ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την αξιοπρέπεια στην Εργασία, ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία οι εργασίες του τριήμερου 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ με την επανεκλογή
της ηγεσίας η οποία θα χαράξει και θα προωθήσει την πολιτική του Κινήματος στη νέα
διαμορφούμενη εποχή.
Οι σύνεδροι μετά από εκτενή συζήτηση και ανάλυση ενέκρινε τη δράση του Κινήματος την
περασμένη τετραετία αλλά και το πολυσέλιδο έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα αποτελέσει
τον οδικό χάρτη που καταγράφει τις παρεμβάσεις και πολιτικές διεκδικήσεις της ΣΕΚ σε
μείζονα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά:


Στη διαχρονική θέση της ΣΕΚ για το Εθνικό θέμα και την ανάγκη επίλυσης του
Κυπριακού προβλήματος στη βάση των αρχών που διέπουν τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αρχές και αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινωνικού κεκτημένου.

Καταγράφονται επίσης οι νέες διεκδικήσεις για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, οι
οποίες περιλαμβάνουν την:












προστασία των συλλογικών συμβάσεων,
εισαγωγή του εθνικού κατώτατου μισθού,
ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου,
πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ,
προώθηση πολιτικών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην
απασχόληση,
αντιμετώπιση της ανεργίας,
διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης,
ρύθμιση της τηλεργασίας στη βάση τη Συμφωνία πλαίσιο των Κοινωνικών Εταίρων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών, την προώθηση πολιτικών
για την επίτευξη πραγματικής ισότητας στην απασχόληση
αντιμετώπιση των οποιονδήποτε μορφών παρενόχλησης και την προώθηση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Επιπρόσθετα αναδεικνύονται οι θέσεις της ΣΕΚ που αφορούν την οικονομία και τις
στοχευμένες πολιτικές για την πράσινη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την ψηφιακή
οικονομία , τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα μέσα από το έγγραφο πολιτικής η ΣΕΚ τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Υπηρεσίας και καλεί το πολιτικό σύστημα να
συμβάλει θετικά για ολοκλήρωση της αναγκαίας για τον τόπο μεταρρύθμισης ενώ
παράλληλα καταγράφονται οι θέσεις της ΣΕΚ για τον εκσυγχρονισμό των Ημικρατικών
Οργανισμών και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, όπως επίσης η απαίτηση για
εδραίωση και προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας ΓΕΣΥ.
Επίσης στο έγγραφο πολιτικής, γίνεται αναφορά στις θέσεις της ΣΕΚ για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που συμπεριλαμβάνουν τη

μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και στους δύο πυλώνες συνταξιοδοτικών
παροχών και τη στρατηγική απασχόληση εργατών από τρίτες χώρες και τις θέσεις για πολύ
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως είναι το δημογραφικό πρόβλημα,
το κυκλοφοριακό , το στεγαστικό και η προστασία των καταναλωτών.
Τέλος καταθέτει τις προτεραιότητές και το πλαίσιο διεκδίκησής για τη νεολαία, τις
γυναίκες και τους συνταξιούχους.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
Στο πλαίσιο της καταληκτικής συνόδου του συνεδρίου ο αναλογιστής Κώστας Σταυράκης
ανέλυσε το συνταξιοδοτικό σύστημα τις προκλήσεις και προοπτικές για εκσυγχρονισμό.
Ο κ. Σταυράκης μεταξύ άλλων επεσήμανε:
1. Ο δομημένος κοινωνικός διάλογος βασιζόμενος στην τεκμηρίωση αποτελεί βασικό
συστατικό στοιχείο επιτυχίας για τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού.
2. Τώρα που ωρίμασε το αναλογικό σύστημα, είμαστε έτοιμοι προχωρήσουμε στη
μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό
3. Οφείλουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού να λάβουμε
υπόψη την κάθε ομάδα πολιτών ξεχωριστά για να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε
ανισότητες
4. Οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από τη μεταρρύθμιση στη υγεία από την εφαρμογή
του ΓΕΣΥ είναι οι συνταξιούχοι μας , το οποίο βελτίωσε το βιοτικό τους επίπεδο
Ο επανεκλεγής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας έστειλε προς τους
συνέδρους ισχυρό μήνυμα πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει με τεκμηρίωση, συνέπεια,
υπευθυνότητα και μεθοδικότητα να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και να
παρεμβαίνει στην υλοποίηση πολιτικών που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου.
Η ΣΕΚ, κατέληξε, ξέρει να ιεραρχεί προτεραιότητες, λειτουργώντας συναινετικά για να
είμαστε χρήσιμοι στα μέλη μας και στην κοινωνία ευρύτερα. Είμαστε περήφανοι ως ενεργά
μέλη και στελέχη της ΣΕΚ και θα συνεχίσουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ χωρίς πολιτικά βαρίδια, να
πορευόμαστε με γνώμονα την αξιοπρέπεια στην εργασία.
Η ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, γενικός γραμματέας
Μιχάλης Μιχαήλ, Aν. γενικός γραμματέας
Πανίκος Αργυρίδης, γενικός οργανωτικός
Σάββας Κούλας, γενικός ταμίας
Ελισσαίος Μιχαήλ, γραμματέας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
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