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ΛΕ ΗΜ ΣΟΞΓΠΑΦΗ ΞΣ ΕΜΘΑΘΞΣ  

ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΣ ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΛΕΜΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ 

 ΘΕΡΛΞΘΕΞΣΜΑΘ ΕΜΘΑΘΕΡ ΑΠΤΕΡ ΙΑΘ ΙΑΜΞΜΕΡ 

 ΕΜΑΡΡΕΑΘ ΜΕΞ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞ ΡΘΡ ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΛΕΜΕΡ ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ  

 ΟΠΞΡΑΕΣΕΑΘ Ξ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ ΕΠΓΑΡΘΑΡ 

 

Συναδέλφιζζες / Συνάδελφοι, 

 

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Εμεηδηθεπκέλνπ Πξνζωπηθνύ πξνρώξεζε 

ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ηωλ δηαθνξεηηθώλ Καλνληζκώλ θαη Δηαηάμεωλ ηωλ είκοζι 

οκηώ Εμεηδηθεπκέλωλ Δηεπζύλζεωλ, ε νπνία ζα νινθιεξωζεί κέρξη ην ηέινο Ινπιίνπ 

κε ηελ ελζωκάηωζε ηωλ παξαξηεκάηωλ αλά θαηεγνξία Εμεηδηθεπκέλνπ Πξνζωπηθνύ. 

Γηα λα νινθιεξωζεί κε επηηπρία ν λένο εληαίνο Καλνληζκόο ρξεηάζηεθε, κεγαιύηεξν 

ηνπ ελόο έηνπο δηάζηεκα, ζπλερώλ, ζπζηεκαηηθώλ θαη επίκνλωλ δηαβνπιεύζεωλ ηνπ 

ΣΥΕΤΕ κε όινπο ηνπο άκεζα εκπιεθόκελνπο, θαηαζέηνληαο ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο 

ηεθκεξηωκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο.  

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ππεξεηώληαο κε πεξηερόκελν θαη νπζία ην ξόιν ηνπ, κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ όπνπ νη ζεζκνί θαη ηα δηθαηώκαηα ακθηζβεηνύληαη, αμηνπνίεζε ππεύζπλα 

θαη απνηειεζκαηηθά ηε δηαβνύιεπζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ θαη ζηελ Επηηξνπή Σηήξημεο 

(αλαηξέπνληαο ηελ αξρηθά αξλεηηθή ζηάζε ηεο Δηνίθεζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπ 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) θαη δηαζθάιηζε ηε ζεζκηθή ππεξάζπηζε ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ. Η 

ζπλεξγαζία ζηελ  Οκάδα Έξγνπ νδήγεζε ζε νκόθωλν ζρέδην, ην νπνίν εγθξίζεθε από 

ηελ Επηηξνπή Σηήξημεο θαη απνηέιεζε ηε βάζε πνιύκελεο. δηαπξαγκάηεπζεο κε ηε 

Δηνίθεζε. 

Με ηελ ελνπνίεζε ηωλ Καλνληζκώλ αλαηξείηαη θαη ε απόθαζε γηα ηελ παύζε ηωλ 

εληάμεωλ (νη αλαβαζκίζεηο πινπνηνύληαη) θαη άκεζα ζα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ έληαμε θαη θξίζε ηωλ ζπλαδέιθωλ ηεο ΕΤΕ, ηεο η. ProBank θαη ηεο η. FBB θαη ηεο 

η. EζλνData από ηελ 1ε/7/2016, θιείλνληαο έλα θεθάιαην ζεζκηθήο εθηξνπήο, 

αλαζηάηωζεο θαη κε ηήξεζεο ηωλ Καλνληζκώλ. Αλνίγνπλ, επηηέινπο, νη πξννπηηθέο 

εμέιημεο θαη βειηίωζεο ηωλ όξωλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ζε εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο 

καο. 

Καζνξίζζεθαλ εληαίεο αξρέο θαη θαλόλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζώπνπο 

ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο Δηεπζύλζεηο, κε ηνπο νπνίνπο βξηζθόκαζηαλ ζε 

δηαξθή δηάινγν θαη ελεκέξωζε ώζηε νη πξνηάζεηο καο λα έρνπλ ηε ζηήξημή ηνπο θαη 



καδί ηνπο λα μεπεξλάκε πξνβιήκαηα θαη απζαίξεηεο παξεκβάζεηο από ζηειέρε ηεο 

Δηνίθεζεο. Ελνπνηείηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη κε θνηλέο αξρέο θαη θαλόλεο, πνπ αθνξνύλ 

ζηελ επηινγή, έληαμε, αμηνιόγεζε, εμέιημε θαη κεηαθίλεζε, ην ζύλνιν ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ, αλαηξέπνληαο ηε ρανηηθή θαη πνιιέο θνξέο απζαίξεηε 

θαηάζηαζε ηξηάληα εηώλ. Θα παξαθνινπζνύκε ζπλερώο ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

Καλνληζκνύ, κέζα από ηηο Υπεξεζηαθέο Επηηξνπέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπκε, ώζηε λα 

παξεκβαίλνπκε γηα λα δηακνξθώλνληαη ζπλζήθεο ιεηηνπξγηθώλ ιύζεωλ, ίζεο θαη 

δίθαηεο κεηαρείξηζεο. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

 Με ηνλ Εληαίν Καλνληζκό Εμεηδηθεπκέλνπ Πξνζωπηθνύ, 

 Με ηε ζεζκνζέηεζε ζηνλ Καλνληζκό Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ηεο 

εθπξνζώπεζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην Δ.Σ. ηεο ΕΤΕ, 

 Με ηε ζπγθξόηεζε Επξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ Εξγαδνκέλωλ γηα πξώηε θνξά ζε 

Ειιεληθή Επηρείξεζε, 

απνδείμακε πωο: 

 κπνξνύκε λα βξίζθνπκε επνηθνδνκεηηθέο θαη θνηλά απνδεθηέο ιύζεηο, αξθεί λα 

ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαβνύιεπζε θαη ζέιεζε.   

 

 ν Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. είλαη θαη ζα παξακείλεη δύλακε δηαιόγνπ, ζπζπείξωζεο θαη επζύλεο 

 γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ.  

 γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεωλ κε δηθαηνζύλε θαη πξννπηηθή, ζηηο δύζθνιεο 

ζπλζήθεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη εξγαδόκελνη.   

 

 

                       Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

                      Για ηο Διοικηηικό Ρσμβούλιο 

 


