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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η ορθή και τακτική πραγματοποίηση των προαγωγών, των αναβαθμίσεων και 
των τοποθετήσεων είναι ουσιαστικής σημασίας όχι μόνο για τους συναδέλφους αλλά 
και για την Τράπεζα, καθώς συμβάλλει στην επιλογή των πιο κατάλληλων 
εργαζόμενων για την ανάδειξή τους στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της διοικητικής 
πυραμίδας. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελούν θετικό γεγονός οι περίπου τετρακόσιες 
τοποθετήσεις Διεθυντών και Υποδιευθυντών Καταστημάτων, που πραγματοποιήθηκαν 
μετά την πρόσφατη εθελούσια έξοδο, καθώς και οι χίλιες πεντακόσιες κατά αρχαιότητα 
και κατ’ εκλογή προαγωγές μέχρι και του βαθμού Τμηματάρχη Β’. 

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Τοποθετήσεων ογδόντα 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών Καταστημάτων και επίσης τοποθετήθηκαν εκατό 
συνάδελφοι, σε κενές οργανικές θέσεις, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπηρεσιών σε 
Μονάδες της Διοίκησης και Καταστήματα 1ης κατηγορίας. 

Άμεσα θα καλυφθούν οι κενές θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπηρεσιών σε 
Μονάδες της Διοίκησης που υπάγονται σε οργανωτική αναδιάρθρωση καθώς και οι 
κενές θέσεις των Υποδιευθυντών. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διοίκησης, το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι 
προαγωγές στο βαθμό Τμηματάρχη Α’ μέχρι και valeur 1.7.2016 και εντός του Ιουλίου 
θα ολοκληρωθούν και οι «κατ’ απόλυτον εκλογήν» προαγωγές στους ανώτατους 
βαθμούς από Τμηματάρχη Α΄σε Υποδιευθυντή Β’, από Υποδιευθυντή Β΄ σε 
Υποδιευθυντή Α’ και από Υποδιευθυντή Α’ σε Διευθυντή με valeur 1.1.2017. 

Το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθούν εκ νέου προαγωγές στο βαθμό Τμηματάρχη 
Α’ για τις valeur που απομένουν. 

Με τις συνεχείς παρεμβάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. επιλύονται χρονίζουσες 
εκκρεμότητες.  

Για τους εργαζόμενους, η προαγωγή αποτελεί όχι μόνο ηθική ανταμοιβή για την 
ευδόκιμη υπηρεσία σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας, αλλά και οικονομική 
ανταμοιβή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Άλλωστε, η απόκτηση νέου βαθμού ή θέσης 
ευθύνης προσφέρει τη δυνατότητα αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω υπηρεσιακή 
εξέλιξη. Γι’ αυτό και οι προαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο, χωρίς 
καθυστερήσεις, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Εργασίας.  



Επίσης, σε εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2016-2019 και του σχετικού Πρακτικού 
Συμφωνίας, η πίστωση της επιστροφής των τόκων 12% έχει προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

• 30.06.2017 (για το χρονικό διάστημα 01.04.2016-30.06.2017) 
• 30.06.2018 (για το χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018)  
• 31.03.2019 (01.07.2018-31.03.2019). 

Τα ποσά των εκπτώσεων θα πιστωθούν στους λογαριασμούς εξυπηρέτησης του 
δανειακού λογαριασμού που οι δανειολήπτες έχουν υποδείξει, όπως αυτός εμφανίζεται 
στα συστήματα της Τράπεζας την ημέρα πίστωσης των ποσών επιστροφής. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο 
δυνατό όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων 
και στην τήρηση των προβλεπομένων στον Κανονισμό Εργασίας  (κανονισμός 
εξειδικευμένων, προαγωγές, προαγωγές premium, εντάξεις, μετατάξεις), σύμφωνα με 
τη δέσμευση που έχει άλλωστε αναλάβει απέναντί μας ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

 

                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


