Μας εμπαίζουν – Η συμπεριφορά τους εκφράζει εμπάθεια
Μια σύνταξη Υπουργού (5 χρόνια) αντιστοιχεί με €400.000 εφ’ άπαξ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε για ένα πολύ γνωστό σε όλους
θέμα, που αφάνταστα μας ταλαιπωρεί αδικαιολόγητα τα τελευταία χρόνια, αυτό των
λεηλατημένων Ταμείων Προνοίας των συναδέλφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και
Τράπεζας Κύπρου.
Δυστυχώς κατ’ επανάληψη βιώνουμε την εμπάθεια πολιτικών κύκλων εις βάρος της
τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας αφού προκλητικά και επιδεικτικά χρησιμοποιούν
δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Όταν συζητείτο το κούρεμα των Ταμείων Προνοίας, η Βουλή στην πρώτη περιβόητη
συνεδρία της,
δήλωσε ότι δεν πρέπει να κουρευτούν τα Ταμεία Προνοίας
(θυμόμαστε καθαρά, διότι το μετέδιδε απ’ ευθείας η τηλεόραση, ποιος πολιτικός μας
έκανε την «τρίπλα» για να μας εντάξει τελικά στους κουρεμένους). Στη συνέχεια, ο
ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Διάγγελμα του στις 25/03/2013, η δήλωση
τιμής της Βουλής, η επιστολή του Υπουργού Οικονομικών για αποκατάσταση του
75% των Ταμείων Προνοίας κ.α.
Όταν μας κούρεψαν/κούρσεψαν τα Ταμεία, δεν μας αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα
των απλών καταθετών (διασφάλιση των €100.000 και συμψηφισμό των υπολοίπων
με τα δάνεια). Τώρα θυμήθηκαν τους φορολογούμενους πολίτες ενώ στην πράξη
μας φέρνουν σε πολύ χειρότερη θέση από τους απλούς καταθέτες.
Σήμερα δεν θα επεκταθούμε περισσότερο για τις δεσμεύσεις, αλλά θα αναφερθούμε
στην προσπάθεια κάποιων να χαρακτηρίσουν, όσους τα Ταμεία τους ήταν πάνω από
€100.000, ως Golden Boys.
Τα Ταμεία Προνοίας στις Τράπεζες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις
συνταξιοδοτικές ανάγκες των υπαλλήλων άρα δεν υπάρχει στις Τράπεζες το
ωφέλημα της Σύνταξης. Εξ’ άλλου η πρόταση του Υπουργού προβλέπει να δοθούν
τα λεφτά στο 65ο έτος(συνταξιοδότηση), δηλαδή σε 10 – 15 χρόνια….!
Στη Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου λόγω ελλείμματος των Ταμείων Συντάξεως των
υπαλλήλων η Βουλή ψήφισε και η Κυβέρνηση (ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών)
πρωτοστάτησε για να ψηφισθεί νόμος με τον οποίο το Κράτος
(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Πολίτης) να εισφέρει κατ’ ΕΤΟΣ €17.000.000 (δεκαεπτά
εκατομμύρια ευρώ) γα κάλυψη των ελλειμμάτων.
Μήπως το συνταξιοδοτικό ωφέλημα της ΑΤΗΚ δεν υπερβαίνει τις €100.000 ούτως
ώστε να υπάρχουν εκεί Golden Boys;
Γιατί άραγε η επιλεκτική ευαισθησία;
Mήπως το συνταξιοδοτικό ωφέλημα στην Κυβέρνηση (Δημόσιος Υπάλληλος)
Σύνταξη και εφ’ άπαξ δεν υπερβαίνει κατά πολύ τις €100.000;
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Γιατί η επιλεκτική ευαισθησία του κ. Υπουργού και της Κυβέρνησης;
Στην Κυβέρνηση υπάρχει φόρμουλα που μετατρέπει μέρος της σύνταξης σε
φιλοδώρημα και αυτή η φόρμουλα κατά περίπτωση κυμαίνεται από 20 – 25 φορές
της ετήσιας σύνταξης.
Μηνιαίες συντάξεις με €2,000, €3,000, €4,000 υπάρχουν χιλιάδες στην Κυβέρνηση.
Με βάση τη φόρμουλα της Κυβέρνησης τα πιο πάνω ποσά αντιστοιχούν με εφ’ άπαξ
ποσό των €500.000 μέχρι και του ενός εκατομμυρίου.
Αυτοί όλοι δεν είναι Golden Boys για την Κυβέρνηση;
Γιατί λοιπόν τόση εμπάθεια για τους τραπεζοϋπαλλήλους;
Mήπως επειδή απλώς και μόνο δεν έχουν πίσω τους κομματικούς σχηματισμούς και
είναι ανεξάρτητοι;
Tέλος, αφήσαμε τις Βουλευτικές και Υπουργικές συντάξεις.
Αν τις μετατρέψουμε με τη φόρμουλα που ισχύει στην ίδια την Κυβέρνηση θα δούμε
ότι ένας Βουλευτής με μία θητεία είναι Golden Boy, το ίδιο και οι Υπουργοί. Αν οι
θητείες είναι δύο (8 – 10 χρόνια) τότε το όφελος ξεπερνά (σαν εφ’ άπαξ ποσό) τις
€500.000 (φόρμουλα Κυβέρνησης).
Αυτά όλα πρέπει να απαντήσουν οι Κυβερνώντες και μετά να μιλούν για Golden
Boys.
Ενημερωτικά θέλουμε να πληροφορήσουμε τον κάθε πολίτη αυτού του τόπου ότι
ένας υπάλληλος στην Τράπεζα με €4.000 μισθό που δούλεψε για 40 χρόνια και είχε
και δική του εισφορά (όλοι έχουν) στα Ταμεία Προνοίας (από 3% μέχρι 10%) στο
τέλος της καριέρας του αποταμιεύει περίπου €370.000.
Μήπως ο μισθός (προ φόρου) €4.000 είναι εξωπραγματικός;
Οι €370.000 αντιστοιχούν με βάση τη φόρμουλα της Κυβέρνησης περίπου με
σύνταξη €1.300.
Αυτοί λοιπόν για την Κυβέρνηση είναι τα Golden Boys;
Ο κόσμος θα κρίνει και ειδικά και οι ίδιοι οι Τραπεζοϋπάλληλοι και οι οικογένειες τους
πρέπει να τους κρίνουν και δημόσια αλλά και με τη ψήφο τους όταν έρθει η ώρα.
Έχουμε ως ΕΤΥΚ απευθυνθεί με επιστολή μας σε όλα τα κόμματα, ζητώντας
συνάντηση για συζήτηση τρόπων άρσης αυτής της τρομερής αδικίας που
συντελέστηκε και εξακολουθεί να συντελείται σε βάρος των τραπεζικών υπαλλήλων.
Αν η κυβέρνηση δεν αναθεωρήσει την απόφασή της, τότε θα καλέσουμε τα αρμόδια
όργανα της ΕΤΥΚ και δεν θα διστάσουμε να πάρουμε ΟΛΕΣ τις δέουσες αποφάσεις,
για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων που τόσο κατάφωρα
καταπατούνται και να πολεμήσουμε με κάθε τρόπο και μέσο την αδικία που
συντελείται εναντίον μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2017
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