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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνάδελφοι, 
 
 Την Πέμπτη 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν οι προαγωγές στου ανώτατους 
βαθμούς (από Τμηματάρχη Α’ σε Υποδιευθυντή Β’, από Υποδιευθυντή Β’ σε 
Υποδιευθυντή Α’ και από Υποδιευθυντή Α’ σε Διευθυντή ως και στους αντίστοιχους 
βαθμούς του Τεχνικού κλάδου), δηλ. 6 valuer από 1.1.2010 έως 1.7.2012. 
 Την Τετάρτη 24 Ιουλίου συνεδρίασε  το Συμβούλιο τοποθέτησης, Διευθυντών 
καταστημάτων και Διευθύνσεων Διοίκησης και επιλέγησαν οι Διευθυντές σε 30 
καταστήματα και οι προϊστάμενοι υπηρεσίας και τμήματος στις Διευθύνσεις της 
Διοίκησης.  
 Μ΄ αυτόν τον τρόπο άρχισε η υλοποίηση της δέσμευσης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου κ. Α. Τουρκολιά προς τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με την οποία,  μετά την 
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες των 
προαγωγών, των τοποθετήσεων, των αναβαθμίσεων και των μετατάξεων οι οποίες  
είχαν παγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Συνάδελφοι, 
 Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καθημερινά θα βρίσκεται σε επαφή με τον Γ. Δ/ντη Ανθρώπινου 
Δυναμικού  προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, η δέσμευση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε  να πραγματοποιηθούν και οι προαγωγές στους 
υπόλοιπους βαθμούς, η ολοκλήρωση και η υπογραφή των αναβαθμίσεων, η 
σύγκλιση του Συμβουλίου για τους Υποδιευθυντές του Δικτύου καθώς και οι 
μετατάξεις. 
Συνάδελφοι, 
 Σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ώστε να 
μπορούμε να διεκδικούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματά μας γιατί η 
ενότητα των εργαζομένων, η συσπείρωση στο σωματείο είναι το μεγάλο όπλο μας.   
Υποσημείωση : 
Με τον καλύτερο τρόπο επιλύθηκε το ζήτημα που προέκυψε από την παρακράτηση 
1% επί της μισθοδοσίας μας υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. και μάλιστα αναδρομικά από 
1.11.2011 που δημιουργήθηκε κακώς από ασαφή διατύπωση  σχετικής εγκυκλίου 
του Ι.Κ.Α. Τελικά το θέμα τακτοποιήθηκε με την έκδοση νέας εγκυκλίου  του Ι.Κ.Α. 
η οποία σαφέστατα αναφέρει ότι η παραπάνω παρακράτηση υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. δεν 
αφορά τους μισθωτούς στους οποίους ήδη  γίνεται παρακράτηση υπέρ του Ταμείου 
Ανεργίας δηλ. και για μας τους τραπεζοϋπαλλήλους και έτσι το θέμα θεωρείται 
οριστικά λήξαν.  

 
         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος        Μάκης Κατσίκας 

Συνημ. (1) 

 



Αριθ. πρωτ.: οικ. 24136/1257/18.7.2013  
Διευκρινίσεις σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.  
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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ 
Ο.Α.Ε.Δ.» 
 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας αρ. πρωτ. οικ. 21309/1059/28.6.2013 
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 
 
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 συμπεριλήφθησαν, ως 
υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 
3986/2011, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. επί του συνόλου 
των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και οι 
εργαζόμενοι στις Τράπεζες. 
 
Στη συνέχεια, με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013, συμπεριλήφθησαν 
ως υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., και οι 
εργαζόμενοι στις θυγατρικές επιχειρήσεις των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με 
αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, από τότε που ίσχυε η 
διάταξη. 
 
Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011, εξαιρείται το προσωπικό 
που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παρ. 
1 του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Φ.Ε.Κ. 197/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. 165/Α) και την παρ. 9 του 
άρθρου 44 του ν. 3986/2011. 
 
Συνεπώς, οι Τράπεζες και οι θυγατρικές αυτών ή οι συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες 
που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες, εφόσον καταβάλλουν την εισφορά 
υπέρ κλάδου ανεργίας που προβλέπεται στις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, 
εξαιρούνται από την εισφορά της διάταξης της παρ. 2β του άρθρου 38 του 
ν.3986/2011, με την οποία καθιερώθηκε ειδική εισφορά σε ποσοστό 1% υπέρ του 
Ο.Α.Ε.Δ.. 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
 
http://www.taxheaven.gr  
 


