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Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενής μας εγκυκλίου σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των ποσών που
αναλογούν στο καθένα σας στους λογαριασμούς σας θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Για όσους
έχουν ζητήσει να εκδοθεί επιταγή θα σταλεί μήνυμα στο κινητό τους για την παραλαβή της επιταγής
τους μόλις αυτή θα είναι έτοιμη.
Όσον αφορά την αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας μας, η Διαχειριστική Επιτροπή του
Ταμείου μας συντάσσεται πλήρως με τις ενέργειες της Οργάνωσής μας, γι’ αυτό και καλεί όλους
σας να δώσετε δυναμικά το παρόν σας στην αυριανή πορεία διαμαρτυρίας στο Προεδρικό.
Η τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι απαράδεκτη, δεν εξασφαλίζει κανένα,
προσπαθεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι
επιζήμια για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας και είναι ξεκάθαρη ενέργεια προς την
κατεύθυνση της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων.
Για όσους συνάδελφους εξακολουθούν να εργάζονται στην Τράπεζα, η Κυβέρνηση
αποφάσισε ότι τα ποσά που προνοούσε το σχέδιο αποκατάστασης των Ταμείων Προνοίας τους,
θα τα δώσει η Τράπεζα στο πλαίσιο ενός διαλόγου που αφορά ευρύτερα εργασιακά ζητήματα και
που είναι σε εξέλιξη. Με απλά λόγια τα λεφτά θα τα δώσει η Τράπεζα αφού πρώτα αυτή πάρει
τα υπερδιπλάσια από τους συναδέλφους, π.χ με την κατάργηση των κλιμάκων και με
χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή δεύτερο κούρεμα.
Επιπρόσθετα, αυτή η απόφαση προσπαθεί να καταργήσει τις ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις που καθορίζουν τα ωφελήματά των συναδέλφων και διαφυλάσσουν τις θέσεις
εργασίας τους, αφού οι εργοδότες θα μπορούν πλέον αντί να απευθύνονται στην Οργάνωσή μας
για επίλυση των όποιων θεμάτων εγείρονται να τα συζητούν με την Κυβέρνηση και να τους
επιβάλλουν αντεργατικές λύσεις.
Για όσους συναδέλφους έχουν αποχωρήσει και δεν επηρεάζονται, σήμερα, από την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου,
είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι δεν είναι καθόλου
εξασφαλισμένοι, γιατί μέχρι την κανονική συνταξιοδότησή τους αυτή η Κυβέρνηση μπορεί να
αλλάξει ξανά την απόφαση της χωρίς καμία αναστολή. Υπενθυμίζουμε ότι ξεκινήσαμε με το
διάγγελμα του Προέδρου, ακολούθησαν οι επιστολές του Υπουργού Οικονομικών προς τη Βουλή,
οι κατ’ εξακολούθηση προφορικές δεσμεύσεις για υλοποίηση των όσων έγραφαν οι επιστολές,
μετά η απόφαση του Ιουλίου, τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, από τα
οποία απουσίαζε το συνημμένο 2, οι λεπτομέρειες του σχεδίου δηλαδή, και η τελευταία… απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όλες διαφορετικές και η κάθε επόμενη χειρότερη από
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την προηγούμενη. Επομένως, αυτή η απόφαση είναι μια άλλη δέσμευση μιας Κυβέρνησης
που δεν τιμά τις δεσμεύσεις της.
Εξάλλου, κανένας μας δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο στόχος μας είναι η ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας δεσμεύθηκε μέσα από διάγγελμά του στον κυπριακό λαό.
Τέλος, οι εν ενεργεία συνάδελφοι θα πρέπει να ανησυχούν, επίσης και για τον τρόπο που
χειρίζεται η Διοίκηση τους την πορεία της Τράπεζας. Μέσα από τις δηλώσεις του Υπουργού
Οικονομικών η Τράπεζα αποδέχθηκε άμεσα, ότι σε όλα τα Ταμεία Προνοίας χρωστά τα λεφτά που
έδωσαν να τη διασώσουν και έμμεσα αποδέχεται ότι χρωστά σε όλους τους υπόλοιπους,
καταθέτες κατόχους αξιογράφων, μετόχους κ.α. τα λεφτά που έχασαν. Η Διαχειριστική Επιτροπή
του Ταμείου μας έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τους νομικούς της για να λάβουν υπόψη τους το
περιεχόμενο των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών στις απαιτήσεις μας.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους, ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ « ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ» και
για να διεκδικήσουμε ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ όπως δεσμεύθηκε ο
Πρόεδρος στο διάγγελμά του.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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