
 
Προς όλους τους συναδέλφους του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, 
 

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

 
Αν δεχθείτε bullying να ενημερώσετε ΑΜΕΣΩΣ την Οργάνωσή μας  

 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΟΣΩΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, ενημέρωσε την Οργάνωσή μας για την πρόθεσή 
της να προχωρήσει με την ανακοίνωση στοχευμένου σχεδίου εθελοντικής εξόδου για 
αποχώρηση περίπου 100 συναδέλφων. 
 
Από την πρώτη στιγμή, η Οργάνωσή μας εξέφρασε τη ΔΙΑΦΩΝΙΑ της, αφού η 
Τράπεζα με τον τρόπο αυτό, στοχοποιεί αυθαίρετα συναδέλφους, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα αναστάτωση και απογοήτευση ανάμεσα στο σύνολο του προσωπικού. 
 
Δυστυχώς η Διοίκηση της Τράπεζας, αγνόησε τις θέσεις της Οργάνωσής μας και 
αποφάσισε να προχωρήσει με την ανακοίνωση του Σχεδίου.  
 
Έχουμε τονίσει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας ότι, δεν θα δεχθούμε εκβιασμούς και 
απειλές (bullying) προς συναδέλφους για να κάνουν χρήση του Σχεδίου και την 
προειδοποιήσαμε ότι η Οργάνωσή μας είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλα τα 
αναγκαία μέτρα, νομικά και συνδικαλιστικά, για να προστατεύσει τα μέλη της.  
 

Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους, που μπορεί να πέσουν θύμα bullying 
από Διευθυντικά Στελέχη της Τράπεζας, να ενημερώσουν αμέσως την Οργάνωσή μας.  
Το bullying είναι ποινικό αδίκημα και είμαστε αποφασισμένοι, αν χρειαστεί, να 
προχωρήσουμε σε προσωπικές ποινικές αγωγές εναντίον όσων ενεργήσουν με αυτό 
τον τρόπο. 
 
Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι, πρόσφατα η Διοίκηση της 
Τράπεζας, με την ανακοίνωση των προαγωγών, διακήρυττε ότι σέβεται και 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού της, ενώ σήμερα, 15 μέρες μετά, 
αγνοώντας τις θέσεις της Οργάνωσής μας, στοχοποιεί αυθαίρετα συναδέλφους και 
αναστατώνει το σύνολο του προσωπικού, ενέργειες που κάθε άλλο παρά σεβασμό και 
αναγνώριση δείχνουν. 
 
Ελπίζουμε ότι, δεν θα προκύψουν απρεπείς συμπεριφορές από πλευράς 
Διευθυντικών Στελεχών ή και της ίδιας της Διοίκησης της Τράπεζας, την ίδια στιγμή 
όμως είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά.  
 
Η ΕΤΥΚ είναι ΙΚΑΝΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ να προστατέψει τα μέλη της, με ΟΛΑ 
τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, γι’ αυτό και σας καλούμε να βρίσκεστε σε 
εγρήγορση αλλά και να επικοινωνείτε με την Οργάνωσή μας (τηλ.  22445000) για 
οποιαδήποτε βοήθεια ή στήριξη χρειαστείτε. 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2021 


