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ΑΘΗΝΑ, 2.1.2007

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
• Α
 ΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 1.1.2007 Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
• ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
• Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Συνάδελφοι,
Μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διεκδίκησης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., το αίτημα για μείωση
των κατηγοριών των καταστημάτων γίνεται πραγματικότητα.
Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Γ. Δ/ντή Δικτύου κο Γεωργίτση αποφασίστηκε
από 1.1.2007 να προχωρήσει η πρώτη φάση μείωσης των κατηγοριών των καταστημάτων που
γίνονται πλέον 7 από 10 που ίσχυαν μέχρι σήμερα με τον παρακάτω τρόπο:
• Η 10η κατηγορία γίνεται 9η
• Η 8η κατηγορία γίνεται 7η
• Η 6η κατηγορία γίνεται 5η
Οι κατηγορίες 1,2,3,4 και 5 παραμένουν αμετάβλητες.
Άρα από 1.1.2007 η νέα κατηγοριοποίηση των καταστημάτων θα είναι ως εξής: 1η, 2η, 3η,
4η, 5η, 7η, 9η.
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα θετικό βήμα και κινείται στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των
εργαζομένων και των καταστημάτων του Δικτύου. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο Δίκτυο ωφελείται σημαντικά από 1.1.2007 γεγονός που ήταν και παραμένει σταθερή
επιδίωξη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Με αυτή την απόφαση έχουμε ως αποτέλεσμα:
•	235 καταστήματα ανεβαίνουν κατηγορία (ποσοστό 43% των καταστημάτων)
•	900 στελέχη των καταστημάτων επηρεάζονται θετικά από την νέα κατηγοριοποίηση.
•	Βελτιώνεται η επαγγελματική προοπτική όλων των συναδέλφων που εργάζονται σε καταστήματα που ήταν στην 8η και 6η κατηγορία.

Συνάδελφοι,
Η αναβάθμιση του Δικτύου των καταστημάτων και των εργαζομένων σ΄ αυτό ήταν και παραμένει 1η προτεραιότητα για τη δράση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Η 1η φάση μείωσης των κατηγοριών αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως διατυπώσαμε και στην συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή τη θέση μας ότι
και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και οι εργαζόμενοι στο Δίκτυο περιμέναμε μια πιο τολμηρή πρόταση που θα
ανταποκρινόταν στο ακέραιο στις προσδοκίες όλων των εργαζομένων στο Δίκτυο και στην
ανάγκη μεγαλύτερης κινητικότητας των Στελεχών. Προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και
από την ενημέρωση που τα ίδια τα στελέχη της Διοίκησης παρείχαν προς τους εργαζόμενους
του Δικτύου όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Εμείς χωρίς να παραιτούμαστε από το αίτημά μας για συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος
που είναι η αντιστοίχηση των κλιμακίων του Δικτύου με της Διοίκησης, ζητάμε από την Διοίκηση
για τη μελέτη της επόμενης 2ης φάσης που θα ακολουθήσει να προχωρήσει σε συγκρότηση
υπηρεσιακής επιτροπής με τη συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η οποία θα έχει την ευθύνη:

1. Να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος μετάβασης στην νέα κατηγοριοποίηση των καταστημάτων.
2. Να διαμορφώσει το πλαίσιο για την αναμόρφωση των κριτηρίων μέτρησης των
εργασιών που καθορίζουν την κατηγοριοποίηση των καταστημάτων με βάση
τις νέες ανάγκες και την βαρύτητα που έχει η κάθε εργασία στο συνολικό σχεδιασμό της Τράπεζας
3. Να αξιοποιήσει την εμπειρία και τη γνώση από την 1η φάση και μέχρι το τέλος
του 2007 να καταθέσει πρόταση για την υλοποίηση της 2ης φάσης της κατηγοριοποίησης των καταστημάτων από 1.1.2008.
Συνάδελφοι,
Η πορεία και η εξέλιξη των εργαζομένων είναι συνυφασμένη με την πορεία ανάπτυξης της
τράπεζας.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει την γνώση, τη δυνατότητα και την εμπειρία να συμβάλλει θετικά στο σχεδιασμό για την αναμόρφωση του Δικτύου και των εργαζομένων σ αυτό, όπως έχει αποδείξει η
μέχρι σήμερα στάση μας.
Αυτό είναι το μήνυμά μας προς την Διοίκηση και τα στελέχη της.
Εάν αυτή η θέση είναι κοινός τόπος τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για
μια ανάπτυξη της Τράπεζας προς όφελος των εργαζομένων, της κοινωνίας και των μετόχων.
Η συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην πορεία της Τράπεζας αποτελεί εγγύηση για την σταθερή
ανάπτυξη, για την αναμόρφωση των λειτουργιών, για τη δίκαιη αξιοποίηση όλου του στελεχιακού προσωπικού και των εργαζομένων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ανέστης Πίσχινας

