Προς όλους τους συναδέλφους όλων των Τραπεζών
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Η ΕΤΥΚ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΧΕΓΓΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Οργάνωσής μας πληροφορίες ότι στελέχη Διευθύνσεων
Τραπεζών πιέζουν συναδέλφους, να υπογράψουν ατομικά συμβόλαια και να
αποχωρήσουν από τις τάξεις της Οργάνωσής μας.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απειλεί να διασαλεύσει την εργατική ειρήνη στον κλάδο
γι’ αυτό και επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να καταστήσουμε, εξ αρχής, ξεκάθαρο
προς κάθε κατεύθυνση, ότι η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και δυναμική με κάθε μέσο που
η Οργάνωσή μας διαθέτει και την ευθύνη για την όποια επιζήμια αντιπαράθεση θα την
έχουν αποκλειστικά οι εμπλεκόμενοι.
Πέραν από το γεγονός ότι τέτοιες ενέργειες καταδεικνύουν μέγιστη ασέβεια από πλευράς
Διεύθυνσης προς το ίδιο το προσωπικό της και τη συνδικαλιστική τους Οργάνωση, είναι
ταυτόχρονα και παράνομες. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και αρκετοί
νόμοι κατοχυρώνουν το δικαίωμα του ελεύθερου συνδικαλισμού σε όλους τους
εργαζόμενους και απαγορεύουν ρητά στις διευθύνσεις την οποιαδήποτε είδους παρέμβαση
σε αυτό το δικαίωμα, όπως επίσης και τον εργασιακό εκφοβισμό (bullying), προβλέποντας
αυστηρότατες ποινές για τους παραβάτες, που φτάνουν μέχρι και τη φυλάκιση.
Είναι γνωστό ότι συγκεκριμένοι εργοδοτικοί αλλά και πολιτικοί κύκλοι έχουν ως διακαή
πόθο την αποδόμηση της ΕΤΥΚ και την εφαρμογή αντεργατικών αντιλήψεων σε ότι αφορά
τα εργασιακά στο χώρο των Τραπεζών.
Αυτό που επιδιώκουν είναι η απομάκρυνση των εργαζομένων από την ομπρέλα της
ΕΤΥΚ και η εργοδότησή τους με προσωπικά συμβόλαια, γεγονός που θα σημαίνει
ανά πάσα στιγμή «απόλυση». Με τον κίνδυνο αυτό να επικρέμεται πάνω στους
συναδέλφους, με βεβαιότητα θα οδηγηθούν σε εργασιακή εξαθλίωση.
Η απομάκρυνση από την προστασία της ΕΤΥΚ και τις υφιστάμενες συμφωνίες θα καθιστά
τον συνάδελφο έρμαιο στις ορέξεις της όποιας σημερινής ή αυριανής διοίκησης, της οποίας
εκ των πραγμάτων δεν θα διανοούνται να αντιταχθούν / διαφωνήσουν σε καμία από τις
αποφάσεις της, έστω κι αν αυτές μπορεί να είναι εις βάρος της Τράπεζας.
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Το όραμα κάποιων εργοδοτικών κύκλων είναι να αντικαταστήσουν τις συλλογικές
συμβάσεις με ατομικά συμβόλαια, να κατακρεουργήσουν τα κεκτημένα που με τόσο μόχθο
κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες και θυσίες δεκαετιών, να καταργήσουν την κάθε είδους
προστασία που παρέχει η Οργάνωσή μας, και κυρίως το μεγαλύτερο κεκτημένο από όλα,
την κατάργηση της μονιμότητας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά από μια πενταετία, κατά την οποία οι συνάδελφοι κατέβαλαν το άπαν των δυνάμεών
τους, ανέλαβαν ένα μεγάλο μέρος του κόστους για ανάκαμψη των Οργανισμών τους με
μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, καθημερινή πίεση στην εργασία, αμέτρητες ώρες
απλήρωτων υπερωριών που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, αναμέναμε πως οι Διευθύνσεις
με κάθε ευκαιρία και τρόπο θα έδειχναν έμπρακτα την αναγνώριση και το σεβασμό τους
στους εργαζόμενους.
Αντί να αναγνωρίσουν έμπρακτα την προσφορά και τις θυσίες των συναδέλφων βλέπουμε
να προσπαθούν να καταργήσουν τα πάντα για να μπορούν να διοικούν ελέω Θεού, λες και
είμαστε στον 19ο αιώνα.
Η Οργάνωσή μας δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και
συμπεριφορές από καμία Τράπεζα και είναι αποφασισμένη, με όλα τα μέσα που έχει στη
διάθεσή της, να προασπίσει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του συνόλου των μελών
της. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και αποδέκτες του είναι όλοι όσοι παρ΄ ελπίδα επιχειρούν ή
και σκέφτονται να επιχειρήσουν τέτοιες απαράδεχτες, αντισυνταγματικές και παράνομες
ενέργειες.
Καλούμε το σύνολο των μελών μας σε εγρήγορση και τονίζουμε, ότι αν περιέλθουν στην
αντίληψη σας τέτοια κρούσματα από τον οποιονδήποτε, είτε υπό μορφή πιέσεων και
εκφοβισμών είτε υπό μορφή «φιλικών» ή «πατρικών» συμβουλών να τα αναφέρετε αμέσως
στην Οργάνωσή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε
στη διάθεση μας περιλαμβανομένης και της άμεσης λήψης δικαστικών μέτρων /
προσωπικών ποινικών αγωγών αλλά και άλλων δυναμικών συνδικαλιστικών μέτρων.
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