Προς όλους τους συναδέλφους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,
Μετά από τις επίμονες προσπάθειες της Οργάνωσης μας, η Βουλή ενέκρινε
τροποποιητικό νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό
Αποκαταστάθηκε η δυσμενής διάκριση και η αδικία εις βάρος των συναδέλφων της
Κεντρικής
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, την περασμένη Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου
2017, η μεγάλη αδικία που είχε επιβληθεί σε βάρος σας με τη νομοθεσία για το
συνταξιοδοτικό τον Δεκέμβριο του 2012, και αφορούσε τη διασφάλιση κεκτημένων σε σχέση
με το εφάπαξ ποσό αφυπηρέτησης λόγω προϋπηρεσίας, αποκαταστάθηκε επιτέλους μετά
από συνεχείς και επίμονες προσπάθειες 5 χρόνων.
Δεν είναι ώρα να εξετάσουμε τους λόγους της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης που
παρατηρήθηκε στην άρση μιας καταφανούς διάκρισης εις βάρος των εν ενεργεία
συναδέλφων στην Κεντρική Τράπεζα, αλλά και όσων συναδέλφων συνταξιοδοτήθηκαν τα
τελευταία πέντε χρόνια, πρέπει όμως να δηλώσουμε, πως τέτοιες διακρίσεις θα πρέπει εξ’
αρχής να αποφεύγονται και όταν διαπιστώνονται, αμέσως θα πρέπει να αναιρούνται χωρίς
δεύτερη σκέψη και ιδιαίτερα όχι επιλεκτικά.
Γνωρίζουμε την απογοήτευσή που ο καθένας από εσάς ένιωσε όλο αυτό το διάστημα, η
οποία ήταν και δική μας, για τον τρόπο που μας αντιμετώπιζαν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι
στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γι’ αυτό και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που είδαμε τις
επίμονες και συντονισμένες προσπάθειές της Οργάνωσής μας να φέρνουν εντέλει το ποθητό
αποτέλεσμα και να αποκαθίσταται το δίκαιο.
Θέλουμε να τονίσουμε την ικανοποίησή μας για την απόφαση αυτή της Βουλής των
Αντιπροσώπων που διορθώνει τη διάκριση αυτή που είχε επιβληθεί εις βάρος των
συναδέλφων της Κεντρικής Τράπεζας και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε όλους
όσοι με τις προσπάθειες και τη συμβολή τους βοήθησαν στην ευόδωση της προσπάθειας
αυτής για αποκατάσταση του δικαίου.
Για σκοπούς τάξης οφείλουμε να σημειώσουμε τη θετική στάση της Διοικητού της Κεντρικής
Τράπεζας, κας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, που από την πρώτη στιγμή έδειξε ιδιαίτερη
ευαισθησία για το θέμα αυτό, το αντιμετώπισε στην πραγματική του διάσταση και ένωσε τις
προσπάθειες της με τις δικές μας για άρση της δυσμενούς διάκρισης σε βάρος σας.
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