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  Δίκτυο Καταστημάτων Retail 
 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Το τελευταίο διάστημα το προεδρείο του Συλλόγου πιστό στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα μέλη μας, 

πραγματοποίησε πάμπολλες συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης με συναδέλφους σχεδόν σε όλα τα καταστήματα του 

Δικτύου.  

Συνεπώς, μέσα από τις συζητήσεις και τις απόψεις που εκφράστηκαν σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις, έχουμε 

διαμορφώσει μια συνολική εικόνα για την κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο 

Δίκτυο. 

Δυστυχώς η εικόνα είναι ζοφερή και η κατάσταση στο Δίκτυο καταστημάτων έχει γίνει αφόρητη όσο ποτέ άλλοτε. 

Ουδέποτε στο παρελθόν οι συνθήκες εργασίας στο Δίκτυο παρουσίασαν τόσο έντονα προβλήματα, με σοβαρές 

επιπτώσεις στη λειτουργία των καταστημάτων, στο προσωπικό και στην εξυπηρέτηση της πελατείας. 

 

Σχεδόν όλα τα καταστήματα παρουσιάζουν εικόνα υποστελέχωσης. Δεν είναι δυνατό το δίκτυο που αποτελεί βασικό 

πυλώνα της τράπεζας για την εξυπηρέτηση των πελατών της, να ανταποκριθεί στην εύρυθμη λειτουργία του με 

δυναμικό τα 3 έως 4 άτομα ανά κατάστημα. Η υποστελέχωση βεβαίως δεν οφείλεται μόνο στην προσαρμογή των 

απαιτήσεων της πανδημίας αλλά και στο μεγάλο αριθμό αποχώρησης συναδέλφων που εργάζονταν στο δίκτυο, ως 

συνέπεια του τελευταίου προγράμματος εθελούσιας.  

 

Αποτέλεσμα αυτών είναι ο συνάδελφος που σήμερα εργάζεται στο δίκτυο να μετατρέπεται σε «άνθρωπος για όλες 

τις δουλειές» και να υποχρεούται να ασχολείται με πολλές δραστηριότητες (ταμείο, θυρωρός, εξυπηρέτηση πελάτη, 

βοήθεια στα μηχανήματα πληρωμών κλπ.). 

 

Εσχάτως λοιπόν εφευρέθη και νέα ορολογία, οι λεγόμενοι «παράλληλοι ρόλοι» ώστε η πολυδραστηριότητα αυτή να 

λάβει και επίσημο χαρακτήρα και μάλιστα με τιμωρητική διάθεση καθότι θα επηρεάσει και την αξιολόγηση.  

 

Χρειάζεται άμεση επίλυση του ζητήματος με ανακατανομή του προσωπικού ή ακόμα και προσλήψεις υπαλλήλων για 

την κάλυψη των κενών θέσεων του δικτύου, ώστε να επιτραπεί η ομαλή του λειτουργία. 
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Ο αντίκτυπος του παραπάνω προβλήματος γίνεται ορατός και σε σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν να 

αντιμετωπίσουν καθημερινά οι συνάδελφοι. 

Το σημαντικότερο από αυτά είναι η καθημερινή πίεση που δέχονται οι συνάδελφοι για επίτευξη ανέφικτων στόχων. 

Εν μέσω πανδημίας και με την οικονομία «παγωμένη» οι στόχοι σε πολλές περιπτώσεις είναι διπλάσιοι σε σχέση με 

πέρυσι. Οι συνάδελφοι που υποχρεούνται να καλύπτουν δύο ακόμη και τρεις θέσεις εργασίας, πρέπει να φέρουν εις 

πέρας εξωπραγματικούς στόχους στα αποτελέσματα τους.  

Σε αυτό το εξαιρετικά εντατικοποιημένο, εξαντλητικό εργασιακό περιβάλλον οι αντοχές των συναδέλφων μας 

βρίσκονται σε οριακό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως η λεκτική πίεση που ασκείται στους υπαλλήλους φτάνει στα όρια του εργασιακού mobbing. Προτροπές 

κάποιων προϊσταμένων (Περιφερειακοί / Διευθυντές) προς τους υπαλλήλους όπως «να εργάζεστε σα χταπόδια με 

πολλά πλοκάμια», ή «αν δεν πιάσεις στοχοθεσία δεν θα λάβεις υπερωρίες» ή «τώρα κάνουμε δουλειά δύο και τριών 

ατόμων» ή «αν δεν πιάσεις τους στόχους θα σε διώξει η τράπεζα» δεν περιποιούν σεβασμό στην αξιοπρέπεια.  

Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και δεν πρέπει να μένουν στο απυρόβλητο. Αναρωτιόμαστε εάν πραγματικά 

σε αυτές τις συνθήκες εργασίας το μότο « Λιγότεροι καταφέρνουμε περισσότερα» συμβάλει στη θετική αξιοποίηση 

των λιγοστών δυνάμεων που απομένουν ή δημιουργεί συνειρμούς απογοήτευσης και έλλειψης κατανόησης της 

πραγματικής κατάστασης. 

Επίσης παρατηρείται μια γενικότερη αναστάτωση λόγω των οργανωτικών αλλαγών (καταστήματα – τομείς) αλλά και 

στην κάλυψη πολλών θέσεων ευθύνης που παρέμειναν κενές λόγω εθελούσιας. 

Τα ανωτέρω επηρεάζουν σημαντικά τη συνοχή και επικοινωνία στην ιεραρχική δομή και λειτουργία του Δικτύου. 

Το ωράριο εργασίας παραβιάζεται σε μεγάλο βαθμό και οι υπερωρίες αποτελούν άγνωστη λέξη για πολλές 

περιφέρειες. Πλέον δεν ψάχνουμε τα καταστήματα που δεν τηρείται το ωράριο, αλλά σε ποια τηρείται. 

Εδώ και πολλά χρόνια, στις συναντήσεις με την Τράπεζα αλλά και σε ανακοινώσεις του Συλλόγου εκφράζουμε τους 

φόβους μας ότι οι υπέρμετροι ατομικοί στόχοι θα δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων 

καθώς και στην «ειλικρινή» πώληση προϊόντων στην πελατεία της Τράπεζας. 

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά και μάλιστα με γραπτά μηνύματα αρμοδίων στην Τράπεζα. Ελπίζουμε να 

επικρατήσει δικαιοσύνη και να μην πληρώσουν πάλι το μάρμαρο οι συνάδελφοι που λειτουργούν στο πλαίσιο εντολών 

από τους προϊσταμένους τους.  

Ταυτόχρονα, θεωρούμε μη αποδεκτό το γεγονός όπου κίνητρα ανταπόδοσης ανακοινώνονται ως ταξίδια για το 2022 

ενώ θα μπορούσαν να δοθούν με τη μορφή κάποιου κουπονιού ή χρηματικού ποσού. 

Αυτή είναι η καθημερινότητα στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.  

Η Τράπεζα έχει τα στοιχεία και πρέπει να παρέμβει άμεσα.  
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Συνάδελφοι, 

Κάποιοι επιλέγουν και επιμένουν να ποντάρουν στην καλλιέργεια κλίματος φόβου που οδηγεί στη δημιουργία ενός 

κακού εργασιακού περιβάλλοντος και επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων αλλά και προς τους πελάτες.  

Εμείς επιλέγουμε τον δρόμο της αλληλεγγύης, της συναδελφικότητας και της διασφάλισης των εργασιακών 

δικαιωμάτων που οδηγεί σε ένα ανθρωποκεντρικό αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον. 

Επιμένουμε ότι ο διάλογος είναι το εργαλείο αντιμετώπισης και λύσης των προβλημάτων. Οι διαφωνίες, οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις είναι μέρος της δημοκρατίας θεμιτές και απόλυτα σεβαστές.  

Οι αποκλεισμοί και η έλλειψη διαλόγου δεν ωφέλησαν και ούτε ωφελούν. 

  
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


