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ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με μεγάλη ανησυχία, προβληματισμό αλλά και απογοήτευση παρακολουθούμε τις τελευταίες
εξελίξεις που αφορούν το Συνεργατισμό.
Η Οργάνωσή μας από πολύ νωρίς, με αποκλειστικό κριτήριο, όπως πάντα, το καλώς νοούμενο
συμφέρον των συναδέλφων και του τόπου γενικότερα, δημόσια και ανοιχτά έκρουε τον κώδωνα
του κινδύνου, προειδοποίησε και επανειλημμένα κάλεσε όλους τους αρμόδιους να λάβουν τα
κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Με εγκύκλιό της ημερομηνίας 4/11/2015 η Οργάνωσή μας έκανε λόγο για δεκάδες ευνοιοκρατικές
προσλήψεις με υψηλές απολαβές ως αποτέλεσμα κομματικών παρεμβάσεων και ανέφερε ότι τα
μέχρι σήμερα δείγματα γραφής όσο αφορά τον τρόπο διοίκησης, τις προτεραιότητες και τις
επιδιώξεις, κάθε άλλο παρά πρέπει να μας εφησυχάζουν.
Προειδοποίησε δε ότι εάν δεν γίνουν διορθωτικές ενέργειες, θύματα μιας αρνητικής πορείας του
Συνεργατισμού, πέραν των συναδέλφων, θα είναι και πάλι ολόκληρη η οικονομία, η κοινωνία και ο
τόπος γενικότερα.
Περί τα τέλη του 2015, με δική της πρωτοβουλία, η ΕΤΥΚ είχε συνάντηση με Κοινοβουλευτικά
Κόμματα και τα ενημέρωσε για τις ανησυχίες της και ζήτησε την παρέμβασή τους για να σωθεί ο
Συνεργατισμός από την πορεία που τον οδηγούσε η διορισμένη από την Kυβέρνηση Διοίκησή του.
Επίσης, ως αποτέλεσμα των καταγγελιών της Οργάνωσής μας, το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της
Επιτροπής Θεσμών της Βουλής (19/1/2016), με την Οργάνωσή μας να «κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για την τελευταία κυπριακή Tράπεζα και να μεταφέρει την ανησυχία της για το
εάν οι χειρισμοί των αρμοδίων θα επιφέρουν την ανάκαμψη του Συνεργατισμού ή θα
καταλήξει να πουληθεί έναντι πινακίου φακής προς τέρψιν οικονομικών συμφερόντων, σε
βάρος του φορολογούμενου πολίτη».
Δυστυχώς, πολλοί ήταν αυτοί που τότε ειρωνεύονταν την Οργάνωσή μας, σπεύδοντας
ταυτόχρονα να «καθησυχάσουν» ότι όλα έβαιναν καλώς εντός του Συνεργατισμού.
Ανάμεσα σε άλλους, μέχρι και ο Πρόεδρος της Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών, κ.
Ανδρέας Μουσκάλλης (πρώην Βουλευτής ΑΚΕΛ) επιστρατεύτηκε τότε για να αμφισβητήσει τις
καταγγελίες της Οργάνωσής μας, χαρακτηρίζοντας τις ως μη βάσιμες, ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών. Το ίδιο έπραξαν και πολλοί άλλοι που σήμερα, κατόπιν εορτής, αγωνιούν για την
κατάληξη της μοναδικής Κυπριακής Τράπεζας του τόπου.
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Όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα σιώπησαν αλλά πολύ περισσότερο και η ίδια η Κοινωνία και
όλοι οι ειδήμονες διότι οι καταγγελίες / ανησυχίες μας ήταν δημόσιες.
Εάν οι καταγγελίες της ΕΤΥΚ, αλλά και οι Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή για το ίδιο θέμα (οι οποίες
επιβεβαίωναν τεκμηριωμένα τις καταγγελίες μας), δεν αγνοούνταν προκλητικά και αν οι αρμόδιοι
προχωρούσαν από τότε με τις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, τότε σήμερα δεν θα βρισκόμασταν
σήμερα μπροστά στα τραγικά αδιέξοδα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ΕΤΥΚ, με τη διορατικότητα και τη σοβαρότητα που τη διακρίνει, έγκαιρα εντόπισε και
προειδοποίησε για τα προβλήματα εντός του Συνεργατισμού, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά ότι
ως Οργάνωση και ως εργαζόμενοι νοιαζόμαστε για το καλό των οργανισμών μας περισσότερο
από κάθε άλλο.
Η Διοίκηση καθώς και ο μέτοχος / ιδιοκτήτης της Τράπεζας (Κυβέρνηση), οφείλουν, έστω και
τώρα, να σεβαστούν τους συναδέλφους, και στα πλαίσια των εν εξελίξει διαδικασιών, να θέσουν
τις απαραίτητες δικλείδες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των
συναδέλφων. Οφείλουν επίσης να σεβαστούν τους πελάτες και γενικά το κοινωνικό σύνολο.
Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές ως προς την κατάληξη στα θέματα που αφορούν το
μέλλον του Συνεργατισμού αλλά και των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό.
Σήμερα η Οργάνωσή μας θα έχει συνάντηση με την Επιτροπεία της Τράπεζας, ενώ την ερχόμενη
Δευτέρα 2/4/2018 θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών.
Επιθυμούμε να στείλουμε ξεκάθαρο το μήνυμα προς κάθε υπεύθυνο ότι δεν μπορούμε να
δεχτούμε να πληρώσουν οι συνάδελφοι για τα εγκληματικά λάθη και τις παραλείψεις άλλων. Σε
όποια προσπάθεια θυματοποίησης των συναδέλφων η Οργάνωσή μας θα αντιδράσει με όλα τα
στη διάθεσή της μέσα.
Γι’ αυτό σας καλούμε σε εγρήγορση και να παραμείνετε συσπειρωμένοι γύρω από την Οργάνωσή
μας, για να δώσουμε μαζί αυτό τον αγώνα. Θα σας κρατούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.
Προς καλύτερη ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε και το Υπόμνημα (19/1/2016) που έχει δοθεί
στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών το οποίο αποδεικνύει την ολιγωρία των
αρμοδίων αλλά και το όψιμο ενδιαφέρον πολλών νεοφανών ειδημόνων και αρθρογράφων.
Για χάριν της ιστορικής αλήθειας πρέπει να αναφέρουμε τη θετική στάση του τότε βουλευτή κ. Δ.
Συλλούρη και του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών κ. Ν. Νικολαΐδη.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΚΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΥΚ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
Ο Συνεργατισμός σήμερα, ο οποίος έχει ανακεφαλαιοποιηθεί μέσα από μια κρατική
ενίσχυση συνολικά της τάξης περίπου των €1,7 δις, με χρήματα του φορολογούμενο
πολίτη, αποτελεί μια τεράστια επένδυση του κράτους.
Η Οργάνωσή μας, εδώ και αρκετό καιρό, εκφράζει δημόσια τον προβληματισμό της
αναφορικά με τον τρόπο Διοίκησης του Συνεργατισμού και γενικά την όλη πορεία του, η
οποία μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην πρώην Λαϊκή
Τράπεζα. Είχαμε και τότε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και με δική μας πρωτοβουλία
είχαμε συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προειδοποιώντας ότι η Διοίκηση
που διόρισε το κράτος για να σώσει την, ήδη σοβαρά λαβωμένη Λαϊκή Τράπεζα,
ουσιαστικά, την έσπρωχνε περαιτέρω προς την καταστροφή. Δυστυχώς, τότε, οι
προειδοποιήσεις μας, δεν λήφθηκαν υπόψη και η κατάληξη ήταν τραγική και γνωστή πλέον
σε όλους.
Μας ανησυχεί το μέλλον του Συνεργατισμού, οι σχεδιασμοί αναφορικά με το μοντέλο
λειτουργίας του και το τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ζητήματα τα οποία θα
πρέπει να αξιολογηθούν πολύ σοβαρά από τους αρμόδιους, για το καλό του
Συνεργατισμού, των εργαζομένων σε αυτόν αλλά και της κοινωνίας και του τόπου
γενικότερα.
Πολλά από αυτά που διαδραματίζονται στον χώρο του Συνεργατισμού, και τα οποία τον
τελευταίο χρόνο, με αγωνία, πολλές φορές η Οργάνωσή μας έχει αναφερθεί, αλλά και έχει
καταγγείλει δημόσια, καταγράφονται ήδη σε μεγάλο βαθμό και τεκμηριωμένα, στην
πρόσφατη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2014.
Ο Γενικός Ελεγκτής, ανάμεσα σ’ άλλα, καταγράφει στην έκθεσή του συγκεκριμένες
λεπτομέρειες αναφορικά με σημαντικό αριθμό προσλήψεων οι οποίες έγιναν με τρόπο που
αφενός δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και
αφετέρου κατά παράβαση των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Σημειώνουμε ότι, για τα προβλήματα που παρατηρούνται στο θέμα της διαχείρισης του
Συνεργατισμού, έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό θεσμό, σχετική έκθεση, η οποία σκόπιμα
δεν είδε το φως της δημοσιότητας και θεωρούμε ότι αυτή θα έπρεπε να ζητηθεί,
προκειμένου οι εκπρόσωποι του φορολογούμενου πολίτη, να έχουν πλήρη ενημέρωση και
εικόνα για τα τεκταινόμενα εντός του Συνεργατισμού. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι – Βουλή –
Γενικός Ελεγκτής, να την αναζητήσουν και να τη μελετήσουν.
Η Οργάνωσή μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της τελευταίας,
ουσιαστικά, κυπριακής τράπεζας και ανησυχεί αν οι χειρισμοί των αρμοδίων θα επιφέρουν
την ανάκαμψη, εάν τελικά θα παραμείνει σε κυπριακά χέρια, ή αν θα καταλήξει να
ξεπουληθεί έναντι πινακίου φακής προς τέρψιν οικονομικών συμφερόντων, σε βάρος του
φορολογούμενου πολίτη.

