Προς όλους τους συναδέλφους
Συνάντηση ΕΤΥΚ - AstroBank
Η Οργάνωσή μας έλαβε διαβεβαιώσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η ΕΤΥΚ από νωρίς είχε διαβλέψει τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στο
τραπεζικό σύστημα της πατρίδας μας. Οι εξελίξεις αυτές βρίσκονται μόνιμα στο μικροσκόπιο της
Οργάνωσής μας, της οποίας η έγνοια και η προσπάθεια, ήταν και παραμένει η προάσπιση/διαφύλαξη
των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η Οργάνωσή μας αναπτύσσει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, όπως αυτή της πρόσφατης συνάντησής μας με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της
Ελληνικής Τράπεζας κ. Γ. Μάτση, αναφορικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία
προσφορών που διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, αλλά και η σημερινή μας
συνάντηση, με τη Διοίκηση της AstroBank.
Όπως είναι γνωστό, η AstroBank βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της USB Bank και όπως μας
πληροφόρησε σήμερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της AstroBank,
κ. Γ. Άππιος, έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η
διαδικασία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο τέρμα.
Πέραν της ενημέρωσης που είχαμε στη σημερινή μας συνάντηση για την πρόοδο των διαδικασιών και
του τρόπου που αυτή αναμένεται να προχωρήσει, σημαντικότατο μέρος της συζήτησης αποτέλεσε η
πρόταξη της Οργάνωσής μας για τη διασφάλιση του προσωπικού και των δύο εμπλεκόμενων
Τραπεζών.
Ο κ. Γ. Άππιος, δήλωσε πως, το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί προτεραιότητα και για τη Διοίκηση
της Τράπεζας, και ανάφερε ότι, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το σύνολο των
συναδέλφων της USB Bank θα μεταφερθεί με όλα τα δικαιώματα του στην AstroBank.
Η Τράπεζα δεσμεύτηκε επίσης, ότι καθόλη τη διάρκεια των μετέπειτα εξελίξεων θα τηρεί ενήμερη την
Οργάνωσή μας, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι και επιδιώξεις των δύο πλευρών είναι κοινές.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ΕΤΥΚ, αφουγκραζόμενη τις ανησυχίες όλων των μελών της, σε κάθε περίπτωση, και μέσα από τις
εμπειρίες που διαθέτει, εργάζεται πάντα με πρώτιστο στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών
της και ιδιαίτερα του ιερού δικαιώματος της εργασίας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και στις
περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα αποτελούν πλέον, εκ των πραγμάτων, με βάση και
τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, μέρος της καθημερινότητας όλων μας.
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