Προς όλους τους συναδέλφους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δίωρη στάση εργασίας
Απαιτούμε την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η δίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η Οργάνωσή
μας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε λόγω της προκλητικής κωλυσιεργίας που εδώ και πολλούς
μήνες επιδεικνύει η Διοίκηση της Τράπεζας, σε ότι αφορά το διάλογο με την Οργάνωσή μας για
αντιμετώπιση και επίλυση σοβαρών εκκρεμοτήτων που υφίστανται και σας ταλαιπωρούν εδώ και
πάρα πολύ χρόνο.
Η Διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας, δηλώνει με κάθε ευκαιρία πως το προσωπικό της αποτελεί
το μεγαλύτερο στοιχείο του ενεργητικού της και είναι το προσωπικό αυτό, που, ιδιαίτερα τα
δύσκολα χρόνια της κρίσης, εργάσθηκε και εξακολουθεί να εργάζεται με ζήλο, υπερβάλλοντας
εαυτό για να μπορέσει η Κεντρική Τράπεζα να αντεπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.
Θέλουμε να τονίσουμε, πως είναι καιρός τα προβλήματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους να
αντιμετωπισθούν οριστικά και το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας να νιώσει επιτέλους, πως η
Διοίκηση της Τράπεζας αναγνωρίζει έμπρακτα πως οι εργαζόμενοι αποτελούν το μεγαλύτερο και
πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού της.
Έχουμε δώσει στην Τράπεζα αρκετή πίστωση χρόνου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και πιστεύουμε
πως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε με την Τράπεζα επί όλων των θεμάτων
που σας απασχολούν αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, όχι από δική μας υπαιτιότητα.
Η μαζική σας συμμετοχή στη χθεσινή στάση εργασίας έχει στείλει ηχηρά μηνύματα προς
κάθε ενδιαφερόμενο και επιθυμούμε, με την ευκαιρία, να σας συγχαρούμε για την
αποφασιστικότητα και τη συνοχή που επιδείξατε.
Ελπίζουμε, πως έστω και τώρα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα διαφοροποιήσει τη στάση της και θα
προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναρξη ενός ορθά δομημένου και ουσιαστικού
διαλόγου, με βούληση για εξεύρεση αμοιβαία αποδεχτών λύσεων για το καλό τόσο των
συναδέλφων όσο και της ίδιας της Τράπεζας. Από την ίδια την Διοίκηση της Τράπεζας εξαρτάται η
συνέχεια.
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