Προς όλους τους συναδέλφους της Ελληνικής Τράπεζας
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Μοναδικός μας Στόχος η Πλήρης και Διαχρονική Κατοχύρωση των Μελών μας
Η ENOTHTA ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στις διαφορές
μας με την Ελληνική Τράπεζα, οι οποίες ταλανίζουν όλους μας τους τελευταίους επτά μήνες και μας
ανάγκασαν να προχωρήσουμε στη λήψη απεργιακών μέτρων.
Θέλουμε καταρχάς να συγχαρούμε ακόμα μια φορά τους συναδέλφους, οι οποίοι και κατά τη χθεσινή
απεργία, έστειλαν ακόμα μια φορά μηνύματα ενότητας, αγωνιστικότητας και αποφασιστικότητας, με
την καθολική τήρηση των μέτρων.
Μετά την εφαρμογή και την πλήρη επιτυχία των χθεσινών μέτρων, της πίεσης που αυτά εξάσκησαν
προς κάθε επηρεαζόμενο μέρος και της προοπτικής επέκτασης των μέτρων σε άλλες υπηρεσίες ή/και
σε ολόκληρη την Ελληνική Τράπεζα, υπήρξε παρέμβαση από πλευράς της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Η παρέμβαση της κυρίας Υπουργού ήταν καταλυτική και μέσα από τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση,
έχει διαφανεί, προοπτική επίλυσης του προβλήματος.
Έχει ήδη καθορισθεί η επόμενη συνάντησή μας, αύριο Τετάρτη, 26/7/2017, και ενόψει των θετικών
αυτών εξελίξεων, αλλά και ως ένδειξη σεβασμού προς το πρόσωπο της κυρίας Υπουργού αλλά και
προς τους εργασιακούς θεσμούς, η Οργάνωσή μας αποφάσισε όπως αναστείλει τα απεργιακά μέτρα.
Θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες, σε νέα εγκύκλιο μας, μετά την αυριανή συνάντηση ενώπιον της
Υπουργού Εργασίας και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί θα σας καλέσουμε σε Γενική Συνέλευση στην
οποία θα γίνει λεπτομερής ενημέρωση όλων των επηρεαζομένων συναδέλφων οι οποίοι και θα
κληθούν να τοποθετηθούν.
Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε, πως τα όποια θετικά αποτελέσματα προκύπτουν, οφείλονται στην
δική σας στάση και στο δικό σας αγώνα. Η υπευθυνότητα και η συνοχή που έχετε επιδείξει κατά την
διάρκεια όλης αυτής της δύσκολης περιόδου, αποτέλεσαν τα υπέρτατα συνδικαλιστικά όπλα που
χαλυβδώνουν την ηγεσία της Οργάνωσής μας. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και την
τελική μας δικαίωση.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2017

