Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ
επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη
άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ
ίδνοζε θαη ηε ιεηημονγία ηεξ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε αιιά θαη με όια όζα «ζεμάδερακ» ημοξ
Τπαιιήιμοξ ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ ηεκ πενίμδμ αοηή θαη όπη μόκμ!
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ΠΡΟΛΟΓΟ
ΟΣΑΝ ζνπ ζηεξνύλ, ή πην ζσζηά, ΟΣΑΝ εηζηζειηθά ζνπ αθαηξνύλ ην δεκνθξαηηθό ζνπ
δηθαίσκα λα απνθαζίδεηο ν ίδηνο, ειεύζεξα, γηα ην δηθό ζνπ κέιινλ θαη όηαλ ηαπηόρξνλα
πηζηεύεηο πσο αμίδεηο θαιύηεξεο κεηαρείξηζεο, ηόηε είλαη πνπ ΠΡΕΠΕΙ, εζύ ν ίδηνο, λα
απνθαζίζεηο λα πάξεηο ηελ ηύρε ζηα δηθά ζνπ ρέξηα.
Αθξηβψο έηζη ζπλέβεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο ηεο πληερλίαο Τπαιιήισλ Δζληθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ) – .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Η ειεπζεξία ζθέςεο, άπνςεο, βνχιεζεο θαη δξάζεο, πεξηιακβάλνληαη αλάκεζα ζηα ζεκειηψδε
δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ θαη απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ
απηφο, είηε σο άηνκν, είηε σο νκάδα, λα δήζεη θαη λα πξνθφςεη.
Είλαη κε βάζε ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα πνπ πξνέθπςε ε ζθέςε αιιά θαη ε απφθαζε απφ νκάδα
ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο λα αζθήζνπλ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, ην αλαθαίξεην
ζπληαγκαηηθό ηνπο δηθαίσκα θαη λα ηδξύζνπλ λέα πληερλία ζηνλ Τξαπεδηθφ ρψξν ηεο
Κχπξνπ θαη εηδηθφηεξα, ζην ρώξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Καη είλαη κε βάζε ηα πην πάλσ
δηθαηψκαηα πνπ φξζσζαλ ην αλάζηεκά ηνπο, κε κηα πλνή θαη κηα ιαρηάξα γηα δηθαίσζε αιιά θαη
γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ.
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Είλαη γη’ απηφ αθξηβψο ην ιφγν πνπ ΖΜΔΡΑ, όινη καο λνηώζνπκε κηα θξπθή ηθαλνπνίεζε,
κηα δηθαηνινγεκέλε πεξεθάληα γηα ην ηεξάζηην απηφ καο επίηεπγκα ή θαη’ άιινπο, ηνλ
ηεξάζηην απηφ άζιν. Καη κέξα κε ηε κέξα, βηώλνπκε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηηο επεξγεηηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ επηηεύγκαηνο απηνύ. Αληινχκε έηζη, ηελ αλαγθαία ςπρηθή δχλακε γηα ηε
ζπλέρηζε θαη επφδσζε ηνπ αγψλα πνπ έρνπκε αλαιάβεη.
Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Φξνληθνχ απηνχ, o αλαγλψζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη
ρξνλνινγηθά ηελ πνξεία όισλ ησλ εμειίμεσλ ηεο πεξηόδνπ από ην επηέκβξην ηνπ 2005 κέρξη
ην επηέκβξην ηνπ 2008. Η πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ε παξάζεζε ζηνηρείσλ ηνλ
«αλαγθάδεη» λα βηψζεη μαλά, αλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπν πνπ βίσζε ηα γεγνλφηα, ή ηνπιάρηζηνλ λα
αηζζαλζεί ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία απηά ηνπνζεηνχληαη. Θα βξεη
ζηνηρεία θαηλνύξηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα θαη ρξεζηκόηαηα γηα λα ζπκπιεξώζεη ηηο γλώζεηο
ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη αθξηβή θαη νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα δηαδξακαηηζζέληα.
Υπάξρνπλ γεγνλφηα πνπ είλαη κηθξά, πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα πεξάζνπλ απαξαηήξεηα, θη΄
φκσο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη, είραλ θαη ζπλερίδνπλ λα
έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία.
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Ζ όιε εξγαζία δελ ήηαλ θαζόινπ εύθνιε, αθνχ πξφζεζή καο δελ ήηαλ κφλν ε απιή θαηαγξαθή
ησλ γεγνλφησλ. Τν Φξνληθφ γξάθηεθε κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο καο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα αιιά
θαη κε βάζε καξηπξίεο, ηφζν ζπλαδέιθσλ καο φζν θαη άιισλ πξνζψπσλ. Γίλνληαη εθηελείο
αλαθνξέο ζε όινπο ηνπο «πξσηαγσληζηέο» ησλ εμειίμεσλ, ζε όινπο πνπ δηαδξακάηηζαλ ξόιν,
ζεκαληηθό ή κε. πνπ θξίζεθε ζθφπηκν, ηελ παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ αθνινπζνύλ θαπηά
εξσηήκαηα ή θξηηηθή. Σεκαληηθφ βνήζεκα ήηαλ επίζεο θαη ε πιεζψξα ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη
άξζξσλ ζηνλ εγρψξην Τχπν. Έγηλε επίζεο κεγάιε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθνχλ νη
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, νη αληημνόηεηεο θαζψο θαη όιεο νη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη
ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είηε σο ζύλνιν, είηε σο κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Παξ’ φιν πνπ ην Φξνληθφ απηφ γξάθηεθε κε ην θαθφ αλζξψπσλ θάζεηα δηαθσλνχλησλ κε ηηο
ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ, θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ ηα
γεγνλόηα λα θαηαγξαθνύλ αληηθεηκεληθά, όπσο αθξηβώο ζπλέβεζαλ. Σηελ αληηθεηκεληθή
θαηαγξαθή ηνπο δελ βξήθακε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, αθνχ νη πξνζέζεηο ησλ «πξσηαγσληζηψλ»
ήηαλ μεθάζαξεο θαη ηα πιείζηα γεγνλφηα κηινχζαλ απφ κφλα ηνπο. Παξάιιεια φκσο, έπξεπε λα
έρνπκε ζπλερψο ζην λνπ ηηο παγίδεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο
θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ, πνιχ πεξηζζφηεξν επεηδή δελ είκαζηε απινί ζεαηέο, αιιά
ζπκκέηνρνη, άκεζα αλακεκηγκέλνη ζε φιεο ηηο εμειίμεηο, ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο πνπ
ιακβάλνληαλ.
Είκαζηε βέβαηνη φηη ην Φξνληθφ Ίδξπζεο ηεο Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ζα αγθαιηαζηεί ζεξκά από όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ελ ελεξγεία θαη κέιινληεο, αθφκα θαη απφ
αθππεξεηήζαληεο. Παξάιιεια φκσο, δελ έρνπκε θακηά ακθηβνιία φηη ζα γίλεη δέθηεο ρξεζηηθήο
θξηηηθήο απφ ηε ζεκεξηλή εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ή θαη εληεηαικέλνπο ηεο. Απηφ, πξαγκαηηθά δελ καο
απαζρνιεί θαζφινπ. Είλαη απνιχησο αλακελφκελν. Τελ ίδηα φκσο ζηηγκή, αλακέλνπκε πσο ε
φπνηα θξηηηθή ζα γίλεη κε ζηνηρεία θαη φρη κε χβξεηο, φπσο δειαδή αληηκεησπίδνπλ φηη δελ ηνπο
αξέζεη ή φηη δελ ηνπο βνιεχεη. πσο κέρξη ζήκεξα δελ είρακε, νχηε θαη ζην κέιινλ ζα έρνπκε
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα κε νηηδήπνηε γξάθεηαη ή ιέγεηαη, θηάλεη απηό λα βξίζθεηαη κέζα ζην
πιαίζην ηεο θνζκηόηεηαο αιιά θαη ηεο αθξηβνδίθαηεο πιεξνθόξεζεο. Αμίδεη λα επαλαιεθζεί
φηη, εθηφο ιάζνπο ή παξαιείςεσο, κε εζειεκέλσλ, φια ηα γεγνλφηα είλαη θαηαγξακκέλα, φπσο
αθξηβψο ζπλέβεζαλ.
Παξαηίζεληαη αξρηθά ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα– αξθεηά απφ απηά άγλσζηα, αθφκα θαη γηα
ζπλαδέιθνπο ηεο Εζληθήο - πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο αληηθαηαζηαηηθήο απεξγίαο πνπ
ΑΠΟΦΑΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔ ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. πσο είλαη γλσζηφ, ε απεξγία απηή
νδήγεζε ηειηθά ζηελ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Η παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ ζπλερίδεηαη κε ηελ
πεξηγξαθή ησλ πξώησλ βεκάησλ ηεο λέαο πληερλίαο κέρξη θαη ηελ επίζεκε εγγξαθή ηεο
ζηηο 2.10.07. Παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα νη ζεκαληηθφηεξεο κεηέπεηηα ελέξγεηεο θαη
δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Τν έξγν θιείλεη κε ηελ ηζηνξηθή ππνγξαθή ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2008, ηεο
1εο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο, κεηαμύ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο Κύπξνπ Ληδ.
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Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Φξνληθνχ Ίδξπζεο ηεο Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δίλεηαη ε επθαηξία ζηα κέιε ηεο,
πθηζηάκελα θαη κειινληηθά, λα κπνξέζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ επθνιόηεξα ην εζηθό ηνπο
ρξένο λα δηαθπιάμνπλ σο θόξε νθζαικνύ ηε θαζ’ όια δεκνθξαηηθή απηή πληερλία, πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε ηφζνπο θφπνπο, ζπζίεο, αγψλεο, αιιά θαη κε ειπίδεο θαη φλεηξα γηα έλα
θαιχηεξν κέιινλ θαη πνπ ζηάζεθε αιψβεηε, φζν πφιεκν, φζα ππξά θη’ αλ δέρζεθε.
Τε Σπληερλία πνπ ιόγσ ηεο ύπαξμήο ηεο, ην Πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο δηαηήξεζε ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο ηνπ θαη πνπ ιόγσ ηεο ύπαξμήο ηεο, δφζεθε θαη ζπλερίδεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ
Τξάπεδα λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, αλάπηπμε ε νπνία ζα ζπκβάιεη, θαηά
ζπλέπεηα, ζεηηθά ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο. Τε Σπληερλία πνπ ζα
δηεθδηθεί πάληνηε, έληνλα, ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ αλεμαίξεηα ησλ ινγηθψλ αηηεκάησλ ησλ
κειψλ ηεο.
Πξνρσξνχκε ινηπφλ ζηελ έθδνζε απηή, ζηνρεύνληαο θπξίσο, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο
πιήξνπο εκπηζηνζύλεο, ζπλάκα όκσο θαη θιίκαηνο αγσληζηηθόηεηαο, αλάκεζα ζηνπο,
γεκάηνπο ειπίδεο θαη φλεηξα, ηαιαηπσξεκέλνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηελ Εζληθή Τξάπεδα.
Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, πηζηεχνπκε πσο θάζε ζπλάδειθνο ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ή
νπνηνζδήπνηε άιινο ζπλάδειθνο ή αθφκα, ν φπνηνο ελδηαθεξφκελνο, πξέπεη λα κειεηήζεη θαιά
φια ηα δηαδξακαηηζζέληα, έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηη ζπλέβεθε, γηαηί ζπλέβεθε
θαη πσο αθξηβώο ζπλέβεθε.
Θα κπνξέζεη έηζη λα απνθξπζηαιιώζεη ηελ άπνςή ηνπ θαη λα ηελ κεηαθέξεη, αλ ρξεηαζηεί, σο
πξνο ην γηαηί

H .ΤΠ.Ε.Σ.Ε ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ «ΓΕΝΝΗΘΕΙ».

-----------------------------------
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ΕΙΑΓΩΓΗ
«Μεηά από έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαη επηηαθηηθό αίηεκα από κέξνπο πνιιώλ ζπλαδέιθσλ ηεο
Εζληθήο Σξάπεδαο, πνπ ρσξίο λα εξσηεζνύλ βξίζθνληαη εδώ θη έλα κήλα ζε αβεβαηόηεηα ιόγσ
ηεο γλσζηήο αληηθαηαζηαηηθήο απεξγίαο, ε νπνία έρεη επηβιεζεί κε απζαίξεηε απόθαζε ηεο
εγεζίαο ηεο ΕΣΤΚ, ζεσξήζακε ζαλ κόλε δηέμνδν ηελ ίδξπζε λέαο πληερλίαο.
Πξόθεηηαη γηα κηα απεξγία θαζαξά ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Εζληθήο…
…Μηα απεξγία πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ηύρε ησλ νπνίσλ
ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην κέιινλ ηεο Σξάπεδαο. Αθξηβώο απηό ην κέιινλ, όπσο δηαπηζηώζακε,
δηαγξάθεηαη όιν θαη πην ζνιό»….
Με ηα ιφγηα απηά, άξρηδε ε πξψηε Αλαθνίλσζε Τχπνπ ηεο Σπληερλίαο Υπαιιήισλ ηεο Εζληθήο
Τξάπεδαο – Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ηελ 1ε Θνπλίνπ 2007. Με ηα ίδηα ιφγηα αξρίδεη ζήκεξα, δχν ρξφληα κεηά
θαη ε Εηζαγσγή ηνπ Φξνληθνχ Ίδξπζήο ηεο.
Η αβεβαηφηεηα θαη ε αγσλία γηα ην αχξην αιιά θαη ν θίλδπλνο λα ραζνύλ νη ζέζεηο εξγαζίαο
ησλ 260 ζπλαδέιθσλ καο ν νπνίνο πξνέθππηε απφ ηελ αληηδεκνθξαηηθή θαη εηζηζειηθή
ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ, «όπιηζαλ» ηόηε 26 ζπλαδέιθνπο, ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε ζάξξνο θαη απνθαζηζηηθόηεηα γηα λα πάξνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζηα δηθά ηνπο
ρέξηα. ζν δχζθνιε θαη αλ θάληαδε ηφηε ε δεκηνπξγία κίαο λέαο πληερλίαο ζ΄ έλα ρψξν ζηνλ
νπνίν γηα 50 νιφθιεξα ρξφληα επηθξαηνχζε ην κνλνπψιην θαη ην θαηεζηεκέλν, φζν δχζθνινο θαη
δχζβαηνο θη’ αλ ήηαλ ν δξφκνο πνπ επηιέμακε…γλσξίδακε πσο δελ ππήξραλ πεξηζώξηα…δελ
ππήξρε άιιε επηινγή…Έπξεπε λ’ αληηδξάζνπκε γηαηί είρακε ην δίθαην κε ην κέξνο καο. Καη ην
δίθαην απηό απνηεινύζε ηε κεγαιύηεξε δύλακή καο. Πνηνο άιισζηε ζα πξναζπηδφηαλ ηα
ζπκθέξνληά καο θαη ζα δηαθχιαζζε ηηο εξγαζίεο καο θαιχηεξα απφ εκάο ηνπο ίδηνπο;

ΠΟΛΗΣΖ

Σεηάξηε, 9 Μαΐνπ 2007, p. 16

Γη’ απηφ, 26 ζπλάδειθνη πήξαλ ηφηε ηελ ηζηνξηθή απφθαζε λα ηδξύζνπλ κία λέα πληερλία, ε
νπνία ζα εθπξνζσπνύζε απνθιεηζηηθά ην Πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο, αθνχ απηφ, ήηαλ ην κφλν
πνπ ζα κπνξνχζε λα θξίλεη νξζά επεηδή γλψξηδε επαθξηβψο ηη πξαγκαηηθά ζπλέβαηλε θαη ηη
επηθξαηνχζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Εζληθή Τξάπεδα.
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Όζα δηαδξακαηίζηεθαλ ην 2007, πξηλ από ηελ ελόο κελόο απεξγία αιιά θαη θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηά ηεο, δελ ήηαλ άγλσζηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο. Τα ίδηα επηρεηξήκαηα, ηελ
ίδηα ηαθηηθή, ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ην 2007 γηα λα επηβάιεη
ηελ δηθή ηεο άπνςε θαη ζέζε, είρε θαη’ επαλάιεςε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ. Τα
γεγνλφηα ηνπ 2000, ηνπ 2005 θαη ηνπ 2006 ηα νπνία δελ είδαλ θαη ηφζν πνιχ ην θσο ηεο
δεκνζηφηεηαο, ην επηβεβαηψλνπλ.
Κάζε θνξά δειαδή πνπ ηα γεγνλόηα ή νη εμειίμεηο ζηελ Δζληθή δελ ζπκβάδηδαλ κε ηα δηθά
ηεο ζρέδηα, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, θξόληηδε λα δεκηνπξγεί αξλεηηθό θιίκα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ
ηνπ Πξνζσπηθνύ θαη ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο. Μέζσ εγθπθιίσλ, ή κέζσ
δηαδφζεσλ εμέθξαδε ηηο δήζελ «αλεζπρίεο» ηεο γηα ηελ πνξεία ηεο Τξάπεδαο, γηα ηα «άζρεκα»
απνηειέζκαηά ηεο, γηα ηηο «απαξαίηεηεο», αιιαγέο πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ ζηε Δηνίθεζε κε
αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ ε ίδηα έθξηλε σο «αθαηάιιεινπο» λα δηνηθνχλ...
Οη ίδηνη, γλσζηνί ραξαθηεξηζκνί από κέξνπο ηεο γηα «δνπιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο γλσζηήο
απιήο ησλ ινγήο-ινγήο θαηξνζθφπσλ», γηα «αλαμηνπξεπείο ζπκπεξηθνξέο», γηα
«ζπκθεξνληνιφγνπο», γηα «αλεγθέθαινπο» θαη γηα «καηαηφδνμνπο», απεπζύλνληαλ πξνο όζνπο
ζπλάδειθνπο είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε θαη ηνικνύζαλ λα ηελ εθθξάδνπλ θαηά θαηξνύο... Οη
ίδηεο, φπσο πάληα, απεηιέο γηα απεξγίεο κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ηεο δηθήο ηεο άπνςεο θαη ηελ
ηνπνζέηεζε πξνζψπσλ ηεο δηθήο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο, ζε Δηνηθεηηθέο ζέζεηο.
Σν έηνο 2000, ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ απνθάζηζε, εληειψο μαθληθά, λα κεηαθέξεη ζην Πξνζσπηθφ,
κέζσ εγθπθιίσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ, ηελ θαθή εηθόλα πνπ δήζελ ζρεκάηηζε, ζε ζρέζε κε ηελ
απφδνζε, ηηο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφηε Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο Εζληθήο
ζηελ Κχπξν, απαηηώληαο ηελ άκεζε «εθδίσμή» ηνπ. Να ζεκεησζεί φηη ν ηφηε Δηεπζχλσλ
Σχκβνπινο βξηζθφηαλ ζηε ζέζε απηή γηα πέληε ζπλερφκελα ρξφληα, δειαδή, απφ ηνλ Αχγνπζην
ηνπ 1995.
Μεηά απφ έλα εμαηξεηηθά ζεξκφ δίκελν, γεκάην κε αληηπαξαζέζεηο θαη αληεγθιήζεηο ε εγεζία ηεο
ΕΤΥΚ θάλνληαο κέζα ζε «κηα λύρηα» ζηξνθή 180 κνηξώλ, άιιαμε ηελ άπνςή ηεο θαη σο δηά
καγείαο, ηα πάληα εξέκεζαλ. Οη θηινδνμίεο ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ ζπλέρηζαλ λα ηθαλνπνηνχληαη
θαη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα λα εμππεξεηνχληαη κέρξη θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ ηφηε Δηεπζχλνληνο
Σπκβνχινπ, ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2004. Γελ κπνξεί λα είλαη ηπραία ε, κε ηαρύηεηα θσηόο,
ππεξεζηαθή αλέιημε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΣΤΚ ν νπνίνο κέζα ζε 14 κόιηο ρξόληα, από απιόο
ππάιιεινο «ζθαξθάισζε» ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Σξάπεδαο, κε ηηο αλάινγεο
βέβαηα απνιαβέο!!
Η πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε, δειαδή ε δηεηία 2005-2007, απνηέιεζε ίζσο ηελ πην πνιπηάξαρε
θαη ζπλάκα θαζνξηζηηθή πεξίνδν ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηελ Κύπξν αθνχ ζθξάγηζε ηφζν ην
κέιινλ ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο Τξάπεδαο.
Σπγθεθξηκέλα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαμησκέλνπ ζηειέρνπο ηεο κεηξηθήο Σξάπεδαο θ. Πέηξνπ
Φξνλίζηα ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηεο Εζληθήο ζηελ Κχπξν ην Μάξηην ηνπ 2005 θαη ζηε
ζπλέρεηα, ε απόζπαζε ζηελ Σξάπεδα ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηειερώλ ηεο κεηξηθήο Σξάπεδαο, θ.
θ. Α. Θνπθπδίδε θαη Α. Πξίθηε σο Σχκβνπισλ Δηνίθεζεο, ην Σεπηέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο,
«ππξνδόηεζαλ» κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο εγεζίαο ηεο κνλνπσιηαθήο,
κέρξη ηφηε, ζπληερλίαο ζηνλ Τξαπεδηθφ ρψξν, ΕΤΥΚ θαη ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο.
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Πέληε κόιηο κέξεο από ηελ άθημε ησλ δύν ύκβνπισλ ζηελ Κύπξν θαη κε αθνξκή ηελ
απφζπαζή ηνπο απφ ηε κεηξηθή Τξάπεδα, βηψζακε ηελ πξώηε ηξηήκεξε αληηθαηαζηαηηθή
απεξγία (20.9.2005-23.9.2005) πνπ επέβαιε ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ. Αθνινχζεζε θαη δεύηεξε
(1.8.2006-8.8.2006) κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί φηη ε απφζπαζε ησλ
δχν ζπλαδέιθσλ απφ ηε κεηξηθή αληηκεησπηδφηαλ ηφηε απφ ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ, σο
«απαζρφιεζε εμσηξαπεδηθψλ»!!! Μεηά ηελ αληηθαηαζηαηηθή απεξγία ηνπ 2006, νη δχν Σχκβνπινη
απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα πεξίνδν 9 κελψλ.

ΑΛΖΘΔΗΑ

Παξαζθεπή, 1 Ηνπλίνπ 2007, p. 20

ΖΜΔΡΗΝΖ

Πέκπηε, 24 Μαΐνπ 2007, p. 10
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H εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ελέηεηλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αληηπαξάζεζε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ην
Μάξηην ηνπ 2007, ηνπ λένπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Κύπξν, θ.
Μηράιε Κόθθηλνπ. Κη’ απηφ, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, φπσο ζα δνχκε ζην Φξνληθφ,
πξνθνξηθέο αιιά θαη γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο ηεο, ηξεηο κφιηο κήλεο πξνεγνπκέλσο.
Η επαλαθνξά ησλ δχν Σπκβνχισλ Δηνίθεζεο ζηηο ζέζεηο ηνπο απφ ηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο
ήηαλ ν ιφγνο πνπ επηθαιέζηεθε ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ γηα λα θεξύμεη ηελ ηξίηε ζηε ζεηξά
αληηθαηαζηαηηθή απεξγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζηηο 2 Μαΐνπ 2007. Ήηαλ θαλεξφ πσο ε
απεξγία απηή θεξχρζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη πξαθηηθά πξνλφκηα ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ ηα νπνία
δελ αληαπνθξίλνληαλ ζην πλεχκα, ηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.
Δειαδή, ε εγεζία απηή δε δίζηαζε λα ζέζεη ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ
ππαιιήισλ θαη ηεο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ε ίδηα, κηα μεπεξαζκέλε πξνλνκηαθή
ηζρχ «Έγθξηζεο», κε φηη απηφ ζπλεπαγφηαλ.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ

Πέκπηε, 10 Μαΐνπ 2007, p. 7

ΖΜΔΡΗΝΖ

Γεπηέξα, 4 Ηνπλίνπ 2007, p. 9
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Οη θαζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο πξνο πάζα θαηεχζπλζε θαη θπξίσο
πξνο ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ηελ απεξγία, δελ έθεξλαλ ην
επηζπκεηό απνηέιεζκα. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ
θαηαδηθάδνληαλ, ζρεδφλ θαζεκεξηλά, απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, απφ πνιηηηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ ηφπνπ, ηνπο πειάηεο ηεο Εζληθήο αιιά θαη απινχο πνιίηεο, ε εγεζία ηεο
ΔΣΤΚ παξέκελε αλέλδνηε. Μνλαδηθφ ηεο ζηήξηγκα, ήηαλ ε κεξνιεπηηθή ζηάζε πνπ ηεξνχζε ην
Υπνπξγείν Εξγαζίαο, κε απνθνξύθσκα ηε κε δεκνζηνπνίεζε από ηνλ ηόηε Τπνπξγό
Δξγαζίαο, ηεο Γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα, ε νπνία δηθαίσλε πιήξσο ηε ζέζε ηεο
Τξάπεδαο ζην επίκαρν ζέκα ησλ απνζπάζεσλ.

ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007
θαη
ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2007

CYPRUS MAIL
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007
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πσο ζα δνχκε, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην 2007 ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ βξέζεθε
πξν εθπιήμεσο. Βξέζεθε αληηκέησπε κε κία Γηνίθεζε ε νπνία, όπσο απνδείρζεθε ζηε
ζπλέρεηα, δελ επξόθεηην λα ππνρσξήζεη ζε εθβηαζκνύο θαη απεηιέο. Κπξίσο φκσο βξέζεθε
αληηκέησπε κε ηα ίδηα ηα κέιε ηεο ζηελ Δζληθή, ηα νπνία απηή ηε θνξά δελ ήηαλ
δηαηεζεηκέλα λα ζθύςνπλ ην θεθάιη.

ΥΑΡΑΤΓΖ
Σξίηε, 8 Μαΐνπ 2007 p.29

ΑΛΖΘΔΗΑ
Πέκπηε, 31 Μαΐνπ 2007 p. 20
ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε, 31 Μαΐνπ 2007 p. 15

Σπγθεθξηκέλα, αθνχ:
Η εγεζία ηεο ΔΤΥΚ έθιεηλε επηδεηθηηθά ηα απηηά ηεο ζε όιεο αλεμαίξεηα ηηο πξνηαζείζεο από
ηνπο ζπλαδέιθνπο ιύζεηο, γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε
Οη ρεηξηζκνί ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο από ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ είραλ απνδεηρζεί επηδήκηνη ηόζν
γηα ηελ Σξάπεδα όζν θαη γηα ην Πξνζσπηθό ηεο
Η ίδηα εγεζία θξόληηδε λα επηβεβαηώλεη ζπλερώο ηελ πεξηθξόλεζή ηεο πξνο ην Πξνζσπηθό,
ππνηηκώληαο ζ’ όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηπηώζεηο ηε λνεκνζύλε ηνπ
Ο θίλδπλνο λ’ απνθάζηδε ε Γηνίθεζε ζηελ Αζήλα λα βάιεη «ινπθέην» ζηελ Σξάπεδα ζηελ
Κύπξν ή έζησ λα ηε ζπξξηθλώζεη ζεκαληηθά, κε ηηο όπνηεο ζπλέπεηεο, ήηαλ θάηη πεξηζζόηεξν
από νξαηόο
ηφηε ε κνλαδηθή επηινγή πνπ απέκελε ζην Πξνζσπηθό, ήηαλ λα πξνρσξήζεη, ρσξίο θακηά
θαζπζηέξεζε, ζηελ ίδξπζε λέαο πληερλίαο ζην ρώξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ε νπνία θαη ζα
έπξεπε λα πάξεη άκεζα ζηα ρέξηα ηεο, ην κέιινλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο. Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ,
δειαδή ε «πληερλία Τπαιιήισλ Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ)» ηδξύζεθε ηελ
1ε Ηνπλίνπ 2007, ελώ ην Πξνζσπηθό βξηζθόηαλ ζε έλα ζρεδόλ κήλα απεξγίαο / αληαπεξγίαο.
Έκειιε δε, λα αθήζεη ην δηθφ ηεο ζηίγκα ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξψκελα ηνπ Τξαπεδηθνχ ρψξνπ ηεο
Κχπξνπ.
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ΥΑΡΑΤΓΖ
άββαην, 19 Μαΐνπ 2007 p. 4

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
Κπξηαθή, 27 Μαΐνπ 2007 p. 20 p.29

ΖΜΔΡΗΝΖ
Σξίηε, 5 Ηνπλίνπ 2007 p. 33

Μέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο πξνζρώξεζε ζηε λέα πληερλία. Σπγθεθξηκέλα, ελψ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 1εο Θνπλίνπ
2007, ήηαλ 26, κέζα ζε δχν κφλν βδνκάδεο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο είρε ηεηξαπιαζηαζηεί
θζάλνληαο ζηνπο 103, ζε ζχλνιν (ηφηε) 260 ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο!!! Δελ γλσξίδνπκε
αλ ην εθπιεθηηθφ απηφ γεγνλφο έρεη μαλαζπκβεί. Σήκεξα, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ αξηζκεί 200 ζρεδόλ
κέιε ζε ζύλνιν 290 πεξίπνπ ππαιιήισλ θαη ζηνρεύεη λα εληάμεη ζηε δύλακή ηεο, ην ζύλνιν
ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο.
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.ΤΠ.Ε.Σ.Ε: ΕΜΑ ΥΡΟΜΟ ΠΑΡΟΤΘΑ ΣΑ ΣΡΑΠΕΖΘΙΑ
ΤΜΔΘΙΑΚΘΣΘΙΑ

Η ίδνοζή ηεξ δεμημύνγεζε κέα δεδμμέκα ζημ ηναπεδηθό πώνμ
Σνπ ΑΘ.ΑΛΗΣΡΑΣΛΖ, 3 Ηνπλίνπ 2007

Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Φξνληθνχ απηνχ, ζα δνχκε επίζεο πσο απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή
ηεο ίδξπζεο ηεο Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ εμαπέιπζε ελαληίνλ ηεο, κηα εθηόο νξίσλ θαη
εζηθώλ πιαηζίσλ ιπζζαιέα πνιεκηθή, παξόκνηα κε ηελ νπνία δελ έρεη βηώζεη άιιε πληερλία
ζηελ Κύπξν. Πνην απ΄ φια λ’ αλαθέξνπκε πξψην;
Σηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα απνηξνπή ή έζησ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο επίζεκεο εγγξαθήο ηεο
.ΤΠ.Ε.Σ.Ε, κε ηελ εκπινθή κάιηζηα ζπλαδέιθσλ καο ζε θαηαγγειίεο, ελ αγλνία ησλ ηδίσλ;
Σελ ππνβνιή πξνζθπγήο ελαληίνλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Δθόξνπ Σπληερληώλ) γηα ηελ
εγγξαθή ηεο Σ.ΥΠ.Δ.Τ.Δ σο Σπληερλίαο;
Τν ζπλερή βνκβαξδηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο κε εγθπθιίνπο, ρακεινύ
επηπέδνπ, αξθεηέο θνξέο κε ζπλδηθαιηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ νη νπνίεο, πέξαλ από ηε ζπλερή θαη
ζπλεηδεηή δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο, βξίζνπλ ύβξεσλ, ραξαθηεξηζκώλ θαη επηζέζεσλ
είηε θαηά ηεο Σ.ΥΠ.Δ.Τ.Δ είηε θαηά ησλ Γηνηθνύλησλ ηελ Τξάπεδα;
Σηο παξεκβάζεηο ηεο πξνο ηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο γηα λα κελ δίλεηαη ην δηθαίσκα
ζηε Σ.ΥΠ.Δ.Τ.Δ λ΄ αθνπζηεί;
Σηο παξεκβάζεηο ηεο πξνο άιιεο πληερλίεο κε ζηόρν λα κελ απνδερζνύλ ζπλάληεζε καδί καο;
Η πνιεκηθή ηεο φκσο, δελ πεξηνξίζηεθε κφλν πξνο ηεο Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, σο Σπληερλία. Υσξίο
ληξνπή, επεθηάζεθε θαη πξνο ηα κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ηα νπνία, ιίγεο κέξεο πξνεγνπκέλσο,
ήηαλ δηθά ηεο κέιε. Απηά, γηα ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ, «κεηαηξάπεθαλ» μαθληθά ζε
«αλζξσπάθηα», «αλδξείθεια», «θεξέθσλα» ηεο Δηνίθεζεο, «δηαζπαζηέο» αιιά πάλσ απ’ φια
«πξνδφηεο», γη΄ απηφ θαη πάζε ζπζία έπξεπε λα ηηκσξεζνύλ. Είηε κε ηελ «απόξξηςε» ησλ
παηδηώλ ηνπο από ηηο Καηαζθελώζεηο ηνπ ΣΤΠΔΣ1 (ηεο ίδηαο ηεο Τξάπεδάο ηνπο), είηε κε ηε
κε πιεξσκή ησλ απαηηήζεώλ ηνπο από ην Δληαίν Σακείν Τγείαο2, είηε κε ύβξεηο θαη
ραξαθηεξηζκνύο, αθφκε θαη κε απεηιέο γηα ηελ αλέιημε ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ ζε άιιεο
Τξάπεδεο.
Σπκπέξαζκα; πνηνο εγθαηέιεηςε ή εγθαηαιείπεη ηελ ΕΤΥΚ ή αθφκε ηφικεζε ή ηνικά λα
εθθξάζεη αληίζεηε άπνςε απφ ηελ άπνςε ηεο εγεζίαο ηεο, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο
«πξνδφηεο», ζηνπο «εξγνδνηηθνχο», ζηνπο «αλζξψπνπο ρσξίο ήζνο» θαη ζα πξέπεη λα
«πιεξψζεη».
1
2

ΤΥΠΔΤ: Τακείν Υγείαο Υπαιιήισλ Δζληθήο Τξάπεδαο
Δληαίν Τακείν Υγείαο: Τακείν Υγείαο γηα όινπο αλεμαίξεηα ηνπο Τξαπεδηθνύο Υπαιιήινπο, αλεμάξηεηα εάλ αλήθνπλ ή
όρη ζηελ ΔΤΥΚ
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Γελ αληηιακβάλεηαη όκσο όηη κε ηε ζηάζε ηεο απηή, επηβεβαηώλεη ηνλ ζπγγξαθέα3 πσο
«Καλείο δελ θισζάεη έλα ςόθην ζθπιί»!!
Αιήζεηα, γηαηί ηόζν κέλνο; Γηαηί δελ κπνξνχζε λ’ απνδερηεί φηη θάπνηνη ζπλάδειθνη, αθνχ
έλησζαλ πσο ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ έπαηδε θνξψλα-γξάκκαηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, θαη αθνχ
είραλ θάζεηα αληίζεηε κε ηε δηθή ηεο άπνςε, απνρψξεζαλ θαη άζθεζαλ ην ζπληαγκαηηθφ ηνπο
δηθαίσκα θαη ίδξπζαλ κία λέα Σπληερλία; Σόζε κεγάιε δεκηά έλησζε πσο ζα πάζαηλε ε εγεζία
ηεο ΔΣΤΚ, κε ηε δεκηνπξγία δεύηεξεο πληερλίαο ζηνλ Σξαπεδηθό ρώξν;
πσο εχθνια κπνξεί λ’ αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο, ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ, επέιεμε λα «δηεμαγάγεη»
ηνπο «αγψλεο» ηεο (ηνπιάρηζηνλ ζηελ Εζληθή Τξάπεδα), φπσο ηνπο νλνκάδεη, ρξεζηκνπνηώληαο
αζέκηηεο κεζόδνπο θαη ηξόπν, ζπλδηθαιηζηηθά αλνξζόδνμν. πσο ζα δνχκε θαη ζην Φξνληθφ,
νη «αγψλεο» ηεο απηνί δελ έθεξαλ πνηέ ην επηζπκεηό γη’ απηήλ απνηέιεζκα. Δελ «θαηάθεξε»
δειαδή νχηε θαη πξφθεηηαη λα «θαηαθέξεη» λα «εθδηψμεη» ηνπο Δηνηθνχληεο ηελ Τξάπεδα ή ηνπο,
θαηά ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ, «ζπληαμηνχρνπο» θαη ηνπο «εμσηξαπεδηθνχο».
Παξφια απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη, εμαθνινπζεί λα
ππνζθάπηεη θαη λα εθζέηεη ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηα κάηηα όινπ ηνπ Σξαπεδηθνύ θαη όρη κόλν
ρώξνπ ηεο Κύπξνπ, είηε κέζσ εγθπθιίσλ ηεο ή άξζξσλ ζην εθθξαζηηθό ηεο όξγαλν «Ο
Σξαπεδηθόο», είηε κέζσ θεκώλ πνπ θαηά θαηξνύο ελζπείξεη, «ρξεζηκνπνηώληαο»
αμησκαηνύρνπο ή εληεηαικέλνπο ηεο.
Γλσξίδεη πνιχ θαιά ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ φηη, ε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο ζηελ Κχπξν ηελ νπνία
θαηαζπθνθαληεί ζπλερψο θαη πξνο πάζα θαηεχζπλζε, δελ απηνδηνξίζηεθε αιιά ηνπνζεηήζεθε
απφ ηε Δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο ζηελ Αζήλα. Επηπρψο γηα ηελ Τξάπεδα θαη θαη’ επέθηαζε,
επηπρψο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Εζληθήο, νη άλζξσπνη απηνί, πξνζέθεξαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ
λα πξνζθέξνπλ ζηελ Σξάπεδα πνιιά. Τα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 κηινχλ απφ κφλα ηνπο.
Αλ ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ζηνρεύεη αιινύ θαη λνζηαιγεί άιιεο επνρέο, ηόηε ιππνύκαζηε
εηιηθξηλά αιιά εκείο, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, δελ κπνξνύκε λα ηελ
«βνεζήζνπκε».
Σήκεξα, ηξία ρξόληα κεηά, θαίλεηαη πσο ε ίδξπζε ηεο Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δελ έρεη πξνβιεκαηίζεη
ζνβαξά ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ αθνχ απηή εμαθνινπζεί λα ηεξεί ηελ ίδηα ερζξηθή ζηάζε έλαληη
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Τελ ίδηα θαη ρεηξόηεξε ζηάζε ηεξεί, αδηθαηνιόγεηα, έλαληη θαη ηεο
λέαο πληερλίαο ζηελ Δζληθή, ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δηεθδηθψληαο ζπλάκα θαη ην αιάζεην. Η φιε
ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο, πξνβιεκαηίδεη ζνβαξά αθόκα θαη ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο,
ππαιιήινπο ηεο Εζληθήο, εμνχ θαη απηά κεηώλνληαη ζπλερώο.
Είλαη θαλεξφ πσο ε εγεζία απηή ηεο ΕΤΥΚ δελ κπνξεί κε θαλέλα ηξφπν λ’ απνδερηεί ηα λέα
δεδνκέλα, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα ζηελ Εζληθή Τξάπεδα. πλερίδεη λα «δεη» ζηνλ
δηθό ηεο θόζκν, ζ΄ απηφλ πνπ ζπλήζηζε λα «δεη» γηα ηφζα ρξφληα, δειαδή ηνλ θφζκν ηνπ
κνλνπσιίνπ, ηνλ θόζκν ηνπ ΑΠΟΦΑΗΕΩ ΚΑΗ ΓΗΑΣΑΕΩ. Δ ινηπόλ, απηόο ν «Κόζκνο
Σνπο» δελ ππάξρεη πιένλ ζην ρώξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Οη επνρέο εθείλεο έρνπλ πεξάζεη
αλεπηζηξεπηί.
3

Dale Carnegie
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Απιά ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ζα πξέπεη λα ζπλεζίζεη λα «ζπκπεξηθέξεηαη» δηαθνξεηηθά αθνχ γηα
νπνηαδήπνηε εμέιημε ζηελ Εζληθή, ζέζε θαη άπνςε κπνξεί πιένλ λα έρεη, κόλν σο ε (κε κεγάιε
δηαθνξά) κεηνςεθνύζα ζπληερλία.
πσο ζα δνχκε θαη ζην Φξνληθφ, όιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ, κε
ζηφρν λα πιήμεη ηε Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, έπεζαλ ζην θελό. Κακηά απφ ηηο ελέξγεηέο ηεο δελ πηόεζε νύηε
ηα κέιε, νύηε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιηό ηεο. Αληίζεηα, ηνπο έρνπλ ελδπλακώζεη.
Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζηα δχν κφιηο ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ιεηηνπξγώληαο κε βάζε πγηείο
ζπλδηθαιηζηηθέο θαη δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη κέζα ζε πλεύκα αιιεινθαηαλόεζεο, απέδεημε
πσο κπνξεί λα πεηχρεη πνιιά, δηθαηψλνληαο έηζη πιήξσο, φζνπο πίζηεςαλ ζηελ ηδέα ίδξπζεο θαη
φζνπο αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα θαη εληάρζεθαλ ζηε ΓΗΚΖ ΜΑ ΤΝΣΔΥΝΗΑ, ηε
πληερλία δειαδή πνπ εθπξνζσπεί απνθιεηζηηθά ηνπο Τπαιιήινπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.

Σπγθεθξηκέλα, ΠΕΤΥΦΕ:
Σε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο όισλ αλεμαίξεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο
Σελ απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο λα δηαπξαγκαηεύεηαη σο ν θύξηνο εθπξόζσπνο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ Εζληθή Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο (Κύπξνπ), δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ην
γεγνλόο όηη ε Σ.ΥΠ.Δ.Τ.Δ αληηπξνζσπεύεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ηεο
Δζληθήο
Σελ θαηνρύξσζε ησλ θεθηεκέλσλ ησλ κειώλ ηεο ζηελ Εζληθή Σξάπεδα
Σε ζεκαληηθή δηεύξπλζε ησλ σθειεκάησλ ησλ κειώλ ηεο κε ηελ θαζηέξσζε λέσλ,
πξσηνπνξηαθώλ σθειεκάησλ όπσο ηε (γηα πξώηε θνξά ζηα Κππξηαθά Τξαπεδηθά δεδνκέλα)
Δσξεάλ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε, όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ -ηόζν ησλ κόληκσλ όζν θαη
ησλ ππό δνθηκαζία– κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηεο 1εο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Δξγαζίαο κε ηελ
Τξάπεδα. Με ηε δηεύξπλζε απηή, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο βξίζθνληαη ζήκεξα κπξνζηά απ’
όινπο ηνπο άιινπο Σξαπεδηθνύο ππαιιήινπο.
Σελ επαλαθνξά νξηζκέλσλ εθ ησλ παιαηνηέξσλ (πνιύ ζεκαληηθώλ) θεθηεκέλσλ ησλ
ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο, ηα νπνία ζπζηάζηεθαλ ην 1994 ζην βσκό άιισλ ζπκθεξόλησλ,
ζέηνληαο ηαπηόρξνλα ηα ζεκέιηα γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ηνπο.
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ε νπνία ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ
εξγαζηώλ ηεο ε εμέιημε ησλ νπνίσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επεκεξία ησλ ππαιιήισλ
ηεο
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Σελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ κειώλ ηεο κεηά από καρεηηθέο δηεθδηθήζεηο
Σελ απόθηεζε ηδηόθηεησλ γξαθείσλ
Σελ απόθηεζε δηθνύ καο εθθξαζηηθνύ νξγάλνπ, κε ηελ νλνκαζία «Η Δπηινγή καο»
Σε Δσξεάλ ζπκκεηνρή θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό (ζε αξηζκό ζπκκεηνρώλ) ησλ παηδηώλ
όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο παηδηθέο Καηαζθελώζεηο ηνπ ΣΤΠΕΣ
Σελ εμαζθάιηζε εθπιεθηηθώλ ηηκώλ γηα ηα κέιε ηεο, κε ηε ρξήζε ηεο «Κάξηαο Μέινπο ηεο
Σ.ΥΠ.Δ.Τ.Δ».
Αγαπεηέ αλαγλώζηε,
Οη ππάιιεινη ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο είραλ δπζηπρψο ηελ άζρεκε εκπεηξία, ηνλ 21ν αηψλα ζηελ
Κχπξν ηεο ΕΕ, λα βηψζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ πηζηεπηέο.
Αηζζάλζεθαλ ζηελ αξρή θαη δηαπίζησζαλ ζηε ζπλέρεηα όηη ε ζπληερλία ΔΣΤΚ «αλήθεη» ζε
θάπνηνπο ιίγνπο θαη όρη ζην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο, φπσο ζα έπξεπε. Απηφ αθξηβψο ηνπο
«απέδεημε» ε ζεκεξηλή εγεζία ηεο, κε παλεγπξηθφ κάιηζηα ηξφπν, κεηά απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ,
ρεηξηζκψλ θαη απνθάζεσλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Φξνληθφ κε πξνθιεηηθφηεξε,
ηελ εηζηζειηθή πξνθήξπμε ηεο αληηδεκνθξαηηθήο θαη αληηθαηαζηαηηθήο απεξγίαο ηνπ 2007,
νη ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο έζεζαλ ζε άκεζν θίλδπλν ην κέιινλ ησλ ηδίσλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο
θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε, ζεσξνύκε επηβεβιεκέλν, λα ζπγραξνύκε ζεξκά όια ηα κέιε ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ηα νπνία επέδεημαλ απαξάκηιιν ςπρηθφ ζζέλνο θαη ζάξξνο, αληηζηάζεθαλ ζην άδηθν
θαη πάιεςαλ γηα έλα ζίγνπξν θαη θαιύηεξν αύξην, καθξηά από δηθηαηνξηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Σα επραξηζηνύκε επίζεο ζεξκά, γηα ηε ζηήξημε, ηε βνήζεηα αιιά θαη γηα ηελ εκπηζηνζύλε
πνπ δείρλνπλ ζηε λέα ηνπο πληερλία.
Εθθξάδνπκε επίζεο ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο πξνο ηνπο Ννκηθνύο καο πκβνύινπο θαη πξνο
όινπο όζνπο, γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο, είλαη ζην πιάη καο φιν απηφ ηνλ θαηξφ δίλνληάο καο
έηζη, ζάξξνο θαη δχλακε λ’ αληαπνθξηζνχκε ζην δχζθνιν έξγν πνπ έρνπκε αλαιάβεη.
Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθά, έλα-έλα ηα γεγνλφηα φπσο δηαδξακαηίζζεθαλ, ρξνλνινγηθά, από ην
επηέκβξην ηνπ 2005 κέρξη θαη ην επηέκβξην ηνπ 2008.

-----------------------------------
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1η ΑΠΕΡΓΙΑ (Διάρκεια - 3 μέρες)
Σξίηε 20.9.2005 Πέληε κφιηο κέξεο κεηά ηελ άθημε ησλ δχν Σχκβνπισλ Δηνίθεζεο ζηελ Κχπξν,
ε ΕΤΥΚ, κε αλεχζπλε απφθαζή ηεο θαη ρσξίο λα εθαξκόζεη ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην
Καηαζηαηηθό ηεο, θάιεζε ηνπο ρεηξηζηέο ηεο Υπεξεζίαο Μεραλνγξάθεζεο ζε απεξγία. Σχκθσλα
κε ην άξζξν 35.5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΕΤΥΚ, «Απόθαζε γηα απεξγία ή άιιν ζπλδηθαιηζηηθό
κέηξν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ παίξλεηαη από Γεληθή πλέιεπζε ησλ
επεξεαδόκελσλ από ηελ εξγαηηθή δηαθνξά κειώλ κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ»
Αθνξκή γηα ηε ιήςε ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ ήηαλ ε απφζπαζε ζηελ Κχπξν ησλ δχν Σπκβνχισλ
Δηνίθεζεο θ. θ. Α. Θνπθπδίδε θαη Α. Πξίθηε, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο
Δηνίθεζεο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ
εμπγίαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ην νπνίν, φπσο είρε θξηζεί απφ ηε κεηξηθή Τξάπεδα,
βξηζθφηαλ ζε εμαηξεηηθά άζρεκε θαηάζηαζε. Τα απεξγηαθά κέηξα ιήθζεθαλ επεηδή ε απφζπαζε
ησλ δχν Σπκβνχισλ έπξεπε -θαηά ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ- λα ηχρεη νπσζδήπνηε ηεο δηθήο ηεο
έγθξηζεο. Σηε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηνπ εκεξνκελίαο 19.9.2005 ην ηφηε Πξνεδξείν ηεο ΕΤΥΚ, κε
επηθεθαιήο ηνλ «κφληκν» πξφεδξφ ηεο, θ. Λ. Φαηδεθσζηή, θξίλνληαο σο ζπλήζσο εμ΄ ηδίσλ ηα
αιιφηξηα, θαη ελεξγψληαο σζάλ Δηνηθεηήο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, αλέθεξε εκθαληηθά πσο, «ε
Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ζηελ Κχπξν δελ είλαη αλαπαπηήξην θαλελφο…»!!!.
―Δκείο δεηνύκε έξγα θαη απνηειέζκαηα θαη δπζηπρώο νη ελδείμεηο είλαη αξλεηηθέο.
Σίπνηε ζεηηθό δελ έρνπκε δεη κέρξη ζήκεξα αθνύ ε κόλε αγσλία ησλ θξαηνύλησλ
είλαη πώο λα βνιεπηνύλ νη ίδηνη θαη νη θίινη ηνπο.» (Απόζπαζκα από ηελ εγθύθιην ηεο
ΕΣΤΚ εκεξ. 19.9.2005).
Δξώηεκα: Πσο κπνξνύζε ε ΔΣΤΚ λα είρε ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ηα απνηειέζκαηα
ηεο δνπιεηάο ελόο Γεληθνύ Γηεπζπληή θαη δύν ύκβνπισλ Γηνίθεζεο κε ππεξεζία
ζηελ Σξάπεδά καο, κόιηο 6 κελώλ θαη 5 εκεξώλ, αληίζηνηρα;
Τα απεξγηαθά κέηξα έιεμαλ ζηηο 23 Σεπηεκβξίνπ 2005.

2η ΑΠΕΡΓΙΑ (Διάρκεια - 6 μέρες)
Η ΕΤΥΚ, κε ηελ παξέιεπζε 10 κελψλ επαλάθεξε ην επίκαρν ζέκα, κε ηελ πεξηβφεηε εγθχθιηφ
ηεο εκεξ. 28.7.06 κε ηίηιν «Φηάλεη Πηα—500.000 Επξψ Πεηακέλα Λεθηά», κε ηελ νπνία
ελεκέξσλε ην πξνζσπηθφ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο φηη:
«κειέηεζε όια ηα δεδνκέλα θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε
παξνπζία ησλ απνζπαζκέλσλ από ηε κεηξηθή Σξάπεδα
ζπλαδέιθσλ όρη κόλν δελ ήηαλ ζεηηθή, αιιά αξλεηηθή»!!!
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Εξώηεκα: Πνηα δεδνκέλα είρε «κειεηήζεη» ε κφλε ηφηε ζπληερλία Τξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζηελ
Κχπξν βάζεη ησλ νπνίσλ θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξνπζία ησλ δχν Σπκβνχισλ ήηαλ
αξλεηηθή; Είρε κήπσο ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ζηε δηάζεζή ηεο φια ηα αλαγθαία θαη απαξαίηεηα
ζηνηρεία πξνηνχ θαηαιήμεη ζην πην πάλσ ζπκπέξαζκα; Μήπσο θάηη άιιν θξπβφηαλ πίζσ απφ ηε
«κειέηε» απηή;
Σα απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο ζήκεξα, απνηεινύλ ηελ απάληεζε ζηελ ηόηε «κειέηε όισλ
ησλ δεδνκέλσλ» από ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. Σαπηόρξνλα, απνδεηθλύνπλ ηε «ζνβαξόηεηα»
θαη ηελ «ππεπζπλόηεηα» ησλ αλζξώπσλ πνπ εγνύληαη ζήκεξα ηεο ζπληερλίαο απηήο.
Σηελ ίδηα εγθχθιηφ ηεο ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ζπλέρηδε σο εμήο: «Εμ’ άιινπ νη ίδηνη νη ζπλάδειθνη
έρνπλ πξνζσπηθή άπνςε θαη εκπεηξία απφ ηελ παξνπζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. Πέξαλ ησλ
άιισλ φισλ νη πιεξνθνξίεο καο ιέλε φηη ηα ηξία άηνκα θνζηίδνπλ ζηελ Τξάπεδα πεξίπνπ 500,000
Επξψ ην ρξφλν. Είλαη γλσζηφ φηη κε ην ½ ησλ ρξεκάησλ απηψλ ζηελ Κχπξν κπνξνχζακε λα
εμαζθαιίζνπκε ηηο ππεξεζίεο ηεο αθξφθξεκαο ηνπ Τξαπεδηθνχ Σπζηήκαηνο ........».
Πνηα αθξόθξεκα, δελ καο είπαλ όκσο. Μήπσο ελλννύζαλ θάπνηνπο πνπ δηνξίδνληαη κε ηελ
αλνρή ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, θάζε θνξά θαη ζε δηαθνξεηηθή Σξάπεδα; Είλαη βέβαηα γλσζηφ
φηη ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ πάληνηε πξνζδνθνχζε λα ―δηνηθήζεη‖ ηελ Εζληθή Τξάπεδά κέζσ ησλ
«άμησλ θαη έκπεηξσλ» –ζχκθσλα κε ηελ ίδηα– Κππξίσλ πνπ ζα καο «πξνκήζεπε» απφ ηνλ
Αληαγσληζκφ.
Σξίηε 1.8.2006 Η εγεζία ηεο Ε.Τ.Υ.Κ, θαηαπαηώληαο γηα άιιε κηα θνξά ηηο πξόλνηεο ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη αγλνώληαο παληειώο ηελ αγσλία ησλ ζπλαδέιθσλ καο (κειώλ ηεο!!)
γηα ην κέιινλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πξνρψξεζε μαλά ζε απεξγηαθά κέηξα ζηελ Υπεξεζία
Μεραλνγξάθεζεο απαηηψληαο θαη πάιη ηελ εθδίσμε ησλ δχν απνζπαζκέλσλ απφ ηε κεηξηθή
Τξάπεδα, ζπλαδέιθσλ.
Σεηάξηε 2.8 & Πέκπηε 3.8.2006 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο απφζπαζεο ησλ δχν Σπκβνχισλ
Δηνίθεζεο, ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απέζηεηιε επηζηνιέο κε εκεξ.
2.8.06 θαη 3.8.06, πξνο ηελ ΕΤΥΚ θαη ηελ Εζληθή Τξάπεδα κε δηαθνξεηηθή αηηηνινγηθή βάζε.
Σηελ κελ πξψηε (εκεξ. 2.8.06) ηζρπξίζηεθε φηη ππήξρε παξαηππία φζνλ αθνξά ην Νφκν
137(Θ)2002, ζηε δε δεχηεξε (εκεξ. 3.8.06) ηζρπξίζηεθε φηη ππήξρε παξαβίαζε αθνινπζνχκελεο
πξαθηηθήο, κε ην απηφ απνηέιεζκα.
Δίλαη απνξίαο άμηνλ, πσο ζε δηάζηεκα 24 σξώλ αιινηώζεθε ην λνκηθό
ππόβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
όηη ε απαζρόιεζε ησλ 2 απνζπαζζέλησλ ζα έπξεπε λα δηαθνπεί.
Σν εξώηεκα δελ είλαη αθαδεκατθό. Είλαη απόιπηα πξαθηηθό.
Πώο δηαθνξνπνηήζεθε ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζε 24 ώξεο;
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Σχκθσλα κε ηνλ θ. Μηρ. Κφθθηλν, Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν ηεο ΕΤΕ – ν νπνίνο ήηαλ παξψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξηκεινχο δηεξεπλεηηθήο επηηξνπήο 4 - ε απάληεζε πνπ δόζεθε
από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο όηαλ ξσηήζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο
Δπηηξνπήο, γηαηί άιιαμε ζε κία κέξα ε απόθαζε ήηαλ: «Δπεηδή δελ έγηλε δεθηή από ηελ
ΔΣΤΚ»!!!

ΔΠΗΣΟΛΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΔΡΓΑΗΑ
ΖΜΔΡ.
2.8.2006

Επιστολές Τπουργείου Εργασίας ημερ. 2.8.06 & 3.8.06

ΔΠΗΣΟΛΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΔΡΓΑΗΑ
ΖΜΔΡ.
3.8.2006

4

Δπηηξνπή ε νπνία είρε δηνξηζηεί, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ηέσο Υπνπξγνύ Δξγαζίαο, θ. Αληώλε
Βαζηιείνπ πξνο ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, ηνλ Ινύιην 2007, γηα εμέηαζε θαη έθδνζε εηδηθνύ
πνξίζκαηνο γηα ηε δηαθνξά ΔΤΥΚ-Δζληθήο
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Γεπηέξα 7.8.2006 Με επηζηνιή ηνπ πξνο ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, ν ηφηε Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο
ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θ. Θσάλλεο Τζηηζηξίδεο, αλέθεξε πσο ε Εζληθή Τξάπεδα «πξνο έλδεημε
θαιήο ζέιεζεο απφ κέξνπο ηεο» απνθάζηζε λα δηαθφςεη άκεζα ηελ απαζρφιεζε ησλ
απνζπαζκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζ΄ απηήλ, ηνλίδνληαο φκσο φηη απηφ γίλεηαη «κε θάζε επηθύιαμε
ησλ δηθαησκάησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ πεξί ηεο
Πξνζηαζίαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ απνζπώληαη γηα ηελ εθηέιεζε πξνζσξηλήο εξγαζίαο ζην
έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζην πιαίζην Γηεζληθήο παξνρήο Τπεξεζηώλ Νόκνο ηνπ 2002
(137(Η)/2002)».
Ζήηεζε επίζεο φπσο «ζπγθιεζεί άκεζα, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, ζπλάληεζε γηα
ηελ νπνία (ην Υπνπξγείν) είρε δεζκεπηεί θαηά ηελ κεζνιαβεηηθή ζπλάληεζε πνπ έιαβε ρψξα ζην
Υπνπξγείν ηελ 1.8.2006, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζνχλ νη ζέζεηο ηεο Τξάπεδαο αλαθνξηθά κε ην
λνκηθφ θαζεζηψο πνπ κεηά ηελ έληαμε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε
δηέπεη ηηο εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο επί ηνπ ζέκαηνο».
Σξίηε 8.8.2006 Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή θαη ηελ ελ ζπλερεία κεζνιάβεζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, ε ΕΤΥΚ κε εγθχθιηφ ηεο αλαθνίλσζε ηελ άξζε ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ.
Ζ απόζπαζε ησλ δύν ζπλαδέιθσλ από ηε κεηξηθή Σξάπεδα αληηκεησπηδόηαλ ηόηε από ηελ
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ σο «απαζρόιεζε εμσηξαπεδηθώλ», ε νπνία – πάληα θαηά ηνπο
παληνγλώζηεο ηεο ΔΣΤΚ- «ζα είρε άκεζν αξλεηηθό αληίθηππν ζε όινπο ηνπο
Σξαπεδνϋπαιιήινπο ζέηνληαο ππό ακθηζβήηεζε ζε κειινληηθό ζηάδην θαη ηηο ίδηεο ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο καο» (Δγθύθιηνο ΔΣΤΚ εκεξ. 8.8.06)!!! Πξνθαλψο ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ δελ
ήζειε λα «θαηαιάβεη» πσο νη δχν ζπλάδειθνη θ. θ. Θνπθπδίδεο θαη Πξίθηεο δελ ήηαλ
εμσηξαπεδηθνί, πνπ πξνζειήθζεθαλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ε απφζπαζή ηνπο δελ
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αλέιημε νπνηνπδήπνηε ζπλαδέιθνπ ζηελ Εζληθή. Η απφζπαζή
ηνπο αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ζα επέζηξεθαλ ζηελ
κεηξηθή Τξάπεδα. Είλαη απνξίαο άμηνλ, γηαηί ε ΟΤΟΕ (Οκνζπνλδία Τξαπεδνυπαιιειηθψλ
Οξγαλψζεσλ Ειιάδαο) ζηελ νπνία είλαη κέινο θαη ε ΕΤΥΚ. δελ έρεη δεκηνπξγήζεη πνηέ
παξφκνην πξφβιεκα ζε Κππξηαθέο Τξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ειιάδα; Γηαηί ζηνλ ίδην, εληαίν
Επξσπατθφ ρψξν, ην ζέκα ηεο απφζπαζεο ζηειερψλ λα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζηελ Κχπξν κε
εθ δηακέηξνπ αληίζεην ηξφπν απφ απηφ ζηελ Ειιάδα;
Σήκεξα δχν ρξφληα κεηά, έρεη απνδεηρζεί αθφκα θαη ζηνλ πην δχζπηζην ζπλάδειθν, αθφκα θαη
ζηελ ίδηα ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ φηη, ΝΑΗ, ε απαζρφιεζε ησλ «εμσηξαπεδηθψλ» απηψλ αιιά θαη
άιισλ «ζπληαμηνχρσλ» φπσο ε ίδηα ηνπο απνθαινχζε, είρε πξάγκαηη αληίθηππν δπζηπρψο φκσο
γη’ απηνχο, πνιχ ζεηηθφ θαη φρη αξλεηηθφ. Απηφο πνπ ηειηθά ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε, δελ είλαη
άιινο απφ ηελ ίδηα ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ. Σν γεγνλόο όηη «θαηάθεξε» λα ράζεη 200 ζρεδόλ
κέιε ηεο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα, κέζα ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, απνδεηθλύεη ηνπ
ιόγνπ ην αιεζέο.
Γεπηέξα 21.8.2006 Η κεηξηθή Τξάπεδα ππέβαιε ζην Υπνπξγείν Εξγαζίαο ηε δήισζε πνπ είρε
παξαιείςεη ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ Υπνπξγείνπ εκεξ. 2.8.2006. Σεκεηψλεηαη φηη ν Νφκνο
δελ πξνβιέπεη αίηεζε, αιιά δήισζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, ζηηο
10.5.2007, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Τξάπεδαο ρνξήγεζε βεβαίσζε φηη ε δήισζε πνπ ππνβιήζεθε
ηελ 21.8.2006 ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο Πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ!!!
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ΒΔΒΑΗΩΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΔΡΓΑΗΑ
ΖΜΔΡ.
10.5.2007

Σξίηε 6.2.2007 Η ΕΤΥΚ ζε εγθχθιηφ ηεο, αλέθεξε φηη: «Ο Πξφεδξνο ηεο Οξγάλσζήο καο είρε
δχν ζπλαληήζεηο κε ηνλ αξκφδην γηα ηελ Κχπξν Γεληθφ Δηεπζπληή ηεο ΕΤΕ Α.Ε. θ. Αιέμαλδξν
Τνπξθνιηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο Κχπξνπ θαη ηδηαίηεξα ηξφπνη
ζεξαπείαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο
αλάθακςεο. Μέζα απφ ην θαιφπηζην πλεχκα ησλ ζπλαληήζεσλ, ε Οξγάλσζή καο πηζηεχεη φηη
ζχληνκα ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ Κχπξν πνπ ζα καο δψζνπλ ηελ επθαηξία γηα έλα λέν
μεθίλεκα πην ζεηηθφ θαη απνδνηηθφ, θαη ζα αθήζεη ζην παξειζφλ φιεο ηηο θαθέο αλακλήζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο».
Κιείλνληαο ηελ εγθχθιηφ ηνπ, ην Πξνεδξείν ηεο ΕΤΥΚ δηαβεβαίσλε ην πξνζσπηθφ ηεο Εζληθήο
Τξάπεδαο φηη: «Καιφπηζηα θαη κε πλεχκα εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο, ε Οξγάλσζή καο ζα δερζεί
ηηο νπνηεζδήπνηε λέεο αιιαγέο ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ αλάθακςε ηεο ίδηαο
ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα δώζεη λέεο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο ζηνπο ζπλαδέιθνπο».
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Έγθπξεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ν θ. Φαηδεθσζηήο κε ηνλ θ.
Α. Τνπξθνιηά, ν Πξφεδξνο ηεο ΕΤΥΚ είρε επίκνλα δεηήζεη ηελ εθδίσμε ηνπ Γ.Δ. θ. Π. Φξνλίζηα
θαη ησλ δχν απνζπαζκέλσλ ζπλαδέιθσλ απφ ηε κεηξηθή Τξάπεδα θ. θ. Α, Θνπθπδίδε θαη Α.
Πξίθηε, απνδερφκελνο ηαπηφρξνλα αληηθαηάζηαζή ηνπο αθφκα θαη κε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ
ζπλαδέιθσλ απφ ηε κεηξηθή!!!
Σεηάξηε 21 & Πέκπηε 22.2.2007 Η ΕΤΥΚ θάιεζε ζε Επαξρηαθέο Σπλειεχζεηο ην Πξνζσπηθφ
ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο γηα λα ην ελεκεξψζεη ηφζν γηα ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο Τξάπεδαο φζν
θαη γηα ηελ επηθείκελε ηφηε άθημε ηνπ λένπ Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο Εζληθήο θ. Μηρ.
Κφθθηλνπ. Μάιηζηα, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΣΤΚ θ. Λ. Υαηδεθσζηήο δηαβεβαίσζε ηνπο
παξεπξεζέληεο όηη ν θ. Κόθθηλνο ήηαλ ηθαλόο (άμηνο) θαη ζα βνεζνύζε ζηελ αλάθακςε ηεο
θαθήο πνξείαο ηεο Σξάπεδαο.
Σεηάξηε 14.3.2007 Τνπνζέηεζε ηνπ θ. Μ. Κφθθηλνπ ζηε ζέζε ηνπ Δηεπζχλνληα Σπκβνχινπ ηεο
ΕΤΕ (Κχπξνπ) Ληδ. Απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο πνπ πήξε ν λένο Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο
Τξάπεδαο ήηαλ θαη ε επάλνδνο ζηηο εξγαζίεο ηνπο ησλ απνζπαζκέλσλ ζηελ Κχπξν ζπλαδέιθσλ
ηεο κεηξηθήο. Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ λα αξρίζεη λέεο έληνλεο
αληηπαξαζέζεηο κε ηελ Τξάπεδα. Η εκκνλή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΕΤΥΚ λα εθδηψμεη ηνλ Γ.Δ. θ. Π.
Φξνλίζηα θαη ηνπο 2 Σπκβνχινπο ηεο Δηνίθεζεο απφ ηελ Κχπξν, δελ είρε πξνεγνχκελν. Απηφ
πξνθχπηεη θαη απφ ηηο πβξηζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΕΤΥΚ ζηηο νπνίεο
παξαπνηνχληαλ δειψζεηο θαη γεγνλφηα ελψ νη θαζεζπραζηηθέο, όπσο αξρηθά είραλ πηζηέςεη νη
ζπλάδειθνη, δηαβεβαηώζεηο ηεο 6.2.2007 αιιά θαη ησλ 21&22.2.2007 μεράζηεθαλ παληειώο.
Οη πξνζέζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ γίλνληαλ κέξα κε ηε κέξα, πην μεθάζαξεο. Η Εζληθή Τξάπεδα
έπξεπε λα δερζεί ην ηειεησηηθφ θηχπεκα γηα λα εμππεξεηεζνχλ θάπνηα «ζθνηεηλά ζπκθέξνληα».
Σεηάξηε 18.4.2007 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θηίξην ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, ε
κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα ζπλάληεζε ηνπ Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηεο Εζληθήο θ. Μηρ. Κφθθηλνπ
κε ηνλ Πξφεδξν ηεο κέρξη ηφηε, κνλνπσιηαθήο ζπληερλίαο ΕΤΥΚ, θ. Λ. Φαηδεθσζηή. Η
ζπλάληεζε, ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην θηίξην, δηεμήρζε κέζα ζε πνιχ έληνλν
θαη θνξηηζκέλν θιίκα. Σπλάδειθνο ε νπνία ηελ ψξα εθείλε πεξλνχζε έμσ απφ ην Γξαθείν ηνπ θ.
Κφθθηλνπ, άθνπζε ηνλ θ. Φαηδεθσζηή κε έληνλν χθνο λα ιέεη: «Εγψ είκαη Γεληθφο
Δηεπζπληήο.........»
Σχκθσλα κε ηνλ θ. Κφθθηλν, ε πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη ηνλ θ. Φαηδεθσζηή πσο ηελ Τξάπεδα
πξέπεη λα δηεπζχλεη ε Δηνίθεζή ηεο θαη φρη ε Σπληερλία, δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα. Οχηε θαη
ε πξνζσπηθή δέζκεπζε ηνπ θ. Κφθθηλνπ γηα νηθηνζειή απνρψξεζε ηεο Δηνίθεζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ η΄ απνηειέζκαηα ηεο Τξάπεδαο, κέζα ζε δχν ρξφληα απφ ηφηε, δελ θξίλνληαλ
ηθαλνπνηεηηθά (αθφκε θαη απφ ηελ ΕΤΥΚ), δελ «έπεηζε» ηνλ θ. Φαηδεθσζηή.
Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο, ν θ. Φαηδεθσζηήο πξνζθιήζεθε θαη εηζήιζε ζε άιιν γξαθείν
ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ήηαλ παξφληεο αξθεηνί ζπλάδειθνη. Μέζα ζε έληνλε ζπδήηεζε, ν θ.
Φαηδεθσζηήο πξνζπαζνχζε λα πείζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο πσο ε απεξγία ζα ήηαλ αλαπφθεπθηε αλ
ε Τξάπεδα, δελ ζπκκνξθσλφηαλ (θαηά ηελ έθθξαζή ηνπ) κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΕΤΥΚ. Παξά ηελ
θάζεηα αληίζεηε άπνςε ησλ ζπλαδέιθσλ, ν θ. Υαηδεθσζηήο ρσξίο νπζηαζηηθά λ’ αθνύεη
θαλέλα, επέκελε δνγκαηηθά ζηε ζέζε ηνπ, όηη ε απόζπαζε ησλ δύν πκβνύισλ έζεηε ζε
θίλδπλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο καο.
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Πξφζζεζε κάιηζηα πσο ε Εζληθή ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηηο ππεξεζίεο ηθαλψλ (ζχκθσλα κε
ηνλ ίδην) Κππξίσλ Τξαπεδηθψλ ππαιιήισλ κε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο. Ο θ. Φαηδεθσζηήο φκσο,
δελ ζρνιίαζε ηελ παξαηήξεζε ζπλαδέιθνπ όηη αξθεηνί Κύπξηνη, ζηειέρε από ηνλ
Αληαγσληζκό (ηελ πξόζιεςε ησλ νπνίσλ επηθξόηεζε ε ΔΣΤΚ), αθνύ επσθειήζεθαλ νπθ
νιίγα, «εγθαηέιεηςαλ» ηελ Σξάπεδα.
Σξίηε 24.4.2007 Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θάιεζε ην Πξνζσπηθφ ζε ελεκεξσηηθή
ζπλάληεζε ζην Δηεζλέο Σπλεδξηαθφ Κέληξν ζηε Λεπθσζία. Αθφκε θαη απηή ε θίλεζε ηεο
Τξάπεδαο δέρζεθε ηα ππξά ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ ε νπνία, κε εγθχθιηφ ηεο ηελ ίδηα κέξα,
θαηαθεξφηαλ ελαληίνλ ηέηνησλ ζπγθεληξψζεσλ επηθαινχκελε πσο «Σπγθεληξψζεηο ηνπ είδνπο
απηνχ, πνπ γίλνληαη κε πξσηνβνπιία θαη θαζνδήγεζε ηεο Δηεχζπλζεο, πηζηεχνπκε φηη λνζεχνπλ
ηνλ ειεχζεξν ηξφπν ζθέςεο ησλ ζπλαδέιθσλ, πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία έθθξαζήο ηνπο θαη δελ
εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηα ηπρφλ
ζπκπεξάζκαηά ηεο».
Σεηάξηε 2.5.2007 Η Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ απνρψξεζε απφ ηνλ Κππξηαθφ
Εξγνδνηηθφ Σχλδεζκν Τξαπεδψλ (ΚΕΣΤ) ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο/πξνζέγγηζήο ηνπ γηα ην
επίκαρν ζέκα ησλ απνζπάζεσλ, ην νπνίν ε Τξάπεδα ζεσξνχζε σο εμαηξεηηθά ζνβαξφ.

3η ΑΠΕΡΓΙΑ (Διάρκεια - 33 μέρες)
Σεηάξηε 2.5.2007 (κ.κ). Ζ «δεκνθξαηηθά» ζθεπηόκελε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, εηζηζειηθά, κε
«επίζθεςε» ηνπ ηφηε Οξγαλσηηθνχ ηεο Γξακκαηέα θ. Πξφδξνκνπ Φαξαιάκπνπο ζην Κέληξν
Μεραλνγξάθεζεο ηεο ΕΤΕ, πξαγκαηνπνίεζε επί ηφπνπ, «Γεληθή Σπλέιεπζε» ησλ 5 ρεηξηζηψλ θαη
ηνπ θιεηήξα Μεραλνγξάθεζεο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα, νη ρεηξηζηέο λα «θαηεβάζνπλ» ηνπο
δηαθφπηεο, θεξύζζνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν επ’ αόξηζην απεξγία. Υπνγξακκίδεηαη φηη νη ηξεηο
από ηνπο έμε ζπλαδέιθνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε «Γεληθή πλέιεπζε» δελ ήηαλ απιά
κέιε, αιιά αμησκαηνύρνη ηεο ΔΣΤΚ. Ήηαλ άξαγε ηπραίν ην γεγνλφο φηη απφ ηα 5 άηνκα πνπ
απνηεινχλ ηελ Κιαδηθή Επηηξνπή ηεο ΕΤΥΚ Λεπθσζίαο ζηελ Τξάπεδά καο, ηα 3 εξγάδνληαλ ζην
Μεραλνγξαθηθφ Κέληξν;
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Η απεξγία απηή, πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ αληηθαηαζηαηηθή, επεξέαδε άκεζα ηε ιεηηνπξγία
ηεο Τξάπεδαο αθνχ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ Κέληξνπ νπνηαζδήπνηε Τξάπεδαο θαη φρη
κφλν, δελ κπνξεί παξά λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε απεξγία ζην Μεραλνγξαθηθφ
Κέληξν ζα επεξέαδε, αξγά ή γξήγνξα, ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο θαη θαη’ επέθηαζε φιν ην
Πξνζσπηθφ ηεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ Πξνζσπηθνύ –φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα–
είρε μεθάζαξε άπνςε θαη ήηαλ θάζεηα αληίζεηε κε ηε ιήςε απεξγηαθώλ κέηξσλ. Ο ιφγνο γηα
ηε λέα απεξγία ήηαλ θαη πάιη ε απφζπαζε απφ ηελ κεηξηθή Τξάπεδα ησλ δχν Σπκβνχισλ
Δηνίθεζεο. Σχκθσλα κε ηελ εγεζία ηεο ΕΤΥΚ κε ηελ απφζπαζε απηή, θηλδχλεπαλ νη ζέζεηο ησλ
ρεηξηζηψλ κεραλνγξάθεζεο !!!
Αιήζεηα, πνηνη ήηαλ νη πξαγκαηηθνί ιφγνη ηεο απεξγίαο;
Δύινγν θαη πάιη ην εξώηεκα:
Πώο κπνξεί ε απόζπαζε δύν πκβνύισλ Δηνίθεζεο νη νπνίνη δελ θαηείραλ
νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ Κύπξν λα επεξεάδεη ηηο ζέζεηο ρεηξηζηώλ
κεραλνγξάθεζεο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο (θαηά ηελ ΕΣΤΚ) ή ην κέιινλ
νπνηνπδήπνηε άιινπ Σξαπεδηθνύ Τπαιιήινπ (πάιη θαηά ηελ ΕΣΤΚ, εγθύθιηνο
2.5.07); Σόζν πνιύ επεξέαδε πνπ έπξεπε λα ζπξζεί κία νιόθιεξε Σξάπεδα γηα
ηξίηε θνξά ζε απεξγία δηαξθείαο;
Όκσο: Οπδέλ θαθόλ, ακηγέο θαινύ. Η απεξγία απηή έκειιε λα ήηαλ θαη ε
ηειεπηαία πνπ ζα κπνξνύζε λα επηβάιεη ε «δεκνθξαηηθή» εγεζία ηεο ΕΣΤΚ.
Η αηπρήο, θαη ρσξίο πξνβιεκαηηζκφ απφθαζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΕΤΥΚ έζεηε πιένλ ζε κεγάιν
θίλδπλν ηηο ζέζεηο εξγαζίαο καο. Ζ νδεγία ζηελ εγθύθιηό ηεο ΔΣΤΚ εκεξ. 2.5.07: «Καλέλαο
Σξαπεδηθόο Τπάιιεινο λα κε δέρεηαη ή λα δηεθπεξαηώλεη νπνηαδήπνηε επηηαγή ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ή λα κελ θάλεη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ αθνξά ηελ Δζληθή Σξάπεδα»,
αθύπληζε ην πξνζσπηθό ηεο Σξάπεδάο καο. Τν αίζζεκα φηη ηα θαπξίηζηα ηεο εγεζίαο ηεο ΕΤΥΚ
ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ζα έπξεπε επηηέινπο λα ζηακαηήζνπλ, γέκηδε πιένλ ηηο θαξδηέο πνιιψλ
ζπλαδέιθσλ καο.
Πέκπηε 3.5.2007 Η Δηνίθεζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θάιεζε φιν ην Πξνζσπηθφ ζε ζπλάληεζε
ζηα Γξαθεία ηεο Δηνίθεζεο, ζηε Λεπθσζία γηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηελ Τξάπεδα εμ’ αηηίαο ηεο «απεξγίαο» ησλ ρεηξηζηψλ ζην Κέληξν
Μεραλνγξάθεζεο.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
4 Μαΐνπ 2007
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Αθνινύζεζε απζόξκεηε κεηάβαζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ απ΄ όιε
ηελ Κύπξν, ζην νίθεκα ηεο ΔΣΤΚ, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηε κεγάιε δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηνλ
θάθηζην ρεηξηζκφ ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο, θαη απαίηεζαλ από ηελ εγεζία ηεο ζπληερλίαο ηνπο,
ηόηε ηελ ΔΣΤΚ, ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ. Με κεγάιε έθπιεμή ηνπο
δηαπίζησζαλ φηη ε εγεζία ηεο ΕΤΥΚ ήηαλ απνθαζηζκέλε λα επηβάιεη, δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ, ηελ
αληηθαηαζηαηηθή ηεο απφθαζε. Ηδηαίηεξα ελνριεκέλνη ήηαλ νη ζπλάδειθνη από ηε ζηάζε ηεο
ΔΣΤΚ λα κελ απνδέρεηαη λα εθαξκόζεη ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη λα ζέζεη ην ζέκα ηεο
απεξγίαο ζε ςεθνθνξία ζε Γεληθή πλέιεπζε. Υπελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35.5
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΕΤΥΚ, «Απόθαζε γηα απεξγία ή άιιν ζπλδηθαιηζηηθό κέηξν
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ παίξλεηαη από Γεληθή πλέιεπζε ησλ
επεξεαδόκελσλ από ηελ εξγαηηθή δηαθνξά κειώλ κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ»
Τελ εκέξα εθείλε νη ζπλάδειθνη ηεο ΔΣΔ βίσζαλ θαη ηελ εκπεηξία ηεο εμύβξηζήο ηνπο από
ηνλ ηόηε Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα ηεο ΔΣΤΚ θ. Πξόδξνκν Υαξαιάκπνπο, ζήκεξα
Αληηπξόεδξν ηεο ΔΣΤΚ, σο «βιάθεο» θαη «ηζνγιάληα» επεηδή, απιά θαη κφλν, είραλ ην ζάξξνο
λα εθθξάζνπλ άπνςε αληίζεηε κε ην Πξνεδξείν ηεο ζπληερλίαο ηνπο.
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