Προς όλους τους συναδέλφους της Ελληνικής Τράπεζας
48ωρη Κυλιόμενη Απεργία από τη Δευτέρα, 24/7/2017
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ και ΕΝΩΜΕΝΟΙ
Διεκδικούμε την Κατοχύρωση των Θέσεων Εργασίας μας
Οι εκβιασμοί και το Bullying δεν θα περάσουν
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επανερχόμαστε σε συνέχεια της προηγούμενης εγκυκλίου μας, παρά το γεγονός πως το
περιεχόμενό της επεξηγήθηκε και δια ζώσης στο σύνολο των συναδέλφων στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες/τμήματα/μονάδες, για να καταστήσουμε για άλλη μια φορά σαφές πως οι δικές μας
αποφάσεις και η στρατηγική, δεν διαμορφώνονται με βάση τις απόψεις που η Διοίκηση της
Τράπεζας εκφράζει, αλλά ούτε και έχει δικαίωμα (η Τράπεζα) να τις ερμηνεύει.
Έχουμε τονίσει, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, πως η 48ωρη κυλιόμενη απεργία αφορά το
σύνολο των εργαζομένων στα συγκεκριμένα τμήματα/υπηρεσίες/μονάδες της Τράπεζας, ανεξάρτητα
από το πώς η ίδια θέλει να το παρουσιάζει. Για την ΕΤΥΚ η θέση της Τράπεζας ουδέποτε έγινε
αποδεκτή και η Διοίκηση της δεν είχε (και δεν έχει) ΚΑΝΕΝΑ δικαίωμα να διαφοροποιεί αυθαίρετα το
εργασιακό καθεστώς κανενός.
Γνωρίζουμε πως τα παπαγαλάκια άρχισαν να «κελαηδούν» και να αναμεταδίδουν τις αντεργατικές
θέσεις της γνωστής Διευθυντικής Ομάδας και ιδιαίτερα των περίφημων συμβούλων της Διοίκησης,
μέσα από την προσφιλή τακτική των άμεσων και έμμεσων πιέσεων, είτε τηλεφωνικά είτε με
συγκεντρώσεις των εργαζομένων.
Οι ενέργειες αυτές, παρότι αναποτελεσματικές, είναι προκλητικές και κατακριτέες, αφού απώτερο
στόχο έχουν τη δημιουργία απεργοσπαστών, για να προδώσουν το δίκαιο αγώνα μας για την
κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, και να ανοίξουν την κερκόπορτα, καταδικάζοντας και
προδίδοντας ουσιαστικά το σύνολο των συναδέλφων μας.
Η γνωστή διευθυντική ομάδα και οι σύμβουλοι της Διοίκησης, φαίνεται δεν έχουν αντιληφθεί
(εξ’ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια;), ότι πέραν από τους δίκαιους στόχους μας, έχουμε την
αξιοπρέπειά μας την οποία διατηρούμε με κάθε κόστος για να μπορούμε και σήμερα αλλά
και στο διηνεκές να αντικρίζουμε όλους τους ΣΥΝ-ΑΔΕΛΦΟΥΣ μας στα μάτια.
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Έχουμε ξεκινήσει μαζί έναν αγώνα για ένα σοβαρότατο θέμα, που άπτεται της διατήρησης των
θέσεων εργασίας μας, που καθημερινά τίθενται σε κίνδυνο από τις ενέργειες της Διοίκησης της
Ελληνικής Τράπεζας και είμαστε αποφασισμένοι να τον φέρουμε σε αίσιο πέρας με τη δική σας
συμμετοχή και βοήθεια.
Κανένας δεν έχει ξεφύγει από κανένα κίνδυνο. Ας μην γινόμαστε άβουλα πλάσματα στα χέρια των
οποιωνδήποτε και ας μην δίνουμε εμπιστοσύνη σε κούφιες υποσχέσεις.
Τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι, τη Δευτέρα απεργούν ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και εφόσον η απεργία μας είναι κυλιόμενη, εάν δεν
επιλυθεί το πρόβλημα, αυτή θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα με τη λήξη της κ.ο.κ. χωρίς να
αποκλείεται και η επέκταση της, όσο αφορά τους συμμετέχοντες.
Συνεχίζουμε τον αγώνα που ΕΝΩΜΕΝΟΙ μαζί ξεκινήσαμε για να προστατεύσουμε δικαιώματα,
συλλογικές συμβάσεις και ιδιαίτερα ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ μέχρι τη
δικαίωση των θέσεων μας και θα παραμείνουμε φύλακες αυτών των θέσεων και μετά την αίσια λήξη
του αγώνας μας.
AΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2017

