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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
H ηγεσία της Οργάνωσής μας συνειδητά και υπεύθυνα μέσα από μεγάλο
προβληματισμό κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις τις οποίες και γνωστοποιεί
σ’ όλους τους συναδέλφους, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες.
Βλέποντας το χρόνο να φεύγει και οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι να είναι
αντικείμενο εμπαιγμού αλλά και συχνά μπαλάκι από τον Άννα στον Καϊάφα
και ο Πόντιος Πιλάτος να νίπτει τας χείρας του, η ηγεσία της Οργάνωσής μας
δεν μπορούσε να είναι απαθής, γι’ αυτό άμεσα, τώρα, αποφάσισε ότι με
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αν χρειασθεί θα κλιμακώσει ανάλογα, να
διεκδικήσει την άρση της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων της Τράπεζας
Κύπρου διότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί οριστικά πριν το τέλος του
χρόνου.
1. Για λόγους ιστορικής αναφοράς θα πούμε ότι ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΔΙΚΑ κουρεύτηκαν τα Ταμεία Προνοίας και σ’ αυτό συμφώνησαν όλα
τα κόμματα (δέσμευση τιμής) της Βουλής.
2. ΑΔΙΚΑ και προκλητικά δεν αναγνωρίσθηκαν ατομικές μερίδες για να
εξαιρεθούν οι πρώτες €100.000 όπως έγινε με όλους τους καταθέτες.
Μας είπαν τότε ότι είναι άδικο για σας αλλά δυστυχώς ο νόμος δεν μας
επιτρέπει….!;
3. Δεν έχει συμψηφισθεί η κατάθεση του κάθε συνάδελφου με τα δάνεια
του. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δάνεια των συναδέλφων είχαν εγγύηση
το ίδιο το Ταμείο Προνοίας τους. Όλοι οι άλλοι πελάτες είχαν αυτό το
δικαίωμα.
4. Η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της ΕΤΥΚ
αλλά και η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο γνωστό
διάγγελμα του προς τον Κυπριακό λαό ήταν ξεκάθαρη:
«Δεσμεύεται η Κυβέρνηση…. Να διασφαλισθούν ΑΜΕΣΑ όλα τα
Ταμεία Προνοίας…..»
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5. Πέραν απ’ αυτό ήρθε το ροκάνισμα της δέσμευσης του Προέδρου από
τον Υπουργό Οικονομικών που μιλούσε για μερική κάλυψη σε βάθος
τριακονταετίας.
Δυστυχώς, ο εμπαιγμός συνεχίσθηκε με αποκορύφωμα το χαρακτηρισμό
Golden Boys όσων είχαν Ταμείο Προνοίας πάνω από €100.000.
Δεν θα αναλύσουμε τώρα το τι σημαίνει €100.000 Ταμείο Προνοίας, ειδικά σ’
ένα χώρο που δεν καταβάλλει σύνταξη ο εργοδότης, θα αρκεσθούμε να
πούμε, ότι ένας Υπουργός με μόνο 5 χρόνια υπηρεσίας θα πάρει ωφέλημα
που αντιστοιχεί με €400.000.
Τα σχόλια είναι περιττά… αλλά αν χρειασθεί θα επανέλθουμε αναλυτικά.
Με βάση τα πιο πάνω, η Οργάνωσή μας καλεί όλους τους συναδέλφους
επηρεαζόμενους και μη, σε διαμαρτυρία με στάση εργασίας την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου 2017 από τις 14:00 – 15:00. Όλοι οι συνάδελφοι με τις
οικογένειες τους καλούνται σε συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΤΥΚ στις
15:15. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.
Παράλληλα, η ηγεσία της ΕΤΥΚ καλεί όλους τους υποψήφιους Προέδρους να
τοποθετηθούν στο πιο πάνω θέμα και να δεσμευτούν (με βάσει το λεξικό
Μπαμπινιώτη – δεσμεύομαι) ότι προτεραιότητα τους θα είναι αν εκλεγούν η
αποκατάσταση αυτής της αδικίας.
Στη διαχρονική ιστορία του τόπου ίσχυε «ο Λόος του αδρώπου».
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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