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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 
Σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και πολλών προκλήσεων που καθιστούν ακόμη 
ευάλωτη, τόσο την κυπριακή οικονομία, όσο και ειδικότερα το τραπεζικό σύστημα, 
αξιολογούμε ως χρονικά άκαιρη την εξαγγελία πρόθεσης απεργιακών κινητοποιήσεων από 
πλευράς της ΕΤΥΚ.  
 
Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου καλεί την ΕΤΥΚ να προσέλθει σε ειλικρινή 
διάλογο, καλή τη πίστη, με πραγματική πρόθεση να συμβάλει στην εξασφάλιση του μέλλοντος  
των εργαζομένων, το οποίο διασφαλίζεται μέσω υγιών συνθηκών στον τραπεζικό τομέα. Θα 
πρέπει επίσης, να γίνει κατανοητό από την πλευρά της ΕΤΥΚ ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην 
περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων 
αξιολόγησης και δικαιότερων τρόπων αμοιβής προς το προσωπικό, με σεβασμό τόσο προς τους 
εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, όσο και προς τους μέτοχους, το όραμα και το πλάνο 
που επιδιώκουν να εφαρμόσουν στην τράπεζά τους. 
 
Οι εύθραυστες συνθήκες στην οικονομία και στις τράπεζες δεν αφήνουν περιθώρια για 
εκτροχιασμό από την πορεία σταθερότητας, για την οποία όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές 
έχουν συνδράμει τα τελευταία χρόνια. Όσα πέτυχε η Κύπρος με θυσίες και δυσκολίες, δεν 
πρέπει να αντιστραφούν χάριν της όποιας διαφωνίας από την πλευρά της ΕΤΥΚ. Ο διάλογος 
αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο για κάθε πρόκληση η οποία βρίσκεται ενώπιον του 
τραπεζικού τομέα. Η αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, η διαρκής 
συμμόρφωση με το απαιτητικό εποπτικό πλαίσιο, ο τεχνολογικός και διεθνής ανταγωνισμός 
σε συνδυασμό με την ανάγκη για αλλαγές σε εσωτερικό επίπεδο, αποτελούν τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις, τις οποίες οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν. 
 
Οποιεσδήποτε ενέργειες που θα δημιουργούν τις συνθήκες για απεργιακά ή άλλα ακραία 
μέτρα θα επιβαρύνουν τις κοινές προσπάθειες για επάνοδο σε τροχιά ανάπτυξης και θα 
επιδεινώσουν τις προοπτικές ευημερίας, της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, 
δηλαδή της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της. 
 
Η μοναδική πορεία που μπορεί να ακολουθηθεί για το συμφέρον όλων, είναι εκείνη του 
διαλόγου. Ο διάλογος πρέπει να είναι ειλικρινής, βασισμένος σε κλίμα συλλογικότητας, και 
να έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξυγίανση και τον ορθολογισμό του τραπεζικού τομέα αλλά 
και το καλώς νοούμενο συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της.   
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