Ψήφισµα 12ου Παγκυπρίου Συνεδρίου ΟΙΥΚ – ΣΕΚ
Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2020
Οι σύνεδροι του 12ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 16 Ιανουαρίου 2020, µεταξύ άλλων αποφάσισαν
και τα εξής:

•

Εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη σοβαρή απορρύθµιση που υπάρχει στην
αγορά εργασίας και κυρίως για την ύπαρξη της αδήλωτης εργασίας. Καλούν την
πολιτεία, (κυβέρνηση και βουλή), να συντονίσουν τη µεταξύ τους δράση και
συνεργασία ώστε χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναβλητικότητα να ψηφιστούν οι
σχετικές νοµοθεσίες για τη σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η ύπαρξη
και λειτουργία της οποίας θα βάλει τάξη στην κάθε αταξία που υπάρχει στην αγορά
εργασίας.

•

Καλείται η κυβέρνηση να εκπονήσει και να υλοποιήσει πολιτικές αναβάθµισης της
ασφάλειας και υγείας σ’ ολόκληρη την οικονοµική δραστηριότητα και να λάβει µέτρα,
ώστε να περιοριστούν δραστικά τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές
ασθένειες.

•

Επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου στο πλαίσιο του Εργατικού
Συµβουλευτικού Σώµατος, για την άρση της αδικίας που προκύπτει από τη
διασύνδεση του ύψους της σύνταξης µε το προσδόκιµο, (πέναλτι 12% στη
συνταξιοδότηση στο 63ο).

•

Χαιρετίζουν την εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) που θεωρείται ως η
µεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση µετά το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αναµένουν από την πολιτεία να επιλύει αµέσως τα οποιαδήποτε προβλήµατα
δηµιουργούνται και να πολιτεύεται µε γνώµονα τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση της
παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ενώ όσοι επιχειρήσουν να
καταχραστούν το σύστηµα θα πρέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά.

•

Εκφράζουν την απαρέσκεια τους για την απόφαση εµπορικών τραπεζών να
θεσµοθετήσουν τέλη και χρεώσεις είτε για την ανάληψη µετρητών από τα ταµεία είτε
για την εξόφληση λογαριασµών κοινής ωφελείας, (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπροµήθεια
κλπ), προς €2 έκαστο λογαριασµό.
Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια και άλλες, που περιλαµβάνονται στις ιστοσελίδες
των τραπεζών, αποτελούν σοβαρό πλήγµα και αδικία σε βάρος των πολιτών και
ιδιαίτερα των χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος όλων
εκείνων που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα θεσµοθετηµένα όργανα της πολιτείας που
ασχολούνται µε την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο Εµπορίου,
αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισµού – ΕΠΑ), οι οποίοι από τον περασµένο Απρίλιο έλαβαν σχετικές
επιστολές διαµαρτυρίας από τη ΣΕΚ, να παρέµβουν και να λάβουν µέτρα
προστασίας του καταναλωτικού κοινού από την αχορταγία των τραπεζών.

•

Εκφράζουν την ανησυχία τους για τη χαµηλή παραγωγικότητα που υπάρχει στην
Κύπρο, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολουθεί φθίνουσα πορεία, όπως
καταγράφεται σε σχετικές µελέτες του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ).
Η χαµηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονοµίας
και όσο δεν εφαρµόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιµετωπίζει σοβαρή
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.

•

Αναµένουν πως, µε την ολοκλήρωση του 2020, µέσα από κοινωνικό διάλογο, θα
επέλθει συµφωνία για απόδοση της ΑΤΑ στο σύνολό της, ώστε να υπάρχει
πραγµατική και ολική αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των µισθών.

•

Χαιρετίζουν την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τη διεξαγωγή µελέτης, µε στόχο την εισαγωγή και καθιέρωση
εθνικού κατώτατου µισθού και αναµένουν την πρόσκληση για συµµετοχή στο
κοινωνικό διάλογο που πρέπει να προηγηθεί πριν την λήξη της οποιασδήποτε
τελικής απόφασης.
Η καθιέρωση του κατώτατου µισθού θα ενισχύσει την αξιοπρέπεια στην εργασία, θα
µειώσει τις µισθολογικές ανισότητες και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο χιλιάδων
µισθωτών πολιτών.

•

Για τους χαµηλόµισθους και όσους εργαζόµενους βρίσκονται στα όρια της φτώχειας
να µελετηθεί η δυνατότητα δωρεάν χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µέτρο το
οποίο θα βοηθήσει τόσο στην απάµβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήµατος όσο
και στην ενίσχυση των δηµοσίων συγκοινωνιών.

