
 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 1  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

Αθήνα 26/06/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο19 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παναγή Τσαλδάρη 9-11, 

Αθήνα, ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)  

Τηλ;    211 411 4001-5 

Fax:    211 40 300 20 

Email :syllogos@sett.gr 

URL:   www.sett.gr 

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΑΔ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματός μας πραγματοποιήθηκε επικοινωνία του 

προεδρείου του Συλλόγου μας με την Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Τράπεζας κα Νατάσα Πασχάλη και του Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων κο 

Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. 

Συζητήσαμε μία σειρά θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό της Τράπεζας. 

 

Κορωνοϊός η επόμενη μέρα: 

 

Σήμερα η Τράπεζα βάσει της τελευταίας ανακοίνωσής της σχετικά με τις οδηγίες για την 

αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, έχει δώσει σαφείς εντολές, ώστε η προσέλευση του 

προσωπικού στις κεντρικές υπηρεσίες να μην ξεπερνά το ποσοστό του 50% των 

υπαλλήλων. Στο ερώτημα μας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι κατά το επόμενο 

διάστημα, ενημερωθήκαμε ότι η Τράπεζα αναμένει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε κάθε 

περίπτωση όμως θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα προφύλαξης από την πανδημία.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των συναδέλφων. 

Επισημαίνουμε, ότι ο υγειονομικός κίνδυνος παραμένει και θα πρέπει να είμαστε 

ιδιαιτέρως προσεκτικοί, να μη χαλαρώσουμε και να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας που ορίζουν τα πρωτόκολλα της επιστημονικής κοινότητας. 

 

Περικοπές παροχών:  
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Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε ενδελεχώς στο συγκεκριμένο ζήτημα, 

το οποίο προέκυψε και το οποίο αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων μας. Πάγια θέση 

μας είναι ο ορισμός και η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εξέλιξης και βαθμολόγησης των 

υπαλλήλων που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία. 

Επαναφέραμε το αίτημά μας για ανάκληση της απόφασης για μείωση των παροχών προς 

τους υπαλλήλους (έξοδα βενζίνης και περιποίησης πελατών).  

Οι παροχές αυτές είναι μεν οικειοθελείς, είναι όμως άρρηκτα συνυφασμένες με την 

εξέλιξη και το βαθμό του συναδέλφου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ανάλογα με το Grade που 

κατέχει ο συνάδελφος, του αναλογούν και κάποιες παροχές. Επιπλέον πολλές φορές κατά 

πάγια πρακτική της Τράπεζας τέτοιες παροχές δίνονται αντί αύξησης.  

Με βάσει τα παραπάνω η παροχή αυτή στην ουσία είναι μισθός και έτσι εκλαμβάνεται 

από τους συναδέλφους. 

Η κα Πασχάλη, μας εξήγησε ότι λόγω του κορωνοϊού και της σημαντικής μείωσης των 

εσόδων έγινε αναθεώρηση του προϋπολογισμού, επήλθαν μεγάλες περικοπές εξόδων και 

ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση για την Τράπεζα. 

Η κα Πασχάλη δεσμεύτηκε ότι τα μειωμένα αυτά όρια είναι προσωρινά και ότι από το νέο 

έτος θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα. 

 

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης: 

 

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα για νέα ανακοίνωση 

προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Ρωτήσαμε τι σχεδιάζει επ’ αυτών η Τράπεζα. Η 

απάντηση ήταν, ότι με τα νέα δεδομένα και τις περικοπές που έχουν γίνει στα έξοδα δεν 

προβλέπεται κάποιο budget, το οποίο να επιτρέψει το σχεδιασμό ενός νέου μαζικού 

προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης. 

 

Καταστήματα 
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Μετά τις εξελίξεις με το lockdown  της οικονομίας και τα δημοσιεύματα που 

κυκλοφορούν για περαιτέρω μείωση του αριθμού των καταστημάτων στις Τράπεζες 

ζητήσαμε ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποια σχετική απόφαση.  

Η Τράπεζα μας απάντησε ότι ήδη από στις αρχές του έτους έκλεισαν 25 καταστήματα και 

εξετάζεται  το ενδεχόμενο περαιτέρω συρρίκνωσης του δικτύου ανάλογα με τις εξελίξεις.  

Τονίσαμε επιπλέον ότι οι συνάδελφοι στο δίκτυο δέχονται  αφόρητη πίεση και ζητήσαμε 

περαιτέρω στελεχιακή  ενίσχυση, καθότι αποτελεί την πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των 

πελατών της Τράπεζας. 

 

Πρόγραμμα επιβράβευσης στο δίκτυο για το διάστημα του lock down: 

 

Ζητήσαμε αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης που 

ανακοίνωσε η Τράπεζα, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται, το ποσό ανά ημέρα 

παρουσίας κλπ. Η Τράπεζα μας απάντησε, ότι εξετάζει τον τρόπο και όλες τις 

παραμέτρους βάσει των οποίων θα αποδοθεί στους συναδέλφους και σύντομα θα 

προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις.  

Ζητήσαμε να βρεθεί λύση προκειμένου το όφελος για κάθε συνάδελφο να αποδοθεί όχι 

ως κίνητρο – ανταπόδοση, αλλά ως επιβράβευση, ώστε να μην φορολογηθεί ως μισθός. 

Αυτό θα μπορούσε να γίνει κατ' εξαίρεση και μέσω δωροεπιταγών. Η Τράπεζα το 

εξετάζει. 

Επιπρόσθετα ζητήσαμε να δοθεί και σε όλους τους συναδέλφους του δικτύου που 

προσωρινά υποστήριξαν ή υποστηρίζουν τη Διεύθυνση του europhone banking, μιας και 

αυτοί βρίσκονται στο χώρο του καταστήματος, καθώς επίσης και στους συναδέλφους των 

κεντρικών υπηρεσιών, οι οποίοι εκτέθηκαν στον κίνδυνο της πανδημίας. 

 

Τηλεργασία: 

 

Όπως τονίσαμε σε πολλές ανακοινώσεις μας, επαναλάβαμε στους συνομιλητές μας, ότι 

διατρέχουμε μια περίοδο με πολλές ανατροπές στην καθημερινή μας ζωή και με μεγάλη 
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αβεβαιότητα για το μέλλον. 

Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία σε όλους μας. 

Η τοποθέτησή μας είναι σαφής και ξεκάθαρη. 

Όλες οι οδηγίες και πρακτικές της Τράπεζας του τελευταίου χρονικού διαστήματος όπως 

Εφεδρεία, Τηλεργασία, Ευπαθείς ομάδες, συναντήσεις κλπ εφαρμόζονται για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας και με απόλυτο σεβασμό των διατάξεων που αφορούν στα 

εργασιακά δικαιώματα. 

Ιδιαίτερα δε στην τηλεργασία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα  το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέσω ΓΣΕΕ και εργοδοτών που είναι 

αντιγραφή του Ευρωπαϊκού Θεσμικού πλαισίου ¨Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεργασία¨. 

Το πλαίσιο αυτό ρυθμίζει μεγάλο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων (Άδειες, Ωράρια, 

Χρόνος Εργασίας, Προστασία Ιδιωτικότητας κλπ). 

Οι συνάδελφοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθούν. 

 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Θεωρούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε σύντομα 

στα εργασιακά είναι το καθεστώς της τηλεργασίας. Πρέπει να ανοίξει άμεσα θεσμικός 

διάλογος πριν οι συνθήκες επιβάλλουν υποχρεωτικές λύσεις. 

Έχουμε την υποχρέωση ως εκπρόσωποι των εργαζομένων με διορατικότητα, ρεαλισμό και 

συναίνεση να συμβάλουμε και να προστατεύσουμε την απασχόληση και τα εργασιακά 

δικαιώματα. 

Θα επανέλθουμε διεξοδικά στο θέμα της τηλεργασίας.  

 

Connected:  

 

Θέσαμε επίσης και το θέμα της δυνατότητας πρόσβασης του Συλλόγου στο Connected. 

Είναι τουλάχιστον αναχρονιστικό από την πλευρά της Τράπεζας, να αρνείται τη 

δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των εκπροσώπων των Εργαζομένων στην 

εσωτερική πληροφόρηση της Τράπεζας. 
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Είναι απορίας άξιο να μην παρέχεται η δυνατότητα στους Συλλόγους να ενημερώνουν 

όλο το προσωπικό της Τράπεζας. 

Η ενημέρωση είναι Συνδικαλιστικό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση. 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ενημερώσεις από 

τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα.  

Πρέπει επιτέλους η Διοίκηση της Τράπεζας να αντιληφθεί, ότι δε μπορεί να υπάρχουν 

αποκλεισμοί στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση. 

Πρέπει επίσης η Διοίκηση της  Τράπεζας να αντιληφθεί, ότι ισχύουν για όλους τα ίδια 

μέτρα και σταθμά. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα απεμπολήσουμε δικαιώματά μας και θα πράξουμε ότι 

κρίνουμε απαραίτητο για να τα διασφαλίσουμε.  

Οι Σύλλογοι εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους και οι εργοδότες 

τα δικά τους. 

Τα συμφέροντα αυτά δεν ταυτίζονται πάντα. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Ο Σύλλογός μας συνεχίζει να διεκδικεί, να παρεμβαίνει και να ενημερώνει τους 

συναδέλφους στα ζητήματα που μας απασχολούν. 

Δεν μας πτοεί το γεγονός ότι λειτουργούμε όλοι πλέον σε καθεστώς ειδικών συνθηκών, 

γιατί αντλούμε δύναμη από την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

 


