Προς όλους τους Συναδέλφους
Κουρεμένα Ταμεία Προνοίας
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΥΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ, ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είναι με έκπληξη και απογοήτευση, που πληροφορηθήκαμε την τελευταία απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για την αποζημίωση των κουρεμένων / κλεμμένων Ταμείων Προνοίας, και
είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί χωρίς καμία απολύτως
επικοινωνία με την Οργάνωσή μας. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το ζήτημα
έχει συζητηθεί με την Tράπεζα Kύπρου εκτενώς».
Εάν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον από την Κυβέρνηση να τηρήσει τις ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ της και να
αποκαταστήσει τα κλεμμένα Ταμεία Προνοίας, θα συζητούσε και θα ενημέρωνε τους εκπροσώπους
των συναδέλφων. Αντί όμως η Κυβέρνηση να επιλέξει το δρόμο της διαφάνειας και του δικαίου και
να τηρήσει το λόγο της χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, επέλεξε μέσω του παρασκηνίου να
παίρνει αποφάσεις μετά από «εκτενείς συζητήσεις» με την εργοδοσία.
Δεν έχουμε ακόμα πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το περιεχόμενο της απόφασης αλλά εκ πρώτοις
τη θεωρούμε ανεπαρκή και πονηρή.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα μεταξύ άλλων έχει ήδη ζητήσει, ως
αντάλλαγμα, για να εξετάσει την αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας να δεχτούμε
την κατάργηση των κλιμάκων και των ετήσιων προσαυξήσεων.
Καλούν δηλαδή το σύνολο των συναδέλφων, όχι απλώς να πληρώσουν εκ νέου αυτά που τους
έχουν κλέψει, αλλά να εκχωρήσουν ωφελήματα που καταχτήθηκαν με αγώνες και θυσίες.
Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τους
συναδέλφους στην Τράπεζα Κύπρου, αλλά για το ΣΥΝΟΛΟ των τραπεζικών υπαλλήλων καθώς,
αν παρ’ ελπίδα, οι απαράδεκτες αυτές μεθοδεύσεις επικρατήσουν στο χώρο της Τράπεζας Κύπρου
δε θα αργήσουν να επεκταθούν και στις υπόλοιπες Τράπεζες.
Η Οργάνωσή μας έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά τα πιο πάνω ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί
μια δεδομένη ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου της Δημοκρατίας να μετατρέπεται σε θέμα
διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα Κύπρου. Επίσης, η εμπλοκή της ίδιας της Κυβέρνησης στα
εργασιακά μιας Τράπεζας είναι απαράδεχτη.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «δε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αναπλήρωση με δημόσιο
χρήμα της σύνταξης που δικαιούται και θα δικαιούται εν ενεργεία υπάλληλος». Μήπως δεν ήταν
δημόσιο το χρήμα με το οποίο έγινε η πλήρης αποκατάσταση των Ταμείων Συντάξεως των
ημικρατικών οργανισμών; Μήπως δεν ήταν δημόσιο το χρήμα με το οποίο ενισχύθηκαν οι Δήμοι και
τα ποδοσφαιρικά σωματεία; Γιατί τη στιγμή που η Κυβέρνηση σκορπά προεκλογικά τόσα
εκατομμύρια δεξιά κι αριστερά, εκδηλώνει τόση εμπάθεια κατά των τραπεζικών υπαλλήλων, οι
οποίοι δεν ζητούν τίποτε περισσότερο από ότι δικαιούνται;
Οι Τραπεζικοί Υπάλληλοι είναι οι μόνοι που εξαιρεθήκαν από την αποκατάσταση των κουρεμένων
(κλεμμένων) Ταμείων Προνοίας, αφού η κυβέρνηση έχει προκλητικά ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ τις δεσμεύσεις της.
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Με την προγραμματισμένη στάση εργασίας την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και την πορεία στο
Προεδρικό, θα διατρανώσουμε ακόμα μια φορά τη θέληση μας για συνέχιση του αγώνα για
άρση αυτής της κατάφωρης αδικίας κατά των τραπεζικών υπαλλήλων.
Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει στις 14:00 να αποχωρήσουν από την
εργασία τους και στις 15:15 να βρίσκονται έξω από τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσής μας.
Νοείται ότι ιδιαίτερα στα καταστήματα, θα πρέπει έγκαιρα να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες
«κλεισίματος» της ημέρας, προκειμένου όλοι να αποχωρήσουν στις 14:00.
Για τους συνάδελφους των Επαρχιών (εν ενεργεία και αποχωρήσαντες / αφυπηρετήσαντες) έχουν
γίνει οι πιο κάτω διευθετήσεις για μεταφορά με λεωφορεία, από όλες τις πόλεις:

Πόλη

Χώρος Αναχώρησης

Ώρα
Αναχώρησης

Τηλεφωνά Επικοινωνίας

Λεμεσός

Άγ. Γεώργιος Χαβούζας

14:15

Μάριος Κυριάκου

(Πλησίον κυκλοφοριακού Κόμβου
Πολεμιδιών)
Λάρνακα

Στάση Αγ. Γεωργίου Κοντού

99842108
14:15

Αντώνης Μαλαθούρας
99654941

Πάφος

Χώρος Στάθμευσης Παφιακού
Σταδίου

Παραλίμνι Γήπεδο Τάσου Μάρκου Παραλίμνι

14:15

Πάμπος Πανταζής
99414001

14:15

Γιώργος Κύζας
99537337

Η παρουσία όλων είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εν ενεργεία και αποχωρήσαντες.
Όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε ηχηρό το μήνυμα ότι η στοχοποίηση των τραπεζικών
υπαλλήλων δεν θα περάσει.
Αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που μας ανήκουν, αυτά μόνο ζητούμε.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2017

