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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άδειες “Bonus”
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Το προηγούμενο διάστημα οι σύλλογοί μας πραγματοποίησαν μία έρευνα-ερωτηματολόγιο στο
οποίο καταγράφηκαν οι θέσεις, οι προβληματισμοί και η φωνή μιας συντριπτικά μεγάλης
μερίδας συναδέλφων στην Τράπεζα. Κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν τις άδειες και μια εξ’
αυτών διερεύνησε τη χορήγηση αδειών “Bonus” στην Τράπεζα. Το αποτέλεσμα ήταν
χαρακτηριστικό και το συμπέρασμα πλήρως εναρμονισμένο με αυτό που ακούγαμε και
φοβόμασταν.

Αφενός δεν χορηγείται η άδεια Bonus στο μεγαλύτερο ποσοστό συναδέλφων στην Τράπεζα και
αφετέρου, τα ποσοστά κατανομής της διαφοροποιούνται αρκετά και ανάλογα με το χώρο
εργασίας των συναδέλφων. Συγκεκριμένα, στις κεντροποιημένες υπηρεσίες η άδεια χορηγείται
στην πλειοψηφία των συναδέλφων. Στην αντίπερα όχθη όμως, στο Δίκτυο καταστημάτων τα
ποσοστά αντιστρέφονται και ιδιαίτερα στο δίκτυο καταστημάτων Eurobank όπου η άδεια Bonus

1

χορηγείται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.

Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι, σύμφωνα με τη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2006-2007,
άρθρο 12, «άδεια που χορηγείται εντός της χρονικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30
Απριλίου ή από 1ηΟκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου προσαυξάνεται κατά μια επιπλέον ημέρα
άδειας για κάθε πέντε (5) συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής άδειας».

Το θέμα το έχουμε θέσει επανειλημμένως με προτάσεις, και λύσεις.

Καλούμε την τράπεζα να δώσει λύση, να διασφαλίσει καθολικά την ομαλή άσκηση του εν
λόγω δικαιώματος και να εφαρμόσει την κλαδική ΣΣΕ τροποποιώντας το σύστημα “Manpower”
ώστε όποιος λαμβάνει και συμπληρώνει πέντε ημέρες κανονικής άδειας να δικαιούται αυτόματα
μία επιπλέον ημέρα άδειας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 της ΣΣΕ ΟΤΟΕ –ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2006-2007.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Σας καλούμε να ασκήσετε το αναφαίρετο αυτό δικαίωμά σας και να καταθέσετε γραπτώς το
αίτημα σας. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε τυχόν αντιδράσεις η άρνηση έγκρισης
επικοινωνήστε άμεσα με το σύλλογό σας.
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
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