Προς όλους τους συναδέλφους της Τράπεζας Κύπρου
Αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των μελών μας
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μελών μας στη Διεύθυνση Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών
την Τρίτη, 7/11/2017
Αντισυνταγματικές και Παράνομες οι ενέργειες της Τράπεζας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις επικίνδυνες εξελίξεις που λαμβάνουν
χώρα εντός Τράπεζας Κύπρου, με την απόφαση της Διοίκησης να καταστρατηγήσει το δικαίωμα του
ελεύθερου συνδικαλισμού, με πιέσεις/εξαναγκασμό εργαζομένων, που στόχο έχουν την ετσιθελική
απομάκρυνση τους από τη συνδικαλιστική τους Οργάνωση, την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων και την εφαρμογή άλλων μορφών απασχόλησης (ατομικά συμβόλαια), που θα καθιστούν
τους εργαζόμενους έρμαιο στα χέρια της Διοίκησης, αλλά και ανήμπορους να
διαφωνήσουν/αντιταχθούν στις όποιες αποφάσεις/επιδιώξεις της Διοίκησης.
Μπορεί κάποιοι, που σήμερα ίσως να αποδειχθούν ευάλωτοι σε πιέσεις και «συναινέσουν» να γίνουν ο
«Δούρειος Ίππος» στην εφαρμογή των σχεδίων της Τράπεζας, να νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι και
αναντικατάστατοι, αλλά ας μην ξεχνούν πως σήμερα είναι «χρήσιμοι» για συγκεκριμένους λόγους, που
αύριο θα πάψουν να υφίστανται, και τότε, απροστάτευτοι, θα οδηγηθούν με συνοπτικές διαδικασίες
στην πόρτα της εξόδου. Τότε, θα θυμηθούν όλα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, θα είναι όμως πολύ αργά
για τους ίδιους.
Όλοι έχουν αντιληφθεί τι έγινε ξαφνικά στη Διεύθυνση του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας.
Ένα, για χρόνια και μέχρι πρότινος, ικανό διευθυντικό στέλεχος, βρέθηκε εν μία νυκτί εκτός Τράπεζας,
και ένας εξωτραπεζικός, κατά παράβαση των υφιστάμενων συμφωνιών, βρέθηκε επικεφαλής της
Διεύθυνσης. Ποιος άραγε θα είναι ο επόμενος;
Η Οργάνωσή μας έχει ήδη δώσει εντολή στους Νομικούς της Συμβούλους να κινηθούν νομικά κατά
παντός υπευθύνου, περιλαμβανομένων των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης και του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει η Διοίκηση της Τράπεζας είναι το γεγονός ότι,
πέραν από τις σημερινές καταγγελίες που βρίσκονται ενώπιον της Οργάνωσής μας, καθώς περνά ο
χρόνος, όλο και περισσότερα από τα θύματα των σημερινών πιέσεων, ιδιαίτερα μετά από τις
αναπόφευκτες «απογοητεύσεις» που θα προκύψουν, θα είναι διατιθέμενα να προχωρήσουν, με την
αρωγή της Οργάνωσής μας, σε ποινικές αγωγές εναντίον των υπευθύνων.
Η ΕΤΥΚ δεν πρόκειται να παραμείνει με δεμένα χέρια και πέραν των νομικών μέτρων θα προχωρήσει
και στη λήψη συνδικαλιστικών μέτρων, για να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τις
αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες της Τράπεζας και να διαφυλάξει τις υφιστάμενες
συμφωνίες, τους εργασιακούς θεσμούς και τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της.
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Πέραν του πιο πάνω σοβαρότατου θέματος, έχουμε διαπιστώσει, πως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής
της για απαξίωση του συνδικαλισμού και κατάργησης των συμφωνιών, η Διοίκηση της Τράπεζας
Κύπρου έχει προχωρήσει μονομερώς, παραβιάζοντας εξόφθαλμα τις μεταξύ μας συμφωνίες, στην
πρόσληψη εξωτραπεζικών σε οργανικές θέσεις και σε μαζική εκχώρηση εργασιών σε τρίτους, σε
αρκετές υπηρεσίες και τμήματα, όπως η Διεύθυνση Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών, η
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνολογίας και αλλού, ενώ παράλληλα, έχει αποφασίσει τη δημιουργία
πλατφόρμας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε συνεργασία με ξένη Εταιρεία, και
πάλι χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση του θέματος με την Οργάνωσή μας.
Ονειρεύεται η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου νέες «ευέλικτες μορφές απασχόλησης» που δεν είναι
τίποτε άλλο από εργασιακή σκλαβιά, με συμβασιούχους των €700 τον μήνα, ενοικιαζόμενους
υπαλλήλους και ανεξέλεγκτη εκχώρηση εργασιών. Ονειρεύεται η Διοίκηση της Τράπεζας την πλήρη
απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και μέσα από αυτήν την δραστική μείωση του κόστους
προσωπικού, αντί να στρέψει την προσοχή της σε φλέγοντα ζητήματα όπως η είσπραξη των μη
εξυπηρετούμενων δανείων με ταυτόχρονο δραστικό περιορισμό των εξόδων για συμβούλους και
παρασυμβούλους, και προσπαθεί και πάλι να φορτώσει το βάρος στους εργαζόμενους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Οργάνωση μας δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί μονομερείς αποφάσεις της Διοίκησης της Τράπεζας
Κύπρου, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας, αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των
εργαζομένων και παραβιάζουν το σύνταγμα και τους νόμους, αλλά ούτε και την παραβίαση των
υφιστάμενων Συμφωνιών.
Την Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017, στις 16:30, στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας, έχουν κληθεί
σε παγκύπρια συγκέντρωση το σύνολο των συνδικαλιστικών στελεχών της Τράπεζας Κύπρου,
προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και για να γίνει ανταλλαγή
απόψεων αναφορικά με τις μετέπειτα, δυναμικές ενέργειές μας.
Όσον αφορά την εξόφθαλμή παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών, με την εκχώρηση εργασιών σε
τρίτους, η Οργάνωσή μας αποφάσισε, να καλέσει σε πρώτο στάδιο, το σύνολο των συναδέλφων της
Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 7
Νοεμβρίου 2017, στις 16:30 στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσής μας, Πρεβέζης 8, Λευκωσία,
με σκοπό την ενημέρωση τους και την εξουσιοδότηση της Οργάνωσής μας για λήψη μέτρων
συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Θέλουμε να τονίσουμε πως η λήψη μέτρων δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την Οργάνωσή μας αλλά
δυστυχώς στην κατεύθυνση αυτή μας σπρώχνει η Διοίκηση της Τράπεζας με τη συνεχιζόμενη
προκλητική της στάση, την απαξίωση του προσωπικού της και την ξεκάθαρη, πλέον, επιδίωξή της για
αποδόμηση του συνδικαλιστικού κινήματος εντός της Τράπεζας.
Καλούμε το σύνολο των μελών μας να παραμείνει σε εγρήγορση και τονίζουμε, ότι μέσα από την
συνοχή, την αγωνιστικότητα και τη συσπείρωση γύρω από την ηγεσία της Οργάνωσής μας, θα
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και θα πετύχουμε τον στόχο μας.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2017
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