Προς όλους τους συναδέλφους της Τράπεζας Κύπρου,
Μέσα από την αποφασιστικότητα, τη συνοχή και τη συμπόρευση μελών και ηγεσίας
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Ενωμένοι και δυνατοί θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αντιλαμβανόμαστε όλοι, πως η εφαρμογή των όποιων μέτρων από πλευράς των εργαζομένων αποτελεί το
ύστατο «όπλο» για προστασία των δικαιωμάτων τους από τις όποιες επιβουλές της εργοδοτικής πλευράς και
θέλουμε, για ακόμα μια φορά, να συγχαρούμε όλους εσάς που με τη συνοχή και αποφασιστικότητα που
επιδείξατε, συμβάλατε στο μέγιστο βαθμό για την αποκλιμάκωση της σοβαρής κρίσης που δημιουργήθηκε.
Μετά την κλιμάκωση της κρίσης και τη λήψη των μέτρων από την πλευρά μας, ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ
της Οργάνωσής μας και της Διοίκησης της Τράπεζας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αποστολή επιστολής
από πλευράς Τράπεζας, με την οποία σαφέστατα η Τράπεζα δηλώνει την πρόθεσή της για σεβασμό και τήρηση
των υφιστάμενων συμφωνιών και των εργασιακών θεσμών και ως εκ τούτου ζητήθηκε η έγκρισή της ΕΤΥΚ για
τη σύναψη των συγκεκριμένων συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες.
Η Οργάνωσή μας, με δεδομένη τη διαφοροποίηση της στάσης της Τράπεζας και λαμβάνοντας υπόψη την όλη
πληροφόρηση που δόθηκε από την Τράπεζα και τις δικλείδες ασφάλειας που τέθηκαν, αποφάσισε να δώσει την
έγκρισή της, επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά το γεγονός ότι η ανάθεση εργασιών σε τρίτους δεν μπορεί να
γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά μόνο μετά από την έγκριση της Οργάνωσής μας.
Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που εκκρεμούν στην Τράπεζα και για τα οποία
αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εγκυκλίους μας, και επιδίωξη μας είναι να τα λύσουμε με την Τράπεζα στο
τραπέζι του διαλόγου με καλοπιστία και σεβασμό στις συμφωνίες και στους θεσμούς.
Για σκοπούς τάξης οφείλουμε να σημειώσουμε την υπεύθυνη στάση που επέδειξε τελικά η Διοίκηση της
Τράπεζας, τονίζοντας ότι προς αποφυγήν άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει
να λειτουργήσει σε ότι αφορά όλες τις άλλες εκκρεμότητες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η κρίση που χωρίς τη δική μας θέληση προέκυψε και απείλησε να οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση έληξε,
θέλουμε όμως να τονίσουμε, πως δεν επαναπαυόμαστε γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές και απρόβλεπτες.
Οι μονομερείς ενέργειες και οι προσπάθειες για καταστρατήγηση των υφιστάμενων συμφωνιών και των
εργασιακών θεσμών, πάντοτε θα μας βρίσκουν αντίθετους και έτοιμους να προασπίσουμε με κάθε μέσο,
δυναμικά τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των μελών μας.
Είναι υποχρέωση όλων μας να παραμείνουμε σε εγρήγορση και συσπειρωμένοι κάτω από τη συνδικαλιστική
ομπρέλα της ΕΤΥΚ, διατηρώντας την δυνατή και ικανή να προστατεύει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των
μελών της.
Η ΕΤΥΚ είμαστε όλοι εμείς και όσο εμείς παραμένουμε ενωμένοι και δυνατοί μπορούμε με αισιοδοξία να
αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση.
AΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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