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 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σε συνέχεια της συνάντησης μας με την Διοίκηση του Δικτύου Καταστημάτων (17-09-2020) και της επιστολής 

μας Νο37/27-11-2020, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης 

του Προεδρείου του Συλλόγου μας, με την Επικεφαλής HR Business Partnering Retail κα Δασκαλάκη και τον 

Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας κο Σωτηρόπουλο, με θέμα τα ζητήματα 

καθημερινότητας στο δίκτυο καταστημάτων Retail της Τράπεζας. 

Στην συνάντηση αναφερθήκαμε στα εξής θέματα: 

• Εφεδρείες 

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα έχει υποπέσει στην αντίληψη μας, ότι δυστυχώς το μέτρο της 

εφεδρείας δεν τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς 

υπάρχουν περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται καθόλου ή εφαρμόζεται «μερικώς» και για 

«ημετέρους». Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου καλούν για εργασία στα 

καταστήματα  υπαλλήλους καταχωρημένους σε καθεστώς εφεδρείας. 
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Η απάντηση των εκπροσώπων του HR ήταν ότι η επιλογή της εφεδρείας είναι θεσμοθετημένη από 

την Τράπεζα και όχι από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η χρησιμότητά της αποτελεί ένα είδος “backup” 

για κάλυψη προβλημάτων στα καταστήματα του δικτύου καθώς η λύση της τηλεργασίας δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί στο σύνολο των συναδέλφων του Δικτύου. 

Παρόλα αυτά επιμείναμε ότι η διαδικασία επιλογής των συναδέλφων που βγαίνουν σε εφεδρεία 

πρέπει να εφαρμόζεται συνολικά, κυκλικά  και με διαφανείς όρους για τους συναδέλφους.  

• Ωράρια 

Πλέον, έχει γίνει συνήθεια η κατ’ επανάληψη καταστρατήγηση του ωραρίου. Αυτό κυρίως οφείλεται 

στην έλλειψη προσωπικού και στο γεγονός της παρουσίας πελατών στο χώρο και μετά το πέρας του 

ωραρίου συναλλαγών. Αξίζει να αναφερθούν ο μεγάλος όγκος εργασιών που έχουν οι συνάδελφοι 

κατά το κλείσιμο, τα meetings και η μη τήρηση των οδηγιών της Τράπεζας πχ συμφωνία των ΑΤΜs 

τα μεσημέρια. 

Από τη μεριά των εκπροσώπων της τράπεζας είχαμε τη διαβεβαίωση ότι η Διοίκηση παραμένει πιστή 

στη “γραμμή” για τήρηση των ωραρίων και την μη πραγματοποίηση meeting εκτός ωραρίου, πόσο 

μάλλον κατά την περίοδο της πανδημίας.  

• Συμπεριφορές 

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας τόνισε τις απαράδεκτες για την εποχή μας  συμπεριφορές 

προϊσταμένων που παρουσιάζονται ως αφεντικά και με αυταρχικό τρόπο.  

Δηλώσαμε προς τους εκπροσώπους του Ανθρώπινου δυναμικού ότι τέτοιες συμπεριφορές που 

θίγουν την αξιοπρέπεια των συναδέλφων όπως (π.χ. απειλητικά email που εμπεριέχουν εκβιασμό 

για επίτευξη στοχοθεσίας, λεκτικές απειλές κ.τ.λ.)  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη μεριά 

μας. 
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Συμπεριφορές με υποτιμητικό και αυταρχικό ύφος δεν έχουν όφελος για την Τράπεζα και 

λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εργασιών και του προσωπικού. 

• Άδειες 

Η μη χορήγηση αδειών πχ γονικών ή bonus (Χειμερινή) γιατί ο περιφερειακός τις θεωρεί 

δημοσιοϋπαλληλικές ή γιατί τις χρησιμοποιούν ως μέσο τιμωρίας ή επιβράβευσης συναδέλφων 

είναι τουλάχιστον κατακριτέα. 

Όσον αφορά προβλήματα με τις άδειες, τα ωράρια και τις συμπεριφορές οποτεδήποτε υποπίπτουν στην 

αντίληψη μας, θα τις γνωστοποιούμε εγκαίρως στο HR ώστε με τη σειρά του να παρεμβαίνει προς επίλυση 

τους. Ειδάλλως θα αναγκαζόμαστε να τις κοινοποιούμε δημοσίως στους συναδέλφους και να προβαίνουμε 

σε περαιτέρω ενέργειες.  

• Στοχοθεσία 

               Η Τράπεζα οφείλει να επαναπροσδιορίσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο απαιτούνται οι στόχοι. Οι 

συνάδελφοι καθημερινά βομβαρδίζονται με αμέτρητα emails και τηλέφωνα για την παραγωγή τους. Πολλές 

φορές μάλιστα τα mails αυτά είναι γραμμένα με ύφος ως να απευθύνονται σε μη νοήμονα όντα. 

 

• Αιτήματα Μετακίνησης 

 Η Τράπεζα οφείλει να εξετάσει σειρά αιτημάτων συναδέλφων που μένουν στάσιμα για έτη χωρίς καν να 

απαντηθούν. 
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• Υπεύθυνοι Καταστημάτων του Δικτύου 

Επισημάναμε για άλλη μια φορά, ότι σε αυτό το χρονίζον πρόβλημα θα πρέπει να αρθεί ο τίτλος του 

Υπεύθυνου Καταστήματος. Όποιος έχει την ευθύνη του καταστήματος πρέπει να ονομάζεται 

Διευθυντής.    

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Τράπεζας αναγνώρισαν το πρόβλημα και μας διαβεβαίωσαν 

ότι θα υπάρξει διαδικασία σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Συνάδελφοι 

Ως  Σύλλογος συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά στα όποια ζητήματα με στόχο την προάσπιση των 

συμφερόντων των εργαζομένων. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα στην εργασία τους να 

μας το καταγγέλλουν άμεσα. 

Στοχεύουμε στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου, αντιλαμβανόμενοι ξεκάθαρα τον θεσμικό 

μας ρόλο  και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των συναδέλφων. 

Η ευημερία και η ανάπτυξη της Τράπεζας είναι βασικός στόχος αλλά, δηλώνουμε ρητά ότι δεν κάνουμε βήμα 

πίσω σε οποιαδήποτε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


