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 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Δεν καταβλήθηκε το 2013 στους αποχωρήσαντες υπαλλήλους, οι οποίοι το διεκδικούν μέσω 
Δικαστηρίου.  
 
Ως ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. (Σύνδεσμος Προώρων Αφυπηρετησάντων Υπαλλήλων Τράπεζας Κύπρου), 
προβαίνουμε σε αυτή την παρέμβαση, για να σχολιάσουμε κάποια δημοσιεύματα στον Οικονομικό 
Φιλελεύθερο της Κυριακής, 27/12/2015. Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, τοσο στο άρθρο της κας Θ. 
Θειοπούλου υπό τον τίτλο «Η συρρίκνωση των τραπεζών πέρασε και από σχέδια εξόδου», αλλά και 
στη συνέντευξη του  Γ.Γ. της ΕΤΥΚ κ. Χρ. Παναγίδη στην κα Α. Λαμπράκη.  
 
Αναφέρεται στο άρθρο ότι για τη μείωση του προσωπικού «επιστρατεύτηκαν  προγράμματα 
εθελουσίας εξόδου και παρά την συρρίκνωση, αρκετοί κάνουν λόγο για βελούδινη αναδιάρθρωση, 
που υλοποιήθηκε αναίμακτα...». Θα θυμάστε σίγουρα το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο 
και την ακατάσχετη κινδυνολογία, η οποία εντέχνως είχε τότε διοχετευτεί, τόσο από διοικητικά 
στελέχη της Τράπεζας Κύπρου, όσο και της ΕΤΥΚ,  αλλά και από άλλους κύκλους. Όλοι έλεγαν ή 
άφηναν να νοηθεί, εκβιαστικά σχεδόν, ότι για να σωθεί η Τράπεζα έπρεπε να αποχωρήσουν πέραν 
των 2500 υπαλλήλων. Βέβαια, σήμερα ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι το εργατικό κόστος δεν 
ήταν καν κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της Τράπεζας Κύπρου.  
 
Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το κλίμα αρκετοί υπάλληλοι τον Αύγουστο του 2013 είχαν «επιλέξει» να 
αποχωρήσουν και να χάσουν τη δουλειά τους! Ο μοναδικός λόγος που αποφάσισαν κάτι τέτοιο, ήταν 
για να διασώσουν τα ωφελήματα τους. Ειδικότερα το Ταμείο Προνοίας (ΤΠ), το οποίο, από τον 
Απρίλιο του 2013 μέχρι και την αποχώρηση τους επροστατεύετο με απόφαση δικαστηρίου ( interim 
order). Σε καμία περίπτωση οι υπάλληλοι είχαν υποψιαστεί ότι η Διαχειριστική Επιτροπή, (οι ίδιοι 
δηλαδή οι συνάδελφοι τους) είχε άλλα σχέδια! Γιατί, τρεις μόλις εβδομάδες μετά που είχε λήξει το 
Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου (ΠΕΕ) στις 2.8.2013 και αποχώρησαν πέραν των 600 υπαλλήλων από 
την Τράπεζα Κύπρου, η Διαχειριστική Επιτροπή, πριν ακόμη εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς τους 
αποχωρήσαντες- πιστωτές πια, διέλυσε το ΤΠ και απέσυρε το Interim Order , με αποτέλεσμα οι 
καταθέσεις του Ταμείου να «κουρευτούν». Στη συνέχεια, ενεργώντας ως εκκαθαριστής, διένειμε το 
ΤΠ εξίσου(!) στους αποχωρήσαντες και στους παραμείναντες υπαλλήλους. Είχαν δηλαδή 
αντικαταστατικά, παράτυπα και παράνομα εξισώσει τους πιστωτές (αποχωρήσαντες) με τα μέλη που 
παρέμειναν!  
 
Πρόσθετα, είναι αστείος ο ισχυρισμός του σημερινού Γ.Γ. της ΕΤΥΚ κ. Παναγίδη στην συνέντευξη του 
προς την εφημερίδα σας, ότι το θέμα αυτό συνιστά διαφορά των αποχωρησάντων με τη 
Διαχειριστική Επιτροπή και δεν έχει καμία σχέση με την ΕΤΥΚ. Ο κ. Παναγίδης απλά επιχειρεί να 
αποστασιοποιηθεί από και ευθύνες. Η ΕΤΥΚ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του ΠΕΕ. 
«Πέτυχε!», μάλιστα, να μειωθούν προηγουμένως δραστικά οι μισθοί, ώστε η αποζημίωση που ήταν 
υποχρεωμένη να καταβάλει η Τράπεζα, να ήταν χαμηλότερη! Τότε, ο Γ.Γ. της ΕΤΥΚ ήταν ταυτόχρονα 
και Πρόεδρος Ταμείου Προνοίας και στη συνέχεια είχε μετατραπεί και σε Εκκαθαριστή! Η ΕΤΥΚ ήταν 
λοιπόν εμπλεκόμενη και μάλιστα με ρόλο τουλάχιστον  απαράδεκτο, ίσως και ύποπτο, απέναντι 
στους υπαλλήλους της Τράπεζας Κύπρου, τους οποίους άφησε ανυπεράσπιστους.  Δεν είχε πάρει  
τότε κανένα μέτρο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών τους. Αντίθετα, νοιάζονταν 
περισσότερο πώς η Τράπεζα Κύπρου θα είχε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και πώς θα 
κεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των μελών της! Κανένα ουσιαστικό αγώνα για να σωθούν όλες οι 
θέσεις εργασίας και τα Ταμεία Προνοίας, πέραν από ένα χαρτοπόλεμο κενών ανακοινώσεων και 
εγκυκλίων. Αν πρόσφατα έκανε απεργία στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα «για ψύλου πήδημα», 
πως θα έπρεπε να είχε αντιδράσει τότε για να προστατέψει θέσεις εργασίας και Ταμεία Προνοίας; 
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Βλέπουμε τους ημικρατικούς που αγωνίζονται μέσω των συντεχνιών τους και πέτυχαν να 
κατοχυρώσουν όλα τους τα δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας. Η «δική» μας η ΕΤΥΚ τί έκανε τότε;  
 
Ως αποχωρήσαντες, δεν είχαμε άλλη επιλογή από την οργανωμένη προσφυγή μας στην Κυπριακή 
Δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας εκκρεμεί από το Νοέμβριο 2013 η αγωγή εναντίον του Ταμείου 
Προνοίας της Τράπεζας Κύπρου. Και είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε αυτόν  το αγώνα, όσο 
χρόνο και αν χρειαστεί, μέχρι τη δικαίωση. 
 
Κ. Φραγκούδης 
Αντιπρόεδρος ΣΥ.Π.Α.Υ.Τ.Κ. 
30.12.2015 

 


