ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Συναντήσεις της ΕΤΥΚ με ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
«Απαράδεκτη η πρόταση της κυβέρνησης»
«Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης εγκυκλίου μας, επανερχόμαστε για να σας ενημερώσουμε ότι στα
πλαίσια της αντίδρασής μας για την απαράδεχτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τα
Ταμεία Προνοίας, αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ είχε μέχρι τώρα συναντήσεις με το Γενικό Γραμματέα
του ΑΚΕΛ, κ. Άντρο Κυπριανού, τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ και υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του κινήματος «Αλληλεγγύη», κ. Πόλυ
Παλλήκαρο.
Η αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ μετέφερε στα πολιτικά κόμματα την αγανάκτηση της Οργάνωσης και
των μελών μας, τόσο για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία, πέραν του ότι
αποτελεί μια προκλητική υπαναχώρηση από τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, θυματοποιεί, κυρίως,
ένα μεγάλο αριθμό μελών μας, όσο και για τις παραπλανητικές και απαράδεχτες δηλώσεις που
είδαν το φώς της δημοσιότητας (golden boys, αριθμό επηρεαζόμενων κλπ) και που στόχο είχαν να
δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και να δικαιολογήσουν την ασυνέπεια
αυτή της Κυβέρνησης.
Παράλληλα, η ηγεσία της Οργάνωσής μας ζήτησε τη συνδρομή και τη βοήθειά των ηγεσιών και των
πολιτικών κομμάτων, στην προσπάθειά μας για αναθεώρηση της απαράδεχτης απόφασης της
Κυβέρνησης και της αποκατάστασης της δικαιοσύνης.
Εκφράζουμε και δημόσια την ικανοποίησή μας για τις θέσεις που εξέφρασαν και τα τρία πολιτικά
κόμματα που συναντήσαμε μέχρι τώρα και τα οποία με τις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν την
ξεκάθαρη υποστήριξή τους στις θέσεις μας.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπριανού, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή μας
τόνισε ότι τα Ταμεία Προνοίας των εργαζομένων είναι ιερά και θα έπρεπε να τύχουν του ανάλογου
σεβασμού και να μην κουρευτούν. Επισημαίνοντας ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν έχουν
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ανέφερε ότι το Ταμείο Προνοίας ουσιαστικά λειτουργεί και ως
επαγγελματική σύνταξη για αυτούς.
Ανέφερε, επίσης, ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν από την Κυβέρνηση μετά το κούρεμα του 2013,
έχουν ξεχαστεί και σήμερα επιχειρούν επίλυση του προβλήματος με έναν εντελώς διαφορετικό
τρόπο βάζοντας μάλιστα και οροφή στο ποσό κάλυψης. Αυτά, ανέφερε ο κ. Κυπριανού, είναι
πράγματα απαράδεκτα, όχι απλά και μόνο γιατί παραβιάζουν την αρχή ότι τα λεφτά αυτά ανήκουν
στους εργαζόμενους και θα πρέπει να θεωρούνται ως ιερά, αλλά και γιατί αναιρούν δεσμεύσεις τις
οποίες είχαν αναλάβει και με βάσει αυτές τις δεσμεύσεις αρκετοί συνάδελφοι οδηγήθηκαν στην
απόφαση για αποχώρηση τους από την Τράπεζα.
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Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι η πρόταση της Κυβέρνησης είναι απαράδεκτη και είπε πως το
ΑΚΕΛ θα αντιταχθεί σε αυτές τις μεθοδεύσεις.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος,
κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόνισε πως η αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας
αποτελεί ζήτημα ηθικής δέσμευσης της Κυβέρνησης, της Βουλής και της πολιτείας και θα πρέπει να
υλοποιηθεί στη βάση των δεσμεύσεων που είχαν δοθεί, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους.
Σημείωσε ότι οι δεσμεύσεις αυτές συνιστούσαν μέρος του πακέτου πρόωρης αφυπηρέτησης των
υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου το 2013. Στη βάση αυτών των δεσμεύσεων και των
υποσχέσεων, αποχώρησαν το 2013 εθελούσια πολλοί τραπεζικοί υπάλληλοι από την εργασία τους.
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι αυτοί οι υπάλληλοι πήραν τις αποφάσεις τους επειδή εμπιστεύτηκαν
την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, η οποία στην ουσία έχει ξεγελάσει αυτούς τους ανθρώπους ως
επίσης και την ίδια τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Καταληκτικά ανέφερε ότι σήμερα εγείρεται ζήτημα ηθικής τάξης για την Κυβέρνηση και εξέφρασε την
πρόθεσή του ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας εις βάρος των τραπεζικών
υπαλλήλων.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κινήματος «Αλληλεγγύη», κ. Πόλυς Παλλήκαρος, δήλωσε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης ότι οι δεσμεύσεις της πολιτείας απέναντι στους πολίτες πρέπει να
τηρούνται και ειδικά για την περίπτωση των Ταμείων Προνοίας, τα οποία λόγω κενών στη
νομοθεσία, τότε, έμειναν απροστάτευτα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις μετέπειτα
αποφάσεις για θέσπιση ειδικών προς τούτο νομοθεσιών.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι επαφές της Οργάνωσής μας για το θέμα θα συνεχιστούν (ήδη έχει διευθετηθεί συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών και τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και αναμένεται η επιβεβαίωση κι
άλλων συναντήσεων), με στόχο να ενημερώσουμε όλους πλήρως για το εύρος της αδικίας και της
ασυνέπειας, όπως προκύπτουν από τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και για να αποκαταστήσουμε
την αλήθεια ανασκευάζοντας την παραπληροφόρηση που διαρρέεται στα ΜΜΕ, εις βάρος των
τραπεζικών υπαλλήλων.
Παράλληλα, στέλνουμε ακόμα μια φορά ξεκάθαρο το μήνυμα της αποφασιστικότητάς μας, εάν δεν
υπάρξει αναθεώρηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, να καλέσουμε τα συλλογικά μας
όργανα και να λάβουμε όλες τις δέουσες αποφάσεις για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των μελών
μας που καταπατούνται κατάφωρα αλλά και για να πολεμήσουμε με κάθε μέσο την αδικία αυτή που
συντελείται εις βάρος μας.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 16 Αυγούστου 2017
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