22 Μαΐου, 2012
Προς Μέλη Συνδέσμου Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου
Κύριοι,
Δυναμική Διαμαρτυρία για τον τροποποιητικό Νόμο για το ΦΠΑ του 2012
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 σύσκεψη των προέδρων επηρεαζόμενων
επαγγελματικών Συνδέσμων καθώς και βιομηχανιών του κατασκευαστικού τομέα – μελών της ΟΕΒ για
το θέμα του τροποποιητικού Νόμου για το ΦΠΑ. Λόγω του ότι οι αρμόδιοι Φορείς ακόμη δεν
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των επιχειρήσεων για άμεση κατάργηση του νόμου αποφασίστηκαν αρχικά
τα ακόλουθα μέτρα:
1. Πραγματοποίηση δυναμικής εκδήλωση διαμαρτυρίας όλων των επιχειρήσεων και των
εργοδοτουμένων τους από όλους τους επηρεαζόμενους Συνδέσμους την Πέμπτη 31 Μαΐου και
ώρα 13:00 έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια έξω από το Υπουργείο
Οικονομικών στη Λευκωσία.
2. Σύσταση Ομάδας Επαφών η οποία θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και τα μέλη της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.
3. Ενημέρωση των συντεχνιών για την εκδήλωση διαμαρτυρίας.
4. Αποστολή σχετικής ανακοίνωσης στα ΜΜΕ.
Αναφορικά με τη εκδήλωση διαμαρτυρίας τονίζεται ότι για την επιτυχή διοργάνωση και μαζική
προσέλευση απαιτείται η συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και των
εργοδοτουμένων τους για να δείξουμε στους αρμόδιους τη σοβαρότητα του θέματος.
Η κάθε επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει από μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για τη
μεταφορά όσο το δυνατό περισσότερων εργαζομένων στο χώρο συγκέντρωσης η ώρα 13:00 έξω από τη
Βουλή. Η εκδήλωση αναμένεται να λήξει η ώρα 15.00 στο Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι ο
εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει κανονικά το ημερομίσθιο στους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν
στη διαμαρτυρία. Επίσης, τονίζεται ότι η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι μέσα σε κόσμια πλαίσια.
Για την καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία παρακαλούμε όπως δηλώσετε τα άτομα που θα
συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία.
Επιχείρηση………………………………………………………………………………………..
Άτομο Επικοινωνίας……………………. ………………………………Τηλ.: ………….………
Αριθμός ατόμων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας ……………………
Παρακαλώ να σταλεί μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαΐου στο φαξ.: 22 66 94 59.
Με εκτίμηση,
Σταύρος Κουντούρης
Πρόεδρος
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