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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνήλθε χθες σε έκτακτη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣ με τη συμμετοχή των προέδρων των
Συντεχνιών μελών και εξέτασε τα θέματα και τις διεργασίες που γίνονται μεταξύ Κυβέρνησης και
κοινωνικών εταίρων προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Μετά από εξαντλητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:
1.

Να σταλεί επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην οποία να ζητείται η συμμετοχή της ΠΟΑΣ στις
συναντήσεις που προγραμματίζει ο Πρόεδρος με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ομοσπονδία
εκπροσωπεί πέραν των 2,000 εργαζομένων και τυχόν αποκλεισμός της από τον κοινωνικό διάλογο, θα
είναι οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες για συναινετικές αποφάσεις στα σοβαρά προβλήματα που
χρειάζονται συλλογική αντιμετώπιση. Είναι αυτονόητο ότι η ΠΟΑΣ δεν δεσμεύεται από αποφάσεις που
θα ληφθούν χωρίς τη δική της ουσιαστική συμμετοχή και επιφυλάσσει το δικαίωμα της να αντιδράσει
με κάθε νόμιμο τρόπο που θα κρίνει η ηγεσία της Ομοσπονδίας και οι Συντεχνίες μέλη της.

2.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣ και οι Πρόεδροι των Συντεχνιών μελών της,
επαναλαμβάνουν την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Πανσυνδικαλιστικού Οργάνου για αντιμετώπιση
των σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα, χωρίς
αποκλεισμούς και σκοπιμότητες. Καλούν τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να μην προβάλλουν εμπόδια
και να αφήσουν κατά μέρος τις σκοπιμότητες και μικροπολιτικές για να μπορούμε να μιλούμε για
πραγματικό και ολοκληρωμένο κοινωνικό διάλογο.

3.

Καλεί και δημόσια τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό Εργασίας και τους υπόλοιπους
Κοινωνικούς Εταίρους όπως προωθήσουν με κάθε σοβαρότητα την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής
συναίνεσης για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η οικονομική κρίση και να διατηρηθούν οι ομαλές
εργασιακές σχέσεις.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΑΣ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣ : ΠΑΣΕ‐ΑΤΗΚ ‐(CYTA), ΣΕΠΑΗΚ – ΣΥΒΑΗΚ (Επιστ. Προσωπ.& Βάρδιας, ΑΗΚ), ΑΣΥΣΕΚΑ‐ΠΑΣΥΠΙ‐ΣΥΠΚΚΑ
(Μηχανικοί‐ Πιλότοι – Αεροσυνοδοί, Κ. Αερογραμμών), ΣΥΑΛΚ ‐ ΣΥΠΥΑΛΚ (Υπάλληλοι. & Πλοηγοί, Αρχής Λιμένων Κύπρου),
ΑΣΥΓΕΒ ( Υπάλληλοι Γραφείων, Εμπόριο ‐ Βιομηχανία.) ΠΑΣΕ‐ΔΗΤΑ (Υπάλληλοι Δημοσίου,Ημ.Όργαν.,Τοπικής Αυτοδ. Συνεργ. Ιδρ.)

