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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2007  
 

ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΣΟΝ 
 

ΜΜέέξξαα  ΗΗζζηηννξξηηθθήή  γγηηαα  ηηνν  ΠΠξξννζζσσππηηθθφφ    

ηηεεοο  ΔΔζζλληηθθήήοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο  ηηεεοο  ΔΔιιιιάάδδννοο  ((ΚΚχχππξξννππ))  ΛΛηηδδ  
 

Δίθνζη έμη (26) Σξαπεδηθνί Τπάιιεινη/πλάδειθνη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

(Κχπξνπ) Ληδ, έρνληαο βηψζεη ηελ αρξείαζηε απεξγία ζηελ νπνία αληηθαλνληθά, 

αληηθαηαζηαηηθά θαη εηζηζειηθά ηνπο έζπξε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ θαη βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν 

απψιεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, βξήθαλ ην ζάξξνο θαη ηελ ηφικε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέζα ζε 

ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη κε κεγάιε ππεξεθάλεηα, ηελ Ηδξπηηθή πλέιεπζε ηεο 

«πληερλίαο Τπαιιήισλ Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) – .ΤΠ.Δ.Σ.Δ».  
 

 

 

      
    

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλέιεπζεο εγθξίζεθε ην Καηαζηαηηθφ ηεο λέαο πληερλίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμειέγε θαη θαηαξηίζηεθε ζε ψκα ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο, σο εμήο: 

Αλδξέαο Κνχηζνπκπαο - Πξφεδξνο, Γηάλλνο Σνχγθνπινο - Αληηπξφεδξνο, Αλδξέαο Υξηζηνθή - 

Γξακκαηέαο, Κπξηάθνο Γεσξγίνπ - Σακίαο, Μαξία Γεκεηξίνπ, Έθε αββίδνπ θαη Γεσξγία 

Μηραινπνχινπ - Μέιε.  ηε ζπλέρεηα, ππνβιήζεθε θαη ε αίηεζε γηα ηελ επίζεκε εγγξαθή ηεο 

.ΤΠ.Δ.Σ.Δ πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ. Δθδφζεθε επίζεο θαη ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Σχπνπ ε 

νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ εγρψξην Σχπν ηελ επνκέλε, άββαην 2.6.07.  

 

 

SUNDAY MAIL  

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 2 ΠΟΛΙΣΗ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 1 & 15 

ΥΑΡΑΤΓΗ 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 12 
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Οη ζηηγκέο πνπ έδεζαλ νη ζπλάδειθνη …ΗΣΟΡΗΚΔ !!! Καλείο δελ αλέκελε φηη ην Πξνζσπηθφ 

ηεο Δζληθήο, ην νπνίν βίσζε ηηο κέξεο ηεο απεξγίαο ηελ απαξάδεθηε θαη αληηδεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, ζα έπαηξλε ηελ ηχρε ηνπ ζηα δηθά ηνπ ρέξηα. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν δε, ε εγεζία ηεο κνλνπσιηαθήο, κέρξη ηφηε, πληερλίαο ΔΣΤΚ ε νπνία πίζηεπε 

πξνθαλψο φηη κε ηελ «ηξνκνθξαηία» πνπ ε ίδηα αζθνχζε, αξγά ή γξήγνξα ζα έθακπηε ην εζηθφ 

ηνπ.  Όκσο ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο βξήθε ην ζάξξνο λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, 

θαη επηδεηθλχνληαο ην απαξαίηεην ζζέλνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ΠΔΣΤΥΔ λα θξαηήζεη ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ!!! 
 

Ζ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζεκαηνδφηεζε κηα λέα επνρή γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ Δζληθή 

Σξάπεδα. Ζ χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είλαη ίζσο ν ιφγνο πνπ ε Δζληθή 

Σξάπεδα πθίζηαηαη ζήκεξα ζηελ Κχπξν. Γηαζθαιίζηεθε, ιφγσ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε δηαηήξεζε 

ΟΛΩΝ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ νη νπνίεο (φπσο είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε), 

θηλδχλεπζαλ ζε κέγηζην βαζκφ.  

 

Ζ εμ’ αξρήο ζνβαξή θαη ζπλεηή ζηάζε θαη γεληθφηεξα ε ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηεο 

.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ήηαλ θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επήιζε, ηειηθά, ζηαζεξφηεηα ζην 

ρψξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Ζ ζηαζεξφηεηα απηή δελ είλαη θαζφινπ άζρεηε κε ηελ αλνδηθή 

ηξνρηά ζηελ νπνία κπήθε ε Σξάπεδα, γεγνλφο πνιχ ελζαξξπληηθφ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα δνπλ 

επηηέινπο ηελ Δζληθή λα βαδίδεη ζην δξφκν πνπ ηεο αμίδεη. Λφγσ ηεο αμηνζεκείσηεο βειηίσζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Σξάπεδαο θαηέζηε επίζεο δπλαηή θαη ε εξγνδφηεζε ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ λέσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.   

 

Δπηπιένλ, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ΟΛΑ ηα 

θεθηεκέλα σθειήκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο, ελψ αξγφηεξα, κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ηζρχνπζαο ζήκεξα, πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχηεθε θαη ππέγξαςε 

ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα), νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο κπήθαλ ΠΟΛΤ ΠΗΟ 

ΜΠΡΟΣΑ, ζε σθειήκαηα, απφ ηνπο ππφινηπνπο  ηνπο Σξαπεδηθνχο ππαιιήινπο ζηελ 

Κχπξν.  

 

Σελ ίδηα κέξα (δειαδή ηελ 1.6.2007), κε εγθχθιηφ ηεο, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, δελ δίζηαζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη 

παξέκελαλ απιήξσηνη γηα έλα ζρεδφλ κήλα. Δπηρείξεζε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζεη λα θηλεζεί θαη λνκηθά ελαληίνλ ηεο Σξάπεδάο ηνπο. Καη εμεγνχκε: Παξά ηηο δειψζεηο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Λ. Υαηδεθσζηή (ιίγεο κφιηο κέξεο πξνεγνπκέλσο) γηα θαηαβνιή 

απεξγηαθνχ επηδφκαηνο ΜΟΝΟ ζηνπο απεξγνχληεο ζπλαδέιθνπο ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ 

Κέληξνπ, αλαθνίλσζε φηη ζα θαηέβαιιε απεξγηαθφ επίδνκα ζ’ φια ηα κέιε ηεο ζηελ Δζληθή. Ωο 

εδψ, ηίπνηα ην θαθφ. Ζ απαξάδεθηε (πιελ φκσο απαξαίηεηε) πξνυπφζεζε πνπ έζεηε γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο, δειαδή ε ππνγξαθή εμνπζηνδφηεζεο απφ κέξνπο ησλ ζπλαδέιθσλ 

πξνο ηελ ίδηα, γηα ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο Σξάπεδάο ηνπο (γηα δηεθδίθεζε ησλ 

ρακέλσλ εκεξνκηζζίσλ ιφγσ ηεο Αληαπεξγίαο) (!!!) θαλέξσζε, φρη κφλν ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ιήθζεθε ε απφθαζή ηεο απηή αιιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηεο πξνζέζεηο. 
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Φπζηθά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ καο, παξά ηε δπζρεξέζηαηε νηθνλνκηθή 

ζέζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, δελ έπεζε ζηελ παγίδα ηεο  εγεζίαο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ.   

 

                
Με ηελ ίδηα εγθχθιην, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ (πξηλ αθφκε ελεκεξσζεί γηα ηε ίδξπζε ηεο 

.ΤΠ.Δ.Σ.Δ), πξνθήξπμε δίσξε ζηάζε εξγαζίαο ζ’ φιεο ηηο Σξάπεδεο, γηα ηε Γεπηέξα 4.6.07, 

σο επηπξφζζεην κέηξν ζηελ ελφο κελφο απεξγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. πγθεθξηκέλα, ε εγθχθιηνο 

αλέθεξε πσο ε απφθαζε γηα ηε δίσξε ζηάζε εξγαζίαο ιήθζεθε «ζαλ κνξθή εθδήισζεο 

ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ αγψλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο» !!  

 

Αιήζεηα, γηαηί ρξεηάδνληαλ ζπκπαξάζηαζε νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο; Γηα πνηνλ 

αγψλα κηινχζε ε εγθχθιηνο; Πνηέ δελ θαηαιάβακε, νχηε εκείο αιιά νχηε θαη ε θνηλή γλψκε! Ο 

κφλνο αγψλαο πνπ γηλφηαλ ηφηε, ήηαλ θαζαξά ν αγψλαο πνπ έθαλε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη δηθά ηεο πξνλφκηα, «ρξεζηκνπνηψληαο» ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Δζληθήο. ΄ απηφλ ηνλ αγψλα αλαθεξφηαλ πξνθαλψο ε εγθχθιηφο ηεο. Γηφηη, νη ππάιιεινη ηεο 

Δζληθήο νχηε απεξγία ήζειαλ λα θάλνπλ (φπσο φινη κ’ έλα ζηφκα δήισλαλ) νχηε θαη 

αγσλίδνληαλ γηα πξνάζπηζε νπνησλδήπνηε ζπκθεξφλησλ ηνπο. Αληηζέησο, φιν ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα είραλ ζζελαξά αληηηαρζεί, κε φζα κέζα είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ζηελ 

αρξείαζηε απεξγία πνπ αληηθαηαζηαηηθά θαη εηζηζειηθά ηνπο έζεξλε ε ΔΣΤΚ.  
     

 

Σμ πανάδμλμ ηεξ ελαγγειζείζαξ ζηάζεξ ενγαζίαξ, εάκ ηειηθά πναγμαημπμηείημ, ζα ήηακ μη οπάιιειμη 

ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ κα ενγάδμκηαη θακμκηθά θαη ηεκ ίδηα ζηηγμή μη οπάιιειμη όιωκ ηωκ άιιωκ 

Σναπεδώκ κ’ απενγμύκ γηα ζομπανάζηαζή ημοξ !! 

 
 

Ζ ΔΣΤΚ «θαηαδηθάζηεθε» απφ επεξεαδφκελνπο (θαη κε) θνξείο ηνπ ηφπνπ, γηα ηελ 

απφθαζή ηεο λα εμαγγείιεη δίσξε ζηάζε εξγαζίαο φισλ ησλ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ ζηελ 

Κχπξν. Ζ απφθαζε ηεο απηή θξίζεθε σο «απαξάδεθηε, αθαηαλφεηε θαη αςπρνιφγεηε».   

 

Πεξαηηέξσ,  ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηελ ραξαθηήξηζαλ σο «ιαλζαζκέλε» θαη σο 

«άθαηξε». ρνιηάζηεθε επίζεο, πνιχ αξλεηηθά θαη ε «ινγηθή» πνπ βξηζθφηαλ πίζσ απφ ηελ 

εμαγγειία ησλ λέσλ απεξγηαθψλ κέηξσλ. 

ΠΟΛΙΣΗ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 15 
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ΑΛΗΘΕΙΑ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 1 &20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 
 

 

 

 

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 2 

ΠΟΛΙΣΗ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 15 

ΥΑΡΑΤΓΗ 

Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ2007, p. 3 



 

 5 

ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΤΗ ΣΗ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ, γηα ην πψο ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θαη ε θνηλή γλψκε έβιεπαλ ην 

φιν ζέκα, ήηαλ θαη ην Γεκνζίεπκα ηεο εκεξηλήο εκεξ. 1.6.2007 κε ηίηιν «Διεχζεξε 

δηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ θαη ην ζετράην ΔΣΤΚ» (ηνπ άββα Ηαθσβίδε) 

 
  

 

«ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ που ξέσπασε η κρίση στην Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος, αποφύγαμε να 

πάρουμε θέση.  Πιστεύαμε ότι θα επικρατούσαν σοφότερες σκέψεις και ενέργειες». Προχθές, 

όμως, παρενέβη έμμεσα η Ε.Ε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις 

υπηρεσίες, Σσάρλι Μακρίβι, ξεκαθάρισε: «Χωρίς να παίρνω θέση σ’ αυτή τη διαφορά» είπε, 
«ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Ε.Ε. είναι η ελεύθερη διακίνηση προσώπων», όπως 

και η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών. Οι 27 χώρες-μέλη της Ένωσης, 

δηλ. και η Κύπρος, προσυπέγραφαν αυτή την αρχή και συνεπώς υποχρεούνται να τη 

σεβαστούν και, κυρίως, να την εφαρμόζουν. την Κύπρο, που κάποιοι υιοθετούν τουρκικές 

πρακτικές (η Ευρώπη a la carte), αυτή η θεμελιώδης αρχή δεν εφαρμόζεται, για δύο 

απίστευτους λόγους.  
 

Ο πρώτος είναι η ανεκδιήγητη αδράνεια του Τπουργείου Εργασίας. Κάθε φορά που 
εκδηλώνεται η παραμικρή εργατική διαφορά, το Τπουργείο παρεμβαίνει αμέσως για την 

επίλυσή της. Η κρίση στην Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος είναι από τις μεγαλύτερες και 

διαρκέστερες. Σο Τπουργείο Εργασίας, αντί να παρέμβει δραστικά για την επίλυσή της, 

έβγαλε απλώς την ουρά του απ΄ έξω και κλότσησε την μπάλα στις δύο πλευρές και στη Γενική 

Εισαγγελία. Γιατί; Προφανώς, αν θα λειτουργούν ή όχι οι φρουταρίες και την Κυριακή είναι 

πιο σημαντική διαφορά από τη δικτατόρευση της απεργίας στην Εθνική. Ο άλλος λόγος είναι 
η αφόρητα προκλητική, πλέον, συμπεριφορά του σεϊχάτου της ΕΣΤΚ. Θεωρούμε ότι η 

συνδικαλιστική αυτή οργάνωση προ πολλού έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Και ας μην προτάξει 

τα δήθεν ιερά πλην αν-όσια…κεκτημένα. 
 

τοιχειώδη, υγιή εργατικά θέματα επιβάλλουν όπως οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση 

αποφασίσουν, και όχι άλλοι, αν θα απεργήσουν ή όχι.  την περίπτωση της Εθνικής, συνέβη 

το εξής πρωτοφανές και άθλιο: Οι υπάλληλοι των άλλων τραπεζών συνήλθαν σε συνελεύσεις 

και αποφάσισαν, εκ μέρους των συναδέλφων τους της Εθνικής, ότι θα πάνε σε απεργία! Οι 
υπάλληλοι της Εθνικής, κατά συντριπτική πλειοψηφία, αρνήθηκαν να απεργήσουν. Σο 

σεϊχάτο όμως, της ΕΣΤΚ αποφάσισε και διέταξε. Εδώ και ένα μήνα, οι 253 υπάλληλοι της 

Εθνικής υποχρεώθηκαν σε μια απεργία, που δεν εγκρίνουν, παραμένοντες και απλήρωτοι. Η 

ΕΣΤΚ έκανε και κάτι άλλο: Αποφάσισε ότι ο θεμελιώδης πυλώνας της Ε.Ε για την ελεύθερη 

διακίνηση εργαζομένων δεν…ισχύει στην Κύπρο ούτε και στην περίπτωση της Εθνικής. Αλλ’ 
ισχύει ήδη στην παιδεία, στις ιατρικές υπηρεσίες, στην τουριστική και σε άλλες βιομηχανίες. 

Χιλιάδες Ελλαδίτες και Κοινοτικοί εργάζονται στην Κύπρο, όπως και χιλιάδες Κύπριοι 

εργάζονται στην Ελλάδα και αλλού, επειδή ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ!» Δεν δικαιούται, όμως η Εθνική! 
 

τις τράπεζες, προφανώς, ισχύουν άλλες παρωχημένες πρακτικές και συνήθειες, που 

συγκρούονται ευθέως με την κοινοτική πολιτική. Διερωτάται κάθε σοβαρός ξένος επενδυτής: 

Γιατί πρέπει να έρθει να επενδύσει στην Κύπρο, όπου επικρατούν τέτοιες συντεχνιακές 

νοοτροπίες; Οι εργαζόμενοι στην Εθνική διαμαρτύρονται κατά της ανεκδιήγητης 
συμπεριφοράς της οργάνωσής «τους». Ποιος τους ακούει; Διαγράφονται και τιμωρούνται! Ούτε 

η πολιτεία, που δραπέτευσε από τις ευθύνες της, ούτε τα κόμματα, ούτε βέβαια κανείς από 

τους άλλους συναδέλφους τους αντιδρούν. Παρατηρείται μια πρωτοφανής ανοχή του 

εκτραχηλισμού της ΕΣΤΚ. Νέα επίδειξη δύναμης και αδιστακτικότητας από την ΕΣΤΚ; Μάχη 

διατραπεζικών συμφερόντων; Τφαρπαγή πελατολογίου της Εθνικής; Όλα αυτά ίσως και άλλα 

στην…ευρωπαϊκή Κύπρο, που θέλει, η δύστηνη με τέτοια υπανάπτυκτα σεϊχάτα να εκτιναχθεί 
στον 21ο αιώνα». 
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ΑΛΗΘΕΙΑ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 20 

ΠΟΛΙΣΗ 

άββαην 2 Ηνπλίνπ2007, p. 15 

 
 

Ζ γξαπηή δήισζε ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. Γηψξγνπ Βαζηιείνπ 

εκεξνκελίαο 1.6.09 είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθή.  ’ απηήλ, ν θ. Βαζηιείνπ ηφληδε πσο θξηλφηαλ 

απαξαίηεην λα ηεξκαηηζηνχλ ηα απεξγηαθά κέηξα θαη, εάλ ηα δχν κέξε δελ κπνξνχζαλ λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία εληφο ηεο Κχπξνπ, ηφηε ζα έπξεπε λ’ απνηαζνχλ ζηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. εκείσλε επίζεο πσο ην «θφζηνο πνπ κπνξνχζε λα πξνθιεζεί ζηελ 

εηθφλα ηεο Κχπξνπ γεληθά θαη ζηνλ Σξαπεδηθφ ηνκέα εηδηθφηεξα, ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιν, δηφηη εθ 

πξψηεο φςεσο θαηλφηαλ λα παξαβηάδνληαη βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κεθηεκέλνπ». 
  

 
 
 

Παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηεο, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ παξέκεηλε ΑΝΔΝΓΟΣΖ ζηηο 

ζέζεηο ηεο, κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 4.6.2007. Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζηάζε ηεο άιιαμε 

άξδελ, ζα ηνπο δνχκε ζηε ζπλέρεηα.   
 

 
 

 ΗΜΕΡΙΝΗ 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, 

p. 4 
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άββαην 2.6.2007 Ζ 1ε Αλαθνίλσζε Σχπνπ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. 

Απηνχζηα ε Αλαθνίλσζε, παξαηίζεηαη πην θάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άββαην 2.6.2007  Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ίδξπζεο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε ΔΣΤΚ άξρηζε έλαλ άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πφιεκν, κε ζηφρν λα θαηαπλίμεη ηελ θίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Πξηλ αθφκε 

πεξάζνπλ 24 ψξεο (θαη θαηακεζήκεξα αββάηνπ), είρακε ηηο πξψηεο ελδείμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηειεθσληθφ κήλπκα SMS, κε απνδέθηεο φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ή κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

απφ ην γλψξηκν πιένλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. χκθσλα κε αμηφπηζηε πεγή, ν αξηζκφο απηφο 

αλήθε ζηελ ΔΣΤΚ. Δθηηκνχζαλ (έγξαθαλ ηα κελχκαηα SMS), φηη πιεζίαδαλ ζην ηέινο ηνπ 

«αγψλα» ηνπο, έβιεπαλ «θίηξηλνπο ζπλδηθαιηζκνχο», «εγθάζεηνπο ηεο εξγνδνζίαο», δελ ήζειαλ 

λα γίλνπλ «δνχινη», ήζειαλ λα παξακείλνπλ ειεχζεξνη (έγξαθαλ) φπσο ήηαλ «πξηλ απφ ηνπο 

Κφθθηλνπο, ηνπο Φξνλίζηεο, ηνπο Πξίθηεδεο». Σνπο πίεδαλ θαη ηνπο απεηινχζαλ (έγξαθαλ) «νη 

Σαιηάλνη, νη Μαχξνη, νη Αξγπξνχ» θαη δηάθνξα άιια θαηδξά, πνπ κφλν αλέθδνηα ζχκηδαλ.  

 

 

«Μεηά από έκημκμ πνμβιεμαηηζμό θαη επηηαθηηθό αίηεμα από μένμοξ πμιιώκ 
ζοκαδέιθωκ ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ, πμο πωνίξ κα ενωηεζμύκ βνίζθμκηαη 
εδώ θη έκα μήκα ζε αβεβαηόηεηα ιόγω ηεξ γκωζηήξ ακηηθαηαζηαηηθήξ 
απενγίαξ, ε μπμία έπεη επηβιεζεί με αοζαίνεηε απόθαζε ηεξ εγεζίαξ ηεξ 
ΕΣΤΚ, ζεωνήζαμε ζακ μόκε δηέλμδμ ηεκ ίδνοζε κέαξ ζοκηεπκίαξ».   
 
«Πνόθεηηαη γηα μηα απενγία θαζανά εκάκηηα ζηε ζέιεζε ηωκ ενγαδμμέκωκ 
ηεξ Εζκηθήξ. Εκάκηηα ζηα ζομθένμκηα ηωκ ζοκαδέιθωκ, πμο ζε θαμηά 
πενίπηωζε δεκ αηζζάκζεθακ μπμηαδήπμηε απεηιή από ηεκ απόθαζε ηεξ 
δημίθεζεξ ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ κα απμζπάζεη πνμζωνηκά δομ ζοκαδέιθμοξ 
από ηεκ Ειιάδα. Μηα απενγία πμο ζέηεη ζε θίκδοκμ ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ ηωκ 
ενγαδμμέκωκ, ε ηύπε ηωκ μπμίωκ ζοκανηάηαη άμεζα με ημ μέιιμκ ηεξ 
ηνάπεδαξ. Αθνηβώξ αοηό ημ μέιιμκ, όπωξ δηαπηζηώκμομε, δηαγνάθεηαη όιμ 
θαη πημ ζμιό». 
  
«Η ζεμενηκή Ιδνοηηθή οκέιεοζε, πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ λεκμδμπείμ 
HILTON ζηε Λεοθωζία, απεοζύκεηαη απμθιεηζηηθά ζημοξ ενγαδμμέκμοξ ηεξ 
Εζκηθήξ Σνάπεδαξ. ήμενα θαηαηέζεθε επίζεξ ε αίηεζε γηα εγγναθή ηεξ 
κέαξ ζοκηεπκίαξ με ηεκ μκμμαζία «οκηεπκία Τπαιιήιωκ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ 
ηεξ Ειιάδμξ (Κύπνμο) – .ΤΠ.Ε.Σ.Ε» ζημκ έθμνμ οκηεπκηώκ Κύπνμο».  
 
«Θέιμομε κα δηαβεβαηώζμομε όιμοξ ακελαηνέηωξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ όηη, 
πνμαζπηδόμεκμη ηηξ μέπνη ηώνα θαηαθηήζεηξ ημο ζοκδηθαιηζηηθμύ θηκήμαημξ, 
ζα ζεβαζημύμε ηεκ εθανμμγή ημο εονωπαϊθμύ θεθηεμέκμο ζηεκ Κύπνμ. Θα 
θαηαβάιμομε θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα γηα πεναηηένω βειηίωζε ηωκ 
ζοκζεθώκ θαη ωθειεμάηωκ, πμο απμιαμβάκμοκ ζήμενα μη ενγαδόμεκμη ζημκ 
θιάδμ μαξ.» 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Θέιμομε κα δηαβεβαηώζμομε όιμοξ ακελαηνέηωξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ όηη, 
πνμαζπηδόμεκμη ηηξ μέπνη ηώνα θαηαθηήζεηξ ημο ζοκδηθαιηζηηθμύ θηκήμαημξ, 
ζα ζεβαζημύμε ηεκ εθανμμγή ημο εονωπαϊθμύ θεθηεμέκμο ζηεκ Κύπνμ. Θα 
θαηαβάιμομε θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα γηα πεναηηένω βειηίωζε ηωκ 
ζοκζεθώκ και ωθελεμάηων, ποσ απολαμβάνοσν ζήμερα οι εργαδόμενοι ζηον κλάδο 

μας. 
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Μεηά απφ ζρεηηθέο θαηαγγειίεο ζπλαδέιθσλ καο ζηελ Αζηπλνκία αιιά θαη ηελ Δπίηξνπν 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ,  βξήθακε επηηέινπο, απφ ηηο 7.6.2007, ηελ εζπρία καο απφ ηα 

πεξηβφεηα απηά κελχκαηα SMS.  

 

 

 

 

 

ΜΜΖΖΝΝΤΤΜΜΑΑΣΣΑΑ  ((SSMMSS))  

  ππννππ  έέιιααββααλλ  ννηη  ζζππλλάάδδεειιθθννίί  κκααοο  ήή  ννηη  ζζχχδδππγγννίί  ηηννπποο    

ήή  ααθθφφκκαα  θθααηη  ηηαα  ππααηηδδηηάά  ηηννπποο  ζζηηαα  θθηηλλεεηηάά  ηηννπποο  ηηεειιέέθθσσλλαα  

(απφ 2 – 6.6.07) 

----------------------------------------------------------------------- 
  

««ππλλάάδδεειιθθννηη,,  ζζηηααζζεείίηηεε  φφξξζζηηννηη  θθααηη  κκεε  ηηνν  θθεεθθάάιιηη  ςςεειιάά  ζζηηηηοο  ζζεεηηξξήήλλεεοο  

ηηννππ  ΚΚίίηηξξηηλλννππ  ππλλδδηηθθααιιηηζζκκννχχ  ππννππ  ππξξννζζππααζζεείί  ζζήήκκεεξξαα  κκεε  ααππεεηηιιέέοο  θθααηη  

ααθθφφξξεεηηεεοο  ππηηέέζζεεηηοο  λλαα  ζζααοο  ννδδεεγγήήζζεεηη  ζζηηεελλ  θθααηηααζζηηξξννθθήή  θθααηη  ζζηηεελλ  

ααλλππππααξξμμίίαα..  ΜΜννππλληηδδψψζζηηεε  ηηννπποο  εεγγθθάάζζεεηηννπποο  ηηεεοο  εεξξγγννδδννζζίίααοο  ππννππ  

θθννηηηηάάδδννππλλ  κκφφλλνν  ηηνν  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ζζππκκθθέέξξννλλ  ηηννπποο»»  ((άάββββααηηνν  22..66..0077,,  

ψψξξαα  1133..4455))  

 

««ππλλάάδδεειιθθννηη//ζζππλλααδδέέιιθθηηζζζζεεοο,,  ΣΣψψξξαα  ππννππ  ππιιεεζζηηάάδδννππκκεε  ζζηηεε  δδηηθθααίίσσζζεε  

ηηννππ  ααγγψψλλαα  κκααοο..  ΟΟθθεείίιιννππκκεε  φφιιννηη  λλαα  κκεείίλλννππκκεε  κκεε  ηηνν  θθεεθθάάιιηη  ςςεειιάά..  ΝΝαα  

ππννχχκκεε  φφιιννηη  φφρρηη  ζζηηννπποο  εεγγθθάάζζεεηηννπποο  δδήήζζεελλ  ζζππλλδδηηθθααιιηηζζηηέέοο  γγηηαα  λλαα  κκεελλ  

γγίίλλννππκκεε  δδννχχιιννηη  γγηηαα  ηηνν  ππππφφιιννηηππνν  ηηεεοο  δδσσήήοο  κκααοο»»  ((άάββββααηηνν  22..66..0077,,  ψψξξαα  

2211..4411  !!!!!!))  

  

««ππλλάάδδεειιθθννηη//ζζππλλααδδέέιιθθηηζζζζεεοο,,  ΣΣνν  κκέέιιιιννλλ  ααλλήήθθεεηη  ζζεε  κκααοο  θθααηη  ζζηηεελλ  

ΔΔΣΣΤΤΚΚ..  ΑΑοο  ππννχχκκεε  φφρρηη  ζζηηεελλ  ηηξξννκκννθθξξααηηίίαα  ηηεεοο  εεξξγγννδδννζζίίααοο,,  γγηηααηηίί  

ζζέέιιννππκκεε  λλαα  δδννχχκκεε  εειιεεχχζζεεξξννηη  φφππσσοο  ήήκκααζζηηααλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  ΚΚφφθθθθηηλλννπποο,,  

ΦΦξξννλλίίζζηηεεοο,,  ΠΠξξίίθθηηεεδδεεοο  θθααηη  ιιννηηππννχχοο  »»  ((ΓΓεεππηηέέξξαα  44..66..0077,,ψψξξαα  1199..4466))  

  

««ππλλάάδδεειιθθννηη//ζζππλλααδδέέιιθθηηζζζζεεοο..  ΌΌιιννηη  ππξξέέππεεηη  ζζννββααξξάά  λλαα  

ππξξννββιιεεκκααηηηηζζηηννχχκκεε..  ΜΜππννξξννχχκκεε  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππκκεε  ηηαα  δδηηθθααηηψψκκααηηάά  κκααοο  

κκεε  εεγγθθάάζζεεηηννπποο  ζζππλλδδηηθθααιιηηζζηηέέοο;;»»  ((ΣΣξξίίηηεε  55..66..0077,,  ψψξξαα  99..2211))  

  

««ΑΑμμίίδδεεηη  ππλλάάδδεειιθθννηη  θθααηη  ζζππλλααδδέέιιθθηηζζζζεεοο  λλαα  δδηηεεξξσσηηεεζζννχχκκεε  γγηηααηηίί  νν  ΠΠ..  

ΦΦξξννλλίίζζηηααοο,,  νν  ΚΚ..  ΑΑξξγγππξξννχχ,,  νν  ΓΓ..  ΥΥ””ΓΓεεσσξξγγίίννππ,,  νν  ΓΓ..  ΣΣααιιηηάάλλννοο  θθααηη  νν  ΑΑ..  

ΜΜααχχξξννοο  κκααοο  ππηηέέδδννππλλ  θθααηη  κκααοο  ααππεεηηιιννχχλλ  γγηηαα  λλαα  γγξξααθθηηννχχκκεε  ζζηηεελλ  λλέέαα  

ππλληηεερρλλίίαα;;»»  ((ΣΣεεηηάάξξηηεε  66..66..0077,,  ψψξξαα  1100..5511))  
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Ο αηζρξφο απηφο πφιεκνο εθ κέξνπο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ δελ ηειείσζε βέβαηα εδψ. 

πλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Μπνξνχκε δπζηπρψο λα πξνβιέςνπκε κεηά βεβαηφηεηαο, φηη, γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ηα ίδηα πξφζσπα ζηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, ν πφιεκνο απηφο δελ 

πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη.  

 

Οη ζπλάδειθνη καο ζηελ Δζληθή θαη πνιιέο θνξέο ην ζχλνιν ησλ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ ζηελ 

Κχπξν, γίλνληαλ, ζρεδφλ θαζεκεξηλά, απνδέθηεο αλαθνηλψζεσλ ηεο ΔΣΤΚ νη νπνίεο αζθνχζαλ 

ςπρνινγηθφ πφιεκν, ηφζν πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο πνπ είραλ ήδε απνρσξήζεη απφ ηηο ηάμεηο 

ηεο φζν θαη πξνο φζνπο έθαλαλ ζθέςεηο γηα απνρψξεζε. Αλαθνηλψζεηο γεκάηεο χβξεηο, αήζεηο 

ραξαθηεξηζκνχο θαη απεηιέο, ελδεηθηηθέο ηεο θαθίαο θαη ηεο κνρζεξφηεηαο ηεο εγεζίαο ηεο. 

Πίζηεπαλ πξνθαλψο, πσο έηζη, ζα κπνξνχζαλ λα θάκςνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ 

αγσληζηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο λέαο πληερλίαο. Γηα λα επηβεβαηψζεη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ν 

αλαγλψζηεο, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο εγθπθιίνπο ηεο θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, αθφκε θαη ζε 

κεηαγελέζηεξεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.  Υσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, ζα 

ζρεκαηίζεη άπνςε θαη ζα αλαξσηεζεί θαηά πφζν νη αλαθνηλψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ 

εθδνζεί απφ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζηελ Δπξψπε. Θα 

δηαπηζηψζεη επίζεο φηη, νη άλζξσπνη απηνί, δελ ζπκπεξηθέξνληαλ σο ζπλδηθαιηζηέο, αιιά 

ζπκπεξηθέξνληαλ πεξηζζφηεξν, σο άλζξσπνη πνπ απιά δελ επηζπκνχζαλ (θαη εμαθνινπζνχλ 

λα κελ επηζπκνχλ) ηελ χπαξμε άιιεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν. 

 

Δπηπξφζζεηα, «Ο Σξαπεδηθφο» (ην πεξηνδηθφ ηεο ΔΣΤΚ), «επηζηξαηεχζεθε» θη΄ απηφο ζηνλ 

«αγψλα» θαηαζπθνθάληεζεο θαη ζπίισζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ βξήθαλ ην ζάξξνο θαη ηελ 

ηφικε λα δηαθσλήζνπλ καδί ηνπο. Οπθ νιίγεο ζειίδεο γεκάηεο χβξεηο θαη μεδηάληξνπνπο, 

ειεεηλνχο ραξαθηεξηζκνχο, «αθηεξψζεθαλ» γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε ζσξεία εθδφζεσλ ηνπ.   
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Ύβξεηο θαη ραξαθηεξηζκνί, πξνο πνηνπο;  Πξνο πξψελ κέιε ηεο ΔΣΤΚ, ηα νπνία επεηδή είραλ 

δηαθνξεηηθή άπνςε θαη βιέπνληαο ηαπηφρξνλα πσο ΟΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 

ΥΑΝΟΝΣΑΝ, απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ λέα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, γηα λα δηαηεξήζνπλ, 

αλ κε ηη άιιν, ηηο εξγαζίεο ηνπο!!!  
 

Ήζνο «επηπέδνπ» !!!    
 

Με ζθνπφ λα κεηαθέξνπκε ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ηηο κέξεο εθείλεο, αιιά θαη κε πνην θαθφ ηα 

ΜΜΔ έβιεπαλ ηηο ελέξγεηεο, απνθάζεηο αιιά θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, 

παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά, νξηζκέλα  άξζξα γλσζηψλ Κχπξησλ δεκνζηνγξάθσλ, ηα νπνία είδαλ 

ηφηε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.  Μέζα απ’ απηά, ν αλαγλψζηεο ζα κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί γηα 

«ετράηα», γηα «ΔΣΤΚάηα» αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν, ζ’ αληηιεθζεί πνηνη πξαγκαηηθά έθεξαλ 

ηελ επζχλε θαη πνηνη πξαγκαηηθά επέβαιιαλ «δηθηαηνξία».   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY MAIL 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 49 

ΗΜΕΡΙΝΗ 

Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ2007, p. 4 
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άββαην 2.6.2007 – Κχξην Γειηίν Δηδήζεσλ ΡΗΚ1, ψξα 20.00  ε δειψζεηο ηνπ, ν ηέσο 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Α. Βαζηιείνπ, γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΤΚ, αλέθεξε επί ιέμεη: «Σε Γεπηέξα (4.6.07), κεηά απφ ζπλάληεζε 

κε ηελ αξκφδηα νκάδα, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα ηνπ Τπνπξγείνπ κνπ, ζα εηνηκάζνπκε ηε 

ζηξαηεγηθή πσο ζα παξέκβνπκε γηα λα πξνζθέξνπκε ηηο θαιέο καο ππεξεζίεο γηα λα δψζνπκε 

ηέξκα ζ΄ απηή ηελ αληηπαξάζεζε». Απφ ηηο δειψζεηο ηνπ απηέο, θακία πξφζεζε δελ δηαθαηλφηαλ 

γηα πξνζσπηθή ηνπ παξέκβαζε ηελ επνκέλε. Οχηε θαη έθαλε ιφγν γηα άξζε νπνησλδήπνηε 

κέηξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ αλαθνξηθά κε ηε Γλσκάηεπζε 

ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα εκεξ. 29.5.07, ν ηέσο Τπνπξγφο απάληεζε πσο απηή αθνξνχζε κφλν 

ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη πσο δελ επξφθεηην λα δεκνζηνπνηεζεί.  εκεηψλεηαη φηη ν η. 

Τπνπξγφο, κέρξη ηελ εκέξα εθείλε, δειαδή ηελ 2.6.07, βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

ΗΜΕΡΙΝΗ 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 4 

CITY 

Παξαζθεπή 8 Ηνπλίνπ2007, p. 6 
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Κπξηαθή 3.6.2007  Ση είρε κεζνιαβήζεη απφ ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ (2 Ηνπλίνπ 2007) κέρξη 

ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο (3 Ηνπλίνπ 2007), νχησο ψζηε ν ηέσο Τπνπξγφο λ΄ απνθαζίζεη, 

εληειψο μαθληθά, λα παξέκβεη πξνζσπηθά; Ση κπνξνχζε λα είρε αιιάμεη απφ ην πξνεγνχκελν 

βξάδπ; 

 

Καη εμεγνχκε: Δθεί πνπ φινη πεξίκελαλ, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο, 

φηη νη νπνηεζδήπνηε θηλήζεηο απφ κέξνπο ηνπ αιιά θαη απφ κέξνπο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπ 

νκάδαο ζα γίλνληαλ απφ ηε Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ θαη έπεηηα, ν ηέσο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, κε κία 

απξνζδφθεηε θίλεζή ηνπ, λσξίο ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο 3
εο

 Ηνπλίνπ 2007, θάιεζε ζε άηππε 

ζπλάληεζε, ζην ζπίηη ηνπ, ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΣΤΚ θ. Λ. Υαηδεθσζηή θαη ην Ννκηθφ ηεο 

χκβνπιν θ. Λ. Παπαθηιίππνπ, ε νπνία θξάηεζε 45 πεξίπνπ ιεπηά.   

 

Σν ίδην βξάδπ (θαη σζάλ λα κελ είραλ πξνεγεζεί νη δειψζεηο ηνπ ηεο πξνεγνπκέλεο) δήισζε ζην 

θχξην Γειηίν Δηδήζεσλ ηα εμήο: «Κξίλσ αλαγθαίν θαη επηβεβιεκέλν λα παξέκβσ πξνζσπηθά 

ζαλ Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, λα δεηήζσ απφ ηα δχν κέξε λα άξνπλ 

άκεζα ηηο νπνηεζδήπνηε θηλεηνπνηήζεηο θαη κέηξα, είηε απηά είλαη απεξγία, είηε αληαπεξγία, 

ζηάζεηο εξγαζίαο ή δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Εεηψ λ΄ αξζνχλ άκεζα, ΟΛΑ αλεμαηξέησο ηα 

κέηξα. Θα θαιέζσ ηηο δχν πιεπξέο αχξην ην πξσί, λα έρνπλ ζπλάληεζε μερσξηζηά καδί κνπ γηα 

λα αξρίζεη έλαο λένο θχθινο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ πξνζσπηθή κεζνιάβεζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο γηα λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα». 
 

 

 

 

 

ΑΛΗΘΕΙΑ 

Κπξηαθή 3 Ηνπλίνπ2007, p. 16 
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Αιήζεηα, πνην απφ ηα ηέζζεξα πην θάησ γεγνλφηα ή πνηνο ζπλδπαζκφο ηνπο ψζεζε 

ηνλ ηέσο Τπνπξγφ λα αιιάμεη κέζα ζε ιίγεο κφλν ψξεο ηηο εμαγγειζείζεο πξνζέζεηο 

ηνπ θαη εληειψο μαθληθά λα θξίλεη «αλαγθαίν θαη επηβεβιεκέλν» λα «παξέκβεη 

πξνζσπηθά»; 
 
  

1.  Ζ εμέηαζε απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ηελ επνκέλε, Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ, ηνπ αηηήκαηνο 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα λα θεξπρζεί άθπξε ε απεξγία;  
 

2.  Ζ πιεξνθνξία φηη, κεηά απφ ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ην 

Μεραλνγξαθηθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο ζα επαλαιεηηνπξγνχζε ην πξσί ηεο επνκέλεο, 

γεγνλφο πνπ ζα έδηλε ηέινο ζηελ αληαπεξγία, αιιά θαη ζηελ απεξγία ησλ Υεηξηζηψλ 

Μεραλνγξάθεζεο, ε ζπλέρηζε ηεο νπνίαο (εθ ησλ πξαγκάησλ) δελ ζα είρε πιένλ θαλέλα 

λφεκα;  
 

3.  Σν πεξηερφκελν ηεο Γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα εκεξ. 29.5.07 γηα ηελ νπνία 

ελεκεξψζεθε ν ηέσο Τπνπξγφο κφιηο επέζηξεςε απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε νπνία δηθαίσλε 

πιήξσο ηηο ζέζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο; (Ωο γλσζηφ, ε Γλσκάηεπζε απηή είδε ην θσο 

ηεο δεκνζηφηεηαο 9 κήλεο αξγφηεξα).  
 

4.  Ζ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (δχν κέξεο πξνεγνπκέλσο) ηελ 1.6.07, ε νπνία, ελδερνκέλσο ζα 

είρε θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπληερλία ΔΣΤΚ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα; 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΗ 

Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ2007, p. 15 

ΘΑΡΡΟ 

Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ2007, p. 3 
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ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΑ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΑΚΟΜΖ ΣΑ ΠΗΟ ΚΑΣΩ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ  

ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ  

ΣΟΝ ΣΔΩ ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ θ. ΑΝΣΩΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ: 
 

 

 

 

 Γηαηί ν ηέσο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Αληψλεο Βαζηιείνπ δελ παξελέβεθε πξνζσπηθά, σο ν 

αξκφδηνο Τπνπξγφο, γηα άξζε ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ φηαλ απηφ ηνπ δεηήζεθε απφ ηηο 

πξψηεο κέξεο ηεο απεξγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7 Μαΐνπ 2007 (κε ην Φήθηζκα ηεο 

κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο); 
 

 Γηαηί άθεζε λα ζπξζεί κία νιφθιεξε Σξάπεδα ζε ελφο κελφο απεξγία κε απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά, ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ζηνπο ππαιιήινπο 

ηεο;  
 

 Γηαηί, ελψ: 

α.   Γήισλε πσο «πξφθεηηαη γηα έλα ζνβαξφ θαη αλεζπρεηηθφ πξφβιεκα»   

β. Θεσξνχζε πσο «νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απφ ην Τπνπξγείν, φπσο είρε δηακνξθσζεί ε 

αληηπαξάζεζε, δελ κπνξνχζε λα βνεζήζεη»  

γ.  Έβιεπε «ρισκφ  ην ελδερφκελν ζχληνκεο δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε 

κεηαμχ ΔΣΤΚ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο», (βιέπε δεκνζηεχκαηα Φηιειεχζεξνπ εκεξ. 

22.5.2007 θαη εκεξηλήο εκεξ. 23.5.2007, αληίζηνηρα)  
 

ΦΡΟΝΣΗΔ, ιίγεο κφλν κέξεο αξγφηεξα, λα «παξέκβεη πξνζσπηθά ζαλ Τπνπξγφο Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», φπσο ν ίδηνο δήισζε, γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο;  

 

 Γηαηί φηαλ αληηιήθζεθε πσο ν θινηφο έγηλε πιένλ «αζθπθηηθφο» γχξσ απφ ηελ ΔΣΤΚ, 

βάιζεθε λα ηε «ζψζεη» κέζα ζ΄ έλα βξάδπ; 
 

 Γηαηί άξαγε, ε δξαζηηθή ηνπ παξέκβαζε θαζπζηέξεζε έλαλ νιφθιεξν κήλα;   
 

 ΓΗΑΣΗ, ελψ ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο είρε ζηα ρέξηα ηνπ ηε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα απφ ηηο 29.5.07, αληί λα ηελ δεκνζηνπνηήζεη, απνθάζηζε λα ηε θπιάμεη επηκειψο 

ζηα ζπξηάξηα ηνπ; Τπάξρεη πην έγθπξν έγγξαθν απφ ηε Γλσκάηεπζε ηεο Αλψηαηεο 

Ννκηθήο Αξρήο ηεο Γεκνθξαηίαο, φηαλ αθφκα θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη 

εζηθά ππνρξεσκέλνο λα απνδέρεηαη ηέηνηεο Γλσκαηεχζεηο; Μήπσο επεηδή ην πεξηερφκελν 

ηεο Γλσκάηεπζεο, ζα έιπλε ηελ απεξγία θαη ζα έζηειλε ηνπο “εγέηεο” ηεο ΔΣΤΚ ζηα 

ζπίηηα ηνπο; 

 
 

 

Γεπηέξα 4.6.2007  Αθφκε κεγαιχηεξε έθπιεμε πξνθάιεζαλ νη δειψζεηο ηνπ ηέσο Τπνπξγνχ, 

φηαλ, απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΣΤΚ (κεηά πνπ ν ηειεπηαίνο ηνπ γλσζηνπνίεζε  

πσο ε ΔΣΤΚ, σο έλδεημε θαιήο ζέιεζεο, απνδέρηεθε ηελ «έθθιεζή» ηνπ), αλέθεξε: «Με 

ραξνπνηεί ηδηαίηεξα, αιιά ην εθηηκψ ζαλ άκεζε αληαπφθξηζε ζηε δηθή κνπ έθθιεζε φηη 

αληηδξάζαηε ζνβαξά, ππεχζπλα ζαλ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ζέζαηε ην θνηλφ θαιφ θαη ην 

θνηλφ ζπκθέξνλ ππεξάλσ νπνησλδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ». 
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Αιήζεηα θ. Τπνπξγέ δελ καο είπαηε:  
 

 Πνηα ζπληερλία επεπθεκήζαηε θαη ζπγραξήθαηε επεηδή επέδεημε ζνβαξφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα;  
 

 Πνηα ζπληερλία «πηζηεχαηε» (αλ πξαγκαηηθά πηζηεχαηε), φηη έζεζε ην θνηλφ θαιφ θαη ην 

θνηλφ ζπκθέξνλ ππεξάλσ νπνησλδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ;  
 

 Μήπσο ηε πληερλία πνπ αγλφεζε ηα κέιε ηεο, ήξζε ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπο θαη ηνπο 

έζπξε αληηθαλνληθά, αληηθαηαζηαηηθά θαη εηζηζειηθά ζε κία αρξείαζηε απεξγία;  
 

 Μήπσο ηε πληερλία πνπ γηα έλα νιφθιεξν κήλα αγλννχζε ηα πξνβιήκαηα πνπ ε φιε 

ζηάζε ηεο δεκηνχξγεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζηνπο ρηιηάδεο πειάηεο ηεο πνπ ηφζν 

ηαιαηπσξήζεθαλ γηα έλα κήλα;  
 

 Μήπσο ηε πληερλία πνπ αγλφεζε ην ΚΔΒΔ, ηελ ΟΔΒ, ην Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ηηο Γηνηθήζεηο ησλ άιισλ Σξαπεδψλ, πνιηηηθά πξφζσπα θαη άιινπο θνξείο;  
 

Έλα κφλν έρνπκε λα πνχκε: Ζ ππνηίκεζε ηεο λνεκνζχλεο καο έρεη φξηα. 

 
 

 

Ζ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, πνπ γηα 30 θαη πιένλ κέξεο, φρη κφλν αξλείην  πεηζκαηηθά λα άξεη ηα 

απεξγηαθά κέηξα, αιιά απελαληίαο, θξφληηζε λα ηα θιηκαθψζεη (κε ηελ πξνθήξπμε δίσξεο 

ζηάζεο εξγαζίαο φισλ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ γηα ηε Γεπηέξα 4.6.07), δέρζεθε κε ηδηαίηεξε 

επραξίζηεζε ηελ έθθιεζε ηνπ ηέσο Τπνπξγνχ γηα άξζε φισλ ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ. Μφλν κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα έβγαηλε απφ ην αδηέμνδν ζην νπνίν απφ κφλε ηεο νδεγήζεθε. Δμέδσζε δε, 

ηελ εκέξα εθείλε, δχν εγθπθιίνπο. Με ηελ πξψηε, ελεκέξσλε ηα κέιε ηεο φηη «αίξνληαη φια ηα 

κέηξα πνπ ίζρπαλ κε απφθαζε ηεο». ηε δεχηεξε, αλέθεξε θαηά ιέμε: «Εθηηκώληαο ηηο λέεο 

εμειίμεηο θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Υπνπξγνύ Εξγαζίαο θαη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα άξζε ηωλ 

κέηξωλ θαη αθνχ ιήθζεθε ππφςε θαη ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηελ νπνία ε 

Οξγάλσζή καο ζεσξεί ζεηηθή, ζε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο ην Πξνεδξείν ηεο ΕΤΥΚ απνθάζηζε ηελ 

αλαζηνιή ηεο ζεκεξηλήο δίωξεο ζηάζεο εξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ζ΄ όιεο ηηο Τξάπεδεο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL MIRROR 

Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ2007, p. 3 
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Αλαπάληεηα παξακέλνπλ αθφκε ηα πην θάησ θαπηά εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ, παξακέλνπζα αθφκα ζηε ζέζε ηεο, εγεζία ηεο ΔΣΤΚ: 
 

 

1. Πνπ ήηαλ ε «ζνβαξή» θαη «ππεχζπλε» αληαπφθξηζή ηεο γηα έλα νιφθιεξν κήλα ζηηο εθθιήζεηο 

ησλ κειψλ ηεο, ησλ ππαιιήισλ δειαδή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ή ζηηο παξεκβάζεηο 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ ηφπνπ, γηα άξζε ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ;  Μήπσο ε 

«παξέκβαζε» ηνπ ηέσο Τπνπξγνχ ήηαλ γη’ απηή ην «ζσζίβην» γηα ηελ «αμηνπξέπεηα» θαη ην 

«θχξνο» ηεο;  
 

2. Γηαηί - φισο αηθληδίσο - κεηά απφ ηελ άηππε ζπλάληεζή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε ηνλ ηέσο 

Τπνπξγφ (ζηηο 3.6.07) απνθάζηζε, σο έλδεημε «θαιήο ζέιεζεο», λα άξεη φια ηα απεξγηαθά 

κέηξα; Μήπσο επεηδή γλψξηδε πσο ζε πεξίπησζε πνπ εθάξκνδε ηα λέα απεξγηαθά κέηξα πνπ 

εμήγγεηιε, θαλέλαο ζπλάδειθνο ζηελ Δζληθή δελ επξφθεηην λα απεξγήζεη; Ή κήπσο επεηδή 

άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζήκαηλε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηελ 

αξρή ηνπ ηέινπο ηεο ΔΣΤΚ, ζηελ Δζληθή Σξάπεδα;  
 

3.  Γλψξηδε ή δελ γλψξηδε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ην πεξηερφκελν ηεο Γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα, εκεξ. 29.5.07, φηαλ εμέδηδε ηελ εγθχθιηφ ηεο εκεξ. 4.6.07 πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν 

«Θεηηθή ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα»;  
 

a.  Αλ ην γλψξηδε, πσο ήηαλ δπλαηφ λα έβξηζθε ηε Γλσκάηεπζε ζεηηθή αθνχ δελ ήηαλ; 

Μήπσο ε Γλσκάηεπζε, δελ ήηαλ γξακκέλε ζηα Διιεληθά; Μήπσο έιαβε δηαβεβαηψζεηο 

φηη ε Γλσκάηεπζε δελ ζα έβιεπε πνηέ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο; Καη αλ λαη, απφ πνηνπο; 
 

β. Αλ δελ ην γλψξηδε, ηφηε γηαηί έδσζε ηνλ ηίηιν «Θεηηθή ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα» ζηελ εγθχθιηφ ηεο; Αλ ζηφρεπε απιά λα θεξδίζεη πξνζσξηλά ηηο εληππψζεηο ή 

λα ζηακαηήζεη ηε καδηθή εθξνή κειψλ ηεο θαη ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, 

ηφηε ζίγνπξα δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα ελέξγεηα, άμηα ζρνιηαζκνχ.  
 

ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΟ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ, ΟΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ 

ΔΘΝΗΚΖ ΔΗΝΑΗ ΣΔΡΑΣΗΔ ΚΑΗ ΑΖΚΧΣΔ.    
                                                                                                                                                                                                

4. Δάλ ε ΔΣΤΚ γλψξηδε απφ ηηο 4.6.2007 πσο ην πεξηερφκελν ηεο Γλσκάηεπζεο ήηαλ ζεηηθφ γηα 

ηελ ίδηα, ηφηε, γηαηί δελ απαίηεζε ηελ άκεζε δεκνζηνπνίεζή ηεο έηζη ψζηε λα “δηθαησζεί” 

νξηζηηθά; 
 

5. Γηαηί νη θχξηνη ηεο ΔΣΤΚ δελ καο «ππελζχκηζαλ» ηνλ Γεθέκβξην 2007 γηα ην «πφζν ζεηηθή» 

έβξηζθαλ ηε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, φηαλ ν ίδηνο ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηνπο ηελ 

είρε θνηλνπνηήζεη (βι. δειψζεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ζηνλ Φηιειεχζεξν εκεξ. 

7.3.08), θαη αθνχ ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξε εγθχθιηφ ηνπο εκεξ. 6.3.08 ε Γλσκάηεπζε είλαη 

θαζαξή ζαλ θξχζηαιιν; 
 

ΚΑΗ ΣΟ ΠΗΟ ΑΠΛΟ ΤΝΑΜΑ ΟΜΧ ΚΑΗ ΣΟ ΠΗΟ ΚΑΤΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 
 

   

6.  Γηαηί ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ,  ελψ κπνξνχζε θαη φθεηιε λα δηαρεηξηζηεί ην φιν ζέκα κε ζχλεζε θαη 

ζνβαξφηεηα έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηα κέιε ηεο-ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, δελ 

δίζηαζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε άλνκν κέζν γηα λα εθδηθεζεί ηελ Σξάπεδα θαη θαη’ επέθηαζε 

εκάο ηνπο ππαιιήινπο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηα δηεζηξακκέλα εγψ ηεο; 
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Γηα ηελ ηζηνξία, πξέπεη λ΄ αλαθεξζεί πωο ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ε νπνία είδε ην 

θωο ηεο δεκνζηόηεηαο ην Μάξηην ηνπ 2008 (9 κήλεο κεηά ηελ παξάδνζή ηεο ζηνλ ηέωο Υπνπξγό 

Εξγαζίαο), δηθαηώλεη θαηά 100% ηε ζέζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ζην ζέκα ηωλ 

απνζπάζεωλ ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί πξαγκαηηθφ θαηαπέιηε θαη θφιαθν γηα ηε εγεζία ηεο 

ΔΣΤΚ αθνχ, ε πξαθηηθή ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο άθπξε. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη θαη ν ηίηινο 

ηνπ άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο “Φηιειεχζεξνο” εκεξ. 6.3.08 «Αλαηξνπέο ζρέζεσλ Σξαπεδψλ – 

ΔΣΤΚ / Άθπξε ε πξαθηηθή ηεο ζπληερλίαο θαη κε ζπκβαηή κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία». 

 

Γεπηέξα 4.6.2007  Ζ Δζληθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ άξζε ηνπ κέηξνπ ηεο αληαπεξγίαο θαη 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ Καηαζηεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο, ρσξίο λα άξεη ηα δηθαζηηθά 

κέηξα ελαληίνλ ηεο ΔΣΤΚ.  
 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θ. Μηρ. Κφθθηλνο, δήισζε ζρεηηθά ζηελ 

εθεκεξίδα «Πνιίηεο»: «Ζ Σξάπεδα πξνρψξεζε κφλν ζηελ άξζε ηεο αληαπεξγίαο θαη ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ απαγνξεπηηθνχ δηαηάγκαηνο θαηά ηεο ΔΣΤΚ θαη ησλ 

απεξγνχλησλ ππαιιήισλ.  Όζνλ αθνξά ηελ θχξηα αγσγή, κέζα απφ ηελ νπνία δηεθδηθνχληαη 

απνδεκηψζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ιηξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ησλ παξάηππσλ απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, απηή ζα ζπλερίζεη θαλνληθά».  
 

 
 

ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη, ν ηέσο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Α. Βαζηιείνπ, είρε δειψζεη 

ζηελ εθεκεξίδα «Πνιίηεο» ζηηο 3.6.07 πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δερφηαλ έλαξμε δηαιφγνπ 

ρσξίο ηελ άξζε ησλ απεξγηαθψλ, αληαπεξγηαθψλ θαη δηθαζηηθψλ κέηξσλ.  Καη φκσο, πξνρψξεζε 

ρσξίο ηελ άξζε ησλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ!!! 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΟΛΗΣΖ 

Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ2007, p. 15 

ΠΟΛΗΣΖ 

Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ2007, p. 15 
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Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε επαλαιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο θαηέζηε δπλαηή 

κεηά απφ ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζήο ηεο, ε νπνία (κε ηε βνήζεηα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο) 

θαηάθεξε λα ιεηηνπξγήζεη μαλά ην κεραλνγξαθηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν παξέκεηλε εθηφο 

ιεηηνπξγίαο απφ ηηο 2.5.2007, εκεξνκελία έλαξμεο ησλ απεξγηαθψλ κέηξσλ. 
 

Σελ ίδηα κέξα, ν ηέσο Τπνπξγφο Δξγαζίαο πξαγκαηνπνίεζε μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηε 

Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

αθνχζηεθαλ νη απφςεηο ησλ δχν πιεπξψλ θαη επηδείρζεθε θαιή δηάζεζε γηα ιχζε ηεο δηαθνξάο. 

Έρνληαο ππφςε ηε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία, ζχκθσλα κε 

δειψζεηο ηνπ, «ηνπ έιπλε θαηά θάπνην ηξφπν ηα ρέξηα», έδσζε ηηο ηξεηο πην θάησ επηινγέο ζηα 

δχν κέξε, γηα ηελ  επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

 

 Παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζε δηαηηεζία θάηω από ηελ «νκπξέια» ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο 

 Παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζε αλεμάξηεηε δηαηηεζία κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηωλ δύν πιεπξώλ 

 Παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Δηθαζηήξην Εξγαηηθώλ Δηαθνξώλ κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηωλ δύν 

πιεπξώλ 
 

Tα δχν κέξε δεζκεχηεθαλ λα κειεηήζνπλ ηηο πην πάλσ επηινγέο θαη λ’ απαληήζνπλ ζηνλ 

Τπνπξγφ. 
 

ήκεξα, πνπ ην πεξηερφκελν ηεο Γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα είλαη πιένλ γλσζηφ ζ’ 

φινπο, πξνθχπηεη, δηθαηνινγεκέλα, έλα αθφκε εξψηεκα γηα ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο:  
 
 

ΠΠσσοο  κκππννξξννχχζζεε  λλαα  εείίρρεε  δδψψζζεεηη  ηηηηοο  ππηηνν  ππάάλλσσ  εεππηηιιννγγέέοο  ηηεε  ζζηηηηγγκκήή  ππννππ  εε  ΓΓλλσσκκάάηηεεππζζεε  δδηηθθααίίσσλλεε  

ππιιήήξξσσοο  ηηεε  ΓΓηηννίίθθεεζζεε  ηηεεοο  ΔΔζζλληηθθήήοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο;;  ΜΜήήππσσοο  γγηη΄́  ααππηηφφ  ηηνν  ιιφφγγνν  δδεελλ  γγλλσσζζηηννππννηηήήζζεεθθεε  

ηηφφηηεε    ηηνν  ππεεξξηηεερρφφκκεελλφφ  ηηεεοο;;    

 
 

Σελ ίδηα επίζεο κέξα, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε επηζηνιή ηεο 

πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο αηηήζεθε θαη εμαζθάιηζε, ηφζν γηα ηα κέιε ηεο φζν θαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζ’ απνθάζηδαλ λα εγγξαθνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ηηο πην θάησ 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεζκεχζεηο/δηαβεβαηψζεηο: 
 

 
 

  ««ΌΌιιαα  ααλλεεμμααηηξξέέηησσοο  ηηαα  δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ηηννππ  ΠΠξξννζζσσππηηθθννχχ  ππννππ  ππξξννέέθθππππηηααλλ  ααππφφ  ηηηηοο  ππθθηηζζηηάάκκεελλεεοο  

--κκέέρρξξηη  ηηφφηηεε--  ζζππιιιιννγγηηθθέέοο  ζζππκκββάάζζεεηηοο  ζζεεσσξξννχχλληηααλλ  δδεεδδννκκέέλλαα  θθααηη  δδεελλ  εεππξξφφθθεεηηηηνν  λλαα  ζζηηγγννχχλλ  

ζζηηνν  κκέέιιιιννλλ  κκεε  ννππννηηννδδήήππννηηεε  ηηξξφφππνν»»..  
  

  ««ΟΟηη  φφξξννηη  ηησσλλ  κκεειιιιννλληηηηθθψψλλ  ζζππκκθθσσλληηψψλλ  κκεεηηααμμχχ  ηηεεοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο  θθααηη  ηηεεοο  ..ΤΤΠΠ..ΔΔ..ΣΣ..ΔΔ  δδεελλ  ζζαα  

ππππννιιεείίππννλληηααλλ  ηησσλλ  ααλληηίίζζηηννηηρρσσλλ  φφξξσσλλ  ηησσλλ  εεθθάάζζηηννηηεε  κκεειιιιννλληηηηθθψψλλ  ζζππιιιιννγγηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ  

ηησσλλ  ΣΣξξααππεεδδψψλλ»»..    
  

  ««ΖΖ  ΓΓηηννίίθθεεζζεε  ηηεεοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο  εείίρρεε  θθάάζζεε  θθααιιήή  δδηηάάζζεεζζεε  λλαα  ζζππδδεεηηήήζζεεηη  κκεε  ηηεε  ..ΤΤΠΠ..ΔΔ..ΣΣ..ΔΔ  θθααηη  

λλαα  εεππηηιιχχζζεεηη  θθάάζζεε  άάιιιινν  ζζέέκκαα  ππννππ  ααππααζζρρννιιεείί  ηηννπποο  ππππααιιιιήήιιννπποο  ηηεεοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  

εεθθεείίλλννηη  λλαα  ααζζρρννιιεεζζννχχλλ  ααππεεξξίίζζππααζζηηννηη  κκεε  ηηεελλ  εεξξγγααζζίίαα  ηηννπποο  γγηηαα  ηηνν  θθααιιφφ  ηηεεοο  ΣΣξξάάππεεδδααοο  θθααηη  

ηησσλλ  ηηδδίίσσλλ»»..    
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Οη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, αθνχ επέζηξεςαλ ηελ ίδηα κέξα ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

αγθάιηαζαλ κε κεγάιε ζέξκε ηελ λεντδξπζείζα .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Ο ελζνπζηαζκφο πνπ 

επηθξαηνχζε κεηαμχ ηνπ Πξνζσπηθνχ γηα ηελ ίδξπζε ηεο λέαο πληερλίαο αιιά θαη γηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηηο εξγαζίεο ηνπ, δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο κέξαο, δειαδή ζηηο 4.6.07, ε ζπλάδειθνο Μαξία Γεκεηξίνπ 

ελεκεξψζεθε απφ αμησκαηνχρν ηνπ Σακείνπ Τγείαο Έλσζεο Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ Κχπξνπ 

(ΣΤ-ΔΣΤΚ) πξνθνξηθά (!!), φηη είρε απαιιαρζεί απφ ηα θαζήθνληά ηεο σο αληηπξνζψπνπ ηεο 

Σξάπεδάο καο ζηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεπθσζίαο ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ, κε ηε δηθαηνινγία φηη 

απηή είρε παξαηηεζεί απφ κέινο ηεο ΔΣΤΚ!! Τπελζπκίδεηαη φηη ε Μαξία Γεκεηξίνπ είρε 

ππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηεο απφ ηελ ΔΣΤΚ, κφιηο ηέζζεξηο κέξεο πξνεγνπκέλσο.  
 

Ση θαη αλ ε ζπλάδειθνο δήηεζε θαη γξαπηψο απφ ην ΣΤ-ΔΣΤΚ ηελ απφθαζε γηα ηελ «παχζε» 

ηεο; Φσλή βνψληνο ελ ηε εξήκσ. Καλέλαο, κα θαλέλαο, δελ αλαιάκβαλε ηελ επζχλε λα 

ππνγξάςεη ηέηνην έγγξαθν, αθνχ φινη ηνπο ΓΝΩΡΗΕΑΝ φηη ε «απφθαζή» ηνπο ήηαλ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΗΚΖ!  Μέρξη θαη ζήκεξα, ε ζπλάδειθνο δελ έρεη πάξεη –θαη πξνθαλψο πνηέ 

δελ ζα πάξεη – γξαπηψο ηελ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ.  
 

Μεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη πεξίπνπ εκεξψλ θαη κεηά απφ δεχηεξεο ίζσο ζθέςεηο, αλαθνηλψζεθε 

ηειεθσληθά (!!) ζηελ πην πάλσ ζπλάδειθν, απφ ηνλ ίδην αμησκαηνχρν ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ, φηη ν 

«πξαγκαηηθφο» ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είρε απαιιαρζεί απφ ηα θαζήθνληά ηεο, ήηαλ φηη, ε 

Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεπθσζίαο έπαπζε λα ιεηηνπξγεί!!! Γηφηη, φπσο ηεο ιέρζεθε, 

παξαηηήζεθαλ ηαπηφρξνλα (!!) 10 απφ ηα 15 κέιε ηεο !!! Γηαηί άξαγε, «παξαηηήζεθαλ» ηφζα 

κέιε ηεο ηαπηφρξνλα θαη εληειψο μαθληθά; Οχηε ζ΄ απηή ηελ εξψηεζε ηεο ζπλαδέιθνπ 

θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ζνβαξή απάληεζε. Σν κφλν πνπ εηπψζεθε ζηε ζπλάδειθν ήηαλ: «Έηζη 

απνθάζηζαλ…, πηζαλφλ επεηδή θνπξάζηεθαλ…». (!!!)  
 

Αμηνζεκείσην: ηελ Έθζεζε ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ γηα ηελ πεξίνδν 1/2006 – 8/2007, ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα «θαιχθζεθε» σο εμήο: «Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο (10/15) 

ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο».  

Κακία εμήγεζε θαη θακία δηθαηνινγία δελ δφζεθε γηα ηελ “παξαίηεζή” ηνπο.  
 

Υξεηάζηεθε έλαο νιφθιεξνο ρξφλνο γηα λα γλσζηνπνηεζεί ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο 

«εζεινχζηαο» -ηάραηεο- απνρψξεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο ηφηε Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο 

Λεπθσζίαο, κέζσ ηεο Έθζεζεο Γξάζεο ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ γηα ηελ πεξίνδν 9/2007 – 8/2008. ΄ 

απηήλ, αλαθέξεηαη επί ιέμεη: «Σηηο 3.10.2007 νη αληηπξόζωπνη ηεο Επαξρίαο Λεπθωζίαο θιήζεθαλ 

ζε ζπλέιεπζε γηα εθινγή λέαο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνύκελεο, ε νπνία 

είρε δηαιπζεί κεηά ηελ παξαίηεζε 10 εθ ηωλ 15 κειώλ ηεο». «Ζ παξαίηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 

πξνεγνχκελεο Δπαξρηαθήο ηεο Λεπθσζίαο, είρε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη 

απνηεινχζε κέηξν αληίδξαζεο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ πήξε ζπγθεθξηκέλν κέινο 

ηεο ηφηε Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ζπλάδειθνο ηεο Δζληθήο, ε νπνία ηαπηίζηεθε πιήξσο κε ηηο 

ζέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Σξάπεδαο».  
 

Καηά ηελ άπνςή καο, ζα ήηαλ πην εηιηθξηλείο αλ ε πην πάλσ παξάγξαθνο ηειείσλε σο εμήο:  
 

«…ε νπνία ηφικεζε λα δηαθσλήζεη κε ηηο ζέζεηο ηεο ζπληερλίαο ΔΣΤΚ». 
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Έρνληαο ππφςε φια ηα πην πάλσ γεγνλφηα, ΔΡΩΣΟΤΜΔ: 
 

 

 Γηαηί «έπξεπε» λα ελνριεζνχλ ηφζν πνιχ ηα κέιε ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ 

Τγείαο, απφ ηηο ζέζεηο/απφςεηο θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ ηεο ζ’ έλα ζέκα πνπ θακηά ζρέζε είρε 

κε ζέκαηα Τγείαο; Πνχ βξίζθεηαη ε ειεπζεξία άπνςεο; Με πνην ηξφπν νη ζέζεηο ηεο γηα ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ΔΣΤΚ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα θαζήθνληά ηεο 

ζε κηα Δπηηξνπή Σακείνπ Τγείαο; 
 

 Αιιά πψο λα κελ «ελνριεζνχλ» αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ αληηπξνζψπσλ ζηηο Δπαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο, ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή αιιά θαη ζην Πξνεδξείν ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ είλαη 

αμησκαηνχρνη ηεο ΔΣΤΚ;  
 

 Δίλαη ηειηθά πξαγκαηηθά αλεμάξηεην ην Σακείν Τγείαο ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ; Γελ 

γλσξίδνπκε. Απηφ πνπ ζίγνπξα γλσξίδνπκε είλαη φηη ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ αλαθέξεη ξεηά: «Σν ΣΤ-ΔΣΤΚ είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, κε μερσξηζηή λνκηθή ππφζηαζε, θαηαζηαηηθφ θαη δηνηθεηηθά 

φξγαλα». 
 

Σα ζπκπεξάζκαηα αθήλνληαη ζηνλ αλαγλψζηε! 

 
 

 

Γπζηπρψο νη αμησκαηνχρνη ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ δελ αξθέζηεθαλ ζηα πην πάλσ. Απφ ηελ ίδηα κέξα 

(4.6.07), κε ηε «ζπλνδεία» αμησκαηνχρσλ ηεο ΔΣΤΚ, άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ «πεξηνδείεο» 

ζηα Καηαζηήκαηα θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζε εξγάζηκεο ψξεο, γηα λα 

«ελεκεξψζνπλ» «θηιηθά» ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο φηη, ηπρφλ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ 

ΔΣΤΚ πηζαλφλ λα ζήκαηλε θαη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ην Σακείν Τγείαο, δηφηη –ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο– απηφ αλήθεη ζηελ ΔΣΤΚ !!! 
 

Γεπηέξα 4.6.2007 & Σξίηε 5.6.2007 Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο έδσζαλ επξεία 

δεκνζηφηεηα ζηελ ίδξπζε 2
εο

 πληερλίαο ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν ηεο Κχπξνπ, ηεο 

.ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Σα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δέρνληαλ, 

θαζεκεξηλά, ηειεθσλήκαηα απφ δεκνζηνγξάθνπο, γηα δειψζεηο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.  
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Μέζα ζε ηξεηο κφλν κέξεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε λέα ζπληερλία, ελέγξαςε ζηηο ηάμεηο ηεο 50 

πεξίπνπ κέιε, ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, δειαδή, ζρεδφλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Πξνζσπηθνχ.  Οη 30 απφ ηνπο ελ ιφγσ ζπλαδέιθνπο, έδσζαλ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηελ παξαίηεζή 

ηνπο απφ ηελ ΔΣΤΚ.  
 

 

 
 

ηηο 5.6.2007, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εμέδσζε ηελ πξψηε ηεο 

εγθχθιην πξνο ην Πξνζσπηθφ, κε ηίηιν «Δπηηέινπο Έρνπκε Δπηινγή» κε ηελ νπνία ελεκέξσζε 

φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, γηα ηελ απφθαζε ίδξπζεο λέαο πληερλίαο. Ζ 

εγθχθιηνο παξέζεηε, ηφζν ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηα ηδξπηηθά κέιε λα πάξνπλ ηελ απφθαζε 

απηή φζν θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο καο ζα 

έπξεπε λα πξνζρσξήζεη ζηε λέα πληερλία, ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.   
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Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θξαηνχζε ζπλερψο ελήκεξν φιν ην 

Πξνζσπηθφ ελψ ηαπηφρξνλα, αληίθξνπε θάζε ιαζπνινγία ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΣΤΚ ην νπνίν 

πξνζπαζνχζε, κε θάζε ηξφπν, λα ελζπείξεη θφβν ζε φζνπο εθ ησλ ζπλαδέιθσλ εμέθξαδαλ ηελ 

επηζπκία λα εγγξαθνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.   
 

 

Καηά ηελ ηαπεηλή καο άπνςε, κία ζνβαξή θαη ζπλεηή εγεζία ζπληερλίαο ζα έπξεπε, κεηά ηελ 

απνρψξεζε κειψλ απφ ηνπο θφιπνπο ηεο θαη ηελ ίδξπζε λέαο πληερλίαο, λα πξνρσξνχζε ζε 

απηνθξηηηθή. Δάλ θαη εθφζνλ δηαπίζησλε φηη έθεξε επζχλε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ πξψελ 

κέιε ηεο λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα ηέηνηα θίλεζε, ζα έπξεπε λα απνινγεζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεηήζεη ζπλεξγαζία κε ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, έηζη ψζηε, απφ θνηλνχ λα πξνρσξήζνπλ ζε φιεο ηηο 

ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο/θηλήζεηο, κε κνλαδηθφ γλψκνλα ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ηνπο, ην 

ζχλνιν δειαδή ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, είηε απηφ αλήθε ζηε κία είηε ζηελ άιιε 

ζπληερλία.  

 
 

Αληί απηνχ, ην Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ κε ην άθνπζκα ηεο ίδξπζεο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ελεξγνπνίεζε 

φινπο ηνπο κεραληζκνχο θαη κέζα πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λ’ απνηξέςεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Οη βξηζηέο, νη απεηιέο, νη εθβηαζκνί θαη ε 

ηξνκνθξαηία βξίζθνληαλ θαζεκεξηλά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γε ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ θάζε κηα απφ ηηο αλεπίηξεπηεο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, αθνχ 

απηέο είλαη πνιχ γλσζηέο ζε φινπο.    

 

Σξίηε 5.6.2007  ε Γεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε, ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,  ππνζηήξημε 

γηα άιιε κηα θνξά πσο ε δηαθνξά πνπ είρε κε ηελ ΔΣΤΚ ήηαλ λνκηθή θαη φρη εξγαηηθή. Γη’ απηφ, 

δελ επξφθεηην λα απνδερζεί λ΄ αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Κψδηθα Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ 

νχηε θαη λα νδεγεζεί ε δηαθνξά ζην Δξγαηηθφ Γηθαζηήξην. Γηεπθξίληζε σζηφζν, πσο ζε θακία 

πεξίπησζε, δελ ζα έπξεπε ε ζέζε ηεο λα εξκελεπζεί σο έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο ζεζκνχο 

απηνχο. Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο ηφληζε πσο ε δηαθνξά κπνξνχζε λα επηιπζεί είηε 

ζην Γηθαζηήξην ή ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είηε κε ηελ απνδνρή ησλ ζέζεσλ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο. 

 

Σελ ίδηα κέξα, ζε ζπλάληεζε πνπ θάιεζε ζην Ξελνδνρείν Υίιηνλ, ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

ελεκέξσζε ην Πξνζσπηθφ γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαζψο θαη γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο, κεηά ηελ 

άξζε ησλ απεξγηαθψλ θαη αληαπεξγηαθψλ κέηξσλ.    
 

 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 4εο θαη 22αο Ηνπλίνπ 2007, παξάιιεια κε ηα γεγνλφηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, βξηζθφηαλ ζην πξνζθήλην θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ η. Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο. ρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη πην θάησ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο ζειίδεο 75-79.  
 
 

Σεηάξηε 6.6.2007 Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

απνθάζηζε λα δηεπθνιχλεη ην Πξνζσπηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα πνπ ππέζηε, εμ’ αηηίαο ηεο 

απεξγίαο/αληαπεξγίαο. Αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε ζηνλ θάζε ππάιιειν, άηνθεο πξνθαηαβνιήο 

έλαληη απνδνρψλ, ίζε κε ην θαζαξφ πνζφ ελφο κεληαίνπ κηζζνχ, ρσξίο νπνηεζδήπνηε 

πξνυπνζέζεηο. 
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Σξίηε 12.6.2007  H εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ππέβαιε «έλζηαζε» πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ, κέζσ 

ησλ Ννκηθψλ ηεο πκβνχισλ θ. θ. Λ. Παπαθηιίππνπ & ία, γηα ηελ Αίηεζε Δγγξαθήο ηεο 

.ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Σα δεηήκαηα ζηα νπνία «ζηεξίρζεθε» ε «έλζηαζε», ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο είδε 

ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, θαηλφηαλ 

μεθάζαξα φηη ε «έλζηαζε» είρε ππνβιεζεί, απνθιεηζηηθά γηα λα εμππεξεηήζεη ζθνπηκφηεηεο 

ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, φπσο, θαζπζηέξεζε ζηελ εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ αιιά θαη 

απνζάξξπλζε ησλ ζπλαδέιθσλ λα εγγξαθνχλ ζ΄ απηή.  
 

 

 
 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΩΖ – ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 
 

α.  ηηο 2.10.07, ν Έθνξνο πληερληψλ κεηά θαη απφ ζρεηηθή Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα, απνθάζηζε θαη ελέγξαςε ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζην επίζεκν Μεηξψν πληερληψλ 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
 

β.  ηηο 13.7.09, ε  εγεζία ηεο ΔΣΤΚ δέρζεθε θαη λέν ξάπηζκα, ηε θνξά απηή απφ ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ην νπνίν απέξξηςε πξνζθπγή ηεο (εκεξνκελίαο 2.11.2007), γηα 

αθχξσζε ηεο επίζεκεο εγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.   
 

Ναη, ζσζηά δηαβάζαηε !!  ηελ Κχπξν ηνπ 2007, ζηελ Κχπξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εγεζία 

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, ρσξίο θακηά ληξνπή, απνθάζηζε λα θαηαρσξήζεη πξνζθπγή γηα 

αθχξσζε ηεο επίζεκεο εγγξαθήο άιιεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο !!!  
  

 

Μήπσο ην γεγνλφο απηφ, απφ κφλν ηνπ, ιέεη θάηη; 
 
 

Παξαζθεπή 15.6.2007  Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θάιεζε φια ηα κέιε ηεο ζε αλεπίζεκε ζπλάληεζε, ζηελ 

Αθηή ηνπ Κπβεξλήηε, γηα αληαιιαγή απφςεσλ. Ζ ζπλάληεζε ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία. Ο 

ελζνπζηαζκφο ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα ηελ απεμάξηεζή ηνπο απφ δηθηαηνξηθέο θαηαζηάζεηο, 

ήηαλ εκθαλήο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είρε, κέρξη ηελ 

εκέξα εθείλε, ηεηξαπιαζηαζηεί.  
 

Γεπηέξα 25.6.2007  Μεηά ηελ «έλζηαζε» εκεξνκελίαο 12.6.07 πνπ ππέβαιε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ 

πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ κε ζθνπφ λα παξεκπνδίζεη ηελ επίζεκε εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ν 

Ννκηθφο καο χκβνπινο, κε εληνιέο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, απεχζπλε 

επηζηνιή πξνο ηνλ Έθνξν κε ζέκα «Δλέξγεηεο ηεο ΔΣΤΚ ζε ζρέζε κε ηελ Αίηεζε γηα εγγξαθή 

ηεο πληερλίαο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ». Με ηελ επηζηνιή απηή, δεηνχζε λα εθνδηαζηεί κε φια ηα έγγξαθα 

ηα νπνία είραλ θνηλνπνηεζεί ζην ηκήκα ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ απφ ηελ ΔΣΤΚ θαη/ή ηνπο 

δηθεγφξνπο ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ «έλζηαζε» πνπ ππέβαιαλ. «Ο ζθνπφο πνπ δεηνχκε ηα πην πάλσ 

ζηνηρεία» έγξαθε, «είλαη πηζηεχσ πξφδεινο, ζεσξνχκε φηη ε ΔΣΤΚ δελ λνκηκνπνηείηαη λα 

πξνβαίλεη ζηηο ελ ιφγσ ελέξγεηεο, δελ έρεη locus standi θαη ε παξέκβαζή ηεο ζπληζηά, 

πηζηεχσ, θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ θαη απζαίξεηε παξέκβαζε ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ κφλν ην ηκήκα ζαο κε βάζε ην ζρεηηθφ λφκν Πεξί πληερληψλ Νφκν ηνπ 1965, 

71/65 έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ζέκαηα εγγξαθήο. Καη δελ ρσξεί, θαηά ηελ άπνςή καο 

παξέκβαζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λνκηθφ ή θπζηθφ, ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία». 
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Σφζν δπλαηά ήηαλ ηα επηρεηξήκαηα αιιά θαη φιν ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ Ννκηθνχ καο 

πκβνχινπ, πνπ ήηαλ μεθάζαξν φηη ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα «πεηχρεη» ε εγεζία ηεο 

ΔΣΤΚ ήηαλ λα θαζπζηεξήζεη, γηα ιίγν φκσο, ηελ εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. ηελ επηζηνιή 

ηνπ Ννκηθνχ καο πκβνχινπ ζίγνληαλ θαη άιινη, παξάιιεινη ζηφρνη ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ. 

Δπηζεκαίλεην επίζεο φηη, δηαθξηλφηαλ θαθνπηζηία σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο είρε πξνβεί 

ε ΔΣΤΚ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. 

«Μεηαμχ άιισλ» έγξαθε ν Ννκηθφο καο χκβνπινο «ζπληζηνχζαλ θαη πξνζπάζεηα εθθνβηζκνχ 

ησλ πθηζηακέλσλ αιιά ησλ ππνςεθίσλ κειψλ ηεο». Καη ζπλέρηδε: «Μάιηζηα, φπσο έρνπλ 

εθηξνρηάζεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ νξζή δηαδηθαζία, αθήλνληαη κνκθέο θαη αησξνχληαη απεηιέο 

γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ φζνη ζα επηιέμνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ΔΣΤΚ θαη λα 

εληαρζνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ». 

 

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 4εο θαη ηεο 22αο Ηνπλίνπ 

2007, βξηζθφηαλ ζην πξνζθήλην θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ η. Τπνπξγνχ Δξγαζίαο γηα επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο. Οη επφκελεο ηέζζεξηο (πεξίπνπ) ζειίδεο αθνξνχλ ηελ πξσηνβνπιία απηή.  

 
 

 

 

Σεηάξηε 6.6.2007  Ζ Δζληθή Σξάπεδα θαη ε ΔΣΤΚ έδσζαλ γξαπηψο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο σο πξνο ηηο επηινγέο πνπ ηνπο είραλ δνζεί ζηηο 4.6.07 γηα επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο. Ζ Σξάπεδα ππέβαιε ηαπηφρξνλα πξφηαζε γηα αλεμάξηεηε δηαηηεζία ζηε βάζε ηνπ 

Νφκνπ Πεξί Γηαηηεζίαο.  

 

Ο Τπνπξγφο, ζέζε ηνπ νπνίνπ ήηαλ φηη ε εξγαηηθή δηαθνξά έπξεπε λα ιπζεί βάζεη ηνπ Κψδηθα 

Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ, κε επηζηνιή ηνπ, θάιεζε ηελ Δζληθή Σξάπεδα λα απνδερζεί κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 8.6.07, δηακεζνιάβεζε απφ ηε Μεζνιαβεηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

δηαθνξεηηθά ζα παξέπεκπε ην ζέκα ζε δεκφζηα έξεπλα κε βάζε ηνλ πεξί Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ 

Νφκν. Ζ Δζληθή Σξάπεδα δήηεζε παξάηαζε κέρξη ηηο 12.6.07 γηα λα δψζεη ηελ απάληεζή ηεο.  

 

Ζ ΔΣΤΚ, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηεο εγεζίαο ηεο, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο απφ κέξνπο 

ηεο Σξάπεδαο, ζα πξνρσξνχζε άκεζα ζε ιήςε κέηξσλ ζε φιν ηνλ Σξαπεδηθφ ηνκέα, γηα ζηήξημε 

ησλ ππαιιήισλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο !!!   

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Τπνπξγφο, επέκελε παξάιιεια θαη ζηε ζέζε ηνπ φηη ε Δζληθή 

Σξάπεδα ζα έπξεπε λα άξεη θάζε δηθαζηηθφ κέηξν πνπ είρε ιάβεη ελαληίνλ ηεο ΔΣΤΚ. Γηαηί 

ηφζε επηκνλή εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ; Πνηνο ζα απνδεκίσλε ηελ Σξάπεδα γηα ηηο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιίξεο δεκηά πνπ ππέζηε;  
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ΠΟΛΗΣΖ 

Σεηάξηε 6 Ηνπλίνπ2007, p. 15 

ΠΟΛΗΣΖ 

Πέκπηε 7 Ηνπλίνπ2007, p. 16 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ 

Παξαζθεπή 8 Ηνπλίνπ2007, p. 1 
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Σξίηε 12.6.2007  Ζ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κεηά θαη απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηνίθεζε 

ζηελ Αζήλα, απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο κε ηελ νπνία ηνλ ελεκέξσλε πσο 

παξέκελε ζηαζεξή ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, φηη δειαδή ε δηαθνξά κε ηελ ΔΣΤΚ ήηαλ λνκηθή θαη 

φρη εξγαηηθή θαη ζα έπξεπε λα επηιπζεί βάζεη ηνπ πεξί Γηαηηεζηψλ Νφκνπ. Παξέκεηλε επίζεο 

ζηαζεξή θαη ζηε ζέζε ηεο ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΤΡΔΗ ηελ αγσγή θαηά ηεο ΔΣΤΚ, επεηδή νη 

δεκηέο πνπ είρε ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ήηαλ πνιχ κεγάιεο. Σέινο, άθελε αλνηρηφ 

θαη ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ηεο ζε αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ., ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ.  
 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ 

Παξαζθεπή 8 Ηνπλίνπ2007, p. 1 

ΠΟΛΗΣΖ 

Σεηάξηε  13 Ηνπλίνπ2007, p. 15 
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Σεηάξηε 13.6.2007 Ζ ΔΣΤΚ κε εγθχθιηφ ηεο πιεξνθφξεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο πσο αλέκελε ηελ επίζεκε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα λα θαιέζεη ζε ζχζθεςε 

φιεο ηηο Κιαδηθέο επηηξνπέο ηεο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη αξγφηεξα φια ηα κέιε ηεο, ππαιιήινπο 

ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ζε Γεληθή πλέιεπζε, γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ.  
 
 

Γηθαηνινγεκέλα πξνθχπηεη θαη πάιη, ην ίδην, θαπηφ γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, εξψηεκα:  
 

«Γηαηί δελ θάιεζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο πξηλ απφ ηε ιήςε 

απεξγηαθψλ κέηξσλ (δειαδή πξηλ ηηο 2.5.07), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην Πξνζσπηθφ γηα 

ηελ δηαθνξά πνπ –θαηά ηελ άπνςή ηεο- πξνέθπςε κε ηελ Σξάπεδα, έηζη ψζηε νη ίδηνη νη 

ππάιιεινη λα ηνπνζεηνχληαλ επί ηνπ ζέκαηνο, απφ ηελ αξρή; »  

 
 

Πέκπηε 14.6.2007 Ο Τπνπξγφο Δξγαζίαο πξαγκαηνπνίεζε ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηηο 

εγεζίεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΤΚ θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη δχν, 

παξέκελαλ ζηαζεξέο θαη ακεηαθίλεηεο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Να ζεκεησζεί φηη, θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο 

κε ηνλ Τπνπξγφ, ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο πξφηεηλε θαη ηελ εμήο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο δηαθνξάο: Γηαηηεζία, ε νπνία ζα βαζηδφηαλ ζηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εληνιήο νη νπνίνη ζα ήηαλ ζχκθσλνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ρσξίο φκσο 

λα ππάγνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Δζληθήο, ζα ήηαλ δεζκεπηηθή θαη γηα ηα δχν κέξε.  

 

Παξαζθεπή 15.6.2007 ε ζπλέρεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο, ν Τπνπξγφο 

Δξγαζίαο θ. Α. Βαζηιείνπ καδί κε εθπξνζψπνπο ηεο Μεζνιαβεηηθήο Τπεξεζίαο, είραλ 

ζπλάληεζε κε ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ησλ δχν πιεπξψλ. Ο θ. Βαζηιείνπ πξφηεηλε φπσο ε 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο γίλεη κέζσ δηαηηεζίαο δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ε νπνία δελ ζα ππαγφηαλ 

απζηεξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ αιιά, νχηε θαη ζ΄ απηέο ηνπ πεξί 

Γηαηηεζίαο Νφκνπ. Οη Ννκηθνί χκβνπινη θαη ησλ δχν πιεπξψλ ζα εμέηαδαλ θαηά πφζν 

ππήξρε ηξφπνο ε Δζληθή θαη ε ΔΣΤΚ λα νδεγεζνχλ ζε δηαηηεζία θαη πάλσ ζε πνηα βάζε θαη 

ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο, ζα θαηέζεηαλ ηνπο φξνπο εληνιήο θαη νλφκαηα γηα ην δηνξηζκφ ηεο 

επηηξνπήο κέρξη ηηο 21 Ηνπλίνπ 2007. 

 

Πέκπηε 21.6.2007 Ζ Δζληθή Σξάπεδα απέζηεηιε ζηελ ΔΣΤΚ ζπλππνζρεηηθφ ζρέδην κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο δηαηηεζίαο. Ζ ΔΣΤΚ αληέδξαζε γηα ην ζεκείν ηνπ ζπλππνζρεηηθνχ 

ζρεδίνπ δηαηηεζίαο πνπ αλέθεξε: «Σν παξφλ ζπλππνζρεηηθφ ππφθεηηαη ζηνλ πεξί Γηαηηεζίαο 

Νφκν-Κεθ. 4 γηα φζα απφ ηα ζέκαηα δελ θαζνξίδνληαη ξεηψο κε απηφ» θαη απέξξηςε ηελ πξφηαζε 

απηή, ζεκεηψλνληαο φηη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο έπξεπε λα γίλεη βάζεη ηνπ Κψδηθα Βηνκεραληθψλ 

ρέζεσλ. 

 

Παξαζθεπή 22.6.2007 Ο Τπνπξγφο αθνχ δηαπίζησζε πσο δελ ππήξρε πεξίπησζε ζπλελλφεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ θαηάζεζε κία ηειεπηαία πξφηαζε γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηε 

δηαθνξάο, γηα ηελ νπνία δήηεζε απφ ηηο δχν πιεπξέο νξηζηηθή απάληεζε, κέρξη ην απφγεπκα ηεο 

ίδηαο κέξαο. Ζ πξφηαζή ηνπ αθνξνχζε ηελ παξαπνκπή ησλ πην θάησ ζεκάησλ ζε ad hoc Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο, ε απφθαζε ηεο νπνίαο ζα ήηαλ δεζκεπηηθή θαη ηειεζίδηθε: 
 

1.  Να επηβεβαηωζεί ε ύπαξμε πξαθηηθήο/ζπκθωλίαο κεηαμύ ηεο ΕΤΥΚ θαη ηνπ Εξγνδνηηθνύ 

Σπλδέζκνπ Τξαπεδώλ, αλαθνξηθά κε ηελ απόζπαζε εξγαδνκέλωλ. 
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2.  Καηά πόζν ε δηαθνξά πνπ αθνξνύζε ηελ απαζρόιεζε ηωλ θ. θ. Θνπθπδίδε θαη Πξίθηε 

απνηεινύζε απόζπαζε εξγαδνκέλωλ, ζύκθωλα κε ην θνηλνηηθό θεθηεκέλν. 
 

3. Ν΄ απνθαζηζηεί θαηά πόζν ε πξαθηηθή/ζπκθωλία κεηαμύ ηεο ΕΤΥΚ θαη ΚΕΣΤ (αλ δηαπηζηωζεί 

ύπαξμή ηεο), ζπγθξνύεηαη κε ην θνηλνηηθό θεθηεκέλν.  
 

 

Ο Τπνπξγφο αλέθεξε επίζεο, φηη ν ίδηνο είρε θαηαιήμεη ζηα πξφζσπα ηα νπνία ζ΄ απνηεινχζαλ ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ΔΣΤΚ απάληεζε ζεηηθά ζηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, φρη φκσο θαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα, αθνχ ε πξφηαζε απηή ήηαλ ελάληηα ζηηο  ζέζεηο ηεο.  Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΣΤΚ ζε 

δειψζεηο ηνπ, άθεζε αλνηθηά φια ηα ελδερφκελα, «απφ κέηξα πίεζεο, θαηαγγειίεο, κε 

απνθιεηφκελσλ θαη ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ» (Υαξαπγή 23.6.07). 

 

Πέκπηε 28.6.2007  Με αθνξκή ηελ θήξπμε αδηεμφδνπ ζην ζέκα επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

Δζληθήο θαη ΔΣΤΚ, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απεηιέο ηεο γηα 

κέηξα πίεζεο, θαηαγγειίεο θαη γηα απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Δμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη απεξγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα (ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είρε ζην κεηαμχ 

απνρσξήζεη απ’ απηήλ θαη πξνζρσξήζεη ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

ζπλαδέιθσλ καο αιιά θαη επεηδή νχηε ηα ίδηα ηεο ηα κέιε ζηελ Δζληθή δελ ζα ηελ αθνινπζνχζαλ 

ζε απεξγηαθά κέηξα), έδσζε εληνιή ζηα κέιε ηεο ησλ άιισλ Σξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ θαη άιισλ Οξγαληζκψλ λα κελ δηεθπεξαηψλνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ είρε 

ζρέζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη λα δηαθφςνπλ νπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε πξνο απηή!!! 

Δπηπξφζζεηα, πξνθήξπμε δίσξε πξνεηδνπνηεηηθή ζηάζε εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη 

εηαηξίεο πνπ θαιχπηνληαλ απφ ηηο ζπιινγηθέο ηεο ζπκβάζεηο, γηα ηελ Σεηάξηε 4 Ηνπιίνπ 2007, 

απφ ηηο 12.30 κ.κ  – 14.30 κ.κ.  
 

 

Όπσο ήηαλ ινγηθφ, ην πην θάησ εξψηεκα  

γελλήζεθε ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο: 
 

 

 

Πσο ήηαλ δπλαηφλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο δηαθσλνχζαλ κε ηηο ζέζεηο 

ηεο ΔΣΤΚ (θαη σο εθ ηνχηνπ θαη κε ηα πξναλαθεξζέληα απφ απηήλ κέηξα), ε ίδηα ε εγεζία 

ηεο ΔΣΤΚ λ’ απνθαζίζεη λα «ρξεζηκνπνηήζεη» ηνπο ζπλαδέιθνπο άιισλ Σξαπεδψλ, 

πξνθεηκέλνπ  λα πξνσζήζεη θαη λα επηβάιεη ηηο ζέζεηο ηεο ζην ρψξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο; 
 

Ζ απφθαζή ηεο απηή ζα πξέπεη λ΄ απνηειεί θαη παγθφζκην θαηλφκελν παξαδνμφηεηαο. 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL MIRROR 

Σεηάξηε  27 Ηνπλίνπ2007, p. 2 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ 

Παξαζθεπή  29 Ηνπλίνπ2007, p. 8 
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Παξά ηηο αληηδξάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ απφ ζεζκηθά φξγαλα φπσο ε ΟΔΒ, ην ΚΔΒΔ, Γηνηθήζεηο 

Σξαπεδψλ, ν ΚΔΣ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα, θαη παξά ηηο ζπλερηδφκελεο θαη έληνλεο θσλέο 

δηακαξηπξίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

παξέκεηλε αδηάιιαθηε ζηηο ζέζεηο ηεο κέρξη ηηο 4.7.07.  
 

Παξαηίζεληαη πην θάησ, ελδεηθηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ εμέδσζαλ νη πην πάλσ.  

 

Παξαζθεπή 29.6.2007 Αλαθνίλσζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θ. Αζαλάζηνπ 

Οξθαλίδε πξνο φιν ην Πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ. 
  

 

ΖΜΔΡΗΝΖ 

άββαην 30 Ηνπλίνπ2007, p. 33 

ΠΟΛΗΣΖ 

άββαην 30 Ηνπλίνπ2007, p. 14 

ΖΜΔΡΗΝΖ 

Παξαζθεπή  29 Ηνπλίνπ2007, p. 10 
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Γεπηέξα 2.7.2007 Αλαθνίλσζε ηνπ ΚΔΣ κε ηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζεψξεζε «φηη ε εληνιή 

ηεο ΔΣΤΚ πξνο ηα κέιε ηεο γηα κε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΣΔ 

ζπληζηά πξάμε παξάλνκε θαη παξάηππε».  
 
 

 
 

Γεπηέξα 2.7.2007 Αλαθνίλσζε ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο κε ηελ νπνία θάιεζε ηα 

κέιε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο λα «εμαθνινπζήζνπλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ εμππεξέηεζή 

ηνπο πξνο φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ Σξάπεδα».  
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Γεπηέξα 2.7.2007 Αλαθνίλσζε ηεο ΟΔΒ κε ηελ νπνία πξνεηδνπνίεζε ηελ ΔΣΤΚ «φηη ζ’ 

αληηδξνχζε κε φζα ηα εηο ηε δηάζεζή ηεο λφκηκα κέζα». 
 

 

 
 

Γεπηέξα 2.7.2007 Αλαθνηλψζεηο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο κε ηηο 

νπνίεο θαινχζαλ ην Πξνζσπηθφ ηνπο λα ζπλερίζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα.  
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ΜΑΥΖ 

Παξαζθεπή 29 Ηνπλίνπ2007, p. 28 



 

 33 

ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΤΗ ΣΗ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε 

 

 

 

Παξαζθεπή 29.6.2007 Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εμέδσζε εγθχθιην, κε ηελ νπνία θαινχζε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ Σξαπεδψλ «λα κελ γίλνπλ αληηθείκελν πξνο ρξήζε γηα εμππεξέηεζε 

ησλ ηδηνηειψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ “Γηεπζπληεξίνπ” ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ θαη 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ΓΔΝ ΑΠΔΡΓΟΤΝ, θαη 

ζεσξνχλ φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα είλαη ΣΗΜΧΡΖΣΗΚΑ, έμσ απφ θάζε έλλνηα νξζήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη ην κφλν πνπ ζηνρεχνπλ είλαη λα πιήμνπλ θαίξηα ηελ βησζηκφηεηα 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο».  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίγξαθα ηεο εγθπθιίνπ δηαλεκήζεθαλ ζε αξηζκφ ππαιιήισλ άιισλ Σξαπεδψλ, νη νπνίνη, πξνο 

κεγάιε ηνπο έθπιεμε, δηαπίζησλαλ πσο ν κφλνο πνπ πξαγκαηηθά ήζειε απεξγία ζηελ ΔΘΝΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ, ήηαλ ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηε ινγηθή θαη 

ηελ ηφζε επηκνλή ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ λα εμαγγέιιεη κέηξα, ρσξίο ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ησλ πξαγκαηηθά επεξεαδφκελσλ. 

 

εκεηψλεηαη εδψ, φηη ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ,  29 κφιηο κέξεο απφ ηελ ίδξπζή ηεο, θαη πξηλ ηελ 

επίζεκε εγγξαθή ηεο ζην Μεηξψν ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ, είρε ήδε εγγξάςεη 126 κέιε, 

πνζνζηφ 48% ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο! Σα κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο  πιεηνςεθία, είραλ ηαπηφρξνλα ππνβάιεη θαη ηελ παξαίηεζε ηνπο απφ ηελ 

ΔΣΤΚ. Μέξα κε ηε κέξα, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, έλνησζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πσο έραλε ην 

«παηγλίδη». Ο παληθφο πνπ ηελ θαηέιαβε, ηελ «έζπξσρλε» ζε ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο αιιά θαη ζε 

ζπλερή παξαπιεξνθφξεζε πξνο ην Πξνζσπηθφ.  

 

Απνθνξχθσκα ήηαλ ην εμήο: Δλψ γλψξηδε φηη ε «έλζηαζε» πνπ είρε ππνβάιεη γηα ηελ επίζεκε 

εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δελ επξφθεηην λα έρεη ζεηηθή θαηάιεμε γηα ηελ ίδηα (αθνχ φια ηα επί 

κέξνπο δεηήκαηα πνπ εγείξνληαλ απφ κέξνπο ηεο ήηαλ αβάζηκα θαη αλππφζηαηα), δηέδηδε θήκεο 

ηνπ είδνπο: «Ζ λέα ζπληερλία δελ πξφθεηηαη πνηέ λα εγγξαθεί επίζεκα», «Οη πηζαλφηεηέο 

εγγξαθήο ηεο δελ είλαη νχηε κία ζην εθαηνκκχξην».  Σαπηφρξνλα, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, γηα λα 

πεξηνξίζεη, θαηά ην δπλαηφ, ηελ εθξνή κειψλ ηεο /ζπλαδέιθσλ ηεο Δζληθήο, (πέξαλ απφ ηηο 

απεηιέο πνπ εθηφμεπε γηα δηαγξαθή απφ ην Σακείν Τγείαο ησλ απνρσξνχλησλ απφ ηελ ζπληερλία 

ΔΣΤΚ), άξρηζε λα παξακπζηάδεη ηνπο πάληεο γηα –ηάραηεο- εθβηαζκνχο θαη πηέζεηο πνπ 

δέρνληαλ ζπλάδειθνη γηα λα εγγξαθνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.   
 

 

 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ 

άββαην 30 Ηνπλίνπ2007, p. 10 

ΥΑΡΑΤΓΖ 

άββαην 30 Ηνπλίνπ2007, p. 37 
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Γεπηέξα 2.7.2007 Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε εμαζθάιηζεο 

δσξεάλ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηηο παηδηθέο 

Καηαζθελψζεηο ηνπ Σ.Τ.Π.Δ.Σ
1
 ζηελ Διιάδα, επαλαθέξνληαο έηζη έλα αθφκα σθέιεκα πνπ 

απνιάκβαλε παιαηφηεξα ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο.  Με ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο, ελεκέξσζε φινπο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο έιε ηες θαη ε φηη κεηά απφ ελέξγεηέο ηεο, εμαζθάιηζε, 

εληειψο ΓΩΡΔΑΝ, ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ζέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζηηο παηδηθέο Καηαζθελψζεηο ηνπ Σ.Τ.Π.Δ.Σ.  

 

Γηα ηελ ηζηνξία, αλαθέξεηαη φηη ν ζεζκφο ηεο ΓΩΡΔΑΝ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηηο Καηαζθελψζεηο ηνπ ΣΤΠΔΣ, ίζρπε κέρξη θαη ην έηνο 1997. Σε 

δηνξγάλσζή ηνπο αλαιάκβαλε κέρξη ηφηε, ε ίδηα ε Σξάπεδα ζηελ Κχπξν. Απφ ηελ επφκελε φκσο 

ρξνληά, φηαλ δειαδή ηε δηνξγάλσζή ηνπο αλέιαβε ε ΔΣΤΚ, ε  ΓΩΡΔΑΝ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο «μεράζηεθε», ή πην ζσζηά, ε εγεζία ηεο 

ΔΣΤΚ απεκπφιεζε ζησπεξά θη΄ απηφ ην σθέιεκα ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.  

Οη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο, παξά ηηο ζρεηηθέο δηακαξηπξίεο ηνπο, (πνηνο ηνπο άθνπγε ηφηε;) 

ππνρξεψλνληαλ λα θαηαβάιινπλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο, έλα θαζφινπ 

επθαηαθξφλεην πνζφ.  Πεξαηηέξσ, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ πνπ εμαζθάιηδε ε ΔΣΤΚ 

ζηηο Καηαζθελψζεηο, ηα παηδηά καο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξφλν. ηελ 

πνξεία, θαζηεξψζεθαλ επίζεο θαη θάπνηνη άιινη, ζαθψο δπζκελέζηεξνη, φξνη ζπκκεηνρήο, φπσο 

πεξηνξηζκφο ζηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ θ.ιπ.  

                                                 
1
 Σ.Τ.Π.Δ.Σ – Σακείν Τγείαο Πξνζσπηθνχ Δζληθήο Σξάπεδαο 

ΠΟΛΗΣΖ 

άββαην 30 Ηνπλίνπ2007, p. 14 
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Σν απνθνξχθσκα; Σν έηνο 2007 νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΔΣΤΚ, ενήργηζαν εκδι κηηι κά όπως
αθρη βώς ενήργεζαν θαη ζηο άιιο ποιύ εσαί ζζεηο θαη εγάιο ζσνά α ζέ α ασηό ηοσ

Τα εί οσ Υγεί ας βιέπε «Φξφληηζαλ» θαη «απέξξηςαλ» παι δι ά ζσναδέλθφν ηης
Εθνι κής από ηη ς Καηαζθενώζεη ς ηοσ Τα εί οσ Υγεί ας ηοσ Προζωπη θού ηες εηρη θής ας
Τράπεδας απλά και όνο επει δή οι γονεί ς ηοσς εί ταν αποτφρήζει από έλη ηης ΕΤΥΚ
Επη πρόζζεηα οη θύρη οη ασηοί ποηέ δεν πήθαν ζηον θόπο να δώζοσν οποη αδήποηε απάνηεζε
ζηη ς αη ηήζεη ς ηων παη δη ών γη α ζσ εηοτή

Εί ταν ό φς άραγε οποι αδήποηε απάνηηζη να δώζοσν αναθορι κά ε ηην αυστολόγηηη και
οτθηρή ασηή κί νηζή ηοσς Απαζτόληζε άραγε ηόηε ηοσς ζσνδι καλι ζηές ηης ΕΤΥΚ ηο
γεγονός όηι ε ηην ενέργει άηοσς ασηήπλήγφναν αι ζθή αηα ι κρώνπαι δι ών  

 

Σεηάξηε 4.7.2007  Ζ ΔΣΤΚ, παξφιν πνπ κε λέα εγθχθιηφ ηεο εκεξ. 3.7.07 δεηνχζε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ Σξαπεδψλ  
 

 λα εθαξκφζνπλ ηα απεξγηαθά κέηξα ζπκπαζείαο 
 λα κελ δψζνπλ θακηά εμππεξέηεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη  

 λα αγλνήζνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ Γηνηθήζεψλ ηνπο πνπ ηνπο απέηξεπαλ λ΄ αθνινπζήζνπλ 

ηα κέηξα ηεο επφκελεο κέξαο,  
 

θαη αθνχ –πξνθαλψο– αληηιήθζεθε πσο πεξαηηέξσ εκκνλή ηεο γηα εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ 

εμήγγεηιε ζα ππξνδνηνχζε αθφκε εληνλφηεξεο αληηδξάζεηο θαη αθφκε κεγαιχηεξν δηαζπξκφ ηεο, 

ρξεζηκνπνίεζε μαλά, σο ζσζίβην, ηελ ππνβνιή λέαο πξφηαζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θ. 

Α. Βαζηιείνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη κε λέα εγθχθιηφ ηεο, εκεξνκελίαο 4.7.07 (εκέξα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ε δίσξε ζηάζε εξγαζίαο), αλαθνίλσζε «ηελ άξζε ησλ κέηξσλ πίεζεο 

θαη ηελ αλαζηνιή ηεο δίσξεο ζηάζεο εξγαζίαο». Παξέζεηε επίζεο θαη άιιεο αζηείεο 

δηθαηνινγίεο φπσο π.ρ. ηελ πνξεία ηεο παηξίδαο καο (ηφηε) πξνο ην Δπξψ (!!), ηηο πξνζπάζεηέο ηεο 

λα βνεζήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο θ.ι.π.   
 

 

Γηα δεχηεξε θνξά ινηπφλ κέζα ζε έλα κήλα, ε ΔΣΤΚ δελ πξαγκαηνπνίεζε πξνθεξπρζείζα, απφ 

κέξνπο ηεο,  ζηάζε εξγαζίαο !! Έκεηλε κφλν ζηα ΛΟΓΗΑ, ζηνπο ΔΝΣΤΠΩΗΑΜΟΤ θαη 

ζηελ ΑΝΔΠΗΣΤΥΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΠΗΓΔΗΞΖ «ΓΤΝΑΜΖ» !!! 

 
 


