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 Δίκτυο Καταστημάτων 
 

Περιοδεία σε Καταστήματα 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Ο  Σύλλογος μας πραγματοποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επισκέψεις στο δίκτυο καταστημάτων της 
Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία καλύτερης αντίληψης των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοι και φυσικά τον έλεγχο της εφαρμογής των εργασιακών μας δικαιωμάτων.  
 
Κατά την τελευταία μας περιοδεία διαπιστώσαμε τα εξής: 
 
Ωράρια 
 
Ένα πολύ μεγάλο θέμα των προηγούμενων ετών ήταν η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση αποχώρησης των συναδέλφων από την εργασία 
τους. Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε πρωτοβουλίες, συνεργαστήκαμε με την ΟΤΟΕ, πιέσαμε σε όλα τα 
επίπεδα και όπως δείχνουν τα πράγματα φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό έχει διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό με 
αποτέλεσμα τα περισσότερα καταστήματα του δικτύου να κλείνουν κανονικά εντός του προβλεπόμενου 
ωραρίου. Σημαντικό ρόλο έχει αποτελέσει και η υπογραφή της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών που καθιέρωσε το 
ωράριο συναλλαγών μέχρι τις 14:00. 
 
Οι παρεμβάσεις μας στη Διοίκηση για περιπτώσεις καταστημάτων του δικτύου που δεν τηρείται το ωράριο  
θα είναι συνεχείς με στόχο την επίλυση αυτού του ζητήματος και την αποκατάσταση του σωστού ωραρίου 
λειτουργίας στο σύνολο του Δικτύου της Τράπεζας. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα πισωγύρισμα στις εποχές 
του «ξεχειλώματος» των ωραρίων εργασίας.  
 
Άδειες (Bonus)-Γονικές 
 
Παρουσιάζεται πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του Δικτύου με τη χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών. 
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους να εντάσσουν αυτές τις άδειες στον ετήσιο προγραμματισμό και να 
ζητούν την χορήγηση τους γραπτώς. Μετά από πιέσεις μας, συζητήσεις με το HR, επιστολές και 
υπομνήματά μας, η τράπεζα προσαρμόστηκε όπως ζητήσαμε στα οριζόμενα από την κλαδική σύμβαση και 
στο εξής, ο συνάδελφος θα έχει το δικαίωμα να τη λαμβάνει (χειμερινή άδεια - άδεια bonus) όταν 
δημιουργείται και χωρίς να έχει εξαντλήσει την κανονική άδεια. 
 
Το επόμενο διάστημα, όπως έχουμε ενημερωθεί από το HR, θα προσαρμοστεί η πολιτική αδειών και 
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οτιδήποτε σχετικό κείμενο στο Connected που αφορά στις άδειες bonus. Επίσης ευελπιστούμε στο νέο 
σύστημα (SAP) που προσφάτως ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσει για το προσωπικό της Τράπεζας, να 
γίνεται αναφορά και να παρουσιάζονται αυτόματα στον πίνακα προγραμματισμού αυτές οι άδειες. 
 
Στοχοθεσία  
 
Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στους συναδέλφους για την εκπλήρωση των ατομικών 
στοχοθεσιών που τους έχουν οριστεί. Πολλές φορές αυτή η πίεση φτάνει στα όρια του παραλόγου από την 
πλευρά κάποιων στελεχών. Από την πρώτη στιγμή είχαμε ταχθεί κατά της ατομικής στοχοθεσίας και των 
εξαντλητικών αριθμών που δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθούν. Θεωρούμε ότι με την καλή συνεργασία και 
συμπεριφορές μεταξύ του προσωπικού δημιουργείται κλίμα για να επιτύχεις τα μέγιστα αποτελέσματα. 
Δεν θα επιτρέψουμε παρεκτροπές, προσβολές και καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα το 
Σύλλογό μας. 
 
Μετακινήσεις Υπαλλήλων Δικτύου 
 
Σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις για τις πρωτοβουλίες μας, σε συνεργασία με 
άλλους Συλλόγους, στο θέμα των μετακινήσεων υπαλλήλων  του δικτύου. Συνεχίζουμε να 
παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του και ζητάμε πιστά την εφαρμογή των αποφάσεων της Τριμερούς 
συνάντησης στο Υπουργείο Εργασίας. 
 
Μισθολογικές Ανισότητες-Αμοιβές Δ/ντων Καταστημάτων 
 
Μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει προ καιρού αλλά και με πρόσφατη επιστολή στη Διοίκηση της 
Τράπεζας, είναι οι αμοιβές όσων κατέχουν θέση ευθύνης στο Δίκτυο. Παρατηρήσαμε πολλές περιπτώσεις 
σε καταστήματα που ο Δ/ντης υπαμείβεται σε σχέση με τον ρόλο και το κύρος της θέσης του. Άποψη μας 
είναι ότι πρέπει να οριστεί ένα πλαφόν μισθοδοσίας για τον ρόλο του Δ/ντη καταστήματος του Δικτύου, το 
οποίο θα αποτελέσει και τη βάση συζήτησης για την περαιτέρω επέκταση του και στις υπόλοιπες θέσεις 
ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση όμως  θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε καλύτερες μισθολογικές συνθήκες για 
όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας που έχουν «τραβήξει το κουπί» σε δύσκολους καιρούς και έχουν 
συμβάλλει σημαντικά στην εικόνα και τα αποτελέσματα της Τράπεζας. 
 
Brand name Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
 
Ένας κύκλος κλείνει με την κατάργηση του Dual Branding στην τράπεζα. Έχουμε κάνει σαφές ότι η Διοίκηση 
της Τράπεζας έπρεπε να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο την αξία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Δυστυχώς η 
επιλογή της Τράπεζας ήταν να μην επενδύσει στο πλάνο αυτό με αποτέλεσμα να χάνεται μία ιστορία εκατό 
και πλέον χρόνων, αλλά και ο ρόλος που έπαιξε το ΤΤ στην κοινωνία όλα αυτά τα έτη. Υποβάλλαμε 
προτάσεις για το πώς μπορεί να διατηρηθεί η αξία και η ιστορικότητα του ΤΤ στο σύγχρονο μοντέλο της 
Eurobank και αναμένουμε κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η κουλτούρα της αποταμίευσης και η αξία 
του ΤΤ μόνο θετικά στοιχεία έχει να προσδώσει στον Όμιλο.  
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Ανθρωποδύναμη Δικτύου 
 
Ειδικότερα στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές ανά την επικράτεια διαπιστώσαμε ελλείψεις στην 
ανθρωποδύναμη των καταστημάτων του Δικτύου της Τράπεζας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε μεγάλες 
πόλεις, να λειτουργούν καταστήματα με 3-4 άτομα προσωπικό. Είναι λογικό ότι με ένα τέτοιο μικρό 
στελεχιακό δυναμικό, δεν είναι δυνατόν οι συνάδελφοι των καταστημάτων να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των εργασιών τους. Η πίεση για την επίτευξη των στόχων και η δουλειά της καθημερινότητας 
κάνει την κατάσταση πολύ δύσκολη. Είναι απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών του κάθε καταστήματος με 
το ανάλογο προσωπικό για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 
Ο Σύλλογος μας τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με στελέχη της Διοίκησης της 
Τράπεζας και του Δικτύου. Θα παρουσιάσουμε την εικόνα που αποκομίσαμε, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και τις θέσεις μας για την επίλυση τους. 
 
Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις για όλα τα μικρά ή μεγάλα ζητήματα που αφορούν την εργασιακή μας 
καθημερινότητα. 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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