Προς όλους τους συναδέλφους της JCC,
ΣΥΜΦΩΝΙΑ για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
Παραχώρηση επιπρόσθετης αύξησης για χαμηλόμισθους
(πέραν της ετήσιας προσαύξησης)
Διατήρηση των μισθολογικών κλιμάκων
Βελτίωση στεγαστικών δανείων και ενίσχυση Ταμείου Υγείας
Γενική Συνέλευση για έγκριση της Συμφωνίας την Δευτέρα, 4/9/2017
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μέσα σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο περιβάλλον και μετά από έντονες διαπραγματεύσεις,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι προσπάθειες μας για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης που έληξε στις 31/12/2016 είχαν θετικό αποτέλεσμα, αφού
έχουμε φτάσει σε συμφωνία για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ της
Οργάνωσης μας και της JCC μέχρι τις 31/12/2017.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο διεξήχθησαν οι
διαπραγματεύσεις, η συμφωνία αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το συνδικαλιστικό
κίνημα, αφού επιτεύχθηκε πλήρως ο αρχικός στόχος για μια ισοζυγισμένη συμφωνία και
διατήρηση της εργατικής ειρήνης.
Με τη νέα συμφωνία, παρά τις αντίθετες επιδιώξεις της εργοδοτικής πλευράς, δεν
διαφοροποιούνται οι μισθολογικές κλίμακες και οι ετήσιες προσαυξήσεις, ενώ ταυτόχρονα
επιτυγχάνεται ένας από τους σημαντικούς μας στόχους, που ήταν η σημαντική ενίσχυση
των χαμηλά αμειβομένων συναδέλφων με επιπρόσθετη ουσιαστική αύξηση πάνω στο
βασικό τους μισθό. Η επίτευξη αυτού του στόχου, σε ορισμένες περιπτώσεις συναδέλφων,
ισοδυναμεί με περισσότερες από δύο προσαυξήσεις.
Επιπρόσθετα, με τη νέα συμφωνία βελτιώνονται οι όροι παραχώρησης των στεγαστικών
δανείων, με σημαντική αύξηση του ποσού από τις €85,000 στις €130,000. Επίσης πολύ
ουσιαστική είναι και η πρόνοια της σύμβασης για ενίσχυση του Ταμείου Υγείας καθώς και η
βελτίωση της άδειας τοκετού.
Σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός, πως, σε μια δύσκολη ακόμη περίοδο για το
Τραπεζικό μας σύστημα και γενικότερα για την οικονομία της πατρίδας μας, έχουμε επιτύχει
μια τέτοια συμφωνία, μακριά από αντιπαραθέσεις, διατηρώντας την εργατική ειρήνη.
Με βάση και τις σχετικές πρόνοιες του καταστατικού της Οργάνωσης μας, καλούνται οι
συνάδελφοι της JCC, την Δευτέρα 4/9/2017, στις 16:00, σε Γενική συνέλευση στο οίκημα
της Οργάνωσης μας στη Λευκωσία, Πρεβέζης 8, 1ος όροφος, για ενημέρωση και έγκριση
της συμφωνίας.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία 31 Αυγούστου 2017

