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ύλλογος Δργαζομένων Νέοσ Σατσδρομικού Σαμιεσηηρίοσ 

 
Πανελλήνιος  ύλλογος Προζωπικού Eurobank Ergasias 

 
ύλλογος Πληροθορικής Σατσδρομικού Σαμιεσηηρίοσ 

 
ύλλογος Προζωπικού Eurobank (Πρώην Αθηνών) 

 
 
 

Αθήνα 26/04/2016 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Κοινή Συνάντηση Συλλόγων 

με τη Γενική Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Οδηγός μας η διαζθάλιζη ηων 
εργαζιακών μας δικαιωμάηων 

Αγαπθτοί Συνάδελφοι, 
 
Στισ 20/04/2016 πραγματοποιικθκε θ ςυνάντθςθ που είχαμε ηθτιςει από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ Νζασ Κλαδικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ Ο.Τ.Ο.Ε. – 
Τραπεηϊν και ειδικότερα ςτα κζματα: 
 

 Εφαρμογι Κλαδικισ – ΑΜΕΑ 

 τεγαςτικά Δάνεια – Ρυκμίςεισ 

Στθ ςυνάντθςθ αυτι παραβρζκθκαν οι Πρόεδροι των τεςςάρων Συλλόγων. 
 
Ζθτιςαμε από τθν Τράπεηα να προχωριςει ςτθν εφαρμογι τθσ Κλαδικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 
ανταποκρινόμενθ ςτο πνεφμα και ςτθν ουςία αυτισ τθσ ςυμφωνίασ παραμερίηοντασ γραφειοκρατικζσ 
αγκυλϊςεισ και μικρόψυχεσ αντιλιψεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί κετικό κλίμα προσ όφελοσ των 
εργαηομζνων και τθσ Τράπεηασ. 
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Συγκεκριμζνα : 
 
1. Για εργαηόμενουσ γονείσ ι ςυηφγουσ ΑΜΕΑ θ Σφμβαςθ ορίηει ξεκάκαρα : 

 

Α) Μείωςθ του ωραρίου για μια (1) ώρα τθν θμζρα, ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. Τθν 

επιλογι αν κα είναι ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ τθν ζχει ο δικαιοφχοσ ςε ςυνεργαςία με 

τουσ προϊςταμζνουσ του. 

 

Β) Τα αιτιματα τοποκζτθςθσ των εν λόγω δικαιοφχων κοντά ςτθν κατοικία τουσ να 

υλοποιοφνται άμεςα ϊςτε να διευκολφνονται οι Συνάδελφοι. 

 

Γ) Σχετικά με τισ άδειεσ των δώδεκα (12) και δζκα (10) επιπλζον θμερών ανά θμερολογιακό ζτοσ 

αυτζσ κα χορθγοφνται μετά τθν εξάντλθςθ τθσ κανονικισ άδειασ. Θεωροφνται όμωσ κανονικζσ 

άδειεσ και κα πρζπει να εμφανίηονται ςτο ςφςτθμα.  

 

Επ’ αυτϊν, ο εκπρόςωποσ τθσ Τράπεηασ μασ ανακοίνωςε ότι κα ακολουκιςουν ςφντομα 

εγκφκλιοι με διευκρινιςεισ, ςε πνεφμα αλλθλεγγφθσ και κετικισ αντιμετϊπιςθσ, ςτο πλαίςιο των 

δεςμεφςεων που απορρζουν από τθν Κλαδικι Σφμβαςθ. 

 

2. ε ςχζςθ με τισ ρυκμίςεισ των δανείων και τθν εφαρμογι του “split balance” αναλφςαμε 

διεξοδικά τον τφπο και τθν ουςία τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ που δεν επιδζχεται παρερμθνείεσ και 

πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

Α) Όποιοσ αιτείται ρφκμιςθ “split balance”, και το δάνειο του είναι ενιμερο και ςυνδεδεμζνο με 

πάγια εντολι με το λογαριαςμό μιςκοδοςίασ, να εγκρίνεται πάραυτα. 

 

Β) Οι  όροι τθσ Δανειακισ Σφμβαςθσ να παραμείνουν ωσ ζχουν.  

 

Καταςτιςαμε ςαφζσ ότι θ ανωτζρω ρφκμιςθ αφενόσ μεν διαςφαλίηει πλιρωσ τθν τράπεηα κακότι θ 
τοκοχρεωλυτικι δόςθ ςυνδζεται με το λογαριαςμό μιςκοδοςίασ και αφετζρου εξαςφαλίηει ςθμαντικά 
μειωμζνεσ τοκοχρεωλυτικζσ δόςεισ και κατά ςυνζπεια ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ των ςυναδζλφων, 
άκρωσ απαραίτθτο ςτισ δφςκολεσ περιόδουσ που διανφουμε. 
 
Ο εκπρόςωποσ τθσ Τράπεηασ, μασ ενθμζρωςε, ότι ιδθ θ Τράπεηα διαμορφϊνει τθ διαδικαςία 
υλοποίθςθσ και δεν ζχουν ακόμθ οριςτικοποιθκεί οι τελικζσ αποφάςεισ. Οι κζςεισ μασ 
καταγράφκθκαν και λαμβάνονται υπόψθ χωρίσ όμωσ να υπάρξει κάποια ρθτι δζςμευςθ. 
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Αγαπθτοί Συνάδελφοι, 
 
Ήταν θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με εκπροςϊπουσ τθσ Τράπεηασ με τθ ςυμμετοχι των τεςςάρων Συλλόγων. 
 

Θα ςυνεχίςουμε τθν ενωτικι μασ πορεία. 
 

Ζχουμε να κάνουμε πολλά ακόμθ. 
 
Καλοφμε όλουσ τουσ Συναδζλφουσ που εργάηονται ςτθν Τράπεηα να απευκφνονται ςτουσ Συλλόγουσ 
μασ για κζματα που άπτονται τθσ Κλαδικισ Σφμβαςθσ, είτε για διευκρινιςεισ, είτε ςε περίπτωςθ 
παρερμθνείασ ι υπζρβαςθσ κατά τθν εφαρμογι από τθν Τράπεηα.  
 

Είμαςτε οι εκφραςτζσ και εγγυθτζσ τθσ Κλαδικισ φμβαςθσ ςτθν Eurobank. 
 

Πυξίδα και οδθγόσ μασ θ διαςφάλιςθ των εργαςιακών μασ δικαιωμάτων. 
 
 

 
 

ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ 
 

ΟΗ ΠΡΟΔΓΡΟΗ                             ΟΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ 

 

ΑΝΣΩΝΖ ΓΔΛΖΥΑΣΗΟ                      ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΡΗΒΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ                   ΒΑΗΛΔΗΟ ΒΛΑΥΟ 

ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ                         ΔΦΖ ΕΖΡΑ 

ΜΑΡΗΑ ΒΟΣΕΑΚΖ                                  ΔΜΔΛΖ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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