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ΤΛΑΛΣΖΖ ΤΔΣΔ ΚΔ ΣΟΛ ΓΗΔΤΘΤΛΟΛΣΑ ΤΚΒΟΤΙΟ  

 

Συναδέλφιζζες / Συνάδελφοι,  

Τελ Παξαζθεπή 2 Ινπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε 

ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ ΣΥΕΤΕ κε ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο ΕΤΕ  θ. Φξαγθηαδάθε. 

Ο ΣΥΕΤΕ έζεζε ην πξόβιεκα πνπ έρεη πξνθύςεη εμαηηίαο ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιόγεζεο ησλ κειώλ ησλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ Τξαπεδώλ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 1 παξ. 10 ηνπ Ν. 4340/2015, πνπ νδήγεζε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εθπξνζώπσλ 

ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ θαη ζε αθειιεληζκό ησλ ηξαπεδώλ. Με πξόζθαηε επηζηνιή 

ηνπ, ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηνπ 

ελαπνκείλαληα  εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΣ ηεο ΕΤΕ, αθνύ έρεη ήδε 

αληηθαηαζηήζεη κνλνκεξώο ηνλ έλαλ εθπξόζσπό καο ακέζσο κόιηο ζπληαμηνδνηήζεθε, 

ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2016. Τν Πξνεδξείν εμέζεζε κε ζαθήλεηα ηηο ζέζεηο ηνπ Σπιιόγνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζεζκηθή εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε δύν εθπξνζώπνπο, 

επηζεκαίλνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ε νπνία ζπληειείηαη 

αδηαιείπησο επί 33 έηε, θαζώο θαη ηε ζεηηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο. 

Ο θνο Φξαγθηαδάθεο αλαγλώξηζε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, δειώλνληαο όηη 

ζηεξίδεη ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, όπσο έθαλε θαη ν Πξόεδξνο ηνπ 

ΔΣ θνο Θσκόπνπινο, εμαίξνληαο ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπο θαη πξνηείλνληαο, γηα ην 

μεπέξαζκα ηεο παξνύζαο λνκνζεζίαο, λα παξακείλεη έλαο εθπξόζσπνο κε όια ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ κέινπο ηνπ ΔΣ εθηόο ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. Ο ΣΥΕΤΕ ζα εμεηάζεη κε 

πξνζνρή ηελ πξόηαζε, ζπλεθηηκώληαο πέξαλ όισλ ησλ άιισλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ζεζκνύ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ Εληαίν Καλνληζκό Εμεηδηθεπκέλσλ Δηεπζύλζεσλ ν ΣΥΕΤΕ 

απέξξηςε ην ηειεπηαίν ζρέδην θαη δηαηύπσζε ηε ζέζε ηνπ γηα ην θείκελν ηνπ 



Οθησβξίνπ 2016, αξλνύκελνο λα ζπδεηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνηάζεθαλ ζην 

ηειεπηαίν θείκελν νη νπνίεο πξνάγνπλ ηε δηεπζπληηθή απζαηξεζία. Υπελζύκηζε ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ θνπ Φξαγθηαδάθε πεξί άκεζεο έγθξηζεο ηνπ θαλνληζκνύ θαη θάιεζε 

ηνλ Δηεπζύλνληα λα πξνρσξήζεη ηνλ Εληαίν Καλνληζκό  κε βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, 

ώζηε λα ππάξμεη θαη ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ ππό έληαμε ζπλαδέιθσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε νκεξεία πάλσ από 3 έηε. Ο ΣΥΕΤΕ ζπλερίδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε δηαβνύιεπζε κε 

ηε Δηνίθεζε έηζη ώζηε ην ηειηθό ζρέδην λα εκπεξηέρεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, αλακέλεηαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ζέζεσλ επζύλεο. Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε αμηνπνίεζε ησλ ζηειερώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ κεραληζκό ηεο Τξάπεδαο. Γηα ην δήηεκα απηό δηαηεξνύκε ην 

δηθαίσκα νξηζκνύ λέαο εκεξνκελίαο  ηεο ηξηκεξνύο ζπλάληεζεο ζην Υπνπξγείν 

Εξγαζίαο θαη αλάιεςεο θάζε λνκηθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο εάλ δελ 

πινπνηεζνύλ νη ππνζρέζεηο ηεο Δηνίθεζεο γηα ηνπο εηδηθνύο ζπλεξγάηεο. 
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