Η αγωγή εναντίον του Ταμείου Προνοίας Τράπεζας Κύπρου
Για τις 28.4.2015 είχε οριστεί από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) η
εκδίκαση της αγωγής εναντίον του Ταμείου Προνοίας της Τράπεζας Κύπρου
(Ταμείο). Δυστυχώς, τελικά, αναβλήθηκε και ορίστηκε στις 8.12.2015.
Από τον Δεκέμβριο του 2013, έχουν καταθέσει αγωγές στο ΔΕΔ πέραν των 300
υπαλλήλων, οι οποίοι σχεδόν 2 χρόνια μετά την αποχώρηση τους από την Τράπεζα
Κύπρου τον Αύγουστο 2013 με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου (ΣΕΕ), ακόμη
αναμένουν να τους καταβληθεί σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό που τους οφείλει το
Ταμείο. Συνοπτικά, η ουσία των γεγονότων έχει ως εξής:
Στις 5.4.2013 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου πετυχαίνει την έκδοση
διατάγματος δικαστηρίου (Interim Order) που απαγορεύει την μετατροπή σε μετοχές
των καταθέσεων του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Τρ. Κύπρου. Μετά από αυτό
είχαμε την Κανονιστική Διοικητική Πράξη 275/13, 30.7.2013, η οποία, μεταξύ
άλλων, διαλαμβάνει ότι δεν εφαρμόζονται τα περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα όπου
και ενόσω βρίσκονται σε ισχύ απαγορευτικά διατάγματα.
Όταν, λοιπόν, στις αρχές Αυγούστου οι υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου δήλωναν
συμμετοχή στο ΣΕΕ, γνώριζαν πως το Ταμείο Προνοίας τους υφίστατο ακέραιο και
προστατευόταν από το εν λόγω Διάταγμα. Ταυτόχρονα, όμως, έχει σημασία να
διευκρινιστεί ότι το Διάταγμα αυτό δεν απαγόρευε οποιαδήποτε πληρωμή από το
Ταμείο στους δικαιούχους υπαλλήλους-μέλη του, που αποχωρώντας από την τράπεζα
είχαν αυτομάτως μετατραπεί σε πιστωτές του. Και ενώ οι 600 και πλέον υπάλληλοι
που έφυγαν περίμεναν να πάρουν το Ταμείο Προνοίας τους, στις 27.8.2013 η
Διαχειριστική Επιτροπή συγκάλεσε Γενική Συνέλευση (οι αφυπηρετήσαντες ως μη
μέλη δεν προσκλήθηκαν) στην οποία εισηγήθηκε και πέτυχε την υπερψήφιση των
εξής αποφάσεων:
(α) Απόσυρση του διατάγματος (Interim Order) και άμεση εφαρμογή των σχετικών
διαταγμάτων του Υπουργείου Οικονομικών και Κεντρικής Τράπεζας
(β) Διάλυση του Ταμείου
(γ) Πληρωμή σε αποχωρήσαντες και ενεργά μέλη (κατ’ αναλογία) του εις πίστη τους
ποσού, και
(δ) Δημιουργία νέου Ταμείου Προνοίας
Την επομένη μέρα κιόλας, υλοποιώντας την πιο πάνω απόφαση και ειδικά το (α), οι
καταθέσεις του Ταμείου είχαν «κουρευτεί» αυτόματα (47,5%), με αποτέλεσμα το
Ταμείο να υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, αφού οι καταθέσεις του μετατράπηκαν
πλέον σε μετοχές Τράπεζας Κύπρου. Η Διαχειριστική Επιτροπή, δηλαδή, αντί
πρωτίστως να φροντίσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του Ταμείου ως
όφειλε, ένοιωσε μεγαλύτερη υποχρέωση να συμβάλει στην κεφαλαιοποίηση της
Τράπεζας! Στη συνέχεια, αναμένοντας να μας καταβληθεί ολόκληρο το ποσό που
δικαιούμασταν, το Ταμείο παρέλειψε να μας το καταβάλει. Μας κατέβαλαν μόνο
μέρος αυτού και τμηματικά. Παρακάμπτοντας σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και
του Καταστατικού του Ταμείου, είχε διανείμει όλες τις αδέσμευτες καταθέσεις σε
όλους, πρώην και νυν υπαλλήλους. Εξίσωσε, δηλαδή, τους υπαλλήλους που
παρέμειναν με τα αποχωρήσαντα μέλη και πιστωτές πλέον του Ταμείου, οι οποίοι
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περιμένουν ακόμη να πληρωθούν το υπόλοιπο Ταμείο Προνοίας, έχοντας ήδη χάσει
και τις δουλειές τους.
Η διαχείριση του Ταμείου αποδείχτηκε καταστροφική, αν όχι ύποπτη. Από τα πιο
πάνω είναι έκδηλο ότι αν δεν αποσυρόταν το Interim Order, οι καταθέσεις του
Ταμείου Προνοίας στην Τράπεζα Κύπρου θα ήταν μέχρι και σήμερα ακέραιες. Και
τόσον οι αποχωρήσαντες, όσο και οι εν ενεργεία υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου,
θα διατηρούσαν άθικτο το Ταμείο τους. Όταν, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήδη αποφάσισε και προώθησε σημαντικές
εξαιρέσεις από το bail-in («κούρεμα), στις οποίες περιλαμβάνονται τα ταμεία
προνοίας και γενικά τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.
Οι αποχωρήσαντες υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου, έχοντας απολέσει τις εργασίες
τους, είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν με αποφασιστικότητα
τα ωφελήματα για τα οποία εργάστηκαν μια ζωή. Πρωτίστως, βεβαίως, μέσω της
νομικής οδού, έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες τους στην Κυπριακή Δικαιοσύνη,
εμπιστευόμενοι τους θεσμούς και λειτουργούς της, αναμένοντας ότι σύντομα θα
αποκατασταθεί η σε βάρος τους αδικία.
Στο μεταξύ, στις 11.3.2015 και με φόντο την αγωγή εναντίον του Ταμείου Προνοίας,
πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία και αθρόα συμμετοχή, η Πρώτη Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Προώρων Αφυπηρετησάντων Υπαλλήλων Τράπεζας Κύπρου
(ΣΥ.ΠΑ.Υ.Τ.Κ.). Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2014 από πρωτοβουλία των
υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου που αφυπηρέτησαν με το ΣΕΕ τον Ιούλιο 2013.
Σκοπός του είναι να προωθήσει τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των συναδέλφων
που είχαν αποχωρήσει από την Τράπεζα Κύπρου μετά τον Μάρτη 2013, μετά δηλαδή
τα γνωστά απαράδεκτα και ενδεχομένως παράνομα γεγονότα, που εμείς και η
κυπριακή κοινωνία νοιώσαμε να μας επιβάλλονται ξαφνικά και δια της βίας.
Σύνδεσμος Προώρων Αφυπηρετησάντων
Υπαλλήλων Τράπεζας Κύπρου
Αύγουστος 4, 2015

ΣΥ.Π.Α.Υ. Τράπεζας Κύπρου
Ανακοίνωσης Αρ. 02

