Η ΣΕΚ παραμένει μέρος της λύσης
και σταθερή σε αρχές και αξίες

Ισχυρά, ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση
έστειλε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας μέσα από
την αποψινή εισηγητική του ομιλία από το βήμα της εναρκτήριας
τελετής του 29ου Παγκύπριου Συνέδριου της ΣΕΚ.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ ξεκαθάρισε πως αυτά που αφορούν την
κοινωνία, την ευημερία και την ποιότητα στη διαβίωση, η ΣΕΚ θα τα
επιβάλει . Όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη, υπενθυμίζοντας τη στάση
και τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΣΕΚ στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ, όπως
βέβαια και για τη σύσταση και ενίσχυση της Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρήσεων.
Όποιος δεν μας σέβεται, υπογράμμισε, θα πρέπει να μας φοβάται. Να
φοβάται την οργή της κοινωνίας και τη δύναμη της αντίδρασης των
εργαζομένων. Το δίκαιο και η αλήθεια έχουν απίστευτη δύναμη, ακόμα
και αντισταθμιστικά στην οικονομική δύναμη της εξαγοράς
συνειδήσεων.
Ο συνδικαλισμός , πρόσθεσε χαρακτηριστικά, είναι εξισορροπητική
έπαλξη, κοινωνικός εταίρος και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε οι δημοκρατικές αρχές και αξίες να
αποτυπώνονται και να αντανακλώνται σε όλο το φάσμα της
καθημερινότητας του πολίτη.
Ο κ. Μάτσας αποτύπωσε επίσης τις διεκδικήσεις που τελεσφόρησαν
προς όφελος των εργαζομένων και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
εργασίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τις πραγματικότητες που
αφορούν την υγιή επιχειρηματικότητα.
Έκανε επίσης αναφορά στα μείζονα εργασιακά ζητήματα που
βρίσκονται στη διαδικασία συζήτησης ενώπιον του θεσμοθετημένου
Κοινωνικού Διαλόγου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην πενταετία
που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο, η ΣΕΚ προσπάθησε να
περάσει από τις διαπιστώσεις στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών.
Η πεμπτουσία των επισημάνσεων:

 Η ΣΕΚ, εκφράζει την αυστηρή και απόλυτη προσήλωσή της προς
το ΓΕΣΥ ξεκαθαρίζοντας πως, αυτή η κατάκτηση ήρθε για να μείνει.
 Ο τερματισμός των σχεδίων δεν σημαίνει και άρση των
υποχρεώσεων που έχουν λάβει οι εργοδότες προς τους
εργαζόμενους τους.
 Η παραχώρηση της ΑΤΑ τον Ιανουάριο του 2022 δημιουργεί τις
ικανές και αναγκαίες συνθήκες για επαναφορά της στη βάση της
φιλοσοφίας της, η οποία αφορά τη διατήρηση της αγοραστικής
δύναμης των μισθών, παρέχοντας τη δυνατότητα συνομολόγησης
συμβάσεων μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας
 Η συνολική και ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση
θεωρείται ως επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη και τη
διαπίστωση που καταγράφεται σε μελέτη του Υπουργείου
Οικονομικών του 2015 πως, «η μείωση των φόρων αποτελεί το
κλειδί για την ανάπτυξη.
 Οι πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση και οι περιβαλλοντικές
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, τόσο από
περιβαλλοντική όσο και από κοινωνική άποψη. Οι
μεταρρυθμίσεις του οικολογικού φόρου, μπορούν να συμβάλουν
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη χρηματοδότηση
του συνταξιοδοτικού συστήματος κατά τη διάρκεια των
δημογραφικών μεταβάσεων.
 Επιστροφή στην κανονικότητα, σημαίνει και ομαλοποίηση της
αγοράς εργασίας, μέσα και από την επαναφορά και επέκταση
των συλλογικών συμβάσεων, στηρίζοντας έτσι την κατανάλωση
και την πραγματική οικονομία και λειτουργώντας
αντισταθμιστικά ως αντίδοτο στις διαφαινόμενες πληθωριστικές
τάσεις
 Η δεδομένη πορεία καθορισμού κατώτατου μισθού στην Κύπρο,
προκρίνει και επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα του
θεσμού της ΑΤΑ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από όλους ανεξαίρετα
τους Προέδρους της Δημοκρατίας, ως «ευλογία».
 Η ΣΕΚ, συνεπής στη δέσμευσή της θα συνδράμει στην καινοτόμο
ανάπτυξη και στον ελεύθερο ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας για
ακόμα μια φορά πως, η ιδιωτικοποίηση της CYTA και της ΑΗΚ δεν
αποτελεί μέρος των επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη και

αναδεικνύοντας τον ρόλο που επιτελούν ως φορείς παροχής
κοινωνικής φύσης υπηρεσιών
 Στον διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει για τη μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού συστήματος, η ΣΕΚ θέτει θέμα απάλειψης της
πρόνοιας της νομοθεσίας του 2011 για διασύνδεση του
προσδόκιμου ζωής με το όριο συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα,
έχει ήδη επεξεργαστεί τρόπους διαχείρισης της αναλογιστικής
αναπροσαρμογής του 12%, με τρόπο που δεν θα αλλοιώνεται η
απόφαση για συνταξιοδότηση στο 65ο έτος, χωρίς να
δημιουργούνται διακρίσεις και αδικίες ανάμεσα στους
δικαιούχους.
 Η ΣΕΚ καλεί στη μέγιστη δυνατή ενότητα, διασφαλίζοντας και
κατοχυρώνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, αποτρέποντας τους
διαφαινόμενους κινδύνους ως απότοκο της Τουρκικής
επεκτατικότητας. Επανέλαβε τη διεκδίκηση λύσης που θα
απελευθερώνει την Κύπρο και η οποία θα εδράζεται στα
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές και αξίες της Ε.Ε,
αποτρέποντας την Τουρκία από την προώθηση πολιτικών
απόσχισης των κατεχομένων περιοχών από το επίσημο κράτος.

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό, εκ μέρους προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης, ο γγ της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)
Luca Visentini, ο πρόεδρος της ομάδας Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) Oliver Ropke, πρόεδρος της
ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου, η γενική γραμματέας της Διεθνούς ITUC
Sharan Burrow και ο πρόεδρος της ΤURK-SEN Arslan Bicakli

