Προς όλους τους συναδέλφους
Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν
με τους υποψήφιους Προέδρους

Τρίτη 16/1/18, 16:00 – Χρίστος Χρίστου
Τετάρτη 17/1/18, 16:00 – Σταύρος Μαλάς
Πέμπτη 18/1/18, 16:00 – Νικόλας Παπαδόπουλος
Προσκλήθηκαν από την ΕΤΥΚ ΟΛΟΙ οι Υποψήφιοι Πρόεδροι
που στηρίζονται από Κοινοβουλευτικά Κόμματα
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την εγκύκλιό μας ημερομηνίας 4/1/2018 και με βάσει
καθιερωμένη πολιτική της ΕΤΥΚ, εν όψει των Προεδρικών Εκλογών 2018, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Οργάνωσής μας αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους
υποψηφίους για το Προεδρικό Αξίωμα, που στηρίζονται από Κοινοβουλευτικά Κόμματα.
Η πρόσκληση, δίδει την ευκαιρία στους τραπεζοϋπαλλήλους να ενημερωθούν αναλυτικά για τις
θέσεις / απόψεις των υποψηφίων αλλά ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαιρία άμεσα και ισχυρά
να δώσουν και οι ίδιοι τα δικά τους μηνύματα και απόψεις προς τους υποψηφίους και πιθανό
μέσα από μια σωστή άμεση επικοινωνία, οι υποψήφιοι Πρόεδροι λάβουν σοβαρά τις
εισηγήσεις των Τραπεζοϋπαλλήλων και να βελτιώσουν τις δικές τους θέσεις.
Στην προαναφερόμενη πρόσκληση της Οργάνωσής μας, έχουν ανταποκριθεί, πέραν του κ. Γ.
Λιλλήκα (η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, 9/1/2018) οι κ. Χρίστος Χρίστου, Στ. Μαλάς και
Ν. Παπαδόπουλος και όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 16:00 στην αίθουσα
συνεδρίων στο οίκημα της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία, τις πιο κάτω ημερομηνίες:
κ. Χρίστος Χρίστου - Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
κ. Σταύρος Μαλάς – Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
κ. Νικόλας Παπαδόπουλος – Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018
Φυσικά όσοι συνάδελφοι παρευρεθούν, αφού ακούσουν τις παρουσιάσεις / ομιλίες των πιο
πάνω υποψηφίων για το Προεδρικό Αξίωμα να θέσουν τα ερωτήματα τους και τις εισηγήσεις
τους ως προς το τι περιμένουν από το νέο Πρόεδρο να κάνει.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η Οργάνωσή μας έχει αποστείλει την ίδια πρόσκληση σε όλους
τους υποψηφίους που στηρίζονται από κοινοβουλευτικά κόμματα (Ν. Αναστασιάδη, Στ. Μαλά,
Ν. Παπαδόπουλο, Γ. Λιλλήκα, Χρ. Χρίστου). Αναμένουμε την απάντηση από πλευράς του
Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα
εγκύκλιό μας.
Η Οργάνωσή μας προτρέπει όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν για να ενημερωθούν
καλύτερα, ούτως ώστε ενεργά και υπεύθυνα να ασκήσουν το ιερό δικαίωμα της ψήφους τους.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου 2018

