ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ
Η πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ ε εγθχθιηνο ηεο ΔΣΤΚ, αθνξνχζε ζηελ
ππνβνιή εηζήγεζεο εθ κέξνπο ηνπ, πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, γηα ζχζηαζε Δπηηξνπήο γηα
εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΤΚ.
πγθεθξηκέλα, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα, ν Τπνπξγφο είρε πξαγκαηνπνηήζεη (ζηηο 3.7.2007)
δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο εγεζίεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΤΚ κε ζηφρν λα ηνπο
ελεκεξψζεη γηα ηε λέα πξφηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο δηαθνξάο, θαζψο φιεο νη
πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα επίιπζή ηεο, απέβεζαλ άθαξπεο. Η πξφηαζή ηνπ πξνλννχζε
φπσο ην ζέκα ηεο επίκαρεο δηαθνξάο παξαπεκθζεί ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αθνχ νη δχν
πιεπξέο θαηέζεηαλ -ηηο επφκελεο κέξεο- ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ιχζε πνπ έκπαηλε ζην ηξαπέδη.
ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζή ηνπ, ζα δηνξηδφηαλ ηξηκειήο αλεμάξηεηε Δπηηξνπή, ε
νπνία ζα επηιακβαλφηαλ ηνπ ζέκαηνο ζ΄ φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ζην ηέινο, ζα ζπλέηαζζε ην
πφξηζκα ην νπνίν κπνξνχζε λα κελ είρε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά ζα ήηαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
θαη θχξνπο.

ΗΜΕΡΙΝΗ
Σεηάξηε 4 Ηνπιίνπ2007, p. 33

Σξίηε 6.7.2007 Πνιινί ζπλάδειθνη καο νη νπνίνη είραλ απνρσξήζεη απφ ηελ ΔΣΤΚ, έκεηλαλ
έθπιεθηνη φηαλ αληηιήθζεθαλ φηη, νη απαηηήζεηο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο (Claims)
πνπ είραλ ππνβάιεη γηα πιεξσκή πξνο ηo Σ.Τ-ΔΣΤΚ (σο κέιε ηνπ) έκεηλαλ απιήξσηεο απφ
ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ Δπηηξνπή ε νπνία, ελεξγψληαο εθδηθεηηθά θαη επηπφιαηα, έζπεπζε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αησξνχκελεο απεηιέο, «ηηκσξψληαο» ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη είραλ
απνρσξήζεη απφ ηελ ΔΣΤΚ!!!
Τπελζπκίδνπκε πσο απφ ηελ εκέξα ίδξπζεο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (1.6.2007), αμησκαηνχρνη ηνπ Σ.ΤΔΣΤΚ, νξηζκέλνη κε δηπιή ηδηφηεηα (σο αμησκαηνχρνη θαη ηεο ΔΣΤΚ), είηε κε «πεξηνδείεο» ζηα
Καηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, είηε ηειεθσληθά, ελεκέξσλαλ «θηιηθά» ηνπο ζπλαδέιθνπο
καο φηη, ηπρφλ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ΔΣΤΚ πηζαλφλ λα ζήκαηλε θαη ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ην
Σακείν Τγείαο.
Ο θαλαηηζκφο θαη ε έρζξα πνπ δηαθαηείρε θάπνηνπο αμησκαηνχρνπο απφ πιεπξάο ΔΣΤΚ θαη
Σ.Τ-ΔΣΤΚ ήηαλ πέξα απφ θάζε ινγηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απηφ ηνπ ηέσο
Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ θ. Α. Παρή, ν νπνίνο, έβξηζθε θαίλεηαη έμππλν λα ραξαθηεξίδεη
ηνπο ζπλαδέιθνπο καο πνπ είραλ απνρσξήζεη απφ ηελ ΔΣΤΚ σο «ακαξησινχο». χκθσλα κε
ηνλ θ. Παρή, ην «ακάξηεκα» ησλ ζπλαδέιθσλ αθνξνχζε ζηελ απφθαζή ηνπο λ’ απνρσξήζνπλ
απφ ηελ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ΔΣΤΚ θαη λα εγγξαθνχλ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ!!! Σν «ακάξηεκα» ηνπο απηφ, ηνπο ζηέξεζε ηελ θάιπςή ηνπο ζε ζέκαηα
Τγείαο!!! ην εξψηεκα ησλ ζπλαδέιθσλ «ΓΙΑΣΙ δελ θαιχθζεθαλ ηα claims ηνπο», ν θ. Παρήο,
πξνθαινχζε αθφκα πεξηζζφηεξν, απαληψληαο ηνπο εηξσληθά, θπληθά αιιά θαη κε ζαξθαζκφ, κε
ηελ αγγιηθή θξάζε: «Tough Luck», ρσξίο -πξνθαλψο- λα αηζζάλεηαη νπνηαδήπνηε ελνρή άιια
νχηε θαη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ηχγραλαλ νη ζπλάδειθνί καο.

ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ
Ο θ. Παρήο (πέξαλ ηεο επαηζζεζίαο πνπ απνξξέεη απφ ην αμίσκά ηνπ σο Πξφεδξνο ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Τγείαο), ζα έπξεπε λα επηδεηθλχεη (έζησ ηππηθά) θαη ηελ αλάινγε, ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπ ζέκαηνο, αλζξψπηλε επαηζζεζία. Καηά ηελ ηαπεηλή καο άπνςε, ην νιηγφηεξν πνπ
ζα κπνξνχζε λα θάλεη ήηαλ λα θξαηήζεη νπδέηεξε ζηάζε θαη φρη λα πξνθαιεί κε ηηο πξάμεηο
θαη ηηο δειψζεηο ηνπ!!
Οη ζπλάδειθνη πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ εθδηθεηηθή απφθαζε ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ, δεηνχζαλ
εμεγήζεηο θαη απφ άιινπο αμησκαηνχρνπο ηνπ, γηα ην πψο βξέζεθαλ, απφ ηε κηα κέξα ζηελ
άιιε, αλαζθάιηζηνη ζε ζέκαηα Τγείαο!!! ε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ
ζαθή ή μεθάζαξε απάληεζε, παξά κφλν θαηδξέο θαη αληηθαηηθέο δηθαηνινγίεο.
Γηεξσηφκαζηε: Μήπσο, νη αμησκαηνχρνη ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ νη νπνίνη δηαηεξνχλ δηπιή ηδηφηεηα
(απηήλ ηνπ αμησκαηνχρνπ ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ αιιά θαη απηήλ ηνπ ζπλδηθαιηζηή ηεο ΔΣΤΚ -θαη δελ
είλαη ιίγνη) είλαη αλεμάξηεηνη, ΜΟΝΟ βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ1 ; Καηά ηελ άπνςή καο, ΖΣΑΝ
ΚΑΘΖΚΟΝ ΣΟΤ λα ελεξγήζνπλ σο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνη αμησκαηνχρνη ελφο Σακείνπ
Τγείαο (θαη λα πιήξσλαλ ηηο απαηηήζεηο ΟΛΧΝ ησλ κειψλ ηνπο) ρσξίο λα επεξεαζηνχλ απφ
ηε δεχηεξε ηδηφηεηά ηνπο, σο λπλ ή σο πξψελ αμησκαηνχρνη ηεο ΔΣΤΚ.
Γπζηπρψο φκσο, απηφ δελ έγηλε. Νηξνπή ινηπφλ, ζ’ φζνπο έρνπλ κεξίδην επζχλεο ζηελ
απεξίζθεπηε θαη εθδηθεηηθή απφθαζε ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ. Απφθαζε, ε νπνία ζα κείλεη πάληα
ραξαγκέλε ζην κπαιφ καο σο ε πην εηδερζήο, ιφγσ θαη ηεο θχζεο ηνπ δεηήκαηνο.
Γεπηέξα 9.7.2007 Χο απάληεζε ζηελ εθδηθεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ,
εμέδσζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Κάπνηνη παίδνπλ κε ηελ Τγεία καο». Η αλαθνίλσζε,
κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε θαη ηα εμήο:
«Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Δπηθνηλσλνχκε ζήκεξα καδί ζαο γηα λα ζίμνπκε έλα πνιχ επαίζζεην ζέκα, φπσο είλαη απηφ ηεο
ΤΓΔΙΑ. πσο γλσξίδεηε, έγηλε πξφζθαηα πιεξσκή απφ ην ΣΑΜΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Με έθπιεμε ζπλάδειθνη, δηαπηζηψζακε φηη ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή,
θαζνδεγνχκελε απφ ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, είρε ην ζξάζνο λα πξνρσξήζεη απζαίξεηα θαη
εθδηθεηηθά ζηε κε πιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ ζπλαδέιθσλ πνπ δηαγξάθηεθαλ απφ ηελ
ΔΣΤΚ.
πλάδειθνη,





ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝ ΑΝΖΚΔΗ ΣΖΝ ΔΣΤΚ!
ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝ ΤΝΔΗΦΔΡΔΗ ΟΤΣΔ ΔΝΣ Ζ ΔΣΤΚ!
ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΤΝΔΗΦΔΡΟΤΜΔ ΔΜΔΗ ΚΑΗ Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΜΑ, ΓΗΑ ΝΑ
ΔΥΟΤΜΔ ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ!
Ζ ΔΣΤΚ ΑΤΣΖ ΣΖ ΣΗΓΜΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗ ΝΑ ΜΑ ΣΔΡΖΔΗ, ΑΤΘΑΗΡΔΣΑ &
ΔΚΓΗΚΖΣΗΚΑ, ΣΟ ΑΝΑΦΑΗΡΔΣΟ ΚΑΗ ΗΔΡΟ ΑΤΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ!

1

Σν ΣΤ-ΕΣΤΚ, ζχκθσλα θαη κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ, είλαη «έλαο αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, κε
μερσξηζηή λνκηθή ππφζηαζε, θαηαζηαηηθφ θαη δηνηθεηηθά φξγαλα».
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ε άιιν ζεκείν, ε αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ αλέθεξε:
«πλάδειθνη, ζαο δηαβεβαηώλνπκε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάζε έλλνκν κέζν γηα λα
δηεθδηθήζνπκε ην αλαθαίξεην δηθαίσκά καο ζηελ Τγεία». «αο δηαβεβαηψλνπκε επίζεο φηη
θαλέλαο ζπλάδειθνο δελ πξφθεηηαη λα κείλεη αθάιππηνο θαη όηη όζεο απαηηήζεηο δελ έρνπλ
πιεξσζεί ζα ηαθηνπνηεζνύλ, επεηδή είκαζηε έηνηκνη αλ ρξεηαζηεί, λα ιεηηνπξγήζνπκε αλά πάζα
ζηηγκή ην δηθφ καο Σακείν Τγείαο».
ΗΜΕΡΙΝΗ
Κπξηαθή 8 Ηνπιίνπ2007, p. 3

Σεηάξηε 11.7.2007 Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ η. Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο, απνθάζηζε ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Έξεπλαο γηα εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο ΔΣΤΚ.
Η ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο απηήο, ε νπνία απνηεινχζε ηελ χζηαηε πξνζπάζεηά ηνπ γηα επίιπζε
ηεο δηαθνξάο, ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί (φπσο θαη φιεο νη άιιεο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβιήζεθαλ θαη δελ έθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα), αθνχ ε «ιχζε» ζηε δηαθνξά κεηαμχ Δζληθήο
θαη ΔΣΤΚ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ η. Τπνπξγνχ Δξγαζίαο απφ ηηο 29.5.07. Απηή δελ ήηαλ άιιε
απφ ηε μεθάζαξε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία δηθαίσλε
πιήξσο ηε ζέζε ηεο Σξάπεδαο ζην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ.
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Γηαηί θ. Βαζηιείνπ; Μήπσο επεηδή ε Γλσκάηεπζε
ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα δελ “βφιεπε” ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ;
Αθήλνπκε ηα ζρφιηα, ζηελ θξίζε ηνπ αλαγλψζηε.
Σεηάξηε 18.7.2007 Σν Σ.Τ-ΔΣΤΚ, αθνινπζψληαο -πξνθαλψο- νδεγίεο πνπ είρε πάξεη απφ ηνπο
«θεδεκφλεο» ηνπ, δειαδή ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, δελ ζηακάηεζε λα πξνθαιεί αιιά θαη λα
εθβηάδεη, κε θάζε κέζν πνπ δηέζεηε, ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο.
Χζάλ λα κελ ήηαλ αξθεηή ε εθδηθεηηθή θαη επηπφιαηα ελέξγεηά ηνπ λα κελ πιεξψζεη ηηο
απαηηήζεηο (claims) φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο (βι. 6.7.2007), ην Σ.Τ-ΔΣΤΚ, είρε θαη ην
ζξάζνο λα απεπζχλεη πξνο ΟΛΟ ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κία εληειψο
απαξάδεθηε εγθχθιην, κε ηελ νπνία άθελε λα λνεζεί πσο νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο,
ελδερνκέλσο λα απνηεινχζαλ «βάξνο» ζην Σακείν, αθήλνληαο ππνλννχκελα αθφκα θαη γηα
ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λ’ απνδείμεη φηη, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο
θαηαρξψληαλ ην Σακείν, δε δίζηαζε λα παξαζέζεη αθφκα θαη δηαζηξεβισκέλα ζηνηρεία. Καη δελ
έκεηλε κέρξη εδψ. Δίρε ην ζξάζνο θαη ηελ αλαίδεηα λα ηνλίζεη, πσο ε «δηαθνξά» πνπ πξνέθππηε
απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεηε, απφ ηελ δήζελ ππεξ-ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο,
είρε «θαιπθζεί» «απφ ηελ αιιειεγγχε ησλ ππνινίπσλ κειψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο άιιεο
Σξάπεδεο»!!!

Νηξνπή ζαο, θχξηνη ηνπ ΣΤ-ΔΣΤΚ!!
εκείσζε: Ζ πξναλαθεξζείζα εγθύθιηνο, ζε αληίζεζε κε όιεο ηηο ππόινηπεο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ
Δζληθή Σξάπεδα, δελ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΣΤΚ/Σ.Τ-ΕΣΤΚ. Σνπο ιόγνπο δελ ηνπο
γλσξίδνπκε. Σπραίν πάλησο δελ πηζηεχνπκε λα είλαη .....
Ιήπςξ «μεηάκηςζακ» γηα ημ πενηεπόμεκό ηεξ όηακ, ανγόηενα, ζοκεηδεημπμίεζακ πςξ μη «θεδεμόκεξ»
ημοξ, δειαδή ε εγεζία ηεξ ΓΣΤΗ, ΓΥΓΖ -ΗΤΡΖΟΘΓΗΣΖΗΑ- ΑΠΟΘΤΣΕ «ΑΚΑΓΗΕ» 80
ΣΟΤΘΑΥΖΣΟΚ ΤΠΑΘΘΕΘΩΚ ΣΕ ΓΘΚΖΗΕ;

Ση ελλννχκε;
ύμθςκα με ημ Ηαηαζηαηηθό ηεξ ΓΣΤΗ, γηα κα μπμνεί θάπμημ πνόζςπμ κα βνίζθεηαη ζηεκ Πνμεδνία
ηεξ, απαηηείηαη όπςξ ε Σνάπεδα από ηεκ μπμία πνμένπεηαη, κα έπεη εγγεγναμμέκα ζημ Ιεηνώμ ηεξ
ΓΣΤΗ, ημοιάπηζημκ 80 μέιε.

Μήπσο είλαη γηα ηνλ ίδην απηφ ιφγν πνπ ζήκεξα ην Σ.Τ-ΔΣΤΚ θαιχπηεη ΓΧΡΔΑΝ (ζε
αληίζεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ) ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο, νη νπνίνη, πεξηιακβάλνληαλ θάπνηε
αλάκεζα ζ΄ απηνχο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιηφ ηνπο εκεξ. 18.7.2007: «Έπξεπε λα ζέβνληαη
θαη κε θαλέλα ηξφπν λα κελ θαηαρξψληαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο»;
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Αιήζεηα, πνηνο επηβαξχλεηαη κε ην ηεξάζηην θφζηνο ηεο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο, φρη
κφλν ησλ ππαιιήισλ απηψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο; χκθσλα κε ηνπο πην επηεηθείο
ππνινγηζκνχο, θαιχπηνληαη απφ ην Σ.Τ-ΔΣΤΚ εδψ θαη 3 ρξφληα, ρσξίο λα θαηαβάιινπλ νχηε έλα
ζελη εηζθνξά, 300 ηνπιάρηζηνλ άηνκα. ’ απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη, σο ππάιιεινο ηεο Δζληθήο,
θαη ν ίδηνο ν Πξφεδξνο ηεο ΔΣΤΚ.
Αθήλνληαο ηε κλήκε καο λα πάεη φζν πην καθξηά κπνξεί, δηαπηζηψλνπκε φηη «θάπνηνη», ΓΔΝ καο
είραλ ζπλεζίζεη, ζην παξειζφλ, ζε ηέηνηνπ είδνπο …ζπαηάιεο.2
Πνηνο ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο ΓΧΡΔΑΝ
Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο απφ ην Σ.Τ-ΔΣΤΚ;
Μήπσο ε ελίζρπζε ηνπ αγψλα πνπ δίλεη ε ίδηα ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαθέξεη λα ζπγθξαηήζεη ην καγηθφ αξηζκφ ησλ 80 κειψλ ζηελ Δζληθή, θαη φρη γηα
ζηήξημε άιισλ, «θαηά θαληαζίαλ» αγψλσλ;

«Ο ΝΟΧΝ ...ΝΟΔΗΣΧ»
Σεηάξηε 18.7.2007 ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζήο ηνπ εκεξ. 11 Ινπιίνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
δηφξηζε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο ηνπο Υξηζηφδνπιν Υξηζηνδνχινπ, ηέσο Γηνηθεηή ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, Γηάλλε Κνπθηάδε, πξψελ επξσβνπιεπηή θαη θαζεγεηή Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ,
θαη επηθεθαιήο, ην Υξίζην ηαπξηλάθε, θαζεγεηή, πξψελ Τπνπξγφ Δξγαζίαο.
Καζνξίζηεθαλ επίζεο θαη νη φξνη εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο, σο εμήο:




Δπηβεβαίσζε ή όρη ηεο ύπαξμεο πξαθηηθήο κεηαμύ ΔΣΤΚ θαη πλδέζκνπ Σξαπεδώλ γηα ηε
δηαδηθαζία απόζπαζεο εξγαδνκέλσλ.
Καηά πόζνλ ε εξγνδόηεζε ησλ θ. θ. Θνπθπδίδε θαη Πξίθηε (ησλ δύν απνζπαζκέλσλ ζηειερώλ
ηεο Δζληθήο από ηελ Διιάδα) απνηεινύζε απόζπαζε εξγαδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ην θνηλνηηθό
θεθηεκέλν.
Καηά πόζνλ ηπρόλ δηαπίζησζε ύπαξμεο πξαθηηθήο κεηαμύ ΔΣΤΚ θαη πλδέζκνπ Σξαπεδώλ
ζπγθξνπόηαλ κε ην Δπξσπατθό θεθηεκέλν.

Σεηάξηε 25.7.2007 Η Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε αθνξκή ηελ
πξσηάθνπζηε θαη απαξάδεθηε αληηκεηψπηζε ησλ κειψλ ηεο απφ ην Σ.Τ–ΔΣΤΚ (κε πιεξσκή ησλ
απαηηήζεψλ ηνπο, απεηιέο, εθβηαζκνί θιπ.), θάιεζε ηα κέιε ηεο ζε Παγθχπξηα ζπλάληεζε ζηελ
Αθηή ηνπ Κπβεξλήηε.

2

Γηα λα αληηιεθζεί ν αλαγλώζηεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κέρξη θαη ην απεξγηαθό Σακείν ηεο ΔΣΤΚ, απέθεπγε λα
απνδεκηώζεη ην Πξνζσπηθό, αθόκε θαη γηα απεξγίεο πνπ θαινύζε ε ίδηα ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. Πξνζπαζνύζαλ δειαδή
πάληνηε λα «μεθεύγνπλ», αθόκα θαη από ην απηνλόεην.
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Καηά ηε ζπλάληεζε θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο,
απνθαζίζηεθε ε ππνγξαθή Γήισζεο / Δμνπζηνδφηεζεο, κε ηελ νπνία:





Δθθξαδόηαλ ε έληνλε δηακαξηπξία ησλ κειώλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ γηα ηε ζηάζε ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ.
Δθθξαδόηαλ ε αλεζπρία ησλ κειώλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ σο πξνο ηελ αζθάιηζή ηνπο από ην ελ ιόγσ
Σακείν.
Εεηήζεθε από ηελ Σξάπεδα: H άκεζε δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξώλ ησλ κειώλ ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ αιιά θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Σξάπεδαο ζην πην πάλσ Σακείν θαη
Δμνπζηνδνηήζεθε ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηε
δεκηνπξγία λένπ απηνηεινύο Σακείνπ Τγείαο.

Πέκπηε 26.7.2007 Η εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, κέζα ζηνλ νινέλα απμαλφκελν παληθφ ηεο πνπ
πξνεξρφηαλ απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παξαηηήζεσλ κειψλ ηεο θαη πξνζρψξεζή ηνπο ζηε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, «επηζηξάηεπζε» θαη ηνλ (θίια πξνζθείκελν ζηνλ θ. Λ. Υαηδεθσζηή), Πξφεδξν ηεο
ΓΔΔ θ. Γ. Παλαγφπνπιν, ν νπνίνο, κνλφπιεπξα πιεξνθνξεκέλνο, επηρείξεζε, κε
απαξάδεθηεο δειψζεηο, φρη κφλν λα παξέκβεη ζην έξγν ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αιιά θαη λα παξαβηάζεη βαζηθέο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη
δηθαηψκαηα, σο ηεο ειεπζεξίαο άπνςεο, βνχιεζεο θαη δξάζεο.
Παξαζθεπή 27.7.2007 Αληηδξψληαο άκεζα, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εμέδσζε αλαθνίλσζε κε ηίηιν “Tν
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα καο γηα ίδξπζε λέαο ζπληερλίαο είλαη
αδηαπξαγκάηεπην”.
Η εγθχθιηνο, κεηαμχ άιισλ, αλέθεξε:
«Λππνύκαζηε πξαγκαηηθά, επεηδή ν πξόεδξνο ηεο ΓΔΔ, κνλόπιεπξα πιεξνθνξεκέλνο, ρσξίο θαλ
λα καο ζπλαληήζεη, ρσξίο λα ξσηήζεη ηελ άπνςή καο, παξεκβαίλνληαο ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα
κηαο άιιεο ρψξαο, έγηλε αληηθείκελν πξνο ρξήζε, θαη θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ,
βηάζηεθε λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα δήηεκα πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά εκάο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ ΔΣΔ,
εμππεξεηώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνπο ηδηνηειείο ζηόρνπο κηαο αλαμηόπηζηεο εγεζίαο. Η ειεπζεξία
ηνπ ζπλδηθαιίδεζζαη, θχξηε πξφεδξε ηεο ΓΕΕ, δελ παξαβηάδεηαη κε απηφβνπιεο επηινγέο θαη
εγγξαθή ζε κηα λέα ζπληερλία αιιά απφ ηηο βεβηαζκέλεο θαη απξνθάιππηεο δειψζεηο ζαο, πνπ
έγηλαλ, ππαθνχνληαο θαηά γξάκκα ζηηο ππνδείμεηο ηεο εγεζίαο ηεο ΕΣΤΚ».
H αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαηέιεγε σο εμήο:
«Μέξα κε ηε κέξα απνδεηθλύεηαη, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, όηη ε απηνλφκεζε καο απφ κία
απηαξρηθή εγεζία πνπ βάδεη ζε δεύηεξε κνίξα ηελ άπνςε θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηεο θαη
πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηελ άπνςε ηεο αδηαθνξώληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο, ήηαλ απφθαζε φρη κφλνλ
νξζή αιιά θαη ζσηήξηα. Πάληα ζα καο βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο λα ππεξαζπηδόκαζηε αληδηνηειώο
ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΣΔ σο άκεζα ελδηαθεξόκελνη θαη όρη σο απηόθιεηνη
εξγαηνπαηέξεο θαη επαγγεικαηίεο ζπλδηθαιηζηέο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο ζθαξθάισζαλ ζηελ
αλψηαηε ηεξαξρία, κε ηηο αλάινγεο απνιαβέο, κε ηξφπν πνπ είλαη γλσζηφο ζε φινπο»!!!
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ΜΑΥΗ
άββαην 28 Ηνπιίνπ2007, p.28

ΜΑΥΗ
άββαην 28 Ηνπιίνπ2007, p. 28

Σξίηε 21.8.2007 Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ θ. Α. Υξηζηνδνχινπ
ζηα γξαθεία ηεο πληερλίαο καο ηα νπνία είραλ, ηφηε, σο έδξα ηνπο ην Γηθεγνξηθφ Γξαθείν ηνπ
Ννκηθνχ καο πκβνχινπ. Η επίζθεςή ηνπ -φπσο καο ελεκέξσζε- έγηλε κέζα ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηεο ππνβιεζείζαο, εθ κέξνπο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, αίηεζεο, γηα παξαρψξεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο σο πληερλία. Ο Έθνξνο, αθνχ πξνέβεθε ζηνλ απαξαίηεην έιεγρν ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Βηβιίσλ ηεο, θαηέιεμε πσο ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πιεξνχζε φια ηα θξηηήξηα θαη
πξνυπνζέζεηο γηα λα εγγξαθεί επίζεκα σο πληερλία. Δλεκέξσζε επίζεο ηελ Πξνζσξηλή
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, πσο φια ηα ζεκεία ηεο «έλζηαζεο» πνπ ππέβαιε ε ΔΣΤΚ ζηηο 12.6.2007
ήηαλ απνξξηπηέα θαη δελ ζπληζηνχζαλ ιφγν γηα πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Χο εθ ηνχηνπ, αλέθεξε πσο ζα ελεκέξσλε ζρεηηθά
ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ηεο ΔΣΤΚ θαη φηη, εληφο ησλ επνκέλσλ ιίγσλ εκεξψλ θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κελφο Απγνχζηνπ 2007, ζα πξνρσξνχζε ζηελ
έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Σεηάξηε 22.8.2007 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ελεκέξσζε ηνλ Έθνξν πληερληψλ θ. Α Υξηζηνδνχινπ γηα
ηελ εθδηθεηηθή ελέξγεηα ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Τγείαο (Σ.Τ-ΔΣΤΚ) λα κελ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο
Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο (claims) πνπ είραλ ππνβάιεη κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (βιέπε
18.7.2007). Ο Έθνξνο, αθνχ εμέθξαζε ηελ κεγάιε ηνπ έθπιεμε γηα ην γεγνλφο, δήηεζε φπσο ην
παξάπνλν ππνβιεζεί θαη γξαπηψο, έζησ θαη απφ έλαλ επεξεαδφκελν, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα
πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθή έξεπλα. Ακέζσο κεηά, εηνηκάζηεθε ζρεηηθή θαηαγγειία ε νπνία, αθνχ
ππνγξάθεθε απφ 15 κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ππνβιήζεθε ζηνλ Έθνξν πληερληψλ.
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Παξαζθεπή 24.8.2007 & Σξίηε 28.8.2007 Αμησκαηνχρνη ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πήξαλ ηειεθσληθέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηνλ Έθνξν πληερληψλ φηη
φια έβαηλαλ νκαιά ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίζεκε εγγξαθή ηεο
πληερλίαο καο. Σνπο αλέθεξε επίζεο φηη ην Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζα
εθδηδφηαλ, ην αξγφηεξν, ζε ηξεηο κέξεο, δειαδή κέρξη ηελ 31.8.07.
Γεπηέξα 27.8.2007 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, αηζζαλφκελε ην ρξένο ηεο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο αδειθνχο
καο νη νπνίνη είραλ πιεγεί απφ ηηο πξσηνθαλείο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα ζπλεηζθέξεη
θη΄ ίδηα ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, πξνθήξπμε έξαλν ππέξ ησλ ζπκάησλ, κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Απφ ηνλ έξαλν, ζπγθεληξψζεθε ην πνζφ ησλ €3.400.- ην νπνίν
παξαδφζεθε ζηηο 13.9.07 ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Μ. Κφθθηλν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί
ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ αλνίρζεθε ζηελ Σξάπεδά καο.
Σεηάξηε 29.8.2007 Πεξηήιζαλ ζηελ αληίιεςε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ θήκεο πνπ θπθινθνξνχζαλ θαη νη νπνίεο ήζειαλ ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ λα
πξνρσξεί κε λέεο κεζνδεχζεηο, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηά ηεο λα θαζπζηεξήζεη πεξηζζφηεξν ηελ
εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. (Δίρε -πξνθαλψο- πιεξνθνξεζεί φηη ε «έλζηαζε» πνπ είρε ππνβάιεη
ζηηο 12.6.07, επξφθεηην λα απνξξηθζεί).
Με αθνξκή ηηο πην πάλσ θήκεο, ζηειέρε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είραλ ζπλάληεζε κε ην Ννκηθφ ηεο
χκβνπιν, θαηά ηελ νπνία, θξίζεθε ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα απνζηαιεί εθ κέξνπο ηνπ, ζρεηηθή
επηζηνιή πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ. Η επηζηνιή εηνηκάζηεθε θαη ζηάιζεθε απζεκεξφλ. Μέζσ
ηεο επηζηνιήο κεηαθεξφηαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ε έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ κειψλ ηεο
Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα ηε κεγάιε θαζπζηέξεζε πνπ
παξαηεξείην, σο πξνο ηελ εγγξαθή ηεο.
Πέκπηε 30.8.2007 Ο Έθνξνο πληερληψλ, πιεξνθφξεζε ηειεθσληθά ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (επαλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά φζα είρε αλαθέξεη ζηηο 21.8.07 θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηα Γξαθεία καο), φηη, εληφο ηεο εκέξαο, ζα ελεκέξσλε ηνπο
Ννκηθνχο πκβνχινπο ηεο ΔΣΤΚ, πσο θαλέλα απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία βαζηδφηαλ ε έλζηαζή
ηεο, δελ κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα πξνρσξνχζε ζηελ επίζεκε εγγξαθή
ηεο πληερλίαο καο.
Παξαζθεπή 31.8.2007 ε λέα ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ν Έθνξνο πληερληψλ, ελεκέξσζε ηελ
Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, πσο, ελψ ήηαλ έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ζηελ
έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δέρζεθε ηειεθψλεκα απφ ηελ ΔΣΤΚ, ζην
νπνίν ηνπ αλαθέξζεθε πσο εληφο ηεο εκέξαο, ζα θαηέζεηε κέζσ ησλ Ννκηθψλ ηεο πκβνχισλ,
λέα «ζηνηρεία» αλαθνξηθά κε ηελ «έλζηαζή» ηεο θαη ηα νπνία, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ήηαλ
«ζνβαξά». Ο Έθνξνο πιεξνθφξεζε επίζεο ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη ιφγσ απηήο
ηεο εμέιημεο, ε έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ζα θαζπζηεξνχζε
γηα αθφκα ιίγεο κέξεο.
Γεπηέξα 3.9.2007 Σα «ζηνηρεία» απηά, ειιείςεη άιισλ «επηρεηξεκάησλ», απνηεινχζαλ θαη ην
ηειεπηαίν ραξηί γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο: Σελ
θαζπζηέξεζε ηεο επίζεκεο εγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε νπνία, φπσο δηαθαηλφηαλ, ήηαλ πιένλ
ζέκα εκεξψλ. Καη επεηδή δελ είρε ηελ «πνιπηέιεηα» λα δερηεί κία θαηλνχξηα «ήηηα», δειαδή ηε
λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ΓΔΝ ΓΗΣΑΔ, κέζα ζηελ απειπηζία ηεο λα εκπιέμεη
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ζε «θαηαγγειία» ζπλαδέιθνπο καο, ελ αγλνία ησλ ηδίσλ φπσο εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρηεθε,
αθήλνληάο ηνπο ηειηθά, πιήξσο εθηεζεηκέλνπο ζηα κάηηα ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο,
θαη φρη κφλν.
Καη εμεγνύκε πσο: Καηάγγεηιε γξαπηψο ζηνλ Έθνξν πληερληψλ, κέζσ ησλ Ννκηθψλ ηεο
πκβνχισλ, φηη ζπλάδειθνη καο, δέρηεθαλ -ηάραηεο- εθβηαζκνχο θαη απεηιέο γηα λα
δηαγξαθνχλ απφ ηελ ΔΣΤΚ θαη λα εγγξαθνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Γηα ...«ηεθκεξίσζε» ηνπ
ηζρπξηζκνχ ηεο, ζηάιζεθε ζηνλ Έθνξν θαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κε νλφκαηα θαη αξηζκνχο
ηειεθψλσλ 11 ζπλαδέιθσλ. κσο, φπσο δηαπηζηψζεθε αξγφηεξα, θαλέλαο ζπλάδειθνο δελ είρε
ππνγξάςεη ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε. Καη φια απηά, ρσξίο λα ληξαπεί θαη ρσξίο λα ζθεθηεί ηηο
ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε πξάμε ηεο, γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο / κέιε ηεο.

Δξσηήκαηα:
 Γηαηί ε ΓΣΤΗ δεκ πνμέβεθε ζηεκ «θαηαγγειία» αοηή ζημ πνμκηθό δηάζηεμα πμο μεζμιάβεζε από

ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ηεξ «έκζηαζήξ» ηεξ μέπνη ηηξ 31.8.08 αιιά πενίμεκε ηεκ ηειεοηαία
ζηηγμή γηα κα ημ πνάλεη;

 Γηαηί θακέκαξ από ημοξ ζοκαδέιθμοξ δεκ οπέγναρε ηεκ «θαηαγγειία»;
 Ιήπςξ

θάπμημη ηεξ εγεζίαξ ηεξ ΓΣΤΗ, ηνέθμκηαξ αοηαπάηεξ γηα ηε «δύκαμή» ημοξ,
δηαβεβαίςκακ ημοξ ζοκαδέιθμοξ αοημύξ όηη ηα μκόμαηά ημοξ δεκ ζα έβγαηκακ πμηέ ζηεκ
επηθάκεηα;

εκείσζε: Σα νλόκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ελέπιεμε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, έγηλαλ -αλαπόθεπθηαγλσζηά αξγόηεξα, αθνύ ν ζρεηηθόο θαηάινγνο πεξηιήθζεθε ζηελ πξνζθπγή πνπ θαηαρώξεζε ε
ΔΣΤΚ ελαληίνλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (εκεξ. 2.11.2007) γηα ηελ επίζεκε εγγξαθή ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ σο πληερλία!!!
Αξθεηνί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ «βξέζεθαλ» ζηνλ «θαηάινγν» ηεο
ΔΣΤΚ, είραλ ην ζάξξνο (θη΄ απηφ ηνπο ηηκά ηδηαίηεξα) λα δειψζνπλ απεξίθξαζηα θαη
θαηεγνξεκαηηθά φηη πνηέ δελ είραλ πηεζζεί ή απεηιεζεί γηα λα παξαηηεζνχλ απφ ηελ ΔΣΤΚ
θαη λα εγγξαθνχλ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Γηα λα αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο ην βαζκφ αιεζείαο ηεο
πεξηβφεηεο «θαηαγγειίαο» ηεο ΔΣΤΚ, αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη νη πξναλαθεξζέληεο ζπλάδειθνη,
καο πιεξνθφξεζαλ φηη «αληηιήθζεθαλ» πσο ηα νλφκαηά ηνπο είραλ εκπιαθεί ζε
«θαηαγγειία», φηαλ ηνπο ηειεθψλεζε ν ίδηνο ν Έθνξνο πληερληψλ, γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά
πφζν ε «θαηαγγειία» απηή επζηαζνχζε.
Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί εδψ, ε πεξίπησζε ζπλαδέιθνπ, ν νπνίνο κφιηο πιεξνθνξήζεθε φηη ην
φλνκά ηνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν νλνκάησλ πνπ απέζηεηιαλ νη Ννκηθνί
χκβνπινη ηεο ΔΣΤΚ ζηνλ Έθνξν πληερληψλ, ζίρηεθε ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ απέζηεηιε
ακέζσο ηελ παξαίηεζή ηνπ, ζηελ ΔΣΤΚ. Σελ ίδηα ζηηγκή κάιηζηα, εληάρζεθε ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Σν ζπλάδειθν απηφ, νθείινπκε λα ζπγραξνχκε ζεξκά γηα ην ζάξξνο ηνπ λα θάλεη πξάμε απηφ
πνπ έλνησζε, ρσξίο δεχηεξε ζθέςε.
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Σελ ίδηα κέξα, ν Έθνξνο πληερληψλ ελεκέξσζε ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, αθ’ ελφο γηα ηελ λέα «θαηαγγειία» ηεο ΔΣΤΚ θαη αθ’ εηέξνπ γηα ηε ζθέςε πνπ
έθαλαλ, ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ν ηφηε Πξντζηάκελνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θ. Κ. Κππξηαλνχ γηα παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο, γηα Γλσκάηεπζε.
ηειέρε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, λνηψζνληαο λα ηνπο πλίγεη ην δίθαην, αληέδξαζαλ θαη
δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα γηα ηελ πξφζεζή ηνπο απηή, ε νπνία -αλαπφθεπθηα- ζα πξνθαινχζε
πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηελ εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Με αθνξκή ηε λέα απηή εμέιημε θαη κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, δηεπζεηήζεθε
θαη πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ ίδηα κέξα, ζπλάληεζε ζηειερψλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ κε ηνλ Ννκηθφ ηεο
χκβνπιν.
Δθείλν φκσο πνπ καο άθεζε άλαπδνπο, ήηαλ ε επθνιία κε ηελ νπνία, εγεζία ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ην κνλνπψιηφ ηεο, άθεζε εθηεζεηκέλα
αξθεηά κέιε ηεο. Ήηαλ -πξνθαλψο- κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ έπαηξλε (ηνλ Μάην ηνπ 2007) ηηο
εηζηζειηθέο απνθάζεηο ηεο ΓΗΑ ΜΑ, ΥΧΡΗ ΔΜΑ, δίρσο λα ηελ ελδηαθέξεη πνζψο αλ ηα
260 -ηφηε- κέιε ηεο, δειαδή νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα έκελαλ ζην
δξφκν.
χκθσλα κε ηα δηθά ηεο «κπαιά», ζηελ Κχπξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελ έηεη 2007, δελ
πξέπεη, λα ιεηηνπξγεί θαη λ’ αληηπξνζσπεχεη Σξαπεδηθνχο Τπαιιήινπο άιιε πληερλία
Σξαπεδηθψλ, πέξαλ απφ ηελ ΔΣΤΚ. Ο ιφγνο; Η κείσζε ησλ Τπεξπξνλνκίσλ ηνπ
«Γηεπζπληεξίνπ» ηεο.
Γηεξσηφκαζηε πξαγκαηηθά, ηη ζα ζπκβεί αχξην, αλ κηα ηξίηε ζπληερλία ηδξπζεί ζηνλ
Σξαπεδηθφ ρψξν ζηελ Κχπξν. Γελ ζα ηχρεη, άξαγε, ε ζπληερλία απηή, παξφκνηαο ιπζζαιέαο
πνιεκηθήο απφ ηελ εγεζία ηεο ηέσο κνλνπσιηαθήο ζπληερλίαο ΔΣΤΚ φπσο θαη ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ;
Γελ ζα είλαη ην ίδην ή θαη κεγαιχηεξν, ην κέλνο πνπ ζα «πξέπεη» λ’ αληηκεησπίζνπλ νη
ζπλάδειθνη πνπ ζα πάξνπλ ηέηνηα απφθαζε, απφ απηνχο πνπ φρη κφλν αηζζάλνληαη «ηδηνθηεζία
ηνπο» ηνλ Σξαπεδηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν ηεο Κχπξνπ, αιιά πηζηεχνπλ πσο απνηεινχλ θαη
ηελ πξνζσπνπνίεζή ηνπ; Ίδσκελ !!!
Σξίηε 4.9.2007 πλερίζηεθαλ νη δηακαξηπξίεο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ηφζν πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ θ. Α. Υξηζηνδνχινπ φζν θαη πξνο ηνλ
Πξντζηάκελν Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θ. Κ. Κππξηαλνχ, γηα ηελ πξφζεζή
ηνπο λα παξαπέκςνπλ ην ζέκα ηεο εγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο, γηα Γλσκάηεπζε. Τπνγξακκίζηεθε, πσο κηα ηέηνηα εμέιημε εμππεξεηνχζε ηνπο
ζηφρνπο ηεο ΔΣΤΚ, αθνχ νπζηαζηηθά, ε εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζα θαζπζηεξνχζε.
Αλαθέξζεθε επίζεο ζηνπο πην πάλσ, φηη θαηά ηελ άπνςή καο, ε αλνρή πνπ είραλ επηδείμεη πξνο
ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ήηαλ ππεξβνιηθή γη’ απηφ θαη γίλνληαλ ζθέςεηο εθ κέξνπο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ
γηα πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηνγξαθηθήο δηάζθεςεο, ψζηε λα γηλφηαλ γλσζηή ζην θνηλφ ε αδηθία ζε
βάξνο ηεο πληερλίαο καο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο Πξνζσξηλήο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ήηαλ πεπεηζκέλα φηη επηδεηθλπφηαλ ππεξβνιηθή αλνρή σο
πξνο ηηο ελέξγεηεο ηεο ΔΣΤΚ, βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη, ζηνλ πεξί πληερληψλ Νφκν, δελ
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ππάξρεη θακία λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ππνβνιή έλζηαζεο απφ νπνηνλδήπνηε, ζε αίηεζε
γηα εγγξαθή πληερλίαο θαη σο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ άπνςή καο, ε έλζηαζε ηεο ΔΣΤΚ ζα
έπξεπε εμ’ αξρήο λα είρε απνξξηθζεί ρσξίο λα εμεηαζηεί. Γλσξίζακε ηέινο ζηνπο θ.θ.
Κππξηαλνχ θαη Υξηζηνδνχινπ φηη, αλ ρξεηαδφηαλ, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ήηαλ έηνηκε λα πξνζθχγεη θαη
ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην.
Οη θ. θ. Κππξηαλνχ, θαη Υξηζηνδνχινπ καο αλέθεξαλ φηη, παξφιν πνπ ζπκκεξίδνληαλ ηε ηελ
άπνςή καο πσο αθφκα θαη νη θαηλνχξηεο «θαηαγγειίεο» ηεο ΔΣΤΚ δελ ζα έπξεπε λα ζπληζηνχλ
ιφγν γηα πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε, ζεσξνχζαλ νξζφηεξν λα απνηαζνχλ γηα Ννκηθή πκβνπιή
ζηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο, δειαδή ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα. Μαο γλψξηζαλ φηη ε
εηζήγεζή ηνπο πξνο ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα, ζα ήηαλ ΤΠΔΡ ηεο επίζεκεο εγγξαθήο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη καο ππνζρέζεθαλ φηη ζα δεηνχζαλ, φπσο ην ζέκα εμεηαζζεί απφ ηελ Γεληθή
Δηζαγγειία σο ΔΠΔΙΓΟΝ.
Η Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ λνηψζνληαο ζίγνπξε φηη, αξγά ή γξήγνξα, δελ
κπνξνχζε παξά λα δηθαησζεί, απνθάζηζε λα θάλεη αθφκε ιίγε ππνκνλή θαη λα πεξηκέλεη ηε
ζρεηηθή Γλσκάηεπζε.
Σεηάξηε 5.9.2007 Ο Έθνξνο πληερληψλ παξέπεκςε ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ζηνλ Γεληθφ
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα Γλσκάηεπζε.
Παξαζθεπή 7.9.2007 Ζ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηα πξνβιήκαηα
πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο ελέξγεηεο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε «ζπκπεξηθνξά» ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ
(Δληαίν Σακείν Τγείαο) πξνο κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ Πξνζσπηθνχ ε νπνία είρε πξνεγνπκέλσο
απνρσξήζεη απφ ηελ ζπληερλία ΔΣΤΚ, κε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο, αλαθνίλσζε ζην Πξνζσπηθφ
φηη είρε πξνρσξήζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
φινπ ηνπ Πξνζσπηθνχ γηα ζέκαηα πγείαο, κε ηαπηφρξνλε δηαθνπή ηεο αληίζηνηρεο
αζθάιηζήο ηνπ ζην Σ.Τ-ΔΣΤΚ.
Μεηαμχ άιισλ ε εγθχθιηνο αλέθεξε: «Η απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ειήθζε κε θξηηήξην ηε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθψλ αζθάιηζεο, ηφζν απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη παξνρψλ, φζν θαη πνηφηεηαο
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αιιά θαη ηελ απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ηελ χπαξμε απηήο
θαζ΄ εαπηήο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ Πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ ηα γλσζηά ζε φινπο
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Σακείν ην ηειεπηαίν ηξίκελν, ηα νπνία είλαη εληειψο
αδηθαηνιφγεηα κε βάζε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηδξχζεθε ην εληαίν Σακείν».
Σξίηε 11.9.2007 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο πξνο ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο
αλέθεξε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
«Δίλαη κε κεγάιε αλαθνύθηζε πνπ πιεξνθνξεζήθακε ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδάο καο
λα πξνρσξήζεη ζηελ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε ησλ ζπλαδέιθσλ, ε νπνία νπζηαζηηθά δελ
ππήξρε γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά από ηηο απζαίξεηεο ελέξγεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ».
«H Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σ.Τ-ΔΣΤΚ, απζαίξεηα θαη παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξόλνηεο ηεο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Σακείνπ, απέθιεηζε πνιινύο
ζπλαδέιθνπο επεηδή απιά θαη κόλνλ επέιεμαλ λα απνρσξήζνπλ από ηελ ΔΣΤΚ».
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«Υξεηάζηεθε ε γξαπηή θαηαγγειία πνιιώλ ζπλαδέιθσλ πξνο ηνλ Έθνξν πληερληψλ αιιά θαη ε
παξέκβαζή ηνπ, γηα λα αληηιεθζνύλ όηη θάπνηε, ζα έπξεπε λα πιεξώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
«ακαξησιώλ» ζπλαδέιθσλ καο, ηηο νπνίεο έζεζαλ ππό ακθηζβήηεζε κε ηηο απζαίξεηεο ελέξγεηέο
ηνπο».
Αγαπεηέ αλαγλψζηε,
πσο ζα έρεηο ήδε αληηιεθζεί απφ ηα γεγνλφηα, ε αδίζηαθηε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, πξν ηνπ
δηαθαηλφκελνπ θηλδχλνπ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο λα πξνζρσξήζεη ζηε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δελ δίζηαζε λα «παίμεη», αθφκε θαη κε ηελ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε, ηφζν
ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, εκπιέθνληαο, ζηελ φιε αληηπαξάζεζή ηεο κε ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο σο κνριφ πίεζεο, θαη ην Δληαίν Σακείν Τγείαο ησλ
Σξαπεδνυπαιιήισλ. Η εγεζία ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ, ζέινληαο –πξνθαλψο- λα ζπκπαξαζηαζεί
ζηελ «αδειθή» εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, έζπεπζε λα ελεξγήζεη εληειψο απεξίζθεπηα, «μερλψληαο»
παληειψο ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο ίδξπζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Τγείαο.
Όια ηα γεγνλφηα ηα νπνία δηαδξακαηίζζεθαλ θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζην κεγάιν απηφ δήηεκα
πνπ αθνξά ζηελ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε ησλ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ κε έκθαζε ζηελ
θάιπςε ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο -πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη πην πάλσ- ζα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά ζε άιιν, κηθξφηεξν «Υξνληθφ», ην νπνίν
ζα θπθινθνξήζεη κφιηο εηνηκαζηεί.

ΣΡΗΣΖ 2 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2007

Ζ Μέξα ηεο Γηθαίσζεο ηνπ Μεγάινπ καο Αγψλα
Ο Έθνξνο πληερληψλ, θ. Α. Υξηζηνδνχινπ, θνηλνπνίεζε ζηε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ φηη είρε παξαιάβεη ηελ ζεηηθή Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ηελ
νπνία αλέκελε θαη ν ίδηνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θαηαρσξήζεη ζην επίζεκν Μεηξψν ηνπ ηε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δειαδή ηε ΤΝΣΔΥΝΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) σο κία, επίζεκα πιένλ, εγγεγξακκέλε πληερλία ζηελ Κχπξν.
Πιεξνθφξεζε επίζεο ηε πληερλία καο, φηη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ηεο ζα έθεξε ηνλ
αξηζκφ 978/2.10.07 θαη ζα ήηαλ έηνηκν γηα παξαιαβή ζηηο 4.10.2007.
Με ηελ έθδνζε θαη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δγγξαθήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δηαςεχζζεθαλ παλεγπξηθά
νη “Καζζάλδξεο”, πνπ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο, γηα 4 νιφθιεξνπο κήλεο, θξφληηδαλ
θαζεκεξηλά λα ελζπείξνπλ θήκεο θαη θφβν κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη, «νχηε
κία πηζαλφηεηα ζην εθαηνκκχξην δελ ππήξρε γηα ηε επίζεκε εγγξαθή ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ σο
πληερλία». Γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, δειαδή λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία ηελ
ηνικεξή θίλεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ελήξγεζαλ κε ζπλδηθαιηζηηθά
αλνξζφδνμν ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα θαη κεραληζκνχο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
Πιαηηά ρακφγεια ζηα πξφζσπα, φρη κφλν ησλ πξσηεξγαηψλ αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Μηα θίλεζε νκαδηθή, ε νπνία, κεηά απφ ζπλερή πξνζπάζεηα γεκάηε θφπνπο, ζπζίεο
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θαη κφρζνπο, θαη παξά ην πξσηνθαλέο θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ εμαζθνχζε ηφηε ε ηέσο
κνλνπσιηαθή ζπληερλία, ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη έθεξε ην πνζνχκελν: Σε δηθαίσζε, ηελ
απεμάξηεζε καο απφ «δηθηαηνξηθέο ζπκπεξηθνξέο», ηελ απεμάξηεζή καο απφ «εηζηζειηθέο»
θαη «βάλαπζεο» απνθάζεηο. Γηα κηα αθφκε θνξά απνδείρηεθε πσο: «Οπδείο κπνξεί λα επηβάιιεη
ηηο απφςεηο ηνπ ππεξβαίλνληαο ην πιαίζην ησλ Καλφλσλ αιιά θαη ην πιαίζην ησλ
Δμνπζηνδνηήζεψλ ηνπ».
Η λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ήηαλ ην «απνηέιεζκα» ηνπ αγψλα ησλ ππαιιήισλ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ελάληηα ζηε δηθηαηνξία θαη ζηνλ εηζηζειηζκφ. Ήηαλ ε λίθε ησλ
ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο επί ηεο, 20 θαη πιένλ ρξφληα, εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ, ε νπνία, σο
Γνιηάζ, αληηκεηψπηζε κε ππεξνςία, αιαδνλεία θαη απαμίσζε ην Γαβίδ, δειαδή ηα κέιε ηεο
ζηελ Δζληθή Σξάπεδα.
ηελ ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο πξνο ην Πξνζσπηθφ, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ηφληζε, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα εμήο:
«Δίλαη κε πξαγκαηηθή ππεξεθάλεηα, αιιά θαη κε αηζζήκαηα δηθαίσζεο πνπ επηθνηλσλνύκε ζήκεξα
καδί ζαο, γηα λα ζαο αλαθνηλώζνπκε, όηη απφ ηηο 2 Οθησβξίνπ 2007, ε πληερλία καο, ε
.ΤΠ.Ε.Σ.Ε, είλαη θαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε, κε βάζε ηνλ Πεξί πληερληψλ Νφκν ηνπ 1965 ηεο
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο. Καη ιέκε κε ππεξεθάλεηα, δηόηη ε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, απφ ηελ εκέξα ίδξπζήο
ηεο, ηελ 1ε Ινπλίνπ 2007, αληηκεηώπηζε ηελ πην ιπζζαιέα πνιεκηθή πνπ κπνξεί λ’ αληηκεηώπηζε
πνηέ ζε ηνύην ηνλ ηόπν, λεντδξπζείζα ζπληερλία». Καη ζπλέρηδε:
«Σώξα, κεηά θαη ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή,
απεξίζπαζηε πιένλ, αηζζαλφκελε αθφκα κεγαιχηεξε επζχλε, ζα πξνρσξήζεη άκεζα ζε όια όζα
είρε εμαγγείιεη όηη ζα πξάμεη, όηαλ αλαθνίλσλε ηελ ίδξπζή ηεο. Γηαβεβαηώλεη δε ηνπο ζπλαδέιθνπο
όηη νη απνθάζεηο -όπνηεο θη αλ είλαη απηέο- ζα ιακβάλνληαη θαηά ηξφπν απφιπηα δεκνθξαηηθφ,
ζεβόκελε πάληα ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο άπνςεο θαη έθθξαζεο».
Η εγθχθιηνο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, θαηέιεγε σο εμήο:
«Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζεη ηηο ζεξκέο ηεο επραξηζηίεο
πξνο όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ζηα δύζθνια, είηε από ηελ αξρή είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηεζζάξσλ κελώλ πνπ έρνπλ παξέιζεη από ηελ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, ζηάζεθαλ ζην πιεπξό ηεο.
Θέιεη ηέινο λα δηαβεβαηώζεη όηη ε πληερλία καο, ε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, αλήθεη ζε φινπο καο, φινπο
δειαδή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ, θαη δειώλεη
έηνηκε λα ζηαζεί δίπια ζηνλ θαζέλα από εκάο θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζε νπνηνδήπνηε πξόβιεκά ηνπ,
είηε απηό είλαη ππεξεζηαθό είηε πξνζσπηθό. Γηαηί απιά ζηε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, ζέινπκε θαη κπνξνχκε
λα είκαζηε ζσζηνί ζπλδηθαιηζηέο θαη ηαπηφρξνλα, ζσζηνί άλζξσπνη θαη ζσζηνί ζπλάδειθνη».
Πέκπηε 4.10.2007 Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζην Γξαθείν ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ θ. Αληξέα Υξηζηνδνχινπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαιήθζεθε, κε κεγάιε ραξά θαη πεξεθάληα, ην Πηζηνπνηεηηθφ
Δγγξαθήο ηεο πληερλίαο καο, απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θ.
Γηάλλν Σνχγθνπιν.
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Παναιαβή ημο Πηζημπμηεηηθμύ Γγγναθήξ
ηεξ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ από ημκ Ακηηπνόεδνμ
ηεξ Πνμζςνηκήξ Δημηθμύζαξ Γπηηνμπήξ

άββαην 6.10.2007 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πξνρψξεζε θαη κε Αλαθνίλσζε ζηνλ Ζκεξήζην Σχπν,
γλσζηνπνηψληαο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν, ηελ εγγξαθή ηεο σο πληερλία ζην επίζεκν Μεηξψν
ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οιφθιεξε ε Αλαθνίλσζε παξαηίζεηαη
θαησηέξσ:
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ΜΑΥΗ
άββαην 6 Οθησβξίνπ2007, p. 28

ΥΑΡΑΤΓΗ
άββαην 6 Οθησβξίνπ2007, p. 41

Παξαζθεπή 19.10.2007 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα λα γηνξηάζεη ην γεγνλφο, δηνξγάλσζε Γείπλν γηα ηα
κέιε ηεο παγθχπξηα, ζε Φαξνηαβέξλα ζηνλ Άγην Θεφδσξν Λάξλαθαο. Η ζπκκεηνρή μεπέξαζε
θάζε πξνζδνθία. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία παξνχζα, κε αηζζήκαηα ραξάο, πεξεθάληαο, αιιά θαη
αηζηνδνμίαο, ιφγσ θαη ησλ ειπηδνθφξσλ κελπκάησλ πνπ έθζαλαλ, ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ
εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδάο καο. Αθήλνληαο πίζσ ηηο άζρεκεο κέξεο πνπ είραλ πεξάζεη ηνπο
πξνεγνχκελνπο κήλεο, δηαζθέδαζαλ φινη καδί, κέρξη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Πνιινί κάιηζηα,
θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, δήηεζαλ ηελ ζχληνκε επαλάιεςε ηεο δηνξγάλσζεο. πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ αξθεηνί ζπλάδειθνη, έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ γηα λα
δεζνχλ ηφζν πνιχ κεηαμχ ηνπο νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Παξαζθεπή 2.11.2007 Η ιπζζαιέα αληίδξαζε ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ (ηεο «πξνζηάηηδαο» ησλ
δεκνθξαηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ), ζηελ ίδξπζε θαη λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, έθζαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο. Ση ελλννχκε;
ηνάθεθε θαηά ηεξ Ηοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ, πνμζθεύγμκηαξ ζημ Ακώηαημ
Δηθαζηήνημ, επεηδή, θαηά ηεκ άπμρή ηεξ, ε ανμόδηα Ηναηηθή Ανπή «πανακόμεζε» θαη
εκέθνηκε ηε ζύζηαζε ηεξ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ!!!

Έκειιε δειαδή, λα ην δήζνπκε θη΄ απηφ:
ημκ 21μ αηώκα, ζηεκ Ηύπνμ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, εγεζία ζοκδηθαιηζηηθήξ
μνγάκςζεξ, πςνίξ θαμηά κηνμπή, θαηαπώνεζε πνμζθογή γηα αθύνςζε ηεξ επίζεμεξ
εγγναθήξ άιιεξ ζοκδηθαιηζηηθήξ μνγάκςζεξ!!!

ΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΠΡΟΥΤΓΗ ΣΗ ΕΣΤΚ
ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
(ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΔΠΗΖΜΖ ΔΓΓΡΑΦΖ
ΣΖ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ Χ ΤΝΣΔΥΝΗΑ)
ΓΚΔΖΑΙΓΕ ΑΠΟΦΑΕ ΣΟΤ ΑΚΩΣΑΣΟΤ ΔΖΗΑΣΕΡΖΟΤ
Tεκ 1ε Ζμοκίμο 2009, ε εγεζία ηεξ ΓΣΤΗ δέπζεθε ημ πνώημ επενό «παζημύθη». Σμ Ακώηαημ
Δηθαζηήνημ, με εκδηάμεζε απόθαζή ημο, απέννηρε αίηεμα ηεξ ΓΣΤΗ γηα πνμζαγςγή μανηονίαξ
πνώεκ ζοκαδέιθμο ζηεκ οπόζεζε, ημκίδμκηαξ μάιηζηα μεηαλύ άιιςκ, όηη ε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε «ΓΖΚΑΖ
ΓΓΓΓΓΡΑΙΙΓΚΕ
Ω
ΤΚΣΓΥΚΖΑ
ΗΑΖ
ΔΓΚ
ΓΖΚΑΖ
“ΘΓΓΟΙΓΚΕ”,
ΑΘΘΑ
ΤΚΣΓΥΚΖΑ». Δηέηαλε μάιηζηα ηε δηαγναθή ηεξ ιέλεξ “ΚΕΓΟΛΕΜΗ” από ημ αηηεηηθό.
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ΣΓΘΖΗΕ ΑΠΟΦΑΕ ΣΟΤ ΑΚΩΣΑΣΟΤ ΔΖΗΑΣΕΡΖΟΤ
Σεκ 13ε Ζμοιίμο 2009, εθδόζεθε ε ΣΓΘΖΗΕ ΑΠΟΦΑΕ ημο Ακώηαημο Δηθαζηενίμο, Ε
ΟΠΟΖΑ ΑΠΟΣΓΘΓΓ ΗΑΣΑΠΓΘΣΕ ΓΖΑ ΣΕΚ ΕΓΓΖΑ ΣΕ ΓΣΤΗ, ΑΦΟΤ ε θαη’ μοζία θαη
θαηά Κόμμ αβάζημε ΠΡΟΦΤΓΕ ΣΕ ΓΖΑ ΑΗΤΡΩΕ ΣΕ ΓΠΖΕΙΕ ΓΓΓΡΑΦΕ ΣΕ
.ΤΠ.Γ.Σ.Γ, ΑΠΟΡΡΖΦΘΕΗΓ.

Ζ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ δηθαίσζε πιήξσο ηνλ Έθνξν πληερληψλ, ν νπνίνο,
θαηνρχξσζε Ννκηθά ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ σο πληερλία αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε ιάβεη θαη ηε
ζεηηθή Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ άθελε πιήξσο εθηεζεηκέλε ηελ
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ε νπνία, παξά ηελ ζέζε ηνπ Δθφξνπ πληερληψλ θαη παξά ηελ ζεηηθή
Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζπλέρηδε λα δηαηεξεί ηελ …άπνςε
φηη, θαθψο ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είρε εγγξαθεί σο πληερλία (!!!) θαη ηνχην θξφληηδε, γηα επλφεηνπο
ιφγνπο, λα δηαδίδεη πξνο πάζα θαηεχζπλζε.
Ζ απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ΔΠΗΚΤΡΧΔ ηελ Ννκηθή θαηνρχξσζε ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Καη απηφ είλαη γεγνλφο...είλαη ε πηθξή αιήζεηα γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ θαη γηα
φινπο φζνπο πίζηεπαλ (θαη κεηά βεβαηφηεηαο κάιηζηα) πσο ε χπαξμε, ε επίζεκε εγγξαθή θαη ε
ιεηηνπξγία ηεο πληερλίαο καο ζα παξέκελε έλα άπηαζην φλεηξν.

Γηαςεχζζεθαλ παλεγπξηθά!!!
Καη απηή ινηπφλ ε πξνζπάζεηα ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ λα πιήμεη ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, έπεζε ζην θελφ.
ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΕΔΘΑΗ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ίδξπζεο πληερλίαο θαη πξνζρψξεζεο ζ΄ απηή, απνηειεί ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑ
ΚΑΣΟΥΤΡΧΜΔΝΟ ΚΑΗ ΑΝΑΦΑΗΡΔΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑ θαη ΚΑΝΔΝΑ (ηεο ΔΣΤΚ
κε εμαηξνπκέλεο), δελ κπνξεί λα καο εκπνδίζεη λα ην αζθήζνπκε.
άββαην 1.12.2007 Οινθιεξψζεθε ην πφξηζκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία είρε
δηνξηζηεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηηο 11.7.2007 γηα δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθνξάο
πνπ πξνέθπςε κεηαμχ Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ΔΣΤΚ γηα ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ. Σν πφξηζκα
ζα παξαδηδφηαλ ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηε Γεπηέξα 3.12.2007.
Σξίηε 4.12.2007 Σν πφξηζκα ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, ην νπνίν δελ είρε δεζκεπηηθφ
ραξαθηήξα, παξαδφζεθε ζηνλ ηέσο Τπνπξγφ Δξγαζίαο θ. Α. Βαζηιείνπ ν νπνίνο, κε ηε ζεηξά
ηνπ, ζα ην θαηέζεηε ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη αθνινχζσο ζα ην παξέδηδε ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε. Ο θ. Βαζηιείνπ αλέθεξε φηη «πξφθεηηαη γηα κηα απφθαζε πνπ ίζσο
απνδεηρζεί ηζηνξηθή φζνλ αθνξά ζηηο κειινληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο».

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
Σξίηε 4 Γεθεκβξίνπ2007, p. 10
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άββαην 8.12.2007 Πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε πλεδξίαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εηζεγήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ηφζνλ
απφ κέιε ηεο πληερλίαο καο φζν θαη απφ κέιε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο,
αλαθνξηθά κε ηα αηηήκαηα πνπ ζα ππνβάιινληαλ απφ κέξνπο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα ηε ζχλαςε ηεο
1εο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμχ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (σο ε πιεηνςεθνχζα πληερλία) θαη
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Σεηάξηε 12.12.2007 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν «ΥΙΛΣΟΝ» ζηε Λεπθσζία, Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ αηηεκάησλ
πνπ ζα ππνβάιινληαλ εθ κέξνπο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο πιινγηθήο χκβαζεο
Δξγαζίαο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Μέζα ζε ζπλαδειθηθή αιιά θαη πνιχ θηιηθή αηκφζθαηξα,
δηεμήρζε ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ηνπ Ξελνδνρείνπ, δηεμνδηθή ζπδήηεζε επί ησλ αηηεκάησλ θαη
αθνινχζεζε επίιπζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ απνξηψλ ησλ κειψλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηε πλέιεπζε.

Σα αηηήκαηα εγθξίζεθαλ νκφθσλα.
Πέκπηε 13.12.2007 – Σξίηε 18.12.2007 ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, αμησκαηνχρνη ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ είραλ ζεηξά επαθψλ κε άιιεο πληερλίεο ζηελ Κχπξν (.Δ.Κ, Γ.Δ.Ο.Κ),
θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ ηφπνπ (Κ.Δ.Β.Δ, Ο.Δ.Β) θαη αξγφηεξα κε ηνλ
Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ θ.θ. Υξπζφζηνκν, δηαςεχδνληαο θαη αθήλνληαο εθηεζεηκέλν ηνλ
«Αξηζηείδε» 3 ηνπ «Σξαπεδηθνχ» (ην εθθξαζηηθφ φξγαλν ηεο ΔΣΤΚ) ν νπνίνο, ζε άξζξν ηνπ
ζηνλ «Σξαπεδηθφ» (έθδνζε επη.-Οθη.2007), ηζρπξίζηεθε πσο ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ «θαηαδηθάζηεθε απφ
ηηο νξγαλψζεηο ΔΚ, ΠΔΟ, ΓΔΟΚ, ΠΑΤΓΤ, ΤΔΣΔ, ΟΣΟΔ, ΓΔΔ, UNI, ETUC».
Οη επαθέο έγηλαλ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ηφζν γηα ζθνπνχο γλσξηκίαο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο αιιά θαη ζπλαδέιθνπο
άιισλ πληερληψλ, φζν θαη γηα ελεκέξσζή ηνπο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο
πληερλίαο καο θαζψο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία θαη ζηφρνπο ηεο.
’ φιεο ηηο επαθέο θαη ζπλαληήζεηο επηθξάηεζε ζεηηθφ θιίκα, φινη δε νη ζπλνκηιεηέο καο
ραηξέηεζαλ ηελ ίδξπζε ηεο πληερλίαο καο, επρήζεθαλ ηα θαιχηεξα γηα ην κέιινλ ελψ δελ
παξέιεηςαλ λα ηνλίζνπλ ηελ πξνζπκία ηνπο γηα παξνρή νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο πξνο ηε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ιφγσ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ.
Γηέςεπζαλ επίζεο, θαηεγνξεκαηηθά, πσο είραλ (ηάραηεο) θαηαδηθάζεη ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, φπσο
αλαθέξεη ζρεηηθά ην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ «Αξηζηείδε» ζηνλ «Σξαπεδηθφ».
Σεηάξηε 19.12.2007 Ο ηέσο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαηέζεζε ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
ην πφξηζκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο θαη έιαβε νδεγίεο γηα παξάδνζή ηνπ ζηα ελδηαθεξφκελα
κέξε. Ο θ. Α. Βαζηιείνπ αλέθεξε: «…κέζα απφ ην πφξηζκα κπνξνχλ θαη νη δχν πιεπξέο λα
επηιχζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά». Δμήγεζε φηη «ππάξρεη απφ ηε κία ην ζπλδηθαιηζηηθφ
3

«Αξηζηείδεο», είλαη ην ςεπδώλπκν ηαθηηθνύ αξζξνγξάθνπ ζην εθθξαζηηθό όξγαλν ηεο ΔΣΤΚ, ηνλ «Σξαπεδηθό», ν νπνίνο, αξθεηέο
θνξέο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, έρεη πξνβεί ζηε ζύληαμε θαη δεκνζίεπζε άξζξσλ, ηα νπνία, θαηαπηάλνληαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ Δζληθή Σξάπεδα αιιά θαη ην Πξνζσπηθό ηεο θαη ηα νπνία, γηα δηθνύο ηνπ (επλόεηνπο) ιόγνπο, δηαζηξεβιώλνπλ ζπλήζσο ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, παξαπιεξνθνξώληαο ηνλ αλαγλώζηε, όπσο αθξηβώο θαη ην πξναλαθεξζέλ άξζξν. Παξά ηελ «θάιπςε» πνπ (ν
«Αξηζηείδεο») ελδερνκέλσο πηζηεύεη όηη ηνπ πξνζθέξεη ην ςεπδώλπκό ηνπ, ν αλαγλώζηεο, εύθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη πνηνο
«θξύβεηαη» πίζσ από ην ζπγθεθξηκέλν ςεπδώλπκν, αθνύ ηνλ «πξνδίδεη» ν ηξόπνο έθθξαζεο αιιά θαη ε εκπάζεηα πνπ ραξαθηεξίδεη
ηα άξζξα ηνπ.
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θίλεκα, κηα θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ θψδηθα εξγαζίαο ζηα θππξηαθά
εξγαζηαθά ζέκαηα θαη απφ ηελ άιιε είλαη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν». Πξφζζεζε επίζεο, πσο «εθεί
πνπ ζπγθξνχνληαη ηα δχν ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα εξγαιείν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Με ην
πφξηζκα πηζηεχσ φηη δίδεηαη απηή ε δηέμνδνο, δειαδή ηη επηθξαηεί, ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζέζκηα ή ην
θνηλνηηθφ θεθηεκέλν».
Πέκπηε 20.12.2007 Ο θ. Α. Βαζηιείνπ επέδσζε ην πφξηζκα ζηα δχν εκπιεθφκελα κέξε, ηελ
Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ ΔΣΤΚ. ην πφξηζκα, ε Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή πξνέβεθε ζηηο εμήο
εηζεγήζεηο γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ:
Πεξηνξηζκό ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα ηεο έγθξηζεο πνπ ε ΔΣΤΚ απαηηεί λα δίλεη ζε πεξηπηώζεηο
απνζπάζεσλ.
Δμεύξεζε ιύζεο πνπ λα επηηξέπεη ζε κία Σξάπεδα λα ρξεζηκνπνηεί γηα νξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα αξηζκό πξνζώπσλ.
Να επηηξέπνληαη απνζπάζεηο γηα νξηζκέλν (κηθξήο δηάξθεηαο) ρξνληθό δηάζηεκα (ίζσο κέρξη έλα
έηνο) ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΔΣΤΚ.
Αμηνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Βηνκεραληθώλ ρέζεσλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Μεζνιάβεζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε πξαθηηθήο θαη ελζσκάησζε ζε ζπιινγηθή ζύκβαζε.
ΗΜΕΡΙΝΗ
Πέκπηε 20 Γεθεκβξίνπ2007, p. 33

ΠΟΛΙΣΗ
Παξαζθεπή 21 Γεθεκβξίνπ2007, p. 15

Παξαζθεπή 21.12.2007 ε λέα έθηαθηε πλεδξία, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ απνθάζηζε φπσο ε 1ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζή ηεο, πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Ξελνδνρείν ΥΙΛΣΟΝ ζηε Λεπθσζία, ζηηο 23 Ιαλνπαξίνπ 2008 θαη ψξα 4.30 κ.κ.
Παξαζθεπή 28.12.2007 Τπνβιήζεθαλ απφ ηελ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πξνο ην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Σξάπεδαο θ. Μηρ. Κφθθηλν, ηα αηηήκαηα ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, γηα ηε
ζχλαςε ηεο 1εο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, φπσο απηά εγθξίζεθαλ θαηά ηελ Έθηαθηε
Γεληθή πλέιεπζε εκεξ. 12.12.07.
Γεπηέξα 7.1.2008 Με ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ έηνπο (2008) ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. επεθχιαμε ην δηθφ ηεο
«δψξν» ζηνπο λένπο (ππφ δνθηκαζία) ζπλαδέιθνπο καο. Καηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε κειψλ ηεο
Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο γηα ζπδήηεζε επί ησλ
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αηηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ, έγηλε απνδεθηφ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αηηήκαηα ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ην νπνίν αθνξνχζε ζηελ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε φισλ ησλ ππφ δνθηκαζία
ζπλαδέιθσλ. Γηα πξψηε θνξά ζηα Κππξηαθά Σξαπεδηθά δεδνκέλα, ππφ δνθηκαζία Σξαπεδηθνί
Τπάιιεινη ζ΄ απνιάκβαλαλ ην σθέιεκα ηεο Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο. Σν επίηεπγκα απηφ,
γλσζηνπνηήζεθε ζην Πξνζσπηθφ κε ζρεηηθή εγθχθιην, ηελ ίδηα κέξα. Με ηελ ίδηα εγθχθιην, ε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο επί
ησλ αηηεκάησλ καο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο ΓΧΡΔΑΝ Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
Κάιπςεο, ηφζν ησλ κφληκσλ φζν θαη ησλ ππφ δνθηκαζία ζπλαδέιθσλ ζηελ Σξάπεδά καο)
ζπλερίδνληαλ.
Μέζσ ηεο κεγάιεο απηήο επηηπρίαο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δφζεθε απνζηνκσηηθή απάληεζε πξνο
ηνπο γλσζηνχο ακθηζβεηνχληεο -ηφηε- ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηεθδηθήζεη αηηήκαηα απφ ηε
Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο.

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
Σεηάξηε 9 Ηαλνπαξίνπ2008, p. 10

ΗΜΕΡΙΝΗ
Γεπηέξα 14 Ηαλνπαξίνπ2008, p. 44
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Απαληνχκε φκσο ζηνπο ίδηνπο απηνχο ακθηζβεηίεο, θαη κε ηα εμήο εξσηήκαηα:
1. θέθηεθαλ -άξαγε- πνηέ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα λα πεηχρνπλ ηελ θάιπςε ΟΛΧΝ ησλ
ππφ δνθηκαζία ζπλαδέιθσλ ζε ζέκαηα Τγείαο, αθνχ ην θφζηνο θάιπςήο ηνπο είλαη αξθεηά
ρακειφ, ελψ, ην ηπρφλ φθεινο ηνπο, πνιχ κεγάιν έσο θαη ηεξάζηην;
2. θέθηεθαλ -άξαγε- πνηέ, λα δηαπξαγκαηεπηνχλ
Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε γηα ΟΛΑ ηα κέιε ηνπο;

γηα

λα

πεηχρνπλ

Γσξεάλ

Σεηάξηε 23.1.2008 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν «ΥΗΛΣΟΝ» ε 1ε Γεληθή πλέιεπζε
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ζηηο εξγαζίεο ηεο νπνίαο πεξηιακβαλφηαλ θαη ε δηελέξγεηα ςεθνθνξίαο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ 1νπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. Μέζα ζε θηιηθφ θιίκα, κε πξσηφγλσξν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο (πέξαλ ηνπ 70% ησλ κειψλ) κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κέζα απφ απφιπηα
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, εθιέγεθαλ σο κέιε ηνπ 9κεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, (θαη΄
αιθαβεηηθή ζεηξά), νη εμήο: Γεκεηξίνπ Μαξία, Θενράξνπο Αληξέαο, Κνχηζνπκπαο Αληξέαο,
Ολνπθξίνπ Μαξία, αββίδνπ Έθε, πλέζε Μαξία, Σαιηάλνο Γηψξγνο, Σνχγθνπινο Γηάλλνο θαη
Υξηζηνθή Αληξέαο.
Γεπηέξα 28.1.2008 Σα 9 εθιεγέληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλήιζαλ ζε πλεδξία
θαη ζχκθσλα θαη κε ηηο Πξφλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην 1ν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, θαηαξηίζηεθε ζε ζψκα, σο εμήο: Γεκεηξίνπ Μαξία – Πξφεδξνο, Σαιηάλνο
Γηψξγνο – Αληηπξφεδξνο, αββίδνπ Έθε – Γξακκαηέαο, πλέζε Μαξία- Οξγαλσηηθφο
Γξακκαηέαο Υξηζηνθή Αληξέαο – Σακίαο, θαη Θενράξνπο Αληξέαο, Κνχηζνπκπαο Αληξέαο,
Ολνπθξίνπ Μαξία, Σνχγθνπινο Γηάλλνο, κέιε.
Γεπηέξα 4.2.2008 Με ζρεηηθή εγθχθιηφ ηνπ, ην λενεθιεγέλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ δηαβεβαίσζε ηα κέιε ηεο πληερλίαο φηη φινη καδί ζα ζπλερίζνπλ, απφ νπνηαδήπνηε
ζέζε θαη λα θαηέρνπλ, λα επηδεηθλχνπλ ηνλ ίδην δήιν θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα θαιψο λννχκελα
ζπκθέξνληα φισλ αλεμαίξεηα ησλ κειψλ ηεο πληερλίαο.
Σν Γ.. ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ επηθεληξψζεθε κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ζην δχζθνιν έξγν
πνπ αλέιαβε, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην 2008, ην νπνίν είρε
εγθξηζεί ζηηο 23.1.08, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο Γεληθήο ηεο πλέιεπζεο θαη ην νπνίν
πεξηιάκβαλε:
1. Γηαπξαγκάηεπζε ησλ αηηεκάησλ ηεο θαη θαηάιεμε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο γηα ηε
ζύλαςε ηεο 1εο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο.
2. Αγνξά ηδηόθηεησλ γξαθείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πληερλίαο.
3. Δμαζθάιηζε Γσξεάλ ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ΟΛΩΝ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ζηηο Καηαζθελώζεηο Σ.Τ.Π.Δ.Σ κέζσ ζπκθσλίαο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο.
4. Κπθινθνξία εθθξαζηηθνύ νξγάλνπ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ
5. Έθδνζε Καξηώλ Μέινπο γηα όια ηα κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ
6. πκθσλίεο κε Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο θαη Σνπξηζηηθά Γξαθεία γηα εμαζθάιηζε εηδηθώλ ηηκώλ
γηα ηα κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ
7. Γεκηνπξγία ηεο λέαο Ηζηνζειίδαο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
8. Γηεθπεξαίσζε όισλ ησλ αηνκηθώλ αιιά θαη νκαδηθώλ αηηεκάησλ ησλ κειώλ ηεο πξνο ηελ
Σξάπεδα, ζρεηηθώλ κε εξγαζηαθά ζέκαηα.
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άββαην 1.3.2008 Η εθεκεξίδα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο «Η Παξέα καο» (Σεχρνο αξηζ. 5 –
Μάξηηνο 2008) έθεξε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο (κεηά απφ 9 κήλεο), ηε Γλσκάηεπζε ηνπ
Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ επίκαρε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
θαη ηεο ΔΣΤΚ θαηά ην 2007, ηελ νπνία παξέζεζε απηνχζηα.
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ
Πλήρης δικαίωση των θέσεων της Εθνικής Σράπεζας
Με ζαθείο ππνδείμεηο πξνο ηνλ ππνπξγό
Εξγαζίαο & Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ
ηνπνζεηείηαη ν γεληθόο εηζαγγειέαο ζηε
γλωκάηεπζή ηνπ εκεξνκελίαο 29.5.2007 ζην
ζέκα ηεο απόζπαζεο ππαιιήιωλ ζηελ
Κύπξν από ηνλ κεηξηθό Όκηιν ηεο Εζληθήο
Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο. Η γλωκάηεπζε
απηή, πνπ γηα πξώηε θνξά βιέπεη ην θωο
ηεο δεκνζηόηεηαο κέζα από ηηο ζηήιεο καο,
νξηνζεηεί, κε ηελ απζεληηθόηεηα θαη ηελ
εγθπξόηεηα ηνπ αλώηαηνπ λνκηθνύ
ιεηηνπξγνύ ηεο Δεκνθξαηίαο, ην θαζεζηώο
πνπ θαζνξίδεηαη ηόζν από την ευρωπαϊκή
όσο και από την εθνική νομοθεσία.

Όπωο ηνλίδεηαη ζηε γλωκάηεπζε, ε δηάηαμε
ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπηωζε ηεο Εζληθήο
Τξάπεδαο είλαη ην Άξζξν 49 ηεο Σπλζήθεο
πεξί Ιδξύζεωο ηεο Επξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο,
ην νπνίν απαγνξεύεη ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ
ειεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ πνπ
παξέρνληαη από επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε
ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Ε.Ε., ζε κηα άιιε
επηρείξεζε ηνπ ίδηνπ Οκίινπ πνπ βξίζθεηαη
ζε άιιν θξάηνο κέινο.

Με βάζε ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ
θνηλνηηθνύ δηθαίνπ, ε νπνία απνξξέεη
από ηε λνκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηωλ
Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ, ην Άξζξν 49
ΕΚ ππεξηζρύεη νπνηνπδήπνηε
λνκνζεηήκαηνο, δηνηθεηηθήο απόθαζεο ή
πξαθηηθήο ή δηθαζηηθήο απόθαζεο, πνπ
είλαη αζύκβαηε κε απηό θαη, ωο εθ ηνύηνπ,
ε ηειεπηαία παξακέλεη αλεθάξκνζηε.
Σπκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγεη ε
γλωκάηεπζε, ε επηζηνιή ηνπ Υπνπξγείνπ
Εξγαζίαο ηεο 3.8.2006 δελ απερεί ην
εθαξκνζηέν δίθαην.
«Παξέα κε ηελ Εζληθή»
Έηνο 1ν, Τεύρνο 5
Σάββαην 1 Μαξηίνπ 2008

ρεηηθφ κε ηε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ήηαλ θαη δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο
«Φηιειεχζεξνο» εκεξ. 6.3.2008, κε ηίηιν: «Αλαηξνπέο ζρέζεσλ Σξαπεδψλ – ΔΣΤΚ / Άθπξε ε
πξαθηηθή ηεο πληερλίαο θαη κε ζπκβαηή κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία».

21

ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο: 06/03/2008 13:28:50
Εζληθή: Γλωκάηεπζε θαηαπέιηεο γηα απνζπάζεηο
Σηήξημε ζηε ζέζε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο όζνλ αθνξά ηηο απνζπάζεηο εξγαδνκέλωλ δίλεη γλωκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ
Εηζαγγειέα Πέηξνπ Κιεξίδε, ε νπνία βγαίλεη ζην θωο ηεο δεκνζηόηεηαο έπεηηα από νθηώ κήλεο. Με αθνξκή ηελ θξίζε
πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμύ ΕΤΥΚ θαη Εζληθήο ηνλ πεξαζκέλν ρξόλν, ν Γεληθόο Εηζαγγειέαο κε γλωκάηεπζε ηνπ
εκεξνκελίαο 29 Μαΐνπ 2007, είρε αλαθέξεη πξνο ηνλ πξώελ ππνπξγό Εξγαζίαο, Αληώλε Βαζηιείνπ, όηη ην δηθαίωκα ηεο
απόζπαζεο εξγαδνκέλωλ είλαη ζπκβαηό κε επξωπαϊθή νδεγία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 49 ΕΚ. Αθόκε, επηζεκαίλεηαη
όηη ε πξαθηηθή ηεο ΕΤΥΚ λα εγθξίλεη ηηο απνζπάζεηο εξγαδνκέλωλ είλαη άθπξε θαη κε ζπκβαηή κε ηηο επξωπαϊθέο
λνκνζεζίεο.
Σε άιιν ζεκείν ηεο γλωκάηεπζεο, επηζεκαίλεηαη όηη ε ζύκβαζε ηεο ΕΤΥΚ κε ηνλ Εξγνδνηηθό Σύλδεζκν Τξαπεδώλ δελ
θαιύπηεη ην ζέκα ηωλ απνζπάζεωλ, ζε αληίζεζε κε ηα όζα ππεζηήξημε ε ΕΤΥΚ θαη ην Υπ. Εξγαζίαο.
Παξά ηε γλωκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα ην Μάην, ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην έπεηηα από πξόηαζε ηνπ ππνπξγείνπ
Εξγαζίαο αλέζεζε ην θαινθαίξη ζε ηξηκειή επηηξνπή ηε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο. Η απόθαζε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο,
πνπ δεκνζηεύζεθε πξηλ ιίγνπο κήλεο, είλαη αληίζεηε κε ηε ζέζε πνπ είρε εθθξάζεη ν θ. Κιεξίδεο.
Η γλωκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα δεκνζηεύεηαη ζήκεξα ζηε δηκεληαία εθεκεξίδα ηεο Εζληθήο θαη κέξνο ηεο
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ηύπν κέζω ηεο εθεκεξίδαο Φηιειεύζεξνο.

Οιφθιεξε ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο εκεξνκελίαο 29.5.2007, βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα καο: www.sypete.com

Σεηάξηε 12.3.2008 Με αθνξκή ηε δεκνζίεπζε απηνχζηαο ηεο Γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνχ
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, εμέδσζε ζρεηηθή εγθχθιην, κε ηίηιν:
«Κφιαθνο γηα ηελ ETYK ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα!!! - Να απνινγεζεί ε
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ πξνο φιν ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο».
Η εγθχθιηνο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ αλαθέξζεθε εθηελψο ζηε Γλσκάηεπζε ηνλίδνληαο φηη ε Γλσκάηεπζε
απηή, απνηεινχζε πξαγκαηηθφ θαηαπέιηε θαη θφιαθν γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, αθνχ δηθαίσλε
θαηά 100% ηε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ.
Απεπζπλφκελε πξνο ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, ε εγθχθιηνο, αλέθεξε:
«Κύξηνη, αλ είραηε ίρλνο επαηζζεζίαο θαη αμηνπξέπεηαο, ζα έπξεπε λα πξνρσξνύζαηε, πξώηα ζε
δεκόζηα απνινγία πξνο όιν ην Πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεγαίλαηε
ζηα ζπίηηα ζαο».
Καη έθιεηλε σο αθνινχζσο:
«Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Γηα καο, ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα, απνηειεί δηθαίσζε ησλ αγώλσλ πνπ αξρίζακε θαη
νη νπνίνη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ
ελίζρπζε/ελδπλάκσζε ηεο πληερλίαο καο, ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Σαπηόρξνλα, ζεσξνύκε όηη κε ηε ζπλεηή
αιιά θαη ζπλεπή ζηάζε καο, παξά ηηο ύβξεηο, ηηο εηξσλείεο θαη ηνπο πξνπειαθηζκνύο, απνηξέςακε
ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ λα βάιεη ινπθέην ζηελ Δζληθή.

22

ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ
ήκεξα ινηπόλ, πνπ όια έρνπλ έξζεη ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο θαη έρεη μεθαζαξίζεη πνηνη
ζεβάζηεθαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πνηνη όρη, Α ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΝΑ ΠΡΟΥΩΡΖΟΤΜΔ
ΜΠΡΟΣΑ, αθήλνληαο πίζσ καο ην παξειζόλ, πνπ ηόζν καο ηαιαηπώξεζε θαη καο έθεξε ζην ρείινο
ηνπ γθξεκνύ θαη λα εξγαζηνύκε γηα ην θαιό ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’
απηήλ.
Αο κε μερλάκε πνηέ όηη νη κηζζνί θαη ηα σθειήκαηά καο, γηα ηα νπνία ζαο δηαβεβαηώλνπκε γηα
αθόκε κηα θνξά όηη πάληα ζα είκαζηε αηαιάληεπηα δηεθδηθεηηθνί, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε
ηελ πνξεία ηεο Σξάπεδάο καο».

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
Παξαζθεπή 14 Μαξηίνπ2008, p.10

άββαην 22.3.2008 Πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ε πξψηε δηήκεξε έμνδνο ησλ κειψλ
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζην Ξελνδνρείν Coral Beach, ζηελ Πάθν. Σφζν νη
ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείραλ φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο είραλ κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία, απφ
ηε κηα λα «ραιαξψζνπλ» θαη λα πεξάζνπλ φκνξθα, καθξηά απφ ηηο έγλνηεο θαη ηηο ζθνηνχξεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θη’ απφ ηελ άιιε, λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο.
Πέκπηε 27.03.2008 Οινθιεξψζεθε ε αγνξά ησλ Γξαθείσλ καο ζην θέληξν ηεο
Πξσηεχνπζαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηε Λεσθφξν πχξνπ Κππξηαλνχ 13Γ΄ (πξψελ αληαξφδα),
ζηνλ 5ν φξνθν ηνπ Μεγάξνπ «ΛΑΒΙΝΙΑ». Με εγθχθιηφ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ γλσζηνπνίεζε, κε ηδηαίηεξε ραξά, ην γεγνλφο ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο.
Παπαζθεςή
Μέζα ζη ο πιαί ζη ο η υν δη αππαγ αη εύζευν ε η ε Δη οί θεζε η ερ
Τπάπεδαρ γη α η εν ε Σςιιογη θή Σύ βαζε Επγαζί αρ ε  ΤΠΔΣ Δ πέηςσε ηεν ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΚΑΣΟΥΤΡΩΖ ενόρ εθ ηυν παιαη όη επυν υθειε άη υν η υν ςπαιιήιυν η ερ Εζνη θήρ η ερ ΓΩΡΔΑΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηυν παη δη ών όιυν ανεξαί πεηα ηυν ζςναδέιθυν ζηη ρ Παη δη θέρ Καηαζθενώζεη ρ
ηος Σ ΤΠΔΣ Τα εί ος Υγεί αρ Πποζυπη θού Εζνη θήρ Τπάπεδαρ η ερ Ειιάδορ ΑΕ ζη ο Δη όνςζο
θαη ζη ε Φαιθη δη θή αθού ΟΛΑ η α έξοδα ζς εη οσήρ ζα θαιύπη ονη αη εθεξήρ από η εν
Τπάπεδα Με ζσεη η θή εγθύθιη ό η ερ ε Σ ΥΠΕΤ Ε ενε έπυζε ζσεη η θά όιοςρ η οςρ ζςναδέιθοςρ
η ερ Τπάπεδαρ έιε η ερ θαη ε
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Γεςηέπα
ε η α πποζπάζεη α ανηη πεπη ζπαζ ού αιιά θαη δε η οςπγί αρ ζύγσςζερ
εη αξύ η ος Πποζυπη θού ε εγεζί α η ερ ΕΤΥΚ ε αναθοί νυζή η ερ γνώπη ζε ζη οςρ ζςναδέιθοςρ
η ερ Εζνη θήρ Τπάπεδαρ όη η εί σε εξαζθαιί ζεη απη ζ ό ζέζευν γη α ζς εη οσή παη δη ών
ζςναδέιθυν ζη η ρ Καη αζθενώζεη ρ η ος Τ ΥΠΕΤ Μέσπη ρ εδώ θανένα ππόβιε α
Ηαναθοί νυζε η ερ ό υρ ζςνέση δε αναθέπονη αρ συπί ρ νηποπή πυρ ε ζς εη οσή η υν παη δη ών
ζη η ρ Καη αζθενώζεη ρ ζα ήη αν δυπεάν αθού εί σε
δεη εζεί ε επη ζη οιή η ερ ε θάιςτε η ος
ζςνόιος η υν εξόδυν από η εν Εζνη θή Τπάπεδα η ερ Ειιάδορ
ε βάζε ππαθη η θή πος ε ί δη α ε
Τπάπεδα εθαπ όδεη γη α η α έιε η ος πποζυπη θού η ερ
Δί ναη εξόθζαι ο πυρ οη ζςνηάθηερ ηερ εγθςθιί ος ε ηε ιέξε ππαθηη θή εννοούζαν ηο
υθέιε α πος εί σε θεπδί ζεη ε  ΤΠΔΣ Δ θαη ηο οποί ο εί σε γνυζηοποη ήζεη όιη ρ
έπερ
πποεγος ένυρ
Ό υρ ο εγυη ζ όρ θαη ε αιαδονεί α ηοςρ δεν ηοςρ επέηπεταν να ποςν
ηα ππάγ αηα ε ηο όνο ά ηοςρ
Απύζ ενο η ο ζπάζορ θαη εγάιε ε αναί δεη ά η οςρ Ταςη όσπονα θανέναρ ζεβαζ όρ ππορ ηεν
οπγάνυζε πος ΔΠΑΝΑΦΔΡΔ ππορ όθειορ ΟΛΩΝ ηυν ζςναδέιθυν ηο ζεζ ό ηερ Γυπεάν
ζς εηοσήρ ηυν παη δη ών ηυν ςπαιιήιυν ηερ Δζνη θήρ ζη η ρ Καη αζθενώζεη ρ η ος Τ ΥΠΕΤ

ΑΝΑΠΟΦΔΤΚΣΟΔΡΩΣΖΜΑΠΡΟ ΣΖΝΖΓΔΗ ΑΣΖ ΔΣΤΚ
Ενοτιετη θό ί σως επη βάιιεταη ό ως να τεζεί
ΠΩ ΚΑΗ ΓΗ ΑΣΗ ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔΣΟΩΦΔΛΖΜΑΣΩΝΤΠΑΛΛΖΛΩΝΣΖ ΔΘΝΗ ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗ ΑΓΩΡΔΑΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΖΣΩΝΠΑΗ ΓΗ ΩΝΣΟΤ ΣΗ  ΚΑΣΑΚΖΝΩΔΗ  ΣΟΤΣ ΤΠΔΣ
Βιέπε θαη
ΜΖΠΩ ΓΗ ΑΥΑΡΖ ΠΑΛΗ ΣΖ

ΟΜΟΗ ΟΜΟΡΦΗ Α ΣΑΩΦΔΛΖΜΑΣΑΜΔΣΑΞΤΟΛΩΝΣΩΝΜΔΛΩΝΣΖ ΔΣΤΚ

Σεν επυηού ε επί ζερ

Ποη α ανηαιιάγ αηα πήπε αν πήπε γη ΄ αςηή ηεν παπασώπεζε
Σο ζί γοςπο πάνηυρ εί ναη όηη ηο Πποζυπη θό ηερ Δζνη θήρ δεν πήπε θανένα ανηάιιαγ α
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Σπί ηε
ΗΣ ΥΠΕΤ Ε αθού δήη εζε ζσεη η θή ενε έπυζε από η ε Δη οί θεζε η ερ Τπάπεδαρ
θαη πιεποθοπήζεθε πυρ θα ί α ζπλελλφεζε δελ ππήξμε κε ηελ ΔΣΤΚ εξέδυζε ππορ
αποθαη άζη αζε η ερ αιήζεη αρ ζσεη η θή αναθοί νυζε ππορ η ο Πποζυπη θό η ονί δονη αρ η α εξήρ
πλάδειθνη, επίζεκα θαη ππεύζπλα ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ε δσξεάλ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ζηηο Καηαζθελώζεηο ηνπ Σ.Τ.Π.Δ.Σ, έγηλε πξαγκαηηθόηεηα κεηά από
ζπληνληζκέλεο θαη επηηπρείο ελέξγεηεο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ. Η Σς θωνί α ε η ην Δι οί κηζη η ηρ
Τπάπεζαρ εθαπ όζη ηκε ππώη α γι α η ην πεπζι νή πεπί οδο και θα εθαπ οζη εί και γι α η η
θεη ι νή Ηεν ιόγωσ υωνί α εί ναη σθέιεκα πνπ απνιάκβαλαλ παιαηφηεξα κφλν νη ππάιιεινη
ηεο Εζληθήο θαη ην νπνίν επαλαθεξδίζζεθε απφ ηε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε θαη ΔΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΙ
ΠΡΑΚΣΙ ΚΗ
Εύλογα εί ναι επί ζηρ και η α επωη ή αη α Γηαηί η όζα σπόνι α η ζςνη εσνί α ΕΤΥΚ δελ θξφληηζε
λα δηαθπιάμεη η ο δι καί ω α η ηρ δωπεάν ζς εη οσήρ η ων παι δι ών η ων ςπαλλήλων η ηρ Εθνι κήρ
Τπάπεζαρ Μαρ δι και ώνει πλήπωρ η ο γεγονόρ όη ι οι η ηρ ζςνη εσνί αρ ΕΤΥΚ η έσονη αρ
οη ι δήποη ε άλλο να αρ ποςν ή να αρ αποδεί ξοςν αναγθάδονταη να περη ορη στούν ζηελ
αληηγξαθή ηδεψλ, πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο .ΤΠ.Ε.Σ.Ε».
Με η εν ί δη α εγθύθιη ο ε Σ ΥΠΕΤ Ε ενε έπυζε η ο ζύνοιο η υν ζςναδέιθυν θαη γη α η η ρ
εθδη θεηη θέρ ενέπγεη ερ ζηη ρ οποί ερ εί σε πποβεί ε εγεζί α ηερ ΔΣΤΚ ηο θαιοθαί πη ηος
πποεγού ενος έηοςρ
εη ρ βάπορ παη δη ών ζςναδέιθυν η ερ Εζνη θήρ θαη οη οποί ερ
αθοπούζαν ζη ο ζέ α η υν Καη αζθενώζευν
Ηαναθοί νυζε η ερ Σ ΥΠΕΤ Ε ανέθεπε ζσεη η θά Αξί ζει λοι πόν η ον κόπο να ενη επωθούν οι
ζςνάδελθοι η ηρ Εθνι κήρ όη ι απηφο πνπ πξνζπάζεζε (αλεπηηπρψο θαη πάιη) λα ζηεξήζεη ην
δηθαίσκα παηδηψλ, ζπλαδέιθσλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο λα ζπκκεηάζρνπλ ην θαινθαίξη ηνπ
2007 ζηηο Καηαζθελψζεηο ηνπ Σ.Τ.Π.Ε.Σ, ήηαλ ε ίδηα ε ΕΣΤΚ. Ολόγορ Απλά και όνο επει δή
οι γονεί ρ η οςρ ζςνάδελθοί αρ ζη ην Εθνι κή εί σαν αποσωπήζει από έλη η ηρ Ελήξγεζε
δειαδή κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, φπσο εθδηθεηηθά ελήξγεζε θαη κε ην Σακείν Τγείαο Το
σει πόη επο ό ωρ εί ναι όη ι ζη ην πεπί πη ωζη αςη ή ζηφρνο ηνπο ήηαλ παηδηά ςπαλλήλων η ηρ
Τπάπεζάρ αρ
Πέκπηε 22.05.2008 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ κε ζεηξά εγθπθιίσλ ηνπ,
αλαθνίλσζε ζηα κέιε ηεο πληερλίαο, ηελ ππνγξαθή ζπκθσληψλ κε Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο
θαη Σνπξηζηηθά Γξαθεία, κε εμαζθάιηζε εηδηθψλ ηηκψλ θαη πξνζθνξψλ γηα ηα κέιε ηεο. ια ηα
κέιε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζα κπνξνχλ, εθεμήο, λα επσθεινχληαη εηδηθψλ ηηκψλ θαη πξνζθνξψλ γηα ηηο
ζεξηλέο ηνπο, θαη φρη κφλν, δηαθνπέο κε ηε ρξήζε ηεο Πξνζσπηθήο ηνπο «Κάξηαο Μέινπο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ».
Παξαζθεπή 23.5.2008 Η Δζληθή Σξάπεδα πξνρψξεζε ζε απφιπζε Γηεπζπληηθνχ ηεο ζηειέρνπο
(κέινπο ηεο ΔΣΤΚ) ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε δηαζεζηκφηεηα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 25.4.07. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, απφ ηελ εκέξα δειαδή,
πνπ ν ζπλάδειθνο είρε ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα (νη ιφγνη ηνπ είραλ γλσζηνπνηεζεί) κέρξη θαη ηελ
εκέξα ηεο απφιπζήο ηνπ, ε πληερλία πνπ ηνλ αληηπξνζψπεπε δελ δήηεζε θακία εμήγεζε γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ ην κέινο ηεο ηεινχζε ζε δηαζεζηκφηεηα, νχηε θαη πξνέβεθε ζε νπνηαδήπνηε άιιε
ελέξγεηα πνπ αθνξνχζε ζην ζέκα απηφ. Οη ελέξγεηεο ηεο έγηλαλ κεηά ηελ απφιπζή ηνπ (βι.
18.6.2008).
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Γεπηέξα 26.05.2008 Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ κε εγθχθιηφ ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
Δζληθήο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ηεο, δειαδή, ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο
ηεο Σξάπεδαο, ηνπ πξσηνπνξηαθνχ αηηήκαηφο ηεο γηα παξαρψξεζε ΓΧΡΔΑΝ
ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ζε ΟΛΟΤ ηνπο ζπλαδέιθνπο, δειαδή ρσξίο ηελ
απνθνπή ηνπ πνζνζηνχ 1,25% επί ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπο, κε ηηο πθηζηάκελεο θαιχςεηο. Η
πκθσλία, κέζσ ηεο νπνίαο γηα πξψηε θνξά Σξαπεδηθνί Τπάιιεινη ζηελ Κχπξν ζ’
απνιακβάλνπλ έλα ηέηνην σθέιεκα, επεηεχρζε, κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
κεηαμχ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο γηα ηε ζχλαςε ηεο πιινγηθήο
χκβαζεο Δξγαζίαο. Η ΓΧΡΔΑΝ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ζα παξέρεηαη ζ’ φινπο
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Σξάπεδά καο, κέρξη θαη ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έζησ θαη εάλ απηνί
ζα έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ είρε δείμεη ηε κεγάιε ηεο
επαηζζεζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Τγεία ησλ ζπλαδέιθσλ καο αιιά θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο. Ίζσο επεηδή, θάπνηνη πξνζπάζεζαλ λα παίμνπλ κ’ απηή (αξλνχκελνη λα
πιεξψζνπλ απαηηήζεηο ζπλαδέιθσλ ιφγσ απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ ΔΣΤΚ), γηα λα
εμππεξεηήζνπλ -πξνθαλψο- αιιφηξηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ίζσο πάιη, ιφγσ ηεο κεγάιεο
απνγνήηεπζεο πνπ φινη καο λνηψζακε ζε ζρέζε κε ην γλσζηφ, άδνμν ηξφπν κε ηνλ νπνίν
δηαιχζεθε ην Σακείν Τγείαο ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηηο 31.12.05, ην νπνίν,
ζπγθξηλφκελν κε ηα αληίζηνηρα Σακεία ησλ άιισλ Σξαπεδψλ, ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ην
θαιχηεξν κε δηαθνξά.

ΑΛΗΘΕΙΑ
Σξίηε 27 Μαΐνπ2008, p.25
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Σξίηε 27.5.2008 Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ 1ε Δπέηεην Ίδξπζεο ηεο, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε ηδηαίηεξε
ραξά, θπθινθφξεζε θαη ην 1ν ηεχρνο ηνπ εθθξαζηηθνχ ηεο νξγάλνπ «Ζ Δπηινγή καο» ην
νπνίν άθεζε άξηζηεο εληππψζεηο θαη αγθαιηάζηεθε κε ζέξκε απ΄ φια ηα κέιε καο αιιά θαη
απφ αξθεηνχο άιινπο ζπλαδέιθνπο καο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. Πέξαλ ησλ πξνζδνθηψλ καο ήηαλ
θαη ηα πνιχ ζεηηθά κελχκαηα πνπ πήξακε απφ ζπλαδέιθνπο καο πνπ εξγάδνληαη ζε άιιεο
Σξάπεδεο, νη νπνίνη, φπσο θαη πιεζψξα ζπλαδέιθσλ καο ζηελ Δζληθή, ζπγράξεθαλ ηε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ γηα ηελ πξσηνβνπιία, ην πεξηερφκελν, ην ήζνο θαη ηδηαίηεξα γηα ην πςειφ επίπεδν
ηνπ εθθξαζηηθνχ καο νξγάλνπ.
Αληίγξαθα ηεο «Δπηινγήο καο» δφζεθαλ ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Κχπξν θαη
ζηελ Διιάδα, σο επίζεο ζε Τπνπξγεία, ζηνλ Αξρηεπίζθνπν Κχπξνπ θ. θ. Υξπζφζηνκν, ζην
Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζην Κ.Δ.Β.Δ, ζηελ Ο.Δ.Β, ζε άιινπο, νηθνλνκηθνχο θαη κε,
θνξείο ηνπ ηφπνπ θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλαδέιθνπο άιισλ Σξαπεδψλ. Οη πιείζηνη εθ ησλ πην
πάλσ ραηξέηεζαλ ηελ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη εθθξάζηεθαλ κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ηελ
«Δπηινγή καο».
Παξφκνηα κελχκαηα ζπλερίδνπκε λα παίξλνπκε κέρξη θαη ζήκεξα θαη απφ αξθεηέο άιιεο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρνπκε έιζεη ζε επαθή.
Γπζηπρψο φκσο δελ έιεηςαλ θαη αληηδξάζεηο ληξνπήο απφ αξηζκφ θιαδηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη
άιισλ αμησκαηνχρσλ ηεο ΔΣΤΚ. ε κία πξνζπάζεηα λ’ απνηξέςνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο άιισλ
Σξαπεδψλ απφ ην λα δηαβάζνπλ ην εθθξαζηηθφ καο φξγαλν θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηδία άπνςε,
θξφληηζαλ λα η’ αξπάμνπλ, θπξηνιεθηηθά, κέζα απφ ηα ρέξηα ηνπο. ηε ζπλέρεηα έζηεηιαλ
πίζσ ζηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ζθηζκέλα, φζα έληππα είραλ θαηαθέξεη λα καδέςνπλ, αθνχ
πξνεγνπκέλσο θξφληηζαλ λα «δηαθνζκήζνπλ» αξθεηά απφ απηά, κε πξνζθηιή ηνπο επίζεηα
θαη χβξεηο.

Ζ παξνηκηψδεο ξήζε «Έμεζηη Κιαδνκελίνηο Αζρεκνλείλ» ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ
πεξίπησζε, αθνχ ραξαθηεξίδεη ηφζν απηνχο πνπ ελήξγεζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ φζν θαη
απηνχο πνπ ηπρφλ έδσζαλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Χο γλσζηφ, ε εξκελεία ηεο ξήζεο απηήο
είλαη: «Απφ ηέηνηαο πνηφηεηαο αλζξψπνπο, κφλν ηέηνηα ζπκπεξηθνξά λ’ αλακέλεηο».

27

ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ

Αιήζεηα, ηη είραλ λα θνβεζνχλ;
Μήπσο έβγαηλε ζην θσο ε αιήζεηα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ελεκεξψλνληαλ επηηέινπο
ζσζηά φινη νη ππφινηπνη Σξαπεδηθνί ππάιιεινη γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβεθε ζηελ Δζληθή
Σξάπεδα, από απηνύο πνπ ηα έδεζαλ ιεπηό πξνο ιεπηό, βιέπνληαο έηζη θαη ηελ άιιε όςε ηνπ
λνκίζκαηνο, θαη όρη κόλν ηελ όςε πνπ «έληερλα» ηνπο παξνπζίαδε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ;
Μήπσο νη ππόινηπνη Σξαπεδηθνί ππάιιεινη ζηελ Κύπξν αληηιακβάλνληαλ (έζησ θαη εθ ησλ
πζηέξσλ) φηη ην 2007 ηνπο παξαπιάλεζαλ, όηαλ ηνπο θάιεζαλ λα ςεθίζνπλ γηα ην «θαιό» καο;
Μήπσο θαλεξσζεί πσο πίζσ από ηηο πξάμεηο ηνπο θξπβφηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπο
ζπκθεξφλησλ, αθνύ όια όζα είλαη γξακκέλα ζηελ «Δπηινγή καο» - Σεύρνο 1 – Μάηνο 2008, δελ
είλαη ηίπνηε άιιν παξά κόλν ε αιήζεηα γηα ηα γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ όινπο εκάο, ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα;
Μήπσο κάζαηλαλ πσο πέξαλ απφ ηελ ΕΣΤΚ, ππάξρεη θαη άιιε ΤΝΣΕΥΝΙΑ;
Μήπσο κάζαηλαλ γηα φια φζα θαηάθεξε λα πεηχρεη ε άιιε πληερλία ζηελ Κχπξν, ε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ζηνλ έλα -κέρξη ηόηε- ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο;

Σηο ίδηεο κέξεο, παξαδφζεθαλ ζην Γηεπζπληή ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο Λεκεζνχ θ.
Κψζηα Αξγπξνχ, απφ θιεηήξα ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο, ζε θιεηζηφ θάθειν, δχν
θαηεζηξακκέλα ηεχρε ηνπ εθθξαζηηθνχ καο εληχπνπ «Η Δπηινγή καο» θαη έλα ρεηξφγξαθν
ζεκείσκα ζην νπνίν αλαγξάθνληαλ ηα εμήο:
«ΚΩΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ.
ΛΤΠΩΜΑΣΕΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΣΙΑΝ ΟΤ.
ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΑ ΕΙΑΙ Ο ΑΠΟΣΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΟΣΗ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΟΤΠΑΛΛΗΛΩΝ».

Σν πην πάλσ, απνηειεί, φρη κφλν απφδεημε αλεπίηξεπηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη απφδεημε ηεο
επθνιίαο κε ηελ νπνία θάπνηνη δελ δίζηαζαλ λ’ απνθαιέζνπλ σο «απνζηάηε» θαη «πξνδφηε»,
έλα πξψελ (θαη γηα 36 νιφθιεξα ρξφληα) κέινο ηεο ΔΣΤΚ, ην νπνίν, αθνχ δηαθψλεζε κε ηνπο
ρεηξηζκνχο ηεο εγεζίαο ηεο, έθξηλε νξζφ λα δηαγξαθεί απφ κέινο ηεο.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε γξαπηή δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θ. Κ. Αξγπξνχ, ηφζν γηα ηνπο
απαξάδεθηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπο νπνίνπο δέρηεθε φζν θαη γηα ηε κεηαρείξηζε πνπ έηπραλ ηα
έληππα ηεο πληερλίαο καο. Απφζπαζκα ηεο δήισζήο ηνπ παξαηίζεηαη πην θάησ:
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«Γγώ, ςξ Δηεοζοκηήξ ημο Ηεκηνηθμύ Ηαηαζηήμαημξ ηεξ Γ.Σ.Γ (ΗΤΠΡΟΤ) ΘΣΔ ζηε
Θεμεζό, πμηέ δεκ εμπόδηζα ηεκ θοθιμθμνία εκηύπςκ ή εγθοθιίςκ ηεξ Γ.Σ.Τ.Η ζημ
Ηαηάζηεμα ημο μπμίμο πνμΐζηαμαη θαη επηπιέμκ πμηέ δεκ έπς ακηηιεθζεί ηα εκ ιόγς
έκηοπα κα ηύπμοκ ηεξ ίδηαξ μεηαπείνηζεξ όπςξ έηοπακ ηα έκηοπα ηεξ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ πμο
ακαθένς πημ πάκς. Αοηό θαη μόκμ επηβεβαηώκεη ηεκ ακςηενόηεηα ηςκ μειώκ ηεξ
.ΤΠ.Γ.Σ.Γ».
«Γίμαη πεπεηζμέκμξ όηη μ απμζημιέαξ ημο ζεμεηώμαημξ μοδόιςξ γκςνίδεη ηα πναγμαηηθά
γεγμκόηα ζηεκ Γ.Σ.Γ. γηαηί πμηέ δεκ εκεμενώζεθε ζςζηά από ηεκ εγεζία ηεξ Γ.Σ.Τ.Η,
όπςξ ελάιιμο θαη πηιηάδεξ άιιμη ζοκάδειθμη Σναπεδηθμί».
«Σμ πόηε θάπμημξ απμδεηθκύεηαη Πνμδόηεξ, Ήνςαξ, ςηήναξ ή μηηδήπμηε άιιμ, είκαη
ζέμα ημο Υνόκμο θαη ηεξ Ζζημνίαξ θαη όπη ημο πνώημο ηοπόκηα όπςξ μ απμζημιέαξ ημο
πημ πάκς ζεμεηώμαημξ. Φοζηθά μ ηίηιμξ ημο απμζηάηε θαη πνμδόηε ζήμενα δίδεηαη πμιύ
εύθμια ζε όπμημκ εθθνάζεη ηηξ δηαθςκίεξ ημο με ημοξ πεηνηζμμύξ ηεξ εγεζίαξ ηεξ
Γ.Σ.Τ.Η».
«Γκηαζζόμεκμξ ζηε .ΤΠ.Γ.Σ.Γ έπς ήζοπε ηε ζοκείδεζε μμο όηη έπναλα απέκακηη ζημοξ
ζοκαδέιθμοξ μμο αιιά θαη ζημκ εαοηό μμο ημ ζςζηό, με απμηέιεζμα κα δηαηενμύμε όιμη
μαξ ηηξ δμοιεηέξ μαξ, ζε ακηίζεζε με μενηθμύξ ζοκάδειθμοξ άιιεξ λέκεξ Σνάπεδαξ
μενηθά πνόκηα πνηκ, μη μπμίμη ήηακ μεκ μέιε ηεξ Γ.Σ.Τ.Η, αιιά βνέζεθακ ζημ δνόμμ
πςνίξ δμοιεηά».

Η «δξάζε» ηνπο φκσο, δελ πεξηνξίζηεθε εδψ… Πξσί ηεο επφκελεο, ζπλάδειθνί καο/ππάιιεινη
ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηφο καο ζηε Λεκεζφ, (θζάλνληαο ζηελ εξγαζία ηνπο) έγηλαλ κάξηπξεο
κηαο άιιεο εηθφλαο ληξνπήο. Αληίθξηζαλ, αθξηβψο έμσ απφ ηελ είζνδν ηνπ Καηαζηήκαηνο,
ηξία ηεχρε ηεο «Δπηινγήο καο» ζθηζκέλα. Καη φρη κφλν. ’ έλα απφ απηά, ην νπνίν, αο
ζεκεησζεί φηη ήηαλ αλνηγκέλν ζηελ 3ε ζειίδα, ε νπνία παξνπζηάδεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ππήξρε ηνπνζεηεκέλν, έλα θνπηί κε ζπίξηα !!!
Ση ήζειαλ άξαγε λα δείμνπλ κ’ απηή ηελ ελέξγεηα νη απξνζψπσο ελεξγήζαληεο; Πίζηεπαλ κήπσο,
πσο κε ηέηνηεο ή άιιεο παξφκνηεο ελέξγεηεο, ελέξγεηεο πνπ αλαβηψλνπλ πξαθηηθέο παξσρεκέλσλ
επνρψλ, ζα θφβηδαλ ή ζα «θίκσλαλ» ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ; Αλ απηή ηελ εληχπσζε είραλ, ηφηε:
«Πιαλψληαλ, πιάλελ νηθηξάλ».
Έηζη ακηηιαμβάκμκηαη άναγε, θάπμημη, ηεκ ειεοζενία άπμρεξ θαη έθθναζεξ;

Σέηνηεο ελέξγεηεο δελ καο πηννχλ, αληίζεηα, καο ελδπλακψλνπλ. Πεξάζακε θαη ρεηξφηεξα:
Όβξεηο, πξνπειαθηζκνχο, εθβηαζκνχο, απεηιέο απφ ην ίδην ην Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ. ε ηέηνηεο
ζπκπεξηθνξέο ε «απάληεζή» καο ήηαλ θαη ζα είλαη, ε πεξηθξφλεζε. Δκείο δελ πξφθεηηαη λα
παξαζπξζνχκε ζε παξφκνηα, ρακειά επίπεδα. Δπρφκαζηε, θάπνηα κέξα, λα θαηαθέξνπλ λα
απαιιαγνχλ απφ απηή ηελ «ζπλήζεηα» ηνπο θαη λ’ αξρίζνπλ επηηέινπο λα επηδεηθλχνπλ ηνλ
απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθή άπνςε θαη ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ.
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Παξαζθεπή 6.6.2008 Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο έηνπο απφ ηελ ίδξπζε ηεο
πληερλίαο καο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, δηνξγάλσζε Γείπλν γηα ηα κέιε ηεο,
ζε Φαξνηαβέξλα ζηνλ Άγην Θεφδσξν Λάξλαθαο. Μαδηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ κειψλ ζηελ
εθδήισζε – φπσο εμάιινπ θαη ζ’ φιεο αλεμαίξεηα ηηο εθδειψζεηο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ – γεγνλφο πνπ
θαηαδεηθλχεη ηε ζχκπλνηα θαη ηελ νκνςπρία ησλ κειψλ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ αιιά θαη ηελ
εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία ηελ πεξηβάιινπλ.
ΜΑΥΗ
Σξίηε 3 Ηνπλίνπ2008, p.43

18.6.2008 & 26.6.2008 Με αθνξκή ηελ απφιπζε Γηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
(βι. εκεξ. 23.5.2008) ην Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ κε εγθπθιίνπο ηνπ, επηρείξεζε λα ελζπείξεη
παληθφ αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο, ζέηνληαο ζέκα «ακθηζβήηεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο κνληκφηεηαο», επηθαινχκελν κάιηζηα, «πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Σξάπεδαο λα θαηαξγήζεη ην ζεκαληηθφηεξν σθέιεκα ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, πνπ κε αγψλεο ε
ΔΣΤΚ πέηπρε, ηε ΜΟΝΙΜΟΣΗΣΑ».
Γελ δίζηαζε λα γεληθεχζεη ην ζέκα, επεθηείλνληάο ην θαη ζηηο άιιεο Σξάπεδεο αλαθέξνληαο πσο
«είρε κειεηήζεη ηε ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη είρε πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ, πνπ
αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ παγθχπξηα» θαη φηη «ηα κέηξα πνπ ζα
ιακβάλνληαλ ζα αθνξνχζαλ ΟΛΟΤ». ηελ εγθχθιηφ ηνπ εκεξ. 26.6.08, γλσζηνπνηνχζε θαη ηελ
πξφζεζή ηνπ λα «επαλέιζεη ζχληνκα θαη λα αλαθνηλψζεη ηα κέηξα πνπ ζα παίξλνληαλ ζ’ φιεο ηηο
Σξάπεδεο γηα ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο γηα ηηο δχζθνιεο ψξεο πνπ
πεξλνχζαλ».
Γεπηέξα 30.6.2008 Σν Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ, κε λέα εγθχθιην ηνπ ε νπνία έβξηζε
αλαθξηβεηψλ, παξαπιεξνθφξεζεο θαη χβξεσλ, πξνθήξπμε δίσξε Παληξαπεδηθή ζηάζε
Δξγαζίαο, γηα ηελ Παξαζθεπή 4 Ινπιίνπ 2008, απφ ηηο 12:30κ.κ-2:30κ.κ., επηθαινχκελν ηφζν ηελ
χπαξμε «ρηηιεξηθψλ κεζφδσλ θαη ζχγρξνλσλ Δο-Δο» ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, φζν θαη «ηε
ζνβαξφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ ακθηζβήηεζε ζεζκψλ».
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χκθσλα κε ηελ εγθχθιηφ ηνπ, ε δίσξε απηή ζηάζε εξγαζίαο είρε σο ζηφρν «ηελ έθθξαζε ηεο
ζπκπαξάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, πνπ πθίζηαληαη θαζεκεξηλά εθβηαζκνχο, απεηιέο θαη ςπρνινγηθή παξελφριεζε απφ
ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο....» (!!!!)
Σξίηε 1.7.2008 Ηκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο πξσηνπνξηαθήο πκθσλίαο πνπ πέηπρε ε
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ε νπνία αθνξνχζε ζηε ΓΧΡΔΑΝ
ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Σεηάξηε 2.7.2008 Με αθνξκή ηελ Παληξαπεδηθή δίσξε ζηάζε εξγαζίαο πνπ είρε πξνθεξχμεη ε
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εμέδσζε εγθχθιην κε ηίηιν «Ζ Μνληκφηεηα ίζρπε θαη ζα
ζπλερίζεη λα ηζρχεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα». Αθνχ απνδνθίκαζε ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηεο
ΔΣΤΚ πνπ ζηφρν είρε λα πιήμεη γηα αθφκε κία θνξά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
Δζληθή Σξάπεδα, θάιεζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο (κέιε ηεο θαη κε) «λα παξακείλνπλ ζηηο
ζέζεηο ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ θαλνληθά». Σφληζε κάιηζηα πσο «ε ΔΣΤΚ δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη
ιφγν ζηελ Δζληθή θαη φηη δελ ζα επέηξεπε λα πεξάζνπλ νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο, φζα είραλ
πεξάζεη ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, φηαλ ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, εηζηζειηθά απνθάζηδε κέηξα πνπ
επηθχξσλαλ ζπλάδειθνη άιισλ Σξαπεδψλ, αγλνψληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ Δζληθή Σξάπεδα». Σφληδε επίζεο, πσο «απεξγηαθά ή άιια κέηξα ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζα
εθαξκνζηνχλ, κφλν εάλ θαη εθφζνλ απηφ απνθαζηζηεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ
αλήθνπλ ζηελ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη κε απφιπηα κάιηζηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο».
Με ηελ ίδηα εγθχθιην, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δηαβεβαίσζε ηφζν ηα κέιε ηεο φζν θαη φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο φηη «ε κνληκφηεηα, ίζρπε θαη ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη ζηελ Δζληθή
Σξάπεδα», αθνχ «απηφ ην δηθαίσκα ην δηαζθαιίδεη ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ». Δμήγεζε κάιηζηα πσο φηαλ εγέξζε ην ζέκα ηε απφιπζεο ηνπ
Γηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο, είρε ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηελ νπνία «δήηεζε
θαη έιαβε ηηο απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο κνληκφηεηαο πνπ ήγεηξε ε
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ» θαη πσο δελ ρξεηάδνληαλ νη «θσζηήξεο ηεο ΔΣΤΚ, πνπ έλνρα θαη εζθεκκέλα
ζησπνχζαλ γηα έλα θαη πιένλ ρξφλν, λα καο πνπλ αλ θηλδπλεχακε»!
Γηα λα δηαπηζησζεί φκσο, πφζν «πξαγκαηηθφ» κπνξεί λα είλαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ΔΣΤΚ ζην
ζέκα ηεο κνληκφηεηαο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα είλαη αξθεηφ λ’ αλαηξέμνπκε πίζσ ζην 2007 θαη
λα ηε ξσηήζνπκε γηα πνιινζηή θνξά:

Πνηνη έπαημαλ θνξψλα-γξάκκαηα ηε κνληκφηεηα ησλ 260 ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο;
Απηφο πνπ νπδφισο λνηάζηεθε γηα ηελ ηχρε θαη ηε κνληκφηεηα ΟΛΧΝ ησλ ππαιιήισλ ηεο
Δζληθήο, δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ ίδηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. Φξφληηδε κάιηζηα, ηφζν ε ίδηα φζν
θαη θιαδηθνί ηεο, λα καο «πεηνχλ» θαηάκνπηξα ηε θξάζε «Καιχηεξα λα ράζεηε ηε δνπιεηά
ζαο εζείο νη 260 ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο παξά λα θηλδπλεχζνπλ νη 10.000
Σξαπεδηθνί». Η ίδηα απηή εγεζία είλαη εθείλε πνπ ζηηο 30.6.2008 πξνθήξπμε δίσξε
Παληξαπεδηθή ζηάζε εξγαζίαο, ζέηνληαο σο ζέκα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο κνληκφηεηαο!!!
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Γχν κέηξα θαη δχν ζηαζκά!!! Πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη κέρξη θαη ζήκεξα, κε ηελ επηιεθηηθή
ινγνθξηζία θαη ζπκπεξηθνξά ηεο.
Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ν αλαγλψζηεο κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λ’ αλαηξέμεη ζηηο πξνθιεηηθά
ριηαξέο αληηδξάζεηο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ ζρεηηθά κε ηελ απφιπζε 7 ζπλαδέιθσλ ζηελ Σξάπεδα
Societe Generale, ην επηέκβξην ηνπ 2009 (βι. εγθπθιίνπο ΔΣΤΚ εκεξ. 10.8.2009, 26.8.2009,
9.9.2009 & 18.9.2009), νη νπνίεο ζε ηίπνηα δελ ζπκίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο πνπ καο έρεη ζπλεζίζεη
ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. Οχηε έληνλε δπζαξέζθεηα θαη αγαλάθηεζή εμέθξαζε, νχηε «πξνθιεηηθέο»
εγθπθιίνπο κε ην γλσζηφ, έληνλα απεηιεηηθφ θαη επηθξηηηθφ ηεο χθνο, εμέδσζε. Σν
ζεκαληηθφηεξν; ηελ πεξίπησζε ηεο Societe Generale, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ δελ ζεψξεζε
«επηβεβιεκέλν» λα πξνθεξχμεη Παληξαπεδηθή ζηάζε εξγαζίαο, νχηε θαη λα ιάβεη νπνηαδήπνηε
κέηξα ζηε ίδηα ηελ Σξάπεδα, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζεζκψλ πνπ «θαηαπαηνχληαλ»!!!
Απηφ πνπ κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί, είλαη ε παξάδνμε επηιεθηηθή
ζπκπεξηθνξά ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο σο πξνο ηελ δηαθνξεηηθή αληίδξαζε πνπ
εθδειψλεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξεί φηη ππάξρεη θαηαπάηεζε ζεζκψλ. Ζ ακεξνιεςία
πνπ επηβάιιεηαη λα έρεη, σο πξνο ηελ παξαβίαζε θαλφλσλ, λφκσλ θαη ζεζκψλ, θαίλεηαη πσο δελ
είλαη εθηθηή ζηελ πεξίπησζή ηεο. Δκείο απιά δηεξσηφκαζηε εάλ ε επίθιεζή ηεο, ζπληζηά
εξγαιείν γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, γηα λα επηβάιεη ή λα δηαηεξήζεη ζην αππξφβιεην ηηο δηθέο ηεο
«επηθξαηνχζεο» απφςεηο.
Πέκπηε 3.7.2008 Με λέα εγθχθιηφ ηεο, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ αλαθνίλσζε ηελ απφθαζή ηεο γηα
αλαζηνιή ηεο δίσξεο Παληξαπεδηθήο ζηάζεο εξγαζίαο, ε νπνία ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα
ηελ επφκελε κέξα, Παξαζθεπή 4.7.2008. ηελ εγθχθιηφ ηεο αλέθεξε πσο «αληαπνθξίζεθε
ζεηηθά ζε έθθιεζε ηεο θαο Τπνπξγνχ γηα αλαζηνιή ησλ κέηξσλ ηεο Παξαζθεπήο κέρξη λα
δηαθαλεί ε εμέιημε ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο» πνπ ζηφρν είρε «ηελ εθηφλσζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κψδηθα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εξεκίαο ζην ρψξν ησλ Σξαπεδψλ».
Σφληδε κάιηζηα, πσο «επηδίσμε ηεο ΔΣΤΚ δελ είλαη ε εθαξκνγή κέηξσλ αιιά ε εμεχξεζε ιχζεο
ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηελ απαζρνινχζαλ ζηελ Δζληθή».
Παξαζθεπή 4.7.2008 Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο άζθεζε, εθ λένπ, έληνλε
θξηηηθή γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο ΔΣΤΚ θαζψο θαη γηα ηελ «αιφγηζηε ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά ηεο», ηνλίδνληαο πσο «απφ ηε ζηηγκή πνπ ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δήισζε μεθάζαξα θαη
ρσξίο πεξηζηξνθέο, φηη ην κέηξν ηεο ζηάζεο εξγαζίαο δελ ζα εθαξκνδφηαλ ζηελ Δζληθή, ε εγεζία
ηεο ΔΣΤΚ θαηάιαβε φηη έραζε ην παηρλίδη ησλ εληππψζεσλ θαη άξρηζε, φπσο θαη ην 2007, λα
ςάρλεη γηα ζσζίβηα!».
Τπνγξάκκηδε επίζεο, φηη «ε πξψηε ζνβαξή απφπεηξα κεηά απφ πνιινχο κήλεο, ηεο εγεζίαο ηεο
ΔΣΤΚ λα δεκηνπξγήζεη θαη πάιη αλαηαξαρή ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, απέηπρε παηαγσδψο θαη πσο
«ρξεηάζηεθε κφλν κία δπλακηθή αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε νπνία θαινχζε ηα κέιε ηεο λα
εξγαζηνχλ θαλνληθά, γηα λ’ αληηιεθζνχλ νη «ζνθνί» ηεο ΔΣΤΚ φηη έπξεπε λα βξνπλ ηξφπν γηα λ’
αλαζηείινπλ ηελ πεξηβφεηε ζηάζε εξγαζίαο πνπ εμήγγεηιαλ ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο, γηα
ζπκπαξάζηαζε ηάρα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο».
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Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξεηαη φηη:
Ε ΓΣΤΗ μοδέπμηε επακήιζε γηα ημ ζέμα ηεξ απόιοζεξ ημο ζοκαδέιθμο πανά ημ
γεγμκόξ όηη ηα «ζεηηθά απμηειέζμαηα» ζηα μπμία «ήιπηδε» (ακαζηέιιμκηαξ θαη
ηεκ Πακηναπεδηθή ζηάζε Γνγαζίαξ πμο είπε πνμθενύλεη) δεκ ήνζακ πμηέ!!!




ΗΜΕΡΙΝΗ
άββαην 5 Ηνπιίνπ2008, p.43
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Πέκπηε 28.8.08 Ζ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ κε εγθχθιηφ ηεο, αλαθνίλσζε ηελ επηηπρή θαηάιεμε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεψλ ηεο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο γηα ηε ζχλαςε ηεο 1εο πιινγηθήο
χκβαζεο Δξγαζίαο. Δλεκέξσζε επίζεο ηα κέιε ηεο φηη ε πξνθαηαξθηηθή πκθσλία είρε
εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα πξνζθάιεζε ζε Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ζηηο 10.9.08, γηα ηειηθή έγθξηζε.
πγθεθξηκέλα, ε εγθχθιηνο αλέθεξε:
«Με ηε πκθσλία απηή πινπνηήζεθαλ πιήξσο φιεο νη ππνζρέζεηο πνπ θαηά θαηξνχο είρακε
δψζεη. Πεηχρακε:




Να δηαζθαιίζνπκε φια αλεμαηξέησο ηα πθηζηάκελα θεθηεκέλα ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ
Να θεξδίζνπκε φια φζα πξνέθπςαλ απφ ηε χκβαζε πνπ ππνγξάθηεθε γηα ηνλ ππφινηπν
Σξαπεδηθφ ρψξν θαη
Να βειηηψζνπκε θαηά πνιχ ηε πκθσλία καο, ζε ζρέζε κε ην ηη ζα ηζρχζεη ζηηο ππφινηπεο
Σξάπεδεο».

Πεξηιεπηηθά, ε ζπκθσλία καο πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
Ιηζζμιμγηθέξ Αολήζεηξ ύρμοξ 2% γηα θάζε πνόκμ γηα ηα έηε 2008, 2009 & 2010 με ειάπηζηε
αύλεζε €30 ημ πνόκμ, επί ημο βαζηθμύ μηζζμύ
Δςνεάκ Ζαηνμθανμαθεοηηθή Ηάιορε με ελαηνεηηθά εοκμσθμύξ όνμοξ ηόζμ γηα ημοξ μόκημμοξ όζμ
θαη γηα ημοξ οπό δμθημαζία ζοκαδέιθμοξ.
Γπακαθμνά Ιεηςμέκςκ Ωνώκ Γνγαζίαξ ζηεκ Γζκηθή Σνάπεδα
Ακαζεώνεζε ηεξ Γηδηθήξ & Γεκηθήξ θιίμαθαξ θαη ηεξ θιίμαθαξ ηςκ Ηιεηήνςκ.
Γπακαθμνά ημο Γπηδόμαημξ Σέθκςκ, ζεμακηηθά βειηηςμέκμο
Αύλεζε Γπηδόμαημξ Γάμμο
Αύλεζε ημο Ceiling ηςκ ηεγαζηηθώκ δακείςκ αιιά θαη αύλεζε ημο αημμηθμύ μνίμο, ζε €100.000
ομπιενςμαηηθά ηεγαζηηθά Δάκεηα, με εοκμσθό επηηόθημ
Ακαζεώνεζε Γπηδμμάηςκ
Αύλεζε ζημ πμζό ημο Δακείμο γηα αγμνά Αοημθηκήημο ζε €17.000 θαη βειηίςζε όνςκ
Δώνμ, €1.000 με ηεκ απόθηεζε 3μο, 4μο θ.ιπ παηδημύ
Άημθα δάκεηα
Άημθα ζπμοδαζηηθά δάκεηα γηα ζπμοδέξ (πενηιαμβακμμέκςκ θαη επαγγειμαηηθώκ) ζε ζέμαηα
ζοκαθή με Σναπεδηθέξ Γνγαζίεξ, αιιά θαη γηα μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ
Αύλεζε ηςκ Φμηηεηηθώκ Δακείςκ ζε €35.000 θαη €20.000 γηα ζπμοδέξ ζημ ελςηενηθό θαη ζηεκ
Ηύπνμ, ακηίζημηπα.
Δηθαίςμα πνήζεξ ημο Φμηηεηηθμύ Δακείμο (μέπνη €35.000) γηα μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ
ζοκαδέιθςκ.
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Η αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαηέιεγε σο εμήο: «H .ΤΠ.Ε.Σ.Ε, κε ηα φζα έρεη πεηχρεη, πέξαλ
ηεο θαζηέξσζεο πξσηνπνξηαθψλ σθειεκάησλ ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν, άξρηζε λα επαλαθέξεη ηα
παιαηφηεξα θεθηεκέλα ησλ ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο (ηα νπνία ζπζηάζηεθαλ θάπνηε ζην βσκφ
άιισλ ζπκθεξφλησλ) θαη βάδεη έηζη ΞΑΝΑ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Εζληθήο ζηε ζέζε πνπ
άιινηε είραλ ζε ζέκαηα σθειεκάησλ, δειαδή κπξνζηά απ’ φινπο ηνπο άιινπο Σξαπεδηθνχο
Τπαιιήινπο».
Γηα λ’ αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηεο ηεξάζηηαο απηήο επηηπρίαο
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (αιιά θαη γηα ηελ ηζηνξία), θξίλεηαη ζθφπηκν, ζην ζεκείν απηφ, λα γίλεη κηα
κηθξή αλαδξνκή ζε πξνγελέζηεξα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα πιινγηθψλ
πκβάζεσλ/ Χθειεκάησλ ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο:
Ζ Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ ε πξψηε Σξάπεδα (απφ ηηο Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ
Κχπξν) πνπ αλαγλψξηζε πλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν ηεο Κχπξνπ,
ζπγθεθξηκέλα ηελ ΔΣΤΚ. Τπέγξαςε δε, ηελ 1ε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο γηα ην Πξνζσπηθφ
ηεο, ην έηνο 1962.

Έθηνηε, θαη γηα 32 νιφθιεξα ρξφληα, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο επσθεινχλην θαιχηεξσλ
φξσλ εξγαζίαο θαη είραλ πεξηζζφηεξα σθειήκαηα απ’ φινπο ηνπο ππφινηπνπο Σξαπεδηθνχο
Τπαιιήινπο ζηελ Κχπξν.
Σν 1994, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν κεηαηξάπεθε ζε ηνπηθή Σξάπεδα, κε ηελ
νλνκαζία Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ. Μέζα ζηελ φιε αιιαγή, νη ππάιιεινη
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε έλα δπζάξεζην γεγνλφο: Η ίδηα ε πληερλία
ηνπο, ε ΔΣΤΚ, (έρνληαο θαη ηφηε ην ίδην πξφζσπν σο Πξφεδξν) δελ δίζηαζε λα ηνπο πξνηξέςεη
λ’ απεκπνιήζνπλ ζεκαληηθά, θεθηεκέλα σθειήκαηά ηνπο (!) ρξεζηκνπνηψληαο σο
«επηρεηξήκαηα»:
α) ην γλσζηφ δηαρξνληθφ ηεο πξφζρεκα φηη ε Εζληθή δελ «πάεη» θαιά θαη σο εθ ηνχηνπ, ην
Πξνζσπηθφ είρε «ππνρξέσζε» λα θάλεη παξαρσξήζεηο αλ ήζειε λα δηαηεξεζνχλ νη ζέζεηο
εξγαζίαο ηνπ!!!
β) ηελ νκνηνκνξθία πνπ …«έπξεπε» λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο,
φζνλ αθνξά σθειήκαηα, απνιαβέο θαη άιιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
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Οη ζπλάδειθνη, αηζζαλφκελνη φηη δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά, βξέζεθαλ νπζηαζηηθά
ρσξίο επηινγή εμ νπ θαη απνδέρηεθαλ ηειηθά, ηελ εηζήγεζε ηεο ζπληερλίαο ηνπο. Γηα πξψηε
θνξά ινηπφλ, ην 1994, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κεηά απφ ζρεηηθέο παξαηλέζεηο ηεο
πληερλίαο ηνπο, παξαηηήζεθαλ απφ ζεκαληηθφηαηα θεθηεκέλα.
Ση θξπβφηαλ άξαγε πίζσ απφ ηε ΜΔΓΑΛΖ ΑΤΣΖ ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΖ ΓΗΑ ΑΠΔΜΠΟΛΖΖ
ΚΔΚΣΖΜΔΝΧΝ ΧΦΔΛΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΓΔΗΑ ΣΖ ΔΣΤΚ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΡΓΟΓΟΗΑ;

Πνηα αληαιιάγκαηα δφζεθαλ ηφηε –αλ δφζεθαλ – γηα ηελ κεγάιε απηή παξαρψξεζε εθ κέξνπο
ηνπ Πξνζσπηθνχ; Γηαηί ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ «έπαηδε» θαη ηφηε ην ίδην έξγν, θηλδπλνινγψληαο
πάιη (ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ θάιεζε) γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο
φπσο θαη πξφζθαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ηνπ 2007;
14 ΥΡΟΝΗΑ ΑΡΓΟΣΔΡΑ, ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ,
ΜΠΖΚΔ ΚΑΗ ΠΑΛΗ ΜΠΡΟΣΑ ΑΠ’ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ, Δ ΟΣΗ ΑΦΟΡΑ ΧΦΔΛΖΜΑΣΑ
Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Δζληθήο ζηελ Κχπξν, ε πληερλία πνπ ππέβαιε αηηήκαηα θαη
δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, ε ΓΗΚΖ ΜΑ
ΤΝΣΔΥΝΗΑ, ε ζπληερλία δειαδή πνπ αληηπξνζσπεχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππαιιήινπο
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, εμ΄ νπ θαη ε επίηεπμε ζεκαληηθά βειηησκέλσλ σθειεκάησλ ζε ζρέζε κε
ηνπο ππφινηπνπο Σξαπεδνυπαιιήινπο.

Ση έραζαλ νη Τπάιιεινη ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ην 1994
1. 14ν κηζζφ!!!
2. Επίδνκα ηέθλνπ
3. Επίδνκα γάκνπ (10% επί ηνπ εθάζηνηε
βαζηθνχ κηζζνχ)!!!

Ση θέξδηζαλ νη Τπάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
ην 2008 κε βάζε
ηε χκβαζε κεηαμχ
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο
ΠΔΡΑΝ ΑΤΣΧΝ ΠΟΤ ΚΈΡΓΗΑΝ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ
ΣΡΑΠΔΕΟΤΠΑΛΛΖΛΟΗ)

1.

Δσξεάλ Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Κάιπςε γηα κφληκνπο
φζν θαη ππφ δνθηκαζία ζπλαδέιθνπο
2. Επαλαθνξά Μεησκέλνπ σξαξίνπ
3. Επαλαθνξά ηνπ Επηδφκαηνο Σέθλσλ, ζεκαληηθά
βειηησκέλνπ
4. Αχμεζε Επηδφκαηνο Γάκνπ
5. Αχμεζε ηνπ ceiling ησλ ηεγαζηηθψλ Δαλείσλ θαη
αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ νξίνπ, ζε €100.000.
6. πκπιεξσκαηηθά ηεγαζηηθά Δάλεηα, κε επλντθφ
επηηφθην
7. Δψξν, €1000 κε ηελ απφθηεζε 3νπ, 4νπ θ.ιπ παηδηνχ
8. Άηνθα Δάλεηα
9. Άηνθα πνπδαζηηθά δάλεηα γηα ζπνπδέο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαγγεικαηηθψλ) ζε
ζέκαηα ζπλαθή κε Σξαπεδηθέο Εξγαζίεο, αιιά θαη
γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
10. Δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Φνηηεηηθνχ Δαλείνπ (κέρξη
€35.000) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζπλαδέιθσλ
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Μεηά απφ νκνινγνπκέλσο ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο νη νπνίεο θαηέιεμαλ επηηπρψο, ηα κέιε
ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θιήζεθαλ (φπσο ζα δνχκε πην θάησ), γηα λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο
πξνθαηαξθηηθήο πκθσλίαο πνπ επεηεχρζε κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Αλεπαλάιεπην ην απνηέιεζκα ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο πνπ δηεμήρζε:
100% ΑΠΟΓΟΥΖ!!!!
Ζ 1ε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο ήηαλ πιένλ
γεγνλφο. Τπνγξάθηεθε ζηηο 23.9.08 θαη έρεη ηξηεηή δηάξθεηα, απφ 1.1.2008 κέρξη 31.12.2010.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο, πέξαλ απφ ηελ θαηνρχξσζε φισλ αλεμαίξεηα ησλ κέρξη ζήκεξα
θεθηεκέλσλ ησλ Σξαπεδηθψλ Τπαιιήισλ, ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πέηπρε θαη ηελ θαζηέξσζε λέσλ,
πξσηνπνξηαθψλ σθειεκάησλ ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν (φπσο ηε ΓΧΡΔΑN ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ
ΚΑΛΤΦΗ) θαζψο θαη ηελ επαλαθνξά κέξνπο ησλ παιαηφηεξσλ θεθηεκέλσλ ησλ ππαιιήισλ
ηεο Δζληθήο, ηα νπνία είραλ «ζπζηαζηεί» απφ ηελ ΔΣΤΚ ην 1994.
Σν φθεινο ησλ κειψλ καο γηα ηελ ηξηεηία, είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην φθεινο ησλ
ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ καο ζηηο άιιεο Σξάπεδεο. Δίλαη δε, ζεακαηηθά απμεκέλν απφ απηφ
πνπ πξνέθππηε απφ ηε χκβαζε πνπ έιεμε ην 2007.

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
Παξαζθεπή 29 Απγνχζηνπ 2008, p.10

ΑΛΗΘΕΙΑ
Παξαζθεπή 29 Απγνχζηνπ2008, p.23
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Ζ χκβαζε κεηαμχ .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο εδξαίσζε ηελ παξνπζία αιιά θαη ην
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξψκελα ηνπ Σξαπεδηθνχ
ρψξνπ ηεο Κχπξνπ. Με ηελ ππνγξαθή ηεο πιινγηθήο απηήο χκβαζεο, ε πληερλία καο
ΤΛΟΠΟΗΖΔ αθφκα κηα -ΣΖΝ ΠΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚΖ- απφ ηηο ππνζρέζεηο ηεο, δειαδή:
Σε δηαζθάιηζε αιιά θαη ηε ζεμακηηθή δηεύνοκζε ηςκ θεθηεμέκςκ
ηςκ μειώκ ηεξ ζηεκ Γζκηθή Σνάπεδα!!!
Έλα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε πιινγηθή χκβαζε θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα πεξάζεη
απαξαηήξεην θαη αζρνιίαζην, είλαη ην γεγνλφο φηη, ηα σθειήκαηα ηεο πιινγηθήο χκβαζεο πνπ
ππέγξαςε ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, απνιακβάλεη ζησπεξά, απφ ηελ πξψηε κέξα, θαη ν Πξφεδξνο ηεο
πληερλίαο ΔΣΤΚ, Λ. Υαηδεθσζηήο, σο ππάιιεινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη πξνθιεηηθά εμφθζαικν αιιά θαη εμνξγηζηηθφ. Ο ίδηνο ν Πξφεδξνο
ηεο ΔΣΤΚ, λα επσθειείηαη απφ πιινγηθή χκβαζε πνπ ππέγξαςε πληερλία, ηελ νπνία ε
ΔΣΤΚ φρη κφλν δελ αλαγλσξίδεη, αιιά είρε θαη ην ζξάζνο λα θηλεζεί θαη λνκηθά ελαληίνλ ηεο
επίζεκεο εγγξαθήο ηεο!!!

Γηλφκαζηε έηζη, κάξηπξεο φρη κφλν κίαο αζχιιεπηεο παξαδνμφηεηαο αιιά
θαη κάξηπξεο επίδεημεο πξσηνθαλνχο έιιεηςεο επζημίαο!!!
Πσο ν άλζξσπνο απηφο κπνξεί λα αηζζάλεηαη ζπλδηθαιηζηηθά (θαη φρη κφλν) ήζπρνο, φηαλ
«θαηαδέρεηαη» λ’ απνιακβάλεη σθειήκαηα, ζαθψο θαιχηεξα απφ απηά πνπ απνιακβάλεη ην
99% ησλ κειψλ ηεο πληερλίαο πνπ Πξνεδξεχεη; Καη πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ απηά ηα
σθειήκαηα έρνπλ επηηεπρζεί απφ θάπνηνπο ...δηαζπαζηέο,4 ζχκθσλα κε έλα απφ ηνπο πνηθίινπο
ραξαθηεξηζκνχο πνπ εθηφμεπζε ελαληίνλ ηνπο ε εγεζία ηεο πληερλίαο πνπ Πξνεδξεχεη. Ναη
αγαπεηέ αλαγλψζηε, έηζη αθξηβψο είραλ ραξαθηεξηζζεί ην 2007 νη πξσηεξγάηεο ηεο ίδξπζεο ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ.
Αιήζεηα, πσο λνηψζεη; Καηά ηελ άπνςή καο, ΣΟ ΔΛΑΥΗΣΟ πνπ ζα έπξεπε λα είρε πξάμεη,
ήηαλ λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ, δειψλνληαο επζαξζψο φηη απνπνηείηαη ησλ σθειεκάησλ
πνπ θέξδηζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηελ νπνία δελ αλαγλσξίδεη, ηνπιάρηζην γηα ην άηνκφ
ηνπ. Βέβαηα, ν θάζε άλζξσπνο, έρεη ην δηθαίσκα θαη είλαη ειεχζεξνο λα ελεξγεί θαηά ζπλείδεζε!
Αλ θακηά θνξά ζην κέιινλ, ν ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηεο ΔΣΤΚ πάξεη ηελ απφθαζε λα δψζεη
θάπνηα απάληεζε ζηα ζέκαηα πνπ ζίρηεθαλ πην πάλσ, ζα ήηαλ θαιφ, αλ κπνξνχζε, λα
ελεκέξσλε ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο θαη γηα ην άιιν κεγάιν ζέκα γηα ην νπνίν, φζν θη΄ αλ
πξνθιήζεθε, νπδέπνηε απάληεζε:
4

Με ηελ επθαηξία, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε, αμίδεη ηνλ θφπν λα επηζεκάλνπκε πσο ν
πξψηνο «πξαγκαηηθφο δηαζπαζηήο» ηεο ΕΣΤΚ δελ ήηαλ άιινο απφ ην ζεκεξηλφ (θαη επί 23 ρξφληα) Πξφεδξφ
ηεο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εμάγεηαη αβίαζηα απφ ηελ πξφζθαηε ζπλέληεπμε ζην 2ν ηεχρνο ηεο «Επηινγήο
καο», ηνπ επί 27 ρξφληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΕΣΤΚ θ. Γ. Μηραειίδε ν νπνίνο, δήισζε επί ιέμεη: «Ο
Υαηδεθσζηήο ήζειε λα ηδξχζεη άιιε πληερλία, εθηφο ΕΣΤΚ, γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ππαιιήινπο ησλ
Σξαπεδψλ».
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ΠΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΗ πξνάρζεθε (είηε κε δηπιή είηε κε δχν μερσξηζηέο πξναγσγέο) απφ Αλψηεξνο
Γηεπζπληήο ζε Γεληθφ Γηεπζπληή Σξάπεδαο; Καιφ επίζεο ζα ήηαλ, αλ κπνξνχζε, γηα ζθνπνχο
δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο, λα θνηλνπνηήζεη ν ίδηνο ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε κηαο απφ ηηο
πξναγσγέο πνπ πήξε (κηαο θαη απηέο πνηέ δελ θνηλνπνηήζεθαλ).

Πηζηεύμομε πςξ ημ Πνμζςπηθό ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ
(ηεο Σξάπεδαο ε νπνία ζα επηβαξπλζεί κε νιφθιεξν ην «εθάπαμ» πνζφ
πνπ ζα ιάβεη κε ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΣΤΚ)
ΔΖΗΑΖΟΤΣΑΖ ΚΑ ΣΤΥΓΖ ΥΓΣΖΗΕ ΓΚΕΙΓΡΩΕ
(έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ).
Γηφηη, σο γλσζηφ:

«Ε γοκαίθα ημο Ηαίζανα, δεκ ανθεί κα είκαη ηίμηα
αιιά θαη κα θαίκεηαη».
Σεηάξηε 10.9.08 Πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηνπνζέηεζή ησλ κειψλ
καο επί ηεο πκθσλίαο πνπ επηηεχρζεθε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, γηα ηε ζχλαςε ηεο 1 εο
πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμχ ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
(Κχπξνπ) Ληδ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε πλέιεπζε ήηαλ εμαηξεηηθά πςειφ, θαη αλήιζε
θνληά ζην εθπιεθηηθφ 70% ζε παγθχπξηα βάζε, ρσξίο ηε ρξήζε πιεξεμνπζίσλ (!!!). Σέηνην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, επηβεβαίσζε, γηα αθφκε κία θνξά, ηνλ πςειφηαην δείθηε εκπηζηνζχλεο
θαη νκνςπρίαο πνπ επηθξαηεί ζηε πληερλία καο. Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο, ε νπνία
δηεμήρζε κέζα ζε απφιπηα δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ήηαλ αλεπαλάιεπην:

Πανεονέζεθακ θαη ρήθηζακ 123 μέιε θαη
θαηαμεηνήζεθακ 123 ΚΑΖ !!!
Ζ 100% ΑΠΟΓΟΥΖ ηεο πκθσλίαο κηιά απφ κφλε ηεο αθνχ, έλα ηέηνην πνζνζηφ δελ κπνξεί
παξά λα αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηελ θαζνιηθή απνδνρή φισλ ησλ Πξνλνηψλ ηεο πκθσλίαο φζν θαη
ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ κειψλ καο, γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν κήλπκα δφζεθε θαη ήηαλ μεθάζαξν:
«ΟΘΟΖ ΙΑΔΖ, ΓΚΩΙΓΚΟΖ, ΠΓΣΤΥΑΙΓ ΠΟΘΘΑ θαη
ΙΠΟΡΟΤΙΓ ΓΖΑ ΑΗΟΙΑ ΠΓΡΖΟΣΓΡΑ»
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Πανά ηηξ πνμβιέρεηξ ηςκ δηαθόνςκ «Ηαζζάκδνςκ» όηη ε .ΤΠ.Γ.Σ.Γ δεκ ζα θαηόνζςκε
κα θαημπονώζεη αιιά θαη κα δηεονύκεη ηα θεθηεμέκα, αιιά θαη γηα θαζεζοπαζμό ηεξ
δηθαημιμγεμέκεξ ακεζοπίαξ πμιιώκ από εμάξ γηα ημ μέιιμκ ηεξ Σνάπεδαξ ζηεκ Ηύπνμ, όπη
μόκμ έπεη οπμγναθεί ε πνώηε οιιμγηθή ύμβαζε Γνγαζίαξ, ε μπμία μαξ αθήκεη πιήνςξ
ηθακμπμηεμέκμοξ, αιιά επηπιέμκ ηα μθέιε ηεξ απμιαμβάκεη ημ ζύκμιμ ηςκ οπαιιήιςκ ηεξ
Γ.Σ.Γ (Ηύπνμο) Θηδ.

Έιιε Ζςακκίδμο
Σμήμα Γναμμαηείαξ Πηζημδμηήζεςκ

Γθθνάδμομε ηεκ απόιοηε ηθακμπμίεζή μαξ ζημ γεγμκόξ όηη ε οκηεπκία μαξ έπεη
απμδείλεη ζοκέπεηα ιόγμο θαη ένγςκ θαη θαηάθενε κα βειηηώζεη θαηά πμιύ ηε ζέζε
ηςκ μειώκ ηεξ θαη θαη’ επέθηαζε όιςκ ηςκ οπαιιήιςκ ηεξ Γ.Σ.Γ (Ηύπνμο), ζε
ζπέζε με ημ ηη ηζπύεη ζηηξ άιιεξ Σνάπεδεξ.

Υνηζηίκα Υαβηανά
Τπμδηεύζοκζε Γπηπεηνεμαηηθώκ Πηζημδμηήζεςκ Β’

Ε ζύκαρε ηεξ πνώηεξ ζοιιμγηθήξ ζύμβαζεξ ενγαζίαξ μεηαλύ ηεξ ΤΠΓΣΓ θαη ηεξ ΓΣΓ (ΗΤΠΡΟΤ) ΘΣΔ,
απμηειεί ίζςξ έκα από ηα αλημζεμείςηα ζεμεία ζηεκ ζύγπνμκε ηζημνία ηεξ Σνάπεδαξ. Ε ζεμαζία ημο
επηηεύγμαημξ αοημύ είκαη ακαμθίβμιε αθμύ θηίζηεθε πάκς ζε βαζηθέξ εζηθέξ ανπέξ θαη ηδεώδε ζύμθςκα με
ηηξ ακάγθεξ ΟΘΩΚ ηςκ οπαιιήιςκ ηεξ ΓΣΓ (ΗΤΠΡΟΤ) ΘΣΔ. Ακαγκςνίδεη ηεκ ζεμαζία πμο έπεη ημ «έμροπμ
εκενγεηηθό» ηεξ Σνάπεδαξ, γη΄ αοηό θαη ε επηηοπία ηεξ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ είκαη πμιύ μεγάιε. Πεναηηένς, ε
ύμβαζε θαιύπηεη ηεκ θμηκςκηθή πνμζθμνά ηεξ ενγαδόμεκεξ μεηέναξ θαη δίκεη ηεκ πνέπμοζα ζεμαζία ζηε
ζςζηή θαη επαγγειμαηηθή μαξ εθπαίδεοζε. Δηαζθαιίδεη επίζεξ ηεκ βεβαηόηεηα, πμο ζηεκ ζύγπνμκε επμπή
αμθηζβεηείηαη. Ε θάιορε ηςκ ακαγθώκ αιιά θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ηςκ οπό δμθημαζία οπαιιήιςκ είκαη επίζεξ
πμιύ ζεμακηηθή. οκμπηηθά, ζα έιεγα όηη, ε ύμβαζε αοηή απμηειεί ημκ αθνμγςκηαίμ ιίζμ μηαξ θαηκμύνηαξ
επμπήξ.

Γηάγθμξ ςηενίμο
Ηαηάζηεμα Πάθμο (545)

ΥΑΡΑΤΓΗ
άββαην 13 επηεκβξίνπ 2008, p.39
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ΠΟΛΙΣΗ
Γεπηέξα 15 επηεκβξίνπ 2008, p.15

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
άββαην 13 επηεκβξίνπ 2008, p.10

Παξαζθεπή 12.9.2008 Η εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, εκθαλψο ελνριεκέλε θαη ζνξπβεκέλε, ηφζν απφ
ηηο πξφλνηεο ηεο εμαηξεηηθά επκελνχο, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πκθσλίαο
πνπ πέηπρε ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ (ε νπνία ήηαλ ζαθψο θαιχηεξε απφ απηή πνπ είρε θαηαθέξεη ε ίδηα λα
ππνγξάςεη γηα ηα κέιε ηεο ζηηο άιιεο Σξάπεδεο) φζν θαη απφ ηελ επηηπρέζηαηε πλέιεπζε ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ ηεο 10εο επηεκβξίνπ 2008, επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη θιίκα αλαζθάιεηαο ζην
Πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ λα απνπξνζαλαηνιίζεη.
Καη εμεγνχκε πσο: Με αθνξκή Γειηίν Σχπνπ ηεο κεηξηθήο καο Σξάπεδαο, κε ην νπνίν
αλαθνίλσλε φηη αλαδεηνχζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, εμέδσζε κία, επηεηθψο απαξάδεθηε εγθχθιην, ε νπνία, φρη κφλν ηα
ζπλδηθαιηζηηθά ζηνηρεηψδε δελ αθνινχζεζε, αιιά, δηαζηξεβιψλνληαο επηθίλδπλα ην
πεξηερφκελφ ηνπ Γειηίνπ, έπιεηηε ηελ ίδηα ηελ Σξάπεδα θαη θαη΄ επέθηαζε ηα θαιψο
λννχκελα ζπκθέξνληα ηνπ Πξνζσπηθνχ θαη ηεο πειαηείαο ηεο. Η εγθχθιηνο μχπλεζε ζην
Πξνζσπηθφ θαθέο αλακλήζεηο αθνχ, νπζηαζηηθά, «επαλαιάκβαλε» ηηο θήκεο πνπ θαηά θαηξνχο
ελζπείξνπλ, ηνπ ηχπνπ «ε Δζληθή δελ πάεη θαιά», «ε Δζληθή ζα θιείζεη», ..θ.ιπ.

ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ
Πέκπηε 11 επηεκβξίνπ 2008, p.13
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Υσξίο -πξνθαλψο- θαλέλα ελδνηαζκφ θαη ρσξίο -πξνθαλψο- λα αηζζάλεηαη νπνηαδήπνηε ελνρή, ε
εγεζία ηεο ΔΣΤΚ έδσζε ζηελ εγθχθιηφ ηεο θαη ηνλ πνκπψδε ηίηιν: «Άξρηζαλ νη πσιήζεηο
….κέρξη πνπ ζα θζάζνπλ», ππνλνψληαο, εκκέζσο πιελ ζαθψο πσο ππήξρε θίλδπλνο
πψιεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, παξαζέηνπκε θαη
απφζπαζκα απφ ηελ άζιηα απηή εγθχθιην:
1. «Η απφθαζε ηεο Δηνίθεζεο λα πσιήζεη ζπγαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ζην ρψξν
ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ καο αλεζπρεί αθάληαζηα, αθνχ αχξην απηφ κπνξεί λα
επαλαιεθζεί θαη γηα ηελ Εζληθή Σξάπεδα ζηελ Κχπξν γηα ηελ νπνία ηφζα θαη ηφζα
αθνχγνληαη»
2. «Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο, πνπ νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη πιένλ
.....»
Δχινγα ινηπφλ δηεξσηφκαζηε, θαηά πφζνλ νη άλζξσπνη απηνί:
ΔΗΝΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ
ΠΟΤ ΝΟΗΑΕΟΝΣΑΗ;
Οιφθιεξε ε αραξαθηήξηζηε απηή αλαθνίλσζε επξίζθεηαη (κέρξη θαη ζήκεξα!!) ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο σο:
«ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ - ΑΡΥΗΑΝ ΟΗ ΠΧΛΖΔΗ … ΜΔΥΡΗ ΠΟΤ ΘΑ ΦΘΑΟΤΝ»
(εκεξ. 12.9.2008)
Η .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εμέδσζε αλαθνίλσζε κε ηίηιν «ΑΛΛΟ Ο ΓΗΑΚΑΖ ΠΟΘΟ ΚΑΠΟΗΧΝ ΚΑΗ
ΑΛΛΟ Ζ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ε νπνία απαληνχζε απνζηνκσηηθά ζηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ
ελψ ηαπηφρξνλα, θαζεζχραδε ηηο φπνηεο αλεζπρίεο ηνπ Πξνζσπηθνχ, πνπ ελδερνκέλσο
πξνθιήζεθαλ απφ ηηο θηλδπλνινγίεο ηεο εγθπθιίνπ ηεο.
Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ:
«Δπεηδή ην Πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο δελ έρεη αθνύζεη, από νπνπδήπνηε αιινύ, νηηδήπνηε γηα πώιεζε
ηεο Σξάπεδαο, δηθαηνινγεκέλα δηεξσηάηαη: ε πνηνπο θχθινπο ή ζε πνηνπο ρψξνπο, θάπνηνη,
«αθνχλ ηα ηφζα θαη ηφζα γηα πψιεζε ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο» Μήπσο ηειηθά ε πψιεζε ηεο
Εζληθήο απνηειεί δηαθαή ηνπο πφζν;»
«πλάδειθνη, πσο κπνξεί θάπνηνη, κε βάζε ην Δειηίν Σχπνπ πνπ εμεδφζε, λα θαηαιήγνπλ κε
ηφζε ζηγνπξηά ζην γεινίν ζπκπέξαζκα, φηη ε θάιπςε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο ΕΣΕ γηα ζθνπνχο
Τγείαο, δελ πθίζηαηαη πιένλ;»
«Αο θαηαιάβνπλ επηηέινπο όηη ην Πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο έρεη πνιύ πςειό δείθηε λνεκνζύλεο θαη
δελ ρξεηάδεηαη «θσζηήξεο» γηα λα ηνπ «εξκελεύνπλ» αλαθνηλώζεηο ηνπ Οκίινπ. Η ζπλερήο
ππνηίκεζε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο, θαηάληεζε πιένλ
πξνζβιεηηθή».
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Οιφθιεξε ε αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ εκεξνκελίαο 19.9.2008, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ Γειηίν
Σχπνπ ηεο Δ.Σ.Δ Α.Δ (ην νπνίν επηζπλαπηφηαλ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ γηα
επηβεβαίσζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαλ) βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο:

www.sypete.com
Σξίηε 23.9.2008 Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο ηεο 1εο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο κεηαμχ
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ θαη Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ) Ληδ, ηξηεηνχο δηάξθεηαο (απφ
1.1.2008 κέρξη 31.12.2010) απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Δζληθήο ζηελ Κχπξν θ. Μηρ.
Κφθθηλν θαη ηελ Πξφεδξν ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ θα. Μ. Γεκεηξίνπ.

Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεη:
«Η χκβαζε απηή εδξαηψλεη ηελ παξνπζία αιιά θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε .ΤΠ.Ε.Σ.Ε
ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξψκελα ηνπ Σξαπεδηθνχ ρψξνπ ηεο Κχπξνπ.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο πιινγηθήο απηήο χκβαζεο, ε πληερλία καο ΔΗΛΩΕ ΠΑΡΟΤΑ ζηε
δηαζθάιηζε αιιά θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ θεθηεκέλσλ ησλ κειψλ ηεο ζηελ Εζληθή Σξάπεδα.
Καηά ζπλέπεηα, φια ηα κέιε καο (δειαδή 2 ζηνπο 3 ππαιιήινπο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο) πξέπεη
λα λνηψζνπλ ππεξήθαλα θαη ηαπηφρξνλα δηθαησκέλα γηα ηελ επηινγή ηνπο λα εληαρζνχλ ζηε
.ΤΠ.Ε.Σ.Ε».
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Ο καδηθφο μεζεθσκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παληειψο
αρξείαζηεο απεξγίαο ηνπ 2007, ε νπνία θξάηεζε έλα νιφθιεξν κήλα θαη ε νπνία ηνπο έθεξε
κηζφ βήκα πξηλ ηελ αλεξγία, ήηαλ ε απαξρή ηεο απεμάξηεζήο ηνπο απφ εηζηζειηθέο θαη
δηθηαηνξηθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη απφ αληηιήςεηο νη νπνίεο ιάκβαλαλ πεξηζζφηεξν ππ’ φςε
ζπκθέξνληα άιια, παξά ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα.
Ζ εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο πξνο ηελ ηέσο κνλνπσιηαθή ζπληερλία είρε
θινληζηεί αλεπαλφξζσηα. Η ππνκνλή ηνπο είρε εμαληιεζεί. Γη΄ απηφ, ε επηινγή πνπ ηνπο
απέκελε ήηαλ κία θαη κνλαδηθή: Να πάξνπλ ηηο ηχρεο ηνπο ζηα δηθά ηνπο ρέξηα.
Κάπνηνη έζπεπζαλ λα επηζεκάλνπλ ην αηφπεκα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Κάπνηνη κίιεζαλ γηα
ιαλζαζκέλε ελέξγεηα ελψ άιινη, γηα βήκα πνπ ζα πξνθαινχζε δεκηά. Οη κφλνη πνπ πίζηεπαλ ζ΄
απηφ πνπ έθαλαλ, έρνληαο επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ ηνχ θάζε βήκαηφο ηνπο, ήηαλ νη ίδηνη, νη
ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Καη ήηαλ απφιπηα πεπεηζκέλνη φηη έθαλαλ ην ζσζηφ, αθνχ
φζα βίσλαλ, ήηαλ απίζηεπηα θαη πέξαλ ηεο ινγηθήο.
Γελ έκεηλαλ, νχηε ζηηο γλσζηέο ζπκθεξνληνινγηθέο «ζπκβνπιέο» ηεο εγεζίαο ηεο κνλνπσιηαθήο,
ηφηε, ζπληερλίαο νχηε κέηξεζαλ ηηο απεηιέο θαη ηε κνρζεξφηεηά ηεο, νχηε θαη θηλήζεθαλ
ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ ηζρπξνχ. Ζ ζέιεζή ηνπο λα θξαηήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη λα
πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ήηαλ πνιχ πην ηζρπξή απφ ην θαηεζηεκέλν θαη ην
θαηλνκεληθά αζθαιέο.
Σφικεζαλ. Πξνρψξεζαλ ζχκθσλα κ΄ απηφ πνπ ηνπο επέβαιιε ε ζπλείδεζή ηνπο θαη βγήθαλ
ληθεηέο. Σν αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ, ε ηφικε θαη ε κνλαδηθή απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο
ζξπκκάηηδαλ θάζε εκπφδην πνπ ζπλαληνχζαλ κπξνζηά ηνπο θαη ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηηπρία.
Καηάθεξαλ λα δψζνπλ ζ΄ φιν ην Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ην δηθαίσκα (αιιά θαη ην
πξνλφκην) ηεο επηινγήο. Καηάθεξαλ λ’ απνθηήζνπλ ηζρπξή άπνςε θαη θσλή ζ΄ φια ηα ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνχλ γη΄ απηφ θαη ν ξφινο ησλ ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο είλαη, ζήκεξα, ζεακαηηθά
απμεκέλνο. Μηα απιή ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ είλαη αξθεηή.
Λφγσ ηεο ίδξπζεο ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ, πέξαλ ηεο δηαηήξεζεο φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ
Πξνζσπηθνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ, επηηεχρζεθε ηεξάζηην έξγν, ηφζν πξνο φθεινο ησλ
εξγαδνκέλσλ φζν θαη πξνο φθεινο ηεο Σξάπεδαο. Η ίδξπζή ηεο επαλέθεξε ηελ εξγαηηθή εηξήλε
θαη ζηαζεξφηεηα ζηνλ Οξγαληζκφ καο θαη δηαζθάιηζε ηε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ Κχπξν.
χλαςε ηελ 1ε πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, χκβαζε πνπ θαηέζηεζε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο σο ηνπο πην πξνλνκηνχρνπο Σξαπεδηθνχο ζηελ Κχπξν,
εμαζθαιίδνληαο λέα, πξσηνπνξηαθά σθειήκαηα θαη επαλαθέξνληαο κέξνο ησλ παιαηφηεξσλ
σθειεκάησλ πνπ απνιάκβαλαλ νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ηα νπνία είραλ ζπζηαζηεί
απφ ηελ ηέσο κνλνπσιηαθή ζπληερλία, ζην βσκφ άιισλ ζπκθεξφλησλ.

44

ΣΟ ΥΡΟΚΖΗΟ ΖΔΡΤΕ ΣΕ .ΤΠ.Γ.Σ.Γ
Απνδείρζεθε, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, πσο
«Ε μεγαιύηενε επηηοπία ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηεκ Γζκηθή Σνάπεδα είκαη
ε ίδνοζε θαη ιεηημονγία δηθήξ ημοξ ζοκδηθαιηζηηθήξ μνγάκςζεξ»
Ζ ίδξπζε ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ δελ ήηαλ ην ηέξκα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. Ήηαλ ε αθεηεξία γηα
έλα λέν ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη ξχζκηζεο ηνπ κέιινληφο καο. Δίλαη έλα ηεξάζηην επίηεπγκα
πνπ εκείο φινη, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νθείινπκε λα ην αμηνπνηήζνπκε ζην
κέγηζην βαζκφ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ κέιινλ γηα καο θαη γηα ηηο
νηθνγέλεηέο καο. Γη΄ απηφ, αο ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε δχλακε πνπ καο πξνζθέξεη ε ιεηηνπξγία
ηεο ΓΗΚΖ ΜΑ ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο.
Πξψηηζηνο ζηφρνο αιιά θαη εζηθφ ρξένο ΟΛΧΝ ΜΑ πξέπεη λα είλαη ε ζπλερήο
πεξηθξνχξεζε θαη δηαθχιαμε ηεο νξγάλσζήο καο απ’ απηνχο πνπ ηελ επηβνπιεχνληαη. Η
επηηπρία ηεο απνηειεί ην εκπφδην ζηηο δηθέο ηνπο, γλσζηέο, επηδηψμεηο.
Καξαδνθνχλ!!! Γπζηπρψο, ζπλάδειθνί καο ζηελ Σξάπεδα, παξαθηλνχκελνη πξνθαλψο απφ ηελ
εγεζία ηεο ηέσο κνλνπσιηαθήο ζπληερλίαο -ε νπνία θξνληίδεη θαη ηνπο «θνληαίλεη» ηε κλήκεπαξελνρινχλ απξνθάιππηα ζπλαδέιθνπο ηνπο, πηέδνληάο ηνπο κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, λα
«επηζηξέςνπλ» ή λα εγγξαθνχλ ζηελ ζπληερλία πνπ ηνπο έζπξσρλε ζηελ αλεξγία,
εμππεξεηψληαο νπζηαζηηθά, εζειεκέλα ή άζειά ηνπο ηνλ πξνζσπηθφ ζηφρν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο,
ν νπνίνο, θαίλεηαη λα κελ είλαη άιινο απφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ θαη απαξαίηεηνπ
αξηζκνχ κειψλ ζηελ ΔΣΤΚ απφ ηελ Δζληθή (80, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο) έηζη ψζηε λα
παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ κέρξη λα νινθιεξψζεη θαη ηελ ηειεπηαία –ζχκθσλα κε δηθή ηνπ
δήισζε– ζεηεία ηνπ.
Όκσο: Πιαλψληαη πιάλελ νηθηξάλ!!! Σν Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο θαη κλήκε έρεη θαη ςειφ
δείθηε λνεκνζχλεο έρεη. Καη είλαη γη΄ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν πνπ φιεο νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα
πιήμνπλ ηε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ πέθηνπλ ζην θελφ. ινη καο γλσξίδνπκε, πσο Πεξηζψξηα εθρσξήζεσλ
ή ιαζψλ ρσξίο λα βξεζνχκε ζε κε αλαζηξέςηκε, νιέζξηα ηξνρηά, ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ. Αο
ζπλερίζνπκε ινηπφλ λα κελ ηνπο αθήλνπκε ΚΑΝΔΝΑ πεξηζψξην «δξάζεο» θαη ΚΑΝΔΝΑ
δηθαίσκα αλάκημεο ζην δηθφ καο ζπίηη. Κη΄ αο αλαινγηζηνχλ, επηηέινπο, ηφζν ν ίδηνο ν Πξφεδξνο
ηεο κεηνςεθνχζαο ζπληερλίαο ζηελ Δζληθή φζν θαη νη «ρεηξνθξνηεηέο» ηνπ, ηηο επζχλεο ηνπο
έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Οη άλζξσπνη απηνί επηβεβαηψλνπλ θαζεκεξηλά πσο δελ ζπκπεξηθέξνληαη σο ζπλδηθαιηζηέο,
αιιά ζπκπεξηθέξνληαη πεξηζζφηεξν, σο άλζξσπνη πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ χπαξμε δεχηεξεο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ζηνλ Σξαπεδηθφ ρψξν. Αλ ν εγσηζκφο ηνπο πιεγψζεθε, είλαη
ρίιηεο θνξέο πξνηηκφηεξν λα παξακείλεη πιεγσκέλνο, παξά λα ηεζεί μαλά ζε θίλδπλν, ην κέιινλ
ην δηθφ καο θαη ησλ νηθνγελεηψλ καο.
Δίλαη ειίνπ θαεηλφηεξν φηη απηφ πνπ καο «ζπκθέξεη» σο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,
είηε αηνκηθά είηε σο ζχλνιν, είλαη: «Να είκαζηε αθέληεο ζην δηθφ καο ζπίηη θαη λα
ρεηξηδφκαζηε, εκείο νη ίδηνη, ην κέιινλ καο παξά λα εμαξηψκαζηε απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη
κάιηζηα, καο έζπξσρλαλ ζπλεηδεηά ζηελ αλεξγία γηα ην θαιφ –ηάραηεο- ηνπ ππφινηπνπ 99%
ησλ κειψλ ηνπο».
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Δμ’ άιινπ, πσο κπνξεί ζήκεξα έλαο εξγαδφκελνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα λα εκπηζηεπζεί ηε
ζπληερλία, ε εγεζία ηεο νπνίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε ηξφπν θαη κέζν θαη ρσξίο λα κεηξά ηίπνηε
άιιν παξά κφλν ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ, θαιιηεξγεί ζπλεηδεηά θαη δηαξθψο, ρσξίο αλαζηνιέο, ην
θαλαηηζκφ θαη ηε δηρφλνηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία
φμπλζεο αιιά θαη πξνβιεκάησλ ζηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο;
Αγαπεηέ αλαγλψζηε,
Σν έηνο 2010 δελ είλαη νχηε ην 2000, νχηε ην 2005. Σν ζθεληθφ έρεη αιιάμεη πιήξσο. H
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ, παλίζρπξε ζην ρψξν ηεο Δζληθήο, κε 200 εγγεγξακκέλα κέιε (ην 70% ζρεδφλ ηνπ
Πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο) παηά ζε ζηέξεν έδαθνο θαη αηελίδεη ην κέιινλ κε ζηγνπξηά θαη κε
κεγάιε αηζηνδνμία.
Η παξνπζία ηεο .ΤΠ.Δ.Σ.Δ ζηα ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, κε ζεκαία ηεο ηελ αιήζεηα, ηε
ζπλέπεηα θαη ην ζεβαζκφ πξνο ηα κέιε ηεο θαη ππμίδα ηεο ηελ ππεπζπλφηεηα -ηίπνηα δελ ζα
επεξεάζεη ηηο επηινγέο ηεο απηέο- φρη κφλν θαηάθεξε λα ρηίζεη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε φινπο
φζνπο έρνπλ έιζεη ζ΄ επαθή καδί ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα έδσζε θαη εμαθνινπζεί λα δίλεη
καζήκαηα ζ΄ εθείλνπο, πνπ γηα δηθέο ηνπο ζθνπηκφηεηεο, πξνηηκνχλ λα επελδχνπλ ζην ςέκα,
ηε ζπθνθαληία θαη ηελ πφισζε.
Δίλαη πιένλ γλσζηφ αλά ην παγθχπξην, φηη ε .ΤΠ.Δ.Σ.Δ έγξαςε θαη ζπλερίδεη λα ΓΡΑΦΔΗ
ΗΣΟΡΗΑ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δξψκελα ηνπ Σξαπεδηθνχ ρψξνπ ηεο Κχπξνπ. πλάδειθνηζπλδηθαιηζηέο θαζψο θαη ζπλάδειθνη-ππάιιεινη άιισλ Σξαπεδψλ, εθθξάδνπλ ην κεγάιν ηνπο
ζαπκαζκφ γηα ηελ κνλαδηθή απνθαζηζηηθφηεηα θαη ην απαξάκηιιν ζζέλνο πνπ επέδεημε ην
Πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΠΟΤ ΔΓΧΔ γηα πξνάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ, ν νπνίνο απνδείρηεθε θαζνξηζηηθφο γηα ην κέιινλ ηνπ. Δθθξάδνπλ επίζεο
ζεηηθφηαηε έθπιεμε γηα ηελ δξάζε θαη ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηθήο καο ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζεο, ηεο πληερλίαο Τπαιιήισλ Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κχπξνπ), ηεο
.ΤΠ.Δ.Σ.Δ.

ΓΖΑ ΟΘΑ ΟΑ ΙΑΔΖ ΠΓΣΤΥΑΙΓ, ΔΖΗΑΖΩ ΟΘΟΖ ΙΑ ΕΙΓΡΑ,
ΙΠΟΡΟΤΙΓ ΗΑΖ ΠΡΓΠΓΖ ΚΑ ΑΖΘΑΚΟΙΑΣΓ ΠΓΡΕΦΑΚΟΖ

-----------------------------------
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ήμενα,
Ε εγεζία ηεξ ΓΣΤΗ, θαίκεηαη πςξ πμιύ ζύκημμα «λέπαζε» όηη…
… Ιάιεζε ημοξ ζοκαδέιθμοξ ΣΩΜ ΑΚΚΩΜ ΣΡΑΠΕΖΩΜ κα ρεθίζμοκ γηα κα απενγήζμομε ΕΛΕΘ, μη
οπάιιειμη ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ.

… Λαξ θώκαδε: «Είκαη θαιύηενα κα πάζεηε ηε δμοιεηά ζαξ εζείξ μη 260 οπάιιειμη ηεξ Εζκηθήξ Σνάπεδαξ
πανά κα θηκδοκεύζμοκ μη 10.000 Σναπεδηθμί».

… Λαξ ελύβνηζε επεηδή εθθνάζαμε ακηίζεηε άπμρε.
… Επηζηνάηεοζε θαη ημκ «Σναπεδηθό» ζημκ αγώκα θαηαζοθμθάκηεζεξ θαη ζπίιςζεξ ηςκ ακζνώπςκ πμο
βνήθακ ημ ζάννμξ κα δηαθςκήζμοκ μαδί ηεξ.

… Δεκ δίζηαζε κα «παίλεη» αθόμε θαη με ηεκ Θαηνμθανμαθεοηηθή μαξ Ιάιορε.
… ηνάθεθε θαηά ηεξ Ιοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ, επεηδή, θαηά ηεκ άπμρή ηεξ, «πανακόμεζε» θαη εκέθνηκε ηε
ζύζηαζε ηεξ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε!!! (Η αβάζημε πνμζθογή ηεξ, απμννίθζεθε από ημ Ακώηαημ).

… Ιαιιηενγεί ζοκεηδεηά, εδώ θαη 3 πνόκηα, ημ θακαηηζμό θαη ηε δηπόκμηα μεηαλύ ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηεκ
Εζκηθή Σνάπεδα με ζηόπμ ηε δεμημονγία όλοκζεξ θαη πνμβιεμάηςκ.

Ο Πνόεδνόξ ηεξ, ζηςπενά…
… Ιαηέπεη ημ βαζμό ημο Γεκηθμύ Δηεοζοκηή Σνάπεδαξ, με ηηξ ακάιμγεξ βέβαηα απμιαβέξ.
… Επςθειείηαη από ηε οιιμγηθή ύμβαζε ηεξ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε απμιαμβάκμκηαξ ςθειήμαηα, ζαθώξ θαιύηενα
από αοηά πμο απμιαμβάκεη ημ 99% ηςκ μειώκ ηεξ οκηεπκίαξ πμο μ ίδημξ Πνμεδνεύεη.

… Αγςκίδεηαη με πνςημθακέξ πάζμξ γηα κα δηαηενεί 80 μέιε ζηεκ ΕΣΤΙ από ηεκ Εζκηθή Σνάπεδα,
ανηζμόξ πμο πνεηάδεηαη γηα κα παναμέκεη ζηε ζέζε ημο μέπνη κα μιμθιενώζεη θαη ηεκ ηειεοηαίαζύμθςκα με δηθή ημο δήιςζε- ζεηεία ημο.
Ε .ΤΠ.Γ.Σ.Γ, με ζμβανόηεηα θαη οπεοζοκόηεηα…
… Πένακ ηεξ δηαηήνεζεξ όιςκ ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ ημο Πνμζςπηθμύ θαη ηεξ δεμημονγίαξ κέςκ,
επηηέιεζε ηενάζηημ ένγμ, ηόζμ πνμξ όθειμξ ηςκ ενγαδμμέκςκ όζμ θαη πνμξ όθειμξ ηεξ Σνάπεδαξ.

… Ιαηέζηεζε ημοξ οπαιιήιμοξ ηεξ Εζκηθήξ, ημοξ πημ πνμκμμημύπμοξ Σναπεδηθμύξ ζηεκ Ιύπνμ.
… Πένακ ηεξ θαζηένςζεξ πνςημπμνηαθώκ ςθειεμάηςκ ζημκ Σναπεδηθό πώνμ, επακάθενε θαη παιαηόηενα
θεθηεμέκα ηςκ οπαιιήιςκ ηεξ Εζκηθήξ.

… Πακίζπονε ζημ πώνμ ηεξ Εζκηθήξ, αηεκίδεη ημ μέιιμκ με ζηγμονηά θαη με μεγάιε αηζημδμλία.
«ΟΖ “ΗΑΑΚΔΡΓ” ΔΖΑΦΓΤΔΟΚΣΑΖ ΤΚΓΥΩ…»

οκάδειθμη,
ΣΟΥΟ ΗΑΖ ΕΘΖΗΟ ΥΡΓΟ ΟΘΩΚ ΙΑ

«H ζοκεπήξ πενηθνμύνεζε θαη δηαθύιαλε ηεξ μνγάκςζήξ μαξ απ’ αοημύξ πμο ηεκ
επηβμοιεύμκηαη. Πενηζώνηα εθπςνήζεςκ ή ιαζώκ πςνίξ κα βνεζμύμε ζε με ακαζηνέρημε,
μιέζνηα ηνμπηά, ΔΓΚ ΤΠΑΡΥΟΤΚ».

«ΟΘΟΖ ΙΑΔΖ ΓΚΩΙΓΚΟΖ ΠΓΣΤΥΑΙΓ ΠΟΘΘΑ
ΗΑΖ ΙΠΟΡΟΤΙΓ ΓΖΑ ΑΗΟΙΑ ΠΓΡΖΟΣΓΡΑ»
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