Κομματικές παρουσίες / παρεμβάσεις δεν έχουν θέση στην Ελληνική Τράπεζα
Σε περίπτωση εξάσκησης πιέσεων / εκβιασμών η ΕΤΥΚ θα προχωρήσει στη λήψη
μέτρων, όχι μόνο στη ΣΚΤ αλλά και στην Ελληνική

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς Ελληνικής Τράπεζας για
την υλοποίηση της συμφωνίας για εξαγορά της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες, μετά από αίτημά μας, δύο συναντήσεις της
Οργάνωσής μας με τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας.
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ελληνικής
Τράπεζας, κ. Γιάννη Μάτση και με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώργο
Χριστοδουλίδη, ενώ την Παρασκευή 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, στην παρουσία και άλλων Διευθυντικών Στελεχών της
Ελληνική Τράπεζας.
Στις συναντήσεις η Ελληνική Τράπεζα συμφώνησε με την Οργάνωσή μας ότι:
1. Η υλοποίηση της συμφωνίας για εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική Τράπεζα θα
πρέπει να γίνει σύντομα και με ομαλό τρόπο.
2. Η μεταφορά των συναδέλφων του Συνεργατισμού στην Ελληνική θα πρέπει να γίνει στη
βάση αξιοκρατικών διαδικασιών και δεν πρέπει να μεταφερθούν στην Ελληνική οι κακές
πρακτικές που «γονάτισαν» το Συνεργατισμό.
3. Κομματικές παρουσίες και παρεμβάσεις δεν έχουν θέση στην Ελληνική Τράπεζα.
4. Δεν πρέπει κανένας να εξασκήσει πίεση / εκβιασμούς στους συναδέλφους του
Συνεργατισμού για να αποδεχθούν το σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης που αναμένεται
να κυκλοφορήσει από την ΣΚΤ.
Παρ΄όλα αυτά η Οργάνωσή μας τόνισε προς τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας ότι αν
εξασκηθούν οι οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες πιέσεις προς τους συναδέλφους του
Συνεργατισμού, θα αντιδράσει δυναμικά με τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης και της
απεργίας, όχι μόνο στο χώρο της ΣΚΤ αλλά και στην ίδια την Ελληνική Τράπεζα.
Η ΕΤΥΚ, ως η συνδικαλιστική Οργάνωση που εκπροσωπεί πέραν του 50% των συναδέλφων
του Συνεργατισμού αλλά και το σύνολο των συναδέλφων της Ελληνικής Τράπεζας, με την
υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που διαχρονικά τη χαρακτηρίζει, θα συνεχίσει να χειρίζεται
τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και θα σας τηρεί διαρκώς ενήμερους.
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