Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επικροτεί την
εξαπάτηση των τραπεζικών υπαλλήλων από την Κυβέρνηση
Πάνω από €200,000,000 κουρεμένα ταμεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αποκαταστήθηκαν
πλήρως χωρίς αντίδραση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου
Μια σύνταξη €2,500 το μήνα κοστίζει στο φορολογούμενο όσο και ένα εφ’άπαξ ποσό €600,000
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ενοχλήθηκε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο γιατί στην τελευταία εγκύκλιό μας, τονίσαμε ότι επιστρατεύτηκε
από τους γνωστούς κύκλους στον ανίερο πόλεμο που κήρυξαν εναντίον των τραπεζικών υπαλλήλων και
ένοιωσε την ανάγκη να «απαντήσει» με νέα ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση η οποία χαρακτηρίζεται από
αόριστες γενικόλογες τοποθετήσεις, χωρίς να απαντά σε κανένα από τα ερωτήματα που έθεσε η
Οργάνωσής μας.
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επικαλείται ως επιχείρημα το γεγονός ότι το 2013, όταν δίνονταν για πρώτη
φορά οι δεσμεύσεις, δεν είχε συσταθεί και γι’ αυτό, προφανώς, δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτή την
«λανθασμένη», κατά την άποψή του, απόφαση για αποκατάσταση των «κλεμμένων» συντάξεών μας και
αναφέρει ότι δεν έχουν σε καμιά περίπτωση προ-συνεννοηθεί με οποιονδήποτε πριν την έκδοση της
ανακοίνωσής τους.
Όμως όταν «ενθρονίζετο» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ήξερε πολύ καλά όλες τις αναληφθείσες
υποχρεώσεις της Κυβέρνησης, και έκτοτε τις άκουσε πολλές φορές να επαναλαμβάνονται, όπως και όλοι
μας, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών όσο και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πού βρισκόταν όλο αυτό τον καιρό για να εκφράσει την «ανησυχία» του; Και γιατί άραγε εξέδωσε την
ανακοίνωσή του ένα μήνα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (και αφού η Οργάνωσή μας είχε
δημόσια εκφράσει την έντονη διαφωνία της) και 3 μέρες πριν τη συνάντηση της ηγεσίας της Οργάνωσής
μας με τον Υπουργό Οικονομικών;
Ρωτούμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ευθέως να μας πει, μία απλή σύνταξη στο Δημόσιο των
€2,500 είναι αλήθεια ότι με βάσει τη φόρμουλα του Υπουργείου Οικονομικών κοστίζει στο
φορολογούμενο πολίτη €600,000; Αυτό το κόστος δεν ενοχλεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τον
ενοχλούν τα δικά μας Ταμεία Προνοίας, που είναι αρκετά πιο χαμηλά και μάλιστα όταν το 1/3 του ποσού
είναι εισφορές του ίδιου του εργαζόμενου;
Γνωρίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι τα Ταμεία Προνοίας (συνταξιοδοτικά) του ευρύτερου δημόσιου
τομέα πέραν των €200,000,000 κουρεύτηκαν και όμως αποκαταστάθηκαν από το Κράτος (αποζημιώθηκαν)
πλήρως με λεφτά του φορολογούμενου πολίτη; Αυτό δεν το αντιλήφθηκε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο;
Ποια ήταν η αντίδραση του για να προστατέψει το φορολογούμενο πολίτη;
Τέλος, όσον αφορά το σχόλιο της τελευταίας ανακοίνωσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το
«προσωπικό όφελος που ενδεχομένως» να έχει ο Πρόεδρος του, κ. Γεωργιάδης, το οποίο είναι
διατεθειμένος να θυσιάσει για το καλό των δημοσιονομικών του κράτους και ότι αυτό έγινε για σκοπούς
διαφάνειας, έχουμε την εντύπωση ότι η πλήρης διαφάνεια επιβάλλει να δημοσιοποιήσει και το ποσό στο
οποίο αναφέρεται, που επαναλαμβάνουμε, σαφώς θα είναι ψίχουλα σε σχέση και με το ευεργέτημα που
απολαμβάνει από τη θέση στην οποία διορίστηκε για μια εξαετία. Φαίνεται όμως ότι και στο θέμα της
διαφάνειας υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2017

