ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΥΚ

Γ. ΛΙΛΛΗΚΑΣ, ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤ. ΜΑΛΑΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
υποστήριξαν / δεσμεύτηκαν εάν εκλεγούν να αποκαταστήσουν
τα Ταμεία Προνοίας και καταδικάζουν την αθέτηση της υπόσχεσης
της σημερινής Κυβέρνησης
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31/01/2018
ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 01/02/2018
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προεκλογικές ομιλίες των υποψηφίων Προέδρων της
Κυπριακής Δημοκρατίας που έγιναν στα γραφεία της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία.
Ως γνωστό προσκλήθηκαν έγκαιρα ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι πρόεδροι που στηρίζονται από
Κοινοβουλευτικά κόμματα.
Αποδέκτηκαν την πρόσκληση/εισήγηση της ΕΤΥΚ οι κ.κ. Γ. Λιλλήκας, Χρ. Χρίστου, Στ.
Μαλάς και Ν. Παπαδόπουλος και φυσικά παρευρέθηκαν ενώπιον ακροατηρίου της ΕΤΥΚ
(μελών και φίλων) και ανέλυσαν τις θέσεις τους και το πρόγραμμα με το οποίο θα
«διακυβερνήσουν» το τόπο.
Στο τέλος της ομιλίας ΟΛΟΙ δέχθηκαν πληθώρα ερωτήσεων και έδωσαν τις δικές τους
ερμηνείες/απαντήσεις στα θέματα που τους έθεσαν οι συνάδελφοι.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ΟΛΟΙ οι ομιλητές τοποθετήθηκαν σε πολλά θέματα που αφορούν
την οικονομία και το Εθνικό και οι παρουσιάσεις έγιναν σε ένα κόσμιο και πολιτισμένο
περιβάλλον που άφησε άριστες εντυπώσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά όμως απ’ ΟΛΟΥΣ τους ομιλητές, έγινε στο θέμα των κουρεμένων
Ταμείων Προνοίας και την αποκατάσταση τους και το θέμα της ανάμειξης της Κυβέρνησης
στα εσωτερικά της ΕΤΥΚ και τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Κύπρου.
ΟΛΟΙ οι ομιλητές χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκασαν την ενέργεια της σημερινής
Κυβέρνησης να αναμειγνύεται στις διαπραγματεύσεις της Οργάνωσής μας και της
Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου και όλοι ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ διαβεβαιώνοντας μας ότι
με την εκλογή τους στην Προεδρεία της Δημοκρατίας θα δώσουν προτεραιότητα στο
θέμα της αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας με μίνιμουμ
αποκατάσταση του 75%.
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Οι πιο πάνω τοποθετήσεις των υποψηφίων Προέδρων (Γ. Λιλλήκας, Χρ. Χρίστου, Στ.
Μαλάς, Ν. Παπαδόπουλος) αφήνουν πλήρως ικανοποιημένη την Οργάνωσή μας και τους
συναδέλφους αφού:
α)

Κατοχυρώνουν τουλάχιστον το 75% των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας
(Αφυπηρετησάντων και εν ενεργεία) και μάλιστα με πιθανότητα αυτό να γίνει πριν το 65ο
έτος των επηρεαζομένων.

β) Απομακρύνει τον κίνδυνο κατάργησης των κλιμάκων και των ετήσιων προσαυξήσεων
που θα σημαίνει τρομερό πλήγμα εις βάρος των συναδέλφων.
γ) Επαναβεβαιώνουν όλοι τους την προσήλωση τους στο θεσμό των ελεύθερων
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και το σεβασμό των εργασιακών θεσμών που
πετυχημένα μέχρι σήμερα στήριξαν θετικά την ανάπτυξη και την οικονομία του τόπου.
δ) Μέσα από τις τοποθετήσεις / απαντήσεις των υποψηφίων αναδείχθηκε η ανάγκη
τήρησης των υφιστάμενων συμφωνιών και όχι στην καταπάτηση τους.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι ο κ. Ν. Αναστασιάδης προσκλήθηκε όπως όλοι οι άλλοι αλλά
δυστυχώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επισημαίνουμε ακόμα μια φορά ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι για πολλούς
λόγους σημαντικές, και είναι υποχρέωση όλων των συναδέλφων, των οικογενειών και των
φίλων τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ούτως ώστε η ανάδειξη του νέου
Προέδρου να γίνει μέσα από μεγάλη συμμετοχή και κατ’ επέκταση να είναι πιο
αντιπροσωπευτική.
Ο κάθε συνάδελφος θα επιλέξει ελεύθερα που θα εμπιστευτεί τη ψήφο του, αλλά πάνω απ’
όλα πρέπει μακριά από συναισθηματικές δεσμεύσεις να αξιολογήσει τον κάθε υποψήφιο
για τα έργα και όχι τα λόγια του.
Υπενθυμίζουμε ότι, η Οργάνωσή μας έχει προκηρύξει Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για τις
31/1/2018, όπου θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις με ιδιαίτερη αναφορά στο γνωστό
πρόβλημα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας και την αθέτηση της δέσμευσης της
Κυβέρνησης για αποκατάστασή τους.
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι έχει αποφασισθεί η διοργάνωση πορείας διαμαρτυρίας για την
αθέτηση της υπόσχεσης της Κυβέρνησης, η οποία θα γίνει την Πέμπτη, 1/2/2018.
Θα επανέλθουμε σύντομα με νέα εγκύκλιό μας για να σας ενημερώσουμε για όλες τις
λεπτομέρειες.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου 2018
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