ αγοράσ κινθτϊν αξιϊν , κακϊσ και τθν ίςθ μεταχείριςθ των επενδυτϊν) και τισ ςχετικζσ
επιςθμάνςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ο Πμιλοσ, ςυνεπισ ςτθν πολιτικι τθσ τιρθςθσ των κανόνων
διαφάνειασ και παρεμπόδιςθσ εκμετάλλευςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν, προχωρεί ςτθν ζγγραφθ
υιοκζτθςθ εςωτερικϊν κανόνων για τθν απαγόρευςθ κοινοποίθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.
Ειδικότερα:
Άτομα-μζλθ του προςωπικοφ, τα οποία λόγω:
1.

τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν των διοικθτικϊν, διευκυντικϊν, ελεγκτικϊν και εποπτικϊν οργάνων του
εκδότθ κινθτϊν αξιϊν ι

2.

τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο κεφάλαιο του εκδότθ κινθτϊν αξιϊν ι

3.

τθσ εργαςίασ ι των κακθκόντων τουσ

είναι κάτοχοι εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν (δθλαδι πλθροφοριϊν με ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα, ςχετικϊν με
κινθτζσ αξίεσ ι με εκδότεσ κινθτϊν αξιϊν, που δεν ζχουν γίνει γνωςτζσ ςτο κοινό και οι οποίεσ αν γίνονταν
γνωςτζσ ςτο κοινό, κα μποροφςαν να επθρεάςουν αιςκθτά τθν τιμι αυτϊν των κινθτϊν αξιϊν) απαγορεφεται:


Να αποκτοφν ι εκχωροφν για δικό τουσ λογαριαςμό ι για λογαριαςμό τρίτων ι μζςω τρίτων άμεςα ι
ζμμεςα κινθτζσ αξίεσ των εκδοτϊν, τουσ οποίουσ αφοροφν οι πλθροφορίεσ, εκμεταλλευόμενοι εν γνϊςει
τουσ αυτζσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ.



Να ανακοινϊνουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε τρίτουσ, εκτόσ εάν ενεργοφν ςτα ςυνικθ πλαίςια τθσ
εργαςίασ ι των κακθκόντων τουσ.



Να ςυνιςτοφν ςε τρίτο, βάςει τθσ εμπιςτευτικισ πλθροφορίασ, να αποκτιςει ι να εκχωριςει μζςω άλλου
κινθτζσ αξίεσ που αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςτο Χ.Α.
2

Οι παραπάνω περιοριςμοί εκτείνονται ςτουσ ςυηφγουσ , όπωσ επίςθσ και ςτουσ ςυγγενείσ του μζλουσ του
ου

προςωπικοφ μζχρι και του 3 βακμοφ.

1

Κινητές Αξίες είναι:
Οη κεηνρέο, νη νκνινγίεο θαη νη αμίεο πνπ εμνκνηώλνληαη κε κεηνρέο θαη νκνινγίεο.
Οη ζπκβάζεηο ή ηα δηθαηώκαηα πξνεγγξαθήο, απόθηεζεο ή εθρώξεζεο ηωλ ακέζωο πξναλαθεξνκέλωλ αμηώλ.
Οη ζπκβάζεηο ππό πξνζεζκία, ηα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο, νη νκνινγίεο θαη αμίεο πνπ εμνκνηώλνληαη κε κεηνρέο θαη
νκνινγίεο.
Οη νκνινγίεο θαη αμίεο πνπ εμνκνηώλνληαη κε κεηνρέο θαη νκνινγίεο, εθόζνλ γίλνληαη δεθηέο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε
αγνξά άκεζα ή έκκεζα αλνηρηή ζην θνηλό, ε νπνία δηέπεηαη από νξηζκέλνπο θαλόλεο, ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο θαη επνπηεύεηαη από δεκνζίωο αλαγλωξηζκέλε Αξρή.
-

2

Σύζυγος: νπνηνδήπνηε άηνκν ζπδεί ζε γάκνπ θνηλωλία κε κέινο ηνπ Πξνζωπηθνύ, επί ηνπ νπνίνπ έρεη εθαξκνγή ν παξώλ
Κώδηθαο.
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Ήδθ τα άτομα-μζλθ του Ρροςωπικοφ των ωσ άνω περιπτϊςεων 1 και 2 υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ Απόφ.
Α

5/204 τθσ 14.11.2000 του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και του Ν. 3016, ΦΕΚ 110 /17.05.2002.
Επίςθσ, όλο το Ρροςωπικό, το απαςχολοφμενο ςε Επιχειρθματικι Ρίςτθ, Διαχείριςθ Κινδφνων, Αναδοχζσ,
Treasury και τυχόν άλλουσ χϊρουσ, το οποίο λόγω τθσ κζςθσ του ι των κακθκόντων του ζχει ι μπορεί να
αποκτιςει παρόμοια εμπιςτευτικι πλθροφόρθςθ, ζχει τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί εγγράφωσ (Ραράρτθμα
2) ςτον Compliance Officer του Ομίλου τυχόν επενδυτικζσ κζςεισ που ιδθ κατζχει ςε τίτλουσ ειςθγμζνων
εταιριϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο με προτάςεισ εξαγοράσ, είτε ωσ αντικείμενα εξαγοράσ,
είτε ωσ υποψιφιεσ αγοράςτριεσ ι πωλιτριεσ, είτε ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ.

υναλλαγζσ προςωπικοφ
Ωσ γενικι αρχι, ο παρϊν κϊδικασ επιβάλλει τθ διαφάνεια ςτισ ατομικζσ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ του
Ρροςωπικοφ, ιδίωσ τισ ςυναλλαγζσ που αφοροφν επενδφςεισ, οι οποίεσ πρζπει να τελοφν ςε αναλογία προσ τισ
ςυναφείσ γνϊςεισ και τθν οικονομικι δυνατότθτα του ςυγκεκριμζνου μζλουσ του προςωπικοφ.
Η κερδοςκοπικι δραςτθριότθτα των μελϊν του Ρροςωπικοφ δεν επιδοκιμάηεται και για το λόγο αυτό είναι
δυνατόν να ορίηονται ελάχιςτα χρονικά όρια διατιρθςθσ των τίτλων ςτα χζρια του προςωπικοφ (minimum
holding period).
Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να δανείηεται ι να δανείηει χριματα από/ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, να
εγγυάται δάνεια ι απαιτιςεισ τρίτων και να εγγυάται υπζρ τρίτων χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ
Τράπεηασ.
Σε περιπτϊςεισ παροχισ προσ το προςωπικό ειδικϊν ευνοϊκϊν όρων για οριςμζνα είδθ ςυναλλαγϊν και
λογαριαςμϊν, δεν πρζπει να γίνεται καταχρθςτικι χριςθ αυτϊν (π.χ. οι ειδικοί αυτοί όροι και λογαριαςμοί δεν
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προσ όφελοσ τρίτων προςϊπων που δεν το δικαιοφνται).
Το ςυμφζρον του πελάτθ προθγείται, οι δε ςυναλλαγζσ του πελάτθ προθγοφνται αυτϊν του προςωπικοφ. Ο
υπάλλθλοσ πρζπει να απζχει από τισ ςυναλλαγζσ που ςυνιςτοφν ςφγκρουςθ προσ το ςυμφζρον του πελάτθ ι
τθσ Τράπεηασ.
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6. Πεικαρχικά παραπτώματα & πεικαρχικζσ ποινζσ
Κάκε παράβαςθ των υπθρεςιακϊν κακθκόντων, με πράξθ ι παράλειψθ, που είναι δυνατόν να καταλογιςκεί,
είναι πεικαρχικό παράπτωμα.
Τα υπθρεςιακά κακικοντα προςδιορίηονται από:
α. Τθν αναλυτικι πιο πάνω αναφορά
β. Τισ κατά τθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ υποχρεϊςεισ
γ. Τισ διατάξεισ, εγκυκλίουσ, διαταγζσ και οδθγίεσ τθσ Τράπεηασ και από τισ ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ τθσ
αναλθφκείςασ από τον εργαηόμενο κζςθσ εργαςίασ

Ενδεικτικά πεικαρχικά παραπτώματα
Ενδεικτικά τα κυριότερα πεικαρχικά παραπτϊματα, ανεξαρτιτωσ ςειράσ βαρφτθτασ, είναι:


Κάκε παράβαςθ εντολισ ι οδθγίασ τθσ Τράπεηασ.



Κάκε μεταβίβαςθ ι διάδοςθ πλθροφοριϊν που ζχουν ςχζςθ με τισ εργαςίεσ και τισ υποκζςεισ τθσ
Τράπεηασ και των πελατϊν τθσ.



Κάκε αγενισ ι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ςτουσ πελάτεσ και ςτουσ ςυναδζλφουσ ι προϊςταμζνουσ.



Κάκε πράξθ που απαγορεφεται από τουσ νόμουσ και ειδικότερα εκείνουσ που αφοροφν τισ Τραπεηικζσ
εργαςίεσ.



Η ςυςτθματικι ςυμμετοχι ςε τυχερά παιχνίδια.



Κάκε είδουσ ςυμπεριφορά μζςα και ζξω από τθν υπθρεςία, που εκκζτει οπωςδιποτε τθν Τράπεηα.



Η αυκαίρετθ απουςία, θ αδικαιολόγθτθ κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ ςτθν εργαςία, θ ζξοδοσ από τθν
Τράπεηα χωρίσ κατάλλθλθ άδεια από τον προϊςτάμενο, θ αποχϊρθςθ από τθν εργαςία νωρίτερα από τθν
κανονικι ϊρα.



Εκτζλεςθ κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ οποιαςδιποτε άλλθσ εργαςίασ, ι άλλθσ απαςχόλθςθσ που δεν ζχει
ςχζςθ με τθν εργαςία του υπαλλιλου ςτθν Τράπεηα.



Χρθςιμοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του υπαλλιλου τθσ Τράπεηασ για τθν εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν ςυμφερόντων.



Αποδοχι αμοιβϊν, δϊρων κ.λπ. πλεονεκτθμάτων από ςυναλλαςςόμενουσ με τθν Τράπεηα.
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Η παράλειψθ ι αποφυγι υποβοικθςθσ ι θ παρεμπόδιςθ του ζργου του Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ
Τράπεηασ και/ι κάκε υπθρεςιακοφ Οργάνου ενεργοφντοσ ςτα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτάσ του κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ.



Ο χρθματιςμόσ, θ δωρολθψία, θ χρθςιμοποίθςθ μζςων και δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ για τθν εκτζλεςθ
ίδιων εργαςιϊν ι εργαςιϊν τρίτων, ξζνων προσ τθν Τράπεηα.



Η πλθμμελισ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.



Η απείκεια προσ τισ εντολζσ των προϊςταμζνων, θ άρνθςθ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ αρμοδίωσ διαταχκείςθσ.



Η διάπραξθ ποινικοφ αδικιματοσ.

Ποινζσ
Ρεικαρχικζσ ποινζσ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ ι ανάλογα με τθ βαρφτθτα του παραπτϊματοσ, είναι οι εξισ:
Πεικαρχικι ποινι
Ρροφορικι παρατιρθςθ
Γραπτι παρατιρθςθ

Τπεφκυνοσ εφαρμογισ
Ρροϊςτάμενοσ υπαλλιλου

Γραπτι επίπλθξθ
Ρρόςτιμο μζχρι το 25% των θμεριςιων αποδοχϊν
Ρροςωρινι παφςθ από τθν εργαςία χωρίσ αποδοχζσ

Ανκρϊπινο Δυναμικό &
Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου

Λφςθ εργαςιακισ ςχζςθσ
* θτά διευκρινίηεται ότι θ όλθ πεικαρχικι διαδικαςία δεν ςχετίηεται, οφτε αποτελεί προαπαιτοφμενθ
προχπόκεςθ, για τθν άςκθςθ από τθν Τράπεηα παράλλθλα ι διαδοχικά και κάκε άλλου δικαιϊματόσ τθσ ζναντι
υπαλλιλων, και δθ εκείνου τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για οποιοδιποτε νόμιμο λόγο.
Ριο αναλυτικά, οι πεικαρχικζσ ποινζσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ και να επιβάλλονται ωσ εξισ:
1.

Η ποινι τθσ προφορικισ και γραπτισ παρατιρθςθσ, από τον προϊςτάμενο του υπαλλιλου με
κοινοποίθςθ ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό & Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου.

2.

Δικαίωμα να επιβάλλει γραπτι επίπλθξθ και πρόςτιμο μζχρι 25% των θμερθςίων αποδοχϊν ζχει το
Ανκρϊπινο Δυναμικό & Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου. Η γραπτι επίπλθξθ και το πρόςτιμο μζχρι 25%
των θμερθςίων αποδοχϊν καταγράφονται ςτο μθτρϊο του υπαλλιλου.
Ο Head of Employee Relations καλεί ςε γραπτι απολογία τον υπάλλθλο και αποφαςίηει κατόπιν αν κα
του επιβλθκεί θ ποινι (γραπτι επίπλθξθ ι πρόςτιμο ι και ακροιςτικά).

3.

Ροινι προςωρινισ παφςθσ από τθν εργαςία, χωρίσ αποδοχζσ, και ποινι απόλυςθσ επιβάλλεται μόνο
από το Ανκρϊπινο Δυναμίκο & Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου, με βάςθ ειδικι διαδικαςία που ζχει
κακοριςτεί.
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Στθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ για τθν επιβολι των δφο παραπάνω ποινϊν απαραίτθτο είναι να ζχει
κλθκεί ο ενδιαφερόμενοσ, εγγράφωσ, πριν από τρεισ τουλάχιςτον θμζρεσ, ϊςτε να παραςτεί ςε ειδικι
ςυνάντθςθ και να απολογθκεί.
Η πεικαρχικι ποινι είναι ανάλογθ με τθν βαρφτθτα του παραπτϊματοσ, ςυνεκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ μζςα
ςτισ οποίεσ ζγινε.
Κανείσ δεν διϊκεται δφο φορζσ για το ίδιο πεικαρχικό παράπτωμα. Για τθν ίδια πράξθ επιβάλλεται μία ποινι,
ζςτω και αν περιζχει ςτοιχεία περιςςότερων πεικαρχικϊν παραπτωμάτων.
Κάκε παράπτωμα που πραγματοποιείται μετά τθν επιβολι μιασ ποινισ εξετάηεται ωσ νζο παράπτωμα,
λαμβάνοντασ ωςτόςο υπόψθ το ςτοιχείο τθσ υποτροπισ, το οποίο και επιβαρφνει ιδιαίτερα ςτθν επιβολι τθσ
νζασ πεικαρχικισ ποινισ.
Η απόφαςθ για τθν επιβολι πεικαρχικισ ποινισ γνωςτοποιείται ζγγραφα ςτον ενδιαφερόμενο υπάλλθλο, ο
οποίοσ ζχει δικαίωμα να τθν αμφιςβθτιςει, με προςφυγι προσ το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ.
Σε περίπτωςθ πράξεων ι παραλείψεων του υπαλλιλου που ςυνιςτοφν πεικαρχικά παραπτϊματα, όπωσ
παραπάνω ενδεικτικά αναφζρονται, και ανεξάρτθτα από το αν κινικθκε θ πεικαρχικι διαδικαςία ι επιβλικθκε
ι όχι πεικαρχικι ποινι, θ Τράπεηα δικαιοφται, περαιτζρω ι και παράλλθλα, να αςκιςει και οποιοδιποτε άλλο
προβλεπόμενο νόμιμο δικαίωμά για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ.
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7. Διλωςθ παραλαβισ και τιρθςθσ του κώδικα
Κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο ζχει τθν ιδιότθτα:


Μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου



Διευκυντικοφ ςτελζχουσ



Υπαλλιλου (τακτικοφ ι εκτάκτου)



Συμβοφλου

και αναφζρεται ςτο παρόν ωσ “προςωπικό” ι “υπάλλθλοσ” ι “υπάλλθλοι” των Τραπεηϊν ι και των Θυγατρικϊν
εταιριϊν του Ομίλου, υπογράφει διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνει ότι παρζλαβε τον κϊδικα, τον μελζτθςε, τον
κατανοεί πλιρωσ και αποδζχεται το περιεχόμενό του (Ραράρτθμα 1).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1

ΟΜΙΛΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τόποσ:……………………..
Ημερομθνία :…………..…..

Ο/Η υπογεγραμμζνοσ/θ …...………………………………………………………… (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο) δθλϊνω ότι
παρζλαβα ζνα αντίτυπο του Ρλαιςίου Εργαςιακϊν Σχζςεων και Κϊδικα Δεοντολογίασ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ
Ρειραιϊσ, με θμερομθνία Σεπτζμβριοσ 2012, ότι τον διάβαςα προςεκτικά, κατανόθςα και αποδζχομαι το
περιεχόμενό του, ότι κα ενθμερϊνομαι για κάκε ςχετικι αλλαγι ι τροποποίθςι του όποτε αυτι ανακοινϊνεται
από τον Πμιλο μζςω του Intranet και ότι γνωςτοποίθςα όλεσ τισ ςυναλλαγζσ και τισ δραςτθριότθτζσ μου, όπωσ
και όπου αυτό απαιτείται.
Οι όροι του Ρλαιςίου Εργαςιακϊν Σχζςεων και Κϊδικα Δεοντολογίασ είναι όλοι ουςιϊδεισ.

Ο/Η ΥΡΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ

………………………………
(Υπογραφι)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2

ΟΜΙΛΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ

ΑΝΑΦΟΑ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τόποσ:……………………..
Ημερομθνία :…………..…..

Ο/Η υπογεγραμμζνοσ/θ ……………………………………………. ……. (πλιρεσ ονοματεπϊνυμο) δθλϊνω υπευκφνωσ ότι
κατζχω τισ ακόλουκεσ επενδυτικζσ κζςεισ ςε τίτλουσ ειςθγμζνων εταιριϊν οι οποίεσ ςχετίηονται κακ’
οιονδιποτε τρόπο με προτάςεισ εξαγοράσ, είτε ωσ αντικείμενα εξαγοράσ, είτε ωσ υποψιφιεσ αγοράςτριεσ ι
πωλιτριεσ, είτε ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ:

Α/Α

Ημερομθνία
κτιςθσ

Είδοσ / περιγραφι τίτλου

Ποςότθτα

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΔΗΛΟΥΣΑ

…………………………….
(Υπογραφι)
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