Προς όλους τους συναδέλφους,
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο
Οι δεσμεύσεις για αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας
πρέπει να τηρηθούν χωρίς εξαιρέσεις
Εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών –
Μη παραχώρηση προσαυξήσεων και ΑΤΑ
Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε χθες, σε μια κατάμεστη αίθουσα, το
έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσής μας, το οποίο κλήθηκε για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις πάνω σε σοβαρά προβλήματα που
ταλανίζουν τους τελευταίους μήνες την τραπεζοϋπαλληλική τάξη.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αξιολογήθηκε η απόφαση της Τράπεζας Κύπρου
για την κάλυψη της αποζημίωσης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, η οποία
σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί τους στόχους και τις επιδιώξεις της Οργάνωσής μας,
γι αυτό και αποφασίσθηκε να μην πραγματοποιηθεί η σημερινή πορεία.
Η θετική αυτή εξέλιξη, ήταν το αποτέλεσμα των πολύμηνων,
προγραμματισμένων ενεργειών και πιέσεων που ασκήθηκαν από την Οργάνωσή
μας προς διάφορες κατευθύνσεις πολιτικές και μη. Παρόλα αυτά, η απόφαση
αφήνει ένα μικρό αριθμό συναδέλφων εκτός και φυσικά η Οργάνωσή μας θα
επιδιώξει και αυτοί να ικανοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.
Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της
Οργάνωσής, συνάδελφος Ανδρέας Παναγιώτου.
Στην ομιλία του, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΥΚ, συνάδελφος Λοΐζος
Χατζηκωστής, αναφέρθηκε στο θέμα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας,
τονίζοντας ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ένας αριθμός 264
συναδέλφων, αφυπηρετησάντων και εν ενεργεία που εξαιρούνται, μερικώς ή και
εξολοκλήρου από τις αποζημιώσεις.
Σημείωσε ότι το πρόσθετο κόστος είναι περιορισμένο, λιγότερο από ένα
εκατομμύριο κατ΄ έτος για την επόμενη 15ετία, και ότι θα πρέπει η δέσμευση που
δόθηκε από την Κυβέρνηση το 2013 να τηρηθεί χωρίς εξαιρέσεις.
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Ανέδειξε τη σημασία της προσήλωσης της Οργάνωσής μας αποκλειστικά και
μόνον στο καλώς νοούμενο, συνδικαλιστικό συμφέρον των συναδέλφων, κάτι
που διαχρονικά χαρακτήριζε την ΕΤΥΚ, και κάλεσε το σύνολο των στελεχών της
Οργάνωσης να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο διασφαλίζοντας έτσι ότι
αποτελεσματικά θα αντιμετωπιστούν οι όποιες υφιστάμενες και επερχόμενες
προκλήσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας συνάδελφος Χρίστος Παναγίδης, στην ομιλία του
αναλύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες και οι οποίες
ενδεχομένως να ενταθούν τους επόμενους μήνες, τόνισε την αναγκαιότητα τα
μέλη της Οργάνωσής μας να διατηρήσουν τη συνοχή και τη συσπείρωσή τους
γύρω από την ηγεσία της Οργάνωσής.
Αναφέρθηκε επίσης στις εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών
από συγκεκριμένες Τράπεζες σε ότι αφορά την παραχώρηση των ετήσιων
προσαυξήσεων και της ΑΤΑ και στην ανάγκη για άμεσο και δυναμικό χειρισμό
του συγκεκριμένου θέματος από την Οργάνωση.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, εγκρίθηκαν ψηφίσματα και λήφθηκαν
αποφάσεις.
Το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, αποφάσισε να καλέσει την Κυβέρνηση να
αναθεωρήσει την απόφαση της για την αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας, έτσι ώστε η δέσμευση που ανέλαβε το 2013 για πλήρη και άμεση
αποκατάσταση να τηρηθεί στο ακέραιο.
Παράλληλα, το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ με ψήφισμά του, καλεί,
τόσο την Κυβέρνηση όσο και τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, να προβούν σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να
προστατεύονται οι προσωπικές μερίδες των μελών όλων των Ταμείων Προνοίας
μέχρι τις €100.000, με τον ίδιο τρόπο όπως και για τους καταθέτες. Το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΤΥΚ, έχει εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει σε επαφές τόσο με την
Κυβέρνηση όσο και με όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για προώθηση των
αλλαγών αυτών.
Το Συνέδριο καταδίκασε επίσης τις εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων
συμφωνιών από συγκεκριμένες Τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν παραχωρήσει την
ετήσια προσαύξηση και την ΑΤΑ, και αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων περιλαμβανομένης και της απεργίας προκειμένου να επιλυθούν τα
προβλήματα.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 1 Φεβρουαρίου 2018
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