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      Ταχ.Κυβ. 25365 -  1309 Λευκωσία   

      email: syndesmos.ypallilwn.laikis@gmail.com 

 

 
31/10/2014  

  

Γενικό Γραμματέα  

Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) 

 

Θέμα: Θέματα που αφορούν τους πρόωρα αποχωρήσαντες από τη Λαϊκή Τράπεζα το 
καλοκαίρι του 2013 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Σε συνέχεια της απαντητικής επιστολής σας, ημερομηνίας 08/09/2014,  για το πιο πάνω θέμα 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα: 

1. Οι αδιευκρίνιστες, μεθοδευμένες, παραπλανητικές και πιεστικές συνθήκες που 
προηγήθηκαν του λεγόμενου σχεδίου «Πρόωρης Εθελούσιας Εξόδου», τον Ιούλιο του 
2013, εξανάγκασαν πέραν των 700 συναδέλφων της Λαϊκής Τράπεζας στην απώλεια 
της θέσης εργασίας τους με καταστρεπτικές για πλείστους εξ αυτών συνέπειες.  

2. Η μη κατοχύρωση του 22,5%  καθώς και του 25%, του ολικού ποσού του Ταμείου 
Προνοίας μας, παρά τις κατά καιρούς γραπτές και προφορικές διαβεβαιώσεις σας για 
διασφάλιση του Ταμείου Προνοίας και η μετέπειτα συμπεριφορά της Τράπεζας 
Κύπρου και της πολιτείας, δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας  σε όλους 
τους πρόωρα αποχωρήσαντες, η  συντριπτική  πλειοψηφία των οποίων 
αισθάνθηκαν  ότι  έπεσαν θύματα μιας μεθοδευμένης προσπάθειας που αποσκοπούσε 
στην "εθελούσια αποχώρηση" τους. 

3. Η ανησυχία και η ανασφάλεια αυτή, καθώς και η έλλειψη  οποιασδήποτε φωνής 
συμπαράστασης και κατανόησης των προβλημάτων που ανέβλυζαν,  δημιούργησε την 
ανάγκη της οργάνωσης και του συνασπισμού των πρόωρα αποχωρησάντων 
συναδέλφων.  

4. Άτυπη ομάδα πρόωρα αποχωρησάντων κοινοποίησε τις ανησυχίες αυτές στον τότε  
Πρόεδρο της ΕΤΥΚ κ. Χατζηκωστή, ο οποίος παρότρυνε την ομάδα αυτή να οργανωθεί 
και να διεκδικήσει τα δικαιώματα των πρόωρα   αποχωρησάντων.  Ο κ. Χατζηκωστής 
διευκρίνισε ότι μέρος των αιτημάτων και προβλημάτων αυτών, δεν μπορούσε και δεν 
επιθυμούσε να τα διεκδικήσει η ΕΤΥΚ  όπως για παράδειγμα τα μετοχοδάνεια. Ωστόσο 
ήταν αρωγός στην προσπάθεια αυτή, παραχωρώντας μας την αίθουσα εκδηλώσεων  
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για πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων μας και χώρο πραγματοποίησης των 
συνεδριάσεων του ομόφωνα εκλεγμένου Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου (ΠΔΣ). 

5. Μετά από ένα χρόνο περίπου από την ημέρα αποχώρησης μας από την Τράπεζα, τα 
προβλήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους της Λαϊκής παρέμειναν στάσιμα, 
ενώ παράνομες και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές της Τράπεζας Κύπρου 
επιδείνωσαν τα πράγματα. Τέτοιες συμπεριφορές είναι οι  παράνομες χρεώσεις για 
μετοχοδάνεια και η διεκδίκηση του ισχυριζόμενου υπολοίπου, η παράνομη διατήρηση 
εμπράγματων εξασφαλίσεων (υποθήκες ή/και ασφαλιστικά συμβόλαια) για δάνεια 
που έχουν εξοφληθεί και ο διαχωρισμός κατά ηλικία αναφορικά με τις τιμολογήσεις. 
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το γενικότερο οικονομικό κλίμα και οι περιπέτειες της 
Τράπεζας Κύπρου,  εξάντλησαν την οποιαδήποτε ανοχή και υπομονή μας.  

6. Μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η ανάγκη της εγγραφής του Συνδέσμου 
μας, πράγμα το οποίο επικυρώθηκε από Γενική Συνέλευση των πρόωρα 
αποχωρησάντων, παρόντων και τέως μελών του ΔΣ της ΕΤΥΚ, και αργότερα 
προκηρύχθηκε και η ιδρυτική καταστατική συνέλευση του Συνδέσμου μας.  

7. Με την προκήρυξη της καταστατικής συνέλευσης μας, η ηγεσία της ΕΤΥΚ και 
συγκεκριμένα ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΥΚ κ.  Λ.  Χατζηκωστής για πρώτη φορά, και 
λίγα 24ωρα πριν από τη συνέλευση, ζήτησε συνάντηση με όλο το ΠΔΣ του Συνδέσμου 
μας, στην οποία και ανταποκριθήκαμε. Στη συνάντηση δεν παρευρέθηκε ο  κ. Λ. 
Χατζηκωστής, ωστόσο η παρούσα αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ, αν και παραδεχόμενη ότι  
δεν είχε προβεί σε ενέργειες προώθησης των προβλημάτων μας, ζήτησε να μην 
πραγματοποιηθεί η/και να αναβληθεί η Καταστατική Συνέλευση και να ενταχθούμε 
στο άτυπο Τμήμα Συνταξιούχων της ΕΤΥΚ!  Το ΠΔΣ επιλέγοντας τη λογική και έχοντας 
τη στρατηγική θέση ότι η ΕΤΥΚ θα αποτελέσει σύμμαχο και στήριγμα στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων μας, απάντησε ότι η δημιουργία του Συνδέσμου ήταν εντολή Γενικών 
Συνελεύσεων και δεν μπορούσε να ανακληθεί, μη αποκλείοντας τη συνέχιση του 
διαλόγου, πράγμα το οποίο έγινε κατανοητό και αποδεκτό από την ΕΤΥΚ η οποία και 
μας παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων για την Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση. 

8. Αμέσως μετά από την καταστατική συνέλευση το ΠΔΣ ζήτησε προφορικώς συνάντηση 
με την ΕΤΥΚ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2014 στα γραφεία της ΕΤΥΚ. Μετά 
λύπης μας παρατηρήσαμε  ότι οι εκπρόσωποι της ΕΤΥΚ δεν είχαν καμιά διάθεση να 
ακούσουν για τα προβλήματα των αποχωρησάντων υπαλλήλων, αλλά αντί αυτού 
ανάλωσαν τον χρόνο της συνάντησης για να μας επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους 
ενάντια στην ίδρυση του Συνδέσμου μας! 

9. Στις 25/08/2014, μέσα στα πλαίσια υλοποίησης αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 
μας,  παραδώσαμε προς την ΕΤΥΚ επιστολή με τα θέματα και αιτήματα  που αφορούν 
τους αποχωρήσαντες, τονίζοντας τη διάθεση του Συνδέσμου μας για συνεργασία με 
την ΕΤΥΚ στη τροχοδρόμηση προώθησης και επίλυσης τους. Το περιεχόμενο του 
υπομνήματος μας αγνοήθηκε πλήρως από την ΕΤΥΚ, η οποία με μια λακωνική και 
προσβλητική για την υπόσταση του Συνδέσμου απάντηση απέφυγε να τοποθετηθεί επί 
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της ουσίας των προβλημάτων που της θέσαμε. Αντί αυτού 12 μήνες μετά από την 
αποχώρηση μας από την Τράπεζα και ένα μήνα μετά από την επίσημη καταστατική 
ίδρυση του Συνδέσμου μας, η ΕΤΥΚ προχώρησε στην αποστολή επιστολής στα μέλη μας,  
ισχυριζόμενη ότι αυτά είναι αυτομάτως μέλη του άτυπου Τμήματος Συνταξιούχων, που 
ειρήσθω εν παρόδω εσχάτως μετονόμασε σε αφυπηρετησάντων/αποχωρησάντων, 
καλώντας τα να συμπληρώσουν «αίτηση επιβεβαίωσης στοιχείων», επικαλούμενη το 
«όφελος» μερικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που ισχύει μετά από το 65ο έτος 
ηλικίας!  

10. Ο Σύνδεσμος μας  θεωρεί ότι η ΕΤΥΚ είναι το προπύργιο των Τραπεζοϋπαλλήλων της 
Κύπρου και θα συνεργαστεί τόσο με την ΕΤΥΚ , όσο και με τη Δ.Ε. του Ταμείου Προνοίας, 
αλλά και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη αρχή,  μέχρι τη δίκαιη επίλυση όλων των 
προβλημάτων των συναδέλφων που εξαναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την 
Τράπεζα το καλοκαίρι του 2013. 

11. Με βάση τα πιο πάνω και εν όψει και των προσφάτων εξελίξεων, δηλώσεων και 
διεργασιών στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ταμεία προνοίας, 
παρακαλούμε όπως έχουμε συνάντηση μαζί σας τις προσεχείς μέρες για ενημέρωση 
και από κοινού καθορισμό δράσης για προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
μας. 

 

Για το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας (Αποχωρησάντων) 

 

 

Ο Γραμματέας        Ο Πρόεδρος  

 

  

Γιαννάκης Καρατζής      Ανδρέας Παπαδόπουλος 

    Τηλ: 99423913              Τηλ: 99621943  

 

 

 


