ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
6,000 ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΤΕ THN ETYK KAI ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η στάση εργασίας σ’ όλες τις Τράπεζες στην Κύπρο.
Με συμμετοχή χιλιάδων Τραπεζοϋπαλλήλων έγινε σήμερα η πορεία διαμαρτυρίας που
ακολούθησε τη στάση εργασίας και είχε σαν αφετηρία τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ στη
Λευκωσία και κατάληξη το Προεδρικό Μέγαρο.
Στο χώρο συγκέντρωσης, έξω από τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ, ο Επίτιμος Πρόεδρος της
Οργάνωσής μας, συν. Λοΐζος Χατζηκωστής, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια
εγκρίθηκε από τους συναδέλφους ομόφωνα σχετικό ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η όλη πορεία διακρίθηκε από το πάθος και την αγανάκτηση των Τραπεζοϋπαλλήλων που για
άλλη μια φορά έγιναν αντικείμενο εμπαιγμού μέσα αφ’ ενός από την αθέτηση της
υπόσχεσης/δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του και αφ’ ετέρου
από την απαράδεκτη αναφορά της Κυβέρνησης ότι για την αποκατάσταση των Ταμείων
Προνοίας τους πρέπει να ανταποκριθούν στις υπερβολικές απαιτήσεις της Διοίκησης της
Τράπεζας τους, στα πλαίσια της ανανέωσης της Σύμβασης.
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν μετάθεση ευθυνών της Κυβέρνησης σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και
μάλιστα υπό προϋποθέσεις που θα έχει περαιτέρω κόστος για τους ίδιους τους υπαλλήλους.
Εκφράζοντας την αγανάκτηση τους για τα πιο πάνω οι Τραπεζοϋπάλληλοι πορεύθηκαν στο
Προεδρικό, όπου αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ παρέδωσε ψήφισμα στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Μέσα από τα συνθήματα που επεκράτησαν στη σημερινή πορεία, αναδείκτηκε και η σημασία
της παρέμβασης της Κυβέρνησης στις εργασιακές εξελίξεις που στο τέλος της ημέρας
επηρεάζει άμεσα το σύνολο των Τραπεζοϋπαλλήλων σ’ όλες τις Τράπεζες, αφού με
μαθηματική ακρίβεια ότι συμφωνηθεί με την Τράπεζα Κύπρου θα το διεκδικήσουν όλες οι
Τράπεζες.
Έντονα κατά τη διάρκεια της πορείας εκφράσθηκε από τους Τραπεζοϋπάλληλους, ότι
απαιτούν σεβασμό από την κάθε Κυβέρνηση και ότι όσοι πολεμούν την ΕΤΥΚ και τους
Τραπεζοϋπαλλήλους δεν είναι ΦΙΛΟΙ και συνεπώς θα αντιμετωπισθούν με τον ανάλογο
τρόπο.
Τέλος, η ΕΤΥΚ ζητά συγνώμη τόσο από τους πελάτες των Τραπεζών αλλά και το κοινό
(οδηγούς κτλ) για την τυχόν ταλαιπωρία που προκλήθηκε τόσο από την πορεία όσο και τη
στάση εργασίας.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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