Προς όλους τους συναδέλφους της ΣΚΤ,
Κοινοπραξία με Altamira
Το πακέτο δεσμεύσεων της Τράπεζας κατοχυρώνει τους συναδέλφους
Η Οργάνωσή μας διατηρεί τη θέση της για εφαρμογή των προνοιών των
Συμφωνιών ΕΤΥΚ – ΣΚΤ και θα συνεχίσει να τη διεκδικεί
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενες εγκυκλίους αλλά και στις
συγκεντρώσεις προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν, η Οργάνωσή μας
διαπραγματεύτηκε με την Διοίκηση της Τράπεζας, έχοντας ως αποκλειστικό
στόχο την πλήρη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των
συναδέλφων που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στην Κοινοπραξία με την
Altamira, και ταυτόχρονα την άρση των υφιστάμενων ανισοτήτων και αδικιών
που ταλανίζουν τους συναδέλφους του Συνεργατισμού.
Η θέση που καταθέσαμε ήταν δίκαιη και ξεκάθαρη:
Για το σύνολο των συναδέλφων που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στην
κοινοπραξία, να ισχύσουν οι πρόνοιες των Συμφωνιών ΕΤΥΚ – ΣΚΤ
(κλίμακες μισθοδοσίας, ωφελήματα κ.τ.λ.).
Δυστυχώς, κάποιοι έσπευσαν να εκχωρήσουν δικαιώματα των συναδέλφων και
να συμφωνήσουν κάτι υποδεέστερο, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν τους
συναδέλφους του Συνεργατισμού ως τραπεζικούς υπαλλήλους δεύτερης
κατηγορίας.
Το πακέτο των δεσμεύσεων της Τράπεζας αναφορικά με τους όρους
εργοδότησης όσων επιλέξουν να μεταφερθούν στην κοινοπραξία, κατοχυρώνει
τους συναδέλφους και δεν πρέπει να ανησυχούν, η Οργάνωσή μας όμως πιστή
στις αρχές της, δεν θα συμβιβαστεί και θα διατηρήσει τη δίκαιη θέση της την
οποία θα συνεχίσει να την διεκδικεί.
Θέλουμε ακόμα μια φορά να διαβεβαιώσουμε το σύνολο των μελών μας ότι, η
ΕΤΥΚ θα συνεχίσει να τους προστατεύει και με την ίδια αγωνιστικότητα και
αποφασιστικότητα θα χειρίζεται τα θέματα που τους αφορούν.
Τέλος, καλούμε ακόμα μια φορά τη Διοίκηση της ΣΚΤ να αναθεωρήσει τη στάση
της και να προσεγγίσει με λογική τη θέση της Οργάνωσής μας αίροντας έτσι τις
ανισότητες που υφίστανται μεταξύ των συναδέλφων που προέρχονται από τα
ΣΠΙ και προσφέροντας μεγαλύτερη εξασφάλιση στους συναδέλφους που θα
μεταφερθούν στην κοινοπραξία.
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