ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΚ
H ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας θα αποτελέσει μέρος του διαλόγου για
μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος. Τη ξεκάθαρη πολιτική πρόθεση
εξέφρασε η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
σε παρέμβαση της στη σημερινή σύνοδο του 29 Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ.
Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε χαρακτηριστικά πως, τα Ταμεία Προνοίας, που
αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών θα μπορούν να συμβάλουν
σε αξιοπρεπή σύνταξη και αξιοπρεπή βιοτικό επίπεδο. Η κυρία Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε
επίσης, στο θέμα της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% στις συντάξεις στο 63ο
έτος της ηλικίας, το οποίο όπως είπε, βρίσκεται ήδη στην ημερησία διάταξη του κοινωνικού
διαλόγου.
Ξεκαθάρισε επίσης ότι, μέχρι τέλος του χρόνου ο κοινωνικός διάλογος ενώπιον του
Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα ολοκληρωθεί και θα υιοθετηθεί Εθνικός
κατώτατος μισθός, ο οποίος όπως διαφάνηκε από μελέτες μόνο θετικά οφέλη θα αποφέρει
στους εργαζόμενους και δεν θα επιδράσει αρνητικά στους κατώτατους μισθούς που
καθορίζονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.
Η υπουργός Εργασίας έκανε επίσης αναφορά στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ το οποίο ήδη
μπήκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου για αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ενώ
αναφέρθηκε και στον επικείμενο εκσυγχρονισμό σημαντικών υπηρεσιών για υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων για την άδεια ασθενείας, ανεργιακό, θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και μητρότητας.
Καταλήγοντας η υπουργός Εργασίας τόνισε πως, η ΣΕΚ και το Συνδικαλιστικό Κίνημα
γενικότερα είναι συνδιαμορφωτές των διάφορων κοινωνικών πολιτικών και δρουν προς
όφελος των εργαζομένων και ευρύτερα της κοινωνίας.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σημαντικές τεχνοκρατικές παρεμβάσεις κατατέθηκαν στο συνέδριο με θεματικές ενότητες:
(α) η πράσινη ανάπτυξη και η επίδραση της στην οικονομία και στην αγορά εργασίας (β)
τα δικαιώματα των καταναλωτών σε Κύπρο και Ευρώπη.
Ο Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης του Ινστιτούτου Κύπρου χαρακτήρισε τη ΣΕΚ πρωτοπόρα
δύναμη, η οποία εδώ και χρόνια προωθεί μέτρα οικονομικής ανάκαμψης μέσα από την
πράσινη ανάπτυξη. Επεσήμανε παράλληλα ότι, το όφελος μιας οικονομίας που επιθυμεί
να γίνει πράσινη είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος. Ο κ. Ζαχαριάδης καταλήγοντας
είπε ότι, για να πάμε βήματα μπροστά χρειάζονται ισχυρές συμμαχίες και συνέργειες και
η ΣΕΚ αποτελεί ένα ισχυρό σύμμαχο προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Ιωάννου έκανε
αναφορά στο νέο σημαντικό πολυνομοσχέδιο που προστατεύει με επάρκεια τα
δικαιώματα των καταναλωτών. Ο κ. Ιωάννου εξήρε τη στάση που κράτησε η ΣΕΚ και
στάθηκε στο πλευρό της Υπηρεσίας για να γίνει κατορθωτή η ψήφιση του νομοσχεδίου,
για το οποίο όπως υπέδειξε υπήρξαν έντονες παρασκηνιακές παρεμβάσεις για να
αποσυρθεί.
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