ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 99% ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕ 100% ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ APS ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Ενωμένοι μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με σιγουριά
Υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και αγωνιστικότητα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, οι Γενικές Συνελεύσεις των
μελών μας στην Ελληνική Τράπεζα σε όλες τις Επαρχίες, με θέμα την έγκριση της Συμφωνίας για
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης της Οργάνωσής μας με την Ελληνική Τράπεζα, τη Συμφωνία για
τη μεταφορά των συναδέλφων στην APS και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τις
καθαρίστριες.
Οι συνάδελφοι, μέσα στα πλαίσια των Γενικών Συνελεύσεων, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
περιεχόμενο των συμφωνιών, να επιλύσουν απορίες και καταληκτικά να τοποθετηθούν επί του
περιεχομένου των συμφωνιών, σε χωριστές ψηφοφορίες, με τη ψήφο τους. Η συμφωνία για
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης εγκρίθηκε με ποσοστό πέραν του 99% ενώ οι Συμφωνίες για
μεταφορά των συναδέλφων στην APS και για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των
καθαριστριών εγκρίθηκαν με το απόλυτο 100% .
Οι συμφωνίες αυτές με την Ελληνική Τράπεζα αποτελούν μεγάλη επιτυχία για την Οργάνωσή μας και
το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί επιτεύχθηκαν μέσα στο δύσκολο και ρευστό περιβάλλον του τραπεζικού
συστήματος, το οποίο ακόμα δυστυχώς αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Το υποδειγματικό
αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης που επιδείξατε, σε συνδυασμό με τη συστράτευσή σας με την ηγεσία
της Οργάνωσής μας καθώς και η καθολική συμμετοχή σας στα απεργιακά μέτρα που υποχρεωθήκαμε
να εφαρμόσουμε, έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ο αγώνας για κατοχύρωση των συναδέλφων μας, που η Τράπεζα αρχικά μονομερώς αποφάσισε να
μεταφέρει στην APS, αν και πολύμηνος και δύσκολος, έφερε το ποθητό αποτέλεσμα που δεν ήταν
άλλο από την πλήρη κατοχύρωση μέσα από γραπτή ΣΥΜΦΩΝΙΑ των θέσεων εργασίας και του
συνόλου των προνοιών των υφιστάμενων και μελλοντικών συλλογικών συμβάσεων, όπως επίσης και
το δικαίωμα επιστροφής στην Τράπεζα, ως ήταν πάντοτε η θέση της Οργάνωσής μας από την έναρξη
των σχετικών διαπραγματεύσεων.
Στη συμφωνία για τη Συλλογική Σύμβαση παραμένουν αναλλοίωτες οι μισθολογικές κλίμακες και οι
ετήσιες προσαυξήσεις, ενώ η βασική επιδίωξη της Οργάνωσής μας για σημαντική μισθολογική
ενίσχυση των χαμηλόμισθων συναδέλφων, έχει στεφθεί με επιτυχία. Μέσα από σχετική πρόνοια της
συμφωνίας, οι χαμηλόμισθοι συνάδελφοι "ευεργετούνται" σημαντικά, αφού πέραν της ετήσιας
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προσαύξησης, θα επωφεληθούν σημαντικής αύξησης πάνω στο βασικό τους μισθό, και σε αρκετές
περιπτώσεις η συνολική αύξηση που θα επωφεληθούν θα ισοδυναμεί πέραν των δύο προσαυξήσεων.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται σημαντική αύξηση του ποσού του στεγαστικού δανείου (από τις €85,000
στις €130,000), με ταυτόχρονη κατάργηση του ανώτατου ορίου ("ceiIing"), ενώ το δάνειο θα μπορούν
να το πάρουν πλέον όλοι οι συνάδελφοι με τη μονιμοποίησή τους, αφού έχει καταργηθεί και ο
περιορισμός για συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η πρόνοια
της σύμβασης για ενίσχυση του Ταμείου Υγείας, καθώς και η βελτίωση της άδειας τοκετού.
Σε ότι αφορά τις καθαρίστριες, πέραν της ετήσιας προσαύξησης που με βάση την απόφαση της
Υπουργού Εργασίας θα επωφεληθούν τόσο αυτές όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Τράπεζας,
έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε το όριο αφυπηρέτησής τους από το 62ο στο 65ο.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας των διαπραγματεύσεων, των δυσκολιών και των
υπαναχωρήσεων που παρατηρήθηκαν καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκειά τους, για πολλούς όχι μόνο
εθεωρείτο αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας με την Ελληνική Τράπεζα, κυρίως στο θέμα της μεταφοράς
των εργαζομένων στην APS, αλλά προέβλεπαν σύγκρουση με καταστροφικές συνέπειες για την
Οργάνωση και τα μέλη μας. Η δική σας συνδρομή, μέσα από τη συνοχή και την εμπιστοσύνη προς την
ηγεσία της Οργάνωσής μας που επιδείξατε, ενίσχυσαν τη στρατηγική της Οργάνωσής μας και ακόμα
μια φορά διέψευσαν τις Κασσάνδρες.
Μέσα στα πλαίσια ενός καλόπιστου διαλόγου, μετά την προσωπική παρέμβαση της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, καταλήξαμε σε αμοιβαία
αποδεκτή λύση τόσο για τη Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένης και αυτής των καθαριστριών, όσο
και για την Συμφωνία για μετακίνηση εργαζομένων στην APS .
Για την επιτυχία αυτή, πέραν του καθοριστικού ρόλου που η κυρία Υπουργός διαδραμάτισε,
σημαντικότατη ήταν η συμβολή του Επίτιμου Πρόεδρου της Οργάνωσής μας συνάδελφου Λοῒζου
Χατζηκωστή, καθώς και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας κ. Ιωάννη
Μάτση. Θέλουμε και πάλι, μέσα από την εγκύκλιο μας αυτή, να εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
σε όλους.
Η περίοδος αντιπαραθέσεων, μέτρων και αντιπαλότητας έχει λήξει και είναι η ώρα, πέραν του
απολογισμού που έχουμε ήδη κάνει, να επιστρέψουμε στην ομαλότητα και να αφοσιωθούμε στην
εργασία μας, με μοναδικό μας στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και
σε προσωπικό.
Κλείνοντας θέλουμε ακόμα μια φορά να συγχαρούμε όλους εσάς, που με υποδειγματική συνέπεια και
αποφασιστικότητα σηκώσατε το βάρος ενός αγώνα για μήνες και με αξιοπρέπεια παραμείνατε σταθεροί
στις θέσεις σας, παρά τις όποιες πιέσεις μπορεί να αντιμετωπίσατε. Αυτή σας η στάση αποτέλεσε
εχέγγυο της επιτυχίας μας και ως τέτοιο παραμένει και για το μέλλον.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 2 Αυγούστου 2017
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