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Ετήσια κανονική άδεια προσωπικού 
   

 Με την εγκύκλιο αρ.6 / 3.4.2020 η Γ.Δ.Α.Δ. ζήτησε 

τον προγραμματισμό της ετήσιας άδειας του 

προσωπικού και την συνεπαγόμενη καταχώρηση 

στο σύστημα SAP Success Factors του συνόλου 

των υπολειπόμενων ημερών Κ.Α. 

 

   Η συγκεκριμένη οδηγία, που απορρέει από την 

σχετική πολιτική της Τράπεζας, κάτω από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, με την ύπαρξη 

νέων τύπων αδειών και άλλων μορφών απουσίας, δυσχεραίνει τον σωστό 

προγραμματισμό και δημιουργεί απορίες, διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από μέρος του 

προσωπικού, όπως καθημερινά μας μεταφέρεται. 

 

   Για το θέμα αυτό και για αποφυγή παρανοήσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής 

(έτσι όπως προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία): 

 

   Ο χρόνος λήψης της κανονικής άδειας (Κ.Α.) συμφωνείται ανάμεσα στον εργαζόμενο και 

τον εργοδότη. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται μονομερώς και αναγκαστικά, με 

καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, όπως μας έχει καταγγελθεί, πολύ 

περισσότερο δε, όταν ο προϊστάμενος έχει πρόσβαση και δυνατότητα καταχώρησης 

αδειών στο SAP για όλους του υφισταμένους του (όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την 

σχετική εγκύκλιο). Εξαίρεση αποτελεί  η περίπτωση που ο εργαζόμενος αμελεί να λάβει την 

Κ.Α. και τότε ο εργοδότης εξασκεί το δικαίωμά του για εξάντληση της Κ.Α. μέσα στο τρέχον 

έτος.  

 

   Για την χορήγηση Κ.Α. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης εκ 

μέρους του εργαζόμενου.  Επειδή δεν ακολουθείται κατά γράμμα η τυπική διαδικασία, 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο προγραμματισμός άδειας δεν είναι αίτηση χορήγησης Κ.Α. 

Αποτελεί μορφή εκδήλωσης προτίμησης η οποία ολοκληρώνεται με το αντίστοιχο αίτημα. 

Συνεπώς υπόκειται στη δυνατότητα μεταβολής των σχετικών ημερομηνιών, χωρίς την 

προϋπόθεση ανάλογης έγκρισης. 

 

   Τόσο ο προγραμματισμός, όσο και τα ποσοστά 35% και 85% απορρέουν από την 

πολιτική της Τράπεζας και όχι από την εργατική νομοθεσία και η τήρησή τους προϋποθέτει 

την καλή συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη για αποφυγή δυσλειτουργίας της κάθε 

μονάδας. Αυτό άλλωστε είναι και το γράμμα αλλά και το πνεύμα του Νόμου, που 
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προβλέπει ότι σε περίπτωση διαφωνίας (λόγω π.χ. υπηρεσιακών αναγκών) ο εργοδότης 

υποχρεούται να χορηγήσει την αιτούμενη Κ.Α. εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αίτησης 

του εργαζόμενου. 

 

   Συνεπώς, εμείς προτρέπουμε τα μέλη μας, καλοπροαίρετα και γνωρίζοντας τα δικαιώματά 

τους, να συνεργαστούν με τους προϊσταμένους τους σε μια ρεαλιστική υλοποίηση της 

σχετικής εγκυκλίου. Ζητάμε όμως και από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη ουσιαστική 

συνεργασία στα όρια των αρμοδιοτήτων που τους παρέχουν η θέση τους και η εργατική 

νομοθεσία. 

 

   Κατά συνέπεια τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη πού, είτε προφορικά, είτε γραπτά, δίνουν 

εντολές χορήγησης αδειών μονομερώς και αυθαιρέτως είναι υπόλογα και ελεγκτέα ακόμη 

και με την πειθαρχική διαδικασία, πέραν της δικιάς μας δημόσιας καταγγελίας. Ελπίζουμε να 

μη χρειαστεί να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ειδικά αυτή την περίοδο. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 
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