Προς όλους τους συναδέλφους
της Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών Τράπεζας Κύπρου

Προκλητική η στάση της Τράπεζας - Καμμία διάθεση συμμόρφωσης
προς τις υφιστάμενες συμφωνίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Θα διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας
και τα δικαιώματα των συναδέλφων με κάθε μέσο
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των συναδέλφων της Διεύθυνσης
Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών, και τα μηνύματα αποφασιστικότητας που έδωσαν
ξεκάθαρα οι ίδιοι οι συνάδελφοι, αναμέναμε ότι η Τράπεζα θα συμμορφωνόταν με τις
συμβατικές της υποχρεώσεις και θα ενεργούσε προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης
της τάξης αποφεύγοντας τις άσκοπες και επιζήμιες αντιπαραθέσεις.
Δυστυχώς, με μεγάλη απογοήτευση και μετά την τελευταία μας συνάντηση με
εκπροσώπους της Διοίκησης στις 14/11/2017 καθώς και σχετική επιστολή της Τράπεζας,
ημερομηνίας 17/11/2017, διαπιστώνουμε ότι η Τράπεζα δεν έχει πρόθεση να
συμμορφωθεί με τις υφιστάμενες συμφωνίες και συνεχίζει την υλοποίηση του στόχου της
αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες.
Μέσα από τις ενέργειες αυτές διαφαίνεται καθαρά η εμμονή της Τράπεζας σε μια
ετσιθελική νοοτροπία επιβολής των θέσεών της, ανεξάρτητα αν οι θέσεις αυτές
παραβιάζουν εξόφθαλμα τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν διαχρονικά με την ΕΤΥΚ και
αποτελούν ασέβεια στο ίδιο το προσωπικό της.
Αποκαλύπτονται ακόμα, μέσα από αυτή τη συμπεριφορά, και οι μελλοντικές προθέσεις της
Τράπεζας και δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για το πως προτίθεται να αντιμετωπίσει
τα δικαιώματα των συναδέλφων που απορρέουν από τις συμφωνίες, οι οποίες, μεταξύ
άλλων, κατοχυρώνουν και τις ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η επιδίωξη της Τράπεζας για μονομερή ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες,
κατά το δοκούν και κατά παράβαση των υφιστάμενων συμφωνιών και των εργασιακών
θεσμών, καταδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης για τα εργασιακά εντός της
Τράπεζας αλλά και τον ξεκάθαρο κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας των μελών μας στο
άμεσο μέλλον.
Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα που δυστυχώς καταδεικνύουν την απαξίωση της
Διοίκησης έναντι των συμφωνιών και του ίδιου του προσωπικού της (εξάσκηση πιέσεων
σε συναδέλφους για διαγραφή τους από την Οργάνωσή μας, ανάθεση εργασιών σε
τρίτους κατά παράβαση των συμφωνιών στη Διεύθυνση Τεχνολογίας, απλήρωτες
υπερωρίες, απαξίωση υφιστάμενων στελεχών μέσω της πρόσληψης κατευθείαν σε
οργανικές θέσεις κατά παράβαση των συμφωνιών κ.α.).
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Αυτό δυστυχώς είναι το «ευχαριστώ» των διοικούντων για τις θυσίες που ως εργαζόμενοι
έχουμε υποστεί για την επιβίωση της Τράπεζας.
Αυτή είναι η αναγνώριση για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, κάτω από αντίξοες συνθήκες
πίεσης και εις βάρος του προσωπικού μας χρόνου και της οικογένειάς μας για το καλό της
Τράπεζας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η στάση και οι συνεχιζόμενες ενέργειες της Τράπεζας δεν μας αφήνουν επιλογή. Η
αντιπαράθεση, όπως πολλές φορές τονίσαμε, ουδέποτε ήταν αυτοσκοπός της
Οργάνωσής μας και τούτο καταδεικνύει η ιστορία της και η διαχρονική υπευθυνότητα με
την οποία πάντα ενεργούσε. Δεν έχουμε όμως κανένα δικαίωμα να επιτρέψουμε στον
οποιονδήποτε να περιφρονεί με αυτό τον τρόπο τις υφιστάμενες συμφωνίες, τους
εργασιακούς θεσμούς, την Οργάνωσή μας, αλλά και τους ίδιους τους συναδέλφους οι
οποίοι, όπως πολλές φορές τονίσαμε, αξίζουν μεγαλύτερου σεβασμού.
Ως πρώτο μέτρο, η Οργάνωσή μας αποφάσισε, να καλέσει τους συναδέλφους της
Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών όπως την ερχόμενη
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 κατέλθουν σε προειδοποιητική δίωρη στάση
εργασίας από τις 12:30 – 14:30.
Αν παρ’ ελπίδα η Τράπεζα εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται με την ετσιθελική νοοτροπία
του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση
των μέτρων και επέκταση τους σε όλο το Συγκρότημα, αφού ο κίνδυνος από τις ενέργειες
αυτές της Διοίκησης απειλεί το σύνολο των συναδέλφων.
Εκφράζουμε την ελπίδα ότι, έστω και τώρα, η Διεύθυνση της Τράπεζας θα αναλογιστεί τις
ευθύνες της και θα αναθεωρήσει τη στάση της. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι υπεύθυνη
για τις όποιες συνέπειες από τα μέτρα στα οποία θα είμαστε υποχρεωμένοι να
προχωρήσουμε.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 21 Νοεμβρίου 2017
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