Προς όλους τους συναδέλφους των Εταιρειών του Ομίλου CNP Κύπρου,
Σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η
ΣΥΜΦΩΝΙΑ για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 2017-2018
Παραχώρηση επιπρόσθετης αύξησης για χαμηλόμισθους
(πέραν της ετήσιας προσαύξησης)
Διατήρηση των μισθολογικών κλιμάκων
Συνάδελφισσες,Συνάδελφοι,
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 29/11/2017, η Γενική Συνέλευση των μελών
μας στις Εταιρείες του Ομίλου CNP Κύπρου, με θέμα την έγκριση της συμφωνίας για ανανέωση της
Συλλογικής Σύμβασης 2017 – 2018.
Οι συνάδελφοι, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το περιεχόμενο
της συμφωνίας, να επιλύσουν απορίες και καταληκτικά να τοποθετηθούν με τη μυστική ψήφο τους. Οι
συνάδελφοι ενέκριναν σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΑ (99,3%) τη Συμφωνία.
H αθρόα προσέλευση των συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση, αλλά κυρίως το ποσοστό έγκρισης της
συμφωνίας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που καταδεικνύουν τη συνοχή και συσπείρωση των μελών μας,
αλλά και την υποδειγματική συμπόρευση και ταύτιση τους με την ηγεσία της Οργάνωσής μας. Τα στοιχεία αυτά
δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις για τη μελλοντική πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της
CNP.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις, η
συμφωνία αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Οργάνωσή μας, αφού επετεύχθη πλήρως ο αρχικός στόχος
για μια ισοζυγισμένη συμφωνία διατηρώντας ταυτόχρονα την εργατική ειρήνη.
Με τη νέα συμφωνία, παρά τις αντίθετες επιδιώξεις της εργοδοτικής πλευράς, δεν αλλοιώνονται οι
μισθολογικές κλίμακες και οι ετήσιες προσαυξήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ένας από τους βασικούς
μας στόχους, που ήταν η σημαντική ενίσχυση των χαμηλά αμειβόμενων συνάδελφων με επιπρόσθετη
ουσιαστική αύξηση πάνω στον βασικό τους μισθό. Η επίτευξη αυτού του στόχου, σε αρκετές περιπτώσεις
συναδέλφων, ισοδυναμεί με περισσότερες από δύο προσαυξήσεις κατά έτος.
Επιπρόσθετα, με τη νέα Συμφωνία διατηρείται η εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Προνοίας στο πολύ
ικανοποιητικό 10%. Επίσης, πολύ ουσιαστική είναι και η πρόνοια για ενίσχυση του Ταμείου Υγείας καθώς και η
βελτίωση της άδειας τοκετού, ενώ μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής έχει επιτέλους επιλυθεί με πολύ
ικανοποιητικό τρόπο το θέμα των συμβατικών δανείων.
Σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός, πως, σε μια δύσκολη ακόμα περίοδο, έχουμε επιτύχει μια τέτοια
συμφωνία, μακριά από αντιπαραθέσεις, διατηρώντας την εργατική ειρήνη.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2017

