AΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΤ
Γι’ άλλη μια φορά αυτοεγκλωβίζεται σε λάθος σχεδιασμούς (ΣΧΕΔΙΟ)
Συνεχίζεται η αναξιοκρατία (ΦΟΡΕΑΣ)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Οργάνωσή μας από την πρώτη στιγμή προσέγγισε με υπευθυνότητα την
προσπάθεια της ΣΚΤ για κατάθεση Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας έγιναν πολλά και διάφορα εκ των
οποίων τα περισσότερα στο σκοτεινό παρασκήνιο κεκλισμένων των θυρών που
στόχευαν στην εξυπηρέτηση κομματικών και άλλων συμφερόντων.
Δυστυχώς ο χώρος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε σ’ αυτό, γι’ αυτό θα
περιοριστούμε στα πιο επίκαιρα που αφορούν το Σχέδιο.
Πριν καν το Σχέδιο κατατεθεί προς τους ενδιαφερομένους οι τρεις γνωστές
Συντεχνίες (ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ) έτρεξαν να το χαρακτηρίσουν ικανοποιητικό
και να το συστήσουν στα μέλη τους.
Αγνόησαν ότι ενώ ζητούσαν €100,000 ως ελάχιστο ποσό και η ΣΚΤ στην αρχή
πρόσφερε €40,000 ενώ στο τέλος η τελική πρόταση της καθήλωσε το ποσό στις
€10,000.
Αγνόησαν ότι με βάση το Σχέδιο το ποσό δεν ήταν ΑΜΕΣΑ καταβλητέο αλλά θα
γινόταν σταδιακά μέχρι την 31/12/2019 με εγγύηση την καλοπιστία της ΣΚΤ, η
οποία στην ουσία δεν θα υπάρχει τότε.
Η Οργάνωσή μας ανέδειξε τις αδυναμίες αυτές, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της και
τις ανησυχίες της ότι το Σχέδιο δεν θα πετύχαινε διότι συντάχθηκε από μη
έμπειρους, προσοντούχους για τη δουλειά αυτή.
Στο τέλος της ημέρας μετά από έντονες αντιδράσεις των ίδιων των υπαλλήλων,
είδαμε μία Συντεχνία (ΠΕΟ) να τρέχει να ανακαλύψει εγγυήσεις για την καταβολή
του ποσού (… μετά που κρίθηκε ικανοποιητικό).
Από την άλλη πλευρά βλέπουμε την ίδια τη ΣΚΤ, να διαπιστώνει και η ίδια τα
κενά και τις αδυναμίες του Σχεδίου και ενώ έχει γνωστοποιήσει το Σχέδιο στις
Συντεχνίες, να μην το καταθέτει ενώπιον του προσωπικού όπως είχε
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προαναγγείλει, να γίνεται γι’ άλλη μια φορά ρεζίλι για την προχειρότητα των
επιλογών της (μήνες το προετοίμαζαν) και να υπενθυμίζει σ’ όλους τον τρόπο
που για χρόνια διοικήθηκε ο Συνεργατισμός.
Παράλληλα με αδιαφανείς διαδικασίες, οι ίδιοι κύκλοι που κατ’ επανάληψη
απέτυχαν στη σωστή Διοίκηση του Συνεργατισμού και θεοποίησαν το ρουσφέτι
(κομματικών και προσωπικών εξυπηρετήσεων) να αποφασίζουν (επιλέξουν)
ποιοι θα στελεχώσουν το Φορέα.
Αύριο ασφαλώς θα διερωτόμαστε για τα αποτελέσματα του Φορέα …!
Επιτέλους η πολιτεία και το κοινό (φορολογούμενος πολίτης) που του φόρτωσαν
7 δισεκατομμύρια στην πλάτη του, πρέπει έστω και τώρα μέσω της Βουλής να
ορθώσουν το ανάστημα τους και να επέμβουν διορθωτικά.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 3 Αυγούστου 2018
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