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Ωράριο Συναλλαγών 

Μετά την πρόσφατη κλαδική Σ.Σ.Ε γνωρίζετε ότι το νέο ωράριο συναλλαγών για 

όλες τις Τράπεζες διαμορφώνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή ως εξής: 

Έναρξη  08:00 το πρωί 

14:00 το απόγευμα Λήξη 

Ωράριο Εργασίας 

Το ωράριο εργασίας των Τραπεζοϋπαλλήλων παραμένει ως έχει σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της κλαδικής Σ.Σ.Ε 2002-2003, δηλαδή : 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη : 07:45 – 15:15 

Παρασκευή  07:45 – 14:45 

 Ειδικό ωράριο καταστημάτων 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των εμπορικών κέντρων The Mall 

Athens ( Αθήνα) και Cosmos Mediterranean (Θεσσαλονίκη) , σύμφωνα με την 

Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε του Union  με την Τράπεζα το ειδικό ωράριο εργασίας παραμένει 

( όταν περιλαμβάνει εργασία το Σάββατο) 35 ώρες ,ως εξής: 

Δευτέρα – Παρασκευή 

Α’ Βάρδια  09:45 – 16:45 

B’  Βάρδια  10:30-17:30 

Σάββατο 

10:00 – 17:00 

 

Όταν το ως άνω σύστημα βαρδιών δεν περιλαμβάνει εργασία Σαββάτου το ειδικό 

αυτό ωράριο εργασίας είναι 37 ώρες την εβδομάδα, ως εξής: 

Δευτέρα – Πέμπτη  

Α’ Βάρδια 09:45-17:15 

Β’  Βάρδια 10:00-17:30 

 

Παρασκευή 

Α’ Βάρδια 09:45-16:45 

Β’  Βάρδια 10:30-17:30 

 

Σωκαηείο Εργαδοκέλωλ Τραπεδηθής Επητείρεζες 
 Eurobank 

Αρηζ. Εγθρηη. Απόθ. Ποισκ. Πρωη. Αζελώλ 432/1977 
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Νέο ωράριο συναλλαγών στις 

Τράπεζες 

http://www.unioneurobank.gr/


Σύμφωνα με την επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε Union-Τράπεζας  22/12/2009 σε κάθε περίπτωση 

το ωράριο συναλλαγών αρχίζει δεκαπέντε(15) λεπτά μετά την έναρξη της Α’ 

βάρδιας και περατώνεται τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της Β’ βάρδιας. 

 

Αίτημα Union Eurobank 

Έχουμε υποβάλει στη Διοίκηση της Τράπεζας την κατ’ αναλογίαν  μείωση του ωραρίου 

συναλλαγών στα δύο(2) ως άνω ειδικά καταστήματα κατά μισή ώρα, στο πρότυπο της 

τελευταίας κλαδικής Σ.Σ.Ε. 

 

Ωράριο λειτουργίας Κεντρικών Υπηρεσιών 

(βλ. κλαδική Σ.Σ.Ε , 2013-2015 – Κεφ.2) 

 

2. Ωράριο λειτουργίας κεντρικών υπηρεσιών 

 

2.1 Οι κεντρικές υπηρεσίες των Τραπεζών, εκτός του δικτύου των Καταστημάτων, 

έχουν εφεξής τη δυνατότητα να λειτουργούν από τις 07.45' έως τις 19.00 , κατά τις 

εργάσιμες ημέρες όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών -Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-

2003, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. 

 

2.2 Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας της κάθε κεντρικής υπηρεσίας, εντός των κατά 

τα ως άνω υπό 3.1 χρονικών ορίων, καθορίζονται με απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων της κάθε Τράπεζας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι κατά περίπτωση 

βάρδιες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες των τριών (3). 

 

2.3 Η κατά τα ως άνω απασχόληση του προσωπικού σε βάρδιες δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις τριάντα επτά (37) ώρες την εβδομάδα, ούτε το θεσπισμένο ημερήσιο 

χρόνο εργασίας, εξαιρούμενης της απασχόλησης στη βάρδια που λήγει στις 19.00, 

για την οποία και μόνο η διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν υπερβαίνει 

τις τριάντα έξι (36) ώρες. 

 

2.4 Η ένταξη και απασχόληση του προσωπικού κάθε Τράπεζας στις κατά τα 

ανωτέρω βάρδιες (εκτός του ωραρίου εργασίας όπως έχει καθοριστεί με την Σ.Σ.Ε. 

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-2003, άρθρο 5) θα λαμβάνει χώρα οικειοθελώς, και μόνο 

στην περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλίζεται η με τον τρόπο αυτό κάλυψη του 

συνόλου των θέσεων που προβλέπονται για απασχόληση σε κάθε βάρδια, οι κενές 

θέσεις καλύπτονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της κάθε Τράπεζας, 

λαμβανομένων υπόψη κοινωνικών κριτηρίων, όπως των οικογενειακών 

υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου. 

 

2.5 Κάθε εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί σε κεντρική υπηρεσία εκτός του 

ωραρίου εργασίας, όπως έχει καθοριστεί με την ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 2002 - 2003 

(άρθρο 5), για δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, δικαιούται να ζητήσει την ένταξή του είτε 

στο ωράριο του ανωτέρω άρθρου είτε σε άλλο ωράριο. 

  



Παρακαλούμε τα στελέχη της Τράπεζας και τους εργαζομένους για την σχολαστική 

τήρηση των θεσμικών κανόνων που διέπουν το ωράριο εργασίας και συναλλαγών στην 

Τράπεζα, για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες παρενέργειες που πέραν του κόστους 

(πρόστιμα) δυσφημούν και το όνομα της Eurobank. 

Καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ του Union Eurobank 

O Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

                  Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 


