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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Α’  με valeur 1.1. 2009 και 1.7.2009. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΑ 

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 

Συνάδελφοι, 

 Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν οι προαγωγές 

των Τμηματαρχών Β’ σε  Α’ με valeur 1.1.2009 και 1.7.2009. 

 Αξιολογήθηκαν 2.000 συνάδελφοι οι οποίοι κατείχαν  το βαθμό 

του Τμηματάρχη Β’ για τρία χρόνια όπως προβλέπει ο Κανονισμός 

Εργασίας. Προήχθησαν 223 συνάδελφοι με συγκεκριμένα κριτήρια 

που βασίζονται στα Δελτία Αξιολόγησης και στη θέση ευθύνης που 

κατείχαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα. 

 Συγκεκριμένα ελήφθησαν υπόψιν, τα  δελτία αξιολόγησης των 

συναδέλφων πριν από το έτος 2009 (2006,2007,2008) το ποσοστό 

ανταπόκρισής τους, η προοπτική ανάπτυξής τους και το κλιμάκιο 

ευθύνης που κατείχαν. 

 Στον αριθμό των προαχθέντων περιλαμβάνονται 10  

συνάδελφοι που προήχθησαν λόγω απόκτησης πτυχίου ανωτάτης 

σχολής πριν από τον χρόνο κρίσης (Απόφαση Διαιτητικού 

Δικαστηρίου 1973) και άλλοι 13 συνάδελφοι οι οποίοι  προτάθηκαν 

από τις Διευθύνσεις τους.  

 



Συνάδελφοι, 

 Με τις προαγωγές αυτές ξεκίνησε να υλοποιείται η 

δέσμευση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τουρκολιά προς 

τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ότι μέχρι την έναρξη της λειτουργικής 

συγχώνευσης θα έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες 

που υπάρχουν στα εργασιακά θέματα  σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Εργασίας. 

Σύμφωνα με αυτή την δέσμευση μέχρι τέλος Μαρτίου θα 

έχουν γίνει οι προαγωγές των ανωτάτων βαθμών με valeur από 

1.1.2010 μέχρι 1.7.2012 και μετά θα ακολουθήσουν οι προαγωγές 

των υπόλοιπων βαθμών (Λογιστή Α’ σε Υποτμηματάρχη, 

Υποτμηματάρχη σε Τμηματάρχη Β΄και Τμηματάρχη Β’ σε Α’, επίσης 

και οι προαγωγές στους  μικρότερους βαθμούς). 

Συνάδελφοι,  

 Μ’ αυτόν τον τρόπο μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία και 

στην αδικία που υπέστησαν  οι εργαζόμενοι λόγω της 

άρνησης της προηγούμενης Διοίκησης ν΄ ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους όπως 

προβλέπει ο Κανονισμός Εργασίας.  

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 
 


