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ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
κ. ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ  
ΒΟΗΘΟ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ  
 
 
Κύριε Βοηθέ Γενικέ,  
 
Εντάξεις και αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες 

που διέπονται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας 

 

Μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.T.Ε. μαζί σας 

όπου σας μεταφέραμε την  ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για το θέμα της 

ένταξης και αναβάθμισης προσωπικού και στελεχών στις μονάδες που 

διέπονται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε 

ότι: 

Όχι μόνο στην επιχειρησιακή πρακτική, αλλά και στον Κανονισμό 

Εργασίας της ΕΤΕ κυριαρχεί ως αδιαμφισβήτητο αξίωμα η ανεμπόδιστη 

πρόσβαση κάθε εργαζόμενου στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας ώστε να 

εξελίσσεται υπηρεσιακά χωρίς δυσμενείς διακρίσεις.  

Η υποχρέωση της Τράπεζας να μεριμνά για τη διαρκή επαγγελματική 

ανέλιξη των υπαλλήλων προσδιορίζεται από όσα ορίζει ο κανονισμός εργασίας 

για την εκπαίδευση, τις τοποθετήσεις, την αξιολόγηση, τις προαγωγές.  

Επιπλέον  ο  Κανονισμός Εργασίας  στο άρθρο 21 διακηρύσσει ότι η 

Τράπεζα οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο τα δικαιώματά του. 

Ειδικότερα στην παρ 5 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι "οι εντάξεις και οι 

αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες που απασχολούν 

προσωπικό που διέπεται από ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, γίνεται με Πράξη 

Διοικήσεως ή Πράξη του Προϊσταμένου της Μονάδας, σύμφωνα με τους 

οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των."  
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Όπως γνωρίζετε οι σχετικοί Κανονισμοί Λειτουργίας συνέβαλαν επί 

δεκαετίες στην αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση 

του επαγγελματισμού και στην ανάδειξη στελεχών που στελέχωναν τις δομές 

της Τράπεζας επιδεικνύοντας τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον τραπεζικό 

ανταγωνισμό. 

 Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον Κανονισμό Εργασίας  των 

εργαζόμενων που προέρχονταν από άλλες Τράπεζες, συντρέχουν όλες οι 

προϋποθέσεις για την ένταξή τους στους Ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας 

των επιμέρους διευθύνσεων.  

Επομένως, για να είναι η Τράπεζα συνεπής στις υποχρεώσεις της 

οφείλει να ξεκινήσει αμέσως τις σχετικές διαδικασίες. Και τούτο διότι η 

υποχρέωσή της για την έναρξη των διαδικασιών ένταξης στο Εξειδικευμένο 

Προσωπικό δεν υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια.  

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, 

    

 Με τιμή 
Για τον  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
 
 
 

 

Γιώργος Αρβανίτης Θύμιος Παπαγιάννης 
 
 
 


