Προς όλους τους συναδέλφους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
Οδηγούν τους συναδέλφους σε νέες, επικίνδυνες ατραπούς
Η Οργάνωσή μας ασπίδα και στήριγμα των συναδέλφων
Στόχος η απόλυση μέχρι και 1,000 υπαλλήλων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα.
Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, η Τράπεζα και άλλες συντεχνίες έχουν υπογράψει πρόσφατα συμφωνία μετά από
μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας. Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι στην όλη
διαδικασία, η οποία οδήγησε στην προαναφερόμενη συμφωνία, η Οργάνωση μας δεν συμμετείχε, αφού αυτό
είχε συνειδητά, και όχι τυχαία, επιδιωχθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη (γιατί άραγε;).
Η μαζική εγγραφή των συναδέλφων στην ΕΤΥΚ ήταν η απαρχή για την υλοποίηση του στόχου της Οργάνωσής
μας για την σταδιακή εξομοίωση των ωφελημάτων των υπαλλήλων του Συνεργατισμού με αυτά των μελών μας
στις υπόλοιπες Τράπεζες και ακολουθώντας το παράδειγμα του ωραρίου εργασίας, του κέντρου επικοινωνίας
κ.τ.λ. έχει ξεκινήσει και η σταδιακή εξομοίωση της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας.
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός, ότι, μέσα στα πλαίσια
της προαναφερόμενης συμφωνίας, φαίνεται, ακόμα μια φορά, ότι στόχος ήταν να εγκλωβίσουν ξανά τους
συνάδελφους του Συνεργατισμού, με τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο.
Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας θα είναι να δοθεί η ευκαιρία στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα να
προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου της, για μείωση του προσωπικού κατά 1,000 άτομα.
Η συμφωνία που έχει υπογραφεί και οι δεσμεύσεις που έχουν από κάποιους αναληφθεί, δεν δεσμεύουν με
κανένα τρόπο την Οργάνωσή μας, η οποία θα παραμείνει ασπίδα και στήριγμα των συναδέλφων του
Συνεργατισμού, τους οποίους επιτέλους θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να χειρίζονται ως
τραπεζοϋπαλλήλους δεύτερης κατηγορίας.
Οι υπερπροσπάθειες που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και οι θυσίες που έχουν υποστεί για την επιβίωση
του Οργανισμού τους είναι μεγάλες, και αξίζουν του ανάλογου σεβασμού από όλους.
Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας της κοινοπραξίας με την Altamira σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες
μέρες θα έχουμε εκ νέου συνάντηση με τη Διεύθυνση της Τράπεζας μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του αρχικού
μας στόχου για την πλήρη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Πολύτιμα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου, αποτέλεσαν οι υφιστάμενες συμφωνίες μας με τις Τράπεζες
που δεν επιτρέπουν την ανάθεση εργασιών σε τρίτους χωρίς την έγκριση της ΕΤΥΚ και η εμπειρία της
Οργάνωσής μας στο συγκεκριμένο χώρο, και τα έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει για να προστατέψουμε το σύνολο
των συναδέλφων στο Συνεργατισμό, όπως κάναμε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία και για τους συναδέλφους
της Ελληνικής Τράπεζας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η ΕΤΥΚ με επιστολή της προς την Τράπεζα την ενημέρωσε ότι η πιο πάνω
συμφωνία με άλλες Συντεχνίες δεν δεσμεύει την Οργάνωσή μας.
Θα σας τηρούμε ενήμερους για τις όποιες περαιτέρω εξελίξεις.
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