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ΤΛΔΥΗΕΟΛΣΑΗ ΟΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΗΘΔ
ΠΑΡΔΚΒΑΔΗ ΣΟΤ .Τ.Δ.Σ.Δ.
Συναδέλφιζζες / Συνάδελφοι,
Μεηά ηελ απεξγηαθή καο θηλεηνπνίεζε θαη ηελ πξνζθπγή ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζηελ
ηξηκεξή δηαδηθαζία ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο γηα ην δήηεκα ηωλ ηνπνζεηήζεωλ εηδηθώλ
ζπλεξγαηώλ ζε ζέζεηο επζύλεο θαη ηεο παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνύ Εξγαζίαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θν Φξαγθηαδάθε θαη κε
ηε Γεληθή Δηεύζπλζε Πξνζωπηθνύ, όπνπ ζπκθωλήζεθε άκεζε έλαξμε δηαβνπιεύζεωλ
κεηαμύ ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θαη ηεο Δηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο γηα ην παξαπάλω δήηεκα, κε
εκεξνκελία νινθιήξωζεο ηελ 31 Μαΐνπ.
Μεηά από απηό, ε πξνγξακκαηηζκέλε ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο ηξηκεξήο
δηαδηθαζία, ε νπνία δηεμάγεηαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ,
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηωλ δηαβνπιεύζεωλ, ήηνη κέρξη 31 Μαΐνπ 2017.
Σην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο εληάρζεθαλ θαη ηα δεηήκαηα πνπ εθθξεκνύλ
(Πξναγωγέο,

Εληάμεηο,

Οξγαλόγξακκα,

Μεηαηάμεηο,

Καλνληζκόο

Εμεηδηθεπκέλωλ

Δηεπζύλζεωλ) ώζηε λα ππάξμεη άκεζε πξόνδνο.
Η έλαξμε ηεο δηαβνύιεπζεο αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ πιεξέζηεξε ηήξεζε θαη
εθαξκνγή

ηνπ

Καλνληζκνύ

Εξγαζίαο,

κέζα

από

νπζηαζηηθή

ζπιινγηθή

δηαπξαγκάηεπζε, πνπ απνηειεί θεληξηθό ζηόρν ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
Οη ζεζκνί, πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί κε αγώλεο ζηελ Ε.Τ.Ε., απνηεινύλ δηαρξνληθέο
αμίεο πνπ πξέπεη λα αλαγλωξίδνληαη από όινπο. Σηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο ζπλζήθεο,
όπνπ αλαθύπηνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, ε πξνώζεζε απηνύ ηνπ ζηόρνπ είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίιπζή ηνπο κέζω δηκεξώλ ζπκθωληώλ.
Απνηειεί δηθαίωζε ηνπ αγώλα θαη ηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ ζπλαδέιθωλ ζηνπο
ρεηξηζκνύο ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. γηα ηελ θαηνρύξωζε ηωλ ζεζκώλ ηνπ δηαιόγνπ θαη ηωλ
ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ.

Υρειάδεηαι ζσνετής επαγρύπνεζε και ενόηεηα:
 Γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηωλ λόκωλ, ηωλ Σ.Σ.Ε. θαη ηνπ Καλνληζκνύ Εξγαζίαο ζε
όινπο ηνπο ρώξνπο.
 Γηα έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ζ.θ.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κε αίζζεκα επζύλεο, κε κεζνδηθόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, δηεθδηθεί, θαη δίλεη ιύζεηο, νη νπνίεο θαηνρπξώλνπλ ζεζκνύο θαη δηαζθαιίδνπλ ηε ζέζε θαη
ην ξόιν ηωλ εξγαδνκέλωλ.
Συνάδελφοι,
ζα ζαο θξαηάκε ελήκεξνπο γηα ηελ εμέιημε ηωλ ζπδεηήζεωλ κε ηε Δηνίθεζε γηα
όια ηα παξαπάλω δεηήκαηα.
Έρνπκε ηε βεβαηόηεηα πωο ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ κπνξνύκε λα έρνπκε απνηειεζκαηηθέο
παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο, δηθαηώλνληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Κε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς
Για ηο Γιοικεηικό σμβούλιο

