
 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 28/09/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο25 

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 ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
RETAIL 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση-επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Δικτύου. Από την 

πλευρά μας συμμετείχε το προεδρείο του Συλλόγου μας. Από την πλευρά της Τράπεζας 

συμμετείχαν οι κος Ιάκωβος Γιαννακλής, Γενικός Διευθυντής Retail Banking, κος Ιωάννης 

Σεραφειμίδης Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Retail, κα Παναγιώτα 

Δασκαλάκη Επικεφαλής Τομέα HR Retail και ο κος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Διευθυντής 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας.  

Στη συνάντηση θέσαμε μια σειρά από θέματα τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους που 

εργάζονται στο δίκτυο των καταστημάτων Retail. 

 

Δίκτυο Καταστημάτων Retail  

Το πρώτο θέμα για το οποίο τοποθετηθήκαμε και στην ανακοίνωση Νο23 (07/09/2020) αφορά 

στο κλείσιμο των καταστημάτων. Τονίσαμε ότι ο αριθμός των καταστημάτων του Retail έχει 

φτάσει σε οριακά επίπεδα για τη λειτουργία της Τράπεζας, ακόμα και για την παρουσία του brand 

name της τράπεζας (το οποίο έχει και συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων, 

ιδιαίτερα στην επαρχία).  

Η Διοίκηση του Δικτύου μας απάντησε ότι οι τελευταίοι που θα ήθελαν να κλείσουν καταστήματα 

είναι οι άνθρωποι του Retail αλλά οι συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, Covid-19, 

δημιούργησαν ιδιαίτερες συνθήκες και οδήγησαν την πελατεία στη χρήση εναλλακτικών δικτύων 

εξυπηρέτησης, ωθώντας την Τράπεζα να προχωρήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου.  

Μας ενημέρωσε ότι για το 2020 δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση του Δικτύου καταστημάτων 

του Retail. Επιπλέον, αν κριθεί απαραίτητη περαιτέρω συρρίκνωση στο μέλλον, θα είναι σε πολύ 

μικρό βαθμό καθώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ιδιαίτερα σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. 

Τονίσαμε ότι η Τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή περαιτέρω κλείσιμο 

καταστημάτων και ότι ο Σύλλογός μας θα επιδιώξει ουσιαστικότερη ενημέρωση και αναλόγως θα 

αντιδράσει. 
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Συνθήκες Εργασίας – Στοχοθεσία -Συμπεριφορές 

Το επόμενο θέμα που θέσαμε είναι ότι οι στόχοι συνεχίζουν να είναι εξαντλητικοί παρόλο που 

βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του Κορονοϊού. 

Επίσης, προσθέσαμε ότι οι στόχοι γίνονται ολοένα και μεγαλύτεροι και ότι οι συνάδελφοι 

αναρωτιούνται που θα καταλήξει η αφόρητη πίεση για την επίτευξή τους. 

Η Διοίκηση μας απάντησε ότι λόγω Κορονοϊού έχουν αναπροσαρμόσει τους στόχους προς τα 

κάτω και το Retail  έχει ήδη πετύχει ένα μεγάλο αριθμό επιμέρους στόχων.  

Τονίσαμε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε απαράδεκτες συμπεριφορές προς τους 

υφισταμένους είτε αυτό αφορά την επίτευξη των στόχων είτε αυτό αφορά εργασιακά δικαιώματα 

(ωράρια, άδειες, γονικές κλπ).   

 

Ωράρια λειτουργίας καταστημάτων  

Ζητήσαμε από τη Διοίκηση του Δικτύου Καταστημάτων και του ανθρωπίνου Δυναμικού να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να τηρούνται τα ωράρια εργασίας. 

Παράλληλα, η Τράπεζα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο, συνυφασμένο με την υπάρχουσα 

νομοθεσία, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας να μην αποστέλνονται 

emails και sms κλπ, πέρα του καθορισμένου ωραρίου εργασίας.  

 

Υπεύθυνος Καταστήματος 

Εξακολουθεί και συνεχίζεται το φαινόμενο να επισκεπτόμαστε καταστήματα και να αντικρίζουμε 

ταμπέλες διευθυντών με τον τίτλο Υπεύθυνος Καταστήματος αντί Διευθυντής Καταστήματος. 

Τονίσαμε ότι αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να εξαλειφθεί εκθέτοντας σειρά επιχειρημάτων που 

αφορούν τους υπαλλήλους, την πελατεία και το πρόσωπο της Τράπεζας. 

Η Τράπεζα μας εξήγησε ότι, όπως αποδέχτηκε την προτροπή μας στο παρελθόν να καταργήσει το 

ρόλο του Επικεφαλής του Καταστήματος, αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί και ότι 

αμέσως μετά την εθελουσία θα αναθεωρηθεί. Πρόσθεσαν όμως ότι ο ρόλος αυτός 

αντικατοπτρίζει μια δοκιμαστική περίοδο πχ ενός έτους για τους συναδέλφους που 

αναλαμβάνουν την ηγεσία ενός καταστήματος και δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως.  

 

Επιβράβευση για το διάστημα του Lock Down 

Ζητήσαμε ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απόδοση των δωροεπιταγών των 6€ ανά ημέρα 
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Retail για την περίοδο του Lock Down που είχε ανακοινωθεί από τη Γενική Διεύθυνση 

Καταστημάτων.  Επιπλέον ζητήσαμε να αποδώσουν επιταγές αντίστοιχα και στους συναδέλφους 

που εργάζονται με καθεστώς δανεισμού (Adecco) καθώς και στις καθαρίστριες.  

Η Τράπεζα μας απάντησε ότι έχει ξεκινήσει η αποστολή των φακέλων στους συναδέλφους, ότι το 

παραπάνω μπάτζετ είναι μόνο για τους μόνιμους τραπεζοϋπαλλήλους και όσον αφορά τις 

καθαρίστριες που έχουν μόνιμη εργασία θα το εξετάσουν και θα επανέλθουν.  

 

Ταξίδια Ανταπόδοσης  

Τα τελευταία έτη πραγματοποιείται σειρά ταξιδιών στο πλαίσιο της ανταπόδοσης για την 

επίτευξη στόχων σε επιμέρους καμπάνιες κα. Φέτος τα ταξίδια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του 

Κορονοϊού και αντ’ αυτού η Τράπεζα χορήγησε ταξιδιωτικά κουπόνια με 18μηνη διάρκεια. 

Υπάρχουν όμως ταξίδια τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν έχει χορηγηθεί αντίστοιχο 

κουπόνι. Ζητήσαμε ενημέρωση και η Τράπεζα μας απάντησε ότι υπάρχουν ανάλογα ταξίδια από 

τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες πχ Mastercard οι οποίες δεν τα ανταλλάσσουν με κουπόνια και 

ότι τα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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