Προς όλους τους συναδέλφους του Συνεργατισμού
ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΤ
Συλλογική Σύμβαση: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και εντατικοποιούνται τον
Ιούλιο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης
Ξεκινά η παραχώρηση των συμβατικών δανείων και η
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΥΚ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, προγραμματισμένη συνάντηση της
Οργάνωσής μας με τη Διοίκηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών συναντήσεων, και
σε αυτή συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, αλλά και γενικότερα θέματα
που αφορούν την πορεία του Συνεργατισμού.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Κυρίαρχο θέμα ήταν αυτό της υπογραφής συλλογικής σύμβασης και έχει συμφωνηθεί
μεταξύ των δύο πλευρών η συνέχιση των διαπραγματεύσεων, σε τακτική πλέον βάση,
μετά την ημερομηνία υλοποίησης της νομικής συγχώνευσης (1/7/2017).
Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Οργάνωσής μας και της Τράπεζας, ιδιαίτερα μετά την
«υπαγωγή» των ΣΠΙ κάτω από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για μια ενιαία
συλλογική σύμβαση για το σύνολο του προσωπικού του Συνεργατισμού, αποτελεί
αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση, και πρώτιστος στόχος μας είναι η εξάλειψη των
υφιστάμενων σήμερα ανισοτήτων και αδικιών, πάντα στα πλαίσια των δεδομένων του
υπόλοιπου τραπεζικού χώρου, του οποίου οι ήδη επιτευχθείσες συμφωνίες αποτελούν τις
κατευθυντήριες γραμμές.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η Διοίκηση του Συνεργατισμού κατανοεί ότι μια συμφωνία
μόνο όφελος θα αποφέρει στον Οργανισμό με θετικά αποτελέσματα στο ηθικό των
υπαλλήλων και ταυτόχρονα έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης της τεράστιας
προσφοράς του στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αυτός
αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.
TΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:
Όσο αφορά το σημαντικότατο θέμα της κάλυψης του συνόλου των μελών μας και των
εξαρτωμένων τους από το Ταμείο Υγείας της Οργάνωσής μας (ΤΥΕΤΥΚ), σε συνέχεια
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παλαιότερης δέσμευσης της Τράπεζας, έχει συμφωνηθεί η εφαρμογή του αμέσως μετά τη
νομική συγχώνευση(1/7/2017).
Επομένως, μπορούν πλέον όλα τα μέλη μας και τα εξαρτώμενά τους, να έχουν την
ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΤΥΕΤΥΚ όπως όλα τα άλλα μέλη της ΕΤΥΚ σ’
όλες τις Τράπεζες.
Θεωρούμε, ότι είναι περιττό να τονίσουμε τη σημασία μιας ικανοποιητικής
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των μελών μας και των οικογενειών τους, όπως αυτή που
προσφέρεται στα μέλη του ενιαίου Ταμείου Υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων, του ΤΥΕΤΥΚ.
Η κάλυψη αυτή αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα ωφελήματα που πέτυχε η Οργάνωσή
μας για τα μέλη της στα πλαίσια της έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της συναδελφικής
αλληλεγγύης.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε σύντομα, ενημερώνοντάς σας για τις πρακτικές
λεπτομέρειες υλοποίησης του ζητήματος αυτού, το οποίο σας εξασφαλίζει μια ψηλού
επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η Οργάνωσή μας πάντοτε έδιδε και δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα υγείας των μελών
της, γι’ αυτό και πέραν της κάλυψής τους από το ΤΥΕΤΥΚ ενόσω είναι στην υπηρεσία,
έχει πετύχει τη συνέχιση της κάλυψη των μελών της και μετά την αφυπηρέτηση /
αποχώρησή τους για οποιοδήποτε λόγο από την υπηρεσία μέσω ενός πολύ
ικανοποιητικού σχεδίου της, που όλοι οι αποχωρήσαντες μπορούν να ενταχθούν χωρίς
εξέταση του ατομικού ιατρικού ιστορικού τους και καλύπτει υφιστάμενες και χρόνιες
ασθένειες τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο, είναι ο συνάδελφος να
είναι μέλος της ΕΤΥΚ.
Όσον αφορά τη συμφωνία για παραχώρηση των συμβατικών δανείων προς τους
συναδέλφους της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, η Διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε
ότι άμεσα θα αρχίσει η παραχώρηση των δανείων στους δικαιούχους συναδέλφους.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το εποικοδομητικό κλίμα που
επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ευελπιστούμε ότι μέσα στο ίδιο κλίμα θα
συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση για τη σύναψη ενιαίας συλλογικής σύμβασης εντός του
Ιουλίου.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2017
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