Η νέα πρόταση της Τράπεζας ουσιαστικά δεν βελτιώνει την προηγούμενη
Δεν ικανοποιούνται οι θέσεις μας
ενώ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ παραμένουν τα ερωτήματά μας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και της
Διοίκησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, έγινε εκ νέου συζήτηση του σχεδίου εθελοντικής
αποχώρησης και η Τράπεζα κατέθεσε νέα πρόταση, η οποία όμως, στην ουσία, δεν διαφοροποιεί /
βελτιώνει την προηγούμενή της.
Η Οργάνωσή μας, ακόμα μια φορά πρόταξε τις θέσεις της, οι οποίες με διαφάνεια σας έχουν
κοινοποιηθεί σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι το σχέδιο θα πρέπει
να είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ και ελκυστικό προκειμένου να το επιλέξει ένας ικανοποιητικός αριθμός
συναδέλφων και να αποφευχθούν τα επιζήμια αδιέξοδα.
Θα αναμένουμε από την πλευρά της Τράπεζας, αρχές της επόμενης εβδομάδας, να επανέλθει και
μέσα στα πλαίσια νέας συνάντησης να συνεχισθεί η συζήτηση του θέματος.
Όσο αφορά τον πανικό και την ανασφάλεια που προκάλεσε σε κάποιους η τελευταία εγκύκλιός μας,
θέλουμε να τονίσουμε ότι, πέραν από τους χαρακτηρισμούς και τα συνθήματα που αναλώθηκαν από
άλλες συντεχνίες, και τα οποία επί τους παρόντος δεν θα σχολιάσουμε, παρέμεινε, από όλους,
αναπάντητο το ερώτημα:
Τι θα γίνει αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 900 ατόμων που θα πρέπει εθελοντικά να
αποχωρήσουν από το Συνεργατισμό;
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και για άλλη μια φορά με συσκότιση αποφεύγουν να δώσουν
απάντηση. Που στηρίζουν τη βεβαιότητα ότι θα βρεθούν 900 συνάδελφοι που θα ενταχθούν
εθελοντικά σε ένα σχέδιο που δεν έχει ακόμα πάρει την τελική του μορφή;
Γι’ αυτό το λόγο στη σημερινή συνάντηση ενώ αποκλείσαμε την πιθανότητα απολύσεων,
επαναλάβαμε τη γνωστή πρόταση μας για δέσμευση της Κυβέρνησης να απορροφήσει τον τυχόν
αριθμό που θα χρειασθεί για να φθάσει ο αριθμός στους 900.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ιστορία της κάθε συντεχνίας καταδεικνύει ξεκάθαρα εάν έχει ή όχι εξαρτήσεις και αυτό το γνωρίζουν
όλοι καλά και φυσικά καλύτερα από όλους το γνωρίζουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
Η Οργάνωσή μας, εκπροσωπώντας σήμερα περισσότερους από τους μισούς συναδέλφους του
Συνεργατισμού, και ως η μοναδική Συνδικαλιστική Οργάνωσή στο χώρο των Τραπεζών, θα συνεχίσει
με την ίδια αποτελεσματικότητα, συνέπεια και αγωνιστικότητα να χειρίζεται τα κρίσιμα θέματα που
απασχολούν τους συναδέλφους, και θα συνεχίσει με ευθύτητα και διαφάνεια να σας τηρεί πλήρως
ενήμερους για τις εξελίξεις.
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