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Θέμα : <<Χειμερινή Άδεια >>    

 
 

Σε συνέχεια α) της από 21/02/2019 ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της 

χειμερινής άδειας (Bonus), β) της επιστολής μας με ΑΠ 14/2015 και λαμβάνοντας υπόψη α) τις ΣΣΕ ΟΤΟΕ-

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ( ΣΣΕ 1989 άρθρο 17, ΣΣΕ 2004-2005 άρθρο 7, ΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 12), β) την Πολιτική 

Αδειών (κωδικός 059/ έκδοση 2-08/03/2016) με έναρξη ισχύς 01/01/2016 και γ) την Οδηγία 

Παρακολούθησης και Καταγραφής Ανθρωποδύναμης (έκδοση 5-02/03/2018), σας παραθέτουμε τη 

νομική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΤΟΕ: 

 

ΑΔΕΙΑ- BONUS 

«Η άσκηση του δικαιώματος λήψης των υποχρεωτικών αδειών συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη 

σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, όσο και στην ικανοποιητική απόδοση και παραγωγικότητα 

τους στην εργασία τους. 

Βάσει της κλαδικής ΣΣΕ 2004-2005 ΟΤΟΕ-Τραπεζών (άρθρο 7) όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον 

εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή συνόλου της κανονικής αδείας του στο διάστημα  από 01.01. έως 30.04 

και από 01.10 έως 31.12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο 
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χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα αδείας.  

Ωστόσο, με το έγγραφο Πολιτικής Αδειών της τράπεζας Eurobank, για τη χορήγηση των αδειών (bonus) 

τίθεται ως προϋπόθεση η εξάντληση της κανονικής αδείας χωρίς αυτό να προβλέπεται από την κλαδική 

ΣΣΕ.  

Επομένως η Eurobank πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική αδειών, ώστε όσοι εργαζόμενοι λαμβάνουν 

την κανονική αδεία από 01.01 έως 30.04 και από 01.10 έως 31.12, να προστίθεται μια μέρα αδείας για 

κάθε πέντε εργάσιμες ημέρες εντός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, χωρίς να τίθεται ως 

προϋπόθεση η εξάντληση της κανονικής αδείας (όπως ορθώς σημειώνεται στην Οδηγία 

Παρακολούθησης και Καταγραφής Ανθρωποδύναμης).» 

 

Παρακαλούμε για την, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αναθεώρηση της πολιτικής αδειών και 

οποιουδήποτε εγγράφου ή/και ενημερωτικού υλικού (πχ CONNECTED) καθώς και την άμεση ενημέρωση 

των υπηρεσιών της τράπεζας ώστε να προσαρμοστούν στα οριζόμενα από την κλαδική ΣΣΕ. 

 

 
  

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας  

 
 

Αντώνης Δεληχάτσιος                 Παναγιώτης Μπλάνας 

 
 


