ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 Υποχρέωση της Τράπεζας η καταβολή της ετήσιας προσαύξησης
 Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 2017-2018
 ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την «απόσπαση» στην APS
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μια μακρά περίοδος αντιπαραθέσεων και απεργιακών μέτρων, που ταλαιπώρησε όλα τα μέλη
μας στην Ελληνική Τράπεζα και ανησύχησε το σύνολο των μελών της Οργάνωσής μας, έληξε
χτες μετά την καταλυτική παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου και
των προτάσεων που αργά το απόγευμα υπέβαλε στις δύο πλευρές για λύση των μεταξύ τους
διαφορών.
Μετά από μια πολύωρη συνάντηση αντιπροσωπείας της Οργάνωσής μας, με επικεφαλής τον
Επίτιμο Πρόεδρο, συνάδελφο Λοΐζο Χατζηκωστή, με την αντιπροσωπεία της Τράπεζας, με
επικεφαλής τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, κύριο Ιωάννη Μάτση, ενώπιον της Υπουργού
Εργασίας κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα και κατά την οποία
συζητήθηκαν λεπτομερώς οι διαφορές μας, η κυρία Υπουργός, μέσα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων που ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων της δίνει, υπέβαλε χωριστές προτάσεις
για διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες και έγιναν αποδεκτές και από τις δύο πλευρές.
Η Οργάνωσή μας, προτού συζητηθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα, πρόταξε το θέμα της μη
παραχώρησης της ετήσιας προσαύξησης, που εκκρεμούσε ενώπιον του Υπουργείου ως
εργατική διαφορά που παρέπεμψε η Οργάνωσή μας.
Με ξεκάθαρη απόφασή της, η Υπουργός Εργασίας διευκρινίζει ότι, η παραχώρηση της ετήσιας
προσαύξησης αποτελεί υποχρέωση της Τράπεζας με βάση τις ήδη υφιστάμενες συμφωνίες
και θα πρέπει να παραχωρηθεί, με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2017.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα άλλα θέματα:
1. Μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν όπως
υπογράψουν τη συμφωνία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2017-2018
στο πρότυπο της συμφωνίας που η Οργάνωσή μας συνήψε με την Alpha Τράπεζα.
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2. Κατοχυρώνονται πλήρως, στη βάση ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ μεταξύ της ΕΤΥΚ και της Ελληνικής
Τράπεζας, οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των συναδέλφων που μεταφέρονται στην
APS με ξεκάθαρες πρόνοιες για τη διασφάλιση των υφιστάμενων και μελλοντικών
Συλλογικών Συμβάσεων, του δικαιώματος για επαναφορά πίσω στην Τράπεζα και πολλά
άλλα που διασφαλίζουν πλήρως και σε βάθος χρόνου τους συναδέλφους.
Η πιο πάνω, θετική εξέλιξη, αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολύμηνης επίμονης προσπάθειας
της Οργάνωσής μας και ενός αγώνα που ενωμένοι μαζί διεξήγαμε για την προστασία των
θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων μας.
Η επιτυχία αυτή πέραν του ότι είναι αποτέλεσμα της προγραμματισμένης δράσης και της
αποφασιστικότητας της Οργάνωσής μας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε σας στους ίδιους και
στη δική σας συνέπεια και αποφασιστική στάση. Η υπευθυνότητα και η συνοχή που έχετε
επιδείξει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της δύσκολης περιόδου και η εμπιστοσύνη που δείξατε
στην ηγεσία της Οργάνωσής μας, συνέβαλαν αφάνταστα στην πλήρη επίτευξη των στόχων
μας.
Για την επιτυχή αυτή κατάληξη, που διασφαλίζει την εργατική ειρήνη, καταλυτικός ήταν ο ρόλος
της Υπουργού Εργασίας κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου. Θέλουμε και δημόσια να ευχαριστήσουμε
την κυρία Υπουργό και την Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων κα Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη για
τη συμβολή τους αυτή, που ήταν καθοριστική.
Οφείλουμε επίσης να σημειώσουμε την υπεύθυνη στάση που επέδειξε και η Διοίκηση της
Τράπεζας και ιδιαίτερα του κ. Ιωάννη Μάτση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων,
στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι μπορούμε πλέον, μαζί, να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για
τις εργασιακές σχέσεις στην Τράπεζα, για επίτευξη των κοινών μας στόχων για το καλό των
εργαζομένων και της Τράπεζας.
Συνάδελφοι, μέσα από την «αντιπαράθεση» αυτή της ΕΤΥΚ και νεοφανών πολιτικών, που
παραπέμπουν σε παλαιές εποχές αναδείχθηκαν οι κίνδυνοι που μας περιβάλλουν αλλά
ταυτόχρονα η αποτελεσματικότητα που διαθέτει το συνδικαλιστικό κίνημα όταν ενωμένο και με
συνέπεια αγωνίζεται για τα δίκαια μας.
Συσπειρωμένοι λοιπόν, γύρω από την ΕΤΥΚ και την ηγεσία της, το μέλλον μας είναι
διασφαλισμένο.
Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΡΙ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2017
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