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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 031 / 15-04-2022 

 

Επικαιροποι ηση-εναρμονισμο ς αδειώ ν 

Προσώπικού  σύ μφώνα με το Νο μο 4808/2021 

και με την προ σφατη Κλαδικη  Σ.Σ.Ε.,  

Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζώ ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με την ανακοίνωση μας Νο 227/06-08-2021 σας ενημερώσαμε για το σύνολο των 

αδειών ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ που προέβλεψε ο Νόμος 4808/2021 (Άδεια 

πατρότητας, Γονική άδεια, Άδεια φροντιστή, Δικαίωμα απουσίας γονέα ή φροντιστή, 

Ευέλικτη εργασία, Άδεια νοσηλείας τέκνου, Προστασία μητρότητας και για υιοθετημένα 

τέκνα, Άδεια για υποβολή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κλπ). 

Η νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών παρεμβαίνει σε κάποιες εκ των ανωτέρω 

αδειών, έτσι ώστε προκύπτει η ανάγκη της επικαιροποίησης της σχετικής Πολιτικής 

Αδειών της Τράπεζας με αντίστοιχη ενημέρωση των εργαζομένων. 

Για το λόγο αυτό έχουμε αποστείλει το συνημμένο υπόμνημα προς την Τράπεζα, 

στο οποίο εκτός των άλλων ζητάμε την  έ γ κ α ι ρ η  έ κ δ ο σ η  ο δ η γ ι ώ ν  για τις 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ και για την κάλυψη των εξόδων για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή. 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 
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Το ύπο μνημα τού Union 

Αθήνα, 15/04/2022 

Α.Π.: 079 

 

Προς: κα Νατάσσα Πασχάλη  

GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

 

Κοιν.: κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο 

Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας  

 

Θέμα: Ανάγκη εναρμονισμού με την Κλαδική Σ.Σ.Ε. 

 

 

Με την Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών 2022-2024, συμφωνήθηκαν ορισμένα θεσμικά ζητήματα 

όπως: 
 

• Ρύθμιση αδειών ώστε να συμβαδίζουν με το νέο όριο λήψης της ετήσιας κανονικής  

   άδειας (31/03 του επόμενου έτους) 

• Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνου ή συζύγου 

• Κάλυψη εξόδων για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

• Ρύθμιση για την χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 
 

Καθώς δεχόμαστε ερωτήματα από τα μέλη μας σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω 

ρυθμίσεων, είναι προφανές ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες με 

αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της Τράπεζας να μην μπορούν να δώσουν την κατάλληλη 

πληροφόρηση. 
 

Επιπλέον, με την εγκύκλιο 22/13-4-22, ζητείται ο ετήσιος προγραμματισμός για το σύνολο 

της κανονικής άδειας του 2022 χωρίς να γίνεται αναφορά στο νέο χρονικό όριο λήψης αυτής. 
 

Συνεπώς, με το παρόν υπόμνημά μας, ζητάμε: 
 

1. Την επικαιροποίηση της Οδηγίας Παρακολούθησης και Καταγραφής 

Ανθρωποδύναμης ως προς τις νέες άδειες και τον χρόνο λήψης τους. 

2. Την ενημέρωση των επικεφαλής των Μονάδων της Τράπεζας προκειμένου να γίνεται ο 

σωστός προγραμματισμός και καταγραφή στο SAP. 

3. Την έκδοση οδηγιών για τις κατασκηνώσεις και την κάλυψη εξόδων για ιατρικώς 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. 

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                             Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


