Προς όλους τους συναδέλφους του Συνεργατισμού
ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΥΚ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΤ
Συζήτηση πρακτικών λεπτομερειών για κάλυψη από το Ταμείο Υγείας ΕΤΥΚ
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των προηγούμενων εγκυκλίων μας ημερομηνίας 26 και 30 Ιουνίου 2017
αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι, αρχές της επόμενης βδομάδας θα πραγματοποιηθεί νέα
συνάντηση μεταξύ της Οργάνωσης μας και της Διοίκησης της Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας στην οποία θα συνεχιστεί η συζήτηση για τα θέματα που βρίσκονται σε
εκκρεμότητα και απασχολούν τα μέλη μας.
Στη συνάντηση θα συζητήσουμε και τις πρακτικές λεπτομέρειες υλοποίησης της
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των συναδέλφων του Συνεργατισμού από το Ταμείο Υγείας
της ΕΤΥΚ, το μεγαλύτερο αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Υγείας στην Κύπρο και ταυτόχρονα
ένα από τα μεγαλύτερα ωφελήματα των τραπεζοϋπαλλήλων, το οποίο κερδήθηκε μέσα
από πολύχρονους και επίπονους αγώνες της συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης.
Όσον αφορά την εξαγγελθείσα από άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αυριανή απεργία,
θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:


Καμία εκ των άλλων συνδικαλιστικών Οργανώσεων δεν επικοινώνησε μαζί μας για να
διαβουλευτεί ή έστω να μας ενημερώσει για τις προθέσεις της. Αντίθετα,
επαναλαμβάνεται το σκηνικό του 2014, όταν τότε πίσω από την πλάτη μας
δημιούργησαν τετελεσμένα, επιχειρώντας να μας σύρουν / παγιδεύσουν στην
υπογραφή μιας ειδικής (πενταετούς) συμφωνίας για μειώσεις μισθών και ωφελημάτων,
από την οποία οι ίδιοι τώρα προσπαθούν ουσιαστικά να απεγκλωβιστούν.



Η ΕΤΥΚ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο του
Συνεργατισμού και έχει τα δικά της συλλογικά όργανα, καταστατικό και διαδικασίες, και
αυτά και μόνον καθορίζουν τη στρατηγική και τις όποιες ενέργειές της μακρυά πάντοτε
από κομματικές κι’ άλλες εξαρτήσεις.
Δε θα συρθούμε πίσω από αποφάσεις τρίτων στις οποίες δεν συμμετείχαμε, που δεν
γνωρίζουμε ούτε πως λήφθηκαν αλλά ούτε και που αποσκοπούν.



Σε περίπτωση που τελικά διεξαχθεί η αυριανή απεργία, για σκοπούς τάξης και αρχής η
Οργάνωσή μας καλεί το σύνολο των μελών της όπως περιοριστεί αποκλειστικά στην
εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων τους και μόνον.
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 Με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων η Οργάνωσή μας διατηρεί δικαίωμα
διαπραγμάτευσης και σύναψης Συλλογικής Σύμβασης (η οποία πρέπει να είναι στα
πρότυπα όσων υπογράφτηκαν πρόσφατα με όλες σχεδόν τις τράπεζες), κι αυτό γιατί
δεν είναι εγκλωβισμένη σε καμιά 5ετή συμφωνία μείωσης μισθών και ωφελημάτων.
Το δικαίωμα αυτό θα το αξιοποιήσει με την ίδια αγωνιστικότητα, υπευθυνότητα και
συνέπεια που ανέκαθεν τη διέκρινε, στοχεύοντας στη διασφάλιση του καλώς νοούμενου
συμφέροντος του συνόλου των εργαζομένων στο Συνεργατισμό.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μέσα από την πολυετή ιστορία της, η ΕΤΥΚ απέδειξε ότι ξέρει πολύ καλά και πως να
διαπραγματεύεται αλλά και πως και πότε να λαμβάνει δυναμικά μέτρα. Και επειδή όλα
μιλούν εκ του αποτελέσματος, αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το
τραπεζοϋπαλληλικό επάγγελμα στην Κύπρο, με τους αγώνες και τις θυσίες της
συνδικαλιστικής οργάνωσης όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, της ΕΤΥΚ, είναι πολύ ψηλά στη
συνείδηση της κοινωνίας αλλά και διεθνώς. Σε αυτή την μεγάλη τραπεζοϋπαλληλική
οικογένεια ανήκουν πλέον και όλοι οι συνάδελφοι του Συνεργατισμού.
Η Οργάνωση μας θα συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα να χειρίζεται όλα
τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και θα σας τηρεί ενήμερους για τις όποιες
εξελίξεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2017

2

