Οι θέσεις της ΣΚΤ παραμένουν αναλλοίωτες
Εάν διαπιστωθούν πιέσεις / εκβιασμοί η ΕΤΥΚ θα αντιδράσει με τη
λήψη μέτρων
Τι γνωρίζει η ΟΕΒ και κάνει λόγο μόνο για
ΜΙΑ Συντεχνία που πιέζει τη ΣΚΤ;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των συντεχνιών με τη Διοίκηση της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για το θέμα του σχεδίου εθελοντικής
αποχώρησης.
Δυστυχώς, ακόμα μια φορά, η Τράπεζα παρουσιάστηκε αμετακίνητη από την
πρόταση που κατέθεσε σε προηγούμενες συναντήσεις, επομένως το σχέδιο που
προτείνει εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τις θέσεις της Οργάνωσής μας και τις
προσδοκίες των συναδέλφων.
Για το λόγο αυτό καλέσαμε την Τράπεζα για ακόμα μια φορά, όπως, έστω και
την υστάτη, διαφοροποιήσει τη στάση της, προκειμένου το Σχέδιο να είναι
ελκυστικό και να δώσει την ευκαιρία σε ικανοποιητικό αριθμό συναδέλφων να το
επιλέξει.
Προτάξαμε ακόμα μια φορά τις θέσεις μας και ιδιαίτερα τονίσαμε ότι το σχέδιο
πρέπει να είναι Εθελοντικό και δεν πρέπει να εξασκηθούν οι οποιεσδήποτε
πιέσεις / εκβιασμοί.
Στη συνάντηση προειδοποιήσαμε, για άλλη μια φορά, ότι σε περίπτωση που
διαπιστωθεί η εξάσκηση άμεσων ή έμμεσων πιέσεων / εκβιασμών προς
τους συναδέλφους για να ενταχθούν στο σχέδιο, η Οργάνωσή μας δεν θα
διστάσει να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της
απεργίας.
Η ΕΤΥΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να χειρίζεται το θέμα και θα σας τηρεί
διαρκώς ενήμερους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Νιώθουμε την υποχρέωση να σχολιάσουμε τη χθεσινή ανακοίνωση της ΟΕΒ, η
οποία κάνει λόγο μόνο για ΜΙΑ Συντεχνία η οποία πιέζει για εξασφάλιση
υπερβολικών αποζημιώσεων στους εργαζόμενους της ΣΚΤ που θα
αποχωρήσουν.
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Γιατί η ΟΕΒ αναφέρεται μόνο σε μία συντεχνία;
Δεν έχει λεχθεί ότι και οι θέσεις άλλων συντεχνιών δεν υπολείπονται από
αυτές της ΕΤΥΚ;
Υπάρχουν μήπως άλλες (κρυφές) θέσεις τις οποίες γνωρίζουν μόνον όσοι
γνωρίζουν το παρασκήνιο;
Είμαστε σίγουροι ότι η ΟΕΒ είναι πολύ καλός γνώστης όλων όσων
συζητούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά κυρίως και αυτών
που συζητούνται παρασκηνιακώς.
Τελικά ποιός κοροϊδεύει ποιόν ή ποιός λέει ψέματα;
Η εμπάθεια και το μένος το οποίο διακρίνει διαχρονικά τις ανακοινώσεις της
ΟΕΒ, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται στην Οργάνωσή μας, αποτελεί τίτλο τιμής και
επιβεβαίωση για το γεγονός ότι η ΕΤΥΚ συνεχίζει να είναι η συνδικαλιστική
Oργάνωση που προασπίζεται με αγωνιστικότητα, μακριά από κάθε είδους
εξάρτηση ή δέσμευση, τα δικαιώματα των μελών της.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2018

