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Για το ζήτημα αυτό που πρόσφατα απασχόλησε αρκετούς συναδέλφους διαβιβάσαμε 

το υπόμνημα που ακολουθεί αρμοδίως: 
 

«Ως γνωστόν για το εν θέματι ζήτημα υπογράψαμε την ως άνω Ε.Σ.Σ.Ε. 

Σκοπός η διευκόλυνση των συναδέλφων για την εκ μέρους τους απόκτηση της 

απαιτούμενης πιστοποίησης, σύμφωνα με το «ισχύον καταστατικό πλαίσιο επαγγελματικής 

πιστοποίησης» που η Τράπεζα το ερμηνεύει ως το προβλεπόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος 

που επί του παρόντος καλύπτει μόνο την: 

1. (αντ)Ασφαλιστική διαμεσολάβηση 

2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών 

Επειδή πρόσφατα όμως ανάκυψε ανάγκη χρήσης αυτής της άδειας για εξετάσεις 

«Πιστοποίησης SΒ» με φορέα το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και όχι την Τράπεζα της Ελλάδος η 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) της Τράπεζας  α ρ ν ή θ η κ ε  να χορηγήσει την 

προβλεπόμενη άδεια της μίας (1) ημέρας… 

Θεωρούμε ότι θα πρέπει η Δ.Α.Δ. να κάνει μία φιλεργατική ερμηνεία και να χορηγείται η ως 

άνω άδεια σε κάθε περίπτωση που η ίδια η Τράπεζα ζητάει πιστοποίηση σε λειτουργούς της από 

αναγνωρισμένο φορέα και εκτός Τράπεζας της Ελλάδος, για την χορήγηση της οποίας 

απαιτούνται εξετάσεις.  

Πέραν των άλλων η κατά την γνώμη κάποιων διαβάθμιση της πιστοποίησης τραπεζικών 

εργασιών ανάλογα του φορέα που αυτή εκπορεύεται (Τράπεζα της Ελλάδος ή π.χ. Ελληνικό 

Τραπεζικό Ινστιτούτο κλπ) είναι λίγο αυθαίρετη με επιστημονικά κριτήρια. 

Το σίγουρο είναι ότι για να ζητάει η Υπηρεσία κάποια πιστοποίηση η χορήγηση της οποίας 

απαιτεί εξετάσεις θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να βρίσκονται στην ίδια 

απόσταση από το δικαίωμα της άδειας». 
 

Ελπίζουμε ότι με καλή πίστη εκ μέρους της Τράπεζας θα βρεθεί μία κοινά                  

αποδεκτή λύση. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
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