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Συνάδελφοι, 

 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ενημερώνει για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε μια 

σειρά από θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και για τα οποία 

ο Σύλλογος συνεχώς προσπαθεί για την επίλυσή τους. 

 Α.- ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Β’ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Α’ 

 Το Συμβούλιο των προαγωγών θα πραγματοποιηθεί στις 3 

Ιουνίου και θα αφορά τις valeur από 1.1.2010 μέχρι 1.7.2013. 

 Στο συμβούλιο θα κριθούν περίπου 2.000 συνάδελφοι και θα 

προαχθούν όσοι θα έχουν τα κριτήρια. 

 Έτσι θα επιλυθεί ένα πρόβλημα που έχει ταλαιπωρήσει τους 

συναδέλφους για μια τριετία και θα ανοίξει ο δρόμος για την 

υπηρεσιακή εξέλιξή τους. 

 Β.- ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Το Ταμείο Αυτασφάλειας άρχισε να λειτουργεί πλέον κανονικά, 

εφαρμόζοντας το καταστατικό και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα 

ξαναρχίσει η καταβολή στους δικαιούχους του εφάπαξ με τη 

διαδικασία που προβλέπει το νέο καταστατικό. 

 Το Δ.Σ., μετά την απόρριψη από το Δικαστήριο, σε πρώτη φάση,  

της προσφυγής που είχαν καταθέσει τρεις πρώην συνάδελφοι  με την 

οποία ζητούσαν ουσιαστικά την επ΄ αόριστον αναστολή λειτουργίας 

του Ταμείου μας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την έναρξη της καταβολής του εφάπαξ 

σε όσους έχουν αποχωρήσει από την 1/1/2013 και μετά ως και την 



εξόφληση ολόκληρου του εφάπαξ σε όσους είχαν αποχωρήσει από την 

τράπεζα από  3/1/2012 μέχρι την 31/12/2012. 

 Γ.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 

 Επί τέλους, με μεγάλη καθυστέρηση, υπογράφτηκε ο νέος 

κανονισμός οδοιπορικών, με βάση την συμφωνία που είχε επιτευχθεί 

μεταξύ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Διοίκησης τον περασμένο Γενάρη. 

 Μ΄ αυτόν τον τρόπο αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία που 

είχε γίνει σε βάρος των συναδέλφων, οι οποίοι για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα επιβαρύνθηκαν με έξοδα που όφειλε να καταβάλει η ίδια 

Τράπεζα για την ομαλή λειτουργία της. 

Συνάδελφοι, 

• με την προκήρυξη των κενών θέσεων των Διευθυντών 

και των Υποδιευθυντών των καταστημάτων, 

•  με την διενέργεια των αναβαθμίσεων στις εξειδικευμένες 

Διευθύνσεις της Τράπεζας,  

• με την σύγκλιση του Συμβουλίου Τοποθέτησης στελεχών 

στις Διευθύνσεις της Τράπεζας τον ερχόμενο μήνα  ως και 

• με την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων των Personal 

banking και των συμβούλων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

όπως έχουμε συμφωνήσει με την Διοίκηση, 

 ολοκληρώνεται η επίλυση μεγάλων  θεμάτων που απασχολούσαν 

τους συναδέλφους και θα έχει ως αποτέλεσμα την  ηθική, 

βαθμολογική, υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμισή τους.  

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 

 


