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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Η

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), συμπληρώνει φέτος 77
χρόνια ζωής από την ίδρυση της το 1944,
υλοποιώντας όλα αυτά τα χρόνια το όραμα των ιδρυτών της για τη δημιουργία
Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων που να
εξυπηρετούν τα εργασιακά και κοινωνικά
συμφέροντα των εργαζομένων και του συνόλου της κοινωνίας.
Η ΣΕΚ στη πορεία της ιστορίας της δήλωσε παρούσα και στα Εθνικά καλέσματα της
πατρίδας μας. Αποκορύφωμα η συμμετοχή της στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, όπου υπήρξε το
«προπύργιο» των αγωνιστών και δεν είναι
τυχαίο που αρκετά στελέχη της, συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα, μεταξύ αυτών και
ο ήρωας Μάρκος Δράκος, ο οποίος υπήρξε
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα, η ΣΕΚ άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη διαμόρφωση
ενός σύγχρονου κράτους, μέσα από την
προώθηση κοινωνικών πολιτικών, αλλά
και το σχεδιασμό των δομών του κράτους
με στόχο την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.
Ο ρόλος της ΣΕΚ δεν περιορίζεται μόνο
σε εθνικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται μέσα
από τη δράση της και τη συμμετοχή της σε
παγκόσμιο και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) και
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).
Σημαντικός υπήρξε ο παρεμβατικός της
ρόλος σε όλα τα στάδια διαβούλευσης για
τη συνομολόγηση συμφωνιών πλαισίου,

όσο και για τον καθορισμό συγκεκριμένης
πολιτικής στα κοινωνικοοικονομικά και
εργασιακά ζητήματα.
Για την υλοποίηση των στόχων της ΣΕΚ,
αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα σε
όλους του τομείς, μέσα από συγκεκριμένες
και στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά και
μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων που
συμβάλουν στην κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση,
γιατί μέσα από τις διεκδικήσεις μας και
αξιοποιώντας το θεσμικό υπόβαθρο του
κοινωνικού διαλόγου και του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος, καταφέραμε
να δημιουργήσουμε προς όφελος της κοινωνίας σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως
είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΤΚΑ) και πρόσφατα το Γενικό Σύστημα
Υγείας (ΓΕΣΥ).
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να δίνει έντονα το
παρόν της και στη νέα εποχή, με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση, στοχευμένη διεκδίκηση και στη βάση της λογικής που θέλει
την «κάθε κρίση να δημιουργεί προκλήσεις
αλλά και προοπτικές», αξιοποιώντας όλα
τα θετικά στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας.
Το παρόν Φωτογραφικό Οδοιπορικό,
αποτυπώνει τις βασικότερες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις της ΣΕΚ από το 28ο προς
το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο (2016 - 2021),
χωρίς βεβαίως να υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης ολόκληρης της δράσης του Κινήματος και ιδιαίτερα την καθημερινή συνδικαλιστική δραστηριότητα που υλοποιούν
τα Σωματεία της ΣΕΚ σε όλους τους χώρους εργασίας.

Λευκωσία 5 - 7 Οκτωβρίου 2021
1

άποψη απο τις εργασίες του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου

ο τέως Γεν. Γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
στην τελευταία του παρέμβαση στο Συνέδριο

ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας της ETUC Peter Scherrer
χαιρετίζει το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο

ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.
Αναστασιάδης προσφωνεί το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο
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28 Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

Τ

ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο
της ΣΕΚ πραγματοποιήθηκε
τον Μάιο του 2016 με πλήρη
επιτυχία στη Λευκωσία, στο οποίο
συμμετείχαν 350 αντιπρόσωποι απο
όλες τις επαρχίες και απο όλους
τους κλάδους της αγοράς εργασίας.
Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν και
απέυθυναν χαιρετισμό μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
ο αναπλ. Γεν. Γραμματέας της ETUC
Peter Scherrer και εκπρόσωποι
ξένων αντιπροσωπειών.
Επιπρόσθετα οι αντιπρόσωποι του
Συνεδρίου ενέκριναν την Έκθεση
Δράσης και τα ψηφίσματα τα οποία
αποτελούν έγγραφα πολιτικής για
την προώθηση των θέσεων της
ΣΕΚ.
Τέλος οι αντιπρόσωποι εξέλεξαν τη
νέα Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ για
την επόμενη θητεία

η νεοεκλεγείσα Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ

το προεδρείο του Συνεδρίου

άποψη απο την εναρκτήρια
τελετή του Συνεδρίου
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Η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ σε
κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση,
ενημερώνει τα μέλη του Γενικού
Συμβουλίου για τις τρέχουσες εξελίξεις
και για όλα τα κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα.

Το Γενικό Συμβούλιο σε πλήρη
σύνθεση, αξιολογεί τα δεδομένα και

ακολούθως μέσα απο τον εποκοδομητικό
διάλογο καθορίζονται οι πολιτικές θέσεις

και εγκρίνει τις παρεμβάσεις και
διεκδικήσεις της ΣΕΚ.
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Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, συνεδρίαζε τακτικά 3 φορές το χρόνο και
τα μέλη του Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα
θέματα τις επικαιρότητας σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας
και στην οικονομία και παράλληλα λάμβαναν αποφάσεις πολιτικής για
την προώθηση των θέσεων της ΣΕΚ σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα.
Παράλληλα στο πλαίσιο των κανονισμών του Γενικού Συμβουλίου, τα
μέλη είχαν την ευκαιρία να τύχουν ενηνμέρωσης για τα οργανωτικά
και οικονομικά αποτελέσματα και να αξιολογήσουν την πορεία του
Κινήματος στους δύο αυτούς τομείς δραστηριοτήτων.
Κατα τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λήφθκαν αποφάσεις που αφορούσαν
την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, το συνταξιοδοτικό σύστημα, τις μεταρρυθμίσεις
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική.

Το Γενικό Συμβούλιο συνέχισε να συνεδριάζει κανονικά, ακόμη
και κατα την περίοδο της βαθιάς υγειονομικής κρίσης COVID-19
αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές υποδομές του Κινήματος.
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Δηλώσεις
του
προέδρου
της
Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα
της ΣΕΚ προς τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Η συνέπεια και η τεκμηρίωση της ΣΕΚ, έχει δημιουργήσει το
υπόβαθρο της συνεργασίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε όλα
τα επίπεδα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ σε μία απο τις
επισκεέψεις της στον Πρόδερο της Δημοκρατίας
κατα την οποία κατατέθηκε πολυσέλιδο έγγραφο για
τις προτεραιότητες της ΣΕΚ.
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Η

Συναντήσεις ΣΕΚ με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας

ΣΕΚ αξιοποίησε και διεύρυνε τον
παρεμβατικό της ρόλο, μέσα από
στοχευμένες
συναντήσει
της
Γενικής
Γραμματείας και της Εκτελεστικής Επιτροπής
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη.
Η αγαστή συνεργασία, η
τεκμηρίωση, η συνέπεια και η εμπιστοσύνη
στη βάση του αλληλοσεβασμού, οδήγησαν
στην υιοθέτηση σειράς θέσεων και επιδιώξεων
της ΣΕΚ προς όφελος των εργαζομένων
και της κοινωνίας γενικότερα, όπως είναι
για παράδειγμα η πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση και η νομοθετική ρύθμιση
βασικών όρων απασχόλησης στην οικοδομική
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Συνάντηση ΣΕΚ με τον Γενικό
Γραμματέα της ETUC Luca Visentini

Η

ενεργός συμμετοχή της ΣΕΚ στα Σώματα λήψης αποφάσεων της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), έχει δημιουργήσει
το πλαίσιο στενής συνεργασίας με την ηγεσία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
και ιδιαίτερα με τον Γενικό Γραμματέα Luca Visentini.
Η εκτίμηση της ETUC προς το ρόλο και τις θέσεις που εκφράζει η ΣΕΚ
σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα με αποκορύφωμα την πρόσφατη
διαβούλευση για τον καθορισμό του πλαισίου της Οδηγίας για τον
Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, έχει οδηγήσει μετά τις παρεμβάσεις της ΣΕΚ
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής των ευρωπαϊκών Συνδικάτων,
να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
καταδίκη της «εισβολής» της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ.

9

Συνεκτιμώντας τα προβλήματα που
δημιούργησε η πανδημία και χαιρετίζοντας
την πολιτική διαχείρισης τους για στήριξη
των εργαζομένων, της απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας, με τους Υπουργούς
Οικονομικών και Εργασίας.

Μία από τις πολλές συναντήσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ με
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου.

Οι Κοινωνικοί Εταίροι σε πλήρη διάταξη,
αξιοποιώντας την τριμερή συνεργασία και
εδραιώνοντας τον κοινωνικό διάλογο.
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Συνάντηση ΣΕΚ με την Υπουργό Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η

ΣΕΚ διατήρησε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στον ανώτατο επίπεδο. Η συνεργασία με την Υπουργό Ζέτα
Αιμιλιανίδου και σε συχνές επαφές, είχαν ως αποτέλεσμα την
επίλυση αρκετών από τα προβλήματα που προέκυψαν αυτή την
περίοδο.
Παράλληλα, προωθήθηκαν πολιτικές προς όφελος των
εργαζομένων και δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για εφαρμογή
νέων πρακτικών, όπως το ΕΕΕ, η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών,
η νομοθετική ρύθμιση άρθρων των δύο κλαδικών Συμβάσεων και
σύντομα ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός.

Συνάντηση της Υπουργού Εργασίας με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ
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Συνεχής συνεργασία και συνεννόησης ΣΕΚ και Υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη, για την επίτευξη του
μέγιστου κοινωνικού στόχου του ΓΕΣΥ.

Συνάντηση Υπουργού με την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΣΕΚ στα γραφεία του Κινήματος
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Συναντήσεις ΣΕΚ με τους Υπουργούς Υγείας

Μ

ε τους Υπουργούς Υγείας κ. Γιώργο
Παμπορίδη και κ. Κωνσταντίνο
Ιωάννου, η ΣΕΚ είχε στενή επαφή κατα την
υπο ανασκοπούμενη περίοδο, με στόχο
την προώθηση των διαφόρων θεμάτων
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Υγείας.
Κατα τη διάρκεια της θητείας του, η
ΣΕΚ συνεργάστηκε στενά με τον κ. Γ.
Παμπορίδη, με στόχο την προώθηση και
υπερψήφιση των νομοσχεδίων του ΓΕΣΥ
απο τη Βουλή και με τον κ. Κωνσταντίνο
Ιωάννου, η ΣΕΚ συνεργάστηκε για την
υλοποίηση και εφαρμογή του ΓΕΣΥ και
κατα τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης
την περίοδο της Πανδημίας COVID-19, με
στόχο τη λήψη των καλύτερων δυνατών
μέτρων στήριξης προς τους εργαζόμενους
και τις επιχειρίσεις, όπως επίσης και
γενικότερα της δημόσιας υγεία.
Η υγεία αποτελεί βασική συνιστώσα
κοινωνικής πολιτικής και επίτευξη του
στόχου της ενίσχυσης του κράτους δικαίου
και στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης,
η ΣΕΚ συνεχίζει τη συνεργασία της και
με τον νυν Υπουργό Υγείας Μιχάλη
Χατζηπαντέλα.
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Συναντήσεις ΣΕΚ
με τους Υπουργούς Οικονομικών
Η ΣΕΚ έχει πετύχει την
υιοθέτηση
της
εισήγησής
της, από το Υπουργικό
Συμβούλιο,
για
πράσινη
φορολογική
μεταρρύθμιση,
μετά από διαβούλευση με τον
τέως Υπουργό Οικονομικών.
Αναμένεται η έναρξη του
απαιτούμενου
κοινωνικού
διαλόγου, έτσι ώστε να
γίνει εφικτή η μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης της
εργασίας, με αντιστάθμισμα
τη φορολόγηση της ρύπανσης,
στο πλαίσιο της διαχείρισης του
προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής και της επίτευξης
του στόχου της κυκλικής
οικονομίας.
Η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ με τον Υπ. Οικονομικών κ Χάρη Γεωργιάδη

Η διατήρηση της ευρωστίας των δημοσίων
οικονομικών αποτελεί βασική συνιστώσα της
ανάπτυξης της οικονομίας και της βελτίωσης των
όρων απασχόλησης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο
αυτής της παραδοχής, η ΣΕΚ διατηρεί ανοικτούς
ορίζοντες συνεργασίας και διαβούλευσης με τον
εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών και ως απότοκο
αυτού του στοιχείου, έχουν ευοδωθεί πολλοί από
τους στόχους που έχουν τεθεί, τόσο πριν όσο
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τελικούς
αποδέκτες το σύνολο των εργαζομένων και της
κοινωνίας κατ’ επέκταση.
Ο Γεν. Γραμματέας της ΣΕΚ με τον Υπ. Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη
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Η ηγεσία της ΣΕΚ
συζητά και τεκμηριώνει
αιτήματά της προς τον
Υπουργό
Εσωτερικών,
στην
παρουσία
των
υπηρεσιακών συνεργατών
του.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών των πτυχών που άπτονται του
Υπουργείου του, σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
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Συναντήσεις ΣΕΚ
με τον Υπουργό Εσωτερικών

Α

ξιοποίηση
της
συνεργασίας και με
τον Υπουργό Εσωτερικών
Νίκο Νουρή, για προώθηση
θεμάτων που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, η προώθηση στοχευμένης κοινωνικής στεγαστικής
πολιτικής και η μεταναστευτική πολιτική, ήταν μερικά από τα κυριότερα
θέματα που προωθήθηκαν από τη ΣΕΚ σε συναντήσεις με τον αρμόδιο
Υπουργό. Σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα, η ΣΕΚ αξιοποίησε τη
συμμετοχή της σε ανάλογα Σώματα στην Κύπρο, όπως είναι ο Κυπριακός
Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, όπως και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, μέσω της συζήτησης στην Εκτελεστική Επιτροπή
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και στην
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
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Παρουσίαση προς τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΣΕΚ, της Στρατηγικής για τη
διαχείριση και επίλυση του
κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κατάθεση θέσεων και εισηγήσεων
ΣΕΚ για επίλυση του κυκλοφοριακού
προβλήματος.

Ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό
και τους επιτελείς του, σχετικά με τους
τρόπους καλύτερης διευθέτησης των
κυκλοφοριακών προκλήσεων.
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Συναντήσεις ΣΕΚ με τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ο

Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος και ο Γενικός
Γραμματέας της ΣΕΚ προβαίνουν σε κοινές δηλώσεις σχετικά με
τους τρόπους καλύτερης διαχείρισης του κυκλοφοριακού προβλήματος,
μέσα και από την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων.

Για τη ΣΕΚ, το κυκλοφοριακό ζήτημα αποτελεί βασικό άξονα των
παρεμβάσεων της προς την πολιτεία και προς τον αρμόδιο Υπουργό,
με κατάθεση συγκεκριμένων εισηγήσεων άμβλυνσης του προβλήματος,
καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στήριξη των
εργαζομένων περιορίζοντας το άγχος και τον χρόνο μετάβασης προς και
αποχώρησης από την εργασία. Παράλληλα, η συνεργασία με τον Υπουργό
Μεταφορών ενισχύθηκε και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν
το Υπουργείο του και διασυνδέονται με τα θέματα που διαχειρίζεται η ΣΕΚ,
όπως είναι για παράδειγμα οι δημόσιες συγκοινωνίες και άλλα επιμέρους
ζητήματα.
19
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Συνάντηση ΣΕΚ με την Υπουργό
Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας

Ο

υσιαστική συνάντηση της Υπουργού Εμπορίου Νατάσας Πηλείδου
στα γραφεία της ΣΕΚ, συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή και
άλλα Διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου, με την Γενική Γραμματεία της
ΣΕΚ και επέκταση της συνεργασίας στα θέματα του χαρτοφυλακίου της που
διασυνδέονται με τις αρμοδιότητες της ΣΕΚ.
Πέρα από την παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και την κατάθεση εισηγήσεων από τη ΣΕΚ για την καλύτερη εφαρμογή
του, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προστασία και την ευημερία
των καταναλωτών, όπως βέβαια και ζητήματα που διασυνδέονται με την
ενεργειακή πολιτική.
Η Υπουργός ενημέρωσε τη ΣΕΚ
και για το θέμα της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και
τις ενέργειες που προβαίνει το
Υπουργείο για επίτευξη του
στόχου.

Η πρώτη επίσκεψη της Υπουργού Εμπορίου στα γραφεία της ΣΕΚ.
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Με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης Ιωνά Νικολάου, σε
εκδήλωση του Τμήματος Γυναικών της
ΣΕΚ για την ισότητα των φύλων.

Με την Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης Έμιλη
Γιολίτη, σε μία ανοικτή
συζήτηση για τα θέματα βίας
στην οικογένεια και στην
εργασία, το Τμήμα Γυναικών
της ΣΕΚ έθεσε τις εισηγήσεις
του προς την Υπουργό με
στόχο την εξέυρεση τρόπων
αντιμετώπισης αυτού του πολύ
σημαντικού προβλήματος.
22

Συναντήσεις ΣΕΚ
με Υπουργούς Δημοσίας Τάξης

Ά

μεση συνεργασία με τους
Υπουργούς Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, για την προώθηση
των θεμάτων που αφορούν στην
ισότητα των φύλων και στην επίλυση
ζητημάτων παρενόχλησης στην
εργασία. Σημαντική η συνεισφορά
της τέως Υπουργού Έμιλης Γιολίτη
και στην καλύτερη εφαρμογή του
Κώδικα κατά της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης,
επιδεικνύοντας
ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη
θυμάτων και στη διαχείριση
ανάλογων καταγγελιών.
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Η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ και η Υφυπουργός Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, ανταλλάζουν απόψεις
σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και στόχευσης της κοινωνικής παρέμβασης.
Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργήθηκε την 1η Ιουλίου 2021 και εντάχθηκαν αρχικά οι Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν σε αυτό και όλα τα επιδόματα που παραχωρεί το κράτος

Η πρόσφατη σύσταση του Υφυπουργείου
Κοινωνικής Πρόνοιας θα συμβάλει
στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
των ευάλωτων ομάδων του πλυθησμού,
σε μια περίοδο κατα την οποία αρκετοί
συμπολίτες μας χρειάζονται στη
στήριξη του κράτους. Εκφράσαμε τη
βεβαιότητα ότι αγαστή συνεργασία
ανάμεσα στην Υπουργό Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και στην Υφυπουργό Κοινωνικής
Πρόνοιας διασφαλίζει την καλύτερη
διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων και
της επιδοματικής πολιτικής.
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Συνάντηση ΣΕΚ
με Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας

Σ

το
επίκεντρο
των
προτεραιοτήτων της ΣΕΚ,
βρίσκεται η διασφάλιση της
κοινωνικής προστασίας, μέσα από
την οποία θα ενισχυθεί το κράτος
δικαίου και η κοινωνική δικαιοσύνη
και συνοχή, προς όφελος των
εργαζομένων, των συνταξιούχων
και ευρύτερα των πολιτών.
Ιδιαίτερη ανταλλαγή απόψεων
έγινε στη βάση του Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε
σχέση με την υλοποίηση δράσεων
που εμπίπτουν στη σφαίρα της
συμφιλίωσης
οικογένειας
και
εργασίας.
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Συνάντηση της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ με αντιπροσωπεία
του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) για συζήτηση διαφόρων
θεμάτων τρέχοντος ενδιαφέροντος.

26

Συνάντηση ΣΕΚ
με Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ)
Η συνεργασία και συνεννόηση
με
τα
κοινοβουλευτικά
κόμματα, αποτελεί βασικό
άξονα
προώθησης
των
συνδικαλιστικών
και
κοινωνικοοικονομικών πολιτικών
της ΣΕΚ.
Αυτή η συνεργασία έχει
οδηγήσει στη ψήφιση πολλών
νομοσχεδίων από τη Βουλή
προς όφελος των εργαζομένων
και της κοινωνίας γενικότερα,
όπως είναι για παράδειγμα, η
δημιουργία του ΓΕΣΥ, η σύσταση
και ενίσχυση της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και
το πολυνομοσχέδιο για την
προστασία των καταναλωτών.
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Ο Γενικός Γραμματέας
της ΣΕΚ καλωσορίζει
τον Πρόεδρο του
Δημοκρατικού
Συναγερμού Αβέρωφ
Νεοφύτου, στα γραφεία
της ΣΕΚ.

Ανταλλαγή
απόψεων
της
Γενικής
Γραμματείας της ΣΕΚ με αντιπροσωπεία του
Δημοκρατικού Κόμματος και δηλώσεις του
Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του
ΔΗ.ΚΟ στα ΜΜΕ.

Κοινοί προβληματισμοί και εισηγήσεις για
καλύτερη διαχείριση των κοινωνικοοικονομικών
και εργασιακών ζητημάτων.
Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται η
συλλογική προσπάθει μέσα απο εποικοδομητικές
συζητήσεις.
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Συνάντηση ΣΕΚ
με Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ)
Η ενίσχυση της ανταλλαγής απόψεων και του από κοινού προβληματισμού
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα συνδράμει στην εδραίωση της δημοκρατίας
και στην καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν και επηρεάζουν
τους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, υιοθετούνται πιο εύκολα και συνολικά οι
αποφάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος οι οποίες ακολουθούν
συνήθως τη λογική της συναίνεσης, ως απότοκο του αλληλοσεβασμού και
της σύνθεσης απόψεων.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ
καλωσορίζει τον Πρόεδρο
του Δημοκρατικού Κόμματος
Νικόλα Παπαδόπουλο, στα
γραφεία της ΣΕΚ.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος και ο
Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ συμφωνούν πως, η δημοκρατία εμπεδώνεται
καλύτερα μέσα από τον υγιή διάλογο.
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Σημαντική η συνεισφορά της ΣΕΚ στην Επιτροπή Εργασίας
της Βουλής, μέσα από τις τεκμηριωμένες και σαφείς θέσεις
που εκφράζει και καταθέτει.

Η ΣΕΚ δηλώνει παρούσα σε όλα τα
Σώματα και Επιτροπές συζήτησης
της Βουλής, με στόχο τη λήψη
αποφάσεων που θα βρίσκονται κοντά
στις ανάγκες των εργαζομένων και
της κοινωνίας.
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Βουλή των Αντιπροσώπων

Η

Νομοθετική εξουσία αποτελεί
βασική
συνιστώσα
στην
προσπάθεια για συνολική διαχείριση
των
αναγκών
για
βελτίωση,
αναθεώρηση και προώθηση του
νομοθετικού πλαισίου.
Ο παρεμβατικός ρόλος της ΣΕΚ είναι
συνήθως καταλυτικός στη δημιουργία
των ικανών και αναγκαίων συνθηκών
για τη λήψη των ορθών αποφάσεων.
Η συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα και οι τεκμηριωμένες
τοποθετήσεις
της
ΣΕΚ
στις
διάφορες επιτροπές, δημιουργούν το
απαιτούμενο υπόβαθρο για συνεχή
νομοθετική αναβάθμιση, τόσο στην
εθνική όσο και στην εναρμονιστική
νομοθεσία.

Σημαντική είναι και η συνεισφορά
της ΣΕΚ στα εναρμονιστικά
νομοσχέδια
που
αφορούν
κοινωνικοοικονομικά
και
εργασιακά θέματα, ως απότοκο
και την άμεσης εμπλοκής στη
διαδικασία που προηγείται σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από
τη διαπραγματευτική ομάδα της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων.

31

Η δημοκρατία
εδραιώνεται μέσα από το
κοινοβουλευτικό έργο.
Σημαντικός ο ρόλος και η
παρέμβαση της ΣΕΚ και
σε αυτό το επίπεδο
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Συναντήσεις με Υποψήφιους προέδρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2018

Η

ανεξαρτησία της ΣΕΚ και η επιβεβαίωση της ρήσης που
χαρακτηρίζει το Κίνημά μας πως, «δεν πολιτευόμαστε στη βάση
του ποιος κυβερνά αλλά με γνώμονα το πώς κυβερνά», αντανακλάται
από τις πράξεις μας. Στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές, η ΣΕΚ είχε
συνάντηση με όλους τους υποψηφίους που υποστηρίζονταν από
κοινοβουλευτικά κόμματα και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της
Εκτελεστικής Επιτροπής για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων
στο μνημόνιο των θέσεων της ΣΕΚ που τους κατατέθηκε.
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Ενημέρωση των ευρωβουλευτών για
τις διεκδικήσεις της ΣΕΚ στην ΕΕ και
ανταλλαγή απόψεων με τη Γενική
Γραμματεία της ΣΕΚ για τα μέλλον της
Ευρώπης.
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Συνάντηση ΣΕΚ
με ευρωβουλευτές
Διεκδίκηση και στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την
ενεργό συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά συνδικάτα
και τους Κύπριους Ευρωβουλευτές. Στόχος μας,
η δημιουργία μία πραγματικά κοινωνικά δίκαιης
Ε.Ε. μέσα από την εδραίωση των Συλλογικών
Συμβάσεων, την εφαρμογή κατώτατων μισθών και
τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας
στην εργασία.

οι 6 κύπριοι ευρωβουλευτές
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Υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο για τα Ταμεία Υγείας στο μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Ξεκαθάρισμα από τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας για το αναφαίρετο δικαίωμα
της απεργίας χωρίς νομικούς περιορισμούς

Διαβούλευση για τη ρύθμιση εργασιακών θεμάτων
36

Συναντήσεις με Κοινωνικούς Εταίρους
στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας
Η
αξιοποίηση
του
Κοινωνικού
Διαλόγου
και
της
τριμερούς
συνεργασίας, δημιούργησε
τις προϋποθέσεις για
ρύθμιση των πλείστων
εργασιακών θεμάτων και
διατήρηση της εργατικής
ειρήνης.
Η ΣΕΚ θα
συνεχίσει να στοχεύει
προς αυτή την κατεύθυνση
για όλα τα εργασιακά
και κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα
που
θα
συμβάλουν στην επίτευξη
του στόχου της κοινωνικής
Τις θέσεις τους για επανεκκίνηση οικονομίας έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι στον Πρόεδρο
συνοχής

τακτική επαφή με την Υπουργό Εργασίας για συζήτηση
όλων των θεμάτων της αγοράς εργσίας
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Η Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τη ΣΕΚ και για το
σκοπό αυτό, είχε τενή επαφή με τον διευθυντή και τους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ανταλλάζοντας
απόψεις και προβληματισμούς για την προώθηση πολιτικών και δράσεων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.

Η διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως επίσης και η εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών που καλύπτουν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, επιβάλλουν τη στενή συνεργασία τόσο με τους
λειτουργούς του Υπουργείου, όσο και με τον αναλογιστή του ΤΚΑ.
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Συναντήσεις με ανώτερους λειτουργούς
των τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας

Η

ΣΕΚ, σεβόμενη το έργο και τον
ρόλο των διαφόρων Τμημάτων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εδραίωσε τις
σχέσεις συνεργασίας με τους λειτουργούς,
έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο
αποτελεσματική επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων και εκκρεμοτήτων προς
όφελος των εργαζομένων.

Η διατήρηση της εργατικής ειρήνης και η εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών
σχέσεων, επιβάλλει την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της
εποικοδομιτικής συνεργασίας με την Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων (Μεσολαβητική
Υπηρεσία) του Υπουργείου Εργασίας
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Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΚ με τον
πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).
Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση οικιστικών
δανείων, ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών αποτέλεσε
βασικό θέμα συζήτησης στη συνάντηση, με την
ηγεσία της ΣΕΚ να τονίζει τον ιδιαίτερα χρήσιμο
και σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο
ΟΧΣ και την ανάγκη διατήρησης του Οργανισμού
ενόψει και των νέων αναγκών που δημιουργούνται
στην κοινωνία, με το πρόβλημα της στέγασης να
εξελίσσεται ολοένα και πιο έντονο.
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“Στέγη για όλους και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού”

Συναντήσεις ΣΕΚ με Κυπριακό Οργανισμό
Ανάπτυξης Γής (ΚΟΑΓ) και Οργανισμό
Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ)

Η

ΣΕΚ θέτει στις άμεσες προτεραιότητες της τη δημιουργία στοχευμένης
στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα δίνει έμφαση στην κοινωνική
διάσταση του προβλήματος στέγασης και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση
του στεγαστικού προβλήματος στα νεαρά ζευγάρια τόσο στις αστικές
όσο και στις αγροτικές περιοχές. Στις συναντήσεις της ηγεσίας της ΣΕΚ
με τους αρμόδιους φορείς του κράτους, κατατέθηκαν συγκεκριμένες και
τεκμηριωμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνάντηση Γενικής Γραμματείας ΣΕΚ με τον πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του ΚΟΑΓ
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Υπογραφή της Συμφωνίας πλαίσιο
για την Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Δηλώσεις των Κοινωνικών Εταίρων
μετά την υπογραφή της Συμφωνίας
42

Συμφωνία για την Αυτόματη
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)

Η

συνεργασία ανάμεσα στους
Κοινωνικούς
Εταίρους
οδήγησε στην υπογραφή της
Συμφωνίας πλαίσιο για την ΑΤΑ,
με βάση την οποία διασφαλίζεται
η συνέχιση της εφαρμογής της
και
επαναδιαπραγμάτευσης
της στη βάση της προώθησης

της φιλοσοφίας της, η οποία
παραπέμπει στη διατήρηση της
αγοραστικής δύναμης των μισθών.
Διασαφηνίζεται πως η Συμφωνία
αυτή διασφαλίζει τη συνέχιση
του θεσμού, ο οποίος αποτελεί
«ευλογία» σύμφωνα με όλους τους
προέδρους της Δημοκρατίας

Διαβουλεύσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη ρύθμιση της Συμφωνίας
πλαίσιο που αφορά της ΑΤΑ.
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Συμφωνία πλαίσιο για
τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφώνησαν με τον Υπουργό Οικονομικών την επαναφορά
των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιβεβαιώνοντας πως στον
συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα και πως μέσα από τον διάλογο
μπορούν να βρεθούν οι επιδιωκόμενες λύσεις.

ΣΕΚ και ΠΕΟ συζητούν με τον
Υπουργό και τους διευθυντές του
Υπουργείο Οικονομικών
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Συμφωνία πλαίσιο για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, διασφάλισαν
τα δικαιώματα των εργαζομένων και ενίσχυσαν
την προοπτική επίτευξης της μεταρρύθμισης
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά από
διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών
Νίκο Νουρή.

Υπογραφή της Συμφωνίας και δηλώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη προς τα ΜΜΕ.
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Συμφωνία για τους όρους απασχόλησης
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

Μ

ετά από έντονη και μακρά
σε
χρονική
διαδικασία
διαπραγμάτευσης,
με
την
εμπλοκή της Υπουργού Εργασίας,
ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με
την παροχή νομικής προστασίας σε
βασικούς όρους, διασφαλίζοντας
έτσι το σύνολο των εργαζομένων
στον κλάδο.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή της
Συλλογικής Σύμβασης
46

Συμφωνία για τους όρους απασχόλησης
στην οικοδομική βιομηχανία
Μετά από έντονες διαβουλεύσεις, ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση
στην οικοδομική Βιομηχανία, με τη διασφάλιση βασικών προνοιών της
για πρώτη φορά με νομοθετική ρύθμιση.
Οι πρόνοιες της Συμφωνίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη
διασφάλιση των δικαιωμάτων στον κλάδο και για αντιμετώπιση του
αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο ανάμεσα σε εργαζόμενους, όσο και
ανάμεσα σε εργοδότες.
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Η
Κοινωνική
Συμμαχία
συστήθηκε με αποκλειστικό
στόχο την απαίτηση και
προώθηση της εφαρμογής του
ΓΕΣΥ, μέσα από την οποία
η ΣΕΚ είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο ως προς τον συντονισμό
των δράσεων και ως προς
την τεκμηρίωση της δίκαιης
κοινωνικής διεκδίκησης.

Η Κοινωνική Συμμαχία στην οποία
συμμετείχαν, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
οργανώσεις Ασθενών, καταναλωτές και άλλοι
φορείς είχαν τακτική επαφή με τον Υπουργό
Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη, όπως επίσης
και συναντήσεις με όλα τα Κοινοβουλευτικά
Κόμματα.
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Η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας (ΓΕΣΥ) πέρασε μέσα
απο “συμπληγάδες”

Η

17η Ιουνίου 2017, αποτέλεσε την πιο ιστορική ημέρα
για το ΓΕΣΥ, λόγω της ομόφωνης υπερψήφισης των
νομοσχεδίων για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας. Αντιπροσωπεία της ΣΕΚ και άλλων Οργανώσεων,
συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της Βουλής,
εκφράζοντας την καθολική απαίτηση της κοινωνίας για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ
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Δημόσια
συζήτηση
των
κοινωνικών εταίρων και
της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, για το θέμα της
αδήλωτης εργασίας.

Η πάταξη της αδήλωτης και
υποδηλωμένης εργασίας μας
αφορά όλους- εργαζόμενους,
εργοδότες και κράτος.

Η ΣΕΚ συμμετέχει ενεργά και στην Ευρωπαϊκή
εκστρατεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων.
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Η πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης,
αποτέλεσε μία απο τις βασικότερες
διεκδικήσεις της ΣΕΚ

Η

ρύθμιση της αγοράς εργασίας και η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, προϋποθέτει την πάταξη φαινομένων που διασυνδέονται με την
αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Αυτή η προϋπόθεση βοηθά στην άρση
του αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο ανάμεσα σε εργαζόμενους όσο και ανάμεσα σε
επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει τις εισφορές προς τα διάφορα ταμεία
του κράτους (πχ ΤΚΑ, ΓΕΣΥ) και βελτιώνει τις παροχές προς τους δικαιούχους
(συντάξεις). Η ενίσχυση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και η εφαρμογή
του λογισμικού προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ, σε συνάρτηση με τη γενικότερη
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την εδραίωση και
επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τη
διαιώνιση τέτοιων φαινομένων, συνδράμοντας ταυτόχρονα στην ποιοτικότερη,
πιο αξιοπρεπή και πιο δίκαιη εργασία.
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Οι Κοινωνικοί Εταίροι συζητούν τον καθορισμό εθνικού κατώτατου μισθού, τη μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος, τη Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες
και τη ρύθμιση της τηλεργασίας, σε συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που
πραγματοποιήθηκε στη ΣΕΚ.
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Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ)
Η θεσμική αξιοποίηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, έχει δώσει
τη δυνατότητα για πιο στοχευμένο και δομημένο κοινωνικό διάλογο, όπως
και γα ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς
εταίρους.

Η κατάθεση τεκμηριωμένων θέσεων,
ο διάλογος και η συναινετική
σύνθεση απόψεων, εκεί όπου αυτό
μπορεί να είναι εφικτό, έχει οδηγήσει
στη λήψη και στην προοπτική λήψης
σημαντικών
αποφάσεων
προς
όφελος των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου.
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Το Πανσυνδικαλιστικό φόρουμ, δηλώνει
τη στήριξη του στις συνομιλίες που
διεξάγονται με στόχο την οριστική
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.
Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών
οργανώσεων
της
Κύπρου,
συμμετέχουν στις διάφορες δράσεις
του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, με
στόχο της ενίσχυση της δημοκρατικής
έκφρασης θέσεων και απόψεων.
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Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ

Τ

ο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ παρουσιάζει σημαντική δράση και
παρέμβαση στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, καταθέτοντας
συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούν την προστασία και τη διασφάλιση
του συνόλου των εργαζομένων.

Βασικό άξονα για κατοχύρωση των
εργαζομένων και επίλυση του προβλήματος,
αποτελεί η αξιοποίηση του ρόλου της Ε.Ε,
μέσα και από την πλήρη εφαρμογή των αρχών
και αξιών της.

Συνάντηση με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ
του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ
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Συνάντηση της ηγεσίας της ΣΕΚ με την ηγεσία της TURKSEN για καθορισμό κοινής προσέγγισης στα θέματα που
αφορούν τους εργαζόμενους.
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Συναντήσεις ΣΕΚ με TURK-SEN

ΣΕΚ και TURK-SEN καταγράφουν διαχρονικά
κοινές δράσεις και ψηλό επίπεδο συνεργασίας,
καθώς αποτελούν και οι δύο Οργανώσεις μέλη
της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας
(ITUC), καθώς και της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).

ΣΕΚ και TURK-SEN προήδρευσαν και συντόνισαν
την τελευταία σύνοδο του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ.

ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
“η επανένωση
της πατρίδας μας”
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Απεργιακές Κινητοποιήσεις

Γ

ια τη ΣΕΚ οι απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν ήταν
ποτέ αυτοσκοπός και ως εκ τούτου γίνονται πάντοτε
με φειδώ και ως ύστατη επιλογή των εργαζομένων.
Παρά ταύτα, αποτελούν βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα
αντίδρασης σε αυθαίρετες και μονομερείς αποφάσεις και
σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η
όποια διαφοροποίηση της αρχής και της φιλοσοφίας που
τις διέπει.
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Βιβλιοθήκη ΣΕΚ

Μ

ετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ προχώρησε
στη δημιουργία Πρότυπης Βιβλιοθήκης με σημαντικό αρχείο από
βιβλία, πρακτικά, πρωτότυπες επιστολές που χρονολογούνται σε σχέση
με τα εργασιακά και εθνικά δρώμενα, οπτικοακουστικό υλικό, οικονομικά
και ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και άλλα σημαντικά έγγραφα που μπορεί να
εντοπίσει κανείς μόνο στη Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ, η οποία βρίσκεται στα
Κεντρικά Γραφεία του Κινήματος.
Τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης τέλεσε ο τότε Υπουργός Παιδείας κ Κώστας
Χαμπιαούρης στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας.

Η τελετή εγκαινίων της Βιβλιοθήκης
εμπλουτίστηκε με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το Μουσικό Σχήμα
του
προγράμματος
Ανάπτυξης
Μουσικών Ταλέντων του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
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Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και
πολλοί άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι, επίσημοι
προσκεκλημένοι και μέλη της ΣΕΚ τιμούν με την
παρουσία τους τη δημιουργία του Εργατικού Πάρκου
που φέρει το όνομα του Μιχαλάκη Ιωάννου. Στη
φωτογραφία κάτω, ο Πρόεδρος συγχαίρει συγχαίρει
τα παιδιά του τιμώμενου.
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Εργατικό Πάρκο “Μιχαλάκης Ιωάννου”
στο Δήμο Στρoβόλου

Η

ΣΕΚ εκφράζοντας τον σεβασμό
και την εκτίμησή της προς όλους
όσους έχουν συνδράμει στην εδραίωση
του ανεξάρτητου και ελεύθερου
συνδικαλιστικού
κινήματος,
έχει
δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον
Δήμο Στροβόλου, το Εργατικό Πάρκο
που φέρει το όνομα του ιστορικού της
ηγέτη, Μιχαλάκη Ιωάννου. Τα εγκαίνια
του Πάρκου, στο οποίο παρουσιάζεται
η ιστορική εξέλιξη των εργασιακών
σχέσεων στον τόπο μας, τέλεσε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης.
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Εργατική Πρωτομαγιά

Μ

έρα μνήμης, τιμής και σεβασμού προς όλους όσους αγωνίστηκαν
για τη βελτίωση των όρων απασχόλησης των εργαζομένων. Μέρα
διεκδίκησης για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα
από την ποιότητα και την αξιοπρέπεια στην εργασία. Μέρα των εργαζομένων
και υποχρέωση της πολιτείας να ακούει και να αντιλαμβάνεται τα
συνδικαλιστικά αιτήματα, έτσι ώστε μέσα από την απαραίτητη τεκμηρίωση
και σχεδιασμό, να μετουσιώνονται σε πολιτική και νομοθετική πράξη.
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Ετήσια εκδήλωση
“Άναμμα Λαμπάδας”

Μνημονεύοντας τη μνήμη όσων
έχασαν τη ζωή τους σε Εργατικά
Ατυχήματα
Σε ετήσια βάση - κάθε Απρίλη - η ΣΕΚ
διοργανώνει την εκδήλωση “Αναμμα της
Λαμπάδας” στην μνήμη των θυμάτων απο
εργατικά ατυχήματα και βιομηχανικές
ασθένειες.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπο την
αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε αυτή μετέχουν
όλοι οι Κοινωνικοί Εταίροι.
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ΙΚΕΜ ΣΕΚ
Ανοικτή συζήτηση για την εφαρμογή
και λειτουργία του ΓΕΣΥ
Εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες διοργάνωσε η
ΣΕΚ σε μια προσπάθεια να πετύχει την έγκαιρη
εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓΕΣΥ) και την σωστή ενημέρωση της κοινωνίας
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
Κύριος ομιλητής ήταν ο τέως Υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης, η συμβολή του οποίου
υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική.
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Τιμώμενοι πρωτεργάτες της ΣΕΚ Λεμεσού
Η ΣΕΚ σε συνεργασία με το ΕΕΚ ΣΕΚ
Λεμεσού, σε μία οφειλόμενη εκδήλωση,
τίμησε τα δεκαεενέα στελέχη της, τα οποία με
κίνδυνο τη ζωή τους και ηρωϊκής αντίστασης
υπερασπήστηκαν το οίκημα της ΣΕΚ,
Λεμεσού στις 26 Μαϊου 1958, απο απόπειρα
πυρπολισμού και καταστροφής του απο
ομάδα Κουμμουνιστών.
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Η Ομοσπονδία αναπτύσσει πλούσια
συνδικαλιστική δράση και παρέμβαση σε
διεθνές επίπεδο, ως ενεργό μέλος της ITF
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Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών
& Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ) ΣΕΚ

Η

Ομοσπονδία δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της Ναυτιλίας, των
λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας, στις Μεταφορές (Δημόσιες Συγκοινωνίες,
ταξί, οδηγούς πετρελαιοφόρων) στις εταιρείες Πετρελαιοειδών και στον
τομέα της γεωργίας - κτηνοτροφίας (συσκευαστήρια φρουτοχυμών, πατατών,
εργαζόμενοι στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες).
Κατα την περίοδο που ανασκοπούμε, η Ομοσπονδία πραγματοποίησε πλούσια
συνδικαλιστική δράση, ενώ για την επίτευξη των στόχων της πραγματοποίησε
σειρά συναντήσεων με τους Υπουργούς Μεταφορών και Εργασίας, όπως επίσης
και με τον Υφυπουργό Ναυτυλίας.
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Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχείων
& Κέντρων Αναψυχής (ΟΥΞΕΚΑ) ΣΕΚ

Μ

έσα από τη διαχρονική δράση της Ομοσπονδίας
και των Επαρχιακών Σωματείων της στις πέντε
Επαρχίες, η ΟΥΞΕΚΑ έχει ως μέλη της την πλειοψηφία
των εργαζομένων στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία εν
αντιθέσει με τα Κέντρα Αναψυχής.
Μετά την οικονομική κρίση του 2013 παρατηρήθηκε
μια συνεχόμενη ανάπτυξη της Ομοσπονδίας και των
Σωματείων που την απαρτίζουν μέχρι το 2020, αλλά
η υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19, έχει
επιφέρει τεράστειες απώλειες στον οργανωτικό και
οικονομικό τομέα.
Η συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας αυτή την
περίοδο, είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός
μεγάλου στόχου των εργαζομένων, που αφορούσε την
νομοθετική προστασία βασικών όρων της Συλλογικής
τους Σύμβασης.
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απο την υπογραφή της Συλλογικής
Σύμβασης στην Οικοδομική Βιομηχανία
μετά απο εντατικές διαπραγματεύσεις.
Απο την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της ΟΟΙΜΣΕΚ στο Κατάρ
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Ομοσπονδία Οικοδόμων, Μεταλλωρύχων
& Συναφών Επαγγελμάτων
(ΟΟΙΜΣΕΚ) ΣΕΚ

Μ

έσα από τη διαχρονική συνδικαλιστική
παρέμβαση της Ομοσπονδίας και των
Επαρχιακών Σωματείων της στις πέντε Επαρχίες
που δραστηριοποιείται, η Ομοσπονδία καλύπτει
τους εργαζόμενους στον τομέα της οικοδομικής
βιομηχανίας και στον κατασκευαστικό τομέα
γενικά, στον τομέα της ξυλοβιομηχανίας και στα
μεταλλεία εξώρυξης.
Σε αυτή την περίοδο η Ομοσπονδία έχει επιτύχει
μετά απο έντονες προσπάθειες και δυναμικές
κινητοποιήσεις, να πετύχει έναν απο τους στόχους
της που ήταν ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης
και η νομική κατοχύρωση βασικών όρων της.
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Ομοσπονδία Ημικρατικών Οργανισμών
(ΟΗΟ) ΣΕΚ
Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί εργαζόμενους
στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά
την περίοδο που ανασκοπεί η παρούσα
Έκθεση Δράσης, κλήθηκε να διαχειριστεί
σημαντικά θέματα που σχετίζονται
κυρίως με την μεταρρύθμιση των
Οργανισμών.
Σημαντική εξέλιξη που αφορά του
Ημικρατικούς Οργανισμούς και τις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί
η Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018 στην
οποία συμφωνήθηκε η σταδιακή
αποκατάσταση μισθών και Συντάξεων.
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Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Κύπρου (ΟΙΥΚ) ΣΕΚ
Η Ομοσπονδία συνομολογεί 51 Παγκύπριες Συλλογικές
Συμβάσεις και πέραν των 300 σε επαρχιακό επίπεδο, και για τον
λόγο αυτό ο μηχανισμός της Ομοσπονδίας βρίσκεται μόνιμα σε
διαπραγματεύσεις πέραν των άλλων πολλών προβλημάτων που
έχει να αντιμετωπίσει.
Εκπροσωπεί
εργαζόμενους
σε
Χρηματοοικονομικούς
Οργανισμούς, Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών,
Αεροδρομίων, Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, Ιδιωτικές Εταιρείες
Φύλαξης και Καθαρισμού, αποθήκες Υλικών Οικοδομής,
Καταστήματα Ανακύκλωσης, Στέγες Ηλικιωμένων, Ιδιωτικά
Νηπιαγωγεία, Τουριστικά Γραφεία, Ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς
Σταθμούς, Αρχιτεκτονικά γραφεία, Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου,
Θέατρα και Εταιρείες Παραγωγής Τηλεοπτικών σειρών.
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Ομοσπονδία Βιομηχανικών
Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (ΟΒΙΕΚ)

Μ

έσα από τη διαχρονική συνδικαλιστική παρέμβαση
της Ομοσπονδίας και των Επαρχιακών Σωματείων
της στις πέντε Επαρχίες, δραστηριοποιείται έντονα
σε πολύ σημαντικούς τομείς της βιομηχανίας, όπως
είναι η βιομηχανία φαρμάκων, η γαλακτοβιομηχανία,
η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, οι εισαγωγείς
αυτοκινήτων και τα συνεργία συντήρησης και
επιδιόρθωσης, οι ηλεκτρολόγοι, τα τυπογραφία, τα
καφεκοπτεία, η βιομηχανία μετάλλου και αρκετές άλλες
βιομηχανικές κατηγορίες και μονάδες.
Αυτή την περίοδο η εξέλιξη της Ομοσπονδίας
παρουσίαζε θετική ανάπτυξη με εξαίρεση το 2020 όπου
με την εμφάνιση της πανδημίας, κάποιες εταιρείες της
βιομηχανίας αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα.
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Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Κυβερνητικοστρατιωτικών και
Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ) ΣΕΚ
Μέσα από τη διαχρονική δράση της Ομοσπονδίας
και των Επαρχιακών Σωματείων της στις πέντε
Επαρχίες, δραστηριοποιείται έντονα στους τομείς
των εργαζόμενων στο Δημόσιο Τομέα (Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό Αορίστου Χρόνου
Εργαζόμενους, Εκπαιδευτικούς Απογευματινών και
Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΥΠΠΑΝ,
κλπ), στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
(ΟΚΥΠΥ), στις Σχολικές Εφορείες, στις Βρετανικές
Βάσεις, στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, στον
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και σε Συμβούλια
Κοινωνικής Ευημερίας.
Η Ομοσπονδία προωθεί πολιτικές και ενέργειες για
τη βελτίωση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας
των εργαζομένων. Παρέχει πληροφόρηση προς τα
μέλη της σε τακτή βάση για όλα τα θέματα που τους
επηρεάζουν και προωθεί τη δημιουργία σχεδίων
και μηχανισμών για την οικονομική και κοινωνική
ευημερία των μελών της.

Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ

απο εκδήλωση που πραγμαατοποίησε η Ομοσπονδία για ισότητα
και αξιοπρέπεια στην απασχόληση.
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Τ

Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας,
εδρεύει στη Λεωφόρο Στροβόλου στο Στρόβολο και έχει στη
δύναμη του επτά (7) Σωματεία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα
της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την επαρχία Λευκωσίας.
Πέραν απο τη συνδικαλιστική δράση των Σωματείων του,
διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετές άλλες πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενώ πολύ σημαντική είναι η προσφορά
του στη διοργάνωση εκδηλώσεων τιμής στους εθνικούς αγώνες
της πατρίδας και του έθνους μας.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της
Τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων Οργανωμένων συνόλων.
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Το Εργατικό Κέντρο συμμετέχει με πολυμελή ομάδα στο μαραθώνιο Λεμεσού

Απο την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε
στη ΣΕΚ Λεμεσού με
τον Υπουργό Υγείας
για ενημέρωση των
στελεχών σε σχέση
με την επικείμενη
εισαγωγή και
εφαρμογή του ΓΕΣΥ

απο τον καθιερωμένο
καρναβαλλίστικο χωρό της
ΣΕΚ Λεμεσού.
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Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Λεμεσού

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού, εδρεύει στην Οδό
Κυριάκου Οικονόμου στη Λεμεσό και έχει στη δύναμη του επτά
(7) Σωματεία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας
σε ολόκληρη την επαρχία Λεμεσού.
Πέραν απο τη συνδικαλιστική
δράση των Σωματείων του,
διοργανώνει
κάθε
χρόνο
αρκετές άλλες πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενώ
πολύ σημαντική είναι η προσφορά
του στη διοργάνωση εκδηλώσεων
τιμής στους εθνικούς αγώνες της
πατρίδας και του έθνους μας.
Επιπρόσθετα,
πραγματοποιεί
συναντήσεις με εκπροσώπους της
Τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων
Οργανωμένων συνόλων.
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Εκδήλωση και Αγώνας Δρόμου
στο Παραλίμνι εις μνήμη του
ήρωα Τάσου Μάρκου

Εκδήλωση του Τμήματος Γυναικών

χοροεσπερίδα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων

καθιερωμένη εκδήλωση στο νεροπάρκο Αγίας Νάπας
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Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Αμμοχώστου

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Αμμμοχώστου
εδρεύει στην Οδό Παπαδόπουλου στο Παραλίμνι
και έχει στη δύναμη του επτά (7) Σωματεία τα οποία
καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας στην
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.
Πέραν απο τη συνδικαλιστική δράση των Σωματείων του,
διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετές άλλες πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ενώ πολύ σημαντική είναι η
προσφορά του στη διοργάνωση εκδηλώσεων τιμής στους
εθνικούς αγώνες της πατρίδας και του έθνους μας.
Επιπρόσθετα,
πραγματοποιεί
συναντήσεις
με
εκπροσώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων
Οργανωμένων συνόλων.
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εκδήλωση Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας
παιδική εκδήλωση ΣΕΚ Λάρνακας

Γενική Συνέλευση εργαζομένων
σε εταιρεία στην Επαρχία Λάρνακας

εκδήλωση συνταξιουχων ΣΕΚ Λάρνακας
92

Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Λάρνακας

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας
εδρεύει στην Οδό Μεδούσης στη Λάρνακα
και έχει στη δύναμη του επτά (7) Σωματεία τα
οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς
εργασίας στην επαρχία.
Πέραν απο τη συνδικαλιστική δράση των
Σωματείων του, διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετές
άλλες πολιτιστικές, εθνικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις,
Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί συναντήσεις με
εκπροσώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλων Οργανωμένων συνόλων.
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Αιμοδοσία Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Πάφου

εκδήλωση Τμήματος Γυναικών

παιδική
εκδήλωση

Το Οργανωτικό Γραφείο του Εργατικού Κέντρου
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Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Πάφου

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Πάφου
εδρεύει στην Οδό Ελευθέριου Βενιζέλου στην
Πάφο και έχει στη δύναμη του επτά (7) Σωματεία
τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς
εργασίας στην επαρχία.
Πέραν απο τη συνδικαλιστική δράση των
Σωματείων του, διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετές
άλλες πολιτιστικές, εθνικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις,
Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί συναντήσεις με
εκπροσώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλων Οργανωμένων συνόλων.
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Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας προσφωνεί τη σύνοδο του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)

Συναντήσεις σε ετήσια βάση των Κοινωνικών Εταίρων με αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Εποπτείας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
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Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Η

ΣΕΚ παρουσιάζει έντονη δραστηριοποίηση
σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ως
απότοκο της φιλοσοφίας που τη χαρακτηρίζει σε
ότι αφορά την αξιοποίηση του θεσμικού ρόλου
της Ε.Ε, όσο και ως πλήρες και ενεργό μέλος
της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας
(ITUC) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC).
Μέσα από τις δράσεις της, η ΣΕΚ προάγει τις
Ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις
και αξιοποιεί τη συμμετοχή της σε διεθνή και
Ευρωπαϊκά Φόρα, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας (ILO) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προς όφελος των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εδραίωση
της κοινωνικής Ευρώπης.

Εκπρόσωποι της ΣΕΚ ως μέλος της
συμμετέχουν ενεργά σε ευρωπαϊκά
παραγωγής πολιτικής, όπως είναι το
FOUND, το SEDEFOP, το EU-OSHA
αρκετές επιτροπές της ETUC.

ETUC,
σώματα
EUROκαι σε
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Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ
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Το Τμημα Εργαζομενης
Νεολαιας ΣΕΚ ιδρύθηκε
το 1984 με σκοπο την
μελετη, προώθηση και
επίλυση των προβλημάτων
που απασχολούν την
Εργαζομενη Νεολαια και
την κατοχυρωση της θεσης
της εντος του κοινωνικου
συνολου με την ενεργο
συμμετοχη της στις
συνδικαλιστικες, κοινωνικες
και αλλες δραστηριοτητες
της ΣΕΚ.
Την περίοδο αυτή το Τμήμα
ανέπτυξε πλουσια δράση
μέσα απο τον παρεμβατικό
του ρόλο συμμετέχοντας
στο Συμβούλιο Νεολαίας
Κύπρου, στον ΟΝΕΚ, στην
ETUC, στη Βουλή των
Νέων, ενώ διοργάνωσε
σειρά απο εκδηλώσεις και
δραστηριότητες.

Ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση
εισηγήσεων προς εμπλεκόμενους
φορείς απο το Τμήμα σε συνεργασία
με την ηγεσία της ΣΕΚ

Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ και
Επίτροπος Νομοθεσίας,
διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος
εκμετάλλευσης των
εργαζομένων απο κενά της
νομοθεσίας είναι υπαρκτός

ΜΑΖΙ

μπορούμε να
φτιάξουμε
την κοινωνία
που μας
αξίζει

κατάθεση στεφάνου στο μνημείο ηρώων Παλαιχωρίου

Η Πρωτοβουλία του Τμήματος Γυναικών της ΣΕΚ για συνομολόγηση και
προώθηση του Κώδικα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
και άλλων μορφών παρενόχλησης, βρήκε τη θετική ανταπόκριση του
Προέδρου της Βουλής Α. Αδάμου και των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
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Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ
Η εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων γυναικών, όπως επίσης η
βελτίωση και κατοχύρωση της θέσης της εργαζόμενης ως ισότιμου πολίτη, βρίσκεται
στις καθημερινές προτεραιότητες του Τμήματος Γυναικών της ΣΕΚ.
Προς την επίτευξη των στόχων αυτή την περίοδο το Τμήμα, πέραν απο τις
καθιερωμένες εκδηλώσεις του, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με διάφορους
κρατικούς αξιωματούχους, με στόχο την προώθηση πολιτικών αποφάσεων για την
προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και της αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας.

Η 8η Μαρτίου έχει
καθιερωθεί ως η Παγκόσμια
ημέρα Γυναίκας και το Τμήμα
κάθε χρόνο τιμά την ημέρα
αυτή
πραγματοποιώντας
εκδηλώσεις σε όλες τις
επαρχίες
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Οι Κατασκηνώσεις των Συνταξιούχων στα Κανναβια,
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με απόλυτη επιτυχία,
προσφέροντας πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων
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Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων
(ΠΕΣΥΣ) ΣΕΚ
Η Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ - ΠΕΣΥΣ (ΣΕΚ), ιδρύθηκε με σκοπό
τη μελέτη, προώθηση και επίλυση των πολλών και ποικίλων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η τάξη των συνταξιούχων. Βασικός στόχος είναι η κατοχύρωση της
θέσης τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο, η εξασφάλιση δικαιότερων συντάξεων,
η βελτίωση των μειωμένων συντάξεων, η δημιουργία προϋποθέσεων καλύτερης
διαβίωσης των συνταξιούχων και ο καταρτισμός προγραμμάτων που θα παρέχουν
ευκαιρίες ίσης μεταχείρισης στο κοινωνικό σύνολο.

Η αξιοπρεπείς
διαβίωση αποτελεί
το σημαντικότερο
αίτημα των ανθρώπων
της τρίτης ηληκίας.
Το Τμήμα
Συνταξιούχων της
ΣΕΚ προτάσσει
τεκμηριωμένες
απαιτήσεις για
ικανοποιητικό
επίπεδο διαβίωσης σε
συγκεντρώσεις και
παρεμβάσεις
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Συνδικαλιστική Σχολή

Η

συνέχεια του “Εν τη Ενώσει η
Ισχύς”, η Συνδικαλιστική Σχολή
της ΣΕΚ προτάσει το “εν τη γνώσει η
ισχύς” στην αδειάλειπτη προσπάθεια της
για επιμόρφωση των συνδικαλιστικών
στελεχών του Κινήματος σε όλες τις
βαθμίδες, όπως επίσης και ιδιαίτερη
έμφαση στη συνδικαλιστική επιμόρφωση
των στελεχών μας στους χώρους εργασίας.

Η άψογη και στενή συνεργασία με τα
αντοίστοιχα σώματα της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) και
ιδιαίτερα με το Ινστιτούτο Συνδικαλιστικής
Επιμόρφωσης (ETUI), η Συνδικαλιστική
Σχολή συμβάλει με τη δράση της στην
κατάρτιση αξιόμαχων στελεχών με
ευρυμάθεια και βαθιά γνώση των αντικειμένου τους.
Ιδιαίτερη έμφαση αυτή την περίοδο, δόθηκε και στα θέματα ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, θέμα το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για τη ΣΕΚ και την Σχολή.
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Τιμώντας τους Εθνικούς Αγώνες

Α

κατάλυτες οι σπονδές αίματος που συνδέουν την Κύπρο, ως το
νοτιότερο κομμάτι του Έθνους, με την Μητροπολιτική Ελλάδα και
τον απανταχού Ελληνισμό.
Η νεολαία της ΣΕΚ με πλήρη επίγνωση
των ιστορικών της καταβολών, τιμά
εμπράκτως τις εθνικές επετείους
της 25ης Μαρτίου 1821, της 28ης
Οκτωβρίου 1940, της 1ης Απριλίου
1955-59, κρατώντας ψηλά τη σημαία
των Ελληνοχριστιανικών ιδανικών.

107

108

Εξοχικές Κατοικίες ΣΕΚ

Σ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΣΕΚ

την περιοχή Παραλιμνίου το Κίνημα της
ΣΕΚ μέσω του Οργανισμού, διαθέτει
στην περιοχή Κάππαρη 65 διαμερίσματα
(31 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και
34 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων). Όλα
τα διαμερίσματα είναι άρτια εξοπλισμένα σε
έπιπλα και οικιακά σκεύη για να φιλοξενούν
τους δικαιούχους.
Το συγκρότημα διαθέτει διαμερίσματα
κατάλληλα διαρρυθμισμένα για ικανοποίηση
των αναγκών ατόμων με ειδικές ικανότητες.
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Εξοχικές Κατοικίες ΣΕΚ

ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΕΚ
Σε μια μαγευτική τοποθεσία, στην καρδιά του δάσους και με
πανοραμική και απρόσκοπτη θέα, η ΣΕΚ διαθέτει 31 διαμερίσματα των
δύο υπνοδωματίων και 10 διαμερίσματα των ενός υπνοδωματίου, άρτια
εξοπλισμένα σε έπιπλα, και όλα τααπαραίτητα για τη διαμονή
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Οικονομικές και ποιοτικές διακοπές για τα
μέλη της ΣΕΚ, επιχορηγημένες απο τα Ταμεία
Ευημερίας των Ομοσπονδιών της ΣΕΚ

112

Εξοχικές Κατοικίες ΣΕΚ

ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΣΕΚ

Στο κόλπο Πισσουρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή ΜΕΛΑΝΤΑ, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων
Κύπρου (ΣΕΚ) σε προνομιακή θέση πάνω στο ύψωμα, διαθέτει συγκρότημα που τέθηκε σε λειτουργία
τον Ιούλιο 2006, με 37 διαμερίσματα (20 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και 17 διαμερίσματα δύο
υπνοδωματίων).
Όλα τα διαμερίσματα είναι άρτια εξοπλισμένα σε έπιπλα και οικιακά σκεύη για να φιλοξενούν τους
δικαιούχους.
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Εξοχικές Κατοικίες ΣΕΚ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
Στην περιοχή Παραλιμνίου λειτουργεί
ακόμα ένα συγκρότημα διαμερισμάτων για
εξυπηρέτηση των μελών της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
και των άλλων μελών της ΣΕΚ.
Το συγκρότημα διαθέτει 33 διαμερίσματα
ενός υπνοδωματίου, 20 διαμερίσματα δύο
υπνοδωματίων και 2 στούντιο. Όλα τα
διαμερίσματα είναι άρτια εξοπλισμένα σε
έπιπλα και οικιακά σκεύη για να φιλοξενούν
τους δικαιούχους.
Το συγκρότημα διαθέτει διαμερίσματα
κατάλληλα
διαρρυθμισμένα
για
ικανοποίηση των αναγκών ατόμων με
ειδικές ικανότητες.
Το συγκρότημα διαθέτει κλειστή αίθουσα
καφετερίας, η οποία λειτουργεί μέχρι
τα μεσάνυκτα κατά τους μήνες Ιούλιο –
Αύγουστο μόνο.
Το συγκρότημα επίσης διαθέτει ειδικά
διαρρυθμισμένη και εξοπλισμένη αίθουσα
για την πραγματοποίηση σεμιναρίων.
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ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ ΟΟΙΜΣΕΚ ΣΕΚ

Στην περιοχή της Κάτω Πάφου, οδός Παλαιπάφου, λειτουργεί επίσης
συγκρότημα από 29 διαμερίσματα (24 του ενός υπνοδωματίου και 5
των δύο υπνοδωματίων). Τα διαμερίσματα είναι για την εξυπηρέτηση
των μελών της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Μεταλλωρύχων και
Συναφών Επαγγελμάτων ΟΟΙΜ-ΣΕΚ και των άλλων μελών της
ΣΕΚ.
Όλα τα διαμερίσματα είναι άρτια εξοπλισμένα σε έπιπλα και οικιακά
σκεύη για να φιλοξενούν τους δικαιούχους.
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ΚΑΝΝΑΒΙΑ ΟΟΙΜΣΕΚ ΣΕΚ
Σε μια μαγευτική πλαγιά και με πανοραμική θέα των φιλοπρόοδων
και φιλόξενων κοινοτήτων των Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης, αλλά
και της γύρω περιοχής και σε απόσταση 15 λεπτών από την εξοχική
Κυπερούντα και 20 λεπτών από το εξοχικό θέρετρο της Κακοπετριάς, η
ΣΕΚ διαθέτει εγκαταστάσεις που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν
κατασκηνωτές, οικογένειες και συνταξιούχους.
Όλοι οι φιλοξενούμενοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ήσυχες και
ανέμελες διακοπές σ’ ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον μακριά από
το άγχος της καθημερινότητας και την ένταση των πόλεων
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Ο ηλεκτρονικός κόσμος της ΣΕΚ

Τα μέλη του Ταμείου προνοίας έχουν πλέον
ηλεκτρονική και άμεση πρόσβαση

Η ΣΕΚ έχει δημιουργήσει ηλεκτρονιή
πλατφόρμα για τη διαχείριση των εξοχικών
της κατοικιών και τα μέλη έχουν πλέον τη
δυνατότητα να κάνουν την κράτηση τους
ηλεκτρονικά και τα την χειμερινή περίοδο
και την αίτηση τους κατά την καλοκαιρινή.

Η ιστοσελίδα της ΣΕΚ ανανεώνεται σε
καθημερινή βάση προσφέροντας χρήσιμες
πληροφορίες

Η ΣΕΚ
δραστηριοποιείται
και στον κόσμο των
μέσων κοινωνικής
δικτύωσης με σκοπό
την ενημέρωση
των μελών και
της κοινωνίας
γενικότερα

Λεωφόρος Στροβόλου 11, Στρόβολος
Τηλ: 22849849
Φαξ: 22849850
Email: sek@sek.org.cy
www.sek.org.cy

ΕΚΔΟΣΗ:
ΕΤΟΣ:		
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