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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Συνάδελφοι, 
 Ο ΣΥΕΤΕ έστειλε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ταμβακάκη, την παρακάτω 
επιστολή με θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους ζητώντας την επίλυσή τους και 
την οποία σας παραθέτουμε: 
 
Προς τον 
κ. Απόστολο Ταμβακάκη 
Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
 
Κύριε Διευθύνοντα, 

 Υπάρχουν διάφορα εκκρεμή ζητήματα τα οποία όπως σας έχουμε αναφέρει και προφορικά θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν από εσάς γιατί θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας και θα 

ικανοποιήσουν δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  

Συγκεκριμένα : 

1. Προαγωγές 
Η βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων είναι μία από τις βασικές 

παραμέτρους που βοηθά στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης γιατί αποτελεί 
ένα διαρκές κίνητρο για τους εργαζόμενους που τους παρακινεί για την καλύτερη απόδοση τους.  

Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν οι προαγωγές στους Ανώτατους βαθμούς που 
εκκρεμούν από την 1.1.2010 και των Τμηματαρχών Β’ σε Τμηματάρχες Α’ οι οποίες εκκρεμούν από 
την 1.1.2009. 

2. Προκήρυξη Θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών  
Με την τελευταία Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπογράφηκε στις 11/11/2010 συμφωνήθηκε η 

εσωτερική προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών.  
Η συμφωνία αυτή χαιρετίστηκε από όλους τους συναδέλφους γιατί εισήγαγε τη δημοσιότητα 

και τη διαφάνεια στην διαδικασία κατάληψης μιας νευραλγικής θέσης  στην Τράπεζα. 
 Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή ζητάμε να δώσετε εντολή να 

εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή, γιατί έχει δημιουργήσει εύλογες ανησυχίες σε όλους μας. 
3. Μετατάξεις 

Ο θεσμός των μετατάξεων είναι μια διαδικασία με την οποία ανταμείβονται οι εργαζόμενοι 
που ασκούν ανώτερα καθήκοντα. Επειδή αρκετοί συνάδελφοι ασκούν για μεγάλη περίοδο ανώτερα 
καθήκοντα και επειδή οι τελευταίες μετατάξεις έγιναν εδώ και αρκετά χρόνια, ζητάμε να δώσετε 
εντολή προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία των μετατάξεων όπως ορίζει ο Κανονισμός Εργασίας.  

4. Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων Ομίλου 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων Ομίλου είναι ένας σημαντικός θεσμός για την πορεία 

και την προοπτική κάθε Ομίλου και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συσταθεί και στον Όμιλο της Ε.Τ.Ε., 
όπως η νομοθεσία προβλέπει.  

 
 

 
 

 
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                               
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 


