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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Ταμείου να επιστρέψει την κράτηση που έγινε στο κάθε δικαιούχο για τα έξοδα της εκκαθάρισης.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο μας, με τα τραγικά γεγονότα του 2013, υπέστη τη μεγαλύτερη αδικία αφού ολόκληρη η
περιουσία του, που κρατείτο εγκλωβισμένη σε καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα, υπέστη κούρεμα 100%!.
Στη συνέχεια με τις κινητοποιήσεις της συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης, και την καθολική συμμετοχή των
επηρεαζόμενων μελών της καταφέραμε να επανακτήσουμε το 52,5% των κλεμμένων μας καταθέσεων.
Με την καταβολή της ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ από το κράτος (αποζημίωση για την παράφορη αδικία που
υπεστήκαμε) η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου προχώρησε στην καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους,
κρατώντας ένα ελάχιστο ποσοστό με το οποίο θα πληρώνονταν τα έξοδα της εκκαθάρισης, αλλά και κυρίως, για να
μπορέσει να διεκδικήσει νομικά τα κλεμμένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της.
Με τις ενέργειές που προέβη η Διαχειριστική Επιτροπή και τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων του Ταμείου, έχουν
δημιουργηθεί οι συνθήκες επιστροφής της κράτησης που έγινε στους δικαιούχους, χωρίς να διακυβεύεται η νομική
διεκδίκηση των κλεμμένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να επιστρέψει την κράτηση του 1% που έγινε στον
κάθε δικαιούχο. Το ποσό που θα επιστραφεί είναι το ισόποσο του 1% της αποζημίωσης του 52,5% που πήρε ο κάθε
δικαιούχος και φαίνεται στην κατάσταση ωφελημάτων που δόθηκε στον καθένα, την ημέρα κατά την οποία υπέγραψε
και εξουσιοδότησε την Διαχειριστική Επιτροπή να πιστώσει τον λογαριασμό του με το ποσό της αποζημίωσης.
Επιπρόσθετα, για όσους ήταν μέλη του Εθελοντικού Ταμείου Προνοίας θα επιστραφεί ακόμη ένα επιπρόσθετο μικρό
ποσό και αφορά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για ένα ομόλογο που είχε μηδενική αξία στους λογαριασμούς
του Ταμείου την ώρα που αυτό τέθηκε σε εκκαθάριση. Υπενθυμίζουμε ότι η περιουσία του Εθελοντικού Ταμείου
εκποιήθηκε και διανεμήθηκε στα μέλη.
H κατάθεση του ποσού που αναλογεί στον καθένα θα γίνει στο λογαριασμό που μας έδωσε το 2013 και θα
γίνει μόλις ελέγξουν τα ποσά οι λογιστές του Ταμείου μας. Όσοι από τους συναδέλφους δεν επιθυμούν την
κατάθεση στον πιο πάνω λογαριασμό να στείλουν μέσω e-mail (sstylianou@etyk.org.cy) μέχρι τις 11/12/2017
νέες οδηγίες στη Διαχειριστική Επιτροπή, είτε για έκδοση επιταγής είτε για κατάθεση σε άλλο λογαριασμό της
Τράπεζας Κύπρου. Απαραίτητα να επισυναφθεί στο e-mail πιστοποιητικό IBAN.
Με την ευκαιρία της σημερινής μας επικοινωνίας θα ήταν αδιανόητο να μην αναφερθούμε και στην εξαπάτησή μας από
την Κυβέρνηση, που αφορά την αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας. Για το θέμα αυτό η Διαχειριστική
Επιτροπή συμπορεύεται με τις ενέργειες της ΕΤΥΚ και της παρέχει την απόλυτη στήριξή της σε ότι της ζητηθεί. Το
θέμα αυτό είναι το σοβαρότερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ο συντονισμός των ενεργειών μας από την ΕΤΥΚ
θεωρούμε ότι είναι η μόνη οδός που θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό θα
πρέπει να δώσουμε όλοι δυναμικά το παρόν μας στην επικείμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΕΤΥΚ στις
12/12/2017.
Τέλος, ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας και τις οικογένειές τους,
«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018»
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