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Συμμετοχή Συνδέσμου σε Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών
της Βουλής
Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού προσκλήθηκε και
συμμετείχε στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της
Βουλής, που πραγματοποιήθηκε την 20 Ιανουαρίου 2014, στην οποία συζητήθηκε το
«Νομοσχέδιο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους με Σύμβαση
στην Κρατική Υπηρεσία (Νόμος του 2013)», στην παρουσία διάφορων άλλων
συνδέσμων και οργανώσεων και κληθήκαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας στο
θέμα.
Η θέση του συνδέσμου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του
Κατερίνα Μαρκουλίδου και το μέλος του συμβουλίου Γιώργο Ζεβλάρη, ήταν η
εξαίρεση των ΕΠΥ από την αποκοπή του 3% επί των μηνιαίων απολαβών τους για
καταβολή φιλοδωρήματος που αφορά το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση
στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για το ίδιο θέμα συμμετείχαμε ξανά σε συνεδρία της εν λόγω επιτροπής την
10 Δεκεμβρίου 2013 και εκφράσαμε τις απόψεις μας.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί άδικη και άνιση μεταχείριση την ενέργεια να τίθενται οι
ΕΠΥ στην ίδια κατηγορία με τους λοιπούς έκτακτους υπαλλήλους του δημοσίου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα σε ότι, αφορά μόνο υποχρεώσεις χωρίς να λαμβάνουν τα
ίδια ωφελήματα.
Η θέση του Συνδέσμου στο υπόψη Νομοσχέδιο, η οποία υποβλήθηκε και
γραπτώς στην επιτροπή, είναι να εξαιρεθούν οι ΕΠΥ από την παραπάνω αποκοπή
για τους παρακάτω λόγους:
-

Οι ΕΠΥ που υπηρετούν με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, αφυπηρετούν στο
57ο έτος της ηλικίας τους χωρίς να παίρνουν σύνταξη όπως οι υπόλοιποι
συνάδελφοι τους και οι έκτακτοι υπάλληλοι του δημοσίου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Δηλαδή για 8 χρόνια, από την ηλικία των 57 μέχρι τα 65, που
είναι η ηλικία συνταξιοδότησης, δεν θα έχουν δουλειά και δεν θα έχουν
απολύτως κανένα εισόδημα.

-

Οι ΕΠΥ καταβάλλουν κάθε μήνα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ποσοστό 6,75% αντί 3,7% που καταβάλλουν οι μόνιμοι συνάδελφοί τους,
δηλαδή περίπου το διπλάσιο ποσοστό.

-

Επιπλέον των μειώσεων που έχουν γίνει στους μισθούς τους όπως ακριβώς
και σε όλα τα στελέχη, μόνιμα και μη, τους έχει αποκοπεί ήδη πέρσι, και
ποσοστό 15% πάνω στο μηνιαίο επίδομα τους, το οποίο κακώς αποκαλείται

επίδομα διότι αποτελεί συμπλήρωμα του μισθού τους και είναι όρος του
συμβολαίου τους.
Επίσης, για το θέμα, ανιπροσωπεία του συνδέσμου, αποτελούμενη από την
Πρόεδρο Κατερίνα Μαρκουλλίδου και τα μέλη του συμβουλίου Γιώργο Κουντουρίδη
και Γιώργο Ζεβλάρη, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Άμυνας Φώτη Φωτίου, τον
οποίο ενημέρωσαν για την εξέλιξη του θέματος και του ζήτησαν να παρέμβει.

