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ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
για άμεση αντιμετώπιση εκκρεμών εργασιακών θεμάτων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η συνεχής αναβολή της υλοποίησης των τοποθετήσεων Διευθυντών και
Υποδιευθυντών καταστημάτων, επιδεινώνει το επίπεδο λειτουργικότητας με
σοβαρές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητά τους. Η απομάκρυνση της
υλοποίησης από την ημερομηνία προκήρυξης των θέσεων στρεβλώνει τις
διοικητικές και υπηρεσιακές διαδικασίες και αδικεί συναδέλφους των οποίων
ωριμάζουν τα κριτήρια με τα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν και αυτοί
στην αξιολόγηση.
Οι προαγωγές είναι σημαντικές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για
την Τράπεζα. Αποτελούν την ηθική αναγνώριση και την οικονομική ανταμοιβή
για την ευδόκιμη υπηρεσία, όπως επίσης το κίνητρο και τη δυνατότητα για
περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη. Έχουν όμως και αυτές καθυστερήσει ιδιαίτερα.
Μετά την ολοκλήρωση των προωθήσεων των tellers και την ενσωμάτωσή τους
στις προαγωγές με valeur έως 1.7.2013, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας οι «κατ’ αρχαιότητα» και «κατ’ εκλογήν»
προαγωγές όλων των βαθμών, οι οποίες εκκρεμούν.
Για

το

θέμα

των

εντάξεων

στις

εξειδικευμένες

διευθύνσεις

επαναλαμβάνουμε την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πως οι
εκκρεμείς εντάξεις και οι αναβαθμίσεις προσωπικού και στελεχών στις μονάδες
που απασχολούν προσωπικό που διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας,
πρέπει

να

γίνουν

άμεσα

σύμφωνα

με

τους

ισχύοντες

οικείους

κανονισμούς λειτουργίας τους. Η διαβούλευση για την ενοποίηση των
κανονισμών των εξειδικευμένων Διευθύνσεων είναι μια διαφορετική διαδικασία,
η οποία κάτω από την πίεση της ανακεφαλαιοποίησης θα χρειαστεί οπωσδήποτε
περισσότερο χρόνο.

Οι μετατάξεις όσων ανήκουν στο βοηθητικό προσωπικό του τεχνικού
κλάδου

και

στους

κλάδους

ασφαλείας,

προσωπικού

καθαριότητας,

εισπρακτόρων και κλητήρων και ασκούν ανώτερα καθήκοντα πρέπει να
προχωρήσουν άμεσα όπως προβλέπει ο Κανονισμός μετατάξεων. Πρόκειται για
372 συναδέλφους, οι οποίοι
χωρίς

αυτό

να

για πολλά χρόνια ασκούν ανώτερα καθήκοντα

αναγνωρίζεται.

Το

σημαντικότερο

στοιχείο

αυτής

της

εκκρεμότητας είναι πως με την ένταξή τους στο κύριο προσωπικό κλείνει
οριστικά ο κύκλος των μετατάξεων στην Εθνική.
Επανερχόμαστε στο ζήτημα των προσωρινών τοποθετήσεων, διότι παρά
τις επανειλημμένες υποσχέσεις τακτοποίησης όλων των περιπτώσεων
προσωρινότητας, εκδόθηκε Πράξη Διοικήσεως μόνον για τους Περιφερειακούς
Διευθυντές

και

ακολουθήσουν

τους
σύντομα

Προϊσταμένους
οι

διαδικασίες

Διευθύνσεων.
για

την

Περιμένουμε

οριστική

να

τοποθέτηση

Προϊσταμένων και Εντεταλμένων Καταστημάτων, οι οποίοι βρίσκονται με
προσωρινή ανάθεση καθηκόντων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
εξαμήνου.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει να αγωνίζεται, να ενημερώνει και να
παρεμβαίνει για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν,
υπερασπιζόμενος τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.

Συναδελφικά
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

