ΟΧΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ)
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Με ευαισθησία και ισονομία θα αντιμετωπιστούν παλαιοί και νέοι υπαλλήλοι
της Ελληνικής Τράπεζας
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση της ηγεσίας της ΕΤΥΚ με τη Διοίκηση της
Ελληνικής Τράπεζας.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο τρόπος ένταξης των υπαλλήλων της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα
(1100) αλλά και η γενικότερη πολιτική που θα εφαρμοσθεί την επομένη της
ολοκλήρωσης της μεταφοράς τους.
Της αντιπροσωπείας της Οργάνωσής μας ηγείτο ο Επίτιμος Πρόεδρος συν. Λοΐζος
Χατζηκωστής και της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Τράπεζας ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μάτσης.
Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη την επομένη
ημέρα όλα να είναι σε τάξη και αρμονία για να μπορέσει η Τράπεζα να πορευθεί με
αξιώσεις στους καθορισμένους στόχους της.
Η ΕΤΥΚ κατέστησε ξεκάθαρα προς τη Διοίκηση της Τράπεζας ότι την επομένη
ημέρα, ΟΛΟΙ οι υπαλλήλοι στην Ελληνική Τράπεζα πρέπει να βρίσκονται με το ίδιο
καθεστώς χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις που να καταδεικνύουν το χώρο προέλευσης
τους.
Οι υπάλληλοι δύο κατηγοριών δεν είναι δυνατόν να εμφανισθούν στο χώρο της
ΕΤΥΚ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε με κατανόηση η ανάγκη ανανέωσης
της Συλλογικής Σύμβασης που θα ισχύει στην Ελληνική Τράπεζα και φυσικά θα
καλύπτει τη νέα «ενισχυμένη» Ελληνική Τράπεζα.
Η Οργάνωσή μας θέλει να διαβεβαιώσει τόσο τους συναδέλφους της Ελληνικής
Τράπεζας όσο και τους συναδέλφους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ότι θα
συνεχίσει να τους εκπροσωπεί με την ίδια ευαισθησία και ισονομία και σε κανένα
στάδιο δεν θα δεχθεί διαχωρισμούς σκοπιμότητας.
Επίσης η ΕΤΥΚ επιβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της πιστή στις αρχές που
την καταξίωσαν σαν μία σοβαρή και αποτελεσματική Οργάνωσή αξιοζήλευτη για τις
επιτυχίες της και θα διαφυλάξει την αξιοκρατία και το πνεύμα της κοινωνικής
αλληλεγγύης μακριά από κομματικά ή άλλα συμφέροντα.
Είναι κοινή ομολογία από εχθρούς και φίλους ότι η μη ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ εξάρτηση της
ΕΤΥΚ είναι μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της, αφού πάντα προτάσσει το
συμφέρον των συναδέλφων και όχι κομματικά συμφέροντα με σκοτεινές συμμαχίες.
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