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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EUROBANK 2021 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Υπηρεσιακή Εξέλιξη 

 Προστασία της Απασχόλησης 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  

2.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 A1. Μισθολογικές Βελτιώσεις 

 Α2. Επίδομα Θέσης Ευθύνης  

 A3. Επίδομα Γέννησης Τέκνων 

 A4. Επίδομα Παιδικής Μέριμνας 

 A5. Επιστημονικό Επίδομα – Επίδομα Σπουδών 

 A6. Επίδομα Εξομάλυνσης 

 A7. Επίδομα Stand By 

 A8. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας 

 A9. Επίδομα Εξόδων Κίνησης ΑμεΑ 

 A10. Επίδομα Ξένης Γλώσσας 

 A11. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού 

 A12. Επίδομα Οικιακής Τροφού 

 A13. Ετήσια εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση Πολυτέκνων 

 A14. Επίδομα Μονογονεϊκών Οικογενειών 

 A15. Επιδότηση ετήσιων καρτών Συγκοινωνιών 

2.Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ 

 B1. Άδεια Ανθυγιεινή 

 B2. Άδεια Θανάτου Συγγενούς 

 B3. Άδεια Φοιτητική 

 B4. Άδεια Αιμοδοτική για δότες αιμοπεταλίων. 

 B5. Άδεια Γέννησης Τέκνου για τον Πατέρα 

 B6. Άδεια Θηλασμού & σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου 

 B7. Άδεια Μονογονεϊκών Οικογενειών 

 B8. Άδεια γονέα/συνοδού για νοσοκομειακή νοσηλεία ανηλίκου τέκνου/γονέα 

 B9. Άδεια γονέα τέκνου με ανάγκη μετάγγισης αίματος 
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 B10. Άδεια μηχανογραφική 

 B11. Άδεια για Εξωσωματική Γονιμοποίηση 

2.Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 Γ1. Στεγαστικό δάνειο – ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση θανάτου 

 Γ2. Στεγαστικά Δάνεια – Ασφαλιστική Κάλυψη Πυρός-Σεισμού 

 Γ3. Στεγαστικό δάνειο – ρυθμίσεις θεμάτων εξόδων δανείων 

 Γ4. Προϋπηρεσία για λήψη στεγαστικού δανείου βάσει ΟΤΟΕ 

 Γ5. Καταναλωτικά Δάνεια 

 Γ6. Δάνειο Πιστωτικών Διευκολύνσεων Προσωπικού 

 Γ7. Πιστωτική Κάρτα Προσωπικού 

 Γ8. Ρυθμίσεις Δανείων 

2.Δ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ 

 Δ1. Ομαλή παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ. 

 Δ2. Συναντήσεις (Meetings) 

 Δ3. Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας 

2.Ε. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 Ε1. Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Παροχών Ζωής 

 Ε2. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα 

 Ε4. Παροχές Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 

2.ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΙΠΑ 

 ΣΤ1. Ψηφιοποίηση και μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή 

 ΣΤ2. Εξωτερίκευση Εργασιών 

 ΣΤ3. Ικανοποίηση αιτημάτων συνυπηρέτησης 

 ΣΤ4. Συγγενείς υπάλληλοι – πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων 

 ΣΤ5. Εργασιακό Στρες και Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι 

 ΣΤ6. Τηλεργασία 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θεωρούμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κανονισμού 

Εργασίας. 

 

Προτείνουμε να συσταθεί άμεσα διασυλλογική επιτροπή ώστε να διαμορφώσει λεπτομερώς την 

πρόταση των εργαζομένων για νέο Κανονισμό Εργασίας. 

Δύο θέματα θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα: 

 

1. Υπηρεσιακή εξέλιξη 

Να καταγραφεί, να θεσμοθετηθεί διαφανής διαδικασία προαγωγών καθώς και δημιουργία 

οργάνου – συμβουλίου παρακολούθησης της με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Για το σκοπό 

αυτό μπορεί η τράπεζα να εντάξει υπηρεσιακή βαθμίδα εξέλιξης, παράλληλη των Grades.  

2. Προστασία της απασχόλησης εργασίας  

2.1 Δέσμευση της Τράπεζας για προστασία τα  απασχόλησης. 

 

2.2 Η καταγγελία της Σύμβασης να επιτρέπεται σε δυο περιπτώσεις : 

 Καταγγελία για σπουδαίο λόγο 

 Καμία μονομερή καταγγελία σύμβασης εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους. 

 

Θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της τράπεζας να επενδύσει στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός 

καλού εργασιακού κλίματος. Ένα εργασιακό κλίμα που θα στηρίξει τον εργαζόμενο και θα θωρακίσει 

την τράπεζα στις προκλήσεις που ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 
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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α1. Μισθολογικές Βελτιώσεις  

Αίτημα: 

Χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων σε όλο το προσωπικό, ιδιαίτερα στους χαμηλόμισθους 

υπαλλήλους. 

Εφαρμογή ελάχιστου μισθολογικού πλαφόν 2000€ σε Διευθυντές, RM και έχοντες ανάλογες 

θέσεις στις διευθύνσεις Κεντρικών Υπηρεσιών.  

 

Α2. Επίδομα Θέσης Ευθύνης 

Τι ισχύει: 

Η Τράπεζα αμείβει τους έχοντες θέσεις αυξημένων αρμοδιοτήτων ανάλογα με αυτές και βάσει 

πολιτικής αμοιβών η οποία είναι αδιαφανής προς τους υπαλλήλους της. Θεωρούμε ότι η 

συγκεκριμένη συνθήκη ενισχύει την αδιαφάνεια,  την αίσθηση της αδικίας και δυσχεραίνει τις 

σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Στην πράξη η ανωτέρω προσέγγιση αποτυγχάνει να εξαλείψει 

αδικίες και σφάλματα εφαρμογής. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός της κάλυψης πολλών θέσεων 

ευθύνης, μετά από την αποχώρηση πολλών συναδέλφων με πρόγραμμα ευνοϊκών όρων 

(εθελουσία), όπου πολλοί συνάδελφοι ανέλαβαν θέσεις ευθύνης χωρίς αναπροσαρμογή μισθών. 

Αίτημα: 

Χορήγηση επιδόματος Θέσης Ευθύνης από το επίπεδο του Υπευθύνου Τμήματος.  
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Α3. Επίδομα Γέννησης Τέκνων 

Τι ισχύει: 

 156€ για το 1ο παιδί 

 156€ για το 2ο παιδί 

 220€ για το 3ο παιδί 

 245€ για το 4ο παιδί 

 275€ για το 5ο παιδί  

 310€ για το 6ο παιδί και άνω και για κάθε παιδί. 

 

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται στο 100% εφόσον οι αποδοχές (εξαιρείται το παρών επίδομα) 

δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 2.000 ευρώ μηνιαίως. 50% για εισοδήματα 2001€ έως 2500€. 

Από 2501€ και άνω το επίδομα είναι μηδέν. 

 

Αίτημα : 

 Αναγνώριση του επιδόματος σε όλους τους συναδέλφους. Ορος επιχειρησιακης 

 Αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 500€. 

 

Α4. Επίδομα Παιδικής Μέριμνας 

 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

 

Αίτημα: 

 Ένταξη του - οριζόμενου και στην Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - επιδόματος Παιδικής 

Μέριμνας ποσοστοποιημένο στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο με ποσοστό 5,71% (στο ποσό των 

55€). 
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Α5. Επιστημονικό Επίδομα – Επίδομα Σπουδών  

Τι ισχύει: 

Στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ανωτέρων ή ανωτάτων ελληνικών σχολών ή τίτλο 

ισότιμων αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστήμιων ή μεταπτυχιακό τίτλο, χορηγείται μηνιαίο 

επιστημονικό επίδομα, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε 

εργαζόμενος-η. 

Αίτημα: 

Το χορηγούμενο Επιστημονικό Επίδομα όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ΣΣΕ ΟΤΟΕ-

ΤΡΑΠΕΖΩΝ  να μην συμψηφίζεται με το συμβατικό μισθό.  

Α6. Επίδομα Εξομάλυνσης 

 

Τι ισχύει:  

35€ το μήνα. 

Αίτημα: 

Αύξηση στα 60€ 

 

Α7. Επίδομα Stand By  

 

Τι ισχύει: 

Χορηγείται μηνιαίο επίδομα Stand By επιπλέον του συμβατικού μισθού μέχρι 366,84€ ανάλογα 

με τις ώρες σε εξειδικευμένο προσωπικό για την τεχνολογική υποστήριξη όλων των λειτουργιών 

της τράπεζας και το προσωπικό ασφαλείας. 

 

Αίτημα: 

Αύξηση επιδόματος στα 450€. 
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Α8. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας 

 

Τι ισχύει:  

Επίδομα 12% επί του μισθολογικού κλιμακίου σε όσους εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους. 

 

Αίτημα: 

Αναγνώριση σε όσους εργάζονται σε περιοχές με περιβαλλοντική ρύπανση και πιο  

συγκεκριμένα στις γεωγραφικές περιοχές της Πτολεμαΐδας, Ελευσίνας, Μεγαλόπολης, Κοζάνης 

και Φλώρινας. 

 

Α9. Επίδομα Εξόδων Κίνησης ΑμεΑ  

 

Τι ισχύει:  

Έξοδα κίνησης ποσού 100€ μηνιαίως, σε υπαλλήλους ΑΜΕΑ. 

 

Αίτημα: 

Αύξηση στα 300€ μηνιαίως. 

Α10. Επίδομα Ξένης Γλώσσας 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

Χορηγείται Επίδομα Άριστης Γνώσης Ξένης Γλώσσας, επιπέδου Γ2 (C2), σε ποσοστό 7% επί του 

εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου του εργαζόμενου, στους κατόχους πτυχίων – 
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πιστοποιητικών ή αντίστοιχων τίτλων, όπως αυτοί περιγράφονται στους εκάστοτε πίνακες του 

ΑΣΕΠ. , με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία παραλαβής του δικαιολογητικού. Σε περίπτωση 

Άριστης Γνώσης δύο ή περισσοτέρων Ξένων Γλωσσών το επίδομα χορηγείται για την μία 

Γλώσσα. 

 

Α11. Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Τι ισχύει: 

Οι τράπεζες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορηγούν, για κάθε παιδί 

μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Ά Δημοτικού, βρεφονηπιακό επίδομα ύψους 260€ 

μηνιαίως. 

Αίτημα: 

Αύξηση του ποσού στα 300€ μηνιαίως. 

 

Α12. Επίδομα Οικιακής Τροφού 

 

Τι ισχύει: 

Όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνουν έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού λόγω μη ύπαρξης 

βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της κατοικίας του εργαζόμενου, δύναται να τους χορηγηθεί 

κατόπιν αιτήσεώς τους, μια μόνον μηνιαία ειδική παροχή ύψους 130€ για την περίπτωση που για 

τη φύλαξη στο σπίτι απασχολείται οικιακή τροφός. 

 

Αίτημα: 

Αύξηση του ποσού στα 200€ μηνιαίως. 
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Α13.  Ετήσια εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση Πολυτέκνων 

 

Τι ισχύει: 

Ετήσιο εφάπαξ  ποσό στους υπαλλήλους που έχουν τρία (3) παιδιά € 800 ευρώ και σε 

υπαλλήλους που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω,  € 1000 ευρώ. 

Αίτημα : 

Αύξηση όλων των παραπάνω ποσών κατά 400€. 

 

Α14. Επίδομα Μονογονεϊκών Οικογενειών 

Τι Ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

 

Αίτημα: 

Στους εργαζόμενους που είναι μονογονείς, χορηγείται επίδομα 100 ευρώ μηνιαίως. Ως 

μονογονέας θεωρείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 

αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων και η καταβολή 

του επιδόματος αφορά περιπτώσεις τέκνων γεννηθέντων ή υιοθετημένων εκτός γάμου και 

περιπτώσεις μονογονέα λόγω χηρείας. 

Α15. Επιδότηση ετήσιων καρτών Συγκοινωνιών 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

Επιδότηση ετήσιας κάρτας απεριόριστων διαδρομών Ο.Α.Σ.Α & Ο.Α.Σ.Θ με το ποσό των 200€ 

ανά έτος.  
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Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ 

 

Β1. Άδεια Ανθυγιεινή 

 

Τι ισχύει: 

Άδεια 7 ημερών ανά ημερολογιακό έτος για όσους εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους. 

 

Αίτημα: 

Αναγνώριση σε όσους εργάζονται σε περιοχές με περιβαλλοντική ρύπανση και πιο  

συγκεκριμένα στις γεωγραφικές περιοχές της Πτολεμαΐδας, Ελευσίνας, Μεγαλόπολης, Κοζάνης 

και Φλώρινας. 

 

Β2. Άδεια Θανάτου Συγγενούς 

 

Τι ισχύει: 

 

Χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου γονέων και 

τέκνων (συγγενής εξ αίματος Ά Βαθμού). Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, αδελφού, γονέα εξ’ 

αγχιστείας, τέκνου εξ αγχιστείας δύο (2) ημέρες. Για τις άλλες συγγενικές σχέσεις χορηγείται 

άδεια διάρκειας μιας (1) ημέρας. 

 

Αίτημα: 

3 ημέρες για όλους τους συγγενείς Ά και ΄Β Βαθμού (και τους εξ αγχιστείας). 
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Β3.  Άδεια Φοιτητική  

 

Τι ισχύει: 

 

Παρέχεται Φοιτητική άδεια μετ’ αποδοχών, συνολικής διάρκειας έως 15 εργασίμων ημερών 

ετησίως σε εργαζόμενους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι. για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές 

σπουδές. 

Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε τμήματα, μέχρι τρεις (3) ημέρες κατά εξεταζόμενο μάθημα, στις 

οποίες θα περιλαμβάνεται πάντα η ημέρα της εξέτασης (συμπεριλαμβάνονται και οι εξετάσεις 

που γίνονται μέσω διαδικτύου), αποδεικνυόμενη με τα οικεία δικαιολογητικά. Εφόσον ο 

εργαζόμενος δίνει εξετάσεις Σάββατο ή Κυριακή, μπορεί να λάβει τη Φοιτητική Άδεια Τετάρτη, 

Πέμπτη και Παρασκευή. 

Σε περίπτωση απόκτησης Διδακτορικού διπλώματος χορηγείται δικαίωμα Φοιτητικής άδειας μετ’ 

αποδοχών συνολικά 2 εργασίμων ημερών για την παρουσίαση της διατριβής . 

 

Αίτημα: 

Αύξηση ημερών σε 17 ημέρες με αποδοχές. 

 

 

 

Β4.  Άδεια Αιμοδοτική για δότες αιμοπεταλίων. 

Τι ισχύει:  

Για κάθε αιμοδοσία μία (1) μέρα και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο. 

 

Αίτημα:  

Άδεια χορήγησης δύο (2) ημερών για κάθε αιμοληψία αιμοπεταλίων μέχρι δύο φορές το 

χρόνο. 
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Β5. Άδεια Γέννησης Τέκνου για τον Πατέρα 

 

Τι Ισχύει: 

Χορηγείται Άδεια Γέννησης Τέκνου τριών (3) ημερών μετ’ αποδοχών για τον έτερο γονέα για τη 

γέννηση του τέκνου τους. Η προβλεπόμενη από την Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ- Τραπεζών 2019-2021 

Άδεια Γέννησης Τέκνου, προσαυξάνεται μέχρι και δύο (2) ημέρες μετ’ αποδοχών, σε περίπτωση 

καισαρικής ή επιπλοκής υγείας, η οποία απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του βρέφους, υπό την 

προϋπόθεση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών. 

 

Αίτημα: 

Εφόσον δεν προβλεφθεί στο αναμενόμενο εργασιακό νομοσχέδιο: 

Αύξηση των τριών ημερών σε δεκατέσσερις (14). 

 

 

 

Β6. Άδεια Θηλασμού & σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου 

 

Τι ισχύει:  

Οι  Τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο (2) ωρών για τα πρώτα δύο 

έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη. Εναλλακτικά εξετάζεται θετικά η 

σωρευτική χορήγηση εννέα (9) μηνών αντί μειωμένου ημερήσιου ωραρίου (εκτός εκείνων  των 

περιπτώσεων  που συντρέχουν  σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι περί του αντιθέτου).  (ΣΣΕ ΟΤΟΕ) 

Τα ανωτέρω δικαιούνται οι άγαμοι γονείς καθώς  και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) 

ετών, με  χρονική αφετηρία την υιοθεσία.  
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Αίτημα: 

 Στην περίπτωση γέννησης διδύμων ή περισσοτέρων τέκνων να δίνεται μειωμένο ωράριο 

εργασίας κατά δύο ώρες και για το 3ο και 4ό έτος από τον τοκετό μιας και οι ανάγκες φροντίδας 

είναι πολύ μεγαλύτερες.  

 Ανάλογα, στην περίπτωση δε χορήγησης σωρευτικής άδειας να χορηγείται επιπλέον άδεια 3 

μηνών.  

 

Β7. Άδεια Μονογονεϊκών Οικογενειών 

 

Τι ισχύει:  

Στους/ις εργαζόμενους/ες, που έχουν χηρέψει και στον/ην άγαμο/η γονέα, που έχει την 

επιμέλεια παιδιού μέχρι την ηλικία των δώδεκα (12), χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών 

ετησίως, Γονείς με τρία παιδιά ή και περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών 

Αίτημα :  

 Αύξηση του ορίου ηλικίας από δώδεκα (12) σε δεκαέξι (16) χρονών. 

 Ένταξη γονέων που είναι διαζευγμένοι και ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια.  

 

Β8. Άδεια γονέα/συνοδού για νοσοκομειακή νοσηλεία ανηλίκου τέκνου/γονέα 

Τι ισχύει:  

Για  νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, ανηλίκου (ηλικίας μέχρι 12 ετών) τέκνου υπαλλήλου, ο 

υπάλληλος δικαιούται, άδεια μετ’ αποδοχών μέχρι 5 ή 6 ημέρες ετησίως 

Αίτημα: 
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 Αύξηση του ορίου ηλικίας από δώδεκα (12) σε δεκαοχτώ (18) χρονών. 

 Αύξηση ημερών αδείας στις δέκα (10). 

 

Β9. Άδεια γονέα τέκνου με ανάγκη μετάγγισης αίματος 

Τι ισχύει:  

Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών, το οποίο πάσχει από νόσημα 

που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική 

ασθένεια, ή χρήζει  μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών 

κατ’ έτος  με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Αίτημα: 

Αύξηση των ημερών σε είκοσι δύο (22) ημέρες με αποδοχές. 

 

Β10. Άδεια μηχανογραφική 

Τι ισχύει:   

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

 Χορήγηση μίας (1) ημέρας επιπλέον άδειας το μήνα για του εργαζόμενους στη 

μηχανογράφηση όπου εργάζονται σε καθεστώς βάρδιας, 

 Χορήγηση μιας (1) ημέρας άδειας  στις περιπτώσεις Stand By όπου είναι αναγκαία η 

φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας στις Αργίες   
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Β11. Άδεια για Εξωσωματική Γονιμοποίηση 

Τι ισχύει:   

ΤΙΠΟΤΑ 

 

Αίτημα: 

Εφόσον δεν προβλεφθεί στο αναμενόμενο εργασιακό νομοσχέδιο: 

Στις εργαζόμενες γυναίκες που υποβάλλονται σε επέμβαση εξωσωματικής γονιμοποίησης 

χορηγείται άδεια με αποδοχές επτά (7) ημερών για κάθε επέμβαση, μη συμψηφιζόμενη με την 

κανονική ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

 

Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Γ1. Στεγαστικό δάνειο – ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση θανάτου 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

Ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής του συναδέλφου με ποσοστό κάλυψης 100% από την Τράπεζα 

για την αποπληρωμή του Δανείου. 

Γ2. Στεγαστικά Δάνεια – Ασφαλιστική Κάλυψη Πυρός-Σεισμού 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

 

Αίτημα: 

Κάλυψη του κόστους των ασφαλίστρων Πυρός – Σεισμού..  
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Γ3. Στεγαστικό δάνειο – ρυθμίσεις θεμάτων εξόδων δανείων 

 

Τι ισχύει: ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

Απαλλαγή εξόδων φακέλου, νομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτου. 

Γ4. Προϋπηρεσία για λήψη στεγαστικού δανείου βάσει ΟΤΟΕ 

Τι ισχύει:  

Οι εργαζόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται στεγαστικό δάνειο εφόσον εργάζονται για 

τουλάχιστον 7 έτη στον όμιλο.  

Αίτημα: 

Μείωση σε τέσσερα (4) έτη. 

Γ5. Καταναλωτικά Δάνεια 

Τι ισχύει: 

Χορηγούνται καταναλωτικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο 7,5% 

 

Αίτημα: 

Μείωση προνομιακού επιτοκίου στο 6% 

 

Γ6. Δάνειο Πιστωτικών Διευκολύνσεων Προσωπικού 

Τι ισχύει: 

Χορηγούνται προσωπικά δάνεια έως έξι (6) μικτών μισθών (για ποσά άνω των 4 μισθών 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών) με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 84 
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δόσεις. Η επαναχορήγηση επιτρέπεται εφόσον το υπόλοιπο του δανείου μειωθεί στο μισό. Το 

επιτόκιο σήμερα ανέρχεται σε 2% 

 

Αίτημα: 

Μείωση επιτοκίου στο 1% για νέα και υφιστάμενα δάνεια. 

  

Γ7. Πιστωτική Κάρτα Προσωπικού 

Τι ισχύει:   

Πιστωτική Κάρτα Προσωπικού χωρίς συνδρομή και με επιτόκιο 6,5%. 

Αίτημα : 

Μείωση επιτοκίου στο 6%. 

Γ8. Ρυθμίσεις Δανείων 

Τι ισχύει:   

Υπάρχει δέσμη μέτρων για τη ρυθμιση των δανειακών οφειλών των συναδέλφων. Παρόλα αυτά 

προτείνουμε επιπροσθέτως: 

Αίτημα : 

Για όσους δεν καθυστερούν τις πληρωμές σε όλα τα δανειακά τους προϊόντα: 

 Ποσοστιαία μείωση του κεφαλαίου των ενήμερων δανείων ( και στα δάνεια που 

προέρχονται από ρύθμιση ) 2% για το 2018, 2% για το 2019 και 1% για το 2020 (όπως 

στους πελάτες). 

 Ποσοστιαία έκπτωση επί των καταβαλλόμενων ενήμερων τόκων. 

 Πίστωση διπλάσιων πόντων στο πρόγραμμα επιβράβευσης «επιστροφή». 
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Δ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ 

 

Δ1. Ομαλή παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ. 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα:  

Να παρέχεται κάθε αναγκαία υπηρεσιακή διευκόλυνση (άδεια) για την ομαλή 

παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της τράπεζας συμπεριλαμβανομένων των 

σεμιναρίων και της e-learning εκπαίδευσης εντός του ωραρίου εργασίας που έχει οριστεί σε 

κάθε χώρο.  

Αν κατ’ εξαίρεση κριθεί υπηρεσιακώς ως υποχρεωτική η υλοποίηση των παραπάνω εκτός 

ωραρίου εργασίας, ο εργαζόμενος αποζημιώνεται με την ανάλογη υπερωριακή αμοιβή.  

 

Δ2.Συναντήσεις (Meetings). 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα:  

Πραγματοποίηση συναντήσεων (δια ζώσης και τηλεδιασκέψεις) εντός του καθορισμένου 

ωραρίου.  

Αν κατ’ εξαίρεση κριθεί υπηρεσιακώς ως υποχρεωτική η υλοποίηση των παραπάνω εκτός 

ωραρίου εργασίας, ο εργαζόμενος αποζημιώνεται με την ανάλογη υπερωριακή αμοιβή.  
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Δ3. Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας 

 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ εν Αναμονή Νέου Νόμου 

Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία έχει διαμορφώσει μια κουλτούρα 

«διαρκούς παρουσίας και μόνιμης επιφυλακής» των εργαζομένων, η οποία έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Τα 

παρατεταμένα ωράρια εργασίας και οι υψηλότερες απαιτήσεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση των 

περιστατικών άγχους, κατάθλιψης, επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και άλλων 

προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας. 

 

Αίτημα: 

Για λόγους αποτελεσματικότητας και εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς το 

δικαίωμα της αποσύνδεσης χαρακτηρίζεται ως θεμελιώδες, θα πρέπει: 

 Να θεσπιστεί το δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι συχνά στις 

σύγχρονες συνθήκες χρησιμοποιούν εντός ή εκτός επιχείρησης μέσα ψηφιακής 

δικτύωσης και επικοινωνίας και όχι μόνο για τους τηλεργαζόμενους.  

 Ανάλογα, να εφαρμοστεί και ως προς την αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη. 

 Το δικαίωμα της αποσύνδεσης δεν πρέπει να επαφίεται στην «ατομική ευθύνη» του 

εργαζόμενου να το ασκήσει ή όχι, σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν πρέπει να 

αποκομίζει οφέλη από τον εργοδότη επειδή δεν το ασκεί ή αντίθετα να τιμωρείται 

κάθε οποιονδήποτε τρόπο επειδή το ασκεί. 

Για το σκοπό αυτό, ο εργοδότης και τα εντεταλμένα όργανα του, δεν επιτρέπεται να οχλούν 

τον εργαζόμενο: 

α) πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου του,  
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β) κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσής του,  

γ) κατά τη χρήση της πάσης φύσεως άδειας του και 

δ) πρέπει δε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (φραγή μηνυμάτων πάσης φύσεως και 

λογισμικού, οδηγίες, σύστημα παρακολούθησης) ώστε το δικαίωμα αυτό να διασφαλίζεται 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 

Ε. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

Ε1. Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Παροχών Ζωής 

Τι ισχύει:  

Η Τράπεζα παρέχει ομαδικό πρόγραμμα ζωής με καλύψεις όπως μόνιμη ή ολική ανικανότητα, 

άμεση ιατρική βοήθεια, παροχές για ιατροφαρμακευτική ¢και νοσοκομειακή περίθαλψη, 

παροχές μητρότητας καθώς και για ορθοδοντικές και οφθαλμολογικές εργασίες.  

Αίτημα : 

 Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής από το ασφαλιστικό πρόγραμμα στο 85% 

 Πλήρης κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και 

Διαγνωστικά Κέντρα. 

 

Ε2. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα 

Τι ισχύει: Για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα η Τράπεζα καταβάλλει μηνιαίες εισφορές ίσες με: 

• 2%του τμήματος του Μηνιαίου Μισθού του Μέλους μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.432,25€ 

• 8% του τμήματος του Μηνιαίου Μισθού για ποσό άνω των Ευρώ 2.432,25€ 
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Δίνεται η δυνατότητα να ενισχυθεί το εν λόγω πρόγραμμα με επιπρόσθετες εθελοντικές ατομικές 

εισφορές μετά από σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αποχώρησης από την τράπεζα δικαιούμαστε 

ποσοστό του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη 

υπηρεσίας ως εξής:  

 5 έτη, 50% 

 6 έτη, 60% 

 7 έτη, 70% 

 8 έτη, 80% 

 9 έτη, 90% 

 10 και άνω έτη, 100%. 

Τα ανωτέρω όρια υπηρεσίας δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κανονικής συνταξιοδότησης, θανάτου 

ή αναπηρίας. 

Αίτημα: 

Αύξηση του των μηνιαίων εισφορών σε 3% για το τμήμα του Μηνιαίου Μισθού του Μέλους 

μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.432,25. 

 

 

Ε4. Παροχές Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 

Τι ισχύει: 

Οι παροχές σε χρήμα (Κατασκηνωτικό Επίδομα, Επιδότηση Ασθενείας, Εξοδα Κηδείας, 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας και Επίδομα Συμπαράστασης) αν και το ΤΑΥΤΕΚΩ  συγχωνεύθηκε με 

το ΕΦΚΑ, εξακολουθούν και προσφέρονται έως ότου δημιουργηθεί ο ενιαίος κανονισμός ΕΦΚΑ. 

 

Αίτημα: 

Δέσμευση για διατήρηση όλων των παραπάνω παροχών σε χρήμα και μετά τον ενιαίο 

κανονισμό ΕΦΚΑ. 
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ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΙΠΑ 

 

 

ΣΤ1. Ψηφιοποίηση και μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή  

 

Τι ισχύει:  

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα: 

Συμφωνείται ότι η Διοίκηση της τράπεζας ενημερώνει εγκαίρως και συζητά με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων, σε τακτική και συστηματική βάση, τα σχέδια ψηφιακού 

μετασχηματισμού της Τράπεζας, προκειμένου να ενημερώνεται για τα μέτρα εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης, αξιοποίησης και εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. 

Θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, θα 

καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το υπάρχον προσωπικό της Τράπεζας, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε Κλαδική Σ.Σ.Ε. (ωράριο, αριθμός 

καταστημάτων κ.λπ.). 

 

ΣΤ2. Εξωτερίκευση Εργασιών  

Τι ισχύει:  

ΤΙΠΟΤΑ 

Η Τράπεζα ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων ανά εξάμηνο ή κατόπιν αιτήματός 

του για τις αναθέσεις έργων σε τρίτους. 
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ΣΤ3. Ικανοποίηση αιτημάτων συνυπηρέτησης 

Τι ισχύει:  

ΤΙΠΟΤΑ 

Αίτημα:  

Η τράπεζα θα εξετάζει κατά προτεραιότητα  όλα τα αιτήματα μετάθεσης των υπαλλήλων που 

υποβάλουν αίτηση συνυπηρέτησης με τον ή την σύζυγο, εφόσον οι σύζυγοι μετατίθενται 

υποχρεωτικά (στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί κλπ).  

 

ΣΤ4. Συγγενείς υπάλληλοι – πρόσληψη τέκνων υπαλλήλων 

Τι ισχύει:  

Δυνατότητα πρόσληψης αριστούχων τέκνων υπαλλήλων, πτυχιούχων ΑΕΙ. 

Αίτημα:  

Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία  υπαλλήλου η τράπεζα θα προσλαμβάνει ένα (1) τέκνο ή 

σύζυγο με βάση τα τυπικά προσόντα του 

Αν το τέκνο που θα υποδειχθεί για πρόσληψη είναι ανήλικο, οφείλει το ίδιο να μεριμνήσει για 

την επανάληψη της γνωστοποίησης εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ενηλικίωσή του.  

 

ΣΤ5. Εργασιακό Στρες και Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι 

Τι ισχύει: 

ΤΙΠΟΤΑ  

Αίτημα: 
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Η ψηφιακή τεχνολογία μετασχηματίζει το μοντέλο παραγωγής, μετασχηματίζοντας 

παράλληλα και τις μορφές των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 

περιορισμός της σωματικής εργασίας και η αναβάθμιση του μη σωματικού – πνευματικού 

στοιχείου στην εκτέλεση της εργασίας, μειώνει μεν τους κινδύνους για ατυχήματα σχετικά με 

τη σωματική υγεία των μισθωτών, αυξάνει όμως ραγδαία τους κινδύνους για την ψυχική τους 

υγεία. 

Η πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της έκθεσης των εργαζομένων σε  στρεσογόνο 

περιβάλλον αποτελεί υποχρέωση όλων των μερών. 

Πρέπει να είναι κοινός τόπος τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζόμενους ότι οι 

ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και η έκθεση στο στρες συνιστά έναν πολύ σοβαρό παράγοντα που 

βλάπτει ή μπορεί να οδηγήσει αφενός σε βλάβες στην υγεία των μισθωτών, σε μείωση της 

παραγωγικότητας, καθώς και σε διακινδύνευση της ασφάλειας τόσο της εργασίας, όσο και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού στρες επιτάσσει: 

 Εντοπισμό στρεσογόνων παραγόντων πχ συμπεριφορές καταστρατήγησης ηγεσίας. 

 Καταγραφή και ομαδοποίηση των ανωτέρω παραγόντων 

 Διαμόρφωση δεικτών ικανοποίησης υπαλλήλων 

 Καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης και πάταξης 

 Διασφάλιση πρόσβασης και στήριξης στα θύματα 

 Ανάπτυξη μηχανισμών ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 

 Επαρκής εκπαίδευση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής 

 Προτεραιότητα στην οργάνωσης της εργασίας 

 Προτεραιότητα στην τήρηση του χρόνου εργασίας. 
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ΣΤ6. Τηλεργασία 

Τι ισχύει: 

Πέρα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Άρθρο 5 του Ν.3846/2010) και του προσαρτήματος ΄Β 

της ΕΓΣΕΕ 2006/2007 αναμένεται το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. 

 

Αίτημα: 

Πέρα των παραπάνω, προτείνουμε τα εξής: 

 Προαιρετική εφαρμογή της Τηλεργασίας και συναίνεση του εργαζομένου. 

 Ελεύθερο δικαίωμα υπαναχώρησης του Τηλεργαζόμενου χωρίς καμία βλαπτική 

μεταβολή. 

 Υποχρεωτική εφαρμογή της Αποσύνδεσης πέρα του ωραρίου. 

 Καταβολή αποζημίωσης για την Τηλεργασία χωρίς συμψηφισμό με τις συμβατικές 

αποδοχές. Το ποσό της αποζημίωσης για κάθε συνάδελφο θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα κόστη: 

o Λειτουργικών δαπανών πχ χρήση τηλεπικοινωνίων, γραφικής ύλης κλπ. 

o Πάγιου εξοπλισμού πχ χρήση υπολογιστών, συντήρηση και αποκατάσταση 

εξοπλισμού κλπ. 

o Χρήσης οικιακού χώρου εργασίας πχ ψύξη-θέρμανση, γραφείο κλπ. 

 

 


