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Ψήφισμα: Για την αδήλωτη εργασία
Η αδήλωτη εργασία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην αγορά εργασίας το οποίο αποτελεί από την μια ένα τεράστιο εμπόδιο στην προσπάθεια δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης για τους εργαζομένους, ενώ από
την άλλη δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις επιχειρήσεις, επηρεάζει αρνητικά την βιωσιμότητα των κοινωνικών και δημοσιονομικών ταμείων και επιφέρει τεράστιες αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα.
Με βάση επίσημα στοιχεία διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας που καταγράφονται κατατάσσουν
στην Κύπρο στην λίστα με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Τα ψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας συνδέονται
με αδύνατη κρατική παρέμβαση στην αγορά εργασίας, χαμηλή κοινωνική προστασία, μείωση των πόρων των κοινωνικών ταμείων και φορολογικών εσόδων του κράτους, μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας και περισσότερες ανισότητες.
Οι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να απασχολούνται σε αυτές τις μορφές απασχόλησης τείνουν να έχουν χειρότερες συνθήκες εργασίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και υγείας, στερούνται βασικών δικαιωμάτων και έχουν ανεπαρκή συνταξιοδοτική κάλυψη.
Για το σκοπό αυτό, οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ, απαιτούν από το κράτος πέραν από τους
ελέγχους που διενεργεί, να προχωρήσει σε πιο δραστικά μέτρα για να πατάξει την αδήλωτη εργασία, όπως:
- Τα χαμηλά και μη αποτρεπτικά πρόστιμα θα πρέπει να αυξηθούν δραστικά και να γίνονται πολύ πιο αυστηρά
όταν ο ίδιος εργοδότης διαπιστώνεται για δεύτερη φορά ότι παρανομεί, μέσα από την ενίσχυση του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου.
- Αύξηση των επιθεωρήσεων από πλευράς υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε
να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ουσιαστικές
- Να μην επιτρέπεται σε παράνομο εργοδότη, ακόμη και μετά την τιμωρία που επιβάλλουν οι Αρχές, να δραστηριοποιηθεί ξανά στον ίδιο οικονομικό τομέα και να διεκδικεί οποιουσδήποτε διαγωνισμούς προσφορών του δημοσίου
- Να υιοθετήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) για τη δημιουργία
ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.
- Να τερματιστεί το φαινόμενο της ταυτόχρονης ενασχόλησης με το ίδιο θέμα τριών Υπουργείων και σύσταση ενιαίου κεντρικού φορέα
- Υιοθετηθούν ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν τη δημιουργία εξευτελιστικά φτηνού εργατικού δυναμικού, ώστε να λειτουργεί σαν αποτρεπτικός μηχανισμός για την αδήλωτη εργασία
Με βάση τα πιο πάνω, επιβάλλεται χωρίς άλλη καθυστέρηση το κυπριακό κράτος να διασφαλίσει την ελάχιστη
ισορροπία στην αγορά εργασίας και να ανακτήσει τον θεσμικό του ρόλο στον τομέα της απασχόλησης.
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Ψήφισμα: Για την αγορά εργασίας – ανεργία – απασχόληση
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου υπογραμμίζουν πως τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα και
δύσκολα για την κυπριακή αγορά εργασίας, με κύριο χαρακτηριστικό το κλείσιμο αρκετών επιχειρήσεων και πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας.
Υπό το πρόσχημα της κρίσης αρκετοί εργοδότες προχώρησαν σε αδικαιολόγητες απολύσεις, παραβίασαν συλλογικές συμβάσεις και θυματοποίησαν εργαζόμενους σε μια προσπάθεια να πετύχουν μεγιστοποίηση των κερδών τους.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε σοβαρή αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας καθώς επίσης και αύξηση της ανεργίας
των νέων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων το 2011 ήταν στα 28276 άτομα και στο
τέλος του 2015 έφθασε στα 43159 άτομα.
Ενόψει των πιο πάνω οι σύνεδροι καλούν την πολιτεία, (κυβέρνηση και βουλή), να λάβει τα πιο κάτω μέτρα:
• Να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης ώστε να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε στο πρόσφατο
παρελθόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Να εντατικοποιηθούν οι σχεδιασμοί και οι πολιτικές για την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και να απλοποιηθούν
πολεοδομικές, γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες του δημόσιου τομέα, ώστε να βοηθηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει σε κάθε μορφή ανάπτυξης.
• Να μελετήσει και να επανεξετάσει την πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από Τρίτες χώρες.
• Να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα ως την αναγκαία και απαραίτητη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι
εργαζόμενοι σε αρκετά επαγγέλματα, κυρίως στον Τριτογενή τομέα των υπηρεσιών.
• Να αναβαθμιστεί ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, να διασυνδεθεί με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας και να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την ανακάλυψη και αξιοποίηση
του φυσικού αερίου.
• Να επεκταθεί η περίοδος παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους έξι στους εννέα μήνες και η επιπρόσθετη
περίοδος να χρησιμοποιηθεί για την επανεκπαίδευση των ανέργων με στόχο την επανατοποθέτηση τους στην αγορά
εργασίας.
• Να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για προώθηση των νέων τάσεων στον κόσμο της εργασίας,
όπως είναι η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση.
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Ψήφισμα: Για την αγορά υπηρεσιών
Τα τελευταία χρόνια, μια νέα μορφή επισφαλούς απασχόλησης έχει εισαχθεί παράνομα στην αγορά εργασίας με
αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να δημιουργούνται δυσμενέστερες θέσεις απασχόλησης.
Η αγορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας που αντικαθιστούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης, μόνο προβλήματα δημιουργεί στην αγορά εργασίας και είναι επιζήμια για όλους τους εργαζομένους, γιατί τους στερεί βασικά εργασιακά
δικαίωμα όπως, του ανεργιακού επιδόματος, το δικαίωμα της πληρωμής άδειας ανάπαυσης, τις εισφορές στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και γενικά όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και ωφελημάτων που απορρέουν από τις
Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες για τον κάθε εργαζόμενο μισθωτό στην Κύπρο.
Δυστυχώς κάποιοι εργοδότες, ακόμη και το ίδιο το κράτος, στην προσπάθεια τους να μειώσουν το εργατικό κόστος
και παράλληλα να μην δημιουργούν τις οποιεσδήποτε συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν την εργοδότηση ατόμων με
την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών για την κάλυψη μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, θα πρέπει η κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα της εγγραφής αυτοεργοδοτουμένων, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να εγγράφεται κάποιος ως αυτοργοδοτούμενος στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις για επαγγέλματα που θα πρέπει να υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου.
Επιπρόσθετα, η Βουλή θα πρέπει νομοθετικά να ρυθμίσει ξεκάθαρα πότε υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου
και πότε και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η αγορά υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οποιαδήποτε κενά.
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Ψήφισμα: Για αποκρατικοποιήσεις
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου, εκφράζουν την απογοήτευση τους αλλά και την αντίθεση τους, γιατί
τροχιοδρομούνται μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών που φαίνεται να μην εξυπηρετούν
το δημόσιο συμφέρον.
Καλούν την Κυβέρνηση και την Πολιτεία στο σύνολο της, να διασφαλίσουν και να διαφυλάξουν τη λειτουργία ουσιαστικού και τεκμηριωμένου κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα του τομέα λειτουργίας κάθε Ημικρατικού Οργανισμού.
Τονίζουν επίσης ότι, μονομερείς αποφάσεις και ενέργειες που στοχεύουν σε διάσπαση Ημικρατικών Οργανισμών
αλλά και παραλήψεις που δυνατόν να οδηγήσουν στην απαξίωση τους, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές.
Παράλληλα θεωρείται αυτονόητο και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει ότι, μέσα από τις όποιες
διεργασίες αποκρατικοποιήσεων ακολουθούνται, δεν θα θυματοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι εργαζόμενοι.
Εκφράζουν επίσης, την απογοήτευση τους, γιατί τροχιοδρομούνται συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις κάτω από τα
πρωτόγνωρα οικονομικά δεδομένα που βιώνει η Κύπρος. Δηλώνουν δε κατηγορηματικά ότι, δεν πρόκειται να συναινέσουν σε λογικές και πολιτικές που ισοδυναμούν με εκπτώσεις ζωτικών συμφερόντων του τόπου.
Τέλος, οι σύνεδροι, καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει σε αποφάσεις εκσυγχρονισμού και αποκομματοποίησης των
Ημικρατικών Οργανισμών, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα τους, κατά τρόπο που να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα τους προς όφελος της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
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Ψήφισμα: Για τις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες
TTIP, CETA και TiSA
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου,
1. αξιολογώντας τις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό για το εμπόριο και τις υπηρεσίες μετά την κατάρρευση του Γύρου
της Ντόχας που γινόταν μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
2. αντιλαμβανόμενοι ότι, οι επιχειρούμενες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, όπως,
• η TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership - Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων)
με τις ΗΠΑ,
• η CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement - Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία) με τον
Καναδά και
• η TiSA (Trade in Services Agreement - Συμφωνία Εμπορίου σε Υπηρεσίες) μεταξύ 50 χωρών, στις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκ μέρους των Κρατών-Μελών), διαμορφώνουν ένα νέο αρνητικό σκηνικό για τη δημοκρατία, την κοινωνία, τα κοινά αγαθά και το περιβάλλον με την εξουσία που δίνουν
στις πολυεθνικές εταιρείες και με τα όσα προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών
3. λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις λιγοστές πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτών
των εμπορικών συμφωνιών
4. παρατηρώντας ότι τόσο οι πολίτες όσο και τα εθνικά κοινοβούλια όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν
καμία ουσιαστική πρόσβαση στα έγγραφα και καμία ουσιαστική ανάμειξη ή και γνώση για τις διαπραγματεύσεις
πέραν του τι διαρρέει
5. παρατηρώντας με λύπη και αγανάκτηση ότι οι βιομήχανοι και οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες όχι μόνο έχουν
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα αλλά και καθοδηγούν τις διαπραγματεύσεις προστατεύοντας τα συμφέροντα τους
έναντι των κοινωνιών, των ίδιων των κρατών και των εργαζομένων,
6. παρατηρώντας με τρόμο ότι εν αγνοία της κοινωνίας των πολιτών οδηγείται η νομική εγκαθίδρυση της εταιρειοκρατίας και ιδιαίτερα μέσω του Διακανονισμού Διαφορών μεταξύ Επενδυτή και Κράτους (ISDS - Investor-StateDispute Settlement),
7. υπενθυμίζοντας τις διακηρυγμένες θέσεις της ΣΕΚ στο θέμα αυτό,
Καλούν τη Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Ανώτατο Δικαστήριο και τους Ευρωβουλευτές, με βάση τις
εξουσίες που έχουν όπως προκύπτουν από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1. να προβληματιστούν έντονα για τις εξελίξεις που αφορά τις προοπτικές που δημιουργούνται μέσω αυτών των
συμφωνιών και να αναλογιστούν τις ευθύνες τους,
2. να ενημερώσουν υπεύθυνα, εφ όλης της ύλης, τον λαό και να τοποθετηθούν σχετικά, καθώς μέσα από αυτές τις
συμφωνίες προδιαγράφεται η δημιουργία νέων δεδομένων, πρακτικών, πολιτικών και νομοθετικών ρυθμίσεων,
χωρίς τον προαπαιτούμενο διάλογο με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς και ιδιαίτερα τους πολίτες,
3. να εξετάσουν και να τοποθετηθούν σχετικά με τη διαφαινόμενη τάση αναβάθμισης του ρόλου και των εξουσιών
που παρέχονται στις πολυεθνικές εταιρίες (δες ISDS) με αρνητικές συνέπειες στη δημοκρατία και υπονόμευσης των
εθνικών δικαστικών συστημάτων.
4. να κατοχυρώσουν τα εργασιακά δικαιωμάτων μέσα και από την ενσωμάτωση τους στις υπο εξέλιξη Συμφωνίες,
των Συνθηκών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).
5. να διασφαλίσουν τη ρητή εξαίρεση από τις συμφωνίες το ξεπούλημα των ουσιωδών δημοσίων υπηρεσιών (πχ
νερό, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες).
6. να κατοχυρώσουν υψηλά επίπεδα διαφάνειας και εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό προδιαγραφών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος
μέσα σε όποια συμφωνία.
7. να αποτρέψουν τη προσπάθεια για δημιουργία ενός συστήματος Διακανονισμού Διαφορών μεταξύ του Επενδυτή
και του Κράτους (ISDS), μέσα από το οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα άσκησης αγωγής για αποζημίωση, στις περιπτώσεις που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί απώλειες κερδών ως αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων που έχουν ως γνώμονα και μόνο το συμφέρον και την υγεία του λαού.
8. να έχουν ως κύριο γνώμονα τους το συμφέρον ολόκληρου του λαού και όχι μόνο των οικονομικών παραγόντων.
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Ψήφισμα: Για τις εργαζόμενες γυναίκες
Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας δεν πρέπει να μας αποτρέπουν να διεκδικούμε συνθήκες
Ισότιμης Μεταχείρισης, αναγκαία προϋπόθεση για την προαγωγή της Ισότητας στο χώρο εργασίας και στον καθημερινό γίγνεσθαι.
Μεγαλύτερη ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μπορεί να επιτευχθεί αν αυξηθεί και ο αριθμός των γυναικών στο
εργατικό δυναμικό και αν κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι αντιπρόσωποι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών καλούν την Κυβέρνηση να θέσει στις προτεραιότητές της την προαγωγή της ισότητας και να λάβει συγκεκριμένες και ουσιαστικές αποφάσεις σε σχέση με την υιοθέτηση πολιτικών, που να διευκολύνουν το εγχώριο
γυναικείο δυναμικό να δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο εργασίας, όπως:
• Να προχωρήσει στην υιοθέτηση των εισηγήσεων των κοινωνικών εταίρων που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό
σχέδιο για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
• Να επιδοτήσει τη γονική άδεια ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος από
περισσότερους γονείς. Το γεγονός ότι η γονική άδεια παρέχεται άνευ απολαβών, ουσιαστικά, αποδυναμώνει
σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας ασθενείας.
• Να επανεξετάσει και να καθορίσει νέο ωράριο των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών ώστε να εξυπηρετεί
τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ο οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις επιπτώσεις της οικονομικής
ύφεσης. Η φύλαξη στους ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό κόστος φροντίδας.
• Να προχωρήσει τάχιστα στην υλοποίηση εισηγήσεων που κατατέθηκαν στο Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση του δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί σοβαρά τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
• Να παραχωρήσει φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες που έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας
κάτω των 4 χρόνων και 8 μηνών, οι οποίες αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω
της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.
• Να θέσει χρονικά περιθώρια στην εξέταση παραπόνων από τους Επιθεωρητές Εργασίας, ειδικότερα σε σχέση με
καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη μητρότητα.
• Να δώσει έμφαση στην εφαρμογή του νόμου για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, και του
νόμου για την Ίση Αμοιβή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μείωση του χάσματος στις αμοιβές.
• Να αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης για τις νομοθεσίες που προάγουν την ισότητα. Η ανεπάρκεια στην ενημέρωση υποβαθμίζει την ανάγκη διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τα οποία
πηγάζουν από τις νομοθεσίες.
Η γενικότερη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η σταθερή τάση που αφορά την αύξηση της ανεργίας, λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προώθηση και ενίσχυση πολιτικών ισότητας, και ως εκ τούτου, καλείται η πολιτεία να
επαναφέρει στις προτεραιότητές της το μείζον αυτό ζήτημα.
Παράλληλα οι αντιπρόσωποι εστιάζουν την προσοχή τους στην αναγκαιότητα δραστικής αντιμετώπισης εκ μέρους
της πολιτείας του φαινομένου της ψυχολογικής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
Το γεγονός και μόνο πως, η νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
δεν εφαρμόζεται αυτό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σοβαρή αδυναμία στους μηχανισμούς εποπτείας των
νομοθεσιών.
Το κράτος επίσης θα πρέπει να προβληματιστεί για το γεγονός ότι, σε περιόδους κρίσης οι θύτες-προϊστάμενοι
αποθρασύνονται λόγω της έντονης εργασιακής ανασφάλειας και της διστακτικότητας που παρατηρείται εκ μέρους
των εργαζομένων να καταγγείλουν άμεσα τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες.
Ως εκ τούτου οι αντιπρόσωποι εισηγούνται όπως το κράτος προχωρήσει στην υιοθέτηση κώδικα για τη ψυχολογική βία και τη σεξουαλική παρενόχληση με στόχο να ενσωματωθεί ως παράρτημα των συλλογικών συμβάσεων, ενώ
παράλληλα να προωθηθεί και σε ανοργάνωτους χώρους για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του συνόλου των
εργαζομένων.
Σε καιρούς οικονομικά δίσεκτους, λαμβανομένου υπόψη πως το μισθολόγιο ενός εργαζόμενου έχει κουτσουρευτεί,
εντός του εργασιακού χώρου παρατηρούνται φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά και δυστοκίας εκ μέρους
των εργαζομένων να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο.
Γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού δυναμικότερης εποπτείας. εκ μέρους του
κράτους, για την εφαρμογή των νομοθεσιών.
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Ψήφισμα: Για το Εθνικό θέμα
Οι σύνεδροι στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ σημειώνουν πως, παρά τις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τονίζουν ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει θύμα εισβολής, κατοχής και
κατάφωρης παραβίασης και προσβολής του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πως, η συνεχιζόμενη κατάσταση αποτελεί συνεχή απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Αναγνωρίζεται δε πως, οι διεθνείς συγκυρίες και η απειλή του Ισλαμικού Κράτους σε συνάρτηση με το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως επίσης και η διαφοροποίηση των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ισορροπιών στη βάση
της προοπτικής που δημιουργεί το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρακες, σε συνάρτηση και με το τόξο συνεργασίας
ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο, δημιουργούν τις ικανές και δυνατές συνθήκες για ενίσχυση της διαπραγματευτικής πορείας στο πλαίσιο της προώθησης λύσης που να προκύπτει μέσα από τις αρχές του Κοινοτικού
Κεκτημένου και τις αξίες της ίδιας της Ε.Ε. Παρά ταύτα όμως, σημειώνουν πως, η δυναμική αυτή μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά αν η αξιοποίησή της δεν γίνει άμεσα, προς τη σωστή κατεύθυνση και μέσα από τη στοχευμένη
τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία και στρατηγική.
Τονίζεται το γεγονός ότι, η ΣΕΚ βρίσκεται πάντα παρούσα στις προσπάθειες που καταβάλλονται για δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, με πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου, αξιοποιώντας την ιδιότητά της ως πλήρες και
ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC), όπως επίσης και της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).
Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, οι σύνεδροι διεκδικούν όπως, η λύση στο Κυπριακό πρόβλημα θα πρέπει να
είναι δημοκρατική, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, συμβατή με τους νόμους και τις αρχές της Ε.Ε, τη Συνθήκη για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε, ενώ η Κύπρος μετά τη λύση θα πρέπει να παραμένει ανεξάρτητο, ενιαίο κράτος με μία κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.
Παράλληλα, οι σύνεδροι αποφασίζουν πως:
• στηρίζουν τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους καλούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους και να εργαστούν με προσήλωση για μία γρήγορη και περιεκτική λύση του
κυπριακού προβλήματος. Η επανένωση της Κύπρου στη βάση μίας δίκαιης και λειτουργικής λύσης θα συμβάλει
αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και των δοκιμασιών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο λαός μας, λόγω των οικονομικών πολιτικών που επιβάλλονται από το
εξωτερικό.
• η λύση θα πρέπει να προωθεί τα ακόλουθα:
1. ενιαία οικονομία και αγορά εργασίας
2. ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης
3. ενιαίο σχέδιο κοινωνικής ασφάλισης
4. ενιαίο σύστημα καθορισμού μισθών και απολαβών
5. πλήρη σεβασμό του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της
επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου
6. πλήρη απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
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Ψήφισμα: Για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Οι σύνεδροι στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, χαιρετίζουν την ενεργό συμμετοχή της ΣΕΚ στις εξελίξεις που επισυμβαίνουν στην Ε.Ε σε σχέση με τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, ως πλήρες μέλος της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων- ΣΕΣ/ ETUC.
Δυστυχώς όμως παρατηρούν ότι, οι εξελίξεις σε σχέση με την οικονομική ύφεση, ανέδειξαν σε πιο έντονο βαθμό, τα
ελλείμματα που υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης στην Ε.Ε. Παράλληλα, καυτηριάζεται η λανθασμένη πολιτική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στη βάση υιοθέτησης μέτρων λιτότητας που
δημιουργούν περισσότερη ύφεση, ανεργία και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού ιστού.
Ως εκ τούτου, οι σύνεδροι αναδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερη εκδημοκρατικοποίηση των θεσμών στη βάση
της ενδυνάμωσης του ρόλου και της παρεμβατικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, στη βάση και της επέκτασης του έμπρακτου σεβασμού προς
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Παράλληλα, θεωρούν πως παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η ένταξη στην Ε.Ε έχει λειτουργήσει υποβοηθητικά
στην ενίσχυση των θεσμικών σωμάτων καθορισμού πολιτικής, όπως είναι η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, καθώς
επίσης και της ίδιας της εργατικής νομοθεσίας.
Σε μια εποχή όπου ο Ευρωσκεπτικισμός αποτελεί βασική απειλή προς την Ε.Ε, οι σύνεδροι θεωρούν ότι, θα πρέπει
να γίνει καλύτερη στόχευση για τη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στα
οράματα των ιδρυτών της για προώθηση μιας Ευρώπης των ανθρώπων με ενίσχυση της κοινωνικής δομής και
πολιτικής της. Στη βάση αυτή, η προσπάθεια για άρση της λιτότητας, θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες τη διαβούλευση, το σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας, όπως επίσης και τη δημοκρατία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, με σαφή και έμπρακτα μέτρα.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω προσεγγίσεων, οι σύνεδροι αποφασίζουν πως θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:
• Εντατικοποίηση της συζήτησης θεμάτων που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση, την αναβάθμιση και αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου στις εργασιακές σχέσεις και την ευρύτερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, όπως
επίσης και στην απασχόληση στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής ΕΕ 2020.
• Ενίσχυση και κατοχύρωση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, ενδυνάμωση
της ισότητας των φύλων και των εργαζομένων, της κοινωνικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης.
• Ενίσχυση, εμβάθυνση και εδραίωση του κοινωνικού διαλόγου
• Δημιουργία δυνατής οικονομίας που να εξυπηρετεί τους ανθρώπους στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην επενδυτική πολιτική η οποία θα δημιουργεί συνθήκες πλήρους απασχόλησης σε
συνάρτηση με ποιοτική εργασία για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τερματιστούν οι πολιτικές λιτότητας
και να βελτιωθούν οι μισθοί έτσι ώστε να αρθούν οι ανισότητες, να δοθεί νέα δυναμική στην κατανάλωση κα να
αναχαιτιστεί ο κίνδυνος της φτώχειας. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η προώθηση πολιτικών για πράσινη ανάπτυξη
και εργασία που να δημιουργούν προοπτική για ένα αειφόρο μέλλον, δυνατές δημόσιες υπηρεσίες, δίκαιη φορολογία, τερματισμό των οικονομικών ατασθαλιών και ευκαιριακών προσεγγίσεων, όπως επίσης και επαναδιαμόρφωση
της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
• Ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στην πράξη, μέσα
και από την προαγωγή του σεβασμού και του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης
σε όλο το φάσμα της Ευρωπαϊκής επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη βιομηχανική και εργασιακή
δημοκρατία, βασισμένη στην ελευθερία στην οργάνωση και στο δικαίωμα στην απεργία.
• Εφαρμογή ενός πλαισίου εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο την επίτευξη κοινωνικής προόδου
και τερματισμό του κοινωνικού ντάμπινκ, του αποκλεισμού και της απορρύθμισης, μέσα και από τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, χωρίς καμία μορφή διάκρισης.

28

0 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ
Λευκωσία 25 - 27 Μαϊου 2016

Ψήφισμα: Για το ΓΕΣΥ
Οι σύνεδροι του 28ου παγκυπρίου συνεδρίου της ΣΕΚ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους γιατί μια τεράστια
ανάγκη της Κυπριακής κοινωνίας για ένα γενικό σχέδιο υγείας δεν έχει ικανοποιηθεί, 15 χρόνια μετά την ψήφιση της
αρχικής νομοθεσίας. Η απουσία ενός σύγχρονου καθολικού σχεδίου υγείας συρρικνώνει επικίνδυνα το κοινωνικό
κράτος το οποίο έχει λαβωθεί από την οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν.
Το μεγάλο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το στρίμωγμα των πολιτών στις ουρές αναμονής των
κρατικών νοσηλευτηρίων, αποτελούν ντροπή για τον τόπο, μετατρέπουν το βασικό αγαθό της υγείας σε μια υπηρεσία για λίγους και προνομιούχους, και οδηγούν το σύστημα υγείας σε κατάρρευση.
Οι σύνεδροι απαιτούν από την κυβέρνηση όπως υλοποιηθούν επιτέλους τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και
να σταματήσουν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα να υπονομεύουν την εισαγωγή του ΓΕΣΥ και να κρατούν σε ομηρεία
την υγεία των πολιτών, στο όνομα της διατήρησης και μεγιστοποίησης ιδιοτελών οφελών, σε βάρος του λαού και
της κοινωνικής πρόνοιας.
Οι αντιπρόσωποι του 28ου παγκυπρίου συνεδρίου αναγνωρίζουν, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των κρατικών
νοσηλευτηρίων και θεωρούν ότι η αυτονόμηση τους, κάτω από το υφιστάμενο κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα
ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κρατικών ιατρικών υπηρεσιών και θα βελτιώσει την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, με προϋπόθεση πάντοτε την διασφάλιση όλων των
δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων εργαζομένων.
Οι σύνεδροι χαιρετίζουν το γεγονός ότι το υπουργείο Υγείας προωθεί ένα μονοασφαλιστικό σχέδιο υγείας, το οποίο
αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα του τόπου, και τονίζουν ταυτόχρονα την
αναγκαιότητα για τη διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των κοινωνικών
εταίρων, όπως προνοούνται από όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί.
Στη βάση των πιο πάνω προϋποθέσεων, οι αντιπρόσωποι του 28ου συνεδρίου επαναλαμβάνουν την πάγια και αμετακίνητη απαίτηση τους για την εισαγωγή γενικού σχεδίου υγείας και διαβεβαιώνουν ότι, θα στηρίξουν με κάθε
τρόπο τις προσπάθειες του υπουργείου Υγείας για την αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων και την εισαγωγή
του ΓΕΣΥ, χωρίς άλλα πισωγυρίσματα και πολιτική αναβλητικότητα.
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Ψήφισμα: Για την προστασία των καταναλωτών
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου εκφράζουν την ισχυρή άποψη ότι στην αγορά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που δημιουργούν αναστάτωση και ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.
Οι σύνεδροι υποστηρίζουν πως αποτελεί ύψιστη υποχρέωση όλων των αρμοδίων φορέων να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και να τους προστατεύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Ως εκ τούτου, καλείται η κυβέρνηση να λάβει τα πιο κάτω μέτρα:
• Να συνέρχεται πιο τακτικά η Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του
εκάστοτε υπουργού Εμπορίου.
• Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να καλυφθούν τα σοβαρά ελλείμματα που υπάρχουν στην ενημέρωση
των καταναλωτών. Είναι γνωστό πως στην Κύπρο μόνο το 39% των καταναλωτών γνωρίζει κάποια από τα δικαιώματα του, ενώ μόνο το 33% των εμπορευομένων γνωρίζουν τις βασικές υποχρεώσεις του προς το καταναλωτικό
κοινό.
• Το υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με το ΡΙΚ – υπό την ιδιότητα του ως δημόσια ραδιοτηλεόραση – να αναλάβουν εκστρατεία ποιοτικής ενημέρωσης των καταναλωτών. Σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να συνδράμουν και
τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει δράσεις ώστε
από τις μικρές ηλικίες να δημιουργηθεί κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και διεκδικητικού καταναλωτή.
• Να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ώστε να γίνει κτήμα του λαού η νομοθεσία που αφορά την Εξώδική Διευθέτηση
των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή τους σε Διαιτήσια.
• Να αυξηθούν οι ποινές για όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα. Η αύξηση των
ποινών ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας απειλεί πλέον πάνω σε καθημερινή βάση.
• Να υπάρξει φορο-ελάφρυνση στα καύσιμα, στα οποία παρατηρείται το φαινόμενο να επιβάλλεται ΦΠΑ πάνω στο
φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τα 2/3 της λιανικής τιμής πώλησης να είναι φόροι.
Στην Κύπρο με τις περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες το ιδιωτικό αυτοκίνητο αποτελεί αναγκαιότητα και όχι
πολυτέλεια, γι’ αυτό οι φορολογίες δεν πρέπει να λειτουργούν απαγορευτικά.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
(ΕΠΑ), η οποία οφείλει να επισπεύσει τη μελέτη των καταγγελιών που βρίσκονται ενώπιον της, σύμφωνα με τις
οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης.
Το γεγονός ότι κατά καιρούς η ΕΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές αποφάσεις που έχουν σχέση με τη σύνθεση
της σαν αποτέλεσμα προβληματικών διορισμών αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.
Τέλος οι σύνεδροι αφού συγχαίρουν το υπουργείο Εμπορίου (α) για την απόφαση του να δημοσιοποιεί τις ποινές
που επιβάλλονται σ’ όσους παρανομούν και (β) για τη δημιουργία και λειτουργία των παρατηρητηρίων τιμών,
καλούν τους καταναλωτές που έχουν και αυτοί τις δικές τους ευθύνες, να βρίσκονται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση,
να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί και να μην διστάζουν να καταγγέλλουν είτε στις Οργανώσεις Καταναλωτών
είτε στα αρμόδια Κυβερνητικά τμήματα τις παραβιάσεις της νομοθεσίας και τις παρανομίες που εντοπίζουν, ώστε
να προσάπτονται κατηγορίες στους παρανομούντες.
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Ψήφισμα: Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
Οι σύνεδροι στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, αναγνωρίζουν ότι, η Κυπριακή πραγματικότητα παρουσιάζει
σημαντικές ιδιομορφίες και ανατροπές σε σχέση με τη μέχρι πρόσφατα εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, με το
κράτος πρόνοιας να τίθεται υπό αμφισβήτηση μέσα από την αδυναμία του να στηρίξει με επάρκεια τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού.
Παρά ταύτα όμως, χαιρετίζεται η προώθηση του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ΕΕΕ, το οποίο δεν
βασίζεται στη μονοδιάστατη χορήγηση χρηματικών παροχών, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων που αφορούν τρεις πυλώνες, ως ακολούθως:
• Κατοχυρωμένη προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές όριο διαβίωσης.
• Παροχή και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.
• Πλέγμα προγραμμάτων ενεργοποίησης και προώθησης στην αγορά εργασίας ανέργων που είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς απασχόληση.
Ταυτόχρονα όμως, σημειώνεται πως, η κρίση του κοινωνικού κράτους δημιουργεί κινδύνους προς την αγορά εργασίας καθώς μπορεί οι προσπάθειες να επικεντρωθούν αντί στη στρατηγική ανάπτυξης της απασχόλησης, αποκλειστικά στην καταπολέμηση του κινδύνου της φτώχειας.
Ως εκ τούτου, το Κράτος σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να προωθήσει παράλληλα, πολιτικές απασχόλησης με «ενεργητικούς σκοπούς», στην κατεύθυνση των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης/ επανακατάρτισης με ποσοτικές και ποιοτικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας και προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων και ανέργων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως επίσης και μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση αναχαίτιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας η οποία σχετίζεται πολλές φορές και με τη λήψη ΕΕΕ.
Οι σύνεδροι κρίνουν πως, η μέχρι στιγμής αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του ΕΕΕ είναι αρκετά ικανοποιητική,
παρά τα προβλήματα που κατά διαστήματα έχουν εντοπιστεί στη διαδικασία εφαρμογής του, καθώς η στόχευση
έχει αποτρέψει τη διαχρονική κατάχρηση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Επιπρόσθετα, οι σύνεδροι αποφασίζουν τη διεκδίκηση μιας πιο ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής, η οποία να
βρίσκεται βέβαια σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη και δυνατότητες της οικονομίας, ως ακολούθως:
• Επανεξέταση της πολιτικής χορηγιών και βοηθημάτων, (όπως του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας), και μεγιστοποίηση της δυνατότητας αξιοποίησης Ευρωπαϊκών πόρων προς την κατεύθυνση της επέκτασης
της κοινωνικής πολιτικής
• Ενίσχυση των διαδικασιών εποπτείας και παροχής του δικαιώματος σε πλεονασμό, έτσι ώστε να γίνονται πιο
ενδελεχείς άλλα και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες
• Χαιρετίζοντας το θετικό αποτέλεσμα της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζητούν επανεξέταση του ύψους των συντάξεων, με κύριο άξονα προτεραιότητας τους
χαμηλοσυνταξιούχους.
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Ψήφισμα: Για τη Νεολαία
Οι σύνεδροι, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο που οι νέοι και οι νέες μπορούν και πρέπει να διαδραματίζουν στην εξελικτική πορεία της κοινωνίας, αναγνωρίζουν την ανάγκη καθορισμού από μέρους της πολιτείας συγκεκριμένης και
εξειδικευμένης πολιτικής για τη νεολαία, η οποία θα ενισχύει την ενεργότερη συμμετοχή της στην αγορά εργασίας,
στην οικονομία της χώρας και ευρύτερα της κοινωνίας.
Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις βρίσκουν την νεολαία της Κύπρου σε ευάλωτη και δυσμενή κατάσταση, με την
αύξηση της ανεργίας των νέων να εκτοξεύεται σε πρωτοφανή επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα
απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για το μέλλον.
Για τον λόγο αυτό οι σύνεδροι διεκδικούν και επιζητούν από μέρους της πολιτείας :
• Το Σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο την ένταξη και επανένταξη περισσότερων νέων
και νέων επιστημόνων στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές για επαγγελματική κατοχύρωση και ανέλιξη. Την κατοχύρωση των νέων εργαζομένων, την παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη ένταξη και
εμπλοκή τους στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και την προστασία τους από επισφαλείς και ανεξέλεγκτες
μορφές απασχόλησης.
• Την αναπροσαρμογή και τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, έτσι
ώστε να αποφεύγεται η απόλυτα ανεξέλεγκτη επαγγελματική τροχοδρόμηση, η οποία δημιουργεί αύξηση της
ανεργίας και της υποαπασχόλησης.
• Την ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να προετοιμάζει έγκαιρα τους νέους
σχετικά με τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και δραστηριοποίηση.
• Την ουσιαστική συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των
αποφάσεων.
• Την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός σχολείων και
πανεπιστημίων.
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Ψήφισμα: Για την οικονομία
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου διαπιστώνουν πως, η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια πέρασε
από μια εξαιρετικά επικίνδυνη κρίση, το κόστος της οποίας επωμίσθηκαν κατά κύριο λόγο οι μισθωτοί πολίτες, των
οποίων τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο και διαβούλευση.
Σαν αποτέλεσμα εκτροχιασμού των δημοσίων οικονομικών και σαν αποτέλεσμα εγκληματικών λαθών των τραπεζών
και λόγω σοβαρής κυβερνητικής αναβλητικότητας στην έγκαιρη λήψη μέτρων, κυρίως από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπήρξε μια καταστροφική πορεία της οικονομίας, κυρίαρχο σημείο της οποίας ήταν το κούρεμα των καταθέσεων.
Επρόκειτο για μια τιμωρητική απόφαση των Βρυξελλών την οποία η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν μπόρεσε να αποτρέψει, κυρίως καθότι η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έτυχε
καμιάς Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι σύνεδροι του Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΣΕΚ καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει
σε πολιτικές ανάπτυξης της οικονομίας σε τρόπο που θα δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα ενισχύεται η απασχόληση.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να επισπευσθεί η υλοποίηση όλων των αναπτυξιακών έργων που εξήγγειλε
πρόσφατα ανά επαρχία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με την αυστηρή συνδικαλιστική προϋπόθεση ότι, τα έργα αυτά
θα πρέπει να υλοποιηθούν από εταιρείες και εργολάβους που είναι νόμιμοι και εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα
του κράτους και σέβονται τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά θέσμια.
Πέραν τούτοι οι σύνεδροι καλούν την κυβέρνηση να λάβει τα πιο κάτω μέτρα:
• Να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά μέσα από την αυστηρή πάταξη της φοροδιαφυγής και μέσα από την είσπραξη των καθυστερημένων φόρων που συμποσούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
• Να λάβει μέτρα για βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας, που αφέθηκε στα αζήτητα και είναι το παραμελημένο
παιδί της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
• Να απλοποιηθούν – σε συνεργασία κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας – οι διαδικασίες χρηματοδότησης της
οικονομίας και να βοηθηθούν οι δανειολήπτες με καλό ιστορικό να εκπονήσουν αναπτυξιακές πολιτικές.
• Να επισπευσθούν οι ανακρίσεις και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης – για παραδειγματική και τεκμηριωμένη τιμωρία – όσοι ενέχονται στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας.
• Να αρχίσει κοινωνικό διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα για το σχεδιασμό μιας γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η προηγούμενη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.
Μια καλά και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση θα δώσει ανάσες στους πολίτες και θα βοηθήσει την πραγματική
οικονομία.
• Κυβέρνηση, Κεντρική Τράπεζα και άλλοι συναρμόδιοι φορείς πρέπει να συντονιστούν και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για αναδιάρθρωση των δανείων και περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων που αποτελούν σοβαρό βαρίδι
που περιορίζει την παραπέρα αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
• Να ληφθούν μέτρα για σοβαρή αναδιάρθρωση της οικονομίας η οποία τα τελευταία χρόνια στήριξε την πρόοδο
και την ανάπτυξη της στο χρηματοοικονομικό τομέα και γενικά στις Υπηρεσίες.
Πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά μια ποιοτική διαφοροποίηση της διάρθρωσης της κυπριακής οικονομίας που θα
στοχεύει και στην ανάπτυξη των υπολοίπων τομέων, όπως είναι π.χ. ο γεωργικός, ο βιομηχανικός και ο μεταποιητικός τομέας.
Τέλος οι σύνεδροι χαιρετίζουν την έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο και υποδεικνύουν πως, η επιτυχία ολοκλήρωσης του συνίσταται κυρίως τις θυσίες του κυπριακού λαού που αγόγγυστα αποδέχτηκε την σκληρότητα των μέτρων
που προηγήθησαν του Μνημονίου π.χ. μείωση και παγοποίηση μισθών και ΑΤΑ, αύξηση ΦΠΑ από το 15% στο 19%
και δέχτηκε με πόνο ψυχής το βίαιο κούρεμα των καταθέσεων σε μια προσπάθεια να σωθεί το αμαρτωλό τραπεζικό
σύστημα.
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Ψήφισμα: Για την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης
και του κοινωνικού διαλόγου
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι του τόπου, μετά από μια πενταετία
θυσιών και περικοπών σε μισθούς και άλλα ωφελήματα, λόγω της κρίσης και των συνεπαγόμενων προβλημάτων
στην οικονομία, δικαιολογείται να διεκδικούν βελτίωση της οικονομικής τους θέσης. Προτάσσουν και απαιτούν από
κράτος και εργοδότες όπως συμφωνήσουν, σε επαναφορά και βελτίωση δικαιωμάτων και ωφελημάτων, που παραχωρήθηκαν ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
Η υπευθυνότητα που επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης θα πρέπει να τύχει σεβασμού από τους εργοδότες αφού οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παραμένουν καθηλωμένοι στις μειώσεις και στις
περικοπές που τους επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δικαιολογημένες απαιτήσεις για επαναφορά ωφελημάτων δεν μπορεί να τυγχάνουν χλευασμού και απαξίωσης από τον οποιοδήποτε αφού η κατάρρευση της οικονομίας
δεν επήλθε λόγω των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Είναι για τούτο που οι σύνεδροι διαμηνύουν ότι, σε τέτοιες
περιπτώσεις η αντίδραση των εργαζομένων, είναι δικαιολογημένη και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Οι σύνεδροι αξιολογούν ως αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων αφού αυτό,
αποτελεί βασική προϋπόθεση για καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με το κόστος εργασίας, που στο τέλος θα αποβλέπει σε
πλήρη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Ως κοινωνία θα πρέπει να προσβλέπουμε στη δημιουργία διαρκών και ποιοτικών θέσεων εργασίας προς όφελος της οικονομίας αλλά και της νέας γενιάς του τόπου.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι, στον τόπο λειτουργεί για δεκαετίες ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων που εδράζεται στην
τριμερή συνεργασία και στον κοινωνικό διάλογο που διαφύλαξε την εργατική ειρήνη προς όφελος της οικονομίας
και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μελέτες διεθνών Οργανισμών όπως, του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφέρουν ότι, όπου λειτουργούν
διεργασίες διαλόγου και συλλογικές συμβάσεις, πέραν της εργασιακής ειρήνης συνυπάρχουν εργασιακή ασφάλεια
και μείωση των εργασιακών και φορολογικών ανισοτήτων.
Είναι πρόδηλο ότι, λόγω των δεσμεύσεων προς το μνημόνιο, λήφθηκαν μέτρα σκληρά για τους εργαζόμενους και
γενικότερα για τους πολίτες, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση και διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.
Αποτέλεσμα ήταν η ανησυχητική αύξηση της κοινωνικής ανισότητας και της ανεργίας που επηρέασαν δυσμενώς και
ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή.
Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητική η διαπίστωση για προσπάθεια καταστρατήγησης συμβάσεων ή/και απροθυμία
ανανέωσης τους, ή ακόμη και προσπάθεια σύναψης προσωπικών συμβολαίων με όρους υποδεέστερους των συλλογικών συμβάσεων, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και των εργασιακών πρακτικών γεγονός
που υποσκάπτει το εργασιακό σύστημα που λειτουργεί για δεκαετίες στον τόπο μας.
Ο σεβασμός στις Συλλογικές Συμβάσεις και η εφαρμογή του συνόλου των προνοιών του Κώδικα Βιομηχανικών
Σχέσεων, αποτέλεσε και θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί υποχρέωση των Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου
να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία υγιών εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας.
Σε αυτά τα πλαίσια και στην βάση της συσσωρευμένης πολύχρονης εμπειρίας, διαπιστώνεται και καταγράφεται ο
θετικός ρόλος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων που λειτουργώντας στα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών
Σχέσεων, συνέβαλε σημαντικά στην διαφύλαξη υγιών εργασιακών σχέσεων στο τόπο.
Δυστυχώς σήμερα διαπιστώνεται συνεχής αποδυνάμωσης του διαμεσολαβητικού ρόλου του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων το οποίο παρουσιάζει αδυναμία έγκαιρης και ουσιαστικής παρέμβασης στις εργατικές διαφορές που
παραπέμπονται ενώπιον του. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται και η απροθυμία που διαπιστώνεται για υποβολή γεφυρωτικών προτάσεων για επίλυση των εργασιακών διαφορών είναι απαράδεκτη και σίγουρα υπονομεύει
την ορθή λειτουργία του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Οι σύνεδροι καλούν την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως θεματοφύλακα του θεσμού
των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, να αναλάβει τις ευθύνες της
και να ενεργήσει για επαναφορά του κύρους και του ρόλου του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
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Ψήφισμα: Για τους συνταξιούχους
Οι Σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου αφού ενημερώθηκαν για τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους καλούν για μία ακόμη φορά Κυβέρνηση, Βουλή και άλλους αρμόδιους φορείς όπως προχωρήσουν χωρίς
άλλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των κατά καιρούς υποσχέσεων τους προς τους Συνταξιούχους και τις
Οργανώσεις τους, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και που συνοψίζονται στα πιο
κάτω:
• Αύξηση των συντάξεων σε βαθμό που να μειώνει αισθητά, αν όχι να μηδενίζει το ποσοστό των Συνταξιούχων που
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και που σύμφωνα πάντοτε με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάσσει την Κύπρο στις τρεις χειρότερες χώρες της Ευρώπης με τις πιο χαμηλές συντάξεις, όπου το 49% των
Συνταξιούχων παίρνουν σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας.
• Άρση της αδικίας σε βάρος των Συνταξιούχων, αφού οι συντάξεις τους είναι χαμηλότερες κατά 8% λόγω μειωμένων εισφορών των αυτοτελώς εργαζομένων, αυξάνοντας τις εισφορές τους πάνω στα πραγματικά τους εισοδήματα
και όχι όπως ψηφίστηκαν από την Βουλή στην τελευταία τροποποίηση, όπου και πάλι οι εισφορές των αυτοτελώς
είναι μειωμένες.
• Τη θεσμοθέτηση 14ης σύνταξης ή πασχαλινού επιδόματος για όλους τους συνταξιούχους από το Πάγιο Κρατικό
Ταμείο και τους προϋπολογισμούς του κράτους πάνω σε μόνιμη βάση και όχι να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία
του εκάστοτε Υπουργικού Συμβουλίου.
• Την χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, γεγονός που θα αποβεί προς όφελος των
Συνταξιούχων και της παροχής προς αυτούς καλύτερης αλλά και γρηγορότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Την ενσωμάτωση της ειδικής αντισταθμιστικής και του νέου επιδόματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους πάνω
στις συντάξεις, κατοχυρώνοντας τα μια για πάντα και λύνοντας έτσι τα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς και με τις εκάστοτε αυξήσεις των συντάξεων.
• Χωρίς να διαφωνούμε με την στοχευμένη παραχώρηση των διαφόρων χορηγιών και επιδομάτων προς τους
Συνταξιούχους εισηγούμαστε τούτα να δίνονται πάνω σε πιο ορθολογιστική βάση κατά τρόπο που να μην δημιουργούν προβλήματα μεταξύ των Συνταξιούχων.
• Την δημιουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, παρέχοντας υψηλού επιπέδου
υπηρεσία και συνθήκες διαβίωσης.
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Ψήφισμα: Για τα Ταμεία Προνοίας
Οι σύνεδροι στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, χαιρετίζουν το γεγονός ότι προκύπτουν συντονισμένες προσπάθειες, με την ενεργό συμμετοχή και παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος για κατοχύρωση και ενίσχυση του
θεσμού των ταμείων προνοίας.
Ταυτόχρονα όμως, διαπιστώνουν ότι, μετά το κούρεμα των καταθέσεων και τις επιπτώσεις που επέφερε στα διάφορα Ταμεία Προνοίας αλλά και μετά τις σχετικές αποφάσεις που έλαβαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι για διάλυση των
Ταμείων Προνοίας τους, παρουσιάστηκε το φαινόμενο πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στα Παγκύπρια
Ταμεία Προνοίας που διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι, να τα διαλύουν και να παίρνουν τα δικαιώματα τους,
μια επιλογή με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους.
Στην ίδια βάση, οι σύνεδροι καυτηριάζουν την πρόθεση και τις πράξεις διάλυσης ταμείων προνοίας, όπως επίσης
και την προσπάθεια που καταβάλλεται από μερίδα της εργοδοτικής πλευράς για εκμετάλλευση της οικονομικής
ύφεσης με στόχο τη διάλυση των θεσμού αυτού που αποτελεί δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικής παροχής.
Οι σύνεδροι αποφασίζουν όπως:
• Ενισχύσουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΣΕΚ, σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και το σύνολο του
συνδικαλιστικού κινήματος, για λήψη μέτρων για προστασία και αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας, (τουλάχιστο στη βάση της συνεννόησης που έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό
Οικονομικών για αποκατάσταση του 75% της αρχικής τους αξίας).
• Συμβάλουν στην προσπάθεια για αποτροπή της επέκτασης του φαινομένου της διάλυσης των ταμείων προνοίας,
μέσα και από την περαιτέρω ενίσχυσης της διαχείρισης και εποπτείας του θεσμού.
• Διεκδικήσουν όπως επανασυζητηθεί, με την ενεργό εμπλοκή και της Επιτροπής Επαγγελματικών και
Συνταξιοδοτικών Παροχών, η πρόσφατη νομοθεσία περί συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης
πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων Ν5.(I)/2016, που αφορά την προστασία των καταθέσεων στα ταμεία προνοίας
των «μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών», καθώς με βάση τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η πρόνοια αυτή καλύπτει επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως περιορισμός του επιπέδου
κάλυψης και κατοχύρωσης των ταμείων προνοίας σε σχέση και με την προηγούμενη ρύθμιση που σχετίζεται με
την κατοχύρωση καταθέσεων μέχρι €100,000 ανά μερίδα και σύνολο καταθέσεων ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
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Ψήφισμα: Για την Παιδεία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου,
1. λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του θέματος της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Κύπρο,
2. υπενθυμίζοντας τις διακηρυγμένες θέσεις της ΣΕΚ στο θέμα αυτό,
3. λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό συμμετοχή της ΣΕΚ τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά σώματα που αφορούν
τη παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
4. επανερχόμενοι για μια ακόμη φορά στο θέμα της Εκπαιδευτικής Άδειας,
5. λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τις αλλαγές τόσο σε κυπριακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνάφεια με τις αλλαγές στο εργασιακό τοπίο,
6. εμμένοντας στη θέση ότι η Δια Βίου Μάθηση πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας και να είναι προσβάσιμη σε
όλους ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων ώστε να ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή,
7. λαμβάνοντας υπόψη τον θεσμοθετημένο, ή, λόγο πρακτικής ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί
εταίροι στα διάφορα σώματα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων
8. χαιρετίζοντας την απόφαση της Κυβέρνησης στην αναβάθμιση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) σε Δημόσια Σχολή τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
9. χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του θεσμού του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων
(ΣΕΠ) και της αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου,
Αποφασίζουν ότι,
1. Η εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των βαθμιδών της Κύπρου πρέπει να τύχει άμεσης μεταρρύθμισης, (και εκσυγχρονισμού), τέτοιας που να συνάδει με τις αλλαγές στο τοπίο, την οικονομία, να εγγυάται την πρόσβαση σε αυτήν
από όλους και ιδιαίτερα από τους νέους και άνεργους και πάντα σεβόμενη τις καταβολές του λαού.
2. Η Δημόσια, Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί και διευρυνθεί ακόμη περισσότερο τόσο σε
κλάδους όσο και θέσεις φοίτησης με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας, ο Κύπριος φοιτητής να σπουδάζει στον τόπο του και ταυτόχρονα η οικονομία της χώρας
και της οικογένειας να ενισχυθούν, αφού αυτό το γεγονός θα έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλαπλούς τομείς.
3. Να ολοκληρωθεί επιτέλους το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων και η
θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με τη ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων, όπως προνοούν οι Ευρωπαϊκές Συστάσεις. Μέσω αυτών των εργαλείων θα υπάρχει διαφάνεια, πρόσβαση και αναγνώριση στα διάφορα επίπεδα Μέσης, Τεχνικής/Επαγγελματικής και Ανώτερης Εκπαίδευσης, της
μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και των προσόντων που χρειάζονται ώστε να καταστούμε μια ανταγωνιστική
οικονομία.
4. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε σώματα που αφορούν τη παιδεία και την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, ακόμη δε όταν αυτό αποτελεί πρακτική σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά σε εθνικό επίπεδο κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται. Ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος και επιβεβλημένος.
5. Να διευρυνθούν οι κλάδοι σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για περισσότερη κάλυψη των αναγκών
της οικονομίας και των αναγκών των εργαζομένων που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους.
Επιπρόσθετα, να συνεχιστεί η πρακτική του χαμηλού κόστους σπουδών ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομικά προσβάσιμη η φοίτηση.
6. Να κυρωθεί από την Κυπριακή Πολιτεία, η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 140 σχετικά με την εκπαιδευτική άδεια ώστε
όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι μισθωτοί να έχουν μια πιο άνετη πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και από τις
απλές διακηρύξεις να προχωρήσουμε στην πράξη στην ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου
δυναμικού της Κύπρου.
7. Να διασυνδεθεί η εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως επίσης και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και αποτροπή περαιτέρω αύξησης της ανεργίας.

