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Αθήνα 11 /06 /2021

ΘΕΜΑ: Τπογραυή Επιχειρησιακής Ε στην Σράπεζα μας
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
ε ζπλέρεηα ηεο πξόζθιεζεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ ελεκέξσζε καο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
ππνγξαθήο λέαο Επηρεηξεζηαθήο Ε ζηελ Σξάπεδα καο αιιά θαη γηα ηελ πξόζεζε
δεκηνπξγίαο Σακείνπ Επαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε πσο ν ύιινγνο καο
έρεη απνζηείιεη εγθαίξσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηα
ζέκαηα δηαπξαγκάηεπζεο.
Θπκίδνπκε ζε όινπο πσο ε Επηρεηξεζηαθή Ε ξπζκίδεη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ζηνπο εξγαδόκελνπο ζην ρώξν ηεο Eurobank θαη ηαπηόρξνλα είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία
κε ζεζκηθή αμία πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο κέξεο καο.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ καο:
Θεσμικά θέματα:
 Ρήηξα απαζρόιεζεο ηεο εξγαζίαο
Να επαλαβεβαησζεί ξεηά ζηε λέα Επηρεηξεζηαθή Ε ε ξήηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
απαζρόιεζεο θαζώο ζέηεη ην πιαίζην απνηξνπήο απνιύζεσλ ζε κηα πεξίνδν απμεκέλεο
αλεζπρίαο θαη αβεβαηόηεηαο ησλ εξγαδόκελσλ γηα ηελ επόκελε εκέξα.
 Δηθαίσκα απνζύλδεζεο
Να θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα ην δηθαίσκα απνζύλδεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ (είηε κε θπζηθή
παξνπζία είηε κε ηειεξγαζία) εθηόο σξώλ θαη εκεξώλ εξγαζίαο ρσξίο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο
ή νθέιε γηα ηνλ εξγαδόκελν.
 Έιεγρνο ηνπ εξγαδόκελνπ κέζσ θαηαγξαθήο κε θάκεξα
Να απαγνξεπηεί ξεηά ν έιεγρνο κέζσ θαηαγξαθήο κε θάκεξα ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγαδόκελνπ
(ζε πεξίπησζε ηειεξγαζίαο).
 Ψεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο
Η δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο θαη λα ζπδεηά κε ηνπο πιιόγνπο ζε ηαθηηθή
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θαη ζπζηεκαηηθή βάζε ηα ζρέδηα ςεθηαθνύ θαη γεληθόηεξνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο
Σξάπεδαο.
 Ιζνξξνπία Οηθνγελεηαθήο & Επαγγεικαηηθήο δσήο
ε ζπλδπαζκό κε ην δηθαίσκα απνζύλδεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη ε ρξήζε ησλ
ςεθηαθώλ κέζσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ Σξάπεδαο θαη εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Οικονομικά θέματα:
 Επίδνκα εμνκάιπλζεο
Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο πίεζεο πνπ δέρνληαη νη εξγαδόκελνη ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά θαη
ώο έλα δείγκα αλαγλώξηζεο από ηελ Σξάπεδα ηεο αδηάθνπεο πξνζπάζεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ
καο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο θαζεκεξηλέο αλάγθεο (ςεθηνπνίεζε, παλδεκία,
κείσζε πξνζσπηθνύ), πξνηείλνπκε ηελ αύμεζε ηνπ επηδόκαηνο εμνκάιπλζεο ρσξίο
δπλαηόηεηα ζπκςεθηζκνύ ζην κηζζό.
 Επηηόθηα Δαλείσλ θαη Καξηώλ πξνζσπηθνύ
ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ, πξνηείλνπκε ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαηά κηα πνζνζηηαία
κνλάδα, ζηα θαηαλαισηηθά θαη ζηα staff Δάλεηα θαζώο θαη ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο ηνπ
πξνζσπηθνύ.
 Αθξνηειεύηηα Δηάηαμε
Σν θπξηόηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν δήηεκα ηεο λέαο Επηρεηξεζηαθήο Ε είλαη πσο όιεο νη
πξνεγνύκελεο Ε εθόζνλ δε ηξνπνπνηνύληαη ξεηά κε ηε λέα Ε ζα ηζρύνπλ ζην αθέξαην
ηνπο.
Γηα ην δήηεκα ηεο ίδξπζεο ηνπ Σακείνπ Επαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ζα ελεκεξσζείηε γηα
ηηο ζέζεηο καο κε λεόηεξε αλαθνίλσζε .
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