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- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 

- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΕΤΕ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ   

        ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Συνάδελφοι , 

 Την περασμένη Πέμπτη 17/7 συνήλθε το συμβούλιο τοποθέτησης στελεχών για 

να επιλέξει τους 64 Διευθυντές και τους 222 Υποδιευθυντές που προέβλεπε η 

προκήρυξη της τράπεζας. 

 Για τις θέσεις των Διευθυντών είχαν υποβληθεί 282 αιτήσεις και τοποθετήθηκαν 

59 συνάδελφοι ενώ 5 καταστήματα κηρύχθηκαν άγονα. Για τις θέσεις των 

Υποδιευθυντών είχαν υποβληθεί 641 αιτήσεις και τοποθετήθηκαν 213 συνάδελφοι 

ενώ 9 θέσεις κηρύχθηκαν άγονες. 

 

Συνάδελφοι , 

 Με τις προαναφερόμενες τοποθετήσεις στο δίκτυο, τις πρόσφατες 

τοποθετήσεις στελεχών στη Διοίκηση, τις αναβαθμίσεις συναδέλφων που 

εργάζονται σε εξειδικευμένες Διευθύνσεις, την νέα κατηγοριοποίηση των 

καταστημάτων αλλά και την ολοκλήρωση των προαγωγών σ΄όλους τους 

βαθμούς περίπου 3000 συνάδελφοί μας αναβαθμίστηκαν υπηρεσιακά και 

βαθμολογικά το τελευταίο διάστημα. 

 Με τις προαγωγές δόθηκε επιτέλους λύση στη στασιμότητα που υπήρχε στη 

βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων που με ευθύνη της προηγούμενης Διοίκησης 

είχαν παγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να 

μην μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις και άλλοι να μην μπορούν να 

αναβαθμιστούν υπηρεσιακά επειδή δεν είχαν τον προβλεπόμενο βαθμό. 

 

Συνάδελφοι , 

 Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις ΣΥΕΤΕ – Διοίκησης, η Διοίκηση αποδέχθηκε 

το αίτημά μας για την ανασύσταση της 6ης κατηγορίας καταστήματος με αποτέλεσμα 

να αναβαθμιστούν 140 περίπου καταστήματα 7ης κατηγορίας σε 6ης , ενώ δεν θα 

υποβιβασθεί κανένα κατάστημα 5ης κατηγορίας. 



  

 

Η παραπάνω συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης της 9ης κατηγορίας 

και την αυτόματη αναβάθμιση 163 καταστημάτων από 9ης σε 7ης κατηγορίας. 

 Πλέον ο διαχρονικός στόχος μας που ήταν η ισότιμη υπηρεσιακή μεταχείριση  

Διοίκησης και Δικτύου γίνεται πραγματικότητα και περίπου 800 συνάδελφοι του 

δικτύου με την νέα κατηγοριοποίηση αναβαθμίζονται αυτόματα σε ανώτερο κλιμάκιο 

ευθύνης. 

 

Συνάδελφοι , 

 Ο ΣΥΕΤΕ συνεχίζει τις προσπάθειές του για την  

• Αναβάθμιση των personal banking και συμβούλων ΜΜΕ 

• Τη διενέργεια των μετατάξεων και εντάξεων του βοηθητικού 

προσωπικού 

• Την πάση θυσία διασφάλιση όλων των θέσεων ευθύνης των 

καταστημάτων στη νέα αναδιάρθρωση που σχεδιάζει η Διοίκηση 

 

Συνάδελφοι , 

 Σας καλούμε να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

γιατί μόνο μ΄αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προασπίσουμε και να 

διευρύνουμε τα δικαιώματά μας, σ΄αυτούς τους χαλεπούς και δύσκολους 

καιρούς που τα δικαιώματά μας βρίσκονται στο στόχαστρο των 

νεοφιλελεύθερων κέντρων. 

  

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 
 


