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ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ ΕΝΕΘΔΘΙΕΣΛΕΜΞΣ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΣ
ΞΟΞΘΑΔΗΟΞΕ ΙΩΚΚΣΡΘΕΠΓΕΘΑ ή ΙΑΘΣΡΕΠΗΡΗ
ΑΟΞ ΗΜ ΛΕΠΘΑ ΗΡ ΔΘΞΘΙΗΡΗΡ,
ΔΕΜ ΛΟΞΠΕΘ ΜΑ ΓΘΜΕΘ ΑΟΞΔΕΙΗ ΑΟΞ ΞΜ Ρ.Σ.Ε..Ε.

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Με ηηο 282 & 377 Πξάμεηο Δηνίθεζεο ζπζηάζεθαλ Οκάδα Έξγνπ θαη
Επηηξνπή Σηήξημεο γηα ηε κειέηε θαη ζύληαμε λένπ ζύγρξνλνπ εληαίνπ
θαλνληζκνύ εμεηδηθεπκέλωλ Δηεπζύλζεωλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερώλ όιωλ ηωλ
εμεηδηθεπκέλωλ Δηεπζύλζεωλ θαη ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό
Εξγαζίαο. Μεηά από πνιύκελε δηαβνύιεπζε ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηε ζπκβνιή
ηνπ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηηο Ε.Α.Κ. ηωλ
εμεηδηθεπκέλωλ ρώξωλ, νινθιεξώζεθε ε επίπνλε δηαδηθαζία θαη θαηέιεμε ζε έλα
εληαίν θαη θαιά ηεθκεξηωκέλν θείκελν πνπ αληαλαθιά ηε ζνβαξή πξνζπάζεηα
πνπ θαηαβιήζεθε από όια ηα εκπιεθόκελα κέξε. Τν λέν ζρέδην

ηνπ εληαίνπ

θαλνληζκνύ, ηα παξαξηήκαηα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία εμεηδηθεπκέλνπ θαη νη
κεηαβαηηθέο

δηαηάμεηο

γηα

ηελ

νκαιή

πξνζαξκνγή

ηνπ

πθηζηάκελνπ

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζωπηθνύ εγθξίζεθαλ νκόθωλα θαη από ηελ Επηηξνπή Σηήξημεο
ην Φζηλόπωξν ηνπ 2016.
Παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ Δηεπζύλνληνο όηη επηζπκεί λα εθαξκνζζεί
άκεζα ν λένο Καλνληζκόο ώζηε λα ππάξμεη ιεηηνπξγηθόο εμνξζνινγηζκόο,
νκνγελνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

θαη επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηωλ

εληάμεωλ πνπ εθξεκκεί, αθόκε δελ έρεη εγθξηζεί ε εθαξκνγή ηνπ.
Η

εζεινύζηα

απνρώξεζε

ηωλ

ζπλαδέιθωλ

όμπλε

ηα

πξνβιήκαηα,

δεκηνύξγεζε επηπιένλ ιεηηνπξγηθέο ππεξεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελίζρπζε ηελ
αλαγθαηόηεηα ηωλ εληάμεωλ πνπ απνηεινύλ νπζηαζηηθό θαη αλαπόζπαζην κέξνο

ηωλ Καλνληζκώλ γηα ηελ αλαλέωζε, ηε ζπλέρεηα ηωλ ππεξεζηώλ θαη ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηωλ Δηεπζύλζεωλ.
Η κεγάιε

θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ, εύινγα

δεκηνπξγεί ζέκα αμηνπηζηίαο θαη αλεζπρίεο ζηνπο ππό έληαμε ζπλαδέιθνπο,
αθνύ δηαηωλίδεη ηελ άληζε κεηαρείξηζε θαη ηηο ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ
νηθνλνκηθή θαη ππεξεζηαθή ηνπο εμέιημε. Απηή ε θωιπζηεξγία ώζεζε θάπνηνπο
ζπλαδέιθνπο λα αλαδεηήζνπλ ιύζε εθηόο ηωλ δηαδηθαζηώλ ηεο Τξάπεδαο
γεγνλόο πνπ εληείλεη ηελ αλαζηάηωζε.
Ιαλούμε ηε Διοίκεζε να προτωρήζει άμεζα ηε διαδικαζία σλοποίεζες, ε
οποία αποηελεί ηεν καλύηερε και επωθελέζηερε λύζε και για ηο
Οροζωπικό και για ηεν ράπεδα.

Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς
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