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Περιεχόμενο έκθεσης δράσης για το 27ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ

Ενότητα 1η
Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται
οι συνδικαλιστικοί αγώνες.

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ον     
Το Διεθνές και Εσωτερικό Περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δράση μας 

1. Διεθνές περιβάλλον
2. Εσωτερικό Περιβάλλον
3. Κυπριακό – Κοινοί αγώνες και δράση ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων εργαζομένων
    για επανένωση του τόπου μας.

Κεφάλαιο 2ον
Οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο και στην Κύπρο

1. Οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις παγκόσμια και στην Ε.Ε.
2. Οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις στην Κύπρο 

• Ρυθμός Ανάπτυξης
• Δημόσια Οικονομικά
• Ανεργία
• Αγορά Εργασίας
• Μισθοί – Κέρδη – Ανταγωνιστικότητα
• Κοινωνικές Επιπτώσεις
• Εισοδηματική Ανισότητα
• Υγεία
• Δαπάνες για Κοινωνική Προστασία
• Φορολογική Πολιτική

Κεφάλαιο 3ον
Η πολιτική, η δράση και οι αγώνες της ΠΕΟ ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, την απορρύθμιση 
της εργασίας και τη λιτότητα, για προστασία και προώθηση των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

1. Η απορρύθμιση της εργασίας και η υπόσκαψη της μισθωτής απασχόλησης 
• Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων.
• Αγώνας για καθιέρωση πλαισίου για μίνιμουμ όρους απασχόλησης.
• Αγώνας ενάντια στη παράνομη και αδήλωτη απασχόληση.
• Αγορά υπηρεσιών – συγκαλυμμένη  απασχόληση.
• Αγώνας για εφαρμογή της αρχής της ισότητας της μεταχείρισης κατά την άσκηση της αρχής
   της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων.

2. Η προσπάθεια για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων 
3. Η πορεία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας την περίοδο 2013-2016 
4. Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό 
5. ΑΤΑ 
6. Η προσπάθεια για διατήρηση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας.

• Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της ΠΕΟ 
7. Οι επιπτώσεις που δέχθηκε ο κοινωνικός διάλογος και η λειτουργία του θεσμού των συλλογικών
    διαπραγματεύσεων. 

• Ο ρόλος των σωμάτων του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.
• Το δικαίωμα στην απεργία.
• Απεργιακές Κινητοποιήσεις 2012-2016

8. Συνδικαλιστικό μέτωπο – Ενότητα Δράσης 
9. Καταπολέμηση των διακρίσεων

• Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου 
• Καταπολέμηση άλλων μορφών διακρίσεων
• Μετανάστευση στη Κύπρο
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10. Οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην κοινωνική πολιτική – Οι προτάσεις μας
Κοινωνική ασφάλιση – Συντάξεις 
Ταμείο Πλεονασμού
Κοινωνικές παροχές 

• Φοιτητική Μέριμνα
• Επίδομα τέκνου
• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
• Στεγαστική πολιτική - Εκποιήσεις

11. Υγεία – Κοινωνικό Αγαθό 
• Δημόσιος τομέας υγείας.
• Γενικό σχέδιο υγείας.
• Επαρχιακά Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΕΤΚΑ

12. Ποιότητα ζωής των εργαζομένων
• Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας
• Ανάπαυση και ευημερία

> Κεντρικό Ταμείο Αδειών 
> Ταμεία Ευημερίας 
> Φορέας Ευημερίας 
> Αναπαυτήρια ΠΕΟ 
> Παιδική κατασκήνωση ΠΕΟ 
> Εργαζόμενοι και πολιτισμός

• Οικολογία και περιβάλλον

Κεφάλαιο 4ον
Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Κίνημα – Η διεθνής και ταξική αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων

1. Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ) 
2. Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο ΠΣΟ
3. Διεθνής Συμβούλιο Λιμενεργατών.
4. Οι σχέσεις της ΠΕΟ με εθνικά συνδικαλιστικά κέντρα 
5. Δράσεις Διεθνούς Αλληλεγγύης
6. Συμμετοχή της ΠΕΟ σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς

• Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Ενότητα 2η
Σχέση των εργαζομένων με τον συνδικαλισμό και την οργάνωση.
Οργανωτική ανάπτυξη και λειτουργία

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1
Η οργανωτική ανάπτυξη της ΠΕΟ από το 26ο μέχρι το 27ο Συνέδριο 

• Η οργανωτικής μας δουλειά
• Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωτικότητα
• Πορεία οργανωτικής ανάπτυξης της ΠΕΟ στα χρόνια που ανασκοπούμε
• Οργανωτικά αποτελέσματα
• Τοπικές Επιτροπές
• Γραφεία Υπαίθρου
• Επαφή με εργαζόμενους

Κεφάλαιο 2
Τα σώματα της ΠΕΟ – Βοηθητικά Γραφεία

• Γενικό Συμβούλιο
• Εκτελεστικό Συμβούλιο
• Εκτελεστικό Γραφείο
• Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο

55
55
62
63
63
64
65
67
68
68
69
70
72
72
75
75
75
76
77
77
79
79

80
80
80
81
82
83
85
86
86
88

91

91

91
91
91
92
95
96
97
97
98

100
100
100
103
104
104



4

Εξειδικευμένα Γραφεία και Τμήματα της ΠΕΟ
• Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων
• Γραφείο Εργατικής Νεολαίας
• Γραφείο Τουρκοκυπριακών Θεμάτων
• Γραφείο Μεταναστών
• Τμήμα Καταναλωτών
• Τμήμα Απασχόλησης
• Τμήμα Πληροφορικής

Συνδικαλιστική μόρφωση και κατάρτιση
• Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο 
• Ινστιτούτο Ερευνών Κύπρου (ΙΝΕΚ)
• Ιστορικό  Μουσείο 
• Ιστορικό Αρχείο

Επικοινωνία 
• Εργατικό Βήμα
• Επιτροπή Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 3
Οικονομικά της ΠΕΟ 

• Λογαριασμοί εισπράξεων και πληρωμών
• Συνδρομές
• Παγκύπριος Έρανος ΠΕΟ
• Περιουσιακά στοιχεία
• Έκθεση Ελεγκτών
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Ενότητα 1η

Ενότητα 2η
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Εισαγωγή 

Το 27ο Συνέδριο της ΠΕΟ που πραγματοποιείται 
στις 16, 17 και 18 Νοεμβρίου καλείται με 
δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο να 
εξετάσει τη δράση της ΠΕΟ στα 5 χρόνια που 
μεσολάβησαν από το προηγούμενο συνέδριο.

27 Συνέδρια, σχεδόν 8 δεκαετίες ζωής.  Σ’ όλα 
αυτά τα χρόνια η ΠΕΟ έβαλε τη σφραγίδα της 
στους αγώνες της κυπριακής εργατικής τάξης 
για εργατικά δικαιώματα.  Δεν έχουμε μόνο 
ιστορικό παρελθόν, έχουμε παρόν και μέλλον.  
Συνεχίζουμε και σήμερα σε δύσκολες συνθήκες 
τον αγώνα.

Στην Έκθεση Δράσης προς το συνέδριο 
παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
σημαντικές διεθνείς και τοπικές πολιτικές και 
κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.  Εξελίξεις 
που επιδρούν στη ζωή των εργαζομένων και 
ευρύτερα της κοινωνίας.  Καταγράφεται επίσης 
η πορεία του αγώνα για επίλυση του κυπριακού, 
για επανένωση του τόπου μας.

Καταγράφεται η προσπάθεια της ΠΕΟ μέσα σε 
μια περίοδο έντονης επίθεσης ενάντια στους 
εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους, για 
αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης επίθεσης 
στα εργασιακά δικαιώματα, προστασία των 
συλλογικών συμβάσεων, για στήριξη και 
προστασία των συνταξιούχων, των ανέργων, των 
νέων, των γυναικών, των μεταναστών.

Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η οργανωτική 
προσπάθεια της ΠΕΟ όπως και η δράση των 
εξειδικευμένων γραφείων και τμημάτων της ΠΕΟ 
σ’ αυτή την περίοδο.

Το συνέδριο επιδιώκουμε να μετατραπεί σε βήμα 
ανοικτού ειλικρινούς δημοκρατικού διαλόγου.  
Με κριτική και δημιουργική προσέγγιση, με τις 
εισηγήσεις και τις προτάσεις των εκλελεγμένων 
συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν τους χώρους 
εργασίας, καλείται το συνέδριο συλλογικά να 
καταλήξει σ’ εκείνες τις αποφάσεις που θα 
καθοδηγούν τη δράση μας για τα επόμενα χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ απευθύνεται στον 
κάθε αντιπρόσωπο καλώντας τον να μελετήσει 
την Έκθεση Δράσης.  Με αίσθημα ευθύνης 
και συναδελφικής ενότητας, όλοι μαζί, να 
πραγματοποιήσουμε ένα πετυχημένο συνέδριο, 
ένα συνέδριο συνέχεια της μεγάλης αγωνιστικής 
ταξικής ιστορίας της ΠΕΟ. Ένα συνέδριο που θα 
μας δώσει την καθοδήγηση και την ώθηση για 
να προχωρήσουμε μπροστά, οργανωμένα και 
αποφασιστικά, για επανένωση, για κοινωνική 
προστασία, για δουλειά με δικαιώματα.

Κεφάλαιο 1ον 
Το διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο αναπτύσσεται η δράση μας.

1. Διεθνές Περιβάλλον

Ο πλανήτης μας  συνεχίζει να ταλανίζεται από τη 
βαθιά κρίση του καπιταλιστικού συστήματος με 
αποτέλεσμα να οξύνονται οι σκληρές αντιθέσεις 
και μεγάλες  αντιφάσεις αφού  η χλιδή και η 
υπερκατανάλωση των λίγων,  συνυπάρχουν με 
την φτώχεια, την υπανάπτυξη και την μιζέρια  της 
μεγάλης  πλειοψηφίας του πληθυσμού της  γης. 

Αντί η ανθρωπότητα να προσανατολίζεται σε 
ένα αγώνα για το ξεπέρασμα των αντιθέσεων 
και των αντιφάσεων, για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της υπανάπτυξης, για την ανάπτυξη 
με ένα ισόρροπο και δίκαιο τρόπο όλων των 
περιοχών του πλανήτη ώστε να δημιουργούνται 
έτσι οι προϋποθέσεις για σταθερή ειρήνη και 
αρμονική συνύπαρξη, συνεχίζει δυστυχώς να 
κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση.  Οι αντιθέσεις 
οξύνονται, οι αντιφάσεις  διευρύνονται,  ενώ οι 
μηχανισμοί συλλογικής ασφάλειας στη βάση 
της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο δεν ενισχύονται αλλά 
υπονομεύονται.  

Οι κυρίαρχες δυνάμεις του πλανήτη συνεχίζουν να 
επιδιώκουν οικονομική, πολιτική και στρατιωτική 
κυριαρχία και συνήθως το επιχειρούν  στο όνομα 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
συνεχίστηκαν οι επεμβάσεις και οι απειλές, 
συνεχίστηκε η πολιτική του δικαίου του ισχυρού, 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο 
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αλλά και τους άλλους μεγάλους Ευρωπαίους 
συμμάχους τους, να συνεχίζουν να διεκδικούν 
για τον εαυτό τους το δικαίωμα να επεμβαίνουν 
εκεί και όπου θεωρούν ότι αυτό εξυπηρετεί τα 
γεωστρατηγικά τους συμφέροντα. 
Η ευρύτερη περιοχή μας, συνεχίζει να είναι μια 
από τις πλέον εύφλεκτες περιοχές του πλανήτη 
μας και θέατρο πολεμικών συρράξεων. Όχι βέβαια 
τυχαία.  Ο ενεργειακός πλούτος της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
αποτελούσε πάντα πηγή «ενδιαφέροντος» για τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 

Αυτή η πραγματικότητα είναι και η γενεσιουργός 
αιτία για το τεράστιο κύμα προσφύγων και 
οικονομικών μεταναστών, το οποίο διογκώνεται 
όσο οι πόλεμοι συνεχίζονται και εντείνονται  και 
όσο οξύνεται η ανέχεια, η φτώχεια και η ανισότητα.  

Είναι φανερό ότι η τυχοδιωκτική πολιτική της 
στρατιωτικής επέμβασης των μεγάλων δυτικών 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και η δια της 
επιβολής χειραγώγηση των πολιτικών εξελίξεων 
στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και 
της ανατολικής μεσογείου, έχει οδηγήσει όχι 
στην ειρήνη, την δημοκρατική εξέλιξη και την 
επικράτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
όπως επαγγέλλονταν τα γεράκια του πεντάγωνου 
όταν επιτίθεντο στο Αφγανιστάν, στην Λιβύη, στο 
Ιράκ και στη Συρία, αλλά αντίθετα έχει οδηγήσει 
σε αυτό που προειδοποιούσαν οι δημοκρατικές 
και προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο. 
Πυροδοτήθηκε ένα  ανελέητο αιματοκύλισμα 
το οποίο συνοδεύεται με την όξυνση των 
θρησκευτικών και εθνικιστικών συγκρούσεων, 
τους εμφύλιους πολέμους και  την επικράτηση 
ακραίων αντιλήψεων που τροφοδοτούν την 
τρομοκρατία και το θρησκευτικό και εθνικό μίσος.    

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα στο Παλαιστινιακό 
πρόβλημα συνεχίζεται και ο λαός της Παλαιστίνης 
συνεχίζει να υφίσταται τα δεινά της κατοχής και της 
παραβίασης των δημοκρατικών και ανθρώπινων 
δικαιωμάτων του. 

Οι αλλαγές στους παγκόσμιους συσχετισμούς, η 
ανάδειξη νέων οικονομικών και γεωστρατηγικών 
πεδίων αντιπαράθεσης με την συμμετοχή και 
άλλων χωρών  πέραν των παραδοσιακών, 
εντείνουν τις ανησυχίες για το μέλλον και την 
προοπτική της ειρήνης και της ασφάλειας στον 
πλανήτη μας. 

Η Παγκόσμια οικονομική κρίση που βιώνει 
ο πλανήτης, θέτει σε ακόμα μεγαλύτερη 

αμφισβήτηση το σύστημα των παγκόσμιων 
πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, όπως έχει 
διαμορφωθεί τις τελευταίες  δεκαετίες.  
Είναι πλέον φανερό ότι η πολιτική της βίας, της 
ανοικτής επέμβασης και του πολέμου, όχι μόνο 
δεν μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια και να 
οδηγήσουν τον κόσμο σε καλύτερες μέρες αλλά 
επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο.   Διευρύνεται 
το χάσμα, μεγαλώνουν οι αντιθέσεις, ενισχύεται το 
μίσος και τροφοδοτείται και η ίδια η τρομοκρατία. 

Ο μόνος δρόμος για παγκόσμια ειρήνη και 
ασφάλεια είναι ο δρόμος του σεβασμού της 
ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των κρατών, της 
αρχής του απαραβίαστου των συνόρων, ο δρόμος 
της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με πολιτικά 
μέσα, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και των 
αρχών του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. 

Η φιλοσοφία της επέκτασης και της επιβολής, 
κυριαρχεί δυστυχώς  και στον τομέα των 
οικονομικών σχέσεων.   Ο νεοφιλελεύθερος 
καπιταλισμός, στην παγκόσμια του διάσταση, 
στα πλαίσια της λεγόμενης παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας, επιδιώκει να θεμελιώσει ένα σύστημα 
κυριαρχίας των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών 
και των αναπτυγμένων οικονομικά, πανίσχυρών 
καπιταλιστικών κρατών. Σ’ αυτά τα πλαίσια η 
ισότιμη ανάπτυξη και η κοινωνική αλληλεγγύη 
εκτοπίζονται και καταστρέφονται.  

Η ΠΕΟ, στην περίοδο που ανασκοπεί το 
Συνέδριο, συνέχισε την δράση και τους αγώνες 
της για ένα κόσμο καλύτερο, δικαιότερο και 
ειρηνικό. Μέσα από τις γραμμές της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας αναπτύσσει 
διεθνή δράση αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
και συμμετέχει σε αντιπολεμικές και 
αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις.  Στην Κύπρο 
συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο συμβούλιο 
ειρήνης και κινητοποιείται μαζί με τις υπόλοιπες 
οργανώσεις και φορείς για ηθική, πολιτική και 
πρακτική αλληλεγγύη σε αγωνιζόμενους λαούς 
και κινήματα.

2. Εσωτερικό Περιβάλλον

Στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και 
γενικότερα στην εσωτερική διακυβέρνηση, 
καθοριστικός παράγοντας για την περίοδο την 
οποία εξετάζουμε, ήταν η οικονομική κρίση, η 
συμφωνία του κ. Νίκου Αναστασιάδη με το Eu-
rogroup και η υπογραφή του μνημονίου με την 
Τρόικα. 
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Η ανάδειξη του Νίκου Αναστασιάδη στην 
Προεδρία της Δημοκρατίας το Φλεβάρη του 
2013, ακολουθήθηκε από μια αναμενόμενη 
έξαρση της επίθεσης ενάντια στα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων, ως απότοκο  της νεοφιλελεύθερης 
φιλοσοφίας της κυβέρνησης και του κυβερνώντος 
κόμματος καθώς και της συμφωνίας του 
Προέδρου Αναστασιάδη με το Eurogroup. 

Η φιλοσοφία αντιμετώπισης της κρίσης  από 
την κυβέρνηση,  ήταν ταυτόσημη με τις γνωστές 
νεοφιλελεύθερες συνταγές οι οποίες έχουν 
κυριαρχήσει στην Ε.Ε. και στο Δ.Ν.Τ.  όπου 
μέσα από πολιτικές σκληρής δημοσιονομικής 
λιτότητας, μείωσης των μισθών και υποβάθμισης 
του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, 
επιβάλλεται  η λεγόμενη προσαρμογή η 
οποία στην πραγματικότητα είναι η εσωτερική 
υποτίμηση της οικονομίας. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι στην Κύπρο αυτή η εσωτερική υποτίμηση της 
οικονομίας  πραγματοποιήθηκε με ένα ιδιαίτερα 
βίαιο τρόπο, έχοντας υπόψιν την πρωτοφανή 
και απαράδεκτη επιλογή, η υλοποίηση της  
επιδιωκόμενης συρρίκνωσης και προσαρμογής 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος να γίνει  
μέσα από την διαδικασία του κουρέματος και της 
καταστροφής του. 

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης και της εφαρμογής 
αυτών των νεοφιλελεύθερων  πολιτικών, είναι 
η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της 
πλειοψηφίας των πολιτών, η ανακατανομή 
του πλούτου υπέρ των λίγων σε βάρος των 
πολλών, η δραματική διεύρυνση της κοινωνικής 
ανισότητας και η συρρίκνωση των οικονομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και συνταξιούχων. 
Οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι ιδιαίτερα 
οδυνηρές πάνω στους νέους, οι οποίοι βιώνουν 
ίσως για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή 
της κυπριακής δημοκρατίας, συνθήκες όπου η 
γενιά τους, αν και με πολύ περισσότερα εφόδια 
και πιο μορφωμένη από τις προηγούμενες, με τα 
δεδομένα όπως είναι σήμερα  αναμένεται ότι θα 
ζήσουν σε συνθήκες χειρότερες από ότι οι γονιοί 
τους. 

Αυτή η πραγματικότητα καταγράφεται ανάγλυφα 
στα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της Euro-
stad, όπου καταδεικνύεται ότι η Κύπρος είναι η 
χώρα με τους πιο ταχείς ρυθμούς διεύρυνσης 
της κοινωνικής ανισότητας, η χώρα με τους πιο 
ψηλούς ρυθμούς μείωσης των μισθών και του 
εργατικού κόστους και με τα ψηλότερα ποσοστά 

αύξησης της μερικής και της προσωρινής  
απασχόλησης. 

Οι επίσημες διαπιστώσεις της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύονται στις 
πιο πρόσφατες  εκθέσεις της, επιβεβαιώνουν την 
εκτίμηση μας, ότι η κύρια αιτία για την δραματική 
διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας είναι το 
γεγονός ότι η συρρίκνωση των μισθών και η 
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, όχι μόνο δεν 
φαίνεται να αξιοποιείται ως μέτρο βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά στην 
ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο αύξησης 
της κερδοφορίας για εκείνες τις επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν την 
κρίσιμη περίοδο.  Κάτι βεβαίως που για μας ήταν 
απόλυτα αναμενόμενο και για το οποίο είχαμε 
από την αρχή προειδοποιήσει.  Έτσι εξηγείται 
και το γεγονός ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία, 
το ψηλότερο 10% του πληθυσμού είχε στην 
περίοδο της  κρίσης αύξηση στα εισοδήματα του, 
ενώ το υπόλοιπο 90% είδε τα εισοδήματα του να 
μειώνονται. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι η σχετική βελτίωση 
κάποιων από τους δείχτες της οικονομίας, όπως 
το ΑΕΠ, το οποίο ύστερα από την καθίζηση που 
υπέστη μέχρι το 2014, επανέρχεται σταδιακά σε 
αυξητικούς ρυθμούς ή το γεγονός ότι βελτιώνεται 
μετά την πολιτική σκληρής λιτότητας, η αξιολόγηση 
των γνωστών οίκων σχετικά με την  πιστοληπτική 
ικανότητα του κράτους, δεν αποτελούν ένδειξη 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου όπως εμείς 
την αντιλαμβανόμαστε.  

Στην δική μας αντίληψη η πρόοδος προϋποθέτει 
ρυθμούς ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα και 
άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας, δίκαιο 
διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης 
και επαναφορά δικαιωμάτων και κατακτήσεων 
που έχουν συρρικνωθεί βίαια στο όνομα της 
οικονομικής κρίσης. 

Την περίοδο που το συνέδριο μας εξετάζει,  
έχει ενταθεί στο έπακρο η προσπάθεια των 
εργοδοτών για απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων και συρρίκνωση των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων.  Το δικαίωμα της οργάνωσης στην 
πράξη παραβιάζεται καθημερινά, με την από 
θέση ισχύος συμπεριφορά πολλών εργοδοτών, 
ενώ ο  κοινωνικός διάλογος με ευθύνη της 
κυβέρνησης, έχει υποβαθμιστεί και ολοένα και 
περισσότερο αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές 
αυταρχικού χαρακτήρα. 
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Η ΠΕΟ σε αυτό το  δύσκολο οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό  περιβάλλον,  θα 
αντιπαλέψει με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις 
του τόπου την οπισθοδρόμηση, την συντήρηση 
και την αντιδραστική νεοφιλελεύθερη οικονομική 
και κοινωνική φιλοσοφία και  θα συνεχίσει τον 
αγώνα για εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο οι 
οποίες να είναι στην κατεύθυνση της προόδου 
και της διεύρυνσης των κοινωνικών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.    
Θα αντιπαλέψει την πολιτική την οποία υλοποιεί 
η σημερινή κυβέρνηση, με την στήριξη δυστυχώς 
όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και 
ηγετών όπως ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, 
του οποίου δυστυχώς ο πολιτικός χώρος που 
ηγείται σήμερα,  στο παρελθόν ακολουθούσε μια  
κεντρώα μετριοπαθή φιλοσοφία, αποφεύγοντας 
να ταυτίζεται με ακραίες πολιτικές που υπηρετούν 
κατά κανόνα τα μεγάλα ιδιωτικά οικονομικά 
συμφέροντα. 

Στις συνθήκες της κορύφωσης της κρίσης και 
της κατάρρευσης της οικονομίας, η ΠΕΟ και 
το συνδικαλιστικό κίνημα ευρύτερα, μπροστά 
στην οξύτητα της επίθεσης και στο ενδεχόμενο 
μιας άτακτης  υποχώρησης και  κάτω από την 
πίεση των πραγματικοτήτων που δημιουργούσε 
η ραγδαία εκτόξευση της ανεργίας, το κλείσιμο 
επιχειρήσεων ,η ανασφάλεια και ο φόβος 
των εργαζομένων για τις θέσεις εργασίας 
τους, ακολούθησε μια πολιτική  οργανωμένης 
υποχώρησης.   Σταθήκαμε με υπευθυνότητα και 
ευελιξία, θέλοντας να συμβάλουμε με δημιουργικό 
τρόπο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης.

Όχι βέβαια γιατί αποδεχόμαστε τον ισχυρισμό 
κάποιων ότι είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και η «ισχύς» των συντεχνιών που ευθύνονται 
για τη κρίση του καπιταλισμού,  αλλά γιατί 
θεωρούσαμε ότι μια συνετή και υπεύθυνη 
διαχείριση ήταν αναγκαία, για να μπορέσουμε 
να διατηρήσουμε τις συλλογικές μας συμβάσεις 
και να συμβάλουμε στο να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις να επανέλθουμε σε καλύτερες 
συνθήκες. 

Μετά το έκτακτο μας συνέδριο τον Δεκέμβρη του 
2015, αξιολογώντας τα δεδομένα όπως έχουν 
διαμορφωθεί,   έχουμε αποφασίσει να περάσουμε 
στην αντεπίθεση, διεκδικώντας επαναφορά 
όσων έχουν παραχωρηθεί στις συνθήκες της 
κορύφωσης της κρίσης με ειδικές συμφωνίες ή 
άλλως πως.  Πολιτική την οποία εφαρμόζουμε 
με επιτυχία στην ανανέωση των συλλογικών μας 

συμβάσεων τα τελευταία δυο χρόνια. 

Όπως ήταν φυσικό, η βίαιη υποχώρηση του 
βιοτικού επιπέδου, η ανεργία, το κούρεμα και 
η απώλεια εισοδημάτων, δημιούργησε θυμό 
και απογοήτευση μέσα στο λαό και συνέβαλε 
αποφασιστικά στο να έλθουν στην επιφάνεια 
παθογένειες της κοινωνίας μας οι οποίες  για 
πολλά χρόνια συντηρούσαν και τροφοδοτούσαν 
μια παράλληλη κρίση που αφορά τις αξίες, τους 
θεσμούς και το ίδιο το πολιτικό σύστημα της 
χώρας μας. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα  απαξίωσης και 
απογοήτευσης  που επικράτησε στην κοινωνία 
ως απότοκο αυτής της κατάστασης, δεν κατάφερε 
δυστυχώς ούτε και το κίνημα της Αριστεράς να 
μείνει αλώβητο.

Στις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν 
τις προεδρικές εκλογές του 2013, ευρωεκλογές, 
βουλευτικές και δημοτικές, το ΑΚΕΛ Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις παρουσίασε σημαντική εκλογική 
υποχώρηση ιδιαίτερα λόγω αποχής μεγάλης 
μερίδας των ψηφοφόρων της Αριστεράς από τις 
κάλπες. 

Η ΠΕΟ όλο αυτό το διάστημα στέκει αταλάντευτα 
δίπλα στο ΑΚΕΛ το οποίο θεωρεί φυσικό 
σύμμαχο του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος  
και συμμετέχει ενεργητικά και δραστήρια στους 
πολιτικούς αγώνες για την πρόοδο, ενάντια στο 
οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο, ενάντια 
στην συντήρηση με όποιο πρόσωπο και αν 
σήμερα επιδιώκει να εμφανιστεί. 

Η αλλαγή της σημερινής  κατάστασης, για  την 
οποία τεράστια ευθύνη έχει  η διακυβέρνηση 
Αναστασιάδη,  η αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης 
επίθεσης και η δημιουργία συνθηκών για μια 
άλλη  πολιτική που να απαντά στις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των εργαζομένων, προϋποθέτει 
πρώτα  και κύρια την ισχυρή πολιτική παρουσία 
του κόμματος των εργαζομένων. Η απαλλαγή 
από την διακυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη 
και του ΔΗΣΥ και η αντικατάσταση της με μια 
φιλολαϊκή, προοδευτική διακυβέρνηση,  που θα 
έχει ως προτεραιότητα της την επανένωση της 
πατρίδας μας  και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
την συρρίκνωση του κοινωνικού χάσματος και 
την αναγέννηση της ελπίδας και της προοπτικής 
για το λαό μας και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, 
αποτελεί για το Λαϊκό κίνημα και τις προοδευτικές 
δυνάμεις της κοινωνίας μας, άμεση πολιτική 
προτεραιότητα. 
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3. Κυπριακό – Κοινοί αγώνες 
και δράση ελληνοκυπρίων και 
τουρκοκυπρίων εργαζομένων
για επανένωση της Κύπρου

Το Συνέδριο μας διεξάγεται σε μια περίοδο 
άγονης αλλά και επικίνδυνης στασιμότητας όσον 
αφορά τις διαδικασίες  αλλά και τις προοπτικές 
επίλυσης του κυπριακού.  

Η κατάρρευση στο Κράνς Μοντανά ενός κύκλου 
διαπραγμάτευσης, ο οποίος δημιούργησε ελπίδες 
και προσδοκίες για ένα θετικό αποτέλεσμα, ύστερα 
από 43 χρόνια κατοχής και ντε φάκτο διχοτόμησης, 
σκόρπισε απογοήτευση ανάμεσα στον κυπριακό 
λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και 
ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον.   

Παρά το γεγονός ότι ήταν γενική εκτίμηση ότι 
είχαν γίνει σοβαρά  βήματα στην κατεύθυνση 
γεφύρωσης των διαφορών στα θέματα της 
εσωτερικής πτυχής του κυπριακού και ενώ ο νέος 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κατά 
γενική ομολογία, προσέγγισε τα εκκρεμούντα 
θέματα στο τελικό στάδιο με αποφασιστικότητα και 
ρεαλισμό και με τρόπο θετικό για τις αρχές λύσης 
που υπερασπίζεται η πλευρά μας, εν τούτοις η 
κατάληξη ήταν απογοητευτική.  Όχι  μόνο γιατί οι 
συνομιλίες κατέρρευσαν και δεν κατέστη δυνατό 
να υπάρξει αποτέλεσμα,  αλλά και γιατί παρά την 
κατάρρευση   ο διεθνής παράγοντας δεν φαίνεται 
να  επιρρίπτει την ευθύνη της αποτυχίας στην 
Τουρκία που είναι η κατοχική δύναμη. 

Για το γεγονός αυτό το οποίο μπορεί να έχει 
σοβαρές και δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη 
του κυπριακού, ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν και οι 
χειρισμοί του κυρίου Αναστασιάδη και ιδιαίτερα οι 
παλινδρομήσεις του και η έλλειψη σταθερότητας 
και αποφασιστικότητας στην διαχείριση  της 
κρίσιμης αυτής διαπραγμάτευσης. 
Η ΠΕΟ όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
διεξαγωγής των συνομιλιών,  εργάστηκε σκληρά 
για την δημιουργία συνθηκών ανάμεσα στους 
εργαζόμενους και τον κυπριακό λαό οι οποίες να 
ευνοούν την δημιουργία κλίματος συνεννόησης, 
συναντίληψης και κοινής δράσης, ιδιαίτερα με 
τις ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, το οποίο 
να ενθαρρύνει  και να πιέζει στην κατεύθυνση 
μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας, η οποία  
να επανενώνει την Κύπρο, να την απαλλάσσει 
από την ξένη στρατιωτική παρουσία και την 
οποιαδήποτε ξένη εξάρτηση και κηδεμόνευση. 

Μαζί με τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα 
συνδιοργανώσαμε πρωτοφανείς σε μαζικότητα 
και παλμό κινητοποιήσεις, τόσο με την ευκαιρία 
της 1ης του Σεπτέμβρη, μέρας δράσης των 
συνδικάτων για την ειρήνη,  όσο και με την ευκαιρία 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς, μετατρέποντας το 
χώρο της νεκρής ζώνης παρά το οδόφραγμα 
του Λήδρα Πάλας, σε πεδίο συνάντησης 
και κοινού  αγώνα για ειρήνη, επανένωση, 
αποστρατικοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη.   

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει επίσης να γίνει και για τις 
μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε  
κατά την διάρκεια της διεξαγωγής συνομιλιών 
στην Ελβετία,  με αντικείμενο την απαίτηση 
για θετικά αποτελέσματα και την ενθάρρυνση 
των ηγετών στο στόχο της επανένωσης για τις 
οποίες αναφορά έγινε  και από τον ίδιο τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ίδια κατεύθυνση, καταφέραμε 
να κινητοποιήσουμε και το κυπριακό 
πανσυνδικαλιστικό φόρουμ, τουλάχιστον 
σε διακηρυκτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα 
να ετοιμαστούν μέσα από αριθμό 
πανσυνδικαλιστικών διασκέψεων σειρά 
εγγράφων τα οποία περιγράφουν τις προσεγγίσεις 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος,  για τα οικονομικά 
και κοινωνικά στοιχεία που κατά την εκτίμηση 
του κινήματος των εργαζομένων πρέπει να 
περιλαμβάνει η λύση του κυπριακού.  Αυτά τα 
έγγραφα παραδόθηκαν σε ειδική τελετή στους 
κ.κ. Αναστασιάδη και Ακκιντζί,  ως υλικό για να 
αξιοποιηθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, 
από τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων. 

Παρά την απογοήτευση και τις ευθύνες που 
ασφαλώς υπάρχουν για τις εξελίξεις και τα 
δεδομένα που  έχουν διαμορφωθεί, το πιο 
σημαντικό είναι να υπάρξει επικέντρωση στο 
πως πάμε παρακάτω.

Η ΠΕΟ αγωνίζεται για λύση δικοινοτικής, 
διζωνικής, ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα 
των δυο κοινοτήτων, όπως αυτή ερμηνεύεται 
στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών. Λύση η οποία να προνοεί για 
ένα κράτος, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και 
μια διεθνή προσωπικότητα. Να είναι σύμφωνη με 
τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, με το πλαίσιο των συμφωνιών ανωτάτου 
επιπέδου μεταξύ των δυο κοινοτήτων, να 
στηρίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και 
να διασφαλίζει την εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Η λύση 
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θα πρέπει να προνοεί την αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων και να 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τα οράματα των 
Κυπριών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, 
Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, μακριά από 
οποιαδήποτε μορφή κηδεμονίας και εξάρτησης.

Η ΠΕΟ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί ποτέ με 
λογικές είτε νομιμοποίησης είτε μονιμοποίησης 
των αποτελεσμάτων της εισβολής.  Απορρίπτει με 
αποφασιστικότητα προσεγγίσεις και τοποθετήσεις 
που ερωτοτροπούν με σενάρια συμφωνημένης 
διχοτόμησης, «συμβίωσης πλάι πλάι» ή σε πιο 
διπλωματική ορολογία, αναζήτησης  λύσης «έξω 
από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών». 

Θεωρούμε ως στόχο πρώτης προτεραιότητας 
την επανέναρξη της διαδικασίας από το σημείο 
που σταμάτησε, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να 
φτάσει η διαπραγμάτευση σε θετικό αποτέλεσμα.  
Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει 
συνέπεια, σταθερότητα και δημιουργική 
προσέγγιση, ώστε να αξιοποιηθούν σωστά οι 
καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
και να επανέλθει η κατοχική δύναμη αντιμέτωπη 
με τις ευθύνες της. Τέτοια συνέπεια και 
σταθερότητα δυστυχώς ο κύριος Αναστασιάδης 
δεν έχει επιδείξει μέχρι σήμερα και δεν φαίνεται 
να προσανατολίζεται να επιδείξει και στο μέλλον.  
Γεγονός το οποίο καθιστά και τις επικείμενες 
Προεδρικές εκλογές του επόμενου Ιανουαρίου,  
κρίσιμο και κομβικό σημείο αναφορικά με 
τους χειρισμούς και τις πρωτοβουλίες που 
είναι αναγκαίο να αναληφθούν από την 
ελληνοκυπριακή πλευρά, για να αποφευχθεί η 
διαιώνιση του αδιεξόδου και να αποτραπούν 
οι σοβαροί κίνδυνοι για οριστικοποίηση της 
διχοτόμησης και αφομοίωση των κατεχομένων 
από την Τουρκία. 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά 
για την συνεργασία και την κοινή δράση με το 
τουρκοκυπριακό προοδευτικό συνδικαλιστικό 
κίνημα και για την  διεύρυνση των σχέσεων 
και των επαφών μας  με τους Τουρκοκύπριους 
εργαζόμενους. Θα συνεχίσουμε να αντιμαχόμαστε 
κάθε μορφή εθνικισμού και ακρότητας γιατί 
γνωρίζουμε ότι πίσω από τα υπερπατριωτικά 
συνθήματα κρύβονται οι θέσεις για μονιμοποίηση 
της διχοτόμησης και του Στάτους Κβο. Μαζί  με την 
Dev-is, που είναι η αδελφή μας τουρκοκυπριακή 
συνδικαλιστική οργάνωση, θα εργαστούμε για 
ενίσχυση του μετώπου Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων με περιεχόμενο 
την ταξική αλληλεγγύη και το κοινό αγώνα για την 

επανένωση της χώρας και του λαού μας.

Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου
Από το 1995 που λειτούργησε το 
Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ το οποίο συγκροτείται 
από 18 ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές 
οργανώσεις και με τη δράση του συνέβαλε θετικά 
στην επεξεργασία και κατάληξη σε κοινές θέσεις 
ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
τις αρχές λύσης του κυπριακού και την ανάγκη 
η επιδιωκόμενη λύση να υπηρετεί την ενότητα 
των εργαζομένων μέσω ενός ενιαίου συστήματος 
εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης, 
μιας ενιαίας αγοράς εργασίας με ενιαία επίπεδα 
μισθών, με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος του 
συνεταιρίζεσθε και του δικαιώματος ελεύθερης 
διακίνησης και επιλογής απασχόλησης και 
εργοδότη, σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου 
και για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης 
λόγω εθνικής προσέλευσης, θρησκείας, 
χρώματος ή φύλου.

Στην περίοδο που ανασκοπούμε, το 
Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ  στα πλαίσια 
υλοποίησης  προγράμματος που  ανέλαβε το 
ΙΝΕΚ με την ΠΕΟ και τη DEV-IS κάτω από 
τον τίτλο «το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ 
Κύπρου σε διάλογο με την κοινωνία για το 
μέλλον της χώρας μας», διοργάνωσε τα έτη 
2014 και 2015 πανσυνδικαλιστικές  διασκέψεις 
και επεξεργάστηκε θέσεις για τα εργασιακά 
δικαιώματα,  την κοινωνική προστασία  καθώς και 
ευρύτερα την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 
Τα αποτελέσματα αυτών των διασκέψεων 
επιδόθηκαν στους δύο ηγέτες σε συνάντηση με 
την συμμετοχή όλων των οργανώσεων μελών 
τον Ιανουάριο του 2016. 

Η ΠΕΟ, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζονται 
δυσκολίες στη δράση του Φόρουμ, θα συνεχίσει 
να εργάζεται κατά συγκεκριμένο τρόπο 
επιδιώκοντας την περαιτέρω αναζωογόνηση της 
δράσης του.



11

Κεφάλαιο 2ον
Οικονομικό – κοινωνικές Εξελίξεις στον κόσμο 
και στην Κύπρο 

1. Οικονομικό-κοινωνικές εξελίξεις 
παγκόσμια και στην Ε.Ε 

Η περίοδος που ανασκοπεί η Έκθεση 
Δράσης εξακολουθεί να καθορίζεται από τις 
επιπτώσεις της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. 
Χαρακτηρίζεται από την σταδιακή αλλά 
αργή ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας που ακολούθησε τη μεγάλη 
ύφεση, η οποία όμως αντιμετωπίζει συνεχώς 
φαινόμενα αποσταθεροποίησης αυτή της 
πορείας ανάκαμψης, δείγμα των αδυναμιών και 
ανισομετριών του παγκόσμιου καπιταλιστικού 
συστήματος.  

Ανάπτυξη της οικονομίας  
Η ανάκαμψη που καταγράφεται τα τελευταία 
χρόνια δεν συνοδεύτηκε με ανάλογη αύξηση της 
απασχόλησης. Τα ποσοστά ανεργίας συνεχίζουν 
να παραμένουν σε ψηλά επίπεδα. (Πίνακας 1)

Μετά την ανάπτυξη της περιόδου 2013-2015 
γύρω στο 2 – 2,5 % η οποία δεν μπορούσε 
να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων 
ετών,  η ανάπτυξη έκοψε ταχύτητα το 2016 και 
παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα  λόγω κυρίως της 
επιβράδυνση στις ΗΠΑ αλλά και μετά την ψήφο 
των Βρετανών για έξοδο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Παρά την ενίσχυση της κατανάλωσης που 
σημειώθηκε στις ΗΠΑ και την αύξηση της 
απασχόλησης,  η ανάπτυξη σημείωσε 
επιβράδυνση λόγω κυρίως των υποτονικών 
επενδύσεων. Για το 2017 οι προβλέψεις 
αναφέρουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται 
να ανεβάσει ταχύτητα και να αναπτυχθεί με 
ρυθμό 2,1%. 

Για την Ευρωζώνη, η ανάπτυξη κυμαίνεται σε 
πιο χαμηλά επίπεδα τα δύο τελευταία χρόνια σε 
σχέση με 1,9% που ανήλθε το 2015. Η αύξηση 
του ΑΕΠ στην ευρωζώνη παρουσιάζεται ως 
συγκρατημένη. 

Για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, 
την Ιαπωνία, η ανάπτυξη παρέμεινε υποτονική, 
γύρω στο 1%  τα δύο τελευταία χρόνια. 

Η παγκόσμια ανάκαμψη, σχεδόν μια δεκαετία 
μετά τη παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι σε 

μια παρατεταμένη στασιμότητα. Ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
αναφέρει στις τελευταίες του προβλέψεις πως η 
παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να παραμένει 
σε χαμηλή ανάπτυξη, με τις χαμηλές προσδοκίες 
ανάπτυξης να περιορίζουν το εμπόριο, τις 
επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τους 
μισθούς.

Μελλοντικά η αποκλιμάκωση της βαθιάς ύφεσης 
στις αναδυόμενες μεγάλες οικονομίες, ιδίως στη 
Ρωσία και τη Βραζιλία, είναι ο βασικότερος μοχλός 
που αναμένεται να ενισχύσει την παγκόσμια 
ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας τη διαρθρωτική 
επιβράδυνση στην Κίνα. 

Όξυνση της Οικονομική ανισότητας 
Για τους εργαζόμενους οι συνέπειες της 
κρίσης ήταν και συνεχίζουν να είναι οδυνηρές. 
Εκατομμύρια εργαζόμενοι σ’ όλο τον κόσμο 
παραμένουν χωρίς δουλειά και ολοένα 
περισσότεροι οδηγούνται στην φτώχεια και στην 
εξαθλίωση λόγω της μείωσης των εισοδημάτων 
τους. Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι συνθήκες για τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι νέοι, 
γυναίκες,  άνθρωποι με αναπηρίες, μετανάστες 
κλπ.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή την περίοδο, 
όπου παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας, όχι μόνο δεν φαίνεται 
να βελτιώνεται η θέση των εργαζομένων αλλά 
καταγράφεται μια ολοένα αυξανόμενη όξυνση 
των κοινωνικών αντιθέσεων και αντιφάσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Αποτέλεσμα αυτών των αντιλαϊκών, 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόζονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, είναι 
η αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας, η 
φτωχοποίηση των λαών και η αύξηση της 
μετανάστευσης.

Η κοινωνική κατάσταση είναι δραματική στην 
Ε.Ε. Οι άνεργοι φτάνουν τα 24 εκ περίπου, από 
τα οποία τα 18 είναι στην Ευρωζώνη. Ένας στους 
τέσσερις νέους στην Ε.Ε είναι άνεργος. Περίπου 
120 εκ άνθρωποι ή το 24% διατρέχουν τον 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού .

Η επιμονή των νεοφιλελεύθερων κύκλων που 
κυριαρχούν σήμερα στα κέντρα αποφάσεων να 
επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές έχει ως συνέπεια 
οι λαοί και οι εργαζόμενοι να φορτώνονται με 
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τεράστια οικονομικά βάρη, να περικόπτονται οι 
μισθοί και οι συντάξεις και γενικά να  εντείνεται η 
επίθεση στους εργαζομένους και τα δικαιώματα 
τους.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ στις 
τελευταίες εκθέσεις της αναφέρει ενδεικτικά ότι:

•	 Το μερίδιο που κατέχει το 1% των πιο 
πλούσιων πέρασε από 44% το 2009, σε 48% 
το 2014 και το 2016 έχει προσεγγίσει το 56%. 
Ως αποτέλεσμα η συνολική περιουσία του 1% 
των πιο πλούσιων του κόσμου έχει υπερβεί 
το 2016 αυτή του υπόλοιπου 99%.   

•	 Το 2016 ο αριθμός των ανέργων ήταν 
περίπου 208 εκ, και αναμένεται να αυξηθεί 
κατά τουλάχιστον 11 εκ μέχρι το 2019, 
φτάνοντας τα 219 εκ. Αν προστεθούν εκείνοι 
που υποαπασχολούνται και αυτοί που 
απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν να ζητούν 
εργασία, ξεπερνούν τα 450 εκ. 

Η ανεργία στους νέους είναι 2,5 φορές 
μεγαλύτερη. 

•	 Σήμερα πάνω από 210 εκ. παιδιά περίπου 
είναι σε εργασία, τα μισά σε ανθυγιεινά 
επαγγέλματα

•	 Παγκοσμίως, το χάσμα αμοιβών μεταξύ 
αντρών και γυναικών δεν μειώνεται (ή 
μειώνεται ανεπαίσθητα). Με τις καλύτερες 
προβλέψεις θα χρειαστούν τουλάχιστον 75 
χρόνια για να εκμηδενιστεί το χάσμα. 

•	 Ο αριθμός των κοινωνικών ταραχών το 2016 
είναι 10% πιο αυξημένος απ` ό,τι πριν από 
την κρίση του 2008.

•	 Οι πολιτικές λιτότητας, ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη, συνέβαλαν στη θεαματική αύξηση 
της ανεργίας και αυτές δεν φαίνεται  πως ήταν 
αναπόφευκτες. 

•	 Το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών 
επιλογών και προτεραιοτήτων, που 
επικράτησαν ως πολιτικές επιλογές τα 
τελευταία 30 χρόνια, πρέπει να αλλάξουν. 
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2. Οικονομικές και Κοινωνικές 
εξελίξεις στην Κύπρο

Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
και η δυσβάστακτη επιβάρυνση από την τραπεζική 
κρίση στο τόπο μας λόγω κυρίως της  τεράστιας 
έκθεσης του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, 
καθώς και τον ελλιπή έλεγχο και εποπτεία του, 
οδήγησαν τη κυπριακή οικονομία σε ύφεση. Για 
το 2012 είχαμε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης -2,4% 
και αύξηση της ανεργίας στο 11,8%  

Καθοριστικός παράγοντας για την δραματική 
και ραγδαία επιδείνωση στην κατάσταση της 
οικονομίας ήταν η συμφωνία Eurogroup – 
Αναστασιάδη με το Μνημόνιο που συνομολογήθηκε 
και εφαρμόστηκε από τον Μάρτη του 2013.  
Με την συμφωνία αυτή στις αρχές του 2013, 
επήλθε ουσιαστικά βίαιη διάλυση του τραπεζικού 
συστήματος, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία.  Περαιτέρω οι περιορισμοί 
στις χρηματικές συναλλαγές και κυρίως τα 
εκτεταμένα μέτρα σκληρής λιτότητας που είχαν 
επιβληθεί οδήγησαν σε μεγάλη ύφεση και 
δραματική αύξηση της ανεργίας. Ως αποτέλεσμα, 
η επιβολή ενός Μνημονίου σκληρής λιτότητας 
και έντονα αντιαναπτυξιακού, είχαν εγκλωβίσει 
την οικονομία για ένα μεγάλο διάστημα σε 
παρατεταμένη ύφεση και κατά συνέπεια τη χώρα 
σε ένα ανατροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο.   

Ρυθμός Ανάπτυξης 

Το 2013 το ΑΕΠ μειώθηκε 6 % και το 2014 
επιπλέον 1,5%.(Πίνακας 2) Το ΑΕΠ, με βάση 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 
2012 μέχρι το 2015 μειώθηκε σωρευτικά πάνω 
από 11,4 % με αποτέλεσμα στις αρχές του 2015 
το πραγματικό ΑΕΠ να υποχωρήσει κατά μια 
δεκαετία και να κατέλθει στο επίπεδο του 2004.

Την ίδια περίοδο, οι αναπτυξιακές δαπάνες 
μειώθηκαν κατά 100 εκ ή 20 %. Οι κοινωνικές 
παροχές μειώθηκαν κατά 127 εκ ή 20 % 

Το 2015 η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 1,7% και το 
2016 2,8%. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια 
της διετίας 2015-2016 περιόρισε την απώλεια του 
ΑΕΠ από το 2012 σε  8%.Για το 2017, η αρχική 
εκτίμηση  σύμφωνα με το ΔΝΤ είναι για 2,5 % ενώ 
το Υπουργείο Οικονομικών ανέβασε πρόσφατα 
τις προβλέψεις του στο 3,1% 

Στα συμπεράσματα της έκθεσης για την 
Οικονομίας του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, που δημοσιεύτηκε 

το Δεκέμβριο του 2016 εντοπίζεται πολύ εύστοχα 
ότι η έξοδος από την ύφεση δεν σημαίνει  ότι 
η οικονομία επιστρέφει στην “κανονική” της 
κατάσταση. 

Η ανάκαμψη του 2015-2016 αντανακλά κυρίως 
την ώθηση της οικονομίας από την τουρισμό 
και την βαθμιαία χρησιμοποίηση παραγωγικού 
δυναμικού που είχε τεθεί σε απραξία τα 
προηγούμενα έτη, αλλά δεν σημαίνει το τέλος 
των διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία είτε 
προϋπήρχαν της κρίσης είτε δημιουργήθηκαν 
από την ίδια την νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της.  

Η εκτίμηση του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι ότι η ύπαρξη 
αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων 
υπονομεύει την ικανότητα οικονομικής ανάπτυξης 
μακροχρόνια με ρυθμούς υψηλότερους του 
1,5% έως 2,0%. Εξαίρεση τα πρώτα χρόνια 
μετά την ύφεση, επειδή η εκκίνηση της 
ανάκαμψης έγινε από πολύ χαμηλό σημείο. Οι 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  είναι 
ότι με τις παρούσες διαρθρωτικές συνθήκες, ο 
μεσοπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης 
στη Κύπρο είναι 0,5% και στηρίζουν τις ελπίδες 
τους για βελτίωση του, σε διαρθρωτικές αλλαγές 
νεοφιλελεύθερης οικονομικής φιλοσοφίας( όπως 
οι  ιδιωτικοποιήσεις κτλ).

Συνεργατισμός
Ο συνεργατισμός στη διάρκεια της πολύχρονης 
ζωής και δράσης του, είχε στο επίκεντρο τις 
ανάγκες των ανθρώπων του τόπου μας, των 
εργαζομένων, των αγροτών και όσων είχαν τη 
περισσότερη ανάγκη. Μέσα από τη φιλοσοφία της 
αλληλεγγύης, κατάφερε μέσα σε πολύ δύσκολους 
καιρούς να στηρίξει την κοινωνία αλλά και την 
οικονομία στη χώρα μας. 

Την περίοδο που ανασκοπούμε, έχουν επέλθει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στο Συνεργατισμό 
ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που έλαβε η 
κυβέρνηση. 

Η  απόφαση για ανακεφαλαιοποίηση του 
Συνεργατισμού με €1,5 δις το 2013 επέφερε 
σαρωτικές αλλαγές στη δομή και άλλαξε το 
χαρακτήρα του Συνεργατικού Κινήματος, τόσο 
στον πιστωτικό όσο και στον εμπορικό τομέα. 

Στον πιστωτικό τομέα σήμερα δεν υπάρχουν 
συνεργατικές εταιρείες που να λειτουργούν 
με βάση τις συνεργατικές αρχές. Στην ουσία 
υπάρχει η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) 
στην οποία μέτοχος είναι το κράτος με 99%.  
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Αποτέλεσμα των αποφάσεων που λήφθηκαν 
για το Συνεργατισμό ήταν και η συγχώνευση του 
ΣΤΕΚ με τη ΣΠΕ Λήδρα.

Η υπαγωγή της Σ.Κ.Τ στην εποπτεία της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και κατ’ επέκταση 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άλλαξε το 
πλαίσιο λειτουργίας που ήταν σε ισχύ για τις 
τραπεζικές εργασίες αναγκάζοντας τα ΣΠΙ και 
τη Σ.Κ.Τ να ακολουθήσουν τα πρότυπα των 
υπόλοιπων εμπορικών τραπεζών. 

Το 2018 ο συνεργατισμός θα μπει στο 
Χρηματιστήριο και μέχρι το 2020 η συμμετοχή του 
κράτους θα πρέπει να περιοριστεί κάτω του 25%, 
άρα πρόκειται να διαφοροποιηθεί το ιδιοκτησιακό 
του καθεστώς και είναι μεγάλο ερωτηματικό εάν 
θα διατηρηθεί ο τοπικός χαρακτήρας του. 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά και τους 
όρους που έγινε η συμφωνία μεταφοράς μετοχών 
στο Κράτος, η επιστροφή των μετοχών στα μέλη 
του και η επιστροφή του συνεργατισμού στο 
κοινωνικό ρόλο που θέλουμε να επιτελεί, φαντάζει 
πολύ δύσκολη. 

Δυστυχώς η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις της 
συνεχώς απομακρύνει αυτό το στόχο.

•	 Η συμφωνία της ΣΚΤ με την ισπανική Altami-
ra για δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει 
προκαλέσει σοβαρές και εύλογες ανησυχίες. 
Αυτή η εξέλιξη υποδηλοί ότι θα λαμβάνονται 
αποφάσεις στη βάση ψυχρής ανάλυσης 
των αριθμών και όχι συνυπολογίζοντας τις 
κοινωνικές συνέπειες για τους δανειολήπτες 
που ενδεχομένως να βρεθούν στη θέση να 
είναι και άστεγοι εκτός από άνεργοι και με 
μειωμένα εισοδήματα.

•	 Η πολύ μεγάλη μείωση των υποκαταστημάτων 
δυσχεραίνει το έργο του συνεργατισμού. Η 
τελευταία απόφαση για κλείσιμο ακόμη 90 
υποκαταστημάτων στις ορεινές περιοχές  
καθιστά προβληματική τη πρόσβαση σε 
ηλικιωμένα πρόσωπα και αποδυναμώνει 
σημαντικά τη θέση του συνεργατισμού στον 
ανταγωνισμό. 

•	 Ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες του Υπουργού 
Οικονο0μικών για δωρεάν επιστροφή 25 % 
των μετοχών τους συνεργατισμού που έγιναν 
μόλις τον Μάιο του 2017 έχουν προλάβει ήδη 
να αποδειχτούν κενού περιεχομένου.

•	 Η τακτική που ακολουθείται με στόχο την 
αθέτηση της συμφωνίας-πλαίσιο που έγινε με 

τους εκπρόσωπους των εργαζομένων στον 
συνεργατισμό από πλευράς της διεύθυνσης 
της ΚΤΚ και της κυβέρνησης που είναι σήμερα 
ιδιοκτήτες στο συνεργατισμό, βάζει σε κίνδυνο 
την εργασιακή ειρήνη και την ομαλότητα 
συνεργατισμό και δεν εξυπηρετούν τα καλώς 
νοούμενα συμφέροντα του εργαζομένων και 
του Συνεργατισμού.

Παρά τις δραματικές αλλαγές που έχουν 
επισυμβεί αυτή τη περίοδο στο συνεργατισμό 
αλλά και το πολύ δύσκολο περιβάλλον που έχει 
δημιουργηθεί ο συνεργατισμός είναι ιδιοκτησία 
του κυπριακού λαού και στόχος μας είναι σταδιακά 
να επανέλθει στο ρόλο και την αποστολή που για 
τόσες δεκαετίες διαδραμάτιζε, αυτή του ιδρύματος 
με κοινωνικό πρόσωπο που ωφέλησε τόσο την 
κοινωνία.  

Δημόσια οικονομικά 

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε ως αποτέλεσμα 
της κρίσης. Το 2012 ανέβηκε στο 79,5%. Μετά 
το κούρεμα καταθέσεων και το Μνημόνιο, το 
δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 102,2% το 2013. 
Την τριετία 2014-2016 κυμάνθηκε στα επίπεδα 
του  107,5% και οι εκτιμήσεις για το 2017 κάνουν 
λόγο για μικρή μείωση που θα το φέρει γύρω στο 
105,3 %. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2014 ήταν στο 
8,8% ή 1,5 δις ευρώ περίπου ενώ το 2016 
μετατράπηκε σε 0,4% πλεόνασμα ή 64 εκ ευρώ 
περίπου. 

Ο κυριότερος λόγος για την ύπαρξη πρωτογενών 
πλεονασμάτων βέβαια το 2016 δεν αποτελεί 
βέβαια απόδειξη του «success story» όπως 
ισχυρίζονται οι κυβερνώντες αλλά προϊόν 
των εκτεταμένων περικοπών στις κοινωνικές 
παροχές, όπως για παράδειγμα από τους 
συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες, 
που αποκλείστηκαν λόγω των κριτηρίων στο 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, των περικοπών 
στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, των περιορισμών στις 
αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν τις συνθήκες για δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

Ανεργία

•	 Ανεργία : 
Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού το ποσοστό ανεργίας κατά μέσο 
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όρο για το 2016 ήταν στο 12,9% και 54,010 
άτομα ήταν άνεργοι. Για το 2012 το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 11,8% και 51,515 άτομα ήταν 
άνεργοι. 

•	 Για το 2ο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας 
ανήλθε στο 10,6 % και 45,965 άτομα ήταν 
άνεργοι. 

•	 Παραμένει σε ψηλά επίπεδα, πάνω από το 
μέσο όρο της Ε.Ε.Ε και της Ευρωζώνης και 
είναι στην 4η πιο ψηλή στην Ε.Ε. μετά από 
Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία.

•	 Νεανική ανεργία : Στους νέους η ανεργία τον 
Ιούνιο του 2017 είναι στη 8η χειρότερη θέση 
με 20,4 %, αρκετά πιο πάνω από μέσο όρο 
ΕΕ.   

•	 Μακροχρόνια ανεργία : Συνεχίζει σε ψηλά 
επίπεδα και πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. 
Πάνω από τους μισούς (51,5%) παραμένουν 
στην ανεργία πάνω από 6 μήνες. Ένα τρίτο 
των ανέργων είναι χωρίς απασχόληση πάνω 
από 2 έτη.

•	 Εταιροαπασχόληση πτυχιούχων σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις : 35 % των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνταν 
σε θέσεις εργασίας για τις οποίες η Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας θεωρεί ότι δεν απαιτείται 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου το 2012 
κατά μέσο όρο υπήρχαν 51,515 άνθρωποι στην 
ανεργία ή 11,8 % και 385,227 άνθρωποι σε 
απασχόληση. Το 2ο τρίμηνο του 2017 που είναι τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία έχουμε 44,965 ανέργους 
ή 10,8%  και 379,842 σε απασχόληση. Υπάρχει 
μια μείωση 6500 στον αριθμό των ανέργων αλλά 
την ίδια ώρα υπάρχει μια αντίστοιχη μείωση στον 
αριθμό των απασχολουμένων αντί να υπάρχει 
μια ανάλογη αύξηση τους. Αυτό οφείλεται κατά 
κύριο λόγο διότι την περίοδο 2013-2016 υπάρχει 
καθαρή μετανάστευση από την Κύπρο στο 
εξωτερικό με τις εκτιμήσεις να καταγράφουν 
περίπου ότι 27,000 άτομα έφυγαν καθιστώντας 
την Κύπρο εκείνη την περίοδο τη χώρα με το 
μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της μετανάστευσης. 

Η κυβέρνηση σ’ ότι αφορά τη καταπολέμηση 
της ανεργίας αρκέστηκε περισσότερο σε 
προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην επιδότηση 
των εργοδοτών όπως τα προγράμματα εξάμηνης 
κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχόλησης.  

Η ΠΕΟ επανειλημμένα τοποθετήθηκε ότι αυτά 
τα σχέδια, όχι μόνο δεν μπορούν να επιλύσουν 

το πρόβλημα, αλλά όταν αυτά παίρνουν μόνιμη 
μορφή τείνουν να  μετατραπούν σε ακόμα ένα 
μηχανισμό ενίσχυσης της απορρύθμισης στην 
αγορά εργασίας, αφού αρκετοί εργοδότες φαίνεται 
να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα για εργοδότηση 
ανέργων. Ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε την 
ανάγκη οι μισθοί και όροι απασχόλησης που 
λαμβάνουν υπόψη για σκοπούς επιδότησης, τα 
σχέδια αυτά να είναι στη βάση των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας και των σχετικών νόμων.

Για ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας 
χρειάζεται απαραίτητα αλλαγή φιλοσοφίας  της 
οικονομικής ανάπτυξης. Χρειάζεται πρώτιστα 
να εγκαταλειφθεί η λογική της λιτότητας και οι 
αντιαναπτυξιακοί προϋπολογισμοί. Να υιοθετηθεί 
ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται 
στην ανάπτυξη, η οποία να μπορεί να δημιουργεί 
νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Αυτό προϋποθέτει ενεργητική συμμετοχή του 
κράτους στην ανάπτυξη.  Το κράτος μέσα από 
την αξιοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού 
και των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. οφείλει 
να αναλάβει πρωτοβουλίες, οφείλει να παρέμβει 
ως φορέας ανάπτυξης και δημιουργίας νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας. 

Εισηγήσεις ΠΕΟ για καταπολέμηση της 
ανεργίας:
•	 Ενίσχυση αλλά και διασφάλιση 

υλοποίησης των κρατικών αναπτυξιακών 
προϋπολογισμών, οι οποίοι παραμένουν 
στάσιμοι και υποτονικοί για 5ο συνεχόμενο 
χρόνο.

•	 Προώθηση των κοινωνικών συνεταιρισμών 
και της κοινωνικής οικονομίας με την 
χρηματοδότηση δημιουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων από Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς και το Συνεργατισμό.

•	 Ενθάρρυνση με κίνητρα για συμπράξεις 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Αξιοποίηση 
των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών.

•	 Ρήτρα Απασχόλησης. Η προώθηση και η 
έγκριση έργων του δημοσίου να εξαρτάται 
από τις νέες θέσεις που αυτά δημιουργούν.  
Η ρήτρα απασχόλησης να τίθεται ως 
προαπαιτούμενο κριτήριο και για αδειοδότηση 
ιδιωτικών έργων.

•	 Σχέδιο κινήτρων σε ερευνητικά κέντρα για 
απασχόληση νέων επιστημόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά θα διεκπεραιωθούν 
από άνεργους νέους ερευνητές.

•	 Χρηματοδότηση από το κράτος και ταμεία 
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της Ε.Ε. έργων από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στους τομείς της ανακύκλωσης, 
της προστασίας του δομημένου και φυσικού 
περιβάλλοντος, της συντήρησης ιστορικών 
κτιρίων κ.λ.π., νοουμένου ότι η υλοποίηση 
τους θα γίνει από ανέργους.

•	 Να δοθούν κίνητρα για ενθάρρυνση της 
πράσινης ανάπτυξης και της ανάπτυξης του 
πρωτογενή τομέα εφόσον συνδέονται με 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

•	 Να προωθηθούν προγράμματα κατάρτισης 
και απόκτησης εργασιακής πείρας σε τομείς 
ψηλής εξειδίκευσης και ειδικότητες που 
υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία και η ανεργία ανάμεσα στους νέους 
παραμένει πάρα πολύ ψηλή. Εισηγούμαστε τα 
ακόλουθα: 
•	 Μείωση της περιόδου εργασίας για απόκτηση 

δικαιώματος ανεργιακού επιδόματος από τις 
26 εβδομάδες που είναι σήμερα.

•	 Τροποποίηση των προϋποθέσεων λήψης 
ανεργιακού επιδόματος με στόχο τη 
διευκόλυνση νέων ανέργων οι οποίοι λόγω 
παρατεταμένης ανεργίας δεν μπόρεσαν να 
έχουν εισφορές στο σύστημα.

•	 Αύξηση της περιόδου πληρωμής επιδόματος 
ανεργίας από τους 6 μήνες που είναι σήμερα.

•	 Εκπόνηση ειδικού σχεδίου κοινωνικής 
στήριξης μακροχρόνια ανέργων και νέων 
ανέργων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα κριτήρια 
λήψης Ε.Ε.Ε.

>Το σχέδιο να προβλέπει μείωση ή και 
απαλλαγή των μακροχρόνια ανέργων 
τους από τέλη και φορολογίες (π.χ. τέλη 
στα κρατικά νοσηλευτήρια, δημοτικά τέλη, 
φορολογία ακίνητης περιουσίας, τέλη 
κυκλοφορίας κ.α.) 
>Επιδότηση με βάση τα εισοδήματα 
της οικογένειας σ’ ότι αφορά τροφεία 
σε παιδοκομικούς – βρεφοκομικούς 
σταθμούς, δίδακτρα στα κρατικά 
ινστιτούτα επιμόρφωσης, δημόσιες 
συγκοινωνίες όπως και το κόστος παροχής 
βασικών αγαθών όπως ηλεκτρισμός, 
τηλεπικοινωνίες, ύδρευση.

Αγορά Εργασίας  

Αυξήθηκαν οι ευέλικτες και επισφαλείς θέσεις 
εργασίας σε βάρος των μόνιμων θέσεων.  
Καταγράφεται αύξηση των υποαπασχολούμενων 
και όσων έχουν σταματήσει  να ψάχνουν 
για εργασία. Παρά την μείωση στα ποσοστά 

ανεργίας, η  απασχόληση αυξήθηκε ελάχιστα και 
σε καμιά περίπτωση όχι ανάλογα με τη μείωση της 
ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας καταλαμβάνονται από περισσότερους 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσμενέστερους 
όρους εργασίας και αμείβονται λιγότερο. 

Μερική Απασχόληση: Από το 10,7% και τις 
41,303 εργαζόμενους ανέβηκε στο 14,3 % και τις 
51,817 εργαζομένους το 2016. Στην Ε.Ε. ο μέσος 
όρος είναι στο 18,9% .
Απασχόληση Ορισμένου Χρόνου : Το 18,4 % 
του συνόλου των υπαλλήλων το 2015  μειώθηκε 
στο 17,1% το 2016 και είναι από τα υψηλότερα 
ποσοστά στην ΕΕ όπου ο μέσος όρος είναι 14,1 
%. Την πρώτη θέση σε όλη την Ε.Ε με διαφορά, 
καταγράφει το  92,9 %  στην Κύπρο, των 
ατόμων που δεν είναι επιλογή τους αλλά είναι 
αναγκασμένοι να εργαστούν με απασχόληση 
ορισμένου χρόνου επειδή δεν βρίσκουν μόνιμη 
θέση. 

Μισθοί – Κέρδη - Ανταγωνιστικότητα

•	 Μισθοί : Η αγοραστική δύναμη των μισθών 
έχει κατρακυλήσει 20 χρόνια πίσω και ο 
ρυθμός μείωσης τους συγκρίνεται μόνο με 
την Ελλάδα. 

•	 Στη κατάταξη των 15 πιο προηγμένων χωρών 
της ΕΕ με κριτήριο τις μικτές αποδοχές 
η Κύπρος είναι η 3η χειρότερη μαζί με 
την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Κατά τη 
διετία  2013-2014 έχει αυξηθεί σημαντικά 
η απόσταση της Κύπρου από το μέσο 
ευρωπαϊκό όρο. 

•	 Το μοναδιαίο κόστος εργασίας από το 
2012 μέχρι και το 2016 μειώθηκε περίπου 
στο επίπεδο του 2000. H Κύπρος έχει το 
χαμηλότερο χαμηλό μοναδιαίο κόστος 
εργασίας σήμερα, το οποίο είναι συγκρίσιμο 
μόνο με την Ελλάδα.

•	 Κέρδη : Το μέσο περιθώριο κέρδους 
παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από 
το 2011 και το εισοδηματικό μερίδιο του 
κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται.

•	 Ανταγωνιστικότητα: Η μείωση του κόστους 
εργασίας δεν οδήγησε σε αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας αλλά σε αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους.

Κοινωνικές Επιπτώσεις 

Ως αποτέλεσμα της ψηλής και συνεχιζόμενης 
ανεργίας αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής 
μείωσης των μισθών και της αύξησης των 
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επισφαλών θέσεων εργασίας οι οποίες 
αμείβονται με μειωμένους μισθούς, στη Κύπρο 
καταγράφεται αύξηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού ενώ για πρώτη φορά 
καταγράφεται το φαινόμενο των ατόμων που ενώ 
εργάζονται, τα εισοδήματα τους δεν τους αρκούν 
για να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.

•	 Φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός: Το 
2015,  που έχουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 
αυξήθηκε στο 28,9% (244,000 άνθρωποι) από 
το 27,4% που ήταν το 2014. Ως αποτέλεσμα, 
το 2015 η Κύπρος καταγράφεται στην 6η 
χειρότερη χώρα με το μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη 
την ΕΕ.  

•	 Ο ρυθμός αύξησης που καταγράφεται από το 
2008 μέχρι το 2015,  είναι ο 2ος πιο ταχύς σε 
όλη την Ε.Ε μετά την Ελλάδα. 

•	 Φτώχεια μετά τις κοινωνικές παροχές : Όσοι 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ακόμα και 
μετά τις κοινωνικές παροχές, αυξάνονται 
από το 2012 και μετά. Από 14,7 % το 2012 
αυξήθηκε σε 15,3 % το 2013 και το 2015 
ανέβηκε στο 16,2. Μέσα σε 3 χρόνια (2013, 
2014, 2015) αυξήθηκε πέραν του 10%

•	 Υλική Στέρηση *: 140 χιλιάδες ή 15,4% 
βιώνει σοβαρή υλική στέρηση. (Το ποσοστό 
αυξήθηκε σε σχέση με το 2014 που ήταν 
15,3%.)

•	 Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά 
με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας * αυξάνεται 
συνεχώς και ραγδαία. Από 6,5 % το 2012 
αυξήθηκε σε 7,9 % το 2013, σε 9,7% το 2014 
και σκαρφάλωσε στο 10,9 % το 2015.  Μέσα 
σε 3 χρόνια 2013, 2014, 2015, αυξήθηκε κατά 
68% και το 2015 μάλιστα ξεπέρασε τον μέσο 
όρο της ΕΕ που είναι 10,5 %. 

•	 Ως αποτέλεσμα της ψηλής ανεργίας και 
της σοβαρής μείωσης σε μισθούς και 
εισοδήματα που επήλθε μεγάλος αριθμός 
εργαζομένων και μικρομεσαίων βρίσκονται 
σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης οικιστικού 
ή επαγγελματικού δανείου με αποτέλεσμα 
να βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της 
εκποίησης της πρώτης κατοικίας.

*το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω 
οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούσε για 
παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς 
του νερού/ρεύματος ή να έχει το χειμώνα 
θέρμανση ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά 
αναγκαία δαπάνη   

* Δείκτης Έντασης Εργασίας : Ο λόγος των μηνών 

που εργάστηκαν όλα τα μέλη του νοικοκυριού 
σε σχέση με το συνολικό αριθμό μηνών που 
μπορούσαν να είχαν δουλέψει.  

Εισοδηματική Ανισότητα

Η Κύπρος το 2012 ήταν περίπου στο μέσο των 
χωρών της ΕΕ στις εισοδηματικές ανισότητες. 
Μέσα σε τρία χρόνια το χάσμα αυξήθηκε με τους 
ταχύτερους ρυθμούς στην Ε.Ε με αποτέλεσμα το 
2015 να είμαστε μια από τις πιο άνισες κοινωνίες 
της ΕΕ.  Το 2014 στο 20% του φτωχότερου 
πληθυσμού της κοινωνίας κατανέμεται μόνο το 8% 
του συνολικού εισοδήματος, ενώ στο αντίστοιχο 
20% του πλουσιότερου πληθυσμού, κατανέμεται 
το 43.1% του συνολικού εισοδήματος. Το μερίδιο 
του συνολικού εισοδήματος του πλουσιότερου 10 
% των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 15 % από το 
2006 έως το 2015, ενώ το μερίδιο του εισοδήματος 
του φτωχότερου 10 % μειώθηκε ελαφρά κατά την 
ίδια περίοδο.

Οι κυριότεροι παράγοντες για την αύξηση των 
ανισοτήτων οφείλονται στην επιδείνωση των 
συνθηκών εργασίας λόγω των μειώσεων στους 
μισθούς και στην εξάπλωση των λεγόμενων 
ευέλικτων μορφών εργασίας.

Υγεία

•	 Δαπάνες Υγείας : Ενώ οι ανάγκες για δημόσια 
υγεία αυξάνονται, μειώθηκαν οι παροχές 
υγείας 20% περίπου. 

•	 Σε δαπάνες υγείας η Κύπρος κατατάσσεται 
τελευταία σε όλη την Ε.Ε. αφού ανέρχονται 
μόλις στο 2,6% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος 
στην ΕΕ είναι 7,2% 

•	 Η Κύπρος δαπανά 63,9% λιγότερα σε σχέση 
με τον μέσο όρο στην ΕΕ στην υγεία και 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση με μεγάλη 
διαφορά. 

•	 Φροντίδα : Οι δαπάνες για τη μακροχρόνια 
φροντίδα είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ 
(0,3 % του ΑΕΠ σε σύγκριση με 1,6 % κατά 
μέσο όρο στην ΕΕ).

Δαπάνες για Κοινωνική Προστασία
 
Κοινωνικές παροχές: Το 2014 δέχτηκαν βαθύ 
κούρεμα κατά 127 εκ και από τότε παρέμειναν 
στα ίδια χαμηλά επίπεδα. 

Δαπάνες - Κοινωνική προστασία : Τα κονδύλια 
στην Κύπρο ανέρχονται στο 12% του ΑΕΠ, την 
ίδια ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 19,2%. 
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Σ’ αυτή την κατηγορία η Κύπρος κατατάσσεται 
στην πέμπτη θέση από το τέλος, πίσω από 
την Ιρλανδία (9,6%), τη Λιθουανία (11,1%), τη 
Ρουμανία (11,5%) και τη Λετονία (11,5%). 

Δαπάνες - Ηλικιωμένοι: Για τα άτομα της τρίτης 
ηλικίας, οι δαπάνες ανέρχονται μόλις στο 5,8%, 
την ίδια ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 
10,3%. Η Κύπρος δαπανά 43,7% λιγότερα σε 
σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ και κατατάσσεται 
στη δεύτερη θέση από το τέλος (μαζί με τη 
Λιθουανία)

Δαπάνες - Ασθένειες και αναπηρία: Η Κύπρος 
είναι ουραγός αφού οι δαπάνες ανέρχονται μόλις 
στο 0,5% του ΑΕΠ, την ίδια ώρα που ο μέσος 
όρος στην ΕΕ είναι 2,8%. Η Κύπρος δαπανά 
82,1% λιγότερα σε σχέση με τον μέσο όρο στην 
ΕΕ και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση από το 
τέλος, πίσω από τη Βουλγαρία (0,2%).

Φορολογική Πολιτική
Στη περίοδο που ανασκοπούμε, είχαμε αύξηση 
στο συντελεστή ΦΠΑ στις αρχές του 2014.  
Συγκεκριμένα ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ 
αυξήθηκε από το 18% στο 19% ενώ ο μειωμένος 
συντελεστής αυξήθηκε από το 8% στο 9%.

Επίσης αύξηση είχαμε στα έσοδα από τη 
φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, λόγω της 
σχετικής απόφασης της κυβέρνησης, όπου λόγω 
της διαφοροποίησης των συντελεστών προς τα 
πάνω, η πλειοψηφία του κόσμου που είναι οι 
μικροϊδιοκτήτες φορολογήθηκαν περισσότερο.

Όσον αφορά τη φορολογία, η αναλογία των 
άμεσων και έμμεσων φόρων όχι μόνο συνεχίζει 
να βαραίνει υπέρ των έμμεσων φόρων αλλά 
η δυσαναλογία έχει ενταθεί. Το 2012 το 58,4% 
προερχόταν από έμμεσους φόρους και 41,6% 
από άμεσους φόρους.  Το 2016 αυξήθηκε στο 
60,9% από έμμεσους φόρους και μειώθηκε 
39,1% από άμεσους φόρους.

Η προσπάθεια της ΠΕΟ στο επόμενο χρονικό 
διάστημα θα επικεντρωθεί στο στόχο για 
ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των 
χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες και 
την εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα 
που να οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών.
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Κεφάλαιο 3ον
Η πολιτική, η δράση και οι αγώνες της 
ΠΕΟ ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, την 
απορρύθμιση της εργασίας και τη λιτότητα, 
για προστασία και προώθηση των εργατικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων.

1. Η απορρύθμιση της εργασίας 
και η υπόσκαψη της μισθωτής 
απασχόλησης.

Από την δεκαετία του 80’ όταν στην Ευρώπη 
αρχίζουν να επικρατούν οι ιδέες του 
νεοφιλελευθερισμού έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
απορρύθμισης της εργασίας και υπόσκαψης του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η διαδικασία αυτή γίνεται πιο εμφανής και 
βαθαίνει ακόμα περισσότερο όσο προχωρεί η 
διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης στην Ε.Ε.

Η βαθιά οικονομική κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος που στην Ευρώπη άρχισε το 
2008, χρησιμοποιήθηκε από τις κυρίαρχες 
νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης για να 
επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία 
της απορρύθμισης της εργασίας, ιδιαίτερα στις 
χώρες που εντάχθηκαν σε μνημόνια.  

Για τους θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού, 
η ρυθμισμένη εργασία μέσα από συλλογικές 
συμβάσεις απασχόλησης στοχοποιείται ως 
υπαίτια για την ακαμψία της οικονομίας.  Ο θεσμός 
της σύνδεσης των μισθών με τον πληθωρισμό, 
τις μισθολογικές κλίμακες και τις προσαυξήσεις 
και τον κατώτατο μισθό θεωρούνται αυτοματισμοί 
που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η σταθερή, μόνιμη απασχόληση θεωρείται 
εμπόδιο στην προσαρμοστικότητα των 
επιχειρήσεων.  Τα δημόσια συστήματα υγείας και 
κοινωνικής ασφάλισης θεωρούνται υπέρμετρο 
βάρος στα δημόσια οικονομικά με τη λύση 
να δίνεται στην κατεύθυνση της μείωσης των 
συντάξεων, στην επέκταση ή κατάργηση των 
ορίων συνταξιοδότησης και την προώθηση της 
ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι οργανισμοί που είναι κρατική ιδιοκτησία 
θεωρούνται ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και 
ότι αποτελούν βάρος για τα δημόσια οικονομικά.

Η ύπαρξη προστατευτικών ρυθμίσεων κατά τη 
διαδικασία των απολύσεων των εργαζομένων 
στοχοποιείται ως μηχανισμός που θέτει 
εμπόδια στην ελευθερία των επιχειρήσεων να 
παίρνουν αποφάσεις και να έχουν ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα.

Με σειρά αποφάσεων και κατευθύνσεων η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί το θεσμικό και 
πολιτικό υπόβαθρο για να επεκτείνει και να 
εντατικοποιήσει τη διαδικασία της απορρύθμισης 
και την ευελιξία στην εργασία.  Τέτοιες αποφάσεις 
είναι μεταξύ άλλων το Σύμφωνο Δημοσιονομικής 
Σταθερότητας και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξάμηνου.

Αυτή η διαδικασία ήταν πολύ πιο έντονη, βίαιη 
και ραγδαία στις χώρες που εντάχθηκαν στα 
λεγόμενα προγράμματα διάσωσης.

Στην Κύπρο οι προσπάθειες για απορρύθμιση της 
εργασίας έκαναν πιο έντονη την εμφάνιση τους 
μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και 
η δυνατότητα που είχαν οι εργοδότες να αντλούν 
φθηνό εργατικό προσωπικό από τις άλλες 
χώρες μέλη της Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκε από τους 
εργοδότες ως μηχανισμός για να υποσκαφθεί και 
να διαβρωθεί η ρύθμιση των όρων απασχόλησης 
μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  Τα 
προσωπικά συμβόλαια με όρους απασχόλησης 
υποδεέστερους από τις συμφωνημένες 
συλλογικές συμβάσεις, η αδήλωτη και παράνομη 
απασχόληση εργαζομένων  από τις χώρες της 
Ε.Ε. και εργαζομένων από τρίτες χώρες είναι 
οι βασικοί μηχανισμοί που χρησιμοποίησε το 
κεφάλαιο στην προσπάθεια του να απορρυθμίσει 
την εργασία.

Αυτή η διαδικασία έγινε ακόμα πιο έντονη και 
βίαιη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και 
της εφαρμογής στην Κύπρο με την εφαρμογή 
του μνημονίου που συμφώνησε η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη με την Τρόικα.

Η πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα 
ανεργία, ο φόβος και η ανασφάλεια που νιώθουν  
οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται για να ενταθεί 
και να επιταχυνθεί η διαδικασία απορρύθμισης 
της εργασίας.

Η εμβάθυνση και η εντατικοποίηση της 
απορρύθμισης της εργασίας στα χρόνια της 
κρίσης τεκμηριώνεται και με μια σειρά από 
στατιστικά στοιχεία.
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Το 2011 το ποσοστό μερικής απασχόλησης ήταν 
9,4%, το 2016 έφτασε το 13,4%.
Το 2011 το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης 
ήταν 12,8%, το 2016 έφτασε το 14,2%.  Η Κύπρος 
καταλαμβάνει την 6η πιο ψηλή θέση σε όλη την 
Ε.Ε.

Το 92,9% των εργαζομένων με απασχόληση 
ορισμένου χρόνου εργάζονται με αυτή τη μορφή 
όχι από επιλογή τους αλλά γιατί δεν βρίσκουν 
μόνιμη σταθερή απασχόληση.  Το ποσοστό αυτό 
είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά 
με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (είναι ο λόγος 
των μηνών που εργάστηκαν όλα τα μέλη του 
νοικοκυριού σε σχέση με το συνολικό αριθμό 
μηνών που θα μπορούσαν να είχαν δουλέψει) 
αυξάνεται συνεχώς και ραγδαία.  Το 2012 ήταν 
6,5%, το 2015 έφτασε στο 10,9%.  Ο μέσος όρος 
στην Ε.Ε. είναι 10,5%.

Το 35% των πτυχιούχων απασχολείται σε θέσεις 
εργασίας για τις οποίες η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας θεωρεί ότι δεν απαιτείται πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΠΕΟ διαβλέποντας έγκαιρα τις επιπτώσεις που 
η ένταξη της Κύπρου θα είχε στην οικονομία και 
την απασχόληση, ήδη από το 2006 επεξεργάστηκε 
πλαίσιο θέσεων με στόχο την προστασία και 
ενίσχυση του δικαιώματος της οργάνωσης, τη 
βελτίωση του διατάγματος για τον κατώτατο 
μισθό και την ισχυροποίηση της καθολικότητας 
της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων.

Όπως εκτιμήθηκε και στο 26ο Συνέδριο της ΠΕΟ 
ως αποτέλεσμα των πιέσεων και της παρέμβασης 
μας έγιναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή:
•	 Ψηφίστηκε ο Νόμος για την αναγνώριση 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του 
δικαιώματος παροχής συνδικαλιστικών 
διευκολύνσεων για σκοπούς αναγνώρισης 
για συλλογικές διαπραγματεύσεις.

•	 Τροποποιήθηκε ο νόμος που κυρώνει 
τη σύμβαση περί των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων διασαφηνίζοντας και 
διευρύνοντας το δικαίωμα για πρόσβαση 
στους χώρους εργασίας των συνδικαλιστικών 
στελεχών.

•	 Διευρύνθηκε ο κατάλογος των επαγγελμάτων 
που καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό.

•	 Βελτιώθηκε ο νόμος για την προστασία των 

μισθών.
•	 Εισήχθη υποχρέωση των εργοδοτών να 

δηλώνουν αμέσως την πρόσληψη των 
εργοδοτουμένων τους και να εκδίδουν έντυπο 
απασχόλησης.

•	 Τροποποιήθηκε το πρότυπο συμβόλαιο για 
ανάληψη έργων του δημοσίου εισάγοντας 
σημαντικές υποχρεώσεις στον κυρίως 
εργολάβο αναφορικά με την εφαρμογή των 
συλλογικών συμβάσεων και την παράνομη 
και αδήλωτη απασχόληση.

Αναλύοντας την κατάσταση όπως δημιουργήθηκε 
τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της 
επικράτησης των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών, η ΠΕΟ εκτίμησε ότι χρειάζονται 
περαιτέρω μέτρα στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης και της προστασίας των ρυθμισμένων 
όρων απασχόλησης και της αποκατάστασης 
της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ εργασίας και 
κεφαλαίου.

Το σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου  
στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε εθελούσιες 
συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 
και σε όρους απασχόλησης που είναι αποτέλεσμα 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες δεν 
έχουν νομική ισχύ. Στις σημερινές συνθήκες της 
επέλασης του νεοφιλελευθερισμού, της ψηλής 
ανεργίας, της αμφισβήτησης και υπόσκαψης 
της οργάνωσης οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν 
αποτελούν πλέον επαρκή ασπίδα προστασίας 
για τους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερα οξύ παρουσιάζεται το πρόβλημα της 
απορρύθμισης και της υπερεκμετάλλευσης των 
εργαζομένων σε κλάδους όπου υπάρχει κλαδική 
συλλογική σύμβαση, αλλά αριθμός εργοδοτών 
δεν εφαρμόζει αυτές τις συμβάσεις καθώς και 
σε επιχειρήσεις και κλάδους στους οποίους 
για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις.

Στη βάση αυτών των αναλύσεων το Γ.Σ. της 
ΠΕΟ σε συνεδρία του την 1/12/2014 ενέκρινε 
πλαίσιο θέσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας και την προστασία της μισθωτής 
απασχόλησης.  Οι θέσεις αυτές αποτέλεσαν το 
βασικό πυρήνα πάνω στον οποίο κινήθηκαν 
οι προσπάθειες και ενέργειες μας στα χρόνια 
που ανασκοπεί η έκθεση δράσης προς το 27ο 
Συνέδριο της ΠΕΟ.
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Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων
 
Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που 
συνομολογούνται μεταξύ συντεχνιών που 
εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και των 
εργοδοτικών συνδέσμων ή μεμονωμένων 
εργοδοτών, αποτέλεσαν για χρόνια τη βάση 
πάνω στην οποία στηρίχθηκε η διαμόρφωση 
των μισθών και άλλων όρων απασχόλησης 
των εργαζομένων στην Κύπρο.  Τα τελευταία 
χρόνια το πεδίο εφαρμογής των συμφωνημένων 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας διαβρώθηκε 
και συρρικνώθηκε.

Οι μεγάλες παγκύπριες κλαδικές, τομεακές 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν 
εφαρμόζονται από όλες τις επιχειρήσεις του 
κλάδου, δημιουργώντας φαινόμενα αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. 
Σε επιχειρήσεις που υπάρχουν και λειτουργούν 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτές αφορούν 
ένα μέρος των εργαζομένων, ενώ σημαντικό 
μέρος του προσωπικού εργοδοτείται με 
προσωπικά συμβόλαια, με όρους υποδεέστερους 
από αυτούς που προνοούνται στις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας.  Αποτέλεσμα η δημιουργία 
εργαζομένων που ενώ ασκούν την ίδια εργασία 
έχουν διαφορετικούς όρους απασχόλησης.

Παρουσιάζονται επίσης φαινόμενα μερικής και όχι 
ολοκληρωτικής εφαρμογής όλων των προνοιών 
των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας όπως και τα φαινόμενα ανάθεσης μέρος 
των εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικούς 
συνεργάτες outsourcing όπου οι εργαζόμενοι σ’ 
αυτές τις νέες δομές εργοδοτούνται με όρους 
υποδεέστερους από τις συλλογικές συμβάσεις 
χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη.  

Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα και με στόχο 
την επαναφορά της βαρύτητας των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας στη διαμόρφωση των 
όρων απασχόλησης, το Γ.Σ. της ΠΕΟ έθεσε ως 
ένα από τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής 
μας την εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που 
θα υποχρεώνουν τους εργοδότες σε καθολική 
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη μετά την 
εκλογή της απέσυρε από τη Βουλή και αρνείτο 
να επανακαταθέσει νομοσχέδιο, που κατέθεσε 
η προηγούμενη κυβέρνηση με το οποίο δινόταν 
το δικαίωμα στον Υπουργό Εργασίας να εκδίδει 
διατάγματα επέκτασης της εφαρμογής των 

συλλογικών συμβάσεων σ’ όλες τις επιχειρήσεις 
ενός κλάδου ή σε ομοειδής επιχειρήσεις, 
εστιάσαμε σε ρυθμίσεις σε κλαδικό επίπεδο 
δίνοντας έμφαση σε πρώτο στάδιο στις δυο 
μεγάλες παγκύπριες κλαδικές συμβάσεις της 
ξενοδοχειακής και της οικοδομικής βιομηχανίας.

Μετά από πολλές προσπάθειες πετύχαμε κατά 
την ανανέωση της σύμβασης για την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία το 2016 συμφωνία με την εργοδοτική 
πλευρά έτσι που βασικοί όροι της σύμβασης, η 
πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, οι αργίες και η 
καταβολή ταμείου προνοίας, να περιληφθούν 
στον κανονισμό για τους όρους απασχόλησης 
των εργαζομένων στα ξενοδοχεία αποκτώντας 
έτσι το νομικό υπόβαθρο που καθιστά αυτούς 
τους όρους υποχρεωτικούς για όλους τους 
εργαζόμενους.

Εκτιμούμε ως ιδιαίτερα σημαντικό το αποτέλεσμα 
που είχαμε. Η συμπερίληψη βασικών όρων 
της συλλογικής σύμβασης στους κανονισμούς 
λειτουργεί υποβοηθητικά στον αγώνα μας για 
τερματισμό των φαινομένων εργαζομένων 
δυο και τριών ταχυτήτων στη ξενοδοχειακή 
βιομηχανία.  Θέτει επίσης τις βάσεις για να 
υπάρξουν παρόμοιες ρυθμίσεις και σε άλλους 
τομείς όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις.  

Παρόμοια προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη 
στην οικοδομική βιομηχανία όπου οι κλαδικές 
συντεχνίες της ΠΕΟ και της ΣΕΚ διεκδικούν τη 
δημιουργία νόμου στον οποίο να περιληφθούν 
βασικά άρθρα της σύμβασης της οικοδομικής 
βιομηχανίας.

Η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων που θα 
υποχρεώνει τους εργοδότες να εφαρμόζουν 
τις συλλογικές συμβάσεις είναι η μια πτυχή 
της προσπάθειας μας.  Τεράστια σημασία έχει 
η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση μας 
στα φαινόμενα παραβιάσεων των συλλογικών 
συμβάσεων και στην επιλεκτική εφαρμογή τους.  
Στην περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση δράσης με 
βάση τα στοιχεία που δίνονται στο κεφάλαιο για 
τις απεργίες, ο μεγαλύτερος αριθμός απεργιών 
έγινε έχοντας ως αντικείμενο την παραβίαση 
συλλογικών συμβάσεων.

Ο αγώνας για πλήρη και καθολική εφαρμογή των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας αντικειμενικά 
θα βρίσκεται στο κέντρο των ενεργειών μας για 
τα επόμενα χρόνια.

Στόχος μας, οι ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν 
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τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες 
συλλογικές συμβάσεις να επεκταθούν σ’ 
όλους τους τομείς που υπάρχουν συλλογικές 
συμβάσεις. Η εισαγωγή αυτών των ρυθμίσεων 
θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση 
της αντιμετώπισης του φαινομένου υπόσκαψης 
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  Ο πιο 
αποφασιστικός παράγοντας φυσικά είναι η 
οργάνωση των εργαζομένων και η συλλογική 
αντίδραση ενάντια στις παραβιάσεις και την 
καταπάτηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Αγώνας για καθιέρωση πλαισίου για 
μίνιμουμ όρους απασχόλησης

Στο σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, 
όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί από 
τα πρώτα χρόνια δράσης του συνδικαλιστικού 
κινήματος, οι όροι απασχόλησης διαμορφώνονται 
κατά κύριο λόγο μέσα από τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας οι οποίες καλύπτουν σχεδόν 
όλους τους βασικούς κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας στην Κύπρο.  Η νομοθετική 
παρέμβαση για κατοχύρωση μίνιμουμ όρων 
απασχόλησης περιορίζεται κατά κύριο λόγο 
σε τομείς της οικονομίας όπου δεν υπάρχει 
συνδικαλιστική κάλυψη.  Αυτό γίνεται με το 
διάταγμα για τον κατώτατο μισθό το οποίο από 
το 2012 καλύπτει τα επαγγέλματα των πωλητών, 
γραφέων, νοσηλευτικών βοηθών, βοηθών 
παιδοκόμων, βρεφοκόμων, σχολικών βοηθών, 
φρουρών, φροντιστών και των εργαζομένων σε 
συνεργεία καθαρισμού.

Στη διαμόρφωση αυτού του συστήματος 
καθοριστικός, αποφασιστικός παράγοντας 
ήταν το γεγονός ότι ο συσχετισμός δυνάμεων 
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών 
εξασφάλιζε μια ικανοποιητική ισορροπία 
συμφερόντων και δικαιωμάτων. Για θέματα 
όπως η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή 
(ΑΤΑ), η παραχώρηση 13ου μισθού κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων, ο τρόπος 
αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης, 
ο τρόπος αποζημίωσης των δημόσιων αργιών 
εφαρμόζονταν για ένα μεγάλο μέρος των 
εργαζομένων οι ρυθμίσεις που ίσχυαν σε 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  Από όσα 
έχουν αναφερθεί πιο πάνω είναι σαφές ότι στις 
σημερινές συνθήκες αυτός ο συσχετισμός έχει 
ανατραπεί σε βάρος της εργασίας.  

Η κατάσταση αυτή έχει διαφοροποιηθεί 
δραματικά τα τελευταία χρόνια.  Οι τομείς της 
οικονομίας, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών 

όπου  οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις διευρύνονται.  Ιδιαίτερα 
στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης οι 
εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν τη ψηλή προσφορά 
εργατικού προσωπικού λόγω της ανεργίας για 
να προσλαμβάνουν προσοντούχο, εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό και άλλο προσωπικό, 
με εξευτελιστικούς μισθούς και χωρίς 
οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα.   Η παραχώρηση 
13ου μισθού, η αυξημένη χρηματική αποζημίωση 
των εργαζομένων σε περίπτωση απασχόλησης 
πέραν του κανονικού ωραρίου, οι πληρωμένες 
δημόσιες αργίες, ολοένα και περισσότερο 
θεωρούνται από τους εργοδότες υπερβολές σε 
σχέση με το πλαίσιο απασχόλησης.

Μπροστά σ’ αυτά τα φαινόμενα η ΠΕΟ κρίνει 
απαραίτητη τη νομική κατοχύρωση ελάχιστων 
όρων απασχόλησης και για όσους εργαζόμενους 
δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας.

Μια νομοθεσία για μίνιμουμ δεσμευτικούς 
όρους απασχόλησης για αυτές τις ομάδες 
εργαζομένων πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα 
όπως μίνιμουμ μισθός πρόσληψης, 13ο μισθός, 
ρυθμίσεις για αποζημίωση για εργασία πέραν του 
κανονικού ωραρίου, καθορισμό υποχρεωτικών 
αργιών και τρόπο αποζημίωσης τους, αυτόματη 
αναπροσαρμογή μισθών με βάση την κίνηση του 
πληθωρισμού.

Η διαμόρφωση ενός μίνιμουμ νομοθετημένου 
πλαισίου όρων απασχόλησης και για τις 
ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται από 
συμβάσεις καθίσταται σήμερα αναγκαιότητα 
με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου 
των εργαζομένων φτωχών και σμίκρυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ μισθών και 
κερδών οι οποίες έχουν διευρυνθεί δραματικά τα 
τελευταία χρόνια.

Αγώνας ενάντια την παράνομη και 
αδήλωτη απασχόληση

Η παράνομη και αδήλωτη εργοδότηση 
εργαζομένων από τρίτες χώρες και η εργοδότηση 
εργαζομένων χωρίς να δηλώνονται στο Τ.Κ.Α. είναι 
μια από τις πιο συχνές μεθόδους που το κεφάλαιο 
χρησιμοποιεί στην προσπάθεια του για φθηνή 
εργατική δύναμη, για εργασία χωρίς προστασία 
και δικαιώματα.  Το φαινόμενο της παράνομης 
και αδήλωτης εργασίας δεν είναι σημερινό, όμως 
στα χρόνια της κρίσης αυτό παρουσίασε έξαρση, 
αφού οι εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν το φόβο, την 
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ανασφάλεια, την ανάγκη των εργαζομένων για ένα εισόδημα, για να προωθούν την απροστάτευτη και 
ανασφάλιστη εργασία.  

Η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία πέρα από μηχανισμός εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης 
αποτελεί και μηχανισμό αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργοδοτών και μηχανισμό αφαίρεσης 
εσόδων από το κράτος, όπως και μέσον μείωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων

Ο αγώνας για πάταξη και περιορισμό της παράνομης και αδήλωτης εργασίας αποτελεί μέρος της 
συνολικής προσπάθειας για ρυθμισμένη, αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα και ταυτόχρονα μέρος της 
προσπάθειας για καταπολέμηση των διακρίσεων.

Με βάση τα στοιχεία των Μικτών Κλιμακίων Επιθεώρησης που λειτουργούν στο Υπουργείο Εργασίας 
από το 2009 για την περίοδο 2013-2016 από τις κατά έτος επιθεωρήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα 
ευρήματα σε σχέση με την αδήλωτη και παράνομη εργασία.

Την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
πετύχαμε μετά από πολλές προσπάθειες και 
πιέσεις περαιτέρω βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο 
που διέπει την παράνομη και αδήλωτη εργασία.  
Τον Μάιο του 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε σειρά τροποποιήσεων στο νόμο για τις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στους σχετικούς 
κανονισμούς με στόχο να γίνει πιο αυστηρό 
και αποτρεπτικό το πλαίσιο που διέπει τη μη 
εγγραφή στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τη παράλειψη πληρωμής των 
εισφορών στο Τ.Κ.Α.

Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν 
αφορούν:
•	 Υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει τον 

εργαζόμενο στο Τ.Κ.Α. την προηγούμενη 

μέρα της έναρξης της απασχόλησης.
•	 Επιβολή διοικητικού προστίμου €500 για κάθε 

αδήλωτο εργαζόμενο για κάθε μήνα που είναι 
αδήλωτος.

•	 Δυνατότητα αναστολής των εργασιών 
της επιχείρησης σε περιπτώσεις που κατ’ 
εξακολούθηση υπάρχει παραβίαση του 
νόμου.

•	 Εισαγωγή πρόνοιας με την οποία ο εργοδότης 
υποχρεούται να πληρώσει κοινωνικές 
ασφαλίσεις σε περίπτωση αδήλωτης εργασίας 
τουλάχιστον για 6 μήνες εκτός αν αποδείξει 
ότι η περίοδος απασχόλησης ήταν λιγότερη 
από αυτή την περίοδο.

Η ΠΕΟ τοποθετήθηκε θετικά στη ψήφιση του 
νομοσχεδίου και των κανονισμών αφού όπως 

Το σύνολο αφορά τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας που επιθεωρήθηκαν.

Σ’ ότι αφορά την εθνοτική καταγωγή των αδήλωτων εργαζομένων με βάση τα ευρήματα των μικτών 
κλιμακίων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αδήλωτων εργαζομένων είναι κοινοτικοί εργαζόμενοι.
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έχει λεχθεί είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα 
μπροστά, στην προσπάθεια που εδώ και 
χρόνια καταβάλλουμε για αποτελεσματικά μέτρα 
πάταξης της αδήλωτης εργασίας.

Εκφράσαμε επιφυλάξεις για τα ακόλουθα 
ζητήματα:
•	 Την μη καθολική κάλυψη  των εργαζομένων.  

Οι πρόνοιες του νόμου δεν ισχύουν για όσους 
είναι οικιακοί εργαζόμενοι.

•	 Τη περίοδο χάριτος των 3 μηνών.
•	 Διαφωνία εκφράσαμε με την πρόνοια για να 

ορίζονται ως επιθεωρητές  άλλα πρόσωπα 
που δεν είναι λειτουργοί του Υπουργείου 
ή δημόσιοι λειτουργοί.  Ο λόγος της 
διαφωνίας μας έγκειται στο γεγονός ότι το 
Υπουργείο στοχεύει να αναθέσει καθήκοντα 
επιθεώρησης με τη μέθοδο της αγοράς 
υπηρεσιών, καθιστώντας ουσιαστικά άτομα 
που θα προσφέρουν εξαρτημένη / μισθωτή 
απασχόληση σε αυτοεργοδοτούμενους.  
Κάτι τέτοιο η ΠΕΟ θεωρεί ότι συντείνει στην 
απορρύθμιση της εργασίας  μάλιστα από 
το Υπουργείο Εργασίας  που είναι θεσμικά 
εντεταλμένο να ελέγχει ότι δεν γίνεται 
κατάχρηση και εκμετάλλευση της εργασίας.

Σε συνέχεια των αλλαγών που έγιναν για την 
αδήλωτη εργασία τον Ιούλιο του 2017, το 
Υπουργείο Εργασίας κατάθεσε στη Βουλή 
νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργείται στη  
Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Ενιαία 
Υπηρεσία Επιθεώρησης.

Η ΠΕΟ τάσσεται υπέρ της ενοποίησης των δομών 
επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας αφού 
εκτιμά ότι αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ελέγχων.  Επιφυλάξεις 
υπάρχουν για συγκεκριμένες πρόνοιες του 
νομοσχεδίου και ειδικότερα για την πρόνοια με 
την οποία δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης της 
υπηρεσίας με τη μίσθωση υπηρεσιών όπως και 
με την ανάθεση σ’ αυτή την υπηρεσία του ελέγχου 
για θέματα της νομοθεσίας για το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα.  Είναι η θέση της ΠΕΟ ότι 
κάτι τέτοιο εκφεύγει του ρόλου και του στόχου που 
θα πρέπει να έχει η Υπηρεσία Επιθεώρησης.

Η σημαντική βελτίωση που πετύχαμε στον 
νόμο που διέπει την παράνομη και αδήλωτη 
εργασία αποτελεί εργαλείο στον αγώνα για 
πάταξη και περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.  
Έχει τεράστια σημασία αυτά τα εργαλεία να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από το 
αρμόδιο Υπουργείο και να στηθούν οι αναγκαίες 

δομές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική 
αξιοποίηση του νόμου και των κανονισμών.

Αγορά υπηρεσιών – συγκαλυμμένη 
απασχόληση

Μια μορφή εργασίας η οποία τα τελευταία χρόνια 
εξαπλώνεται είναι η αγορά υπηρεσιών.  Με τη 
μέθοδο αυτή ουσιαστικά υποκρύπτεται η σχέση 
εξάρτησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη, 
ο εργαζόμενος ο οποίος είναι σε μισθωτή 
απασχόληση βαφτίζεται αυτοεργοδοτούμενος 
με αποτέλεσμα ο εργοδότης να απαλλάσσεται 
από τις οποιεσδήποτε νομικές δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις έναντι αυτών των εργαζομένων.  

Στην έξαρση και την αύξηση του φαινομένου 
της μίσθωσης και αγοράς υπηρεσιών συνέτεινε 
καθοριστικά η πολιτική που ακολούθησε η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη.  Η κυβέρνηση και 
άμεσα και έμμεσα ενθαρρύνει και προωθεί την 
μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών στα πλαίσια της 
γενικότερης πολιτικής της για απορρύθμιση της 
εργασίας και προώθηση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης.  Μια από τις πρώτες αποφάσεις 
που η κυβέρνηση έλαβε με την ανάληψη της 
διακυβέρνησης ήταν η διάλυση του ΙΔΑΒΕΠ, που 
ήταν ο φορέας εργοδότησης των εκπαιδευτικών 
που απασχολούνταν στα Κρατικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης και η μετατροπή πέραν από 1000 
εκπαιδευτικών σε αυτοεργοδοτούμενους με τη 
μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.  Ταυτόχρονα 
με την πολιτική της πλήρης παγοποίησης των 
προσλήψεων, της απαγόρευσης πλήρωσης 
θέσεων που κενώνονται  λόγω προαγωγής ή 
αφυπηρετήσεων στο δημόσιο, ημιδημόσιο τομέα 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση έμμεσα 
ωθούσε τους φορείς αυτούς στη χρησιμοποίηση 
της αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών.

Η πολιτική ενθάρρυνσης που εφάρμοσε η 
κυβέρνηση στην αγορά υπηρεσιών αξιοποιήθηκε 
όπως ήταν αναμενόμενο και από τον ιδιωτικό τομέα 
ο οποίος άρχισε να απασχολεί εργαζόμενους με 
αυτή τη μέθοδο .

Η ΠΕΟ εκτιμώντας τους κινδύνους που αυτό 
το φαινόμενο δημιουργεί κινήθηκε προς τρεις 
κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση είναι προς το Υπουργείο 
Εργασίας απαιτώντας τη νομοθετική ρύθμιση 
των χαρακτηριστικών που ορίζουν μια σχέση 
απασχόλησης ως μισθωτή απασχόληση με βάση 
και τις κατευθύνσεις της σχετικής σύστασης αρ. 
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198 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Η δεύτερη κατεύθυνση ήταν προς το Υπουργείο 
Οικονομικών απαιτώντας να ενεργήσει έτσι 
που να τερματιστεί η πρακτική της κάλυψης 
των αναγκών σε θέσεις εργασίας στο δημόσιο 
– ημιδημόσιο τομέα και τοπική αυτοδιοίκηση με 
αγορά υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα σ’ ότι αφορά τους εργαζόμενους στα 
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης προχωρήσαμε 
σε προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο ενάντια 
στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να μην 
αναγνωρίσουν στα άτομα αυτά το καθεστώς του 
μισθωτού για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι από πλευράς 
Υπουργείου Εργασίας και κυβέρνησης 
γενικότερα δεν υπήρξε ανταπόκριση στις θέσεις 
που καταθέσαμε για ρύθμιση του προβλήματος.  
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και 
το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας καταφεύγει σε 
συγκεκαλυμμένη εργοδότηση με τη μίσθωση 
υπηρεσιών.

Η εξάπλωση αυτού του φαινομένου είναι 
ανησυχητική και επικίνδυνη.  Οι εργαζόμενοι με 
την αγορά υπηρεσιών υπόκεινται σε ακραίες 
μορφές εκμετάλλευσης και ουσιαστικά είναι από 
τους πλέον εκτεθειμένους εργαζόμενους αφού 
δεν θεωρούνται καν μισθωτοί.

Η ρύθμιση αυτού του θέματος και ο περιορισμός 
των δυνατοτήτων ιδιαίτερα του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα να καταφεύγει στην 
αγορά υπηρεσιών είναι ένας από τους βασικούς 
πυλώνες στην προσπάθεια μας για να τεθούν 
εμπόδια στη διαδικασία απορρύθμισης της 
εργασίας.

Αγώνας για την εφαρμογή της αρχής
της ισότητας μεταχείρισης κατά την 
άσκηση της αρχής της ελεύθερης 
διακίνησης εργαζομένων

Η ελευθερία διακίνησης εργαζομένων αποτελεί 
μια από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 
εδράζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό το δικαίωμα του κάθε πολίτη χώρας μέλους 
της Ε.Ε. να κινηθεί ελεύθερα εντός της Ένωσης με 
στόχο την αναζήτηση εργασίας χρησιμοποιείται 
από το κεφάλαιο ως μηχανισμός άντλησης 
φθηνής εργατικής δύναμης.

Ιδιαίτερα μετά το μεγάλο κύμα διεύρυνσης της 

Ε.Ε. το 2004 με την ένταξη στην Ε.Ε. των πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών, χώρες που πέρασαν από 
ένα κύμα βίαιης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης 
της οικονομίας το οποίο οδήγησε σε αύξηση 
της ανεργίας και ραγδαία μείωση του βιοτικού 
επιπέδου, η εσωτερική αγορά εργασίας της Ε.Ε. 
διευρύνθηκε με εκατομμύρια εργαζόμενους που 
αναζητούσαν εργασία σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. 

Η Κύπρος η οποία εντάχθηκε στην Ε.Ε. το 2004, 
λόγω του ψηλού ρυθμού ανάπτυξης, του ψηλού 
βιοτικού της επιπέδου σε σύγκριση με τις άλλες 
χώρες και της ελλείψης που παρατηρούνταν τότε 
σε εργατικό δυναμικό αποτέλεσε χώρα εισδοχής 
εργαζομένων από τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Η δυνατότητα άντλησης εργαζομένων από τις 
άλλες χώρες της Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκε από τους 
εργοδότες ως μηχανισμός άντλησης φθηνής 
εργασίας παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας της 
μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων με διαφορετική 
εθνοτική καταγωγή και δημιουργώντας 
ταυτόχρονα και αισθήματα ανταγωνισμού μεταξύ 
των ιδίων των εργαζομένων.

Η ΠΕΟ με τον ταξικό προσανατολισμό της 
έγκαιρα ανάλυσε τις επιπτώσεις που η ελεύθερη 
διακίνηση εργαζομένων θα είχε πάνω στον κόσμο 
της εργασίας και κατεύθυνε τη δράση και τις 
ενέργειες της στην προσπάθεια ανατροπής της 
χρησιμοποίησης των κοινοτικών εργαζομένων 
ως φθηνής εργατικής δύναμης.

Θέσαμε ως προμετωπίδα των ενεργειών μας 
την εισαγωγή μέτρων που θα επιβάλλουν 
την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της 
μεταχείρισης και θα δημιουργούν κόστος στους 
εργοδότες που παραβιάζουν αυτή την αρχή.

Το 2012 ως αποτέλεσμα των συζητήσεων 
που έγιναν μεταξύ συντεχνιών, εργοδοτών και 
Υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε στην Βουλή 
νομοσχέδιο που αφορούσε εφαρμοστικές 
διατάξεις για τον κανονισμό της Ε.Ε. για την 
ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο αυτό αποσύρθηκε μετά από την 
εκλογή της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Μετά από πολλές προσπάθειες και πιέσεις και 
σαν αποτέλεσμα της υιοθέτησης από την Ε.Ε. της 
οδηγίας 2014/54/ΕΕ για την εφαρμογή  μέτρων 
που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων με την οποία η 
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Κύπρος ήταν υποχρεωμένη να εναρμονιστεί, 
ψηφίστηκε τον Απρίλη του 2017  σχετικός Νόμος.

Βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας:
Ο Νόμος εφαρμόζεται συγκεκριμένα για τα 
πιο κάτω θέματα: για την πρόσβαση στην 
απασχόληση, τους όρους απασχόλησης, την 
πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και επιλεξιμότητα 
στα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, 
την πρόσβαση στη κατάρτιση και τη στέγαση, τη 
βοήθεια από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
και τη πρόσβαση των τέκνων των εργαζομένων 
στην εκπαίδευση, μαθητεία και επαγγελματική 
κατάρτιση. Είναι σημαντικό ότι στον καθορισμό 
του πεδίου εφαρμογής του Νόμου,  πέραν της πιο 
πάνω παράθεσης των συγκεκριμένων θεμάτων 
στα οποία εφαρμόζεται ο Νόμος, ότι υιοθετούνται 
στο Νόμο και τα άρθρα 1-10 του Κανονισμού 
492/2011, στα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό 
καλύπτεται η ισότητα μεταχείρισης. Ειδικότερα 
στο άρθρο 7(1) του Κανονισμού αναφέρεται επί 
λέξει ότι: 
«Ο εργαζόμενος υπήκοος ενός κράτους μέλους 
δεν δύναται στην επικράτεια των άλλων μελών, 
να έχει, λόγω της ιθαγένειας του, διαφορετική 
μεταχείριση από τους ημεδαπούς εργαζομένους, 
ως προς τους όρους απασχόλησης και 
εργασίας, ιδίως όσον αφορά την αμοιβή, την 
απόλυση, την επαγγελματική επανένταξη ή την 
επαναπασχόληση αν έχει καταστεί άνεργος»   

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου είναι 
ο Υπουργός Εργασίας ή εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
ορίζει επιθεωρητές για τον έλεγχο της τήρησης 
των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, ο 
οποίος έλεγχος μπορεί να διενεργείται είτε 
αυτεπάγγελτα είτε μετά από υποβολή παραπόνου. 
Η παρεμπόδιση του έργου των επιθεωρητών με 
οποιανδήποτε τρόπο είναι ποινικό αδίκημα που 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή 3000 
ευρώ πρόστιμο ή και τα δύο μαζί. 

Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε συνδικαλιστικές 
και άλλες οργανώσεις να παρεμβαίνουν σε 
διοικητική και/η δικαστική διαδικασία είτε εξ 
ονόματος είτε προς υποστήριξη του εργαζομένου 
έχοντας όμως τη συναίνεση του εργαζομένου. 

Ο Νόμος προβλέπει διορισμό τριμελούς 
επιτροπής, αποτελούμενης από το Γενικό 
Διευθυντή και υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Εργασίας για την επιβολή διοικητικού 
προστίμου στους παρανομούντες, το ύψος του 

οποίου θα αποφασίζεται λαμβανομένων υπόψη 
της φύσης, της σοβαρότητας της παράβασης και 
του τυχόν επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα της 
παράβασης, χωρίς να υπερβαίνει τις €10 000 και 
σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης που 
δεν υπερβαίνει τις €20 000.

Πρόσωπο που καταδικάζεται για παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου και/η 
των άρθρων 1 ως 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ.492/2011 υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που 
δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή €50 000 ή και στις δύο 
ποινές. 

Η ψήφιση του νόμου ενισχύει σημαντικά το 
οπλοστάσιο μας στον αγώνα ενάντια στη 
χρησιμοποίηση εργαζομένων από άλλες χώρες 
ως μέσο για απορρύθμιση της εργασίας.

Η απαίτηση για πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα νομοθεσία 
και η παρακολούθηση της εφαρμογής του 
νόμου θα είναι στις προτεραιότητες μας.  
Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχίσουμε και να 
εντατικοποιήσουμε τις δράσεις μας στον τομέα 
της οργάνωσης και ένταξης των κοινοτικών και 
εργαζομένων από τρίτες χώρες στην ΠΕΟ.

Η απαίτηση για πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα νομοθεσία 
και η παρακολούθηση της εφαρμογής του 
νόμου θα είναι στις προτεραιότητες μας.  
Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχίσουμε και να 
εντατικοποιήσουμε τις δράσεις μας στον τομέα 
της οργάνωσης και ένταξης των κοινοτικών και 
εργαζομένων από τρίτες χώρες.

2. Η προσπάθεια για αποτροπή των 
ιδιωτικοποιήσεων.

Από θέση αρχής η ΠΕΟ τάσσεται ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις. Η διαχρονική αυτή θέση 
εδράζεται στη λογική ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν 
αποτελούν απλώς και μόνο ένα οικονομικό ζήτημα, 
για τον ουσιαστικό λόγο ότι αποτελούν στην 
πράξη μια πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση, 
νεοφιλελεύθερης λογικής και φιλοσοφίας, η 
οποία λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα των 
εργαζομένων και της κοινωνίας. 

Με τις ιδιωτικοποιήσεις, οι μεγάλες επενδύσεις 
που έγιναν από το κράτος και ο πλούτος που 
παράχθηκε παραχωρείται σε εξευτελιστικές τιμές 
στο ιδιωτικό κεφάλαιο.  
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Έχει επίσης αποδειχτεί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις 
μακροπρόθεσμα υπονομεύουν το κοινωνικό 
συμφέρον της κοινωνίας συνολικά, αυξάνουν τις 
τιμές για τους καταναλωτές, επιφέρουν αφόρητες 
πιέσεις στα δικαιώματα και στο επίπεδο 
των μισθών του συνόλου των εργαζομένων, 
καταλήγουν σε απολύσεις που διογκώνουν την 
ανεργία, απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις, 
ενισχύουν την αμφισβήτηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων και ισχυροποιούν το ρόλο των 
πολυεθνικών.  Αυτά επιβεβαιώνονται με μια σειρά 
από παραδείγματα από χώρες που προχώρησαν 
σε ιδιωτικοποιήσεις, επιβεβαιώνεται και από την 
περίπτωση της Αρχής Λιμένων όπου δημόσια 
περιουσία εκατομμυρίων δόθηκε σε ιδιώτες οι 
οποίοι επέβαλαν δραστικές αυξήσεις στα τέλη και 
οι οποίες τελικά καταλήγουν στους καταναλωτές.  
Δεν είναι εξάλλου άσχετο με αυτές τις εκτιμήσεις 
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές 
χώρες υπάρχει τάση επανακρατικοποίησης.
Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι άμεσα συνυφασμένες 
με το ζήτημα του κρατικού ή ιδιωτικού ελέγχου 
των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών 
μιας οικονομίας. Στην δική μας αντίληψη η 
οικονομική ανάπτυξη για να μπορεί πραγματικά 
να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, 
πρέπει να παράγει πρόοδο και ευημερία για τους 
πολλούς και όχι πλούτο για τους λίγους. 

Ο αγώνας για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων 
2013-2017 
Την περίοδο που εξετάζει η έκθεση δράσης, στη 
χώρα μας έγινε μια άνευ προηγουμένου επίθεση 
ενάντια στους δημόσιους οργανισμούς από την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη, η οποία στόχευσε σε 
σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις εκμεταλλευόμενη 
την κρίση, την ύπαρξη του Μνημονίου και την 
υποστήριξη της Τρόικα.  

Η ΠΕΟ μέσα αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες 
συνθήκες έθεσε στις πρώτες προτεραιότητες της 
τη μάχη για αποτροπή αυτής της προσπάθειας.  
Δικαιούμαστε να πούμε ότι η ΠΕΟ, με τη 
βοήθεια των εργαζομένων και της κοινωνίας 
ευρύτερα, κατάφερε να σταθεί ανάχωμα σε 
αυτούς τους  σχεδιασμούς. Λόγω της σταθερής, 
υπεύθυνης και αποφασιστικής στάσης της ΠΕΟ 
και της Αριστεράς, έγινε κατορθωτό να κτιστούν 
ισχυρά μέτωπα αντίστασης στους ημικρατικούς 
οργανισμούς, τα οποία βρήκαν υποστήριξη 
εξελικτικά από την κοινωνία και τελικά  καταφέραμε 
να εμποδίσουμε μέχρι σήμερα το ξεπούλημα των 
πλέον σημαντικών οργανισμών κοινής ωφελείας 
που είναι η CYTA και η ΑΗΚ. Είναι γενικά αποδεκτό 
ότι η στάση της ΠΕΟ, η στάση της ΣΗΔΗΚΕΚ 

και των κλαδικών της στους υπό ιδιωτικοποίηση 
οργανισμούς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών. Με 
αποφασιστικότητα και δυναμισμό, μπήκαμε 
μπροστά, δημιουργήσαμε συνθήκες ενότητας 
των εργαζομένων, πήραμε πρωτοβουλίες, 
πραγματοποιήσαμε δυναμικές κινητοποιήσεις  
και καταφέραμε να χαλάσουμε τα σχέδια των 
κυβερνώντων και της Τρόικα. 

Παρά την μεγάλη προσπάθεια της ΠΕΟ, η Αρχή 
Λιμένων δεν έγινε κατορθωτό να μείνει αλώβητη. 
Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι λόγω της 
στάσης κάποιων συντεχνιών δεν υπήρξε καθολική 
αντίδραση από μέρους των εργαζομένων. Η 
ΠΕΟ και η ΣΗΔΗΚΕΚ είχαν αντιδράσει έντονα 
στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού 
πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις, απεργίες, 
στάσεις εργασίας κτλ. Ήταν τότε που κυβέρνηση 
και εργοδοτικές οργανώσεις κατάγγελλαν τους 
εργαζομένους ότι «υποσκάπτουν την ομαλή 
λειτουργία των λιμανιών και τορπιλίζουν τη 
συνέχιση του Προγράμματος»

Βέβαια, το φιάσκο που εκτυλίσσεται με το λιμάνι 
Λεμεσού είναι απόδειξη ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις 
δεν επιτυγχάνεται εκσυγχρονισμός – το αντίθετο 
συμβαίνει. Η ιδιωτικοποίηση έφερε χάος, 
σοβαρές καθυστερήσεις και τεράστιες ζημιές 
στους εμπορευόμενους και την οικονομία, 
υπερχρεώσεις και αβεβαιότητα. Μακροπρόθεσμα 
βέβαια θα φέρει υπερκέρδη στους ιδιώτες και 
ζημιές και για την κοινωνία και την οικονομία.

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που πήραμε 
σε συνδικαλιστικό επίπεδο, φροντίσαμε να 
διευρύνουμε τη παρέμβαση μας στη κοινωνία 
με στόχο να μεγαλώσει το μέτωπο ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις. Συμμετείχαμε ενεργά και 
στηρίξαμε κάθε προσπάθεια της Κίνησης πολιτών 
κατά των ιδιωτικοποιήσεων που δημιουργήθηκε 
για το σκοπό αυτό. Πολύ σημαντικό ήταν το 
γεγονός ότι με τη ΠΕΟ στη πρώτη γραμμή, 
επιτεύχθηκε να στηθεί μια κοινωνική συμμαχία 
από συνδικαλιστικές και κοινωνικές δυνάμεις 
που απορρίπτουν τους νεοφιλελεύθερους 
δογματισμούς, με αποτέλεσμα ο αγώνας για 
αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων να ενταχτεί 
ψηλά στις διεκδικήσεις της Πλατφόρμας 
«Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» των 120 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
ο οποία διοργάνωσε μεγαλειώδεις σε όγκο και 
δυναμισμό κινητοποιήσεις στη χώρα μας από το 
2013 μέχρι και το 2015.  
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Βέβαια δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης και της δεξιάς, οι οποίοι 
θα επανέλθουν και για αυτό το λόγο δεν πρόκειται 
και δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε. Θα 
συνεχίσουμε από θέση αρχής να υποστηρίζουμε 
τους δημόσιους οργανισμούς επιμένοντας στον 
κοινωνικό έλεγχο των αγαθών δημόσιας ωφέλειας. 
Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε εκείνες τις 
αντιλαϊκές πολιτικές που οδηγούν σε ξεπούλημα 
του δημόσιου πλούτου και να παλεύουμε για 
ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο 
να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, να σέβεται το 
δημόσιο πλούτο και τα κοινωνικά αγαθά και να 
μην προωθεί την ανισότητα και την εκμετάλλευση 
αλλά την πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Δεν παραγνωρίζουμε την ανάγκη που υπάρχει 
για εκσυγχρονισμό αλλά και προσαρμογή των 
δημόσιων οργανισμών κοινής ωφελείας στις 
σημερινές απαιτήσεις. Έχουμε διατυπώσει 
συγκεκριμένες εισηγήσεις προς αυτή τη 
κατεύθυνση. Κύρια όμως την ευθύνη φέρει 
η κυβέρνηση για την αποτυχία προώθησης 
του εκσυγχρονισμού και τον παρατηρούμενο 
εγκλωβισμό του μέσα σε ατέλειωτες και 
ανεφάρμοστες μελέτες.

Η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων  
Μέχρι και δύο μέρες πριν το δεύτερο γύρο 
προεδρικών εκλογών το Φεβρουάριο του 2013, 
ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, του κόμματος που 
διαχρονικά και από θέση αρχής επιδιώκει τις 
ιδιωτικοποιήσεις,  κ. Αναστασιάδης «δεσμεύτηκε» 
με επιστολή του στους εργαζομένους των 
Ημικρατικών Οργανισμών ότι δεν θα κάμει 
ιδιωτικοποιήσεις και ότι θα «εξεύρει άλλες πηγές 
χρηματοδότησης  του δημόσιου χρέους».
Αμέσως μετά την εκλογή της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη, της οποίας ακολούθησε το 
κούρεμα και η σύναψη Μνημονίου με τη Τρόικα, 
χωρίς κανένα διάλογο, η κυβέρνηση φοβέριζε 
την κοινωνία και παραπλανούσε τη Βουλή ότι δεν 
υπήρχε τάχα άλλος τρόπος είσπραξης των 1,4 
δις που προβλέπονταν στο Μνημόνιο, από να 
γίνουν εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις. 

Αργότερα αφού βεβαίως ξεφούσκωσε ο πιο πάνω 
ισχυρισμός άρχισε η εποχή του «πάμε καλά» και 
του «success story» των κυβερνώντων. Ήταν τότε 
που δημιουργήθηκε μάλιστα «μαξιλαράκι» αξίας 
2 δις, λόγω κυρίως λόγω του πετσκοκόμματος 
των κοινωνικών παροχών και της αναπτυξιακής 
στασιμότητας, οπόταν ο Υπ. Οικονομικών Χ. 
Γεωργιάδης ομολογούσε ότι δεν είναι εισπρακτικό 
το θέμα τελικά αλλά θέμα πολιτικής επιλογής τους. 

Είναι ο ίδιος που εν τω μεταξύ είχε προλάβει να 
δηλώσει ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ανάγκη για 
Μνημόνιο, οι πολιτικές του Μνημονίου έπρεπε να 
εφαρμοστούν επειδή είναι το πολιτικό Μανιφέστο 
της κυβέρνησης τους. 

Λίγο πριν εξαναγκαστούν σε απόσυρση των 
Νομοσχεδίων για τις ιδιωτικοποιήσεις,  λόγω της 
αντίδρασης του συνδικαλιστικού κινήματος και 
της κοινωνίας αλλά και σθεναρής αντίστασης του 
ΑΚΕΛ στη Βουλή, ο ΔΗΣΥ και ο Υπ. Οικονομικών 
δήλωναν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αναγκαίες 
επειδή μειώνουν το δημόσιο χρέος.
Ακόμα και μετά την πρόσφατη απόφαση 
της Βουλής για διακοπή της συνέχισης της 
διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων, η κυβέρνηση 
και ο ΔΗΣΥ χωρίς περιστολές δηλώνουν ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις είναι στις επιδιώξεις τους και ότι 
θα επανέλθουν.

Η θέση της ΠΕΟ 
Όλο αυτό το διάστημα η ΠΕΟ υποστήριξε  με 
σταθερότητα τη θέση, ότι ειδικότερα σε αυτή τη 
πολύ δύσκολη περίοδο, της σκληρής λιτότητας 
και της ανεπάρκειας πόρων, όπου απουσιάζουν 
παντελώς οι επενδύσεις, οι Δημόσιοι 
Οργανισμοί είναι περισσότερο απαραίτητοι 
για να αξιοποιηθούν στρατηγικά ως εργαλεία 
στήριξης της ανάπτυξης και επανεκκίνησης της 
οικονομίας. Το ξεπούλημα τους στον ιδιωτικό 
τομέα θα αφαιρέσει επαναλαμβανόμενα έσοδα 
για το κράτος, θα αυξήσει την ανεργία, θα μειώσει 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  
θα αυξήσει τις τιμές του αλλά και θα χαθεί ο 
κοινωνικός ρόλος που διαδραματίζουν.

Είναι για αυτούς τους λόγους που ως στόχος 
πρέπει να τίθεται ο εκσυγχρονισμός και η 
αναβάθμιση των δημόσιων οργανισμών και όχι 
το ξεπούλημα τους.

3. Η πορεία των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας για την περίοδο 
2013-2016.

Στο 26ο Συνέδριο της ΠΕΟ που πραγματοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2012 στην απόφαση 
του συνεδρίου αναφορικά με την πολιτική 
διεκδικήσεων καταγράφονται τα ακόλουθα:
«Η πολιτική διεκδικήσεων μέσα από τις 
συλλογικές συμβάσεις να λαμβάνει υπόψη 
την κατάσταση της διεθνούς και κυπριακής 
οικονομίας, τις πολιτικές εξελίξεις κύρια τις 
προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού αλλά και 
τις δεσμεύσεις που συλλογικά το συνδικαλιστικό 
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κίνημα αναλαμβάνει στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που περνά η Κύπρος».

Στη βάση αυτής της γενικής κατεύθυνσης 
εξελίχθηκε η δράση της ΠΕΟ και των Συντεχνιών 
της στο κεφάλαιο του χειρισμού των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας εξειδικεύοντας την πολιτική 
μας σε ετήσια βάση μετά από ανάλυση και 
αξιολόγηση της κατάστασης που γινότανε σε 
συνόδους του Γενικού Συμβουλίου.

Η περίοδος που αξιολογούμε μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά ιδιάζουσα .  Μετά 
τη συμφωνία Αναστασιάδη – Eurogroup, το 
κούρεμα των καταθέσεων το Μάρτη του 2013 
και την υπογραφή του μνημονίου, οι εργαζόμενοι 
βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό 
περιβάλλον.

Επικράτησε κλίμα πανικού, ανασφάλειας 
και φόβου ανάμεσα στους εργαζόμενους το 
οποίο αρκετοί εργοδότες προσπάθησαν να 
εκμεταλλευτούν για να επιβάλουν μονομερείς και 
αυθαίρετες αλλαγές στους όρους απασχόλησης.

Το Γενικό Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε την 
κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη τον 
κίνδυνο οι εργαζόμενοι να πιεστούν για άτακτες, 
σε ατομικό επίπεδο υποχωρήσεις, που θα 
οδηγούσαν στη διάλυση των συμφωνημένων 
όρων απασχόλησης, καθόρισε ως βασική 
παράμετρο την ανάγκη διατήρησης του ρόλου 
των συλλογικών συμβάσεων και το στόχο 
για μέτρα που θα διασφαλίζουν τη καθολική 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ταυτόχρονα 
λαμβάνοντας  υπόψη τις δύσκολες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν στην οικονομία και με 
στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της 
λειτουργίας των συμβάσεων, τόνισε ότι  εκεί και 
όπου κρίνεται αναγκαίο να συζητηθούν ειδικές 
συμφωνίες.

Στη βάση αυτής της πολιτικής, οι συντεχνίες 
της ΠΕΟ προχώρησαν την περίοδο 2013-
2014 στην πλειοψηφία των χώρων εργασίας 
όπου έληγαν οι συλλογικές συμβάσεις, στην 
ανανέωση τους ως είχαν και ταυτόχρονα στην 
υπογραφή προσωρινών ειδικών συμφωνιών. Οι 
ειδικές συμφωνίες ήταν τακτής διάρκειας, κατά 
κύριο λόγο ενός έτους και αφορούσαν μειώσεις 
μισθών και μειώσεις στις εισφορές στα ταμεία 
προνοίας κατά κύριο λόγο.  Σε κάποιες από 
τις ειδικές συμφωνίες, όπως ήταν η συμφωνία 
στην Οικοδομική Βιομηχανία, οι παραχωρήσεις 
συνοδεύτηκαν με πρόνοιες  που στόχευσαν 
στη προώθηση νομοθετικών μέτρων που να 

υποχρεώνουν τους εργοδότες  του κλάδου 
σε καθολική εφαρμογή βασικών όρων που 
περιέχονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία έγιναν περίπου 122 ειδικές 
συμφωνίες την περίοδο που ανασκοπούμε που 
επηρέασαν 75745 εργαζόμενους.  Από αυτές τις 
συμφωνίες οι δυο  αφορούσαν τους εργαζόμενους 
στην Οικοδομική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία 
που κάλυπταν 55000 εργαζόμενους.

Η πολιτική που ακολουθήθηκε  λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις που είχαμε μπροστά μας 
ήταν αναγκαία υποχώρηση.  Με αυτό το τρόπο 
μπορέσαμε να αποτρέψουμε τις προσπάθειες των 
εργοδοτών για απαλλαγή από τις συμφωνημένες 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αποτρέψαμε τις 
άτακτες και ατομικές συμφωνίες.

Οι μειώσεις των μισθών και των ωφελημάτων ήταν 
οδυνηρές για τους εργαζόμενους και μείωσαν το 
βιοτικό τους επίπεδο.  Πολύ πιο οδυνηρές, βίαιες, 
ισοπεδωτικές ήταν οι μειώσεις που μονομερώς 
επέβαλλαν οι εργοδότες σε επιχειρήσεις όπου 
δεν υπήρχε συνδικαλιστική εκπροσώπηση 
και ρυθμισμένοι όροι απασχόλησης μέσα από 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το 2014 ο βασικός στόχος που τέθηκε από 
το Γενικό Συμβούλιο ήταν η ανανέωση των 
συλλογικών συμβάσεων και των ειδικών 
συμφωνιών ως είχαν και μόνο σε μεμονωμένες 
πολύ ειδικές περιπτώσεις να γίνονται πρόσθετες 
ειδικές συμφωνίες.  Τονίστηκε επίσης ότι εκεί και 
όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες δεν έπρεπε 
να αποκλείσουμε κάποιες μικρές βελτιώσεις σε 
όρους απασχόλησης.

Τα αποτελέσματα που είχαμε για τις συλλογικές 
συμβάσεις που ανανεώθηκαν την περίοδο 2014-
2015 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

•	 Στην πλειοψηφία τους οι συμβάσεις 
ανανεώθηκαν ως είχαν.  Υπήρξε μια 
περίπτωση με 24 άτομα όπου κερδήθηκαν 
αυξήσεις ύψους 2,5%.

•	 Σε 22 περιπτώσεις που αφορούν 1251 άτομα 
έγινε ειδική συμφωνία.  Σε 5 από αυτούς 
υπήρξε μείωση μισθών ύψους      -9,02%, 
σε 8 μείωση της εργοδοτικής εισφοράς στο 
Ταμείο Προνοίας κατά 3,86%.

•	 Υπήρξαν περιπτώσεις συλλογικών 
συμβάσεων όπου έγινε μερική επανάκτηση 
μισθού και ωφελημάτων που είχαν μειωθεί 
στα πλαίσια των ειδικών συμφωνιών.  Αυτές 
αφορούν κατά κύριο λόγο 2 συμβάσεις με 79 
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άτομα όπου έγινε επαναφορά μισθού κατά 
6,77% και 6 περιπτώσεις με 404 άτομα με 
επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο 
Ταμείο Προνοίας κατά 3,36%.

Από το τέλος του 2015 μπήκαμε σε μια νέα φάση 
σ’ ότι αφορά την πολιτική για ανανέωση των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή 610 
αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε Έκτακτο 
Παγκύπριο Συνέδριο με στόχο να αξιολογηθούν 
τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που είχαμε 
μπροστά μας και να αποφασιστεί η περαιτέρω 
πολιτική της ΠΕΟ όσον αφορά τις συνδικαλιστικές 
και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2016.

Οι στόχοι της πολιτικής μας με βάση την απόφαση 
του συνεδρίου από το 2015 και μετά σ’ ότι αφορά 
την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας συνοψίζονται στις ακόλουθες βασικές 
παραμέτρους:

>Η πολιτική αιτημάτων να στοχεύσει, στην  
επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι 
έχουν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα 
από τις ειδικές συμφωνίες.  Ιδιαίτερη προσοχή 
να δοθεί στους μισθούς και τις εισφορές στα 
Ταμεία Προνοίας. 

>Εκεί και όπου υπάρχουν δυνατότητες για 
μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα 
ωφελήματα αυτό να επιδιωχθεί. 

>Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη, στήριξη και 
ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Ευημερίας.

>Στην εφαρμογή της πολιτικής μας να 
λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα κάθε κλάδου 
και κάθε επιχείρησης.

>Ταυτόχρονα, βασικός στόχος της πολιτικής 
μας σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι 
και η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών 
μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των  
συλλογικών συμβάσεων και την προστασία 
της μισθωτής απασχόλησης. 

Οι αποφάσεις του συνεδρίου αγκαλιάστηκαν από 
τους εργαζόμενους και έδωσαν νέα δυναμική 
και ώθηση στις συντεχνίες της ΠΕΟ οι οποίες με 
αποφασιστικότητα ξεκίνησαν την προσπάθεια 
για υλοποίηση της πολιτικής που ενέκρινε το 
συνέδριο.

Όπως ήταν αναμενόμενο με τις πρώτες ενέργειες 

μας για επαναφορά δικαιωμάτων και όρων 
απασχόλησης αντιμετωπίσαμε αντίδραση από 
την εργοδοτική πλευρά η οποία συνεπικουρείτο 
και από την κυβέρνηση.  Η δυναμική αντίδραση 
των εργαζομένων και η σταθερότητα με την 
οποία υπερασπιστήκαμε την πολιτική μας 
έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση της 
πολιτικής αντεπίθεσης και επαναφοράς μισθών 
και ωφελημάτων.  

Με βάση τα στοιχεία όπως εκτιμήθηκαν από 
το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ κατά το 2016, 
σε πέραν από τα 2/3 των συμβάσεων που 
ανανεώθηκαν επήλθε ολική ή μερική επαναφορά 
μισθών και ωφελημάτων που είχαν αλλοιωθεί ως 
αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών.

Η επαναφορά αφορά κατά κύριο λόγο  μισθούς και 
αύξηση του ποσοστού της εργοδοτικής εισφοράς 
στο ταμείο προνοίας.  Σημαντικό στοιχείο που 
πρέπει να καταγραφεί είναι και το γεγονός ότι 
με την ανανέωση της Παγκύπριας Κλαδικής 
Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων στην 
ξενοδοχειακή βιομηχανία, επιτεύχθηκε σταδιακή 
επαναφορά των μισθών και άλλων ωφελημάτων 
και συμφωνία για νομοθετική ρύθμιση βασικών 
όρων απασχόλησης που περιλαμβάνονται 
στη συλλογική σύμβαση (ταμείο προνοίας, 
πενθήμερο, υποχρεωτικές αργίες). Παρόμοια 
συζήτηση γίνεται και για τους εργαζόμενους της 
οικοδομικής βιομηχανίας.

Η περίοδος που εκτιμά το 27ο Συνέδριο στον τομέα 
της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος. 
Αναγκαστήκαμε να προβούμε σε συντεταγμένες 
υποχωρήσεις, σε μια προσπάθεια διαφύλαξης 
του ρόλου και της εμβέλειας των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας.  

Από το 2016 έχουμε μπει σε πολιτική  
επαναδιεκδίκησης  και επαναφοράς των μισθών 
και ωφελημάτων η οποία αποδίδει θετικά 
αποτελέσματα.  Παράλληλα με μεγαλύτερη 
ένταση θέτουμε το ζήτημα της υιοθέτησης 
μέτρων που θα οδηγούν στη καθολική εφαρμογή 
των συλλογικών συμβάσεων έχοντας τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν μέσα σε συνθήκες επίθεσης του 
κεφαλαίου πάνω στους εργαζόμενους στηρίζονται 
στην οργάνωση και τη συσπείρωση των 
εργαζομένων γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα 
και αποτελούν βάση για να προχωρήσουμε στα 
επόμενα μας βήματα με στόχο τη βελτίωση των 
μισθών και άλλων ωφελημάτων των εργαζομένων 
μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.



33

4. Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό.

Οι κατώτατοι μισθοί πρόσληψης κύρια ρυθμίζονται 
μέσα από τη συνομολόγηση συλλογικών 
συμβάσεων. Πέρα τούτων εδώ και πολλές 
δεκαετίες ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με διάταγμα του καθορίζει τον 
κατώτατο μισθό σε διάφορα επαγγέλματα, 
Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικούς Βοηθούς, 
Βοηθούς Παιδοκόμους, Βοηθούς Βρεφοκόμους, 
Σχολικούς Βοηθούς, Φρουρούς, Φροντιστές και 
Καθαριστές.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων αυτών 
απασχολείται στο λιανικό εμπόριο, σε συνεργία 
καθαρισμού, υπηρεσίες φύλαξης και άλλες 
υπηρεσίες. Η παρουσία των συντεχνιών στη 
μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στους 
κλάδους αυτούς είναι περιορισμένη, συνεπώς 
οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποτελεσματική 
συνδικαλιστική προστασία. Οι εργοδότες έχουν 
τη δυνατότητα να καθορίζουν από θέση ισχύος 
τους μισθούς και τα άλλα δικαιώματα των 
εργαζομένων. 

 Όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα πιο κάτω, 
το επίπεδο του κατώτατου μισθού συνεχώς 
αυξανόταν μέχρι και το 2012, οπόταν ήταν 
η τελευταία ανανέωση που έτυχε από την 
προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία παρά τα 
προβλήματα στην οικονομία και την πίεση από 
τη μόνιμη θέση των Εργοδοτικών Οργανώσεων 
για κατάργηση του διατάγματος, σταθερά 
επέμενε στην ετήσια, βελτιωμένη ανανέωση 
του διατάγματος. Ως αποτέλεσμα το 2012 ο 
κατώτατος μισθός πρόσληψης έφτασε στο 54 % 

του διάμεσου μισθού.  Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού την περίοδο 2009 με 2012 αποδείχτηκε 
πολύ σημαντική επειδή μέσα σε συνθήκες 
κρίσης και ισχυρής πίεσης στους μισθούς, 
λόγω της αποφασιστικότητας και επιμονής του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος αλλά και της σωστής 
στάσης της τότε κυβέρνησης, επωφελήθηκαν 
οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι και συνδικαλιστικά 
ανυπεράσπιστοι.   

Το ύψος του κατώτατου μισθού κατά την 
πρόσληψη από 1/4/2012 ανέρχεται στα €870 
και για όσους έχουν έξη μήνες υπηρεσία στον 
ίδιο εργοδότη τα €924. Ο μισθός αυτός ιδιαίτερα 
στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 
εξασφαλίζει ένα ελάχιστο αξιοπρεπές εισόδημα 
και συγκρίνεται ευνοϊκά με μισθούς πολλών 
άλλων επαγγελμάτων που καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις. 

Από την εκλογή της παρούσας κυβέρνησης δεν 
έγινε ανανέωση του διατάγματος και το επίπεδο 
στο κατώτατο παραμένει το ίδιο. Ωστόσο, όπως 
φαίνεται και στο πίνακα, λόγω της μείωσης του 
εθνικού διάμεσου, ο κατώτατος το 2015 ανέρχεται 
στο 57,65% του διάμεσου. 

Ειδικότερα από την υπογραφή του μνημονίου το 
Μάρτιο του 2013 και μετά και στα πλαίσια της τη 
καθόδου της Τρόικα, οι εργοδοτικές οργανώσεις 
έχουν εντείνει την πίεση τους για το κατώτατο 
μισθό και ζητούσαν από την Τρόικα ουσιαστικά 
την κατάργηση του διατάγματος για το κατώτατο 
μισθό. Κατόπιν και μέχρι σήμερα οι εργοδοτικές 
οργανώσεις προβάλλουν την θέση για μείωση 
του κατά 20%.  
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Ποινικές διώξεις για το κατώτατο μισθό από το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

2010    -     43
2011    -     33
2012    -     40  
2013    -     39
2014    -     35
2015    -     29  
2016    -     21  

Εκείνο που προέχει αυτή την περίοδο είναι η 
περιφρούρηση της ύπαρξης και λειτουργίας 
του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό και 
η απόκρουση της αξίωσης των εργοδοτικών 
συνδέσμων για ουσιαστική μείωση και εντέλει 
κατάργηση του. Παράλληλα χρειάζεται να 
ενταθούν οι ενέργειες  ιδιαίτερα από το  Υπουργείο 
Εργασίας για αποτελεσματικό  έλεγχο και  πλήρη 
εφαρμογή του διατάγματος γιατί πολλοί εργοδότες 
εκμεταλλευόμενοι την κρίση και την πληθώρα 
διαθέσιμων εργατικών χεριών εκβιάζουν τους 
εργαζομένους σε επαγγέλματα που καλύπτονται 
από τον κατώτατο μισθό να αποδέχονται μισθό 
κατώτερο του διατάγματος. 

5. ΑΤΑ

Από τη δεκαετία του ’40 όταν μετά από τον 
ηρωϊκό αγώνα των εργατών στα κυβερνητικά 
έργα εισήχθη η αυτόματη σύνδεση των μισθών 
με την κίνηση του τιμάριθμου, η Αυτόματη 
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των μισθών 
(ΑΤΑ), διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση των όρων απασχόλησης στην 
Κύπρο.

Ο θεσμός της ΑΤΑ είναι εκείνος ο μηχανισμός που 
επενεργεί για τη διατήρηση της αγοραστικής αξίας 
των μισθών συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση 
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Διαχρονικά ο θεσμός της ΑΤΑ είναι στο στόχαστρο 
των εργοδοτικών κύκλων και όσων ασπάζονται 
τις ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Τα 
τελευταία χρόνια οι φωνές για κατάργηση 
της ΑΤΑ ενθαρρύνθηκαν και από το γεγονός 
ότι η κατάργηση του θεσμού ήταν από τις 
βασικές θέσεις της Τρόικα κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων για το μνημόνιο.

Μετά από τις συζητήσεις που έγιναν την περίοδο 
του 2012, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις  έκαναν 
αποδεκτή την πρόταση που υπέβαλε τον 

Οκτώβριο του 2012 το Υπουργείο Εργασίας με 
βάση την οποία:

α. Η περίοδος υπολογισμού και η αναθεώρηση 
του τιμαριθμικού επιδόματος θα είναι ετήσια 
αντί σε εξαμηνιαία βάση και θα ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους.
β. Σε περιπτώσεις που κατά το δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται 
της ημερομηνίας ισχύος της εκάστοτε 
αναθεώρησης παρατηρείται αρνητικός ρυθμός 
ανάπτυξης, ή τυχόν προκύπτουσα με βάση 
την παράγραφο (α) αύξηση του τιμαριθμικού 
επιδόματος δεν θα παραχωρείται για το έτος 
που ακολουθεί.

Στο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη με την Τρόικα τον Απρίλη του 
2013 σ’ ότι αφορά τον τρόπο παραχώρησης της 
ΑΤΑ στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
προνοείτο ότι η ΑΤΑ θα παραχωρείται μια φορά 
τον χρόνο, θα αναστέλλεται η παραχώρηση της 
όταν υπάρχουν αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης 
στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που 
προηγείται του έτους παραχώρησης της ΑΤΑ και 
ότι όταν θα παραχωρείται ΑΤΑ αυτή θα είναι στο 
50% του ρυθμού αύξησης του δείκτη τιμών.

Αυτή η πρόνοια για τον τρόπο ρύθμισης της 
ΑΤΑ από το 2013 και μετά ενσωματώνεται στον 
εκάστοτε ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.

Στο μνημόνιο υπήρχε επίσης αναφορά ότι 
θα επιδιωχθεί «τριμερής συμφωνία με τους 
κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή του 
μεταρρυθμισμένου συστήματος καταβολής της 
ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα».

Υπήρχε επίσης πρόνοια στο μνημόνιο ότι 
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα 
ανασταλεί η παραχώρηση της ΑΤΑ μέχρι το τέλος 
του μνημονίου.

Παγοποίηση της ΑΤΑ επήλθε και στον ιδιωτικό 
τομέα.

Με βάση τα στοιχεία, η ΑΤΑ στον δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα, παραχωρήθηκε 
μέχρι την 1/7/2011 οπόταν και το τιμαριθμικό 
επίδομα διαμορφώθηκε στο 309,56% ή 
27,99% με ενσωματωμένο το 220%.  Στον 
ιδιωτικό τομέα η ΑΤΑ εκτός μερικών εξαιρέσεων 
παραχωρήθηκε μέχρι την 1/7/2012.  Στο σημείο 
εκείνο το τιμαριθμικό επίδομα διαμορφώθηκε στο 
321,81% επί των βασικών μισθών ή 31,82% με 
ενσωματωμένο το 220%.
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Από τον Απρίλιο του 2013 και μετά το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κατέβαλλε πάρα πολλές προσπάθειες και σε 
διάφορες χρονικές στιγμές συγκάλεσε τριμερείς 
συναντήσεις με στόχο να συζητηθεί η μεταφορά 
της ρύθμισης που αφορούσε τον τρόπο 
παραχώρησης της ΑΤΑ στο δημόσιο τομέα και 
στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΠΕΟ σ’ όλη αυτή την περίοδο κράτησε μια 
σταθερή και σθεναρή στάση υπογραμμίζοντας 
ότι δεν αποδέχεται την πρόνοια που υπάρχει στο 
μνημόνιο για παραχώρηση κατά 50% της ΑΤΑ.

Το ζήτημα του τρόπου καταβολής της ΑΤΑ 
επανήλθε το 2016, όταν η εργοδοτική πλευρά 
έθεσε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, 
για να συζητηθεί το αίτημα της συνδικαλιστικής 
πλευράς για επαναφορά μισθών και 
ωφελημάτων που μειώθηκαν ως αποτέλεσμα 
των ειδικών συμφωνιών, το αντιαίτημα για 
μείωση του τιμαριθμικού επιδόματος λόγω του 
αποπληθωρισμού.  Στην πράξη αυτό σήμαινε 
περαιτέρω μείωση μισθών.  Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις απέρριψαν αυτή την απαίτηση και το 
Υπουργείο Εργασίας ανέλαβε να διεξάγει διάλογο 
για το θέμα.

Ενόψει της έναρξης του διαλόγου για το θέμα 
της επανεκκίνησης του θεσμού της ΑΤΑ και τη 
συζήτηση του καθοδηγητικού πλαισίου με το 
οποίο θα προσερχόταν η ΠΕΟ στον διάλογο 
συνήλθε στις 19/9/2016 το Γενικό Συμβούλιο της 
ΠΕΟ το οποίο κατέληξε στα ακόλουθα σημεία:
•	 «Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, θεωρεί ότι η 

επικείμενη συζήτηση για την ΑΤΑ δεν ξεκινά 
εκ του μηδενός. Το 2012 διεξάχθηκε διάλογος 
που οδήγησε στην κατάθεση πρότασης για 
αλλαγές στο θεσμό, τις οποίες η ΠΕΟ όπως 
και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν 
αποδεχθεί, ενώ οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι δεν 
τις έχουν αποδεχτεί.

•	 Ο θεσμός της Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής 
στοχεύει, στην αναπλήρωση της αγοραστικής 
αξίας των μισθών με βάση τη κίνηση του 
πληθωρισμού. Ως εκ τούτου η ΠΕΟ, δεν 
αποδέχεται ρυθμίσεις που θα αλλοιώνουν 
αυτή τη φιλοσοφία και στη βάση αυτή, δεν 
αποδέχεται  η ΑΤΑ να δίνεται στο ήμισυ.

•	 Σ’ ότι αφορά τη βάση επανεκκίνησης της ΑΤΑ, 
δεν αποδεχόμαστε την θέση των εργοδοτών 
ότι, θα πρέπει να υπάρξουν μειώσεις στους 
μισθούς λόγω του αρνητικού πληθωρισμού. 
Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη 
πληρώσει τεράστιο και δυσανάλογο κόστος, 

εργασιακό και κοινωνικό, και δεν είναι 
δυνατό να τους ζητείται να υποστούν νέες 
μειώσεις στους μισθούς τους. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της οξείας κρίσης 
και της συνεχούς ύφεσης της οικονομίας, 
οι μισθοί έχουν μειωθεί πάνω από 20% 
κατά μέσο όρο, ενώ έχουν συρρικνωθεί ή 
έχουν παγώσει πλήρως, όλα τα παρεμφερή 
εργασιακά τους ωφελήματα. Αυτός άλλωστε 
είναι και ο κύριος λόγος της αρνητικής 
κίνησης του πληθωρισμού, τον οποίο κάποιοι 
επικαλούνται για να υποστηρίξουν τη θέση 
ότι, με την επανεκκίνηση της ΑΤΑ θα πρέπει 
το τιμαριθμικό επίδομα  να μειωθεί.

•	 Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ θα επιδιώξει 
τη συνεργασία και την πρόταξη  κοινής θέσης 
όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για 
το θέμα της ΑΤΑ».

Την περίοδο Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2017 η 
Υπουργός Εργασίας συγκάλεσε δυο συναντήσεις 
για το θέμα της ΑΤΑ.  Σ’ αυτές τις συναντήσεις 
η εργοδοτική πλευρά απαιτούσε περαιτέρω 
μειώσεις των μισθών επικαλούμενη τον αρνητικό 
πληθωρισμό και παράλληλα αλλαγή του τρόπου 
παραχώρησης της ΑΤΑ με παραχώρηση της μόνο 
κατά το ήμισυ.  Απειλούσε δε, ότι από την 1/1/2017 
θα προχωρούσε σε μονομερή εφαρμογή της 
θέσης της.  Στις απειλές των εργοδοτών η ΠΕΟ 
απάντησε ότι θα αντιδράσει σε οποιεσδήποτε 
μονομερείς ενέργειες.

Με στόχο να δοθεί χρόνος για διαβουλεύσεις 
και διάλογο η Υπουργός κάλεσε τους εργοδότες 
να μην προβούν σε οποιεσδήποτε μειώσεις 
μισθών λόγω ΑΤΑ.  Τέθηκε δε, από πλευράς 
του Υπουργείου ως χρονικός ορίζοντας για 
ολοκλήρωση της συζήτησης ο Ιούνιος του 2017.

Μετά από διαβουλεύσεις και συναντήσεις 
τον Ιούλιο του 2017 η Υπουργός Εργασίας 
υπόβαλλε στις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις πρόταση για ρύθμιση του θέματος 
για επανεκκίνηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής 
Αναπροσαρμογής.

Η πρόταση αφορά μεταβατική συμφωνία για την 
ΑΤΑ για περίοδο τριών χρόνων.

Τα βασικά σημεία της πρότασης για 3ετή 
μεταβατική συμφωνία είναι τα ακόλουθα:
•	 Επανεκκινεί η καταβολή της ΑΤΑ από 

1/1/2018.
•	 Η ΑΤΑ καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο με 

την προϋπόθεση ότι το δεύτερο και τρίτο 
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τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτος 
καταβολής της ΑΤΑ δεν υπάρχει αρνητικός 
ρυθμός ανάπτυξης.

•	 Για την 3ετή περίοδο που θα διαρκεί η 
μεταβατική συμφωνία η ΑΤΑ θα καταβάλλεται 
σε ποσοστό 50% της ετήσιας αύξησης του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.  Σε περίπτωση 
που κατά την περίοδο ισχύος της μεταβατικής 
συμφωνίας υπάρξει αρνητική μεταβολή του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν θα επέρχεται 
μείωση των μισθών λόγω ΑΤΑ.

•	 Στις 31/12/2017 η οποιαδήποτε ΑΤΑ έχει 
δοθεί στους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο ή 
επιχείρηση ενσωματώνεται στους μισθούς.  Η 
ΑΤΑ που θα παραχωρείται από την 1/1/2018 
και μετά θα υπολογίζεται επί των νέων μισθών 
που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση 
της ΑΤΑ στους μισθούς.

•	 Κατά την τριετία που θα ισχύει η μεταβατική 
συμφωνία θα συνεχιστεί ο κοινωνικός 
διάλογος με στόχο μετά το τέλος της 
μεταβατικής συμφωνίας (31/12/2020) να 
επιτευχθεί νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ 
στη βάση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ.

Αξιολογώντας την πρόταση το Γ.Σ. σημείωσε ότι 
με την πρόταση μετά από 5 χρόνια παγοποίησης  
επανεκκινεί ο θεσμός της ΑΤΑ.  Επιτυγχάνεται η 
ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος στους 
βασικούς μισθούς και αποτρέπεται η απαίτηση 
των εργοδοτών για περαιτέρω μειώσεις στους 
μισθούς.

Σ’ ότι αφορά την απόδοση της ΑΤΑ στο 50% το 
Γ.Σ. έλαβε υπόψη του ότι αυτή είναι προσωρινή 
διευθέτηση για περίοδο 3 χρόνων και ότι σ’ 
αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί ο διάλογος για 

τον τρόπο απόδοσης της ΑΤΑ στη βάση της 
φιλοσοφίας του θεσμού της ΑΤΑ.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τις συνδικαλιστικές 
και εργοδοτικές οργανώσεις.  Η μεταβατική 
συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον ιδιωτικό 
τομέα θα ισχύσει και για τους εργαζόμενους στον 
δημόσιο τομέα.

Είναι φανερό ότι οι προσπάθειες των εργοδοτικών 
κύκλων αλλά και εκείνων των συντηρητικών 
αντιδραστικών πολιτικών και κοινωνικών 
δυνάμεων που αντιπαλεύονται την ΑΤΑ και 
στοχεύουν στην κατάργηση της, γνώρισαν μεγάλη 
έξαρση τα χρόνια που ανασκοπεί η έκθεση 
δράσης προς το 27ο Συνέδριο της ΠΕΟ. Η μη 
κατάργηση της ΑΤΑ και η συνέχιση του θεσμού 
οφείλεται στην σθεναρή και σταθερή αντίδραση 
και αντίσταση του συνδικαλιστικού κινήματος 
και ιδιαίτερα της ΠΕΟ σ’ αυτές τις προσπάθειες 
όπως και στους χειρισμούς που έγιναν.

Η επίτευξη του στόχου της διατήρησης του 
θεσμού της ΑΤΑ ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και στην 
πορεία η ΠΕΟ υποχρεώθηκε να πάρει δύσκολες 
αποφάσεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας 
του θεσμού.

Η προστασία, η περιφρούρηση και η βελτίωση 
του τρόπου που λειτουργεί η ΑΤΑ προς όφελος 
των εργαζομένων όπως και η προσπάθεια για 
να καλύψει ο θεσμός περισσότερες ομάδες 
εργαζομένων θα συνεχίσει να είναι στις 
προτεραιότητες μας.

Ακολουθεί πίνακας με την εξέλιξη του 
τιμαριθμικού επιδόματος από την 1/1/2011 
μέχρι 1/7/2017.
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6. Η προσπάθεια για διατήρηση του 
θεσμού των Ταμείων Προνοίας

Τα Ταμεία Προνοίας είναι ένας από τους βασικούς 
πυλώνες που διαμορφώνουν το πλαίσιο 
των όρων απασχόλησης των εργαζομένων 
της Κύπρου.  Θεσμός συνυφασμένος με την 
οργάνωση των εργαζομένων και τη δυνατότητα 
του συνδικαλιστικού κινήματος να συνομολογεί 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες 
να ρυθμίζουν τους όρους απασχόλησης των 
εργαζομένων. 

Στόχος του θεσμού είναι να παρέχει τη 

δυνατότητα στους εργαζομένους, κατά κύριο 
λόγο με την αφυπηρέτηση τους, ή με την 
απώλεια της εργασίας τους, να λαμβάνουν ένα 
σημαντικό συσσωρευμένο εφάπαξ ποσό που 
να τους επιτρέπει να διατηρούν αξιοπρεπή 
βιοτικό επίπεδο.  Η δυναμική και η αποδοχή  
του θεσμού των ταμείων προνοίας στο σύστημα 
εργασιακών σχέσεων της Κύπρου είναι τέτοια 
που ο θεσμός σταδιακά επεκτάθηκε  σε πάρα 
πολλές επιχειρήσεις και τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας.

Η συμφωνία του Μάρτη του 2013 Αναστασιάδη – 
Τρόικας για κούρεμα των καταθέσεων επέδρασσε 
καταλυτικά πάνω στον θεσμό των ταμείων 
προνοίας.
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Δεκάδες ταμεία προνοίας που είχαν καταθέσεις 
στην Τράπεζα Κύπρου και στην Λαϊκή υπέστηκαν 
εκατομμύρια ευρώ απώλειες αφού τα λεφτά των 
ταμείων προνοίας κουρεύτηκαν.  Το κούρεμα 
και το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας που 
αυτή η απόφαση δημιούργησε ανάμεσα στους 
εργαζόμενους για τον θεσμό των ταμείων 
προνοίας, όπως και οι μαζικές απολύσεις και το 
κλείσιμο επιχειρήσεων, οδήγησαν σε διάλυση 
δεκάδων ταμείων προνοίας την περίοδο αμέσως 
μετά τον Μάρτη του 2013.

Με βάση στοιχεία του Εφόρου Ταμείων Προνοίας 
περίπου το 50% των εν λειτουργία ταμείων 
προνοίας διαλύθηκαν την περίοδο 2013-2014.

Επίσης οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των 
εισφορών και οι μαζικές απολύσεις οδήγησαν 
σε προβλήματα ρευστότητας σε αρκετά 
ταμεία προνοίας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
η εργοδοτική εισφορά στα ταμεία μειώθηκε 
δραστικά.

Η ΠΕΟ μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση έθεσε 
τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

•	 Να συμπεριληφθεί πρόνοια στο θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία των καταθέσεων 
έτσι που πρόσωπο που είναι δικαιούχος σε 
εγγεγραμμένο ταμείο προνοίας, η μερίδα του 
στο ταμείο προνοίας να θεωρείται ατομική 
κατάθεση και σε περίπτωση κουρέματος 
συνολικό ποσό καταθέσεων μέχρι 100000 
ευρώ περιλαμβανομένης και της μερίδας του 
σε ταμείο προνοίας να προστατεύεται από το 
κούρεμα.

•	 Να τερματιστεί το φαινόμενο της διάλυσης 
των ταμείων προνοίας.

•	 Να απαιτήσουμε υλοποίηση με την κατάθεση 
συγκεκριμένου σχεδίου της δέσμευσης του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη 
ότι η κυβέρνηση θα αποκαταστήσει τις ζημιές 
που υπέστηκαν τα ταμεία προνοίας από το 
κούρεμα.

•	 Να απαιτήσουμε από τον Έφορο Ταμείων 
Προνοίας την παροχή δυνατότητας για 
συμψηφισμό των δανείων των μελών των 
ταμείων προνοίας για να διευκολυνθούν 
οι εργαζόμενοι που λόγω των μειώσεων 
στους μισθούς τους αδυνατούσαν να 
αποπληρώνουν τα δάνεια τους στα ταμεία 
προνοίας.

•	 Να δημιουργηθεί ταμείο προνοίας για όσους 
εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα δεν καλύπτονται από 
επαγγελματικά σχέδια συντάξεων.

Αξιολογώντας τη δράση μας εκτιμούμε ότι 
υλοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους 
που θέσαμε. Συγκεκριμένα: 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Βουλή ψήφισε 
κανονισμό που προστατεύει τις καταθέσεις 
των μελών ταμείων προνοίας.  Ο κανονισμός 
αυτός αντικαταστάθηκε τον Μάρτη του 2016 με 
νέο κανονισμό ο οποίος εφαρμόζει την οδηγία 
2014/496 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με βάση τον νέο κανονισμό οι καταθέσεις 
από ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα 
και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και πολυ-επιχειρησιακών 
ταμείων που έχουν μέλη μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, προστατεύονται από το κούρεμα σε 
περίπτωση εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων με 
ίδια μέσα (bail in) σε ποσό καταθέσεων €100000 
ανά μέλος.

Με βάση στοιχεία του Εφόρου Ταμείων Προνοίας 
την 31/12/2012 λειτουργούσαν 1725 ταμεία 
προνοίας.  Τέλος του 2014, που είναι τα τελευταία 
ολοκληρωμένα στοιχεία που μας παραχώρησε 
ο Έφορος Ταμείων Προνοίας, ο αριθμός των 
ταμείων προνοίας ήταν 1043. Το 2013 ήταν 
η χρονιά με τον πιο μεγάλο αριθμό ταμείων 
προνοίας που διαλύθηκαν, 729.  Το 2014 ο 
αριθμός των ταμείων προνοίας που διαλύθηκαν 
μειώθηκε στα 184.

Θετικά επέδρασσε στους εργαζόμενους μέλη 
ταμείων προνοίας και η απόφαση του Εφόρου 
Ταμείων Επαγγελματικών – Συνταξιοδοτικών 
Παροχών τον Αύγουστο του 2016 με την οποία 
επιτράπηκε ο συμψηφισμός δανείων των μελών 
των ταμείων προνοίας.

Σ’ ότι αφορά την υλοποίηση της δέσμευσης 
του Προέδρου για αποκατάσταση των ζημιών 
των ταμείων προνοίας από το κούρεμα των 
καταθέσεων, η ΠΕΟ έθεσε αυτό το ζήτημα 
επανειλημμένα  και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και στον Υπουργό Οικονομικών, απαιτώντας 
την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης με την 
οποία να υλοποιείται η δέσμευση του Προέδρου 
για ειδικό σχέδιο αποζημίωσης των μελών των 
ταμείων προνοίας από την ζημιά που υπέστηκαν.  
Τον Ιούλιο του 2017 ανακοινώθηκε απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για εφαρμογή από το 
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2018 σχεδίου αναπλήρωσης της απώλειας που 
είχαν τα μέλη των ταμείων προνοίας από την 
απομείωση των καταθέσεων τους.
Η ΠΕΟ, όπως και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις αντέδρασαν σημειώνοντας ότι το 
σχέδιο δεν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης και 
κοινωνικού διαλόγου υποδεικνύοντας ταυτόχρονα 
κενά και αδυναμίες στις πρόνοιες του σχεδίου 
όπως ανακοινώθηκε.

Για τη δημιουργία σχεδίου ταμείου προνοίας 
για όσους εργαζόμενους του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν καλύπτονται 
από επαγγελματικά σχέδια συντάξεως πετύχαμε 
να περιληφθεί σχετική πρόνοια στη συμφωνία 
πλαίσιο  μεταξύ της κυβέρνησης και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων για ανανέωση 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους 
εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης η 
κυβέρνηση με διάφορες ευκαιρίες έθεσε διάφορα 
ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας 
και εποπτείας των ταμείων προνοίας.

Τον Ιούνιο του 2015 η κυβέρνηση συμφώνησε 
με την Τρόικα και συμπεριέλαβε στο 
επικαιροποιημένο μνημόνιο δέσμευση της, για 
ετοιμασία σχεδίου δράσης για την ενοποίηση της 
εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών, με την 
εποπτεία των συνταξιοδοτικών ταμείων και των 
ταμείων προνοίας όπως και για ετοιμασία μελέτης 
αναφορικά με τον χαρακτήρα και την φιλοσοφία 
των ταμείων προνοίας.  Ακολούθησε τον 
Σεπτέμβρη του 2016 απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου η οποία υιοθετούσε τα αποτελέσματα 
της εν λόγω μελέτης και ενέκρινε τις γενικές 
αρχές και κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων στα 
ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας.

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου οι γενικές κατευθύνσεις 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•	 Εξέταση των προϋποθέσεων σύστασης, 

λειτουργίας, διάλυσης των ταμείων, 
φορολογικά κίνητρα και φορολογική 
μεταχείριση τους, πλαίσιο επενδυτικής 
πολιτικής των ταμείων, προϋποθέσεις 
για δανεισμό, αναλήψεις και μεταφορά 
δικαιωμάτων μεταξύ των ταμείων.

•	 Προώθηση της λειτουργίας ταμείων προνοίας 
για όσους εργαζόμενους στο δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν καλύπτονται 
από σχέδια συντάξεων.

•	 Καταρτισμός σχεδίου για σταδιακή στήριξη 

των ταμείων προνοίας και των μελών τους 
που είχαν απώλειες λόγω του κουρέματος 
των καταθέσεων.

•	 Προώθηση της Κύπρου ως προορισμό για 
λειτουργία διασυνοριακών ταμείων.

•	 Ενοποίηση κάτω από μια εποπτική αρχή της 
Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών 
με το Τμήμα του Εφόρου Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών και Ταμείων 
Προνοίας.

Η ΠΕΟ αντέδρασε έντονα σ’ αυτές τις μονομερείς 
ενέργειες της κυβέρνησης, υποδεικνύοντας ότι τα 
ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο μέρος τους 
συστήματος εργασιακών σχέσεων, αποτέλεσμα 
συλλογικών συμβάσεων που συνομολογούνται 
μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτών και δεν μπορεί 
η κυβέρνηση να εξαγγέλλει σχεδιασμούς και 
μεθοδεύσεις για τον θεσμό χωρίς να διαβουλευτεί 
με εκείνους που δημιούργησαν και διατηρούν τον 
θεσμό μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Από τον Σεπτέμβρη του 2016 μέχρι και τον 
Ιούλιο του 2017 ουσιαστικά δεν έχει διεξαχθεί 
διάλογος γύρω από τις παραμέτρους που έθεσε 
το Υπουργικό Συμβούλιο για τα ταμεία προνοίας.

Το μέλλον και η προοπτική του θεσμού των 
ταμείων προνοίας χρειάζεται να συνεχίσουν να 
βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες μας.

Στόχος είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του 
θεσμού των ταμείων προνοίας.  Μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο οι προτεραιότητες μας θα πρέπει να 
εστιάσουν στα ακόλουθα:
•	 Συζήτηση και σχεδιασμός του  σχεδίου 

αποκατάστασης των ζημιών που υπέστηκαν 
τα ταμεία προνοίας από το κούρεμα των 
καταθέσεων έτσι που να αποκαθιστά στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό την αδικία που 
υπέστηκαν τα μέλη των ταμείων προνοίας 
από το κούρεμα.

•	 Επαναφορά του ύψους των εισφορών στα 
ταμεία προνοίας στο ύψος που ήταν πριν 
τις περικοπές και περαιτέρω αύξηση της 
εισφοράς εκεί και όπου οι συνθήκες το 
επιτρέπουν.

•	 Επέκταση του θεσμού των ταμείων προνοίας 
σε νέους χώρους εργασίας και τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας με στόχο ο 
θεσμός να γίνει καθολικός.

•	 Αποτροπή προσπαθειών και ενεργειών οι 
οποίες στοχεύουν στην αλλοίωση του ρόλου 
και του χαρακτήρα των ταμείων προνοίας 
και στην αποξένωση του συνδικαλιστικού 
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κινήματος από τη δημιουργία και τη λειτουργία 
των ταμείων προνοίας.

•	 Συνεχής βελτίωση του ρυθμιστικού και 
κανονιστικού πλαισίου δημιουργίας και 
λειτουργίας του θεσμού.

Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της 
Π.Ε.Ο.

Όπως είναι γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2010 
λειτουργεί το ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο, το οποίο  δημιουργήθηκε 
από τη συνένωση Επιχειρησιακών Ταμείων, 
Επαρχιακών και Συντεχνιακών Ταμείων 
της Π.Ε.Ο. Δεν περιλαμβάνονται τα Ταμεία 
Προνοίας μεγάλων κλάδων π.χ. της Οικοδομικής 
Βιομηχανίας, της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας 
που λειτουργούν σε παγκύπρια κλαδική βάση.

Η διαχρονική πολιτική της Π.Ε.Ο για τη διαχείριση 
των Ταμείων Προνοίας είναι σαφέστατη. Τα 
ποσά που αναλογούν στα μέλη των Ταμείων 
Προνοίας είναι ιερά, διότι προέρχονται μέσα 
από τους αγώνες των εργαζομένων  και έχουν 
σκοπό να τους στηρίξουν μετά την αφυπηρέτηση 
τους, εξασφαλίζοντας τους μια ανθρώπινη και 
αξιοπρεπή ζωή όταν θα συνταξιοδοτηθούν. 

Το 2010 το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών 
της Π.Ε.Ο, ξεκίνησε τη δραστηριότητα του με 
7667 μέλη και με 47 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι 
το 2012 είχε μια συνεχή ανάπτυξη ξεπερνώντας 
τα 62 εκατομμύρια ευρώ.  Το 2013 και το 2014 
υπήρξε υποχώρηση στην ανοδική πορεία του 
ταμείου αφού λόγω της κρίσης πολλά μέλη του 
Ταμείου απολύθηκαν και πληρώθηκαν τις μερίδες 
τους. Από το 2015 το Ταμείο μπήκε σε πορεία 
σταθεροποίησης και έκλεισε με 56 εκατομμύρια 
ευρώ. Το 2016 ήταν μια χρονιά ανάπτυξης, με 
ένταξη νέων μελών και νέων χρηματοδοτούσων 
επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι έγινε ο 
συμψηφισμός των δανείων με 6 εκατομμύρια 
ευρώ, το Ταμείο παραμένει εύρωστο αφού στο 
τέλος του 2016 είχε πιστωμένες τις μερίδες 
των 5578 μελών του ποσά που άγγιξαν τα 53 
εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως είναι γνωστό το κούρεμα των καταθέσεων 
που έγινε τον Μάρτη του 2013, επηρέασε αρνητικά 
πάρα πολλά Ταμεία Προνοίας, από τα οποία 
αρκετά, οδηγήθηκαν στο κλείσιμο. Ο θεσμός των 
Ταμείων Προνοίας γνώρισε μεγάλη αμφισβήτηση 
και αρκετά μέλη είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους 
προς το θεσμό. Η Διαχειριστική Επιτροπή του 
Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο 
ακολουθώντας την πάγια πολιτική της Π.Ε.Ο 
σχετικά με τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας, 

υιοθέτησε συνετή και όχι επιθετική επενδυτική 
πολιτική γι’ αυτό και το Ταμείο δεν ήταν και δεν 
είναι εκτεθειμένο, σε οποιουσδήποτε κινδύνους. 
Με σύνεση και διασπορά στην επενδυτική 
του πολιτική, βγήκε αλώβητο από το κούρεμα 
των καταθέσεων και την κρίση της Κυπριακής 
Οικονομίας. 

Το Ταμείο στη διάρκεια της τετραετίας 2013-2016, 
ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των 
μελών του, αφού στήριξε τα μέλη του που είχαν 
ανάγκη από δάνεια, παραχωρώντας τους σχεδόν 
8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πλήρωσε περίπου 
30 εκατομμύρια ευρώ, σε μέλη που αποχώρησαν 
από το Ταμείο κύρια λόγω τερματισμού 
απασχόλησης.

Οι προοπτικές του Ταμείου είναι πολύ καλές, αφού 
πρώτον επανέρχονται σταδιακά οι εισφορές που 
είχαν μειωθεί μέσα από τις ειδικές συμφωνίες και 
δεύτερο εντάσσονται στο Ταμείο συνέχεια νέα 
μέλη από νέες χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις 
επειδή εμπιστεύονται το Ταμείο. Η τραυματική 
εμπειρία των νέων μελών από προηγούμενα 
μικρά Ταμεία, αφού ανήκαν σε Ταμεία Προνοίας 
που είχαν  τη διαχείριση του Ταμείου τους μαζί με 
τον εργοδότη τους, τους επιβάλλει να ψάξουν τη 
σιγουριά και την ασφάλεια που τους προσφέρει το 
Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο, το 
οποίο με τη συνετή του λειτουργία στα χρόνια της 
μεγάλης κρίσης της οικονομίας, απέδειξε πέραν 
πάσης αμφιβολίας ότι είναι η καλύτερη επιλογή.

Οι άμεσοι στόχοι του Ταμείου είναι:

α)Να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια 
επαναφοράς των εισφορών των εργοδοτών 
στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. 

β)Να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια 
ένταξης νέων μελών και νέων χρηματοδοτούσων 
επιχειρήσεων.

γ)Να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις 
στην είσπραξη από τις χρηματοδοτούσες 
επιχειρήσεις τόσο των εισφορών τους όσο και 
των εισφορών των εργοδοτουμένων τους.  

δ)Να συνεχιστεί η προσπάθεια αναβάθμισης 
της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Ταμείου 
προς τα μέλη του και να ανταποκριθεί στις 
νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που 
αφορά το θεσμό των Ταμείων Προνοίας. 

ε)Να ακολουθηθεί επενδυτική πολιτική που να 
συνδυάζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με τα 
καλύτερα αποτελέσματα.
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Με βάση τους εξελεγμένους λογαριασμούς του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα κεφάλαια 
του Ταμείου έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:
Ακίνητα     
Μετοχές Κύπρου     
Μετοχές εξωτερικού     
Ομόλογα     
Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds) 
(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) 
Μετρητά και ισοδύναμα     
Δάνεια Μελών         

%
2,80
0,79
2,06
3,36
4,69 

81,95
4,35

100,00

7. Οι επιπτώσεις που δέχθηκε
ο κοινωνικός διάλογος και η 
λειτουργία του θεσμού των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ο ρόλος των σωμάτων του τριμερούς 
κοινωνικού διαλόγου 

Μέσα από πολύχρονους αγώνες και προσπάθειες 
το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου έχει πετύχει 
τη δημιουργία ενός συστήματος εργασιακών 
σχέσεων στο οποίο συνυπάρχουν δυο βασικά 
στοιχεία, η συλλογική σύμβαση και οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις.

Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις επιτυγχάνεται 
η ρύθμιση των βασικών όρων απασχόλησης των 
εργαζομένων.  Βασικό εργαλείο για τη διαδικασία 
σύναψης, διαπραγμάτευσης και συνομολόγησης 
συλλογικών συμβάσεων αποτελεί ο Κώδικας 
Εργασιακών Σχέσεων ο οποίος αποτελεί 
κοινωνική συμφωνία την οποία υπογράφουν οι 
συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις 
και προσυπογράφει ο Υπουργός Εργασίας.  

Ταυτόχρονα με μια σειρά από νομοθεσίες ή 
και κανονισμούς ρυθμίζονται βασικά εργατικά 
και κοινωνικά δικαιώματα όπως και κατώτατα 
επίπεδα όρων απασχόλησης.

Με την οργανωτική δύναμη και την ευρύτερη 
επιρροή που απόκτησε στην κοινωνία μέσα από 
τους αγώνες και τη δράση του το συνδικαλιστικό 
κίνημα πέτυχε και σ’ αυτά τα ζητήματα να 
αναπτυχθεί και σε μεγάλο βαθμό να θεσμοθετηθεί 
ένα πλαίσιο δομημένου κοινωνικού διαλόγου 
μέσα από το οποίο γίνεται λεπτομερής και σε 
βάθος συζήτηση των νομοθεσιών ή πολιτικών 
που άπτονται εργασιακών και κοινωνικών 
θεμάτων πριν αυτά πάρουν την τελική τους 
μορφή, είτε με τη μορφή νομοσχεδίων είτε με τη 
μορφή πολιτικών αποφάσεων.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία του δομημένου 
κοινωνικού διαλόγου καταβαλλόταν  προσπάθεια 
να υπάρξουν συναινετικές / κοινωνικά 
ισορροπημένες ρυθμίσεις.  

Το κράτος σ’ αυτό το σύστημα έχει ένα διττό 
ρόλο.  Προσφέρει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες 
στη βάση του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων 
και ταυτόχρονα αποτελεί μια από τις τρεις 
συνιστώσες του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.  
Αυτό το διττό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την 
εδραίωση σταθερών εργασιακών σχέσεων.

Με τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν 
μια σειρά από σώματα τριμερούς κοινωνικού 
διαλόγου.  Αρκετά σώματα λειτουργούν ως 
αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κάποια από τα σώματα τριμερούς κοινωνικού 
διαλόγου είναι:
•	 Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
•	 Συμβούλιο Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
•	 Συμβούλιο Ταμείου Αδειών
•	 Συμβούλιο Ταμείου Πλεονασμού
•	 Συμβούλιο Ταμείου Επαγγελματικών / 

Συνταξιοδοτικών Παροχών
•	 Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας
•	 Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 

Απασχόληση
•	 Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
•	 Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
•	 Παγκύπριο Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες
•	 Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή
•	 Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών
•	 Εθνικός Μηχανισμός για τα δικαιώματα της 

Γυναίκας

Τα τελευταία χρόνια κάτω από την επίδραση 
του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος του 
νεοφιλελευθερισμού ο τριμερής κοινωνικός 
διάλογος έχει υποβαθμιστεί με ευθύνη κατά 
κύριο λόγο της κυβέρνησης.  Η κυβέρνηση 
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επικαλούμενη τις περισσότερες φορές την 
Τρόικα και το μνημόνιο, την ανάγκη για γρήγορες 
αποφάσεις και το δύσκολο των καταστάσεων, 
προχωρούσε στη λήψη αποφάσεων και σε 
ενέργειες για ζητήματα που αφορούν είτε θέματα 
που ρυθμίζονται μέσα από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, είτε για κοινωνικά και εργατικά 
θέματα, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός και με 
περιεχόμενο κοινωνικός διάλογος.

Το Υπουργείο Εργασίας, που είναι εκ της φύσης 
του ο κατ’ εξοχή χώρος διεξαγωγής του τριμερούς 
κοινωνικού διαλόγου, κατά κανόνα προχωρούσε 
στην εξαγγελία πολιτικών και στην κατάθεση 
νομοσχεδίων χωρίς να προηγηθεί συζήτηση 
σε τριμερές επίπεδο.   Επίσης εισηγήσεις που 
έθετε και αφορούσαν τροποποιήσεις νομοθεσιών 
δεν προωθούνταν για συζήτηση στο τριμερή 
κοινωνικό διάλογο.

Με τις ενέργειες της η κυβέρνηση προσπαθούσε 
να παραγκωνιστεί το συνδικαλιστικό κίνημα και 
να περάσει στους εργαζόμενους και ευρύτερα 
στην κοινωνία το μήνυμα ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν τους 
εργαζόμενους.

Οι περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση έλαβε 
αποφάσεις ή προχώρησε σε ενέργειες χωρίς 
να υπάρξει ουσιαστικός και γόνιμος κοινωνικός 
διάλογος είναι πολλές.

Ενδεικτικά σημειώνουμε:
•	 Απόφαση για διαφοροποίηση συμφωνημένου 

πλαισίου πληρωμής υπερωριακής 
απασχόλησης για το ωρομίσθιο κυβερνητικό 
προσωπικό χωρίς συζήτηση με τις 
εμπλεκόμενες συντεχνίες.

•	 Έκδοση από την Υπουργό Εργασίας 
διατάγματος με το οποίο επεκτάθηκε 
το τουριστικό ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων σ’ ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς 
εκ των προτέρων συζήτηση στις επαρχιακές 
συμβουλευτικές επιτροπές για ορισμό των 
τουριστικών περιοχών όπως προβλέπει η 
σχετική νομοθεσία.

•	 Εξαγγελία σχεδίων για αντιμετώπιση 
της ανεργίας χωρίς προηγουμένως να 
συζητηθούν στην Εθνική Επιτροπή 
Απασχόλησης.  Συζήτηση γινότανε εκ των 
υστέρων και μετά από τις διαμαρτυρίες και τα 
διαβήματα της ΠΕΟ.

•	 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για πλαίσιο 
αλλαγών που αφορούν τα ταμεία προνοίας 

τα οποία λειτουργούν ως αποτέλεσμα 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας χωρίς 
συζήτηση με το συνδικαλιστικό κίνημα.

•	 Εξαγγελία των σχεδίων αποζημίωσης των 
μελών των ταμείων προνοίας από τη ζημιά 
που είχαν από το κούρεμα των καταθέσεων 
των ταμείων προνοίας χωρίς προηγούμενη 
συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ή συζήτηση στο τριμερές σώμα που 
είναι αρμόδιο, το Συμβούλιο του Ταμείου 
Επαγγελματικών, Συνταξιοδοτικών Παροχών.

•	 Κατάθεση σειράς νομοσχεδίων που άπτονται 
εργατικών και κοινωνικών θεμάτων όπως 
τα νομοσχέδια για την διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων για τις εκποιήσεις, 
για τροποποιήσεις στον νόμο για το επίδομα 
τέκνου, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, την 
άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, τη 
δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης 
χωρίς εκ των προτέρων συζήτηση.

•	 Αλλαγή στο νόμο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις 
όπως η αλλαγή ονομασίας της σύνταξης 
γήρατος, η εισαγωγή επιδόματος πατρότητας, 
αλλαγή στα κριτήρια παραχώρησης σύνταξης 
χηρείας χωρίς συζήτηση στο Συμβούλιο του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αποτέλεσμα της στάσης και της πρακτικής που 
ακολούθησε η κυβέρνηση ήταν και η υποβάθμιση 
της λειτουργίας των σωμάτων τριμερούς 
κοινωνικού διαλόγου.
Η Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή από τον 
Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 
συνεδρίασε μόνο μια φορά τον Σεπτέμβριο του 
2013.

Ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης 
υποβαθμίστηκε αφού κατά κανόνα συγκαλείτο 
για να ενημερωθεί για τα σχέδια που εκπονούσε 
η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ανεργίας 
όταν αυτά είχαν ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και ανακοινωθεί και όχι με στόχο 
την έγκαιρη διαβούλευση και τη διαμόρφωση 
τους μέσα από διάλογο.  Η Εθνική Επιτροπή 
Απασχόλησης στο διάστημα που ανασκοπούμε 
συγκλείσθηκε 4 φορές.  Η τελευταία φορά που 
συγκλείσθηκε ήταν τον Ιούλιο του 2015.  (στοιχεία 
μέχρι 7/2017)

Το Συμβούλιο του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στην περίοδο που ανασκοπούμε 
συγκλείσθηκε 6 φορές κατά κύριο λόγο για 
να ενημερώνεται για τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις του Ταμείου.  Σημαντικά ζητήματα 
που άπτονται των Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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όπως η αλλαγή της ονομασίας της σύνταξης 
γήρατος, το επίδομα πατρότητας, η αλλαγή στα 
κριτήρια παραχώρησης της σύνταξης χηρείας 
κ.α. δεν έτυχαν συζήτησης στο Συμβούλιο του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα σχετικά 
νομοσχέδια προωθήθηκαν στην Βουλή χωρίς εκ 
των προτέρων διαβούλευση.

Παρόμοια ήταν η κατάσταση και στο Εργατικό 
Συμβουλευτικό Σώμα.  Το Ε.Σ.Σ. συγκλείσθηκε 
στην περίοδο που ανασκοπούμε σε 12 συνεδρίες.  
Σε πλείστες περιπτώσεις το Υπουργείο αντί της 
συζήτησης και της διαβούλευσης σε τριμερείς 
τεχνικές επιτροπές πριν ένα θέμα τεθεί στο 
Ε.Σ.Σ. ακολούθησε τη τακτική να ζητά απόψεις 
με επιστολές.  Επίσης κατά κανόνα προωθούνται 
στο Ε.Σ.Σ. ζητήματα που το ίδιο το Υπουργείο 
επέλεγε και αποφάσιζε. Προτάσεις και εισηγήσεις 
που θέταμε δεν προωθούνταν προς συζήτηση.

Το δε Παγκύπριο Συμβούλιο Ατόμων με 
Αναπηρίες συνεδρίασε μόνο μια φορά το 2014.

Η ΠΕΟ μπροστά σ’ αυτό το σκηνικό, το οποίο 
αποτελεί ακόμα μια προσπάθεια διάβρωσης 
και υπόσκαψης του συστήματος εργασιακών 
σχέσεων αντέδρασε.  Με επιστολές, διαβήματα και 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις με την Υπουργό Εργασίας 
θέταμε σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο επίπεδο 
της άσκησης του μεσολαβητικού ρόλου του 
Υπουργείου Εργασίας με βάση τον Κώδικα 
Εργασιακών Σχέσεων. Παρατηρήθηκε 
το φαινόμενο σε αρκετές περιπτώσεις η 
μεσολαβητική υπηρεσία, παρόλο ότι δεν υπήρχαν 
συνθήκες για υποβολή μεσολαβητικής πρότασης 
να μην προχωρεί στη κήρυξη αδιεξόδου με βάση 
τις πρόνοιες του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων, 
εμποδίζοντας και προβάλλοντας προσκόμματα μ’ 
αυτό τον τρόπο στις συντεχνίες να προχωρήσουν 
στη λήψη μέτρων.  Στις δε περιπτώσεις που η 
μεσολάβηση αφορούσε συλλογικές συμβάσεις 
στο ευρύτερο δημόσιο τομέα το Υπουργείο 
επικαλούμενο τη δημοσιονομική πολιτική 
του κράτους ουσιαστικά δεν ασκούσε το 
μεσολαβητικό του ρόλο.  Για τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν η ΠΕΟ αντέδρασε άμεσα 
σε συνεργασία και με τις άλλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις.  Οι ενέργειες και τα διαβήματα 
μας είχαν αποτέλεσμα χωρίς το πρόβλημα να 
εκλείψει.

Ο ουσιαστικός με περιεχόμενο και αντικείμενο 
κοινωνικός διάλογος και η εύρυθμη λειτουργία 

του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων είναι 
για τους εργαζόμενους εργαλεία τα οποία 
βοηθούν στον στόχο μας για αξιοπρεπή με 
ρυθμισμένους όρους εργασία και για κοινωνικά 
και εργασιακά δικαιώματα.  Μέσα σ’ αυτά τα 
πλαίσια είναι αναγκαίο να αγωνιστούμε για να 
αποκαταστήσουμε και να αναβαθμίσουμε το 
πλαίσιο λειτουργίας των δομών του τριμερούς 
κοινωνικού διαλόγου.  

Ταυτόχρονα και λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική 
εμπειρία των τελευταίων χρόνων χρειάζεται να 
απαιτήσουμε αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας 
των δομών κοινωνικού διαλόγου καθιστώντας 
τον πιο ξεκάθαρο και δεσμευτικό εκεί και όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Το δικαίωμα στην απεργία 

Το άρθρο 27 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αναγνωρίζει το δικαίωμα της 
απεργίας. Ένα δικαίωμα που οι εργαζόμενοι έχουν 
κατακτήσει με πολλούς και σκληρούς αγώνες και  
είναι το πιο ισχυρό όπλο που διαθέτουν  στην 
προσπάθεια για διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους και προστασία των κατακτήσεων τους. 

Στο σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου ο 
τρόπος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος 
της απεργίας στον ιδιωτικό τομέα έχουν ρυθμιστεί 
με πρόνοιες του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων. 
Σ’ ότι αφορά το δικαίωμα άσκησης της απεργίας 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες μετά από πολλές 
συζητήσεις το 2004 επήλθε συμφωνία μεταξύ 
συνδικαλιστικών, εργοδοτικών οργανώσεων και 
κυβέρνησης.  Η συμφωνία αυτή ενσωματώθηκε 
στον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων και 
αποτελεί ουσιαστικά προέκταση του κώδικα.  
Με τη Συμφωνία ουσιαστικά απορρίφθηκε η 
προσπάθεια για ποινικοποίηση των απεργιακών 
κινητοποιήσεων. 

Το δικαίωμα αυτό, όπως και πολλά άλλα 
κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο 
των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων.  Η οικονομική 
κρίση και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
σχεδόν σε όλες τις χώρες αξιοποιήθηκαν από τις 
νεοφιλελεύθερες δυνάμεις και στην κατεύθυνση 
της αποδυνάμωσης των δυνατοτήτων των 
εργαζομένων για λήψη απεργιακών μέτρων. 

Ιδιαίτερα έντονες ήταν αυτές οι προσπάθειες 
στις χώρες που προσέφυγαν σε προγράμματα 
διάσωσης (μνημόνια). Οι αντιδραστικές 
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αντεργατικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τα 
μνημόνια για να επιβάλλουν αλλαγές στους 
νόμους, τους εργασιακούς κώδικες και στις 
εργασιακές δομές στην κατεύθυνση της 
παρεμπόδισης του δικαιώματος της απεργίας 
και της ποινικοποίησης των απεργιακών 
κινητοποιήσεων. 

Στην Κύπρο αυτή η πολιτική εκδηλώθηκε κατά 
κύριο λόγο μέσα από την επαναφορά της 
προσπάθειας για ποινικοποίηση του δικαιώματος 
της απεργίας στο δημόσιο και ημιδημόσιο 
τομέα. Με αφορμή την απεργία στην εταιρεία 
λεωφορείων  Ζήνων στην Λάρνακα που 
πραγματοποιήθηκε αρχές του 2016, και αργότερα 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις των νοσηλευτών 
στα δημόσια νοσηλευτήρια, και των εργαζομένων 
στα λιμάνια, οι εργοδοτικές οργανώσεις και ο 
ΔΗΣΥ επανάφεραν το θέμα. 

Η  ΟΕΒ ετοίμασε προσχέδιο νομοσχεδίου το 
οποίο απέστειλε στην κυβέρνηση καλώντας την 
να το προωθήσει προς ψήφιση.  Την ίδια περίοδο 
ο ΔΗΣΥ προχώρησε στην κατάθεση πρότασης 
Νόμου στη Βουλή με τίτλο «Ο Περί της Ρύθμισης 
Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες 
Νόμος του 2016».

Στο ίδιο μήκος κύματος των ενεργειών που 
στοχεύουν στη παρεμπόδιση της άσκησης του 
δικαιώματος της απεργίας και την καλλιέργεια 
κλίματος εκφοβισμού και απειλών προς 
εργαζόμενους που προχώρησαν σε απεργιακά 
μέτρα έγιναν αυτή την περίοδο και δηλώσεις 
ενέργειες από κρατικούς αξιωματούχους.   
Μπροστά σ αυτό το σκηνικό η ΠΕΟ αντέδρασε 
με ενέργειες τόσο προς την Βουλή των 
Αντιπροσώπων όπου τέθηκε η πρόταση Νόμου 
για συζήτηση, όσο και προς την κυβέρνηση. 
Σημειώνοντας ότι το θέμα των απεργιών 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες έχει ρυθμιστεί με 
τη συμφωνία του 2004 και ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια ποινικοποίησης του δικαιώματος 
της απεργίας ουσιαστικά αποτελεί ανατροπή του 
συστήματος εργασιακών σχέσεων και δεν γίνεται 
αποδεχτή. 

Η σθεναρή, αποφασιστική στάση που 
κρατήσαμε, η κοινή στάση που τήρησαν όλες 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως και η 
στήριξη που είχε το συνδικαλιστικό κίνημα από 
πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κυρίως το 
ΑΚΕΛ ,είχαν ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσει 
περαιτέρω η συζήτηση του θέματος. 

Οι προσπάθειες, με διάφορους τρόπους,  για να  
τεθούν εμπόδια και περιορισμοί στο δικαίωμα 
της απεργίας δεν πρόκειται να τερματιστούν.  
Μέσα στις συνθήκες που αναπτύσσονται είναι 
σημαντικό να προφυλάξουμε τη λειτουργία 
του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων.  Προς αυτή 
την κατεύθυνση ιδιαίτερα καίριος είναι ο ρόλος 
του Υπουργείου Εργασίας το οποίο πρέπει 
να ενεργεί ως θεματοφύλακας του Κώδικα.  
Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια εργοδοτικοί 
κύκλοι και αντεργατικές συντηρητικές δυνάμεις 
προσπαθούν να υποσκάψουν την αξιοπιστία και 
την αποτελεσματικότητα του Κώδικα Εργασιακών 
Σχέσεων, θα πρέπει η ΠΕΟ να ενεργήσει στην 
κατεύθυνση της περαιτέρω θωράκισης του 
δικαιώματος της απεργίας. 

Απεργιακές Κινητοποιήσεις 2012-2016

Με βάση τα στοιχεία των συντεχνιών της ΠΕΟ 
στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 141 απεργιακές 
κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν 93.300 
εργαζόμενοι.  Η χρονιά με τον μεγαλύτερο 
αριθμό απεργιών είναι το 2014 με 38 απεργιακές 
κινητοποιήσεις. 

Από πλευράς αριθμού απεργών η χρονιά με το 
μεγαλύτερο αριθμό απεργών είναι το 2013 με 
42.888 εργαζόμενους να απεργούν.  Το 2013 έλαβε 
χώρα και η μεγαλύτερη σε διάρκεια απεργία των 
χρόνων που ανασκοπούμε που ήταν η απεργία 
των εργαζομένων στην οικοδομική βιομηχανία. Η 
απεργία διάρκεσε 15 εργάσιμες μέρες και σ’ αυτή 
συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι. 

Ο κυριότερος λόγος λήψης απεργιακών μέτρων 
ήταν η μη καταβολή μισθών, οι παραβιάσεις 
των συλλογικών συμβάσεων και οι μονομερείς 
μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, ιδιαίτερα τα 
χρόνια 2013-2014 που ήταν χρόνια κορύφωσης 
της κρίσης. 

Σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως το 2015 και για το 
θέμα των ιδιωτικοποιήσεων των οργανισμών 
κοινής ωφελείας. 
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8. Συνδικαλιστικό Μέτωπο – Ενότητα 
Δράσης  

Η ΠΕΟ το θέμα της ενότητας δράσης, το 
προσεγγίζει διαχρονικά από μια ταξική σκοπιά 
γι’ αυτό και είναι πρωτοστάτης στην προσπάθεια 
της συνεννόησης και της κοινής δράσης του 
συνδικαλιστικού κινήματος και κατά συνέπεια της 
συσπείρωσης των εργαζομένων γύρω από τις 
διεκδικήσεις τους. 

Η ιστορική πείρα του εργατικού μας κινήματος, 
έχει αποδείξει ότι η ενότητα των εργαζομένων και η 
κοινή δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
όταν επιτυγχάνεται πάνω σε σωστούς και 
συγκεκριμένους στόχους και υπηρετεί έτσι τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων, 
αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα για 
καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς.

Η ΠΕΟ έγκαιρα ανέδειξε την σημασία της 
ενότητας δράσης και εργάστηκε με προσήλωση 
και επιμονή, για να προωθήσει αυτή την αντίληψη 
μέσα σε ολόκληρο το κυπριακό συνδικαλιστικό 
κίνημα και μέσα στους ίδιους τους εργαζόμενους.
 
Στις συνθήκες που περνούμε σήμερα, όπου 
το κίνημα των εργαζομένων δέχεται σοβαρές 
επιθέσεις και αμφισβητούνται σημαντικές 
κατακτήσεις, όπως η ΑΤΑ, οι συλλογικές 
συμβάσεις, το σταθερό ωράριο ακόμα και το 
δικαίωμα της οργάνωσης, η ενότητα δράσης 
αποκτά ύψιστη σημασία.

Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις με τη ΣΕΚ, με την 
οποία εξ’ αντικειμένου έχουμε στενή συνεργασία 
στα θέματα διαχείρισης των συλλογικών 
συμβάσεων, γίνονται πιο εμφανής όχι μόνο 
σε θέματα γενικής πολιτικής και ιδεολογικής 
τοποθέτησης αλλά και σε θέματα διαχείρισης 
καθημερινών ζητημάτων που έχουν να κάνουν 
με τους τρόπους αντιμετώπισης της εργοδοτικής 
επίθεσης. 

Παρ’ όλα αυτά εργαζόμαστε σκληρά για να 
πετυχαίνουμε αυτή την ενότητα.
Χρειάζεται υπομονή, υπευθυνότητα και πολλές 
φορές διάθεση συναίνεσης μέσα από αναγκαίους 
συμβιβασμούς. Όχι βέβαια συμβιβασμούς 
σε ζητήματα αρχής αλλά πάντα με κριτήριο 
τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εκεί και 
όπου σε επίπεδο συντεχνιακών στελεχών δεν 
επιτυγχάνεται η αναγκαία αντίληψη ώστε να 
εξασφαλίζεται ενότητα δράσης τότε θα πρέπει να 
απευθυνόμαστε στους ίδιους τους εργαζόμενους 
οι οποίοι πάντα πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ωφέλιμης και 
δημιουργικής υλοποίησης της πολιτικής 
της ενότητας δράσης ήταν η δημιουργία με 
πρωτοβουλία της ΠΕΟ, της πλατφόρμας που 
ονομάσαμε «Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» 
η οποία ένωσε πολλές Συνδικαλιστικές και 
κοινωνικές οργανώσεις και φορείς, γύρω από 
το στόχο της κινητοποίησης των εργαζομένων 
και του λαού γενικότερα, ενάντια στις αντιλαϊκές 
πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στον 



46

κυπριακό λαό από την κυβέρνηση και την Τρόικα. 

Η πλατφόρμα, κατάφερε μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες, όταν οι εργαζόμενοι και γενικά η 
κοινωνία βίωνε το σοκ της τραπεζικής κρίσης 
και του μνημονίου, να κινητοποιήσει δεκάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους σε ιστορικής σημασίας 
κινητοποιήσεις, όπως η συγκέντρωση και πορεία 
από το Υπουργείο Οικονομικών στο Προεδρικό 
μέγαρο στις 14 Δεκεμβρίου 2013, η κινητοποίηση 
περικύκλωσης του Υπουργείου Οικονομικών 
με ευκαιρία της παρουσίας των εκπροσώπων 
της Τρόικας στην Κύπρο, η μεγαλειώδης 
κινητοποίηση χιλιάδων εργαζομένων έξω από 
το Συνεδριακό κέντρο στη Λευκωσία με ευκαιρία 
της Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η μεγάλη 
κινητοποίηση των Συνταξιούχων έξω από το 
Προεδρικό Μέγαρο με την συμμετοχή χιλιάδων 
συνταξιούχων καθώς και η κινητοποίηση έξω από 
το Προεδρικό ενάντια στις εκποιήσεις πρώτης 
κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης.  

Οι κινητοποιήσεις αυτές έστειλαν το ισχυρό 
μήνυμα για ενότητα των εργαζομένων απέναντι 
στην πρόκληση των νεοφιλεύθερων πολιτικών 
και συνέβαλαν ουσιαστικά στην διατήρηση του 
ηθικού των εργαζομένων και στην συγκράτηση 
της σκληρής επίθεσης πάνω στα εργατικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, η οποία χωρίς αυτές τις 
κινητοποιήσεις  και χωρίς την εκδήλωση της 
λαϊκής οργής, θα ήταν ασφαλώς δριμύτερη. 

Οι κινητοποιήσεις εκείνες θα ήταν ακόμα 
μεγαλύτερης εμβέλειας και πιο αποτελεσματικές 
όσο αφορά τους στόχους τους,   αν και οι δυο 
άλλες μεγάλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, 
δηλαδή η ΣΕΚ και η ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες ήταν οι 
μόνες που απουσίαζαν, συμμετείχαν και αυτές 
στις δραστηριότητες της πλατφόρμας. 

9.Καταπολέμηση των Διακρίσεων 

Υπάρχουν δύο κύρια είδη διάκρισης, η άμεση 
και η έμμεση. Η άμεση   είναι όταν ένα πρόσωπο 
τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης 
σε σύγκριση με κάποιον άλλο λόγω φύλου,  
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού. Η έμμεση διάκριση είναι όταν 
μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο 
ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει  μειονεκτική 
μεταχείριση προσώπων   εκτός εάν η πρακτική 
μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα 
θεμιτό σκοπό.

Η ΠΕΟ από θέση αρχής ήταν και είναι ενάντια 
σε κάθε μορφή διάκρισης τόσο στους τόπους 
εργασίας όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Οι 
ταξικοί, διαχρονικοί της αγώνες και διεκδικήσεις 
προωθούσαν το συμφέρον και την ευημερία όλων 
των εργαζομένων,  ανεξαρτήτως των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών τους, αν ήταν άνδρες ή γυναίκες,  
ελληνοκύπριοι ή τουρκοκύπριοι,  ντόπιοι ή  ξένοι 
εργαζόμενοι κ.ο.κ.

Στην Κύπρο η ρητορική κατά των διακρίσεων 
αναπτύχτηκε,  ιδιαίτερα,  μετά την εναρμόνιση μας  
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο το οποίο περιλάμβανε 
μια σειρά από οδηγίες και πολιτικές τις οποίες τα  
κράτη μέλη όφειλαν να ακολουθήσουν με σκοπό 
την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Τα νομικά και άλλα εργαλεία που εκπονήθηκαν 
για το σκοπό αυτό μπορούν να διαχωριστούν 
σε δύο κύριες κατηγορίες και τομείς. Αυτή της 
καταπολέμησης των διακρίσεων  λόγω φύλου με 
στόχο την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και αυτής που αφορά την φυλετική/
εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, 
την αναπηρία, την ηλικία, και το σεξουαλικό 
προσανατολισμό, και τον εργασιακό  ειδικότερα  
και   τον κοινωνικό τομέα ευρύτερα. 

Την περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση μας, 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, της 
λιτότητας και των περικοπών,   εκτιμούμε ότι τα 
ζητήματα που συμβάλουν  στην καταπολέμηση 
των  διακρίσεων  είχαν υποβαθμιστεί  παρά το 
γεγονός ότι οξύνθηκαν διακριτικές συμπεριφορές,   
αυξήθηκαν οι παραβιάσεις νομοθεσιών και 
συλλογικών συμβάσεων με συνεπακόλουθο την 
αύξηση των μορφών και θυμάτων διάκρισης. 

Η ΠΕΟ μέσα από τον αγώνα διαφύλαξης των 
εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών 
συμβάσεων, έδινε και τον αγώνα κατά των 
διακρίσεων,  σε μια περίοδο όπου υπήρχε 
αναβρασμός και αντιπαράθεση  μεταξύ και των 
ιδίων των εργαζομένων. Τόσο οι  εργοδότες 
όσο και η κυβέρνηση στην προσπάθεια τους 
να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία ολόκληρη από τις πραγματικές 
αιτίες που δημιούργησαν την οικονομική κρίση 
και άλλα κοινωνικά προβλήματα, ανέπτυσσαν 
στο δημόσιο διάλογο μια ρητορική επίρριψης 
ευθυνών σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού  
και των  κοινωνικών παροχών στήριξης τους. 

Στόχος,   στο κεφάλαιο αυτό, είναι να  
καταγράψουμε συγκεκριμένα και σε ποιο βαθμό 
έχουν ή όχι καταπολεμηθεί αποτελεσματικά οι 
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διακρίσεις και αν έγιναν βελτιώσεις στις διαφορές 
σχετικές νομοθεσίες προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ταυτόχρονα θα καταγράψουμε  τη δράση και τις 
θέσεις που ανέπτυξε το κίνημα μας μέσα από τα 
εξειδικευμένα βοηθητικά γραφεία του. 

Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου

Όταν μιλούμε για αυτό το ζήτημα εστιάζουμε την 
προσοχή και τη δράση μας κύρια στον τομέα 
της απασχόλησης και στο πως η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών εφαρμόζεται,  μέσα από την 
παρακολούθηση των διαφόρων δεικτών  αλλά και 
στη καθημερινότητα των εργαζομένων.  Ως ΠΕΟ 
πιστεύουμε ότι καταπολεμώντας τις έμφυλες 
διακρίσεις,  ταυτόχρονα επιτυγχάνονται βήματα 
προόδου και στην έμφυλη ισότητα. Εξειδικευμένη 
δράση προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσει το 
Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 
της ΠΕΟ υλοποιώντας αποφάσεις των 
καθοδηγητικών σωμάτων της ΠΕΟ.

Την περίοδο που ανασκοπούμε,  εκτιμούμε ότι τα 
μέτρα λιτότητας έχουν κτυπήσει περισσότερο τις 
γυναίκες,  είτε άμεσα με την ανεργία, την επισφαλή 
εργασία και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης,  
τη μείωση μισθών και άλλων ωφελημάτων, 
είτε έμμεσα με την συρρίκνωση κοινωνικών 
παροχών. Για παράδειγμα, μειώθηκαν οι 
κρατικές χορηγίες για δομές και προγράμματα 
φύλαξης και φροντίδας εξαρτωμένων ατόμων 
κ.α., τα οποία αποτελούσαν μέτρα στήριξης και 
διευκολύνσεων στην εργαζόμενη οικογένεια, 
μέτρα που στήριζαν την γυναικεία απασχόληση 
ειδικότερα. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι 
το κονδύλι για τις κρατικές χορηγίες μειώθηκε 
το 2013 κατά 1,5 εκατομμύριο, που σε ποσοστό 
αντιστοιχεί το 17.4% του κονδυλίου και έκτοτε  δεν 
έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή του κονδυλίου. 
Επίσης την ίδια περίοδο είχαμε και το κλείσιμο 
τριών κρατικών στεγών ηλικιωμένων και τριών 
κρατικών παιδοκομικών σταθμών.

Ενώ το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την 
ισότητα απαγορεύει ρητά τις έμφυλες διακρίσεις 
στην απασχόληση,  είναι μεν ικανοποιητικό, 
φαίνεται δε ότι δεν είναι αρκετό από μόνο του  
για να οδηγήσει στην επίτευξη των δύο αυτών 
στόχων και αυτό διαπιστώνεται μέσα από τους 
πολύ αργούς ρυθμούς βελτίωσης των δεικτών 
της ισότητας. 

Δυστυχώς τόσο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και 
ο προϋπολογισμός υλοποίησης των δράσεων 

για την ισότητα όσο και οι θεσμικοί μηχανισμοί 
παρακολούθησης  και υλοποίησης του έχουν 
υποβαθμιστεί προβάλλοντας ως πρόσχημα 
την κρίση και τη λιτότητα . Χαρακτηριστικά 
το κονδύλι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, κάτω από το οποίο υπάγεται 
ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας(ΕΜΔΓ), η Μονάδα Ισότητας,  η ευθύνη 
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την Ισότητα και η στήριξη των Γυναικείων 
Οργανώσεων,  έχει μειωθεί από τις 760 χιλιάδες 
ευρώ που ήταν το 2011 στις 225 χιλιάδες το 2017. 

Ακόμη και όταν το 2016 η Κύπρος βγήκε από το 
μνημόνιο και είχαμε την λεγόμενη «επανεκκίνηση 
της οικονομίας» εντούτοις το κονδύλι αυτό 
μειώθηκε κατά 10 χιλιάδες το 2017.

Η μόνη πράξη για την οποία η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη περηφανεύεται την περίοδο αυτή 
είναι ο διορισμός Επιτρόπου Ισότητας το 2014. 
Κατά την εκτίμηση μας, αλλά και των υπολοίπων 
μελών του ΕΜΔΓ,  ουσιαστικά αυτός είναι ένας 
διορισμός χωρίς αντίκρισμα αφού δεν έχει 
υποστηριχτεί με προσωπικό,  αρμοδιότητες και 
προϋπολογισμό έτσι που να μπορεί να παράξει 
έργο. Αντίθετα καλύπτει μέρος της δράσης της 
μέσα από το ήδη μειωμένο κονδύλι του ΕΜΔΓ. 

Ως ΠΕΟ εκτιμούμε ότι για να καταπολεμηθούν 
οι οποιεσδήποτε διακρίσεις,  απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επαρκώς 
στελεχωμένων μηχανισμών, με άτομα 
καταρτισμένα  και ευαισθητοποιημένα σε θέματα 
διακρίσεων,  οι οποίοι να παρακολουθούν και 
να ελέγχουν την εφαρμογή των νομοθεσιών και 
των πολιτικών και ταυτόχρονα να εξετάζουν την 
αποτελεσματικότητα τους ως προς την επίτευξη 
του στόχου. Η σημερινή κατάσταση με την 
ύπαρξη των μηχανισμών οι οποίοι λειτουργούν 
ο καθένας ξεχωριστά,  χωρίς συντονισμό και 
στη βάση ενός στρατηγικού προγραμματισμού,  
με περιοριστικές αρμοδιότητες, εκτός από την 
διάσπαση οικονομικών και ανθρώπινων  πόρων,  
δεν επιφέρουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για αυτό το λόγο έχουμε θέσει ως αίτημα όπως 
δημιουργηθεί ένα νέο Σώμα κάτω από το οποίο 
να ενταχθούν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι  πέρα 
από τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες  να έχουν 
και εκτελεστικές και μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
προγραμματισμό και συντονισμό,  με δικό του 
προϋπολογισμό,  να μπορεί να αναπτύσσει 
τις πολιτικές και δράσεις που απαιτούνται για 
επίτευξη  του στόχου. 
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Ως ΠΕΟ πιστεύουμε ότι πέρα από τα πιο πάνω 
απαιτείται επίσης οργάνωση και συλλογική 
δράση των εργαζομένων που να  γνωρίζουν, να 
αγωνίζονται και να διεκδικούν   το δικαίωμα τους 
σε αξιοπρεπή εργασία, με αξιοπρεπείς όρους 
απασχόλησης, χωρίς διακρίσεις, ρυθμισμένους 
μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Ο αγώνας 
για καταπολέμηση των ανισοτήτων και προστασία 
των δικαιωμάτων είναι μια συνεχής διαδικασία και 
τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο όταν οι 

διάφορες κατακτήσεις δέχονται τις επιδράσεις 
των διάφορων πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών μεταβολών. 
Στο πίνακα πιο κάτω μπορούμε να δούμε αυτές 
τις επιδράσεις παρατηρώντας την μείωση  στον 
τομέα της απασχόλησης, την  αύξηση της ανεργίας 
και την αύξηση της  μερικής απασχόλησης και το 
βαθμό που επηρέασαν τα δύο φύλα στην περίοδο 
της κρίσης.

Νομοθεσία, βελτιωτικές τροποποιήσεις και 
πρακτική εφαρμογή τους
Πιο κάτω  καταγράφουμε τις νομοθεσίες και 
τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει την υπό 
ανασκόπηση περίοδο,   οι οποίες κατοχυρώνουν 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και απαγορεύουν 
δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου και ταυτόχρονα 
συμβάλουν στην συμφιλίωση επαγγελματικής με 
ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Καταγράφουμε 
επίσης και τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί 
για την πρακτική εφαρμογή τους: 

Ο Περί Ίσης Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 
Νόμο(117(Ι)/2002, 2004,  2009, 2014). 

Ο πιο πάνω Νόμος  προνοεί για την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και 

γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. 
Η μόνη  τροποποίηση στο Νόμο που έγινε 
αυτή την περίοδο ήταν το 2014  και αφορά την 
εξωδικαστική προστασία και το βάρος απόδειξης 
όταν το παράπονο υποβάλλεται στον Επίτροπο 
Διοικήσεως. Αν το πρόσωπο που ισχυρίζεται 
ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του 
Νόμου επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η 
παράβαση, ο Επίτροπος Διοικήσεως υποχρεώνει 
το πρόσωπο εναντίον του οποίου στέφεται 
το παράπονο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόμου. 

Η ίδια τροποποίηση έγινε και στον Περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
Νόμο και στον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στα επαγγελματικά σχέδια 
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κοινωνικής ασφάλισης.

Παρά την ύπαρξη της νομοθεσίας από το 1989 
και  την εναρμόνιση της με την ευρωπαϊκή 
οδηγία το 2002 και των τροποποιήσεων που 
ακολούθησαν, η ύπαρξη της ανισότητας στις 
αμοιβές των δύο φύλων αποδεικνύει ότι ακόμα δεν 
αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, τα βαθύτερα 
αίτια του χάσματος. Αίτια όπως η εκμετάλλευση 
της γυναικείας εργασίας από τους εργοδότες,  η 
αντίληψη για τον συμπληρωματικό χαρακτήρα 
του γυναικείου μισθού, τα στερεότυπα σχετικά με 
τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, ο 
επαγγελματικός διαχωρισμός με τα επαγγέλματα 
που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό γυναικών 
να είναι και χαμηλά αμειβόμενα, οι συχνότερες 
διακοπές της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
γυναικών λόγω μητρότητας και φροντίδας των 
παιδιών, λόγω και της ανεπάρκειας των σχετικών 
δομών, η απασχόληση των γυναικών στη μερική 
και προσωρινή απασχόληση,  το φαινόμενο της 
«γυάλινης οροφής» όταν πρόκειται για βελτίωση 
της θέσης των γυναικών στην εργασιακή ιεραρχία 
κ.α.

Το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο είναι 14.2% ενώ 
ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 16.3 % .   Η  μείωση 
του χάσματος οφείλεται  κύρια στο γεγονός ότι 
η κρίση έπληξε κλάδους με ψηλό ποσοστό 
απασχόλησης ανδρών, της αύξησης της ανεργίας 
στους άνδρες , της μείωσης των μισθών τους και 
όχι στην πραγματική βελτίωση της μισθοδοτικής 
θέσης των γυναικών.

Το Υπουργείο Εργασίας από το 2011-2015  
υλοποίησε το συγχρηματοδοτούμενο έργο 
«Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» όμως δεν είχε 
ουσιαστική μείωση στο ποσοστό. Όταν ξεκίνησε 
το έργο το 2012 το χάσμα ήταν 16.2%(με βάση 
τον αναθεωρημένο τρόπο υπολογισμού που 
αφορά τις ωριαίες αποδοχές). Παρόλο που 
το χάσμα αμοιβών τείνει να μειώνεται με την 
πάροδο των χρόνων, εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε ψηλά επίπεδα και να αποτελεί ένα πρόβλημα. 
Στο πλαίσιο του έργου συστάθηκε Φορέας 
Πιστοποίησης Εργοδοτών Ισότητας και καλών 
πρακτικών όπου συμμετέχει και η ΠΕΟ. Με το 
τέλος του έργου,   το 2016,  το Υπουργείο Εργασίας 
αποφάσισε την μονιμοποίηση του Φορέα. Ως 
ΠΕΟ υποβάλαμε προτάσεις για βελτίωση των 
κριτηρίων έκδοσης τριετών πιστοποιητικών σε 
εργοδότες ισότητας με όρους εργοδότησης και 
μέτρα που πραγματικά να εξυπηρετούν το στόχο 
της ισότητας στην απασχόληση . 

Επίσης ως ΠΕΟ πραγματοποιήσαμε έρευνα στις 
συλλογικές συμβάσεις έτσι που να εξαλείψουμε  τις 
όποιες άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου 
στη μισθοδοσία, με κατεύθυνση στην πολιτική 
αιτημάτων για ανανέωση τους, τη βελτίωση 
των χαμηλών μισθών και μείωση του χάσματος. 
Επίσης το ΙΝΕΚ ΠΕΟ υλοποίησε στο πλαίσιο του 
προγράμματος Progress το έργο «Γεφυρώνοντας 
το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Αντρών και Γυναικών» 
επικεντρώνοντας την έρευνα στα ξενοδοχεία 
της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν και 
εγχειρίδια τα οποία διανεμήθηκαν για ενημέρωση 
των εργαζομένων.

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 
Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση Νόμος του Ν.205(Ι) 2002 μέχρι 2014  

Ο νόμος αυτός διασφαλίζει την προώθηση 
ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και 
στην επαγγελματική εκπαίδευση, στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα και αφορά τους όρους 
πρόσβασης σε απασχόληση, την πρόσβαση 
σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, τις εργασιακές συνθήκες και τους 
όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των απολύσεων και των αμοιβών, την προστασία 
σε περίπτωση συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση  καθώς επίσης και σε περίπτωση 
παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στο πλαίσιο του νόμου αυτού συστάθηκε η 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων(ΕΙΦ) στην 
Απασχόληση  και Επαγγελματική Εκπαίδευση, 
η οποία έχει την αρμοδιότητα να συμβουλεύει 
το κράτος σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή 
του νόμου, να διεξάγει μελέτες και έρευνες και να 
υποβάλλει εκθέσεις στον  Υπουργό Εργασίας, 
να δέχεται  και να υποβάλλει αυτεπάγγελτα 
παράπονα στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος 
Εργασίας και να παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή 
σε θύματα διάκρισης λόγω φύλου.Η ΠΕΟ 
συμμετέχει στην ΕΙΦ και συμβάλει δημιουργικά 
στην επίτευξη του ρόλου της παρόλο που τα 
τελευταία χρόνια το κονδύλι για την λειτουργία 
της και την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής 
σε θύματα διάκρισης  έχει μειωθεί σημαντικά  
περιορίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της 
δράσης της. Το κονδύλι για την ΕΙΦ  το 2012 ήταν 
70 χιλιάδες ευρώ, το 2013 και 2014 μειώθηκε 
στις 54 χιλιάδες,  το 2015 στις 44 χιλιάδες, και 
το 2016 στις 51 χιλιάδες ευρώ. Οι πιο πάνω 
ετήσιες μειώσεις  του κονδυλίου  αντικειμενικά 
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δυσκολεύουν  το έργο της Επιτροπής.
Εκτιμούμε ότι αυτός ο νόμος είναι πολύ 
σημαντικός για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων  και προσπαθούμε να διαφωτίσουμε 
τα μέλη μας για τις πρόνοιες του νόμου έτσι 
που να μπορούν να αναγνωρίσουν διακριτικές 
συμπεριφορές και πρακτικές και να αντιδρούν 
άμεσα για αντιμετώπιση τους, με την δική μας 
καθοδήγηση και παρέμβαση. Ένα σημαντικό 
μέτρο που προωθούν οι Συντεχνίες της ΠΕΟ 
είναι και η υιοθέτηση σε  κάθε επιχείρηση,  κώδικα 
αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης στο 
χώρο εργασίας. Ένα φαινόμενο που βγαίνει 
όλο και περισσότερο στην επιφάνεια με αρκετές 
υποθέσεις να οδηγούνται στο Δικαστήριο.

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 
στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ασφάλισης Νόμοι του 2002 μέχρι 2014.

Ο  νόμος  αυτός αποσκοπεί στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα 
επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης 
και εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς 
εργαζομένων, των εργοδοτούμενων, η 
δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω 
ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη 
ηθελημένης ανεργίας και των προσώπων που 
αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και 
στους ανάπηρους εργαζόμενους. 

Με βάση το νόμο αυτό, ως ΠΕΟ, επιχειρήσαμε 
να διορθώσουμε όλες τις διακριτικές πρόνοιες 
λόγω  φύλου στις συλλογικές συμβάσεις, στα 
ταμεία προνοίας καθώς επίσης και στα σχέδια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μια μεγάλη συζήτηση που συνεχίζεται στο 
δημόσιο διάλογο,  είναι η μη παροχή σύνταξη 
χηρείας σε άνδρες από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Ενώ τέθηκαν διάφορες θέσεις 
στο Ε.Σ.Σ του Υπουργείου Εργασίας και στην 
Επιτροπή Εργασίας της Βουλής εντούτοις 
μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί. Η θέση 
της ΠΕΟ είναι ότι θα πρέπει να παρέχεται 
σύνταξη χηρείας και στους άνδρες χωρίς όμως 
να αυξηθούν οι εισφορές των εργαζομένων στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα πρέπει να 
εντατικοποιηθεί αυτή η συζήτηση με στόχο να 
αρθεί άμεσα η διάκριση αυτή.

Επίσης το χάσμα του ύψους 48.8% στις συντάξεις 
μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που ως 

ΠΕΟ  μας ανησυχεί και εκφράσαμε την ανάγκη 
αντιμετώπισης του μέσα από την διεξαγωγή ενός 
κοινωνικού διαλόγου και τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων που από την μια να διορθώνουν τις 
υφιστάμενες χαμηλές συντάξεις και από την άλλη 
να περιορίσουν το χάσμα στις μελλοντικές με 
στόχο την εξάλειψη του. 

Ο Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους 
Ανωτέρας Βίας του 2012
Η νομική ρύθμιση του δικαιώματος  των γονιών 
σε άδεια μέχρι και 18 εβδομάδες για κάθε παιδί 
τους κάτω των 8 χρονών και η προστασία  από 
απόλυση ή δυσμενή μεταχείριση του γονιού, 
που θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, 
αποτελεί ένα μέτρο που συμβάλει στην επίτευξη 
της ισότητας μέσα από την συμφιλίωση της 
επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή των 
εργαζομένων γονέων.
Από το 2003 που εφαρμόστηκε ο νόμος μέχρι 
το 2016 η χρήση του δικαιώματος αυτού είναι 
περιορισμένη παρά τις βελτιωτικές τροποποιήσεις 
που έγιναν κατά καιρούς στο νόμο. Η άδεια αυτή 
είναι απλήρωτη, δεδομένο  που καθιστά την 
χρήση της σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με 
τον αριθμό των δικαιούχων.

Όμως κατά την περίοδο λήψης της άδειας 
πιστώνονται οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ως εργάσιμος χρόνος και βάση 
αυτού υπάρχουν στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά  
δείχνουν ότι  από την ημέρα εφαρμογής του 
νόμου μέχρι τον Απρίλιο 2016  μόνο 1959 γονείς 
έκαναν χρήση,  1763  μητέρες και  196 πατέρες. 

Ενώ  το 2012 έγινε μελέτη από το Υπουργείο 
Εργασίας με σκοπό κάλυψης της γονικής άδειας 
με επίδομα εντούτοις μέχρι σήμερα δεν επετεύχθη 
ο σκοπός αυτός.

Ως ΠΕΟ έχουμε την θέση ότι το γονικό επίδομα 
είναι απαραίτητο για πλήρη εφαρμογή του 
νόμου και θα συνεχίσουμε,  παράλληλα με την 
διαφώτιση των εργαζομένων, να το διεκδικούμε. 
Ταυτόχρονα μέσα από την ανανέωση των 
συλλογικών συμβάσεων θα επιδιώξουμε να 
εντάξουμε πρόνοια για επίδομα γονικής άδειας 
από τον εργοδότη. Ήδη σε μερικές συμβάσεις 
έχει εισαχθεί το επίδομα αυτό.  

Ο Περί Προστασία της Μητρότητας Νόμος του 
1997 μέχρι 2017

Ο νόμος για την προστασία της μητρότητας 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις 
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των εργαζομένων αφού προστατεύει  πρώτα 
και κύρια από απόλυση την εργαζόμενη  που 
αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της στην 
μητρότητα. Της διασφαλίζει επίσης  άδεια με 
επίδομα και άλλα εργασιακά  δικαιώματα κατά 
τη διάρκεια αυτή. Είναι για αυτό το λόγο που 
από τον καιρό της ψήφισης του έχει δεχθεί 
πολλές βελτιωτικές τροποποιήσεις έτσι που 
να καλύπτει διάφορες αδυναμίες και ελλείψεις 
που παρουσιάζονταν στην πορεία. Την περίοδο 
που ανασκοπούμε έγιναν δύο τροποποιήσεις. 
Το Δεκέμβριο του 2015 ψηφίστηκε η επέκταση 
της άδεια μητρότητας των 18 εβδομάδων κατά 
4 εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός 
στον ίδιο τοκετό. Τον Ιούλιο του 2017  έχει 
ψηφιστεί το δικαίωμα σε  άδεια  μητρότητας σε 
γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω διαδικασίας 
παρένθετης μητέρας  για περίοδο 18 εβδομάδων 
καθώς επίσης και των λοιπών δικαιωμάτων 
που προνοούνται στην ισχύουσα νομοθεσία 
για τις βιολογικές μητέρες και για τις μητέρες 
που υιοθετούν παιδί.  Και για τις δυο πιο πάνω 
τροποποιήσεις έγιναν παράλληλα τροποποιήσεις 
και στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο έτσι 
που η άδεια αυτή  να καλύπτεται  με επίδομα.

Σημειώνουμε ότι παρά τις βελτιώσεις που 
έχουν γίνει στο νόμο εντούτοις εξακολουθούν 
να υπάρχουν  εργοδότες που,  παράνομα, 
απολύουν εργαζόμενες  όταν ασκούν το δικαίωμα 
της μητρότητας, ιδιαίτερα στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, γεγονός που προκάλεσε 
έντονες συζητήσεις και εκστρατείες ενημέρωσης 
των εργαζομένων  για τα δικαιώματα τους. 
Χαρακτηριστικά,  μόνο στην Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων,  την περίοδο 2012-2016, 
υποβλήθηκαν 26 παράπονα λόγω μητρότητας τα 
οποία παραπέμφθηκαν στους επιθεωρητές του 
Τμήματος Εργασίας για εξέταση. 
Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της 
ΠΕΟ πραγματοποίησε μεγάλη εκστρατεία τον 
Μάρτιο του 2016 με την διανομή 25 χιλιάδων 
εντύπων «Οδηγό για την Μητρότητα». 

Ο Περί Άδειας Πατρότητας Νόμος του 2017
Είναι ένας καινούργιος Νόμος που ψηφίστηκε στις 
14 Ιουλίου 2017 με ισχύ από την 1η Αυγούστου 
2017. Προνοεί 2 εβδομάδες άδεια σε σύζυγο 
εργαζόμενο που γίνεται πατέρας και δικαιούται να 
κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού σε περίοδο 
16 εβδομάδων δηλαδή ουσιαστικά μέχρι να 
λήξη η άδεια μητρότητας. Η άδεια πατρότητας  
καλύπτεται με επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αφού γίνει η απαραίτητη αίτηση και 
πληροί  τις σχετικές  προϋποθέσεις ασφάλισης 

.  Ο νόμος όμως, όπως ψηφίστηκε δίνει το 
δικαίωμα σε άδεια και επίδομα πατρότητας μόνο 
σε «μισθωτό, η σύζυγος του οποίου γέννησε ή 
υιοθέτησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης 
μητέρας» και αποκλείει έτσι τον πατέρα που 
απέκτησε παιδί πριν ή χωρίς τη τέλεση γάμου.  
Ως ΠΕΟ εντοπίσαμε αυτή την αδυναμία η 
οποία έρχεται σε αντίθεση με την φιλοσοφία του 
νόμου και άμεσα ενεργήσαμε για να προωθηθεί 
τροποποίηση του σχετικού νόμου.

Άλλα ζητήματα 
Πέρα των πιο πάνω ζητημάτων ως ΠΕΟ 
ασχολούμαστε και με μια σειρά άλλα, όπως η Βία 
κατά των Γυναικών, η καταπολέμηση εμπορίας 
προσώπων για εργασιακή και σεξουαλική 
εκμετάλλευση, οι μετανάστριες και οι πολλαπλές 
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν κ.α., με στόχο την 
εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων. 

Η παρέμβαση της ΠΕΟ με θέσεις και 
προτάσεις σε διάφορους φορείς όπως τον 
ΕΜΔΓ, την ΕΙΦ, το Φορέα Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής κ.α.,   ήταν ουσιαστική. 
Μέσα από τη δράση του Γραφείου Γυναικών 
Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ επιδίωξε την συχνή 
επαφή και ενημέρωση των εργαζομένων για 
τα δικαιώματα τους. Μέσα από την εκστρατεία 
της 8ης του Μάρτη και  την διοργάνωση άλλων 
πολλών θεματικών εκδηλώσεων  κατάφερε μέχρι 
σήμερα να διατηρήσει  την πρωτοπορία στην 
προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τις 
εργαζόμενες γυναίκες έχοντας πάντοτε ως στόχο 
τη βελτίωση της θέσης τους στην εργασία αλλά 
και στην κοινωνία ευρύτερα έτσι που ισότιμα να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους.

Καταπολέμηση άλλων μορφών 
διακρίσεων 

Για την καταπολέμηση άλλων μορφών διάκρισης 
και την προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης 
προσώπων,  η κυπριακή δημοκρατία έχει ψηφίσει  
το 2004 τις πιο κάτω νομοθεσίες στο πλαίσιο 
εναρμόνισης της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και 
την Εργασία Νόμος του 2004 (Ν. 58(I)/2004).
Ο νόμος αυτός αποτελεί πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, 
στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας 
προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης. Ο νόμος αυτός αφορά τους όρους 
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πρόσβασης στην απασχόληση και την εργασία, 
τα κριτήρια επιλογής και τους όρους πρόσληψης, 
ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και 
σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών.

Αφορά επίσης την πρόσβαση στην κατάρτιση και 
επιμόρφωση, τις εργασιακές συνθήκες και τους 
όρους απασχόλησης και την ιδιότητα του μέλους 
και τη συμμετοχή σε εργατικές ή εργοδοτικές 
οργανώσεις. 

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ καλός νόμος 
– πλαίσιο,  ως ΠΕΟ, εκτιμούμε ότι μετά από 13 
χρόνια ψήφισης του, στην πράξη δεν εφαρμόζεται 
σε βαθμό που να καταπολεμά αποτελεσματικά τις 
διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Αντίθετα κατά την 
περίοδο της κρίσης έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες 
για παραβιάσεις των προνοιών του νόμου και 
αυτό τεκμηριώνεται μέσα από τα παράπονα 
που υποβλήθηκαν στους εξωδικαστικούς 
μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας  στο 
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως αλλά και στην 
συνδικαλιστική μας οργάνωση, με πιο έντονα και 
συχνά παράπονα από τόπους δουλειάς όπου δεν 
υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη και συλλογική 
σύμβαση.

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική 
Καταγωγή) Νόμος του 2004 (59(I)/2004)

Με το Νόμο αυτό έχει θεσπιστεί ένα γενικό 
πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ώστε 
να διασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης. Εφαρμόζεται σε όλα τα 
πρόσωπα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων φορέων, 
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 
Αφορά τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις 
κοινωνικές παροχές,  την εκπαίδευση και την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμα στο κοινό, και στην παροχή αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται 
σε περιπτώσεις διαφορετικής μεταχείρισης 
λόγω υπηκοότητας και δεν θίγει τις διατάξεις και 
τις προϋποθέσεις που αφορούν στην είσοδο 
και παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών και 
απάτριδων στη Δημοκρατία, ούτε στη μεταχείριση 
που απορρέει από τη νομική κατάσταση των εν 
λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων.

Ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 
(Ν. 127(I)/2000 εώς 2015)

Με το νόμο αυτό εφαρμόζεται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία, η 
οποία συνίσταται στην απουσία οποιασδήποτε 
διάκρισης σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου 
λόγω αναπηρίας και κατοχυρώνει βασικά 
δικαιώματα που του διασφαλίζουν  ανεξάρτητη 
διαβίωση, πλήρη ένταξη στην κοινότητα και 
την ισότητα συμμετοχής στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή του τόπου.

Το 2014 έγινε τροποποίηση στο νόμο και 
αφορά την Αρχή της εύλογης προσαρμογής και 
αδικήματα. Οι αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 
4,5,6 και 8 του βασικού Νόμου εφαρμόζονται 
με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για να 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή 
στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων και εύλογη 
προσαρμογή σημαίνει τις αναγκαίες και 
κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές που 
δεν επιβάλλουν δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη 
επιβάρυνση, όπου είναι αναγκαίο σε 
συγκεκριμένη περίπτωση, για να διασφαλίζεται 
σε άτομα με αναπηρίες η απόλαυση ή άσκηση 
σε ίση βάση με άλλους, όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Νοείται 
ότι η επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν 
αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα 
στο πλαίσιο της πολιτικής του κράτους υπέρ τω 
ατόμων με αναπηρία.

Το 2015 έγινε τροποποίηση μετατρέποντας το 
πρόστιμο που ήταν σε λίρες σε ευρώ και την 
αλλαγή του «Παραρτήματος» του Άρθρου 7Α που 
αφορά το Δελτίο και τα Προνόμια Στάθμευσης 
των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) 
Νόμος του 2004 (Ν. 42(I)/2004)

Ουσιαστικά ο Νόμος αυτός διέπει τη λειτουργία 
του Επιτρόπου Διοικήσεως ως την αρμόδια 
αρχή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
προβλέπει την εφαρμογή του σε όλους τους πιο 
πάνω τομείς και για όλους τους απαγορευμένους 
λόγους διακρίσεων. Συμπεριλαμβάνει ακόμα 
τέσσερεις λόγους απαγορευμένων διακρίσεων, 
την κοινότητα, τη γλώσσα, το χρώμα και την 
εθνική καταγωγή. Αυτή η συμπερίληψη είναι 
ένα θετικό στοιχείο το οποίο δεν συναντάται στις 
νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών αφού οι 
περισσότερες διακρίσεις αφορούν μετανάστες. 
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Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
υπάγονται και η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης 
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, η  
Αρχή κατά των Διακρίσεων, η Αρχή Ισότητας, η 
Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
η Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων. 

Εκτιμούμε ότι κάτω από τις αρμοδιότητες του 
Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν τεθεί πολλές Αρχές 
και για να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά 
να εκπληρώνει το ρόλο του απαιτείται επαρκή 
στελέχωση,  σεβασμό στο θεσμό αυτό και 
συμμόρφωση των κρατικών και άλλων υπηρεσιών 
και φορέων  στις εκθέσεις και υποδείξεις του.

Ως ΠΕΟ διατηρούμε στενή συνεργασία και 
συμμετέχουμε στις δημόσιες διαβουλεύσεις που 
διεξάγει για διάφορα θέματα(ισότητα, μετανάστες 
κ.α.),  συμμετέχουμε στις εκστρατείες ενημέρωσης 
που διεξάγει και στηρίζουμε την περαιτέρω  
στελέχωση του Γραφείου για να έχει άμεση και 
αποτελεσματική παρέμβαση στην εξέταση των 
παραπόνων και γενικά στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Ποινικοποίηση της Ρητορικής Μίσους με 
τροποποίηση  του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 
87(Ι)/2015) 

Μέχρι το 2015 η ρητορική μίσους ποινικοποιείτο 
μόνο σε σχέση με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 
Η ρητορική μίσους απα¬γορεύεται όταν στοχεύει 
σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων στη βάση 
(ή με την υπόθεση) της εθνοτικής καταγωγής, 
της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, 
της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού 
προσανατολισμού. 

Το 2015 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας 
έτσι που να  ποινικοποιεί την εκ προθέσεως 
και δημόσια υποκίνηση σε βία ή μίσος που 
στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους 
μιας τέτοιας ομάδας στη βάση του σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή της ταυ¬τότητας φύλου. Η 
διάπραξη της πιο πάνω αναφερόμενης πράξης 
ποινικοποιείται αν γί¬νει με δημόσια διάδοση ή 
διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις αποτελούν σημαντικό 
βήμα για να εξαλειφθούν φαινόμενα τέτοιων 
συμπεριφορών όμως δυστυχώς δεν αξιοποιείται 
επαρκώς αυτό το εργαλείο στο βαθμό που θα 
έπρεπε και βλέπουμε καθημερινά στο δημόσιο 

διάλογο να αναπτύσσεται άμεσα και έμμεσα 
η ρητορική μίσους ακόμη και από δημόσια 
πρόσωπα και αξιωματούχους της Κυβέρνησης.

Μετανάστευση στην Κύπρο

Στο κεφάλαιο καταπολέμηση των διακρίσεων 
εντάσσουμε και το ζήτημα της μετανάστευσης  
δεδομένου ότι οι μετανάστες αποτελούν την 
μεγαλύτερη κατηγορία ατόμων που βιώνουν 
πολλαπλές διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα και 
τομείς.

Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο 
και οι κύριοι λόγοι που οδηγούν εκατομμύρια 
ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη πατρίδα και την 
οικογένεια τους καταφεύγοντας σε μέρη που πιθανό 
να εξασφαλίζουν μια καλύτερη και ασφαλέστερη 
ζωή είναι  πάντοτε οι ίδιοι,  φτώχεια, πείνα, πόλεμοι  
κ.α.. Δυστυχώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των 
κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών κύκλων, 
η εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών  τους 
συμφερόντων και της καπιταλιστικής οικονομίας,  
έχουν παγιώσει τις κοινωνικές ανισότητες και τις 
έχουν  διευρύνει  σε επίπεδο ηπείρων, χωρών 
και ανθρώπων, οδηγώντας τους σε ένα αγώνα 
επιβίωσης με άνισους όρους. 

Παρακολουθούμε από την μια το παγκόσμιο 
εμπόριο, τη διακίνηση κεφαλαίων και επενδύσεων, 
να οργανώνουν και να διαμορφώνουν την 
παγκόσμια κοινωνία μέσα από μια στυγνή 
νεοφιλελεύθερη οπτική αψηφώντας τις αρνητικές 
συνέπειες πάνω στο περιβάλλον και τις 
ανθρώπινες ζωές και από την άλλη να τίθενται 
συνεχώς αυστηρά μέτρα και κριτήρια για την 
διακίνηση ανθρώπων. 

Πλέον οι ντιρεκτίβες των υπερεθνικών 
οργανισμών,  της Παγκόσμιας Τράπεζας, του 
Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου,  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κ.α. βρίσκονται πάνω από τα κράτη, 
ιδιαίτερα τα μικρά, εγκλωβίζοντας τα σε μια διαρκή 
οικονομική, εμπορική, και τεχνολογική εξάρτηση, 
η οποία εξουδετερώνει τις όποιες δυνατότητες για 
εθνική ανάπτυξη και ευημερία.  Το αποτέλεσμα 
είναι να αυξάνεται η ανάγκη για μετανάστευση 
των ανθρώπων που ζουν στις φτωχές χώρες.

Ακόμη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των  κρατών 
μελών της, φτώχεια και ανεργία, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει αυξημένη εσωτερική μετανάστευση 
εργαζομένων από τις φτωχές χώρες τους προς 
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τις πλουσιότερες ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες 
εργασίας. Η ελεύθερη διακίνηση  εντός της Ε.Ε. 
των ευρωπαίων πολιτών  είναι διασφαλισμένη 
από την Συνθήκη Εγκαθίδρυση της,   όμως δεν 
συμβαίνει το ίδιο με τις  συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν 
φθηνό εργατικό δυναμικό και να τυγχάνουν 
σκληρής εκμετάλλευσης και διακρίσεων στις 
χώρες υποδοχής.  

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι αντιθέσεις  του 
καπιταλιστικού συστήματος καταστούν την 
μετανάστευση ένα σύγχρονο, πολυσύνθετο 
ζήτημα τόσο για τις χώρες προέλευσης 
μεταναστών όσο και  για τις χώρες υποδοχής.

Η Κύπρος από τη δεκαετία του 1980 μέχρι 
την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2012 
αποτελούσε χώρα υποδοχής μεταναστών. Το 
1991  συμφωνήθηκαν κριτήρια εργοδότησης 
ξένων εργαζομένων. Κριτήρια τα οποία κατά 
την εκτίμηση της ΠΕΟ δεν εφαρμόστηκαν 
πλήρως, αντίθετα υπήρξαν αρκετές στρεβλώσεις 
στην εφαρμογή τους με αποτέλεσμα να 
υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων  και 
να  χρησιμοποιούνται πολλές φορές από τους 
εργοδότες ενάντια στις συλλογικές συμβάσεις 
και τους ντόπιους εργαζομένους. Ως αποτέλεσμα 
των προσπαθειών,  κύρια της ΠΕΟ,  το 2007,  
τα  κριτήρια αυτά εξελίχθηκαν  σε  Στρατηγικής 

Απασχόλησης Ξένου   Εργατικού Δυναμικού 
και βάση αυτής να λειτουργούν τριμερής 
τεχνικές επιτροπές για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της.  Οι τομείς όπως της γεωργό-
κτηνοτροφίας(8%), χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου(8%) και της οικιακής φροντίδας(57%) 
συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων 
εργαζομένων από τρίτες χώρες. Από το 2004, 
με την ένταξη μας στην Ε.Ε σημαντικός αριθμός 
κοινοτικών μεταναστεύει στην Κύπρο ιδιαίτερα 
από κράτη μέλη όπως τη Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Ελλάδα κ.α.

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται ο αριθμός 
των εργαζόμενων από τρίτες χώρες και των 
κοινοτικών στην Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  για την 
περίοδο 2012-2016. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 
κατά την περίοδο της κρίσης υπήρχε μείωση 
στον αριθμό μέχρι και 16 χιλιάδες περίπου που 
οφείλεται κύρια σε δύο λόγους. 

Ο πρώτος λόγος αφορά τους εργαζόμενους 
από τρίτες χώρες οι οποίοι έρχονται στην 
Κύπρο κάτω από τα κριτήρια της Στρατηγικής 
Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού και 
υπήρξαν αυστηροί περιορισμοί στην έκδοση 
αδειών θεώρησης εισόδου και εργοδότησης τους 
και ο δεύτερος αφορά τους κοινοτικούς οι οποίοι 
αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κύπρο λόγω 
της ψηλής ανεργίας.

Από το 2012, με την κρίση και την αυξημένη ανεργία,  βλέπουμε την Κύπρο να μετατρέπεται για πρώτη 
φορά μετά το 1974 σε χώρα προέλευσης μεταναστών. Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου,  τα άτομα που έχουν μεταναστεύσει από την  Κύπρο από το 2012 μέχρι το 2015  έφτασαν 
στις 85 χιλιάδες:
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Η ΠΕΟ από θέση αρχής αντιμετωπίζει το θέμα 
της μετανάστευσης ταξικά και εργάζεται για 
την λήψη πολιτικών που να αντιμετωπίζουν τα 
πολλαπλά προβλήματα των μεταναστών, έτσι 
που να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους που 
προκύπτουν μέσα από το διεθνές και ευρωπαϊκό 
δίκαιο αλλά και μέσα από τις πανανθρώπινες 
αξίες. Ταυτόχρονα αγωνίζεται ενάντια σε κάθε 
μορφή διάκρισης αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από την γλώσσα 
που μιλούν, το χρώμα που έχουν και την χώρα 
που προέρχονται έχουν θέση στις γραμμές της 
και ισότιμη μεταχείριση.

Πιστεύουμε ότι η υπόθεση των εργαζομένων 
στηρίζεται κύρια στην οργάνωση,  την ενότητα, 
συναδέλφωση  και την ταξική αλληλεγγύη. Η μόνη 
ασπίδα προστασίας μεταναστών και κύπριων 
εργαζομένων από την εργοδοτική εκμετάλλευση 
και παραβίαση των εργατικών τους δικαιωμάτων, 
που καθορίζονται από νομοθεσίες και συλλογικές 
συμβάσεις, είναι η ισότιμη μεταχείριση τους στην 
εργασία με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης. 

Η περίοδος που διανύσαμε από το προηγούμενο 
Συνέδριο μας,  σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 
και αυξανόμενης ανεργίας δυστυχώς ευνοούσε 
πρωτόγνωρες συμπεριφορές ρατσισμού και 
ξενοφοβίας οι οποίες δυστυχώς ομαδοποιήθηκαν 
και  απέκτησαν  πολιτική στέγη και θέση στα 
έδρανα της κυπριακής βουλής. 

Η ΠΕΟ όμως, παρά τις άσχημες οικονομικές 
συνθήκες, καθοδηγούμενη από τις αρχές της 
εργάστηκε εντατικά για την ενημέρωση των 
εργαζομένων, την οργάνωση των μεταναστών, 
από τρίτες χώρες και κοινοτικών, για αντιμετώπιση 
των πιο πάνω φαινομένων. Αποτέλεσμα αυτής της 
προσπάθειας σημαντικός αριθμός μεταναστών 
εμπιστεύονται την ΠΕΟ και αποτελούν σημαντικό 
μέρος της δύναμης της.

Φυσικά, περιθώρια για περαιτέρω δράση 
και προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας 
εργαζομένων πάντοτε υπάρχουν. Θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία που προσφέρονται 
για την οργάνωση τους έτσι που να μην είναι 
έρμαιο των  εργοδοτικών απειλών και  του 
φόβου με αποτέλεσμα  να βιώνουν πολλαπλές 
διακρίσεις. 

Ως ΠΕΟ απαιτούμε από το κράτος μια 
ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική με 
προσήλωση στο σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

καθώς επίσης ανάληψη συγκεκριμένης  δράσης 
για την ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή 
κοινωνία αξιοποιώντας πλήρως κοινοτικά 
προγράμματα για δημιουργία επαρκών 
υποδομών ένταξης των μεταναστών και των 
προσφύγων. Σημειώνουμε  ότι το  Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για Ένταξη  έληξε το 2012 και μέχρι 
σήμερα  δεν έχει ανανεωθεί με αποτέλεσμα να  
μην υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για το θέμα 
αυτό.

Επίσης απαιτούμε πλήρη αξιοποίηση κοινοτικών 
κονδυλίων, στα πλαίσια της αρχής της κοινοτικής 
αλληλεγγύης, για επιστροφή μεταναστών και 
διαχείριση  της άτυπης μετανάστευσης, την 
δημιουργία προσβάσιμων κρατικών υπηρεσιών 
που να επιλαμβάνονται καταγγελίες και παράπονα 
μεταναστών με στόχο την άμεση επίλυση 
τους, την πλήρη εφαρμογή της Στρατηγικής 
Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναμικού,  στη 
βάση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην 
Απασχόληση με κύριο στόχο την καταπολέμηση 
της εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών 
και την  καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων 
για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Επίσης ζητούμε την επικύρωση της Σύμβασης 
Αρ. 189 της Δ.Ο.Ε για αξιοπρεπή εργασία των 
οικιακών εργαζομένων η οποία ψηφίστηκε στη 
Σύνοδο της Δ.Ο.Ε. το 2011.

Μέσα από αυτή την κατεύθυνση και φιλοσοφία 
η ΠΕΟ και το Γραφείο Μεταναστών της ΠΕΟ 
αναπτύσσουν συγκεκριμένη δράση για προώθηση 
και επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων και 
διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 
και οι πολιτικοί πρόσφυγες στην Κύπρο.

10. Οι  επιπτώσεις των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην 
κοινωνική πολιτική. 
Οι προτάσεις μας.

Κοινωνική Ασφάλιση – Συντάξεις

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους θεσμούς κοινωνικής πολιτικής στο 
σύγχρονο κόσμο.  Στην Κύπρο η νομοθεσία για 
τις κοινωνικές ασφαλίσεις πέρασε από διάφορα 
εξελικτικά στάδια.

Η εισαγωγή του αναλογικού σχεδίου κοινωνικών 
ασφαλίσεων το 1980 ήταν ένα καθοριστικό βήμα 
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου, 
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κοινωνικά αλληλέγγυου σχεδίου κοινωνικής 
ασφάλισης που στοχεύει στην επαρκή στήριξη 
των ασφαλισμένων σε διάφορα στάδια του 
εργασιακού τους βίου και μετά τη συνταξιοδότηση 
τους.

Τα τελευταία χρόνια τα δημόσια συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης έχουν βρεθεί στο 
στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων οικονομικών 
και πολιτικών κύκλων.

Χρησιμοποιώντας παράγοντες όπως η αύξηση 
του προσδόκιμου ζωής και το γεγονός ότι 
η ένταξη των νέων στα σχέδια κοινωνικής 
ασφάλισης, σε σύγκριση με παλαιότερα γίνεται 
πιο αργοπορημένα, επιχειρούν να καταργήσουν 
ή να επεκτείνουν το όριο συνταξιοδότησης.  
Παράλληλα με πρόσχημα τα δημοσιονομικά 
προβλήματα δρομολογούν τη μείωση της 
ανταποδοτικότητας της δημόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης και την προώθηση των ιδιωτικών 
σχεδίων ασφάλισης.

Αυτές οι πολιτικές εκφράστηκαν πολύ 
συγκεκριμένα και με έντονο τρόπο στα χρόνια της 
κρίσης.  Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσα από τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
και των ανά χώρα συστάσεων που υποβάλλει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήματα όπως η αύξηση 
του ορίου συνταξιοδότησης και η διασύνδεση του 
με το προσδόκιμο ζωής τίθενται ως απαιτήσεις.

Πολύ πιο απροκάλυπτα τέθηκαν αυτές οι 
απαιτήσεις στις χώρες της Ε.Ε. που προσέφυγαν 
στο μηχανισμό στήριξης. Στην περίπτωση της 
Κύπρου και παρά το γεγονός ότι το 2009 έγιναν 
σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο κοινωνικών 
ασφαλίσεων οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ 
κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων και 
οι οποίες με βάση τις αναλογιστικές μελέτες 
διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ταμείου μέχρι 
το 2050 επιβλήθηκαν μέσω του μνημονίου 
πρόσθετες αλλαγές στο σχέδιο κοινωνικών 
ασφαλίσεων οι οποίες επέφεραν σοβαρές 
επιπτώσεις στους ασφαλισμένους.

Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν μέσω του 
μνημονίου είναι οι ακόλουθες:

1. Αναλογιστική μείωση του ύψους της 
σύνταξης γήρατος στην περίπτωση που αυτή 
αρχίζει να καταβάλλεται πριν το 65ο έτος η 
οποία θα ισχύει εφ’ όρου ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 35(1)(β) του περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ασφαλισμένο 
πρόσωπο δικαιούται σύνταξη γήρατος από το 
63ο έτος της ηλικίας του χωρίς οποιαδήποτε 
αναλογιστική μείωση εφόσον έχει συμπληρώσει 
(α)πληρωμένες εισφορές για τουλάχιστον 10 
χρόνια (10 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό 
μέρος) και (β) σύνολο πληρωμένων και 
πιστωμένων εισφορών περίπου 33½  χρόνων.  
Με την τροποποίηση που ισχύει από το 2013 και 
μετά επέρχεται  αναλογιστική μείωση του ύψους 
της σύνταξης γήρατος στην περίπτωση που 
αυτή αρχίζει να καταβάλλεται πριν το 65ο έτος.  
Η εφαρμογή της αναλογιστικής μείωσης έγινε 
κλιμακωτά σε διάστημα 4 χρόνων. Από 1/1/2016 
ασφαλισμένοι οι οποίοι επιλέγουν να πάρουν τη 
σύνταξη τους στο 63ο έτος θα έχουν αναλογιστική 
μείωση 12% εφ’ όρου ζωής.

Η αναλογιστική μείωση ισχύει τόσο στην 
περίπτωση ασφαλισμένου προσώπου που 
δικαιούται την κατώτατη σύνταξη γήρατος όσο 
και στην περίπτωση συνταξιούχου χηρείας του 
οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος, ανάλογα με την 
περίπτωση (αφορά τις περιπτώσεις εκείνων των 
ανδρών που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία 
θεωρούνται εξαρτώμενα της συζύγου), ήταν 
συνταξιούχος γήρατος πριν το θάνατο του.  
Επιπλέον, η αναλογιστική μείωση θα ισχύσει 
και στο επίδομα ορφάνιας που προκύπτει 
σε περίπτωση  θανάτου γονέα που ήταν 
συνταξιούχος γήρατος. 

2. Αναπροσαρμογή της συντάξιμης ηλικίας 
ανά πενταετία σύμφωνα με τη μεταβολή στο 
προσδόκιμο ζωής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου, ορίζεται η ηλικία των 65 
ετών ως η συντάξιμη ηλικία. Με την τροποποίηση 
άλλαξε  ο ορισμός, έτσι ώστε η συντάξιμη 
ηλικία να αναπροσαρμόζεται, με τρόπο που θα 
καθορίζεται με Κανονισμούς, κάθε 5 χρόνια με 
βάση τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής κατά 
τη συντάξιμη ηλικία. Η πρώτη αναπροσαρμογή 
θα αντιστοιχεί στη μεταβολή του προσδόκιμου 
ζωής της πενταετίας 2018-2023.  Μέχρι στιγμής 
οι κανονισμοί δεν έχουν γίνει.

3. Απάλειψη της αύξησης των συντάξεων 
γήρατος, ανικανότητας και αναπηρίας που 
καταβάλλεται για την εξαρτώμενη σύζυγο στην 
περίπτωση που αυτή εργάζεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 62(1)(α) του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,  πρόσωπο 
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που δικαιούται σύνταξη γήρατος, ανικανότητας ή 
αναπηρίας και συζεί με τη σύζυγο του ή τη συντηρεί 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, δικαιούται 
αύξηση στο ποσό της βασικής σύνταξής του. Με 
την τροποποίηση που έγινε, η αύξηση για την 
εξαρτώμενη σύζυγο καταργείται στην περίπτωση 
που αυτή εργάζεται για συντάξεις με ουσιώδη 
χρόνο από την 1.1.2013. 

4. Σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων 
πληρωμένων εισφορών για απόκτηση 
δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από 10 σε 
15 χρόνια. 

Με την τροποποίηση που ισχύει από 1/1/2013, 
τα απαιτούμενα χρόνια πληρωμένων εισφορών 
για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος 
αυξάνονται σταδιακά από 10 σε 15 τουλάχιστον 
χρόνια (15 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό 
μέρος).

5. Κατάργηση του βοηθήματος γάμου.

6. Μείωση του βοηθήματος κηδείας.
Το βοήθημα κηδείας που παραχωρείται από 
1/1/2011 μειώνεται κατά 30% και ανέρχεται στα 
€507,81.

7. Μείωση του επιδόματος μητρότητας.

Το εβδομαδιαίο βασικό και συμπληρωματικό 
ύψος του επιδόματος μητρότητας μειώνεται από 
75% στο 72%  για τις περιπτώσεις με ουσιώδη 
χρόνο από την 1.1.2013 και μετά.

8. Παγοποίηση των συντάξεων για την περίοδο 
2013–2016 

9. Επιβολή πρόσθετης αύξησης του ποσοστού 
εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κατά 1% επιπρόσθετα της αύξησης που 
προνοείται την 1.1.2014.

Συγκεκριμένα εργοδότες και εργοδοτούμενοι 
θα συνεισφέρουν επιπλέον από 0,5%, ενώ, 
οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά 
ασφαλισμένοι θα συνεισφέρουν επιπλέον 1%. 

Λόγω και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν 
από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων 
εργαζομένων κάνουν χρήση του δικαιώματος 
τους και συνταξιοδοτούνται από το 63ο έτος της 
ηλικίας. Οι αλλαγές αυτές έπληξαν με ένα άδικο και 

ισοπεδωτικό τρόπο όλους τους συνταξιούχους. 
Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται για τις 
χαμηλές συντάξεις με αποτέλεσμα η κατώτατη 
σύνταξη όταν μειωθεί κατά 12% το ύψος της να 
είναι πιο κάτω και από την κοινωνική σύνταξη.

Προβλήματα παρουσιάζονται και με ομάδες 
ασφαλισμένων π.χ. μακροχρόνια άνεργους, οι 
οποίοι ουσιαστικά είναι αναγκασμένοι να λάβουν 
την σύνταξη στο 63ο έτος αφού δεν έχουν άλλους 
πόρους ζωής, με μείωση 12%.

Το ποσοστό της μείωσης και ο όλος μηχανισμός 
χρειάζεται να επαναξιολογηθεί. Ιδιαίτερα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα κάποιων ειδικών 
ομάδων ασφαλισμένων όπως οι εργαζόμενοι σε 
βαριά και ανθυγιεινή επαγγέλματα.

Επιβάλλεται επίσης να τερματιστούν 
οποιεσδήποτε προσπάθειες για περαιτέρω 
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Μια καταφανής στρέβλωση η οποία πρέπει 
να τερματιστεί είναι η μη πληρωμή επιδόματος 
ασθενείας και ανεργίας σε ασφαλισμένους που 
έχουν επιλέξει να μην λάβουν τη σύνταξη τους 
στο 63ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι 
συνεχίζουν να εργάζονται και να εισφέρουν στο 
ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων.

Η ΠΕΟ έχει ήδη  υποβάλει σχετικό αίτημα στο 
Υπουργείο Εργασίας απαιτώντας τροποποίηση 
της σχετικής πρόνοιας του νόμου περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων χωρίς οποιαδήποτε ανταπόκριση 
μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Εργασίας.

Βιωσιμότητα Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων – Αποθεματικό Τ.Κ.Α.
Στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
έγιναν δυο αναλογιστικές μελέτες για το Τ.Κ.Α.

Το 2013 με ημερομηνία αναφοράς τις 31/12/2011, 
στη βάση των προνοιών του μνημονίου, έγινε 
αναλογιστική μελέτη στην οποία δεν λήφθηκε 
υπόψη η συνεισφορά του κράτους ως τρίτο μέρος 
στο Τ.Κ.Α. και η απόδοση του συσσωρευμένου 
αποθεματικού του Τ.Κ.Α. Με βάση αυτή τη μελέτη 
το ταμείο ήταν βιώσιμο μέχρι το 2060.

Το 2015 με ημερομηνία αναφοράς τις 31/12/2014, 
έγινε αναλογιστική μελέτη με βάση το άρθρο 
76 του Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
που προνοεί ότι κάθε τρία χρόνια διεξάγεται 
αναλογιστική μελέτη.  Η μελέτη αυτή έλαβε υπόψη 
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τόσο την εισφορά του κράτους ως τρίτο μέρος 
στο Τ.Κ.Α. όπως και το αποθεματικό του ταμείου 
που είναι επενδυμένο σε κρατικά ομόλογα.

Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα για το Τ.Κ.Α. 
που απορρέουν από τις παραδοχές που έλαβε 
υπόψη του ο αναλογιστής για τη διεξαγωγή της 
μελέτης είναι τα ακόλουθα:

Το 2015 για κάθε 5 άτομα ηλικίας 15-64 
αντιστοιχούσε 1 άτομο άνω των 65 χρόνων.

Το 2080 η αναλογία αυτή θα είναι 2,5 άτομα 15-
64 ετών προς 1 άτομο άνω των 65 ετών.

•	 Σ’ ότι αφορά την αναλογία εισφορέων στο 
Τ.Κ.Α. με αριθμό συνταξιούχων από το ταμείο 
αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2015: 2,9 εισφορείς ΤΚΑ υποστηρίζουν 1 
συνταξιούχο
2060: 1,8 εισφορείς θα υποστηρίζουν 1 
συνταξιούχο
2080: 2,4 εισφορείς θα υποστηρίζουν 1 
συνταξιούχο.

•	 Η αναλογία αποθεματικού σε σχέση με 
την ετήσια δαπάνη είναι σήμερα περίπου 6 
φορές.  Αυτή η αναλογία διαμορφώνεται σε 
4,5 το 2050.

•	 Οι εισφορές μέχρι το 2030 επαρκούν για να 
καλύπτονται οι δαπάνες.  Μετά το 2040 αυτή 
η εξίσωση ανατρέπεται και τα έσοδα από 
εισφορές δεν επαρκούν για να καλύπτονται οι 
δαπάνες.

•	 Σ’ ότι αφορά τις δαπάνες των συντάξεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, η νέα αναλογιστική μελέτη 
καταγράφει μικρή μείωση του ποσοστού σε 
σχέση με την αναλογιστική μελέτη του 2011.

Το 2015 οι δαπάνες για τις συντάξεις 
αντιπροσωπεύουν το 7% του ΑΕΠ, το ποσοστό 
αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 9,5% το 2060.

Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την Κύπρο ως 
μια από τις χώρες της Ε.Ε. με τα χαμηλότερα 
ποσοστά δαπανών για συντάξεις πάνω στο ΑΕΠ.

Η αναλογιστική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 
βιώσιμο μέχρι το 2080.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ αξιολογώντας 

τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης 
κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
•	 Επιβεβαιώνεται και από τη νέα αναλογιστική 

μελέτη ότι οι αλλαγές που έγιναν το 2009 
στο Τ.Κ.Α. ως αποτέλεσμα του κοινωνικού 
διαλόγου και της κοινωνικής συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε μεταξύ συντεχνιών, εργοδοτών 
και κυβέρνησης ήταν σημαντικές για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου.

•	 Η βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α. θα ήταν 
διασφαλισμένη μέχρι το 2050 και χωρίς τη 
λήψη των μέτρων που επιβλήθηκαν το 2012 
μέσω του μνημονίου.

•	 Για το θέμα του λογαριασμού ανεργίας 
πρέπει να βρεθεί μια πιο μακροπρόθεσμη 
και ορθολογική λύση.  Να μας απασχολήσει 
η αύξηση του ποσοστού που κατανέμεται 
στον λογαριασμό ανεργίας. Επίσης να 
προβληματιστούμε σοβαρά αν θα πρέπει να 
συνεχίσει η τακτική κάλυψη του ελλείμματος 
από άλλους λογαριασμούς.  Ίσως είναι η ώρα 
να ζητήσουμε έστω και σταδιακά σε ετήσια 
βάση να αρχίσει η κάλυψη του ελλείμματος 
από το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας όπως 
εξάλλου προνοεί και ο Νόμος.  

Το θέμα της αποπληρωμής του χρέους του 
κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού 
του ταμείου είναι εξαιρετικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του Τ.Κ.Α. και 
συνακόλουθα της δυνατότητας να ανταποκριθεί 
στο ρόλο του.

Η ΠΕΟ τα τελευταία χρόνια έθεσε επανειλημμένα 
στο Υπουργείο Εργασίας το θέμα ζητώντας 
συνέχιση της πολιτικής που είχε αρχίσει επί 
προηγούμενης διακυβέρνησης για σταδιακή 
δημιουργία πραγματικού αποθεματικού και 
δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου για την επενδυτική πολιτική του ταμείου 
όπως προνοούσε η κοινωνική συμφωνία που 
επιτεύχθηκε το 2009 στα πλαίσια των μέτρων 
που αποφασίστηκαν τότε για τη βιωσιμότητα του 
Ταμείου Προνοίας.

Χρειάζεται να επαναφέρουμε το θέμα με ακόμα 
μεγαλύτερη ένταση έτσι που να διασφαλίσουμε 
ότι θα υπάρξει πρόγραμμα αποπληρωμής 
του χρέους και δημιουργία πραγματικού 
αποθεματικού.
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Κοινωνική Σύνταξη
Στο διάστημα που ανασκοπούμε η  κυβέρνηση,  
μονομερώς, αυθαίρετα, χωρίς να συζητήσει και 
να διαβουλευτεί με το συνδικαλιστικό κίνημα και 
τους φορείς των συνταξιούχων, και χωρίς να είναι 
απαίτηση του μνημονίου, αποφάσισε και μείωσε 
κατά 10εκ. το κονδύλι για τη κοινωνική σύνταξη 
στον προϋπολογισμό του 2014. Ταυτόχρονα 
ανακοίνωσε την πρόσθεση της να προχωρήσει 
σε αλλαγές στον τρόπο παραχώρησης της 
κοινωνικής σύνταξης με τρόπο που θα οδηγούσε 
στον τερματισμό της παροχής κοινωνικής 
σύνταξης σ’ ένα μεγάλο αριθμό ατόμων κυρίως 
γυναικών.

Η κυβέρνηση με πρόσχημα τη στόχευση και 
κάτω από το εύηχο σύνθημα να μην παίρνουν 
κοινωνική σύνταξη, οι σύζυγοι εκατομμυριούχων, 
ουσιαστικά θα οδηγούσε στην εγκατάλειψη του 
στόχου και της κοινωνικής ανάγκης που κάλυπτε 
η κοινωνική σύνταξη.  Η σύνταξη αυτή δόθηκε 
σ’ εκείνα τα άτομα, γυναίκες στην πλειοψηφία 
τους, οι οποίες εργάζονταν  μέρα και νύχτα στα 
χωράφια, ή ήταν οικοκυρές, όμως δεν έπαιρναν 
καμία σύνταξη από το Τ.Κ.Α., αφού ασφαλισμένοι 
ήταν οι σύζυγοι τους.   Συνδέοντας την κοινωνική 
σύνταξη απόλυτα με το όριο της φτώχειας, 
όπως ήταν η εξαγγελία της κυβέρνησης θα 
οδηγούμασταν στη κατάργηση της κοινωνικής 
σύνταξης κάτι που θα έπληττε ακόμα περισσότερο 
τους συνταξιούχους του τόπου.

Με την απόφαση της κυβέρνησης θα 
επανερχόμαστε στο προηγούμενο αναχρονιστικό 
καθεστώς της γυναίκας – απόλυτα εξαρτώμενης 
του συζύγου.   

Η ΠΕΟ καταδίκασε  αμέσως αυτή την αντιλαϊκή 
και αντικοινωνική πολιτική η οποία ουσιαστικά 
οδηγούσε στη δραστική συρρίκνωση του 
κοινωνικού κράτους και απαίτησε από την 
κυβέρνηση να γίνει ουσιαστική συζήτηση χωρίς 
προηλλειμμένες αποφάσεις για το ζήτημα. 

Η αποφασιστικότητα  και η αντίδραση της 
ΠΕΟ ,της ΕΚΥΣΥ  και άλλων οργανωμένων 
συνόλων υποχρέωσαν την κυβέρνηση να μην 
υλοποιήσει την απόφαση της για κατάργηση  ή 
διαφοροποίηση  των κριτηρίων για την κοινωνική 
σύνταξη.

Ανεργιακό επίδομα
Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και 
ψηλής ανεργίας σημαντικά είναι τα ποσά που 
δαπανήθηκαν από το Τ.Κ.Α. για πληρωμή 

επιδομάτων ανεργίας.  Στον πίνακα που 
ακολουθεί φαίνεται η ετήσια δαπάνη για πληρωμή 
ανεργιακού επιδόματος και ο αριθμός των ατόμων 
που πληρώθηκαν ανεργιακό επίδομα.

Η ψηλή και παρατεταμένη ανεργία έκανε 
ακόμα μεγαλύτερη την καθυστέρηση στον 
χρόνο πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος.  
Ιδιαίτερα σε περιόδους όπου στον κατάλογο των 
ανέργων προστίθεντο και οι εποχικοί άνεργοι της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας οι καθυστερήσεις 
στις πληρωμές ξεπερνούσαν τους τρεις μήνες.

Προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των 
διαδικασιών η ΠΕΟ έκανε σειρά από παραστάσεις.

Παράλληλα θέσαμε στο Υπουργείο τη θέση μας 
η οποία έγινε ακόμα πιο επιτακτική στην περίοδο 
της βαθιάς κρίσης για επέκταση της περιόδου 
πληρωμής ανεργιακού επιδόματος πέραν των 
6μηνών.

Εισηγήσεις – Προτάσεις για βελτιώσεις στο 
Νόμο για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες επιβάλλουν να έχουμε μόνιμα στον 
κέντρο της προσοχής μας τη δυνατότητα του 
Τ.Κ.Α. να ανταποκρίνεται σε αυτές τις συνθήκες.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ ανάλογα με 
τα ζητήματα που τίθενται μπροστά μας θα μελετά 
και θα υποβάλλει εισηγήσεις για βελτιώσεις του 
νόμου.

Στο μέρος του κεφαλαίου για τις αλλαγές που 
επήλθαν στο Τ.Κ.Α. λόγω του μνημονίου έχουμε 
ήδη καταγράψει τις προτάσεις μας για αλλαγές σε 
σχέση με την αναλογιστική μείωση στο ύψος των 
συντάξεων όσων λαμβάνουν σύνταξη στο 63ο 
έτος και σε σχέση με το όριο συνταξιοδότησης.

Πρόσθετα προς τις εισηγήσεις που καταγράφονται 
σε εκείνο το μέρος καταθέτουμε και σειρά άλλων 
εισηγήσεων που θεωρούμε αναγκαίες.

•	 Επέκταση ή και κατάργηση όπου κρίνεται 
αναγκαίο του χρονικού περιθωρίου εντός του 
οποίου μπορεί να υποβληθεί αίτηση για λήψη 

2012
2013
2014
2015

124.469
150.239
117.041
97.619

Πληρωμές ανεργιακού επιδόματος 2012-2016
Δαπάνη (εκ.) Αρ. Δικαιούχων
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δικαιώματος από το Τ.Κ.Α.
•	 Βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών 

εξέτασης των διαφόρων αιτήσεων (ανεργιακό, 
ασθένεια, ανικανότητα, γήρατος κ.λ.π) με 
στόχο την έγκαιρη καταβολή τους.

•	 Τροποποίηση των προϋποθέσεων για 
λήψη σύνταξης ανικανότητας.  Μια από τις 
προϋποθέσεις που σήμερα ισχύει είναι ότι 
για να δικαιούται κάποιος να υποβάλει αίτηση 
για σύνταξη ανικανότητας πρέπει ο μέσος 
όρος της ασφάλισης του κατά τα 2 τελευταία 
συμπληρωμένα έτη εισφορών πριν από το έτος 
παροχών να μην είναι κατώτερος του 0,39 της 
ασφαλιστικής μονάδας.  Αυτή η πρόνοια είναι 
προβληματική για άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, δεν μπορούν να 
εργαστούν και λόγω μακροχρόνιας ανεργίας 
δεν έχουν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές 
μονάδες τα χρόνια που προηγήθηκαν 
της ανικανότητας προς εργασίας.  Αυτή η 
προϋπόθεση κρίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει 
και κριτήριο να είναι κατά κύριο λόγο τα 
χρόνια ασφάλισης γενικά και όχι ειδικά πριν 
από την ανικανότητα.   

•	 Βελτίωση χρειάζεται και ο ορισμός της 
ανικανότητας όπως αυτός καταγράφεται στο 
άρθρο 40(5) του νόμου με στόχο ανίκανο 
προς εργασία να μπορεί να κρίνεται και άτομο 
που έχει απωλέσει την ικανότητα του για 
εργασία λόγω της κατάστασης της υγείας σε 
ποσοστό χαμηλότερο από τα 2/3 που σήμερα 
προβλέπει ο Νόμος.  Αυτό είναι αναγκαίο 
ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των χρόνια 
πασχόντων όπου η πορεία της ασθένειας 
είναι εξελικτική.

Οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών πάνω στους συνταξιούχους.
Στα 5 χρόνια που ανασκοπούμε, είχαμε σοβαρές 
αλλαγές, στα δικαιώματα των συνταξιούχων. 
Δυστυχώς η ανοδική πορεία των δικαιωμάτων 
των συνταξιούχων σταμάτησε το 2013.  
Με την αλλαγή της διακυβέρνησης και τις 
καταστροφικές αποφάσεις που μας επέβαλε 
η Τρόικα, και που δυστυχώς αποδέχτηκε η 
Κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη με μεγάλη ευκολία, 
άρχισε το κόψε-κόψε από τα δικαιώματα των 
συνταξιούχων  με αποτέλεσμα να πληγεί το 
βιοτικό τους επίπεδο πέραν  του 30%.

Συγκεκριμένα:
- Μειώθηκε η οικονομική στήριξη (μικρή 
επιταγή) που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι με 
βάση το σχέδιο ενίσχυσης των συνταξιούχων 
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  

Μερικές δε χιλιάδες συνταξιούχων την έχασαν 
εντελώς.

- Το πασχαλινό επίδομα σχεδόν καταργήθηκε 
(με τα μειωτικά κριτήρια -που καθόρισε η 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη).  Βασικά  το επίδομα 
αυτό δικαιούνται κυρίως μονήρη άτομα που 
έχουν σύνταξη κάτω από τα €500 το μήνα. Για 
τα δυο άτομα το ποσό για να είναι δικαιούχοι 
σε πασχαλινό επίδομα καθορίστηκε στα €750.  
Αυτό αποκλείει την μεγάλη πλειοψηφία των 
ζευγαριών με δυο συνταξιούχους.

- Καταργήθηκε η δωρεάν μεταφορά των 
ηλικιωμένων από τον Ιούνιο του 2013.

- Καταργήθηκε η δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη από τον Αύγουστο του 2013.

- Αυξήθηκε ο Φ.Π.Α. και οι φόροι κατανάλωσης 
με ιδιαίτερες επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο 
των συνταξιούχων μας.

- Με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος έγινε αλλαγή των κριτήριων, σε 
ότι αφορά την αξιολόγηση ηλικιωμένων ατόμων 
που χρειάζονται φροντίδα (στα γηροκομεία 
ή σπίτι τους), μειώθηκαν οι χορηγίες που 
έπαιρναν μέχρι πρόσφατα  από το γραφείο 
Ευημερίας και κινδυνεύουν τα  άτομα αυτά να 
μείνουν χωρίς φροντίδα.  

Η ΕΚΥΣΥ με την στήριξη της ΠΕΟ δεν έμεινε 
με σταυρωμένα τα χέρια. Πραγματοποίησε ή 
συμμετείχε σε 23 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. 
Η τελευταία έγινε μετά το πέρας του Εκτάκτου 
Παγκύπριου Συνεδρίου που έγινε στης 24 
Μαρτίου του 2017,με εκδήλωση διαμαρτυρίας 
έξω από την Βουλή. Η  πιο μεγάλη κινητοποίηση  
έγινε με   μεγάλο  Παγκύπριο συλλαλητήριο 
έξω από το Προεδρικό το Μάη του 2014 ενώ 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησε 
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, έξω από 
το Υπουργείο Υγείας, έξω  από το Υπουργείο 
Μεταφορών και στα Νοσοκομεία σε όλες της 
επαρχίες, στο Συνεδριακό κέντρο κλπ.
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Από το 2013 μέχρι το 2016 οι συντάξεις ήταν παγοποιημένες και παρέμειναν ως εξής: Το 2017 
αυξήθηκαν κατά …….%

Μεγάλη εξαπάτηση  έγινε με την εξαγγελία της 
λεγόμενης  κατά την  κυβέρνηση «Επανάσταση στο 
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής» με το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.). Υποχρέωσαν, 
ουσιαστικάεξανάγκασαν, τους συνταξιούχους 
να υποβάλουν πολυσέλιδες αιτήσεις όχι για να 
έχουν δικαιώματα αλλά για να μην τους κόψουν 
την μικρή επιταγή. Τους υποχρέωσαν να τους 
εξουσιοδοτήσουν με ενυπόγραφη δήλωση να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τράπεζες για 
να ελέγχουν όλες τις καταθέσεις που πιθανόν 
να έχουν. Με βάση στοιχεία που έχουμε, λίγοι 
είναι οι συνταξιούχοι που είχαν άμεσο οικονομικό 
όφελος. 

Η Κυβέρνηση με το Ε.Ε.Ε. αφαίρεσε από τους 
συνταξιούχους περίπου 20 εκ. ευρώ, από το 
γεγονός ότι 25,000 περίπου συνταξιούχοι δεν 
κατάφεραν να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση, με 
αποτέλεσμα να τους αφαιρέσουν το δικαίωμα της 
μικρής επιταγής.

Συνολικά η Κυβέρνηση από όλα τα μέτρα που 
πήρε σε βάρος των συνταξιούχων αφαίρεσε από 
τους συνταξιούχους περίπου 100 εκ. ευρώ, τον 
χρόνο.

Η  ΠΕΟ και  η Ε.ΚΥ.ΣΥ δεν είναι δυνατό να 
αποδεκτούν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση 
και συμπεριφορά της κυβέρνησης. Ως εκ 
τούτου έχει αποφασιστεί  να οργανωθούν  νέοι 
αγώνες για την επανάκτηση και επαναφορά των 
δικαιωμάτων των συνταξιούχων, στο σημείο που 
ήταν τον Μάρτη του 2013, πριν από τις αυθαίρετες 
αποφάσεις της κυβέρνησης Ν. Αναστασιάδη.

Συγκεκριμένα η Π.Ε.Ο. και η Ε.ΚΥ.ΣΥ απαιτούν:
1. Να τροποποιηθεί η νομοθεσία για  να 
επιτρέπει σε όλους τους δικαιούχους 
χαμηλοσυνταξιούχους να μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση και αν πληρούν τα κριτήρια 
να επανακτήσουν την ειδική χορηγία-μικρή 
επιταγή.
2. Να τροποποιηθεί το σχέδιο της ειδικής 
χορηγίας για τους συνταξιούχους με  
εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, 
έτσι ώστε να  μην υπολογίζονται στα ετήσια 
εισοδήματα τους όλοι οι τόκοι που πιθανόν 
να έχουν από καταθέσεις που φρόντισαν να 
αποταμιεύσουν με πολλές οικονομίες και 
στερήσεις, για να αντιμετωπίσουν έκτακτα 
προβλήματα ιδιαίτερα στο τομέα της υγείας, 
ούτε τα εισοδήματα από τον ΚΟΑΠ.
3. Να συζητηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης 
που εφάρμοσε αυθαίρετα η κυβέρνηση για 
τα άτομα που χρειάζονται φροντίδα διότι ήδη 
έχουν επηρεαστεί αρνητικά αρκετά άτομα τα 
οποία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φροντίδα 
με κίνδυνο την υγεία και την ζωή τους.
4. Να επανέλθουν τα εισοδηματικά κριτήρια 
που ίσχυαν το 2012 σε ότι αφορά τους 
δικαιούχους του πασχαλινού επιδόματος .
5. Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων στο τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να 
επανέλθει μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ η 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 
χαμηλοσυνταξιούχους και το δικαίωμα για 
δωρεάν μεταφορά τους.
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Η Π.Ε.Ο και η ΕΚΥΣΥ θα συνεχίσουν να 
βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των αγώνων 
για καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
της τρίτης ηλικίας,  ούτως ώστε να υλοποιηθεί 
ο στόχος για  να μην υπάρχουν συνταξιούχοι 
που να έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της 
φτώχειας.

Ταμείο Πλεονασμού

Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι τα χρόνια που 
ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης αποτελούν περίοδο 

κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η χρησιμότητα και 
η σημασία του Ταμείου Πλεονασμού.

Το Ταμείο Πλεονασμού μαζί με το Ταμείο Προνοίας, 
εκεί και όπου λειτουργούσαν Ταμεία Προνοίας, 
αποτέλεσαν τα βασικά μέσα οικονομικής στήριξης 
των χιλιάδων εργαζομένων που βρέθηκαν στη 
λίστα της ανεργίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται ο 
αριθμός των αιτήσεων για πλεονασμό για τα 
χρόνια 2012-2016, ο αριθμός των αιτήσεων που 
εγκρίθηκαν και τα ποσά που πληρώθηκαν.

*Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν με τον αριθμό των αιτήσεων που εγκρίθηκαν δεν συμπίπτουν 
γιατί σε κάποια έτη συσσωρεύονται αιτήσεις που μεταφέρονται για ολοκλήρωση στο επόμενο έτος.	

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το Ταμείο 
Πλεονασμού μπόρεσε να ανταποκριθεί στις 
αυξημένες πληρωμές αξιοποιώντας προς τούτο 
το συσσωρευμένο πλεόνασμα που είχε.

Η σταθερή στάση που τηρήσαμε τα χρόνια πριν τη 
κρίση, απόκρουσης της προσπάθειας που έκαναν 
οι εργοδότες επικαλούμενοι τα πλεονάσματα του 
ταμείου για να μειωθεί η εργοδοτική εισφορά στο 
Ταμείο Πλεονασμού διαφάνηκε και στην πράξη 
ότι ήταν μια σωστή στάση που συνέτεινε στη 
δυνατότητα του ταμείου να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του σε περιόδους κρίσης.

Την περίοδο που ανασκοπούμε, λόγω των 
μειώσεων των μισθών που επήλθαν και έχοντας 
υπόψη ότι ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη 
για σκοπούς πληρωμής για πλεονασμό είναι 
ο μέσος όρος των μισθών των τελευταίων 12 
εβδομάδων πριν από την προειδοποίηση με 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις όπου έγιναν 
συμφωνίες για μειώσεις μισθών με στόχο να μην 
απολυθούν εργαζόμενοι αυτοί να απολύονται 
και να λαμβάνουν και μειωμένο πλεονασμό, 
απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας για 
επίλυση αυτού του προβλήματος.

Το Υπουργείο Εργασίας ενώ με επιστολή του 

Γενικού Διευθυντή δεσμευόταν για να συγκαλέσει 
τριμερή διάλογο για το θέμα ουδέποτε το έπραξε 
παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας.

Έγιναν δυο αλλαγές τα χρόνια 2012-2016 στο 
Νόμο και τους κανονισμούς για τον Τερματισμό 
Απασχόλησης.

Η πρώτη αλλαγή έγινε στις 14/7/2016 μετά από 
πρόταση Νόμου του ΑΚΕΛ.  Με την τροποποίηση 
που έγινε διευρύνεται η προστασία από απόλυση 
εργαζομένου οποίος απουσιάζει από την εργασία 
του λόγω ασθενείας.

Η δεύτερη αλλαγή που επήλθε αφορά το 
μάξιμουμ χρονικό περιθώριο εντός του οποίου 
μπορεί να γίνει αποδεκτή αίτηση για πληρωμή 
λόγω πλεονασμού.  Το περιθώριο έχει γίνει 24 
μήνες αντί των 12 που ήταν προηγουμένως.

Στα προηγούμενα συνέδρια έχουμε καταγράψει 
σειρά εισηγήσεων για βελτίωση του Νόμου Περί 
Τερματισμού Απασχόλησης.  Οι προτάσεις μας 
συζητήθηκαν εκτενώς σε τριμερή κοινωνικό 
διάλογο στο Υπουργείο Εργασίας τα χρόνια 
2009-2011 και υπήρξε σε αρκετά σημεία σύγκλιση 
θέσεων για τις τροποποιήσεις. Οι προτάσεις που 
καταθέσαμε προβλέπουν τα ακόλουθα: 
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1. Τροποποίηση του άρθρου 3(2) έτσι 
που το σύνολο των αποζημιώσεων που 
αποφασίζει το Δ.Ε.Δ. για αδικαιολόγητες 
απολύσεις να  καταβάλλεται  από τον 
εργοδότη.

2. Άρθρο 16(1) Να τροποποιηθεί έτσι που  
Εργοδοτούμενος με υπηρεσία  πέραν των 
52 εβδομάδων εφ΄ όσον απολυθεί λόγω 
πλεονασμού να   δικαιούται αποζημίωση.

3.  Άρθρον 17  Να γίνει τέτοια διατύπωση 
έτσι που τα δικαιώματα   εργαζομένου 
από τον εργοδότη λόγω σύμβασης κλπ. 
όταν τερματίζονται  οι υπηρεσίες του 
(Δικαιολογημένα και αδικαιολόγητα) μη  
λαμβάνονται υπ’ όψη για σκοπούς επιδίκασης 
αποζημιώσεων.

4. Τροποποίηση άρθρου 19(2) του νόμου, έτσι 
που σε καμιά περίπτωση  εργοδοτούμενος 
δεν θα μπορεί να παίρνει αποζημίωση 
μεγαλύτερη από τις απολαβές που θα είχε 
αν εργαζόταν μέχρι την αφυπηρέτηση του.

5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του πρώτου 
πίνακα, έτσι που το Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών να μπορεί να αποφασίζει για 
αποζημιώσεις μέχρι  τρία  έτη (Σήμερα είναι 
δύο).

6.Τροποποίηση του Τέταρτου Πίνακα 1 έτσι 
που η αποζημίωση των 4 εβδομάδων κατ’ έτος 
να καλύπτει υπηρεσία από 20-30 χρόνια.  Από 
30 χρόνια και άνω να δίνονται 4 ½ βδομάδες 
το χρόνο.

Η παρούσα κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι 
υπήρξε σύγκλιση από όλους τις οργανώσεις 
για τροποποίηση του νόμου δεν  τις προώθησε.  
Χρειάζεται να επαναφέρουμε το θέμα 
διεκδικώντας από το Υπουργείο Εργασίας 
αλλαγές που θα διευρύνουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και ταυτόχρονα θα προστατεύουν 
τους εργαζόμενους από αυθαίρετες απολύσεις.

Αυτές τις προτάσεις χρειάζεται να τις 
επαναφέρουμε διεκδικώντας από το Υπουργείο 
Εργασίας την άμεση προώθηση τους.

Κοινωνικές Παροχές 

Φοιτητική Μέριμνα (Φοιτητική Χορηγία και 
Φοιτητικό Πακέτο): 
Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται με 

εισοδηματικά κριτήρια και εντάσσεται στην 
επιδοματική πολιτική του κράτους για στήριξη 
της οικογένειας για σκοπούς φοίτησης των 
παιδιών και ως τέτοιος θεσμός είναι στη σωστή 
κατεύθυνση.
Δυστυχώς όμως τόσο η φοιτητική χορηγία 
όσο και το φοιτητικό πακέτο δεν ξέφυγαν της 
πολιτικής περικοπών στις κοινωνικές παροχές 
που επέβαλε η παρούσα κυβέρνηση μέσα στο 
πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής λιτότητας που 
ακολούθησε.  

Συνολικά από το 2013 μέχρι και σήμερα, τα 
κονδύλια που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα 
έχουν μειωθεί κατά 15 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό έγινε κύρια με την τροποποίηση των 
κριτηρίων για το φοιτητικό πακέτο με αποτέλεσμα 
να μειωθεί ο αριθμός των επωφελούμενων και να 
παρουσιάζονται αδιάθετα κονδύλια.

Επιπρόσθετα έχει τροποποιηθεί ο τρόπος 
υπολογισμού του κριτηρίου της περιουσίας. 
Πλέον η ακίνητη περιουσία υπολογίζεται με τις 
παραφουσκωμένες τιμές του 2013 αντί με τις 
τιμές του 1980 με αποτέλεσμα να περιοριστεί 
περαιτέρω ο αριθμός των δικαιούχων.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο φοιτητικό 
πακέτο  ως αποτέλεσμα των περικοπών κατά 
τη ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 οι δικαιούχοι 
μειώθηκαν κατά 770 φοιτητές, από 3823 σε 3053.

Ένα σοβαρό πρόβλημα που υφίσταται είναι ότι η 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της φοιτητικής 
χορηγίας και του φοιτητικού πακέτου εξαιτίας της 
αλλαγής της διαδικασίας αργεί και δημιουργεί 
προβλήματα. Φοιτητές εγκρίνονται για φοιτητικό 
πακέτο (σίτιση, στέγαση κτλ) για την προηγούμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά με αποτέλεσμα πολλές φορές 
να αδυνατούν να εξασφαλίσουν αποδείξεις για να 
πάρουν τα χρήματα.

Οι προτάσεις μας:
•	 Γενικά χρειάζεται αναθεώρηση το πλαίσιο 

της φοιτητικής μέριμνας ώστε να λαμβάνει 
υπόψη τις δυσμενείς σημερινές οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες. Επανεξέταση 
χρειάζεται να γίνει και στα εισοδηματικά 
κριτήρια έτσι που να ανταποκρίνονται πιο 
σωστά στις ανάγκες της οικογένειας.

•	 Ως πρώτο βήμα  χρειάζεται η αύξηση του 
συνολικού κονδυλιού της φοιτητικής μέριμνας 
ώστε να επανέλθει τουλάχιστον στα επίπεδα 
του 2012. 
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•	 Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των χαμηλών 
εισοδηματικών στρωμάτων και αλλαγή 
των υφιστάμενων κριτηρίων της φοιτητικής 
χορηγίας.

•	 Το φοιτητικό πακέτο πρέπει να δίνεται έγκαιρα 
στους φοιτητές ούτως ώστε να μπορεί να 
αξιοποείται για τα τρέχοντα έξοδα του φοιτητή 
για ένα ακαδημαϊκό έτος όπως άλλωστε 
προστάζει η φιλοσοφία του και να διανέμεται 
όλο το διαθέσιμο κονδύλι.

Επίδομα Τέκνου

Η παραχώρηση επιδόματος τέκνου από το 
πρώτο παιδί ισχύει από τον Ιούλιο του 2002 
και εντάσσεται στην επιδοματική πολιτική του 
κράτους για στήριξη της οικογένειας. 

Η παροχή επιδόματος τέκνου παραχωρείται  με 
βάση εισοδηματικά κριτήρια  με τρόπο ώστε οι 
πιο χαμηλά αμειβόμενοι να παίρνουν αυξημένο 
επίδομα. 

Με βάση και τις τελευταίες τροποποιήσεις που 
έγιναν το 2012 και το 2014, ισχύουν τα εξής :
 
Δικαιούχοι επιδόματος τέκνου: είναι κάθε 
οικογένεια με τριετή συνήθη διαμονή στη 
Δημοκρατία για τα εξαρτώμενα τέκνα της που 
ζουν κάτω από την ίδια στέγη και εφόσον το 
οικογενειακό εισόδημα εμπίπτει στα εισοδηματικά 
κριτήρια. 

Εξαρτώμενα τέκνα  
- Τέκνα, μέχρι την ηλικία των 18
- Μέχρι την ηλικία των 19 εφόσον εξακολουθούν 
να φοιτούν σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. 
-  Μέχρι την ηλικία των 21 εφόσον εκτελούν 
θητεία στην Εθνική φρουρά. 
- Που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για 
συντήρηση τους ανεξάρτητα ηλικίας. 

Πως καταβάλλεται 
- Σε μηνιαία δόση στις οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα τέκνα.
- Σε μια ετήσια δόση, στις οικογένειες με ένα ή 
δυο εξαρτώμενα.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια  
Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια 
της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό 
εισόδημα δεν υπερβαίνει κατά το 2011

α)  τις 49.000 για οικογένειες με ένα (1) 
εξαρτώμενο τέκνο 
β)  τις 59.000 για οικογένειες με (2) ή 

περισσότερα  εξαρτώμενα τέκνα
γ)  το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 
€10.000 για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο πέρα 
του τέταρτου τέκνου.
δ)  πρόσθετα του εισοδηματικού κριτηρίου 
η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των 
περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το €1,200.000.00.

Από τον Ιούνιο του 2017 έχουν ψηφιστεί 
τροποποιήσεις οι οποίες θα μπουν σε εφαρμογή 
από τη 1/1/2018. Οι κυριότερες είναι : 

•	 Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου για 
απόκτηση δικαιώματος στο Επίδομα Τέκνου 
κατά €5,000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν 
των δύο.

•	 Αύξηση από τρία σε πέντε των ετών νόμιμης 
και συνεχούς διαμονής στη Δημοκρατία, 
τα οποία απαιτούνται ως προϋπόθεση 
για απόκτηση δικαιώματος στην παροχή 
Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος 
Μονογονεϊκής Οικογένειας. 

•	 Εισαγωγή πρόνοιας ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια που 
αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους 24 
μήνες. 

•	 Θεσμοποίηση της πρακτικής που εφαρμόζεται 
εδώ και χρόνια αναφορικά με την καταβολή 
Επιδόματος Τέκνου και Μονογονίας για τους 
πρώτους μήνες έκαστου έτους, προτού ακόμη 
υποβληθεί ή εξεταστεί η σχετική αίτηση για το 
συγκεκριμένο έτος, κατόπιν απόφασης του 
Υπουργού.

•	 Σε σχέση με το Επίδομα Μονογονεϊκής 
Οικογένειας αφαιρούνται οι επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις που υπήρχαν για παιδιά που 
είναι κύπριοι πολίτες αλλά ο γονέας δεν είναι 
Κύπριος.

Η ΠΕΟ κατά τις συζητήσεις που έγιναν στη 
Βουλή για τις πιο πάνω τροποποιήσεις είχε 
εκφράσει την αντίδραση και δυσφορία της 
επειδή δεν προηγήθηκε κοινωνικός διάλογος 
όπως συνηθίζεται εδώ και δεκαετίες για τέτοια 
ζητήματα και όπως είχε υποχρέωση η κυβέρνηση 
να πράξει. 

Σε ότι αφορά στις τροποποιήσεις, η ΠΕΟ δεν είχε 
αντίθετη άποψη εκτός από την αύξηση από 3 σε 5 
χρόνια της νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία με 
την οποία διαφωνούμε. Η θέση που διατυπώσαμε 
στη Βουλή είναι ότι υπάρχουν πρόνοιες στο 
Νόμο για το επίδομα τέκνου που χρήζουν 
αναθεώρησης. Αυτό πρέπει να γίνει σε μια 
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ολοκληρωμένη συζήτηση με κοινωνικό διάλογο 
και όχι με αποσπασματικές τροποποιήσεις χωρίς 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς.  
 
Προτάσεις 
Η ΠΕΟ παρακολουθεί στενά το ζήτημα του 
επιδόματος τέκνου το οποίο εντάσσεται μέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. 

H διαπίστωση μας είναι ότι χρειάζεται να 
αναθεωρηθεί ο Νόμος για να διορθωθούν 
στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί στη 
διάρκεια του χρόνου και κυρίως για να λαμβάνει 
υπόψη τις μεγάλες αρνητικές μεταβολές που 
επήλθαν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς 
τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον ζητήματα που χρήζουν 
επανεξέτασης είναι : 
•	 Το περιουσιακό κριτήριο των 1,2 εκ. Χρειάζεται 

να γίνει πιο δίκαιο και πιο αντικειμενικό με 
βάση τις σημερινές συνθήκες. 
Συναφές ζητήματα που χρήζουν επανεξέτασης 
είναι η ανάγκη διαχωρισμού κινητής και 
ακίνητης περιουσίας, της εξαίρεσης των 
περιουσίων που είναι με επικαρπία ή στο 
όνομα ανήλικων παιδιών κλπ. 

•	 Χρειάζεται όπως στις περιπτώσεις κοινών 
καταθετικών λογαριασμών να γίνεται 
επιμερισμός του ποσού από τόκους 
καταθέσεων ανάμεσα στους δικαιούχους των 
λογαριασμών αυτών, για σκοπούς παροχής 
Επιδόματος Τέκνου. 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Από τον καιρό της ίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με πολύχρονους αγώνες και 
θυσίες ολόκληρης της κοινωνίας, χτίστηκε ένα 
κράτος προνοίας που στηρίζει το βιοτικό επίπεδο 
των ανθρώπων της, που στέκεται αλληλέγγυο 
στις κοινωνικές ομάδες με χαμηλά εισοδήματα, 
που στηρίζει με επιδόματα τις ευάλωτες 
ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, ανάπηρους, 
πολύτεκνους, μονογονιούς, φοιτητές, κτλ.

Ειδικότερα σήμερα στις συνθήκες της αυξανόμενης 
κοινωνικής και εισοδηματικής ανισότητας λόγω 
των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της 
σκληρής λιτότητας,  που επέβαλε η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, είναι αδήριτη ανάγκη και καθολική 
απαίτηση της κοινωνίας αυτό το κοινωνικό κράτος 
να προστατευθεί και να διευρυνθεί. 

Από τον Ιούνιο του 2014 ψηφίστηκε και 

εφαρμόζεται ο Νόμος για το Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα σε αντικατάσταση του Νόμου για το 
Δημόσιο Βοήθημα.

Η ΠΕΟ από την αρχή είχε εκφράσει σοβαρές 
επιφυλάξεις και ανησυχίες ότι το ΕΕΕ τελικά 
δεν θα οδηγούσε σε διεύρυνση της κοινωνικής 
πολιτικής αλλά σε ανακατανομή της φτώχειας 
και σε συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.  
Δυστυχώς 3 χρόνια μετά αυτές οι ανησυχίες 
έχουν επιβεβαιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό: 
•	 Παρά τις μεγάλες προσδοκίες που 

δημιουργήθηκαν με την εξαγγελία του 
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη ως μια 
επαναστατική αλλαγή στην κοινωνική 
πολιτική, το ΕΕΕ δεν μπόρεσε να απαντήσει 
στις αυξημένες ανάγκες που έχει η κοινωνία 
αυτή τη δύσκολο περίοδο λόγω της οξείας 
οικονομικής κατάστασης. Το γεγονός ότι 
το 2015, τη χρονιά με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία,  στη χώρα μας η φτώχεια μετά τις 
κοινωνικές παροχές έχει αυξηθεί σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια, καταδεικνύει 
ότι το Ε.Ε.Ε. δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα προβλήματα.

•	 Το γεγονός ότι έχουν επέλθει αλλαγές στα 
κριτήρια του νόμου για το Δημόσιο Βοήθημα, 
δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται στη ουσία 
για μετονομασία του Νόμου για το Δημόσιο 
Βοήθημα. Τα 480 ευρώ σε καμιά περίπτωση 
δεν αποτελεί επίδομα αξιοπρεπούς διαβίωσης 
αλλά το ελάχιστο όριο επιβίωσης το οποίο στη 
ουσία αντιπροσωπεύει την αναπροσαρμογή 
του Δημόσιου Βοηθήματος.

•	 Το EEE δεν ανταποκρίνεται στα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μακροχρόνια άνεργοι. Ο λόγος είναι, όπως 
είχαμε εκτιμήσει από τη κατάθεση του νόμου 
το 2014, τα περιοριστικά κριτήρια που τέθηκαν 
όπως αυτό της περιουσίας, αποκλείουν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των μακροχρόνια 
ανέργων να καταστούν δικαιούχοι. Απόδειξη 
είναι το γεγονός ότι παρότι σήμερα υπάρχουν 
πολλές χιλιάδες που είναι άνεργοι πάνω από 6 
μήνες,  λίγοι από αυτούς  εγκρίθηκαν. Η ΠΕΟ 
είχε εισηγηθεί ειδικά για τους μακροχρόνια 
ανέργους να μην ισχύσει το κριτήριο της 
περιουσίας, τουλάχιστο μέχρι να εξομαλυνθεί 
η κατάσταση στην οικονομία.

•	 Για τους χαμηλοσυνταξιούχους είχαμε 
εισηγηθεί να συνεχιστεί το Σχέδιο Στήριξης 
που ίσχυε, ανεξάρτητα από το Νόμο για 
Ε.Ε.Ε. και ταυτόχρονα να αναθεωρηθούν 
οι μονομερείς αποφάσεις που οδήγησαν σε 
αλλαγές στα κριτήρια εφαρμογής του σχεδίου 
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και σε μείωση των ποσών που ελάμβαναν οι 
συνταξιούχοι. Με την εφαρμογή του ΕΕΕ το 
ένα τρίτο των χαμηλοσυνταξιούχων, περίπου 
20 χιλιάδες άτομα έχουν χάσει την έκτακτη 
χορηγία (μικρή επιταγή) παρά το γεγονός ότι 
συνεχίζουν να έχουν εισοδήματα κάτω από το 
όριο της φτώχειας αλλά για διάφορους λόγους 
δεν μπόρεσαν να υποβάλουν την ειδική 
αίτηση για το ΕΕΕ και έχασαν το δικαίωμα 
τους. 

•	 Η πολιτική στήριξης των ανάπηρων μέσα 
από το Ε.Ε.Ε., δεν είναι η απάντηση στις 
ιδιαίτερες συνθήκες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Το  κόστος που προκαλεί η 
αναπηρία είναι κοινωνικό κόστος και πρέπει 
να αναλαμβάνεται  από την πολιτεία, με 
εξειδικευμένες παροχές και πολιτικές, οι 
οποίες να είναι πρόσθετες και ξεχωριστές 
από τις γενικές πολιτικές για την φτώχεια. 

•	 Είναι φανερό ότι αυτοί που τελικά 
επωφελούνται από το ΕΕΕ είναι πολύ 
λιγότεροι από αυτούς που θα ζημιώσουν από 
την εφαρμογή του. Το ΕΕΕ όπως λειτούργησε 
ουσιαστικά ήταν μέσο για μεταφορά πόρων 
από τους φτωχούς στους φτωχότερους.  

•	 Οι κοινωνικές παροχές δέχτηκαν βαθύ 
κούρεμα με άλλοθι το ΕΕΕ. Το 2014 έγιναν 
περικοπές στο κοινωνικό κράτος 127εκ. 
με τις κυριότερες στο Δημόσιο Βοήθημα, 
Συνταξιούχους, Επίδομα Τέκνου κτλ. Το 2015, 
αντί το ΕΕΕ να υπερκαλύψει τις μειώσεις 
του 2014, ήταν μειωμένες και σε σχέση με 
το 2013. Για το 2016 και 2017 δεν υπήρξε 
ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων. 

•	 Η δομή και η λειτουργία του συστήματος 
εφαρμογής του Ε.Ε.Ε. πάσχει. Παρατηρείται 
μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των 
αιτήσεων, ανεπάρκεια του συστήματος 
για καταβολή αναδρομικών επιδομάτων, 
στέλνονται απορριπτικές επιστολές σε 
αρκετούς αιτητές χωρίς να ισχύουν οι λόγοι 
απόρριψης ή χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι. 
Το αποτέλεσμα είναι κάποιοι συμπολίτες μας 
που αντικειμενικά έχουν πρόβλημα διαβίωσης 
να εξευτελίζονται για να λάβουν ένα δικαίωμα 
τους.

Η διαπίστωση μας είναι ότι όπως εφαρμόζεται 
το ΕΕΕ το αποτέλεσμα είναι το κοινωνικό κράτος 
αντί να προστατεύεται και να διευρύνεται, να 
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η κοινωνική 
πολιτική συρρικνώνεται συνεχώς και εξαντλείται 
δυστυχώς μόνο στην αντιμετώπιση της απόλυτης 
φτώχειας.

Είναι για αυτό που χρειάζεται η επανεξέταση της 
μέχρι τώρα πορείας του ΕΕΕ στο ευρύτερο πλαίσιο 
της ανάγκης επάρκειας και αποτελεσματικότητας 
της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα εμπειρίες 
από την εφαρμογή του Ε.Ε.Ε. εισηγούμαστε τα 
ακόλουθα:

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους:
•	 Να δοθεί το δικαίωμα σ’ όσους 

χαμηλοσυνταξιούχους δεν υπέβαλλαν αίτηση 
για το Ε.Ε.Ε. και τους έχει αποκοπεί η μικρή 
επιταγή να το πράξουν.

•	 Να τροποποιηθεί το σχέδιο οικονομικής 
ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων έτσι που 
να μην λαμβάνεται υπόψη στο ύψος του 
εισοδήματος  όλα τα έσοδα από τόκους και 
από τον ΚΟΑΠ.

Για τα άτομα με αναπηρία:
•	 Η νομοθεσία για το Ε.Ε.Ε. έχει δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα στα άτομα με αναπηρία.  
Έχοντας ως αφετηρία την αρχή ότι το 
κόστος της αναπηρίας δεν πρέπει να το 
πληρώνει το άτομο και η οικογένεια του 
αλλά συλλογικά η κοινωνία, προτείνουμε οι 
πολιτικές οικονομικής στήριξης των ατόμων 
με αναπηρία να εξειδικευτούν σε ειδική 
νομοθεσία και όχι στα πλαίσια του νόμου για 
το Ε.Ε.Ε.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες:
•	 Το ποσό της διατροφής που υπολογίζεται 

ως εισόδημα στις μονογονεϊκές οικογένειες 
να μην υπερβαίνει το ύψος του ποσού που 
λαμβάνει η οικογένεια ως Ε.Ε.Ε. για κάθε 
παιδί.

•	 Οι μονογονεϊκές οικογένειες λήπτες Ε.Ε.Ε. να 
απολαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις, μειώσεις 
σ’ ότι αφορά τα τροφεία σε παιδοκομικούς – 
βρεφοκομικούς σταθμούς, κρατικά ινστιτούτα 
επιμόρφωσης κ.α.

Γενικές εισηγήσεις:
Τα ποσά του Ε.Ε.Ε. να αναπροσαρμόζονται 
αυτόματα με βάση τη κίνηση του τιμαριθμικού 
δείκτη. Επίσης να αναθεωρείται σε τακτή βάση 
το καλάθι αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για 
διαμόρφωση του ύψους του Ε.Ε.Ε.  Το ποσό 
που πληρώνεται ως ενοίκιο στους δικαιούχους 
του Ε.Ε.Ε. να αυξηθεί για να αντικατοπτρίζει το 
πραγματικό κόστος ενοικίασης.
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Στεγαστική Πολιτική

Το ζήτημα της εξασφάλισης στέγης για κάθε 
οικογένεια χρειάζεται να είναι πάντα στις 
προτεραιότητες της κοινωνίας. Η ΠΕΟ, πάντοτε 
διεκδικούσε το κράτος να έρχεται αρωγός και να 
εφαρμόζει κοινωνική πολιτική με κατεύθυνση τον 
εργαζόμενο άνθρωπο, να συμβάλει αποφασιστικά 
με διάφορα μέτρα και σχέδια στην απάμβλυνση 
αυτού του προβλήματος.

Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια λόγω 
των σκληρών συνεπειών της κρίσης και των 
πολίτικών λιτότητας που επέβαλε η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη, το ζήτημα της εξασφάλισης στέγης 
έχει δυσκολέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι 
ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη   στο 
πλαίσιο του κουτσουρέματος του κοινωνικού 
κράτους, έχει εγκαταλείψει τη φιλοσοφία της 
στήριξης της στεγαστικής πολιτικής που είχε μπει 
σε εφαρμογή την προηγούμενη πενταετία από την 
προηγούμενη κυβέρνηση και είχε ως αποτέλεσμα 
πέρα των 20 χιλιάδων οικογενειών, κυρίως νεαρά 
ζευγάρια, πρόσφυγες και αυτόχθονες, να είχουν 
επωφεληθεί από διάφορα σχέδια που εφαρμόζει 
το κράτος για την απόκτηση κατοικίας ή κρατικού 
οικοπέδου.

Σήμερα απουσιάζει οποιαδήποτε στρατηγική 
και πλάνο για διευκόλυνση όλων αυτών 
των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων, για να 
αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Αυτοί που 
αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα με την 
απουσία ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής 
και σχεδίων για απόκτηση στέγης είναι ασφαλώς 
οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και τα μεσαία 
στρώματα του λαού και κυρίως τα νεαρά ζευγάρια. 

Ενδεικτικά για τον περιορισμό της στεγαστικής 
πολιτικής τα τελευταία χρόνια είναι :  
•	 Έχει τερματιστεί η ανέγερση νέων κατοικιών σε 

προσφυγικούς οικισμούς και η παραχώρηση 
κρατικού οικοπέδου για αυτοστέγαση.

•	 Έχει τερματιστεί η παραχώρηση 
αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες 
σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες 
που έχουν ανεγερθεί σε τ/κ ιδιοκτησίες.

•	 Έχει ακυρωθεί η εφαρμογή του Ενιαίου 
Στεγαστικού Σχεδίου, του οποίου πρόνοιες 
του έχουν καταργηθεί. 

•	 Έχει ανασταλεί η έγκριση νεών διαχωρισμών 
οικοπέδων για Οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα.

•	 Έχει ανασταλεί επ’ αόριστο η παραχώρηση 
δανείων μέσω του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης που συνέβαλλε 
ουσιαστικά στο να αποκτήσουν στέγη χιλιάδες 
ζευγάρια.

Η πολιτική της κυβέρνησης για μη ανάληψη 
κανενός νέου έργου, οδήγησε ουσιαστικά στην 
περιθωριοποίηση του Κυπριακού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και στη μη εκπλήρωση 
της αποστολής του. Σε ότι αφορά στον 
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης λόγω 
των αντικειμενικών προβλημάτων που είχε να 
αντιμετωπίσει και σχετίζονται με τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, ο ρόλος που είχε να διαδραματίσει 
περιορίστηκε σημαντικά.  

Αυτοί οι δύο Οργανισμοί, έχουν τεράστια 
προσφορά να επιδείξουν και θεωρούμε ότι 
έχουν και σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν αν 
στηριχτούν ικανοποιητικά από την πολιτεία.

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει τις προσπάθειες της ώστε 
το πρόβλημα της στέγης να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά για τον κάθε εργαζόμενο. 
Χρειάζεται απαραίτητα η υλοποίηση μιας 
ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, η οποία  
μέσω ουσιαστικής αύξησης των κονδυλίων 
να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες 
κοινωνικές ανάγκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται απαραίτητα να 
γίνει επαναφορά των Σχεδίων που υπήρχαν 
πριν το 2013 για να βοηθηθούν ουσιαστικά 
οι ασθενέστερες εισοδηματικά κατηγορίες και 
κυρίως οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, τα 
φτωχά νεαρά ζευγάρια, οι μονήρεις, οι πολύτεκνοι, 
οι κάτοικοι ακριτικών και ορεινών περιοχών κτλ.   

Επιπρόσθετα να συγκεντρωθούν όλα τα 
Στεγαστικά Σχέδια του κράτους κάτω από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ο οποίος να 
αναβαθμιστεί και να μετατραπεί σε ενιαίο φορέα 
στέγασης και κοινωνικής πολιτικής του κράτους 
για την στεγαστική πολιτική. 

Σε αυτά τα πλαίσια να επιδιωχθεί : 
•	 η επέκταση του διαχωρισμού χαλίτικης γης 

και παραχώρηση των οικοπέδων σε νεαρά 
ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα σε χαμηλή 
τιμή. 

•	 Συνέχιση της ανέγερσης καινούριων 
συνοικισμών για αντικατάσταση των αρχικών 
συνοικισμών χαμηλού κόστους. 

•	 Σε συνεργασία με τα κρατικά Πανεπιστήμια 
ή άλλους κρατικούς φορείς να ανεγερθούν 
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φοιτητικές εστίες για ενοικίαση. 
•	 Σε συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να αναπτυχθούν οικιστικά 
έργα τα οποία θα μπορούν να παραχωρούνται 
σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα με 
εισαγωγή Σχεδίων ενοικιαγοράς. 

Εκποιήσεις – Προστασία πρώτης κατοικίας
Η ΠΕΟ από θέση αρχής τάχτηκε ανεπιφύλαχτα 
ενάντια στις μαζικές εκποιήσεις περιουσιών και 
ειδικότερα της πρώτης κατοικίας, θεωρώντας ως 
αδιανόητο και κοινωνικά απαράδεχτο, αυτοί που 
πληρώνουν το βαρύ τίμημα της κρίσης και έχουν 
χάσει την δουλειά τους ή έχουν μειωθεί δραστικά 
τα εισοδήματα τους, να απειλούνται να μείνουν 
και άστεγοι. 

Υποστηρίξαμε ότι οι μαζικές εκποιήσεις πρώτης 
κατοικίας θα οξύνουν σε ανεξέλεγκτο βαθμό τα 
κοινωνικά προβλήματα στο τόπο μας και δεν θα 
συμβάλουν στην επανάκαμψη της οικονομίας. 
Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι να οδηγήσουν σε 
κατάρρευση των τιμών των ακινήτων και 
συσσώρευση, της περιουσίας των οικογενειών 
που καμιά απολύτως ευθύνη δεν έχουν, στα 
χέρια μερικών που διαθέτουν τεράστια κεφάλαια 
και σε ξένα ταμεία που θα σπεύσουν να 
κερδοσκοπήσουν.

Η ΠΕΟ έχει ταχθεί ανεπιφύλακτα ενάντια στα 
νομοσχέδια που ετοίμασε η κυβέρνηση τα 
οποία αντί να έχουν ως στόχο την προστασία 
των δεκάδων χιλιάδων πολιτών οι οποίοι έχουν 
βρεθεί εκτεθειμένοι στις τράπεζες λόγω της 
κρίσης, στόχευαν στην δημιουργία ενός νομικού 
υπόβαθρου για να παρέχεται δυνατότητα και να 
διευκολύνεται η διαδικασία για μαζικές εκποιήσεις 
πρώτης κατοικίας. 

Η ΠΕΟ αντιτάχθηκε στο τρόπο που η κυβέρνηση 
ενήργησε στο θέμα του νόμου για τις εκποιήσεις 
και του προστατευτικού πλαισίου καταγγέλλοντας 
τον ως απαράδεκτο και εχθρικό προς εκείνα τα 
στρώματα της κοινωνίας που πλήγηκαν ιδιαίτερα 
από την κρίση. Το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα,  
που ψηφίστηκε από τα κόμματα ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και 
ΕΔΕΚ, δεν αποτελεί δίχτυ προστασίας για τους 
πολίτες και αδυνατεί να παράσχει επαρκή και 
αποτελεσματική προστασία σ’ όσους κινδυνεύουν 
να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες.

Από τη πρώτη στιγμή η ΠΕΟ κάλεσε τους 
εργαζομένους να δημιουργήσουν δίκτυ 
αντίστασης ενάντια στο ξεσπίτωμα των φτωχών 
και ευάλωτων συνανθρώπων μας και μπήκε 

μπροστά στον αγώνα κατά των εκποιήσεων. 
Διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο κοινωνικό κίνημα 
αντίδρασης και αντίστασης κατά των εκποιήσεων. 
Συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
και αντίστασης έξω από τη Βουλή και το 
Προεδρικό στα πλαίσια της πλατφόρμας των 120 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
«η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί» καθώς και 
σε εκδηλώσεις που έγιναν σε συνεργασία με το 
Κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις. 

Η ΠΕΟ μαζί με τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις 
θα εντείνει τον αγώνα κατά των εκποιήσεων της 
πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης ή 
του αγροτικού κλήρου, ανθρώπων οι οποίοι δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους στις Τράπεζες λόγω του ότι είναι θύματα της 
κρίσης, αντιτάσσοντας ένα κοινωνικό ανάχωμα 
προστασίας.

11. Υγεία – Κοινωνικό Αγαθό

Μια από τις βασικότερες διεκδικήσεις που 
πρόβαλλε η ΠΕΟ από τα πρώτα χρόνια της 
ίδρυσης της ήταν η διασφάλιση της πρόσβασης 
του κάθε ατόμου ανεξάρτητα από την οικονομική 
του δυνατότητα σε καθολικές ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας.  Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου η ΠΕΟ έθεσε από τα πρώτα χρόνια της 
αποικιοκρατίας το αίτημα για δημιουργία Γενικού 
Σχεδίου Υγείας. Μπροστά δε στην άρνηση 
της αποικιακής κυβέρνησης να προχωρήσει 
στην εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας που να 
καλύπτει όλο τον πληθυσμό, η ΠΕΟ προχώρησε 
στην ίδρυση και λειτουργεία των Επαρχιακών 
Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης τα γνωστά 
ΕΤΚΑ ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τους αγώνες για 
εισαγωγή ενός καθολικού Γενικού Σχεδίου Υγείας  
παράλληλα με τη λειτουργία από το κράτος 
δημόσιων νοσηλευτηρίων που να παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες.

Τα χρόνια που ανασκοπεί η έκθεση δράσης ο 
τομέας της δημόσιας υγείας δέχθηκε σημαντικά 
πλήγματα λόγω της πολιτικής της λιτότητας και 
των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες που 
εφάρμοσε η κυβέρνηση.  Σε μια περίοδο που 
η αυξημένη ανεργία και η δραματική μείωση 
των εισοδημάτων των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων ανάγκαζε όλο και περισσότερα 
άτομα να καταφεύγουν στις δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας για να λάβουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, τα κονδύλια για την υγεία στον 
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κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκαν περισσότερο 
από 100εκ. ευρώ.

Οι αλλαγές που έγιναν το 2013 στα εισοδηματικά 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να έχει 
ένα άτομο πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια όπως και 
η επιβολή τελών για τις υπηρεσίες που παρέχουν 
τα νοσηλευτήρια, δημιούργησαν ακόμα 
μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης ιδιαίτερα 
στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Επιπρόσθετα η πολιτική της παγοποίησης των 
προσλήψεων οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα 
υποστελέχωσης τα δημόσια νοσηλευτήρια.  Τα 
προβλήματα στον δημόσιο τομέα της υγείας 
σε συνδυασμό με την έλλειψη Γενικού Σχεδίου 
Υγείας έκαναν ακόμα πιο έντονες τις ανισότητες 
στο τομέα της υγείας.

Με βάση στατιστικά στοιχεία η Κύπρος και η 
Ελλάδα είναι οι χώρες που παρουσιάζονται οι 
μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού 
στον τομέα της υγείας. 50% των συνολικών 
δαπανών στο τομέα της υγείας καταβάλλεται 
απευθείας από τον ασθενή ενώ οι συνολικές 
δαπάνες για την υγεία είναι στο 2,6% του ΑΕΠ. 
Το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. όπου ο μέσος 
όρος είναι 7,2%. 

Η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα έδωσαν βάρος και απαίτησαν από την 
κυβέρνηση τη στήριξη και σωστή στελέχωση των 
κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ταυτόχρονα θέσαμε στην προμετωπίδα των 
διεκδικήσεων μας τη δρομολόγηση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών για την εφαρμογή του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας αφού είναι ξεκάθαρο ότι οι 
κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας θα 
εντείνονται και θα οξύνονταν όσο δεν λειτουργεί 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

Γενικό Σχέδιο Υγείας

Στην έκθεση δράσης προς το 26ο Συνέδριο στο 
σχετικό με την υγεία κεφάλαιο καταγράφεται η 
εκτίμηση ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει 
δοθεί νέα ώθηση στην προσπάθεια εφαρμογής 
του ΓΕΣΥ».  Δυστυχώς αυτή η ώθηση στην οποία 
γινόταν αναφορά τερματίστηκε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης 
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Η κυβέρνηση με αφετηρία την ιδεολογικόπολιτική 

της αντίληψη για λιγότερο κράτος και απόδοση 
ακόμα μεγαλύτερου ρόλου στο μεγάλο ιδιωτικό 
κεφάλαιο επιχείρησε να αλλάξει τη φιλοσοφία 
πάνω στην οποία στηρίχθηκε  o Nόμος του 2001 
για το ΓΕΣΥ.

Μέσα από τις θέσεις πολιτικής που εξάγγειλε 
ο πρόεδρος Αναστασιάδης και μέσα από το 
τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατάθεσε ο τότε 
Υπουργός Υγείας Φ. Πατσαλής, επιχειρήθηκε 
η αλλαγή του χαρακτήρα του ΓΕΣΥ από 
μονοασφαλιστικό σε πολυασφαλιστικό.  Στόχος 
αυτών των ενεργειών ήταν η εξυπηρέτηση του 
μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στον τομέα των 
ασφαλιστικών εταιριών που βλέπει το ΓΕΣΥ ως 
πηγή εσόδων και κερδών.

Ακολούθως προβλήθηκε η θέση για μίνι ΓΕΣΥ.  
Με βάση πρόταση που κατάθεσε η κυβέρνηση 
θα ξεκινούσε να επιβάλλεται εισφορά για το ΓΕΣΥ 
την οποία το κράτος θα χρησιμοποιούσε για τη 
χρηματοδότηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
και θα παρείχε σ’ όλους τους πολίτες πρωτοβάθμια 
φροντίδα στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η ΠΕΟ αντέδρασε έντονα και άμεσα σ’ όλες τις 
ενέργειες και μεθοδεύσεις που οδηγούσαν σε 
εκτροχιασμό από τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ όπως 
αυτό ψηφίστηκε το 2001.  Στα πλαίσια αυτής της 
αντίδρασης κινητοποίηση πραγματοποίησε και η 
ΕΚΥΣΥ.

Επιμέναμε στην ανάγκη για δρομολόγηση όλων 
των αναγκαίων ενεργειών που θα οδηγούν στην 
εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο να 
στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας, της 
ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών και την 
κοινωνική αλληλεγγύη.

Οι έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις 
που προκάλεσαν οι παλινδρομήσεις της 
κυβέρνησης, την ανάγκασαν να επανέλθει 
στο συμφωνημένο από το 2001 πλαίσιο για 
το ΓΕΣΥ, καταθέτοντας το Νοέμβριο του 2016 
σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο για το Γενικό 
Σχέδιο Υγείας.  Το τροποποιητικό νομοσχέδιο 
για το ΓΕΣΥ μαζί με το νομοσχέδιο για την 
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και 
τους κανονισμούς για το εργασιακό πλαίσιο σε 
συνθήκες αυτονόμησης ψηφίστηκαν ομόφωνα 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16/6/2017.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της ΠΕΟ στην 
προώθηση και ψήφιση των υπό αναφορά νόμων 
και των κανονισμών.  Σε συνεργασία με άλλες 
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συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις 
δημιουργήσαμε την Κοινωνική Συμμαχία για το 
ΓΕΣΥ η οποία παρέμβαινε με διάφορες δράσεις 
σ’ όλη τη διαδικασία με στόχο να μην αλλοιωθεί 
η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και να προωθηθούν για 
ψήφιση τα νομοσχέδια.

Αποκορύφωμα αυτών των δραστηριοτήτων ήταν 
η οργάνωση κινητοποίησης έξω από τη Βουλή 
κατά την ημέρα ψήφισης των νομοσχεδίων.  

Ιδιαίτερα αποφασιστικός ήταν ο ρόλος που 
διαδραμάτισε η ΠΕΟ στην προσπάθεια που 
καταβλήθηκε από την ΟΕΒ και από την κυβέρνηση 
με στόχο την αλλαγή του τρόπου κατανομής 
του ποσοστού εισφοράς για το ΓΕΣΥ μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών έτσι που οι εισφορές 
των δυο μερών να είναι ίσες.  Αποτέλεσμα της 
έντονης αντίδρασης μας ήταν η υπαναχώρηση 
της κυβέρνησης και η κατάθεση πρότασης με 
την οποία διατηρείται η αρχή που υπήρχε από 
το 2001 όταν ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για το 
ΓΕΣΥ, για ψηλότερη εισφορά των εργοδοτών σε 
σχέση με την εισφορά των εργαζομένων.

Η ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το 
ΓΕΣΥ αποτελεί ένα σημαντικό καθοριστικό βήμα 
στην κατεύθυνση της εφαρμογής του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας.  Ο νόμος που έχει ψηφιστεί 
διατηρεί τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ 
όπως αυτές συμφωνήθηκαν και ψηφίστηκαν από 
το 2001.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει 
αποφασιστεί οι εισφορές για το ΓΕΣΥ θα αρχίσουν 
να καταβάλλονται τον Μάρτη του 2019 και από 
τον Ιούλιο του 2019 θα παρέχεται σ’ όλους τους 
ασφαλισμένους η πρωτοβάθμια φροντίδα και τα 
φάρμακα.  Η πλήρης εφαρμογή προγραμματίζεται 
τον Ιούνιο του 2020.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, η ΠΕΟ χρειάζεται 
να επαγρυπνεί και να είναι σε εγρήγορση, έτσι 
που να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ούτε 
υπαναχωρήσεις από το ψηφισμένο πλαίσιο 
εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Ταυτόχρονα χρειάζεται να εντείνουμε και την 
ενημέρωση των εργαζομένων γύρω από τις 
πρόνοιες του ΓΕΣΥ και τον τρόπο λειτουργίας 
του.

Βασικές πρόνοιες του Γενικού Σχεδίου Υγείας 
όπως προβλέπονται στο Νόμο
Το Γενικό Σχέδιο Υγείας χαρακτηρίζεται από 

την αρχή της καθολικότητας, της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της ισότητας.

Καλύπτει όλο τον πληθυσμό ο οποίος έχει την 
συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση περιοχές.

Το ΓΕΣΥ χρηματοδοτείται από υποχρεωτικές 
εισφορές ως ακολούθως:
Μισθωτοί 2.65% επί του ακαθάριστου μισθού 
τους.
Εργοδότες 2.9% επί των ακαθάριστων απολαβών 
των εργοδοτουμένων τους.
Κράτος 4.7%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4%
Συνταξιούχοι 2.65%
Εισοδηματίες 2.65%

Το μέγιστο ετήσιο συνολικό ποσό επί του οποίου 
ένα φυσικό πρόσωπο εισφέρει είναι €150.000.  
Άτομα που δεν έχουν εισόδημα από εργασία 
και λαμβάνουν επιδόματα δεν θα πληρώνουν 
εισφορά.

Φορέας υλοποίησης και εφαρμογής του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Υγείας που είναι οργανισμός δημόσιας ωφέλειας 
ο οποίος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο 
οποίο μετέχουν όλες οι ομάδες που εισφέρουν 
στο ΓΕΣΥ.

Το ΓΕΣΥ προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υγείας.

Με στόχο την αποτροπή των καταχρήσεων θα 
υπάρχουν συμπληρωμές στο σχέδιο για κάποιες 
από τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει ο δικαιούχος 
(επίσκεψη στον ειδικό γιατρό, διαγνωστικές 
και εργαστηριακές εξετάσεις κ.α.).  Δεν θα 
υπάρχουν συμπληρωμές για τη δευτεροβάθμια 
περίθαλψη και για τον προσωπικό γιατρό.  Θα 
υπάρχει μέγιστο ποσό συμπληρωμών που για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα άτομα που 
λαμβάνουν Ε.Ε.Ε. είναι €75 ετησίως ενώ για τον 
υπόλοιπο πληθυσμό είναι €300 ετησίως.

Επαρχιακά Ταμεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ΕΤΚΑ

Από την ίδρυση τους, την περίοδο 1947-
1949 τα ΕΤΚΑ διαδραματίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στον τομέα του συστήματος παροχής 
ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στον τόπο μας 
όπως και στη σχέση της ΠΕΟ με τα μέλη της.
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Διαχρονικά τα ΕΤΚΑ μπόρεσαν με ένα άμεσο, 
κοινωνικά αλληλέγγυο τρόπο, με πολύ χαμηλό 
οικονομικό κόστος για τους εργαζόμενους και 
τις οικογένειες τους, να παρέχουν σημαντικές 
υπηρεσίες υγείας στα μέλη τους.

Η προσφορά αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική 
αν ληφθεί υπόψη η απουσία μέχρι σήμερα 
Γενικού Σχεδίου Υγείας που να καλύπτει όλο 
τον πληθυσμό.  Στα χρόνια που ανασκοπούμε 
τα ΕΤΚΑ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.  Τα έσοδα 
των ΕΤΚΑ μειώθηκαν λόγω των απολύσεων 
και της ψηλής ανεργίας ενώ την ίδια στιγμή 
έπρεπε να βρουν τρόπους να καλύψουν τις 
ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
ευάλωτων ομάδων όπως των άνεργων μελών 
των ΕΤΚΑ.  Με την διαχρονικά σωστή διαχείριση 
και επιδεικνύοντας κοινωνική συναδελφική 
αλληλεγγύη, τα ΕΤΚΑ κατάφεραν σε μεγάλο 
βαθμό να προσαρμόσουν το πλαίσιο λειτουργίας 
τους στις ανάγκες που η βαθιά οικονομική κρίση 
δημιούργησε, προσφέροντας ειδικά σχέδια 
κάλυψης των ανέργων.

Η απόφαση των ΕΤΚΑ να καλύπτουν με πλήρη 
δικαιώματα όλα τα άνεργα μέλη μας για περίοδο 
6 μηνών (από 1μήνα που ίσχυε προηγούμενα) 
έδωσε μια ανάσα στους ιδίους και τα εξαρτώμενα 
τους.  Μετά τους 6 μήνες ισχύουν άλλα σχέδια.  

Αυτά τα σχέδια στις επαρχίες που έχουν δικά 
τους ιατρεία βοήθησαν όχι μόνο άνεργα μέλη μας 
αλλά και άτομα που είχαν ανάγκη και δεν ήταν 
μέλη της ΠΕΟ, μέσα από το δίκτυο κοινωνικής 
αλληλεγγύης.  Η εξέταση στα ιατρεία του ΕΤΚΑ 
κοστίζει ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό, ο δε 
ασθενής έχει εκπτώσεις στα φάρμακα,  στις 
αναλύσεις και αλλού.

Σημαντική προσφορά στους εργαζομένους μέλη 
της ΠΕΟ είναι και η διεξαγωγή από κάποια 
ΕΤΚΑ  εκστρατείων προληπτικής ιατρικής, στο 
τομέα της μέτρησης της οστικής πυκνότητας 
(οστεοπόρωσης) αλλά και σε άλλους τομείς 
όπως εμβολιασμούς, χημικές αναλύσεις, 
σπυρομετρήσεις κ.λ.π.

Ταυτόχρονα σχεδόν σ’ όλες τις επαρχίες 
συνεργαζόμενοι γιατροί με τα ΕΤΚΑ πρόσφεραν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι καταφέραμε 
στην πλειοψηφία των συμβάσεων να μην 
υπάρξουν μειώσεις στις εισφορές εργοδότη – 
εργοδοτούμενου στα ΕΤΚΑ.  Αυτό ήταν πολύ 
υποβοηθητικό για να μπορέσουν τα ΕΤΚΑ να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η αναμενόμενη σταδιακή εφαρμογή του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας και η ολοκλήρωση της εφαρμογής 
του το 2020, αναπόφευκτα θα επηρεάσει 
δραστικά τη λειτουργία των ΕΤΚΑ με τη σημερινή 
τους μορφή.

Μπροστά στην ΠΕΟ και τα σώματα της, 
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται, τίθεται επιτακτικά η ευθύνη να 
δρομολογήσουν τις αναγκαίες αλλαγές έτσι που 
ο θεσμός των ΕΤΚΑ να μπορεί να προσαρμοστεί 
στο νέο περιβάλλον.  Προς αυτή την κατεύθυνση 
έγινε συζήτηση και έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή 
μελέτης για να προχωρήσουμε στην προσθήκη 
νέων υπηρεσιών  στα μέλη των ΕΤΚΑ, οι οποίες 
δεν καλύπτονται σήμερα όπως υπηρεσίες στο 
τομέα κοινωνικής στήριξης εργαζομένων για τη 
φροντίδα των παιδιών, ευεξία και στήριξη των 
ηλικιωμένων και άλλων.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσία των βασικών 
υπηρεσιών που παρείχαν τα ΕΤΚΑ στα μέλη τους 
την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
2012-2016:
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12. Ποιότητα Ζωής των Εργαζομένων

Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων 
στους Χώρους Εργασίας

Η κύρια υποχρέωση για την προστασία των 
εργαζομένων βαραίνει τους εργοδότες που 
πρέπει να λαμβάνουν τέτοια μέτρα που να 
διασφαλίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων να 
εργάζονται σε χώρους ασφαλείς και υγιείς και να 
επιστρέφουν στα σπίτια τους υγιείς και αρτιμελής 
.Αυτό το δικαίωμα πρέπει να το απολαμβάνει 
κάθε εργαζόμενος ανεξαρτήτως χρώματος , 
φύλου ή θρησκείας.    
                                
Διαχρονικά το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ 
είχε στις προτεραιότητες του την κατοχύρωση 
αυτού του δικαιώματος των εργαζομένων . Για 
την διασφάλιση του δικαιώματος αυτού  μέσω 
του  κοινοβουλίου πέρασαν νομοθεσίες, οι 
οποίες  ρυθμίζουν  όλα τα θέματα που αφορούν 
την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας.

Η κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή καθώς 
είναι υποχρέωση όλων των κρατών μέλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν το ίδιο 
νομοθετικό πλαίσιο όσων αφορά την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους 
εργασίας. Σήμερα έχουμε 309 νόμους και 
κανονισμούς που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά. Τα 
χρόνια 2012-2017 τροποποιήθηκαν ή εγκρίθηκαν 
59 νέοι νόμοι ή κανονισμοί. 

Η ΠΕΟ έχει κάθε λόγο να αισθάνεται 
ικανοποιημένη από τις σοβαρές βελτιώσεις 
που επιτεύχθηκαν στον τομέα της νομοθετικής 
ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν την 
προστασία των εργαζομένων στην εκτέλεση της 
εργασίας τους. Όμως στην πρακτική εφαρμογή 
των νόμων υπάρχει αρκετή δουλειά.

Η οικονομική κρίση που άρχισε να εμφανίζεται 
στον τόπο μας, πιο έντονα το 2011, είχε 
και επιπτώσεις στα μέτρα προστασίας των 
εργαζομένων.  Ιδιαίτερα μετά το 2013 και τη βαθιά 
κρίση που επήλθε στην κυπριακή οικονομία, η 
κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων μπορεί να  χαρακτηριστε 
επικίνδυνη αφού με το πρόσχημα της κρίσης 
πολύ λίγα γίνονται με αποτέλεσμα τη σταδιακή 
αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.  Αυτή η 
ανησυχητική κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα 
παρόλο που η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε 
ανάκαμψη.  

Μέσα στις σημερινές συνθήκες με τα ελλιπή μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων, οι μηχανισμοί 
επίβλεψής και επιβολής της νομοθεσίας έχουν 
ακόμη πιο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, 
στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί 
εταίροι, ασχολείται τακτικά με τα θέματα αυτά 
και υποβάλλει εισηγήσεις για την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων , αλλά 
δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις 
μπαίνει σαν πρόσχημα η οικονομική κρίση και 
δεν προχωρούν τα θέματα ικανοποιητικά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που έχει και 
την κύρια ευθύνη για την επίβλεψή και λήψη 
μέτρων για την εφαρμογή του νόμου, δυστυχώς 
τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, 
έχασε το ένα τρίτο του στελεχικού του δυναμικού. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των 
επιθεωρήσεων και κατ’ επέκταση την μειωμένη 
ικανότητα εκπλήρωσης του ρόλου που του 
ανέθεσε η κοινωνία. Η ΠΕΟ ζητά από το κράτος 
όπως μεριμνήσει για την σωστή ενίσχυση του 
Τμήματος ,για να μπορεί να παίζει σωστά το ρόλο 
που του ανετέθη.         
    
Η ΠΕΟ την περίοδο που ανασκοπούμε 2012-
2017 για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες 
στους εργασιακούς τους χώρους, έχει αναλάβει 
αρκετές πρωτοβουλίες και δράσεις προς τον 
σκοπό αυτό, όπως:

1. Για να συμβάλει στην επιμόρφωση των 
εργαζομένων στα θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην εργασία πραγματοποίησε δεκάδες 
σεμινάρια με το θέμα αυτό.
2. Το εβδομαδιαίο  της έντυπο σε κάθε του 
έκδοση δημοσιεύει υλικό σχετικό με το θέμα.
3. Διένειμε υλικό στους χώρους εργασίας που 
πληροφορούσε τους εργαζόμενους γύρω από 
την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών.
4. Πραγματοποίησε εκστρατείες στους 
χώρους εργασίας για  ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και 
υγείας με στόχο την δημιουργία κουλτούρας 
γύρω από τα θέματα αυτά.
5. Πραγματοποίησε πλατιές συγκεντρώσεις 
εργαζομένων με στόχο την ενημέρωση τους 
ότι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία είναι 
δικαίωμα τους και πρέπει να το διεκδικούν 
καθημερινά.    
6. Στην προσπάθεια της η ΠΕΟ να κάνει 
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πιο αισθητή την παρουσία της στα θέματα 
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
ενίσχυσε τη δράση της εμπλέκοντας 
περισσότερα επαγγελματικά στελέχη στον 
τομέα αυτό.   

Η ΠΕΟ εκτιμά ότι η πρόοδος που παρατηρήθηκε 
τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση στον 
τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία 
κινδυνεύει να υποχωρήσει από την  πορεία 
των τελευταίων τεσσάρων χρόνων . Αυτό μας 
επιφορτίζει με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, αφού 
οι εκφραστές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
θέλουν να φορτώσουν το κόστος της κρίσης 
στους ώμους των εργαζομένων περικόπτοντας 
από τα δικαιώματα τους που κερδήθηκαν με 
πολύχρονους και σκληρούς αγώνες. Χρειάζεται 
να καθοδηγούμε σωστά τους εργαζόμενους για 
να διεκδικούν τα δικαιώματα τους που αφορούν 
την Υγεία και Αρτιμέλεια τους .  

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε χώρους εργασίας 
που δεν υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη, για 
αυτό και στους χώρους αυτούς συμβαίνουν και 
τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα. Είναι εδώ 
που το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου εργασίας 
πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία στην 
συχνότερη επιθεώρηση των χώρων αυτών 
και εκεί που εντοπίζονται παραβιάσεις των 
νομοθεσιών να τιμωρούνται παραδειγματικά οι 
εργοδότες αυτοί.       

Επιτροπές ασφάλειας και Υγείας και 
Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας
Ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας 
αποτελεί ιστορικά τον πρώτο θεσμοθετημένο 
μηχανισμό διαβούλευσης των εργαζομένων 
με τους εργοδότες στο χώρο εργασίας και έχει 
ως στόχο τη συνεργασία του εργοδότη με τους 
εργαζομένους για τον εντοπισμό και την επίλυση 
προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα 

επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
Η σημασία και η χρησιμότητα του θεσμού είναι 
προφανής εάν ληφθεί υπόψη ότι η πολύ συχνή 
επιθεώρηση των τόπων εργασίας από τους 
Επιθεωρητής του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη, 
αλλά και γιατί οι εμπειρίες καταδεικνύουν ότι 
μέτρα ασφαλείας και υγείας φέρνουν καλύτερο 
αποτέλεσμα εάν στην υλοποίηση και εφαρμογή 
τους συνεργάζονται συνειδητά οι άμεσα 
επηρεαζόμενοι στον τόπο εργασίας, δηλαδή οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της διεύθυνσης.

Δυστυχώς ο θεσμός των επιτροπών ασφάλειας 
τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει και σε μεγάλο 
αριθμό χώρων δουλείας δεν υπάρχουν . Ακόμα 
και εκεί που υπάρχουν η λειτουργία τους είναι 
ελλιπής με αποτέλεσμα να μην παίζουν σωστά 
τον ρόλο τους . Χρειάζεται το Υπουργείο 
Εργασίας να επανατοποθετήσει τη δημιουργία 
και σωστή λειτουργία επιτροπών ασφάλειας 
ψηλά στις προτεραιότητες του. Αποφασιστική 
και ουσιαστική εμπλοκή απαιτείται και από τα 
συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΕΟ έτσι που να 
διασφαλίζεται ότι αυτός ο σημαντικός θεσμός 
διαδραματίζει το ρόλο του.            

Εργατικά Ατυχήματα
Τα εργατικά ατυχήματα είναι η τραγικότερη 
πτυχή στην εργασιακή ζωή των εργαζομένων . 
Είναι ακόμη πιο τραγικά τα πράγματα όταν στον 
αγώνα για το μεροκάματο εργαζόμενοι χάνουν το 
πολυτιμότερο τους αγαθό , την ζωή τους .
Για τα  χρόνια 2012-2017  τα στατιστικά 
στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων μας 
έχουν προβληματίσει και ανησυχήσει. Η καλή 
εικόνα που είχαμε μέχρι το 2012 με σημαντική 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο 
αντιστράφηκε με συνεχή αύξηση, όπως φαίνεται 
και στον πίνακα. 

H ένδειξη είναι ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί και το 2017.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα προς την κατεύθυνση των εργοδοτών για αύξηση 
των μέτρων προστασίας των εργοδοτουμένων τους και πιο αποτελεσματικό έλεγχο από πλευράς 
των αρμοδίων οργάνων του κράτους για επιβολή της νομοθεσίας. Επιβάλλεται επίσης η ρύθμιση της 
υποχρέωσης των εργοδοτών για κατάρτιση των νεοεισερχόμενων εργαζόμενων σε θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας.
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Eπαγγελματικές Ασθένειες  
Οι επαγγελματικές ασθένειες αποτελούν μαζί με 
τα εργατικά ατυχήματα τους κύριους παράγοντες 
επαγγελματικών κινδύνων. Στην Ε.Ε των 27 
καταγράφονται τα τελευταία χρόνια περίπου 
150,000 θάνατοι εργαζομένων ετησίως, που 
οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες, με 
τεράστιο έμμεσο και άμεσο κόστος, χωρίς 
να υπολογίσουμε το κοινωνικό κόστος που 
προκαλούν.

Στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι 
υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες, 
δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 
να αναφέρονται σε αυτές, δυσχεραίνοντας έτσι 
τη διεξαγωγή ερευνών για τον εντοπισμό των 
βλαπτικών παραγόντων στους χώρους εργασίας 
και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για 
την προστασία της υγείας  των εργαζομένων. 
Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε 
το Τμήμα Επιθεώρησης  Εργασίας, για τις 
μυοσκελετικές  παθήσεις, διαπιστώθηκε ότι 
προβλήματα υγείας από το είδος τις εργασίας του 
αντιμετωπίζει το 19% των Κυπρίων εργαζομένων, 
με κυριότερο πρόβλημα αυτό των μυοσκελετικών 
παθήσεων που αντιπροσωπεύουν το 71% του 
συνόλου.   Παρόλα αυτά ουδεμία καταγραφή 
αυτών των νοσημάτων ως επαγγελματικά , 
πραγματοποιήθηκε από τα αρμόδια όργανα.

Στην Κύπρο έχει ψηφιστεί σχετική Νομοθεσία 
( Κ.Δ.Π 530/2007 ), για την γνωστοποίηση των 
επαγγελματικών ασθενειών , η οποία ενσωματώνει 
τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο επαγγελματικών 
νοσημάτων. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός 
συστήματος συλλογής στοιχείων σχετικά με την 
επιδημιολογία των επαγγελματικών ασθενειών, 
την ανάπτυξη και βελτίωση των μέτρων πρόληψης  
των ασθενειών αυτών, καθώς και την προώθηση 
της έρευνας στον τομέα αυτό.   

Ο Θεσμός της Προαγωγής της Υγείας στον 
Εργασιακό Χώρο
Στον 21ο αιώνα ο κόσμος της εργασίας 
αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις. 
Τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, της 
ανεργίας, της αυξανόμενης χρήσης της 
τεχνολογίας, των αλλαγών στον τρόπο εργασίας 
(βάρδιες, τηλεργασία, ωράρια εργασίας), της 
γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού, του 
αυξανόμενου αριθμού των εργαζόμενων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαιτούν από κάθε 
επιχείρηση την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής 
για την υγεία στην εργασία.
Οι καθιερωμένες δραστηριότητες στον τομέα 

της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία έχουν βελτιώσει την υγεία των 
εργαζομένων με την μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 
αλλά από μόνες τους φαίνεται να μην επαρκούν 
για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πιο 
πάνω ζητήματα. Απαιτείται η υιοθέτηση υγιεινών 
τρόπων ζωής και υγιεινής συμπεριφοράς 
μέσα από δραστηριότητες και πρακτικές που 
προάγουν την υγεία στην εργασία, βελτιώνουν 
την ευεξία των εργαζομένων, συμβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο στη μείωση του κόστους των 
επαγγελματικών ασθενειών και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας.

Η προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο 
αποτελεί ένα καινούργιο θεσμό, ο οποίος 
τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, αποσκοπώντας στη 
βελτίωση της υγείας των εργοδοτουμένων και 
βασίζεται σε συντονισμένες ενέργειες εργοδοτών, 
εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. 
Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη βελτίωση της 
οργάνωσης και του περιβάλλοντος εργασίας, 
στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και στην ανάπτυξη κουλτούρας και 
ανθρώπινου δυναμικού. Όπως έχει επιβεβαιωθεί 
και στην πράξη η προαγωγή της υγείας στον 
εργασιακό χώρο, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα 
σημαντικό εργαλείο για βελτίωση της εργασιακής 
ευεξίας και ποιότητας ζωής, τόσο εντός του 
εργασιακού χώρου, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, γενικότερα.

Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο γίνεται μια μεγάλη 
προσπάθεια για την εγκαθίδρυση και λειτουργία 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης 
της υγείας των εργαζομένων , το οποίο θα 
επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή όλων εκείνων 
των απαραίτητων διαδικασιών και μεθόδων 
που απαιτούνται για την προστασία της υγείας 
τους.. Η υιοθέτηση καλών μεθόδων πρακτικής 
που προάγουν την υγεία στον εργασιακό 
χώρο, μπορούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν 
σημαντικά αφού αποτελούν μέτρα πρόληψης 
των εργασιακών κινδύνων και ελαχιστοποίησης 
των συνεπειών τους. Προσβλέπουν ακόμα στην 
περαιτέρω βελτίωση της υγείας και της ποιότητας 
της εργασιακής ζωής, ξεφεύγοντας από τις 
συνήθεις δραστηριότητες πρόληψης στον τομέα 
της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.
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Ανάπαυση και Ευημερία

Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Είναι πολύ σημαντικό να επαναλαμβάνουμε κάθε 
φορά ότι, όλες οι κατακτήσεις που απολαμβάνουμε 
εμείς οι εργαζόμενοι, δεν ήρθαν από το πουθενά 
και δε μας τις δώρισε κανένας εργοδότης από 
καλή θέληση.
Για αυτό αν δεν είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση 
και καλά οργανωμένοι, εύκολα μπορεί όλα να 
τεθούν υπό αμφισβήτηση και να χάσουμε τα 
πάντα.
Μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις που 
πέτυχαν οι εργαζόμενοι του τόπου μας μετά από 
σκληρούς αγώνες, με επικεφαλής το κίνημα της 
ΠΕΟ, ήταν η ψήφιση του Νόμου Αρ.8/1967 που 
αναφέρεται στην ετήσια άδεια μετά απολαβών.  

Ο Νόμος είχε έρθει για να νομοθετήσει κάτι που 
ουσιαστικά είχε κατακτηθεί από ένα μεγάλο 
μέρος της εργατικής τάξης μέσω των Συλλογικών 
Συμβάσεων. 

Με βάση τον Νόμο 8/1967 που αναφέραμε πιο 
πάνω, ιδρύθηκε το Κρατικό Ταμείο Αδειών, το 
οποίο διαδέχθηκε και ανέλαβε τις υποχρεώσεις 
των Συντεχνιακών Ταμείων Αδειών. 
Ο νόμος, από τη σύστασή του, περιείχε την 
υποχρέωση για όλους τους εργοδότες, να 
καταβάλλουν εισφορές στο εν λόγω Ταμείο, εκτός 
των εξαιρετικών περιπτώσεων που ο Υπουργός 
Εργασίας έδινε εξαίρεση, εξαιτίας της εφαρμογής 
από εργοδότες, καλύτερων και πιο ευεργετικών 
Σχεδίων Αδειών. 

Εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το Κεντρικό Ταμείο Αδειών σήμερα, 
και με στόχο την προστασία του, η ΠΕΟ και 
μέσω του εκπροσώπου της στο Συμβούλιο του 
Ταμείου, αλλά και με γραπτά διαβήματα στον 
Υπουργό Εργασίας, απαιτεί όπως παρθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για προστασία του Ταμείου. 
Οι σημαντικότερες θέσεις της ΠΕΟ όπως 
καταγράφονται είναι: 

Εξαιρέσεις για καταβολή εισφορών εργοδοτών 
στο  Ταμείο
Δυστυχώς, η επαναλαμβανόμενη παραβίαση 
από το Υπουργείο Εργασίας της σχετικής 
Νομοθεσίας, κατέστησε τις λίγες εξαιρέσεις που 
θα μπορούσαν να υπάρχουν, σε κανόνα, αφού 
από το σύνολο των εγγεγραμμένων εργοδοτών 
στο ΤΚΑ, μόνο το 65% περίπου, παραχωρεί τις 
άδειες προς τους εργοδοτούμενούς τους μέσω 
του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. 

Από τα πιο πάνω δεδομένα, το Ταμείο υφίσταται 
τεράστιες ζημιές αφού έχει απώλειες εσόδων. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ενώ το 2012 
είχε έσοδα €86 εκατομμύρια περίπου, το 
2013 είχε €68 εκατομμύρια και το 2014 €63 
εκατομμύρια. Πέραν από την απώλεια εσόδων 
για το Ταμείο, από τις πολλές εξαιρέσεις που 
δίνονται και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία 
του Υπουργείου για συστηματικούς και σε 
βάθος ελέγχους, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά 
αν οι χιλιάδες των εργαζομένων των οποίων 
οι εργοδότες έχουν εξαίρεση από το Ταμείο 
Αδειών, στην πράξη απολαμβάνουν ευνοϊκότερα 
ωφελήματα σε σχέση με τις άδεις ανάπαυσης 
από αυτά που προνοούνται στη νομοθεσία. 
Τυχόν αύξηση εσόδων του Ταμείου, θα βοηθήσει 
στη βιωσιμότητά του, αφού θα καταστεί δυνατή 
η αύξηση εισροών από τόκους, γιατί όπως είναι 
γνωστό τα μέλη του Ταμείου πληρώνονται τα 
δικαιώματά τους στη βάση των συσσωρευμένων 
εισφορών που είχαν εις πίστη τους, τον 
προηγούμενο χρόνο. 

Εκκρεμείς οφειλές εισφορών από 
επιδικασμένες εισφορές, και εκκρεμείς 
οφειλές από τρέχουσες οφειλές.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι εκκρεμείς 
οφειλές προς το Ταμείο από επιδικασμένες 
εισφορές, ανέρχονται σε €18,521.644. 
Επιπρόσθετα, οι εκκρεμείς οφειλές προς το 
Ταμείο από τρέχουσες οφειλές εργοδοτών και 
αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων, ανέρχονται 
στα €9,199.017, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί 
μέχρι και τις 22/05/2015. 
Τα πιο πάνω ποσά αποτελούν ωρολογιακή 
βόμβα και οι κυριότεροι λόγοι που μπορεί να 
καταστήσουν το Ταμείο μη βιώσιμο. 
Ως εκ των πιο πάνω, θα πρέπει να επαγρυπνούμε, 
με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του 
Ταμείου αλλά και τη διασφάλιση της ίδιας του της 
ύπαρξης. 

Ταμεία Ευημερίας 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ στα πλαίσια 
της φιλοσοφίας του, ότι δηλαδή ο ρόλος του δεν 
εξαντλείται μόνο στα πλαίσια της ανανέωσης των 
συλλογικών συμβάσεων αλλά και στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, προώθησε 
εδώ και αρκετά χρόνια τον θεσμό των Ταμείων 
Ευημερίας.

Ο στόχος αυτός, που σε αρκετές περιπτώσεις 
επιτεύχθηκε μέσα  από σκληρές μάχες,  έδωσε 
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στο Συνδικαλιστικό Κίνημα τη δυνατότητα να 
αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς της 
ανάπαυσης, της ψυχαγωγίας, της υγείας, της 
αλληλεγγύης, της πολιτιστικής και κοινωνικής 
προσφοράς και γενικότερα  συνέβαλε στην 
ποιοτική αναβάθμιση της προσφοράς προς τα 
μέλη μας. 

Μέσα από τη λειτουργία των Ταμείων Ευημερίας 
των Συντεχνιών της ΠΕΟ, έχει διαφανεί η 
τεράστια σημασία της απόφασης για διεκδίκηση 
του στόχου αφού  η προσφορά τους   προς τα 
μέλη είναι πολυδιάστατη και ανεβάζει τη δράση 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος σε νέα επίπεδα 
με μεγάλη προοπτική αλλά και προκλήσεις. 

Η δημιουργία του Φορέα Ταμείων Ευημερίας 
έδωσε τη δυνατότητα συντονισμού και 
καλύτερης οργάνωσης της προσφοράς μας 
προς τους εργαζόμενους , αλλά και μεγαλύτερης 
διαπραγματευτικής δύναμης στις συμφωνίες 
που γίνονται για διάφορα προγράμματα που 
υλοποιούμε.

Στα χρόνια που ανασκοπούμε, παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση και 
την ανάγκη για αναπροσαρμογή της δράσης τους, 
τα ταμεία ευημερίας  των Συντεχνιών της ΠΕΟ 
συνέχισαν την προσφορά τους επιχορηγώντας 
τις διακοπές του καλοκαιριού σε μεγάλο αριθμό 
οικογενειών. Επιπρόσθετα οργανώθηκαν 
καλλιτεχνικές και θεατρικές παραστάσεις, που τις 
παρακολούθησαν εκατοντάδες εργαζόμενοι είτε 
δωρεάν είτε με πολύ χαμηλό κόστος.

Παράλληλα, το κάθε Ταμείο Ευημερίας,  πέρα από 
τις προτάσεις του Φορέα Ευημερίας,    αναπτύσσει 
διάφορες δράσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες 
του, στηρίζοντας  τα μέλη  ποικιλότροπα και μέσα 
στο πλαίσιο των στόχων που έχουν καθοριστεί στα 
καταστατικά τους ή τους κανονισμούς λειτουργίας 
τους.  Στην περίοδο που ανασκοπούμε αρκετά 
ταμεία ευημερίας στήριξαν άνεργους, όπως και 
μέλη τους, σε θέματα υγείας.

O θεσμός των Ταμείων Ευημερίας, αποτελεί 
μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων και 
στις σημερινές συνθήκες, είναι καθήκον όλων 
να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη του από τις 
επιθέσεις που δέχεται αλλά και για την ενίσχυση 
του. Ταυτόχρονα χρειάζεται να γίνεται  σωστή 
και μεστή διαχείριση των πόρων των ταμείων 
χωρίς υπερβολές, πάντοτε  με στόχο την παροχή 
ποικίλων ωφελημάτων στα μέλη.

Φορέας Ευημερίας 

Η  βελτίωση  της ποιότητας ζωής των εργαζομένων 
είναι ένας στόχος που   περιλαμβάνει το δικαίωμα 
των εργαζομένων για άδειες ανάπαυσης σε 
συνθήκες που πραγματικά να προσφέρονται για 
ξεκούραση των μελών και των οικογενειών τους 
καθώς τα ζητήματα  του πολιτισμού , της υγιούς 
ψυχαγωγίας και της κοινωνικής πολιτικής.

Στη βάση αυτής της φιλοσοφίας, η ΠΕΟ 
πρωτοστάτησε ώστε το Συνδικαλιστικό κίνημα, 
να εντάξει στις διεκδικήσεις του την καθιέρωση 
του θεσμού των Ταμείων Ευημερίας και της 
εργοδοτικής εισφοράς στα Ταμεία Ευημερίας 
των εργαζομένων μέσα από τις συλλογικές 
συμβάσεις. Αυτό συνέτεινε στο να αποκτήσουν 
τα Ταμεία Ευημερίας δυνατότητες για διεύρυνση 
και ποιοτική αναβάθμιση των ωφελημάτων που 
προσφέρουν στους εργαζόμενους.

Η ΠΕΟ με την κατοχύρωση των Ταμείων 
Ευημερίας  και με στόχο τον καλύτερο συντονισμό 
αλλά και  την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν, προχώρησε στη δημιουργία 
συντονιστικού Φορέα των Ταμείων Ευημερίας. 

Ο Φορέας στην περίοδο που ανασκοπούμε, 
παρά τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, 
συνέχισε σε συνεργασία με τα Ταμεία Ευημερίας 
να προτείνει επιλογές σε τιμές χαμηλότερες από 
αυτές που προσφέρονται στην αγορά. 

Μέσα από αυτές τις προτάσεις οι εργαζόμενοι 
και οι οικογένειες τους  είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τις διακοπές τους στα ιδιόκτητα 
αναπαυτήρια της ΠΕΟ και σε τουριστικά 
καταλύματα που υπενοικιάζονται,  συνολικά 
συμμετείχαν 8617 οικογένειες. Πιο αναλυτικά και 
ανά έτος η συμμετοχή ήταν ως εξής:

2013: 2116 οικογένειες
2014: 2016 οικογένειες
2015: 2276 οικογένειες
2016: 2209 οικογένειες

Για την ανάπαυση των μελών και των οικογενειών 
τους δαπανήθηκαν από τα Ταμεία Ευημερίας των 
Συντεχνιών της ΠΕΟ ανά έτος τα πιο κάτω ποσά:

2013: 275,800 ευρώ
2014: 327,400 ευρώ
2015: 323,000 ευρώ
2016: 316,200 ευρώ
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Η διοργάνωση εκδρομών στο εξωτερικό 
συνεχίστηκε, όμως  ο αριθμός τους  μειώθηκε 
λόγω των συνεπειών της κρίσης, συνολικά 
διοργανώθηκαν για την περίοδο αυτή  11 
εκδρομές.

Οι επιλογές που προτείνει ο Φορέας 
περιλαμβάνονται στον οδηγό διακοπών που 
εκδίδεται και διανέμεται ανάμεσα στα μέλη της 
ΠΕΟ.

Επιπρόσθετα, στα ιδιόκτητα αναπαυτήρια 
που διαθέτει η ΠΕΟ και οι Συντεχνίες της, 
φιλοξενούνται χιλιάδες εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι, ενώ στην καλοκαιρινή παιδική 
κατασκήνωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στα Περβόλια συμμετέχουν εκατοντάδες παιδιά 
των μελών μας.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η ΠΕΟ από 
της ίδρυσης της δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι 
ο πολιτισμός και η δημιουργία συνθηκών 
δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου. Στην περίοδο που ανασκοπούμε ο 
Φορέας διοργάνωσε κατά την διάρκεια των 
καλοκαιρινών διακοπών στα αναπαυτήρια της 
ΠΕΟ  θεατρικές παραστάσεις  και μουσικές 
βραδιές, προσφορά προς τους εργαζόμενους 
που παραθερίζουν. Ταυτόχρονα με την στήριξη 
των Ταμείων Ευημερίας διοργανώθηκαν αρκετές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με την συμμετοχή 
χιλιάδων εργαζομένων μελών της ΠΕΟ. 

Σήμερα μερικά χρόνια μετά την ίδρυση 
των Ταμείων Ευημερίας και την σύσταση 
του Φορέα ως συντονιστικού σώματος, τα 
αποτελέσματα είναι θετικά.   Θεωρούμε όμως 
ότι υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω 
ποιοτική αναβάθμιση της δράσης μας με στόχο 
την  παροχή περισσότερων ευκαιριών προς τους 
εργαζόμενους στους τομείς της  ανάπαυσης, της 
ποιοτικής ψυχαγωγίας  και του αθλητισμού. 

Αναπαυτήρια ΠΕΟ

Η ανάπαυση των εργαζομένων ήταν ένα ζήτημα 
για το οποίο το Κίνημα μας έδινε πάντοτε τεράστια 
σημασία.

Ήταν κατόπιν σκληρών και μακρόχρονων αγώνων 
που πετύχαμε την δια Νόμου υποχρέωση των 
εργοδοτών να παρέχουν άδεια ανάπαυσης για 
τους εργαζόμενους κι στη συνέχεια απαιτήσαμε 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι τόσο σε 
παραθαλάσσια μέρη όσο και στα ορεινά όπου οι 

εργαζόμενοι θα μπορούσαν να περνούν μέρος 
των διακοπών τους.

Οι προσπάθειες αυτές καρποφόρησαν όταν και 
με την βοήθεια του Κεντρικού Ταμείου Αδειών 
ανεγείραμε τα δικά μας Αναπαυτήρια που 
βρίσκονται στην περιοχή του χωριού Περβόλια 
Λάρνακας και του χωριού Πελένδρι στη Λεμεσό. 

Η ΠΕΟ για την ανέγερση και διατήρηση αυτών 
των χώρων για τις ανάγκες των μελών της διάθεσε 
και συνεχίζει να διαθέτει αρκετούς οικονομικούς 
πόρους και προσφέρει καθημερινά αρκετές 
δυνάμεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια 
επιβάλλεται να δοθεί συνέχεια στην οικονομική 
στήριξη που τυγχάνουν αυτοί οι χώροι από το 
Κεντρικό Ταμείο Αδειών, όπως αυτό προνοεί 
άλλωστε και η σχετική νομοθεσία που διέπει τους 
όρους ίδρυσης και λειτουργείας του Ταμείου.

Με βάση την σχετική νομοθεσία μέσα στους 
σκοπούς ίδρυσης του Κεντρικού Ταμείου Αδειών 
είναι και η διάθεση χρηματικών ποσών για την 
ίδρυση και συντήρηση καταλυμάτων για τις 
διακοπές των εργαζομένων.

Ως εκ των πιο πάνω θεωρούμε πολύ ατυχές 
να ακούγονται απόψεις από μέρους των 
εργοδοτικών οργανώσεων για διακοπή της 
διάθεσης χρηματικών ποσών για ίδρυση και 
συντήρηση αυτών των χώρων, γιατί το γεγονός 
αυτό, εκτός που θα παραβιάζει κατάφορα την 
σχετική νομοθεσία θα επιφέρει καίριο πλήγμα 
στην ύπαρξη των χώρων αυτών με ανυπολόγιστες 
συνέπειες.

Είναι για αυτό που επιβάλλεται να βρισκόμαστε 
σε συνεχή εγρήγορση για να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιθέσεις, που κύριο 
στόχο έχουν να πλήξουν την ποιότητα ζωής των 
εργαζομένων και να μας επιστρέψουν πολλά 
χρόνια πίσω, σε συνθήκες που οι αξιοπρεπείς 
διακοπές των εργαζομένων ήταν ένα άπιαστο 
όνειρο.  

Παιδική Κατασκήνωση 

Ιστορικά η πρώτη κατασκήνωση της Εργατικής 
Νεολαίας πραγματοποιήθηκε το 1958 στην 
Κερύνεια. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή μεταφέρεται για λίγα χρόνια στην 
Επαρχία της Λεμεσού και σήμερα φιλοξενείται στα 
Αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα Περβόλια Λάρνακας. 
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Στην κατασκήνωση της ΠΕΟ, την περίοδο που 
ανασκοπούμε, φιλοξενήθηκαν πέραν των 2200 
παιδιών δημοτικού και γυμνασίου και πέραν των 
350 εθελοντών υπευθύνων.

Η παιδική κατασκήνωση της ΠΕΟ δίνει την 
ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν μεταξύ τους 
και με την ομάδα τους, να νιώσουν ανεξάρτητοι, 
να ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν 
και τέλος να περάσουν 6 μέρες όμορφων και 
ποιοτικών διακοπών.

Ειδικά στην δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά 
περίοδο που διανύουμε για την Κύπρο και το λαό 
μας, η ΠΕΟ πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις που 
επιτρέπουν σε παιδιά οικογενειών με χαμηλά ή 
και καθόλου εισοδήματα, σε παιδιά ανέργων ή 
και ληπτών ΕΕΕ, να φιλοξενούνται στην παιδική 
μας κατασκήνωση με πολύ χαμηλό ή και καθόλου 
κόστος. Στην δική μας κατασκήνωση τα παιδιά 
των Κυπρίων εργαζομένων ,ελληνοκυπρίων και 
τουρκοκυπρίων, συμβιώνουν και συνεργάζονται 
με  παιδιά μεταναστών και με διάφορες 
δραστηριότητες, προσαρμοσμένες πάντα 
στην ηλικία τους, μαθαίνουν να σέβονται τον 
άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής ,χρώματος 
και θρησκείας, έρχονται σε επαφή με την 
Κυπριακή παράδοση, αγγίζουν τα ζητήματα της 
ειρήνης και του ρατσισμού. Το πρόγραμμα των 
παιδιών διαμορφώνεται από επαγγελματίες 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη 
εμπειρία σε παιδικές κατασκηνώσεις και 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε φορά.

Επιδίωξη της ΠΕΟ είναι η διατήρηση αλλά και η 
συνεχής αναβάθμιση του θεσμού της παιδικής 
κατασκήνωσης.

Μεγάλο μέρος των προβλημάτων προκύπτουν 
λόγω των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν την 
παιδική μας κατασκήνωση. Τα Αναπαυτήρια 
της ΠΕΟ στα Περβόλια έχουν χτιστεί και 
λειτουργούν για να προσφέρουν ανάπαυση στα 
μέλη της ΠΕΟ και δεν είναι προσαρμοσμένα 
να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της 
κατασκήνωσης. Επομένως, ο στόχος για την 
διαμόρφωση ξεχωριστού κατασκηνωτικού χώρου 
που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές 
ανάγκες της παιδικής μας κατασκήνωσης δεν 
πρέπει να εγκαταλειφθεί. Δεδομένης όμως της 
οικονομικής στενότητας των τελευταίων χρόνων 
και αφού κρίνεται ότι σήμερα δεν είναι δυνατόν να 
προχωρήσουμε στην ανέγερση κατασκηνωτικού 

χώρου θα πρέπει να επιδιωχθεί το επόμενο 
διάστημα αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου 
που φιλοξενεί την κατασκήνωση. 

Άμεσα θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαμόρφωση 
χώρων που να μπορούν οι κατασκηνωτές να 
απασχοληθούν δημιουργικά όπως γήπεδα 
ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και χώροι οι οποίοι 
θα μπορούν να απασχολούνται οι κατασκηνωτές 
κατά ομάδα, καθώς επίσης και η δημιουργία 
χώρων που θα αποτελούν το κέντρο συντονισμού 
και ελέγχου της κατασκήνωσης όπως γραφείο, 
ιατρείο και αποθηκευτικός χώρος. Η ανάγκη για 
συνεχή βελτίωση της παιδικής μας κατασκήνωσης 
δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην κτηριακή 
μας υποδομή αλλά θα πρέπει να επιδιώκουμε  
κάθε χρονιά  την ποιοτική αναβάθμιση και του 
προγράμματος μας. Μέχρι σήμερα την ευθύνη 
της διαμόρφωσης του προγράμματος είχαν οι 
επαγγελματίες εκπαιδευτικοί που διαθέτουμε. 
Μια πρακτική που ακολουθούμε την τελευταία 
δεκαετία με επιτυχία με πολλά όμως περιθώρια 
βελτίωσης. Η αξιοποίηση εθελοντών φοιτητών 
στις ειδικότητες δασκάλου και νηπιαγωγού 
θα προσθέσει περεταίρω ποιότητα στην 
διαμόρφωση του προγράμματος και θα εγγυηθεί 
την σωστή και έγκαιρη προετοιμασία των 
εθελοντών ομαδαρχών κάτι που τα τελευταία 
χρόνια αναγνωρίσαμε ως αδυναμία.

Οι υπεύθυνοι-ομαδάρχες αποτελούν ίσως τον 
σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία της 
κατασκήνωσης αφού είναι αυτοί που έχουν το 
βάρος της υλοποίησης του προγράμματος αλλά 
και της συνεχούς επαφής και επικοινωνίας με 
τα παιδιά γεγονός που επιβάλλει την όσο το 
δυνατόν καλύτερη τους προετοιμασία. Θα πρέπει 
άμεσα να προχωρήσουμε στην θεσμοθέτηση 
διημέρου προετοιμασίας των υπευθύνων –
ομαδαρχών ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους , να γνωρίζουν 
και να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα   αλλά και 
να επιλέγονται και να αξιολογούνται από τους 
γενικούς τους υπεύθυνους έγκαιρα και πριν από 
την έναρξη της κατασκήνωσης.

Η ΠΕΟ δίνει διαχρονικά μεγάλη σημασία στην 
παιδική μας κατασκήνωση και έτσι θα συνεχίσει 
και στο μέλλον, αφού ιδιαίτερα σήμερα η 
διατήρηση του θεσμού της κατασκήνωσης 
αλλά και η αναβάθμιση του είναι απαίτηση των 
δύσκολων καιρών που διανύει ο Κυπριακός 
Λαός λόγω της κρίσης και των συνεπειών της, 
στους εργαζόμενους και γενικά στην κοινωνία. 
Η κατασκήνωση αποτελεί ιδιαίτερα για τα παιδιά 
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οικογενειών με χαμηλή οικονομική δυνατότητα 
μια ευκαιρία ευχάριστης και ποιοτικής διεξόδου 
διακοπών τους καλοκαιρινούς μήνες με πολύ 
χαμηλό κόστος αλλά και δίνει γενικά σε όλα τα 
παιδιά την δυνατότητα να περάσουν όμορφες 
στιγμές τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εργαζόμενοι και Πολιτισμός

Από τα πρώτα  χρόνια της ίδρυσης της ΠΣΕ και 
αργότερα της ΠΕΟ, η οργάνωση μας, συνέδεσε 
τον αγώνα για αξιοπρεπή εργασία και ποιότητα 
ζωής με το δικαίωμα των εργαζομένων να 
έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό ως δέκτες και 
δημιουργοί πολιτισμού.

Η ΠΣΕ και αργότερα η ΠΕΟ έχουν θέσει την 
σφραγίδα τους στη δημιουργία και στήριξη μιας 
σειράς από θεατρικά και χορευτικά συγκροτήματα 
στον τόπο μας.  Το πρώτο ημι-επαγγελματικό 
θεατρικό σχήμα στον τόπο μας ο Προμηθέας 
ήταν δημιούργημα της ΠΣΕ.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Βασιλιτζιά δημιουργήθηκε 
το 1967 από νέους μέλη της ΠΕΟ Αμμοχώστου.  
Επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λάρνακα το 
1977  από το Γραφείο Εργατικής Νεολαίας ΠΕΟ 
Λάρνακας – Αμμοχώστου και σήμερα αποτελεί 
ένα από τους κορυφαίους πολιτιστικούς ομίλους 
του τόπου με χορευτικά συγκροτήματα, σχολή 
χορού, χορωδίες και μουσικό τμήμα.

Σε αρκετές τοπικές οργανώσεις της ΕΚΥΣΥ 
λειτουργούν εδώ και χρόνια αξιόλογες χορωδίες.  

Σημαντική συμβολή στην διάσωση του πολιτισμού 
και στη σύνδεση των εργαζομένων με τον 
πολιτισμό, διαδραματίζουν τα ταμεία ευημερίας 
τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους 
να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά δρώμενα με 
χαμηλό κόστος.  

Ρόλο στην σύνδεση των εργαζομένων με τον 
πολιτισμό διαδραματίζει και η αξιοποίηση 
ανθρώπων του πολιτισμού, τραγουδιστών, 
ηθοποιών, ποιητών σε διάφορες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες.

Επίσης σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι και η συμβολή της κλαδικής καλλιτεχνών της 
ΣΗΔΗΚΕΚ.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο σ’ αυτό τον τομέα είναι 
η αξιοποίηση καλλιτεχνών και από τις δυο 
κοινότητες.  Μ’ αυτό τον τρόπο συνδέουμε τον 

αγώνα για επανένωση με τον πολιτισμό και τους 
ανθρώπους του.

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να στηρίζει την πολιτιστική 
δημιουργία, τους δημιουργούς του πολιτισμού, 
ταυτόχρονα με την διεκδίκηση του δικαιώματος 
των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικά και με προσιτό κόστος πολιτιστικά 
δρώμενα. Προς αυτή τη κατεύθυνση χρειάζεται 
να μας απασχολήσει η καλύτερη αξιοποίηση των 
Ταμείων Ευημερίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
συστηματοποιήσουμε και θα αναβαθμίσουμε 
ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση των ταμείων 
ευημερίας.

Οικολογία και Περιβάλλον

Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος 
και οι κλιματικές αλλαγές βρίσκονται πλέον 
στο επίκεντρο της προσοχής  ολόκληρου του 
πλανήτη. 
Ιστορικά, αλλά ιδιαίτερα στα πλαίσια της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, οι παραγωγικές 
σχέσεις στηρίχτηκαν στην αλόγιστη χρήση 
των φυσικών πόρων  με στόχο το κέρδος,  με 
αποτέλεσμα η  επιδείνωση των κλιματικών 
αλλαγών  να επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
όλων των ζωντανών οργανισμών,  και ο ίδιος  
ο πλανήτης μας να  βρίσκεται στα όρια της 
απορρύθμισης και της αυτοκαταστροφής.   Αυτό 
αντανακλάται σήμερα με πιο έντονο τρόπο στις 
συνθήκες  της παγκόσμιας οικονομικής  κρίσης 
και με κύριες επιπτώσεις την άδικη κατανομή 
του πλούτου , τη συσσώρευση της φτώχειας 
για μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη, 
την τρομακτική κλιματική αλλαγή με  τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα και τη δραματική μείωση της 
βιοποικιλότητας.

Σημαντικός παράγοντας πρόκλησης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι οι πόλεμοι 
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, αφού 
οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις 
αφήνουν ανεπανόρθωτες καταστροφές στο 
περιβάλλον και το οικολογικό σύστημα. 

Η ΠΕΟ πιστή στην παράδοση  της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης που αναπτύσσει ευρεία κοινωνική και 
πολιτική δράση, δεν μένει αμέτοχη και αναδεικνύει 
την ταξική διάσταση του περιβαλλοντικού και 
οικολογικού ζητήματος, αφού θεωρεί  ότι η 
προσπάθεια για προστασία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος αποτελεί μέρος των ευρύτερων 
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αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος για  μια 
δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. 
Βασικοί άξονες που θέτει η ΠΕΟ για την 
προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
είναι οι εξής: 
•	 Σεβασμός και εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

νομοθεσιών. 
•	 Ορθολογιστική και βιώσιμη αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος 
της κοινωνίας και με κύριο γνώμονα την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

•	 Εφαρμογή στρατηγικής για μείωση των 
εκπομπών αερίων ρύπων και πρακτικών 
διαχείρισης των διαφόρων ρευμάτων 
αποβλήτων.

•	 Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με 
την αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και 
υγιεινής. 

Οι πιο πάνω άξονες αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για ένα αειφόρο μοντέλο 
ανάπτυξης, όπου οι άνθρωποι και το φυσικό 
περιβάλλον στο σύνολο τους να συνυπάρχουν 
αρμονικά.

Κεφάλαιο 4ον
Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Κίνημα – Η 
διεθνής και ταξική αλληλεγγύη μεταξύ των 
εργαζομένων

1. Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία – ΠΣΟ.

Η Ομοσπονδία της ΠΕΟ υπήρξε από τα  ιδρυτικά 
μέλη της ΠΣΟ και μέχρι σήμερα έχει ενεργό 
συμβολή και συμμετοχή  στις δραστηριότητές 
της  σε όλα τα επίπεδα. Πολλά στελέχη της 
έχουν εκλεγεί σε ανώτατα πόστα της ΠΣΟ και τις 
κλαδικές Διεθνείς οργανώσεις της πράγμα που 
τιμά την ΠΕΟ και καταδεικνύει το κύρος και την 
εκτίμηση που χαίρει διεθνώς.   

Η επιλογή της ΠΕΟ να παραμείνει στις γραμμές 
της ΠΣΟ παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν 
μετά τις αλλαγές στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο 
στη δεκαετία του 1990, δεν ήταν  τυχαία. Ήταν 
επιλογή συμπόρευσης με τις δυνάμεις εκείνες 
που με προσήλωση στο ταξικό προσανατολισμό 
τους αγωνίζονται για να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για κοινωνική πρόοδο και ευημερία 
της εργατικής τάξης. 

Σήμερα οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι 
προοδευτικές δυνάμεις,  εκείνη την περίοδο, 
μεταξύ των οποίων και η ΠΕΟ, για την 

ανασυγκρότηση της ΠΣΟ αποδίδουν καρπούς. Οι 
διαχρονικές θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού 
κινήματος της ΠΣΟ κερδίζουν έδαφος ανάμεσα 
στους εργαζόμενους και  η ΠΣΟ παραμένει ο 
γνήσιος εκφραστής του ταξικού διεθνισμού και 
της διεθνιστικής αλληλεγγύης. 

Εκτιμούμε ότι η ΠΣΟ έχει κάνει θετικά βήματα 
προς την σωστή κατεύθυνση με καλά οργανωτικά 
αποτελέσματα και σημαντική αύξηση της 
δύναμης της σε όλες τις ηπείρους. Κάνει αισθητή 
την παρουσία της στους  συνδικαλιστικούς, 
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες σε όλο τον 
κόσμο και  αναπτύσσει με συγκροτημένο τρόπο 
πολύμορφες δράσεις με κύριο χαρακτηριστικό 
τον ταξικό προσανατολισμό. 

Έχει ενδυναμώσει  την  παρέμβαση της  σε 
κέντρα λήψης αποφάσεων όπως είναι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας, το Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, η 
ΟΥΝΕΣΚΟ και η ΦAO, έχει αναβαθμιστεί η 
δράση  των Διεθνών  στους διάφορους κλάδους, 
και δραστηριοποιούνται περισσότερο τα 
περιφερειακά γραφεία. 

Η ΠΣΟ παρεμβαίνει καθημερινά στα θέματα και 
προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες 
γυναίκες, οι νέοι, οι μετανάστες και οι συνταξιούχοι.

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η πρόοδος στη 
δράση της είναι εμφανής, πρέπει να σημειώσουμε 
ότι υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι που η ΠΣΟ 
να φθάσει στα επίπεδα που επιθυμούμε και 
να απαντά στις προσδοκίες και ανάγκες των 
εργαζομένων.

Στην περίοδο που ανασκοπούμε έγιναν  δεκάδες 
επαφές και συναντήσεις με συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια και διεθνείς 
συναντήσεις μέσα από τις οποίες η ΠΣΟ είχε την 
ευκαιρία  να προβάλει τις απόψεις και θέσεις του 
ταξικά τοποθετημένου διεθνούς συνδικαλιστικού 
κινήματος. Ακόμη, η ΠΣΟ διοργάνωσε 
συνδιασκέψεις αλληλεγγύης με τον λαό της 
Κούβας  και τους λαούς της Αφρικής, της Μέσης 
Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής, διοργάνωσε 
Μέρα Αλληλεγγύης με το λαό της Παλαιστίνης 
, συνέχισε τη συνεργασία με την Παναραβική 
Ένωση Συνδικάτων και με τα Κινεζικά Συνδικάτα 
με τη διοργάνωση σεμιναρίων και φόρουμ.

To Σεπτέμβριο του 2013 η ΠΕΟ φιλοξένησε 
στα Αναπαυτήρια στα Περβόλια τη Διεθνή 
Κατασκήνωση Νέων Εργαζομένων της ΠΣΟ 
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με τη συμμετοχή 32 νέων συνδικαλιστών από 
20 χώρες.  Στα πλαίσια του προγράμματος  
της κατασκήνωσης οι νέοι συνδικαλιστές που 
συμμετείχαν εμπλούτισαν τις γνώσεις τους 
σε συνδικαλιστικά ζητήματα για την ιστορία 
του κινήματος της ΠΣΟ, ενημερώθηκαν για το 
κυπριακό πρόβλημα, αντάλλαξαν εμπειρίες και 
συζήτησαν τα προβλήματα που απασχολούν τους 
νέους στις χώρες τους. Επίσης διοργανώθηκε 
μεγάλη εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Το Νοέμβριο του 2015 φιλοξενήθηκε από την 
ΠΕΟ το Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών της ΠΣΟ. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 73 αντιπρόσωποι  
από 45 οργανώσεις, από 28 χώρες που είχαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες. Η 
φιλοξενία του συνεδρίου στην  Κύπρο συνέβαλε 
στην προβολή και την δράση της ΠΕΟ καθώς 
και στην δημιουργία επαφών και σχέσεων με 
οργανώσεις από διάφορες χώρες. 

Τον Μάρτιο του 2016 η ΠΕΟ σε συνεργασία με τις 
Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις 
μέλη της ΠΣΟ οργάνωσαν έκθεση αφίσας 
αφιερωμένη στο 17ο συνέδριο της ΠΣΟ,  τα 
εγκαίνια της οποίας έγιναν στην παρουσία του ΓΓ 
της ΠΣΟ.

Η Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στις 3 
Οκτωβρίου ( ημερομηνία ίδρυσης της ΠΣΟ)  
έχει πλέον καθιερωθεί και οι εργαζόμενοι 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΣΟ 
κινητοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπογραμμίζουμε την προσπάθεια προβολής της 
δραστηριότητας της ΠΣΟ μέσω  της ιστοσελίδας  
και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
καθώς και την ετοιμασία έντυπων υλικών όπου 
διατυπώνονται οι θέσεις της σε ζητήματα που 
απασχολούν τους εργαζόμενους τοπικά και 
διεθνώς.

Η ΠΕΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια 
της ΠΣΟ, έχοντας συμμετοχή στα καθοδηγητικά 
σώματα.   Ο Γ.Γ. της Ομοσπονδίας μας, συν. 
Πάμπης Κυρίτσης επανεκλέγηκε κατά το 17ο 
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Νότιο 
Αφρική στη θέση του Αντιπροέδρου της ΠΣΟ 
και ο συν. Λευτέρης Γεωργιάδης ως μέλος  της 
Επιτροπής Ελέγχου.

Με την λήξη του 17ου Συνεδρίου της ΠΣΟ, η 
ΠΕΟ συνέχισε να έχει  τον συντονισμό και την 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού 

Γραφείου.

Στην περίοδο που εξετάζουμε οι Συντεχνίες 
της ΠΕΟ συνέχισαν να παρέχουν κάθε δυνατή 
βοήθεια στις αντίστοιχες Διεθνείς  Κλαδικές 
Ενώσεις που ανήκουν. 

Πιο κάτω καταγράφεται η συμμετοχή στελεχών 
των Συντεχνιών της ΠΕΟ στα καθοδηγητικά 
σώματα των Διεθνών Ενώσεων της ΠΣΟ:

- Θέση προέδρου της επιτροπής ελέγχου της  
Διεθνούς των Δημοσίων Υπαλλήλων από τον 
Γ.Γ. της ΠΑΣΥΕΚ .
- Θέση Α.Γ.Γ. της Διεθνούς των Μεταφορών 
από τον Γ.Γ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ.
- Ο Γ.Γ. της Συντεχνίας των Οικοδόμων 
έχει εκλεγεί το 2015,  στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα  της Διεθνούς των Οικοδόμων.
- Θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της 
Διεθνούς  Ένωσης της Ενέργειας από την 
ΣΗΔΗΚΕΚ.
- Ο Γ. Γ. της ΣΥΞΚΑ είναι μέλος της Γραμματείας 
της Διεθνούς των εργαζομένων τον τομέα του 
τουρισμού και υπεύθυνος της Επιτροπής 
Ελέγχου.
- Ο Γ.Γ. της ΣΕΜΜΗΚ κατέχει το πόστο του 
Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων στην Γραμματεία 
της Διεθνούς του Μετάλλου.
- Η ΠΑΣΕΥ κατέχει τη θέση μέλους στη 
Γραμματεία της Διεθνούς των εργαζομένων 
στον τομέα των χρηματο-οικονομικών.
- Θέση προέδρου της επιτροπής ελέγχου της  
Διεθνούς των Συνταξιούχων  από τον Γ.Γ. της 
ΕΚΥΣΥ.
- Ο ΓΓ της ΣΕΒΕΤΤΥΚ είναι μέλος της 
Εκτελεστικής Γραμματείας της Διεθνούς 
Ένωσης Τροφίμων, Γεωργίας, Εμπορίου, 
Ένδυσης και συναφών επαγγελμάτων.

2. Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο 
ΠΣΟ.

Η ΠΕΟ από το 2005  έχει αναλάβει την ευθύνη 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού 
Γραφείου της ΠΣΟ και συνεχίζει μέχρι σήμερα να 
συντονίζει τη δράση του.    

Παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η 
καπιταλιστική κρίση, η ΠΕΟ ως συντονιστής 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου,  εργάστηκε ενεργά 
για την αλληλεγγύη και την ενότητα των ταξικών 
δυνάμεων στην Ευρώπη, την ανάπτυξη 
περισσότερων  δράσεων  και πρωτοβουλιών, 
αλλά και για ενίσχυση και  καθιέρωση της 
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παρέμβασής του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι στόχοι του 
Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ  
είναι οι ακόλουθοι:

•	 H οργανωτική ανάπτυξη του Περιφερειακού 
Γραφείου και της ενδυνάμωσης της ΠΣΟ στην 
Ευρώπη με την ένταξη νέων οργανώσεων.

•	 Η    έγκαιρη προετοιμασία παρεμβάσεων  και 
θέσεων  για υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στα πλαίσια της πολιτικής 
που έχει υιοθετήσει η ΠΣΟ και οι οποίες θα 
προωθούνται στις οργανώσεις μέλη και στους 
εργαζόμενους. 

•	 Η παρουσία  και η παρέμβαση του με την 
προβολή των θέσεων της ΠΣΟ, εκεί και όπου 
γίνονται συζητήσεις  και διαμορφώνονται 
αποφάσεις, για ζητήματα που έχουν σχέση 
με τους εργαζόμενους και τις εργασιακές 
σχέσεις,  καθώς και ο συντονισμός με τις 
δυνάμεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων στο ευρωκοινοβούλιο. 

•	 Η συνεργασία με τις Διεθνείς Κλαδικές 
Ενώσεις για να επιτευχθεί  η οργανωτική 
ενδυνάμωση και πιο έντονη παρέμβαση των 
Διεθνών Ενώσεων που ανήκουν στην ΠΣΟ 
και στο χώρο της Ευρώπης και η μεταφορά 
των θέσεων της  μέσα στους εργαζόμενους 
σε περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο. 

•	 Η έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης στις 
κινητοποιήσεις και αγώνες των εργαζομένων 
πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες του 
ΕΠΓ.

•	 To ΕΠΓ πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει 
στην προσπάθεια της ΠΣΟ για την ανάδειξη 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν oι 
εργαζόμενες γυναίκες, οι εργαζόμενοι νέοι και 
οι συνταξιούχοι.

Εκτιμούμε ότι έχουν γίνει βήματα για την 
παρακολούθηση των εξελίξεων  και προβλημάτων 
που αφορούν τους εργαζόμενους  στην Ευρώπη 
και ιδιαίτερα   στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  όμως χρειάζεται η πιο ενεργή 
παρέμβαση μέσα από διάφορους τρόπους για 
την ενίσχυση και την ανάπτυξη των αγώνων των 
εργαζομένων. Να αναπτύξει περισσότερη δράση 
και πρωτοβουλίες με στόχο να γίνει εμφανής 
η παρουσία και η παρέμβαση της ΠΣΟ στα 
ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Επίσης  θα πρέπει 
να αξιοποιούνται οι κινητοποιήσεις και δράσεις 
που διοργανώνουν οι οργανώσεις μέλη για 
συμμετοχή και από άλλες οργανώσεις ώστε αυτές 
να αποκτούν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και να 

δείχνουν την αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη 
στους αγώνες των εργαζομένων.

3. Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών – 
IDC 

Το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών –IDC  
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ 
ΠΕΟ είναι από τα ιδρυτικά μέλη και έχει παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και ανάπτυξη 
του. Σήμερα συνενώνει αρκετές οργανώσεις 
λιμενεργατών με δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλες 
τις ηπείρους.
Από την ίδρυση του , το  IDC αναπτύσσει 
πλούσια και αξιοσημείωτη δραστηριότητα. Η 
πλούσια δράση που ανέπτυξε, το έχει καταξιώσει 
στη συνείδηση των εργαζομένων στα λιμάνια, 
ως το γνήσιο εκφραστή και προασπιστή των 
συμφερόντων τους.
Έχει πετύχει με την πλούσια δράση του να τύχει 
της απαιτούμενης αναγνώρισης και σεβασμού 
από τα διάφορα όργανα  και σώματα  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς φορείς 
και οργανώσεις.
Η συμμετοχή του σαν ισότιμο μέλος της ομάδας 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον 
κοινωνικό διάλογο για ζητήματα που αφορούν τα 
λιμάνια είναι ακόμα μια απόδειξη του σεβασμού 
και εκτίμησης απολαμβάνει σε αυτά τα σώματα.
Όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης και 
λειτουργίας του τα μέλη του IDC ανέπτυξαν 
πλούσια δραστηριότητα με απεργιακές και 
άλλες κινητοποιήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και 
περιφερειακό επίπεδο.
Οι κινητοποιήσεις και δράσεις των μελών του, 
είχαν στόχο την αποτροπή των μεθοδεύσεων 
κάποιων κυβερνήσεων, των εταιρειών και κύκλων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:
•	 Την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών.
•	 Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
•	 Την καταστρατήγηση των συλλογικών 

συμβάσεων και την κατάργηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.

•	 Την αντικατάσταση των επαγγελματιών 
λιμενεργατών με ανειδίκευτο προσωπικό.

•	 Την στέρηση του δικαιώματος των 
εργαζομένων να οργανώνονται και να 
συνδικαλίζονται.

•	 Τον εξαναγκασμό των εργαζομένων να 
εργάζονται σε συνθήκες όπου δεν θα 
προσφέρεται καμιά προστασία και ασφάλεια.

Σε αρκετές περιπτώσεις από το IDC έμπρακτα 
εκδηλώθηκαν δράσεις υποστήριξης και 
αλληλεγγύης σε οργανώσεις που τις είχαν ανάγκη 
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με πολύ θετικά αποτελέσματα προς το συμφέρον 
των εργαζομένων.

4. Σχέσεις της ΠΕΟ με εθνικά 
συνδικαλιστικά κέντρα

Η ΠΕΟ στην περίοδο που αποτιμούμε, μέσα στις 
νέες κρίσιμες συνθήκες που έχει δημιουργήσει 
η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση 
και στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων 
της οργάνωσης,  έχει διατηρήσει και  διευρύνει 
τις διεθνείς σχέσεις και επαφές της με μια σειρά 
από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο η ΠΕΟ συμμετέχει ενεργά στη Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, ΠΣΟ, της οποίας 
είναι από τα ιδρυτικά μέλη. 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ, θα 
πρέπει συνεχίσει την προσπάθεια εφαρμογής 
της πολιτικής της ΠΕΟ σε ότι αφορά τα διεθνή 
ζητήματα και την διεύρυνση των διεθνών 
σχέσεων της, τόσο μέσω της ΠΕΟ όσο και των 
Συντεχνιών της. Στόχος μέσα από τις σχέσεις 
και επαφές θα πρέπει να είναι ο συντονισμός  
της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος,  η  
έκφραση αλληλεγγύης , η ανταλλαγή εμπειριών 
και η ανάπτυξη δράσεων.

Οι πιο αξιόλογες εξελίξεις κατά γεωγραφική  
περιφέρεια είναι οι ακόλουθες:

Ευρώπη. Στις συνθήκες που έχουν 
δημιουργήσει οι νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές 
πολιτικές λιτότητας, μεγιστοποιείται η ανάγκη 
για συνεργασία, συντονισμό της δράσης και  
έκφρασης αλληλεγγύης στις εθνικές και διεθνείς 
κινητοποιήσεις και αγώνες των εργαζομένων. 

Για τους λόγους αυτούς η  ΠΕΟ και οι κλαδικές 
συντεχνίες της έχουν  αναπτύξει  σχέσεις ή 
έχουν ενδυναμώσει  τις επαφές τους  με σειρά 
συνδικαλιστικών οργανώσεων από  χώρες της 
Ευρώπης.

Η ΠΕΟ παραδοσιακά δίδει μεγάλη σημασία 
στη διατήρηση και εδραίωση των σχέσεων της 
με το συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας. Στην 
περίοδο που ανασκοπούμε η ΠΕΟ ανέπτυξε 
περαιτέρω τις σχέσεις της με το ΠΑΜΕ τόσο σε 
διμερές επίπεδο   αλλά και μέσα στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. 
Συμμετείχε στην 4η συνδιάσκεψη καθώς και 
στους γιορτασμούς για τα 16 χρόνια από την 
ίδρυση του.

Συνεχίστηκε η συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, σε 
διάφορά επίπεδα με την συμμετοχή  στο 
συνέδριο της ΓΣΕΕ  και της ΑΔΕΔΥ καθώς 
και στο συνέδριο του  Εργατικού  Κέντρου  
Θεσσαλονίκης .  Παράλληλα το συνδικαλιστικό 
κίνημα της ΠΕΟ έχει εκφράσει την αλληλεγγύη 
του προς τους Έλληνες εργαζόμενους σε 
αρκετές περιπτώσεις ενώ  οι κλαδικές συντεχνίες 
της ΠΕΟ αναπτύσσουν σχέσεις και κοινές 
δράσεις με αντίστοιχους κλάδους του ελληνικού 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

Θεωρούμε  ότι οι σχέσεις της ΠΕΟ με το ελληνικό 
εργατικό κίνημα θα πρέπει να συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται και οι εργαζόμενοι της Κύπρου 
και της Ελλάδας  να εκφράζουν την αλληλεγγύη 
και αλληλο-υποστήριξη τους στους καθημερινούς 
τους αγώνες.

Οι σχέσεις της ΠΕΟ με το συνδικαλιστικό κίνημα 
της Τουρκίας διατηρήθηκαν σε ψηλά επίπεδα.  
Η ΠΕΟ συμμετείχε στο συνέδριο της της DISK 
και της  KESK . Συμμετείχαμε στη συνάντηση 
αλληλεγγύης  που διοργάνωσε η ΠΣΟ σε 
συνεργασία με τη DISK μετά το τραγικό ατύχημα 
και το θάνατο 300 μεταλλωρύχων στην πόλη Σόμα 
της Τουρκίας τo 2014. Σε συνέχεια της εκδήλωσης 
της ΠΣΟ, αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 
την  ΠΕΟ και  τις Τουρκοκυπριακές οργανώσεις 
μέλη της ΠΣΟ  επισκέφθηκαν την Σόμα και 
παρέδωσαν χρηματικό ποσό προς τις οικογένειες 
των θυμάτων. Στα πλαίσια των επαφών με το 
συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας στόχος 
θα πρέπει να είναι η  ανάληψη πρωτοβουλιών  
που να προωθούν τον συντονισμό και την κοινή 
δράση με την εργατική τάξη της Τουρκίας. 

Στην περίοδο από το προηγούμενο συνέδριο 
μέχρι σήμερα, συνεχίστηκε η διεύρυνση των 
σχέσεων με την CGTP-IN Πορτογαλίας. Πιο 
συγκεκριμένα,  φιλοξενήσαμε το Γραμματέα 
Διεθνών Σχέσεων της οργάνωσης  στην Κύπρο, 
όπου και συζητήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανώσεων 
και παρουσίασε ως εισηγητής την εμπειρία της 
Πορτογαλίας στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. 
Επίσης η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε στο τελευταίο 
συνέδριο της CGTP-IN Πορτογαλίας.

Η  ΠΕΟ έχει στόχο την ανάπτυξη ή και ενίσχυση 
των σχέσεων  με ευρωπαϊκές προοδευτικές 
οργανώσεις  που δεν συνδέονται με την ΠΣΟ 
αλλά έχουν θέσεις που πρόσκεινται στις θεσεις 
του κινήματος μας. Στα πλαίσια αυτά το 2103 
αντιπροσωπεία της ΠΕΟ μετά από πρόσκληση 
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επισκέφθηκε τη Σόφια όπου είχε συνάντηση με 
την ηγεσία της CITUB Βουλγαρίας. Το 2014 στα 
πλαίσια της συνεργασίας με την OPZZ Πολωνίας 
η ΠΕΟ συμμετείχε  σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με 
θέμα το εργασιακό άγχος. Στο ίδιο πρόγραμμα 
συμμετείχαν επίσης συνδικαλιστικές οργανώσεις 
από την Αγγλία, Μάλτα και Λιθουανία.   Στα 
πλαίσια της ανάπτυξης συνεργασίας με 
την FTUB  Λευκορωσίας αντιπροσωπεία 
της ΠΕΟ πραγματοποίησε επίσκεψη και 
αντίστοιχα φιλοξενήθηκε αντιπροσωπεία 
από την Λευκορωσία στην Κύπρο. Επίσης η 
ΠΕΟ συμμετείχε στο Φόρουμ Νεολαίας που 
διοργανώθηκε στη Λευκορωσία.

Επιπρόσθετα  αναφέρουμε ότι στην περίοδο 
από το προηγούμενο συνέδριο, η ΠΕΟ 
εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο  της OPZZ 
Πολωνίας και της CATUS Σερβίας καθώς και στα 
συνέδρια της  USB Ιταλίας, της CIG Γαλικίας ,  
της LAB.

Σε ότι αφορά τις διεθνείς σχέσεις των κλαδικών 
συντεχνιών της ΠΕΟ στην περίοδο που 
ανασκοπούμε ανέπτυξαν  διμερείς σχέσεις με 
αρκετές οργανώσεις από διάφορες χώρες με 
την ανταλλαγή επισκέψεων και συμμετοχή σε 
συνέδρια. 

Ασία. Στην περίοδο από το προηγούμενο 
συνέδριο  η ΠΕΟ διατήρησε τις  σχέσεις  της 
με την Εθνική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία της 
Κίνας (ACFTU) μέσα από τη συμμετοχή της 
στο Φόρουμ για την Παγκοσμιοποίηση. Βασικός 
στόχος είναι η περαιτέρω εδραίωση των σχέσεων 
με τα Κινεζικά Συνδικάτα μέσω της ανταλλαγής 
αντιπροσωπειών μεταξύ των δύο οργανώσεων.

Σε ότι αφορά τις  σχέσεις μας με το συνδικαλιστικό 
κίνημα της Ινδίας, του Βιετνάμ  και  της Ιαπωνίας 
αυτές διατηρήθηκαν μέσα από τις επαφές στα 
πλαίσια της ΠΣΟ. 

Μέση Ανατολή. Διαχρονικά η ΠΕΟ διατηρούσε 
επαφές με τα συνδικαλιστικά κινήματα των 
χωρών της Μέσης Ανατολής.

Η ΠΕΟ πάντοτε  στήριζε  τους αγώνες του 
Παλαιστινιακού λαού τόσο μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες όσο και μέσω των σχέσεων 
που διατηρεί με τα συνδικάτα της Παλαιστίνης, 
εκφράζοντας την αλληλεγγύη και υποστήριξη 
στους αγώνες του Παλαιστινιακού λαού. Το 
Μάιο  του 2015 στα πλαίσια της αλληλεγγύης 
και στήριξης των Παλαιστινίων εργαζομένων 

αντιπροσωπεία της ΠΕΟ επισκέφθηκε την 
Παλαιστίνη όπου είχε επαφές και συναντήσεις. 

Ακόμη, το 2015  η ΠΕΟ συμμετείχε σε 
Συνδιάσκεψη  αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη 
που διοργανώθηκε από την ΠΣΟ στη Ραμάλα, 
όπου οι εκπρόσωποι του ταξικού  συνδικαλιστικού  
κινήματος  εξέφρασαν την στήριξη τους στον 
αγώνα  που διεξάγει  ο Παλαιστινιακός λαός. 

Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία σε 
δύο περιπτώσεις η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε σε 
αποστολές αλληλεγγύης με το συριακό λαό που 
διοργανώθηκαν από την ΠΣΟ.

Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν σχέσεις 
με τα συνδικάτα της Αιγύπτου, κυρίως σε 
κλαδικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς 
των πετρελαιοειδών και μεταφορών και των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων. Στα πλαίσια αυτών των 
επαφών η ΠΕΟ είχε συνάντηση με την ηγεσία της 
ETUF Αιγύπτου στην Κύπρο. 

Οι ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις στην γειτονική 
περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, έχουν προκαλέσει 
δραματικές εξελίξεις σε χώρες και συνδικαλιστικά 
κινήματα με τα οποία η ΠΕΟ διατηρούσε 
επαφές και σχέσεις και έχουν διαμορφώσει νέα 
δεδομένα. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να 
συνεχίσουμε  να παρακολουθούμε τις εξελίξεις 
και να ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με το 
συνδικαλιστικό κίνημα στις χώρες της περιοχής.

Λατινική Αμερική. Η ΠΕΟ κατά την τελευταία 
πενταετία διατήρησε τις σχέσεις της με τα 
συνδικαλιστικά κινήματα της περιφέρειας 
της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα μέσα από 
την συμμετοχή αρκετών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων της περιοχής στην ΠΣΟ. Το 2014 
η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο της CTB 
Βραζιλίας. 

Στην ίδια περίοδο  η ΠΕΟ συνέχισε την σταθερή 
και ιστορική σχέση με τα συνδικάτα της Κούβας 
και  σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε  η 
στήριξη και η αλληλεγγύη  των εργαζομένων της 
Κύπρου προς το λαό και την εργατική τάξη της  
Κούβας. 

Επίσης  μέσα και από την συμμετοχή  της ΠΕΟ 
στην ΠΣΟ, αλλά και των Συντεχνιών της, στις 
Διεθνείς  Ενώσεις της ΠΣΟ  δημιουργήθηκαν  
επαφές με οργανώσεις από την περιφέρεια της 
Λατινικής Αμερικής.
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Αφρική. Η ήπειρος της Αφρικής είναι μια 
περιοχή όπου παρουσιάζονται δυσκολίες  στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται  για δημιουργία 
επαφών με το συνδικαλιστικό κίνημα. Έγιναν 
κάποιες επαφές με οργανώσεις μέσα από 
την προσπάθεια που καταβάλει η ΠΣΟ για 
δραστηριοποίηση στην αφρικανική ήπειρο,  
καθώς και από άλλες διεθνείς συναντήσεις , όμως 
θεωρούμε ότι η ΠΕΟ έχει την δυνατότητα και θα 
πρέπει να ενδυναμώσει περαιτέρω τις σχέσεις 
της, ιδιαίτερα με χώρες που παραδοσιακά 
διατηρούσαμε επαφές. 

Συνεργασία με Ευρωβουλευτές ΑΚΕΛ – 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς .

Η συνεργασία και ο συντονισμός με την ομάδα 
της Ευρωβουλής του ΑΚΕΛ καθώς και με 
την  κοινοβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Ενωτικής Αριστεράς είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την ετοιμασία θέσεων σε εργασιακά θέματα 
που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην αντιμετώπιση των διαφόρων αντεργατικών 
οδηγιών και πολιτικών. Στα πλαίσια των 
επισκέψεων αποστολών του ΑΚΕΛ στις 
Βρυξέλλες συμμετείχαν και στελέχη της ΠΕΟ. 
Επίσης ο Γενικός  Γραμματέας της  ΠΕΟ ήταν 
ένας από τους εισηγητές σε  εκδήλωση που 
διοργάνωσαν  το ΑΚΕΛ, το Ισπανικό Κ.Κ και 
το Πορτογαλικό Κ.Κ, στο Ευρωκοινοβούλιο το 
2014 με θέμα: «Οικονομική κατάσταση στην ΕΕ 
και Μνημόνια». Ακόμη η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε 
σε διάφορες ημερίδες και σεμινάρια που 
διοργάνωσε η Ομάδα της Αριστεράς-GUE/NGL  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση των 
επαφών και η περαιτέρω  συνεργασία  της ΠΕΟ  
με την Ομάδα, αφού αυτό θα μας βοηθήσει στην 
παρακολούθηση των εξελίξεων και των θεμάτων 
που εγείρονται γύρω από τις εργασιακές σχέσεις 
και την απασχόληση, την έγκαιρη ετοιμασία 
παρεμβάσεων και θέσεων και την ενημέρωση 
των στελεχών μας. Ακόμη η συνεργασία και ο 
συντονισμός  με  τις  δυνάμεις της GUE/NGL  στο 
ευρωκοινοβούλιο θα ενισχύσει την προσπάθεια 
των δυνάμεων  που   στηρίζουν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και αγωνίζονται ενάντια στο 
νεοφιλελευθερισμό. 

5. Δράσεις Διεθνούς Αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια της Διεθνούς κατασκήνωσης νέων 
εργαζομένων που έγινε στην Κύπρο το 2013 

οργανώσαμε μεγάλη εκδήλωση διεθνιστικής 
αλληλεγγύης. 

Το 2015 διοργανώθηκε μαζική κινητοποίηση της 
πλατφόρμας ‘’Η κοινωνία αντιδρά και διεκδικεί’’ 
στην οποία συμμετείχαν μετά από πρόσκληση της 
ΠΕΟ η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, 
διεθνείς και εθνικές οργανώσεις από Ελλάδα, 
Αυστρία και Γαλλία. Οι διεθνείς συμμετοχές 
έδωσαν μια Πανευρωπαϊκή διάσταση στην 
κινητοποίηση και ανέδειξαν  την διεθνιστική 
αλληλεγγύη των εργαζομένων. 

Ακόμη το 2015 στα πλαίσια της φιλοξενίας του 
παγκόσμιου συνεδρίου γυναικών διοργανώσαμε 
εκδήλωση διεθνιστικής αλληλεγγύης αφιερωμένη 
στους αγώνες των εργαζόμενων γυναικών  και 
στα 70χρονα της ΠΣΟ, την οποία χαιρέτισε με την 
παρουσία του ο ΓΓ της ΠΣΟ. 

Διοργανώσαμε  από κοινού με τις τουρκοκυπριακές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις  εκδηλώσεις και 
πορείες για την ειρήνη και την επανένωση του 
τόπου μας με την ευκαιρία  της 1ης  Σεπτεμβρίου 
- Παγκόσμιας Μέρας Δράσης των Συνδικάτων για 
την Ειρήνη.

Ανταποκρινόμενοι στις δράσεις της ΠΣΟ στα 
πλαίσια της  Παγκόσμιας Μέρας Δράσης 
των Συνδικάτων μελών της ΠΣΟ που 
πραγματοποιείται στις 3 Οκτώβρη, αλλά και σε 
άλλες περιπτώσεις,  διοργανώσαμε από κοινού με 
τις Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις  
πορείες,  συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις. 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την κοινή πορεία για 
αλληλεγγύη με το λαό της Παλαιστίνης. Επίσης 
συμμετείχαμε σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις 
αλληλεγγύης με τους λαούς της Κούβας, της 
Συρίας και άλλους αγωνιζόμενους λαούς.  

Παράλληλα οι Συντεχνίες της ΠΕΟ  συμμετείχαν  
ενεργά σε κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν  από 
τις αντίστοιχες κλαδικές διεθνείς οργανώσεις, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Στηρίζουμε ενεργά τις  κινητοποιήσεις και δράσεις  
που οργανώνει το Λαϊκό Κίνημα και το Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ειρήνης, στα οποία συμμετέχει 
δραστήρια η ΠΕΟ, όπως ενάντια στο ΝΑΤΟ, στις 
αγγλικές βάσεις, κινητοποιήσεις ενάντια στον 
πόλεμο, αντιιμπεριαλιστές δράσεις κλπ. 

Ακόμη  στα πλαίσια της έκφρασης αλληλεγγύης 
και στήριξης των αγώνων και των κινητοποιήσεων 
των εργαζομένων στάλθηκαν μηνύματα 
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αλληλεγγύης σε όλες τις περιπτώσεις που 
ζητήθηκε η συμπαράσταση μας. Στις σημερινές 
συνθήκες η έκφραση έμπρακτης στήριξης 
και  ταξικής αλληλεγγύης στους αγώνες των 
εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα  για το 
συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ. 

6. Συμμετοχή της ΠΕΟ σε  Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς Οργανισμούς 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή ( ΕΟΚΕ)

Η ΕΟΚΕ, είναι ένα Συμβουλευτικό Όργανο, που 
συστάθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης. 
Αποτελείται από εκπροσώπους  διαφόρων 
οργανώσεων, φορέων της οικονομικής και 
κοινωνικής  ζωής  και κύριες αποστολές της είναι:
 
•	 να διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο έναντι 

των τριών μεγάλων οργάνων (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή), 
εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις.

 
•	 να επιτρέπει, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την καλύτερη 
προσχώρηση και μεγαλύτερη συμμετοχή 
των οικονομικών και κοινωνικών φορέων 
της Ένωσης στο ευρωπαϊκό σχέδιο και να 
συμβάλλει στην προσέγγιση της Ευρώπης 
προς τους πολίτες της.

 
•	 να ενισχύει το ρόλο της σε χώρες ή γεωγραφικά 

σύνολα (ή σύνολα χωρών) εκτός Κοινότητας, 
όπου έχει καθιερώσει και αναπτύξει σχέσεις 
και παράλληλα να διεξάγει διαρθρωμένο 
διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, ιδιαίτερα τους κοινωνικούς εταίρους.

 
Η σύνθεση της ΕΟΚΕ

 Η ΕΟΚΕ αποτελείτε από 350 μέλη προερχόμενα 
από τα 28 κράτη της Ε.Ε.
 
Τα μέλη της ΕΟΚΕ προτείνονται από τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών και διορίζονται 
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η θητεία τους είναι 
ανανεώσιμη.
 
Τα  μέλη είναι κατανεμημένα σε 3 ομάδες:
 

(1) Ομάδα εργοδοτών
(2) Ομάδα εργαζομένων
(3) Ομάδα Διαφόρων δραστηριοτήτων 

(αποτελείται από εκπροσώπους των 
κατηγοριών της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής που δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες 
ομάδες,οργανώσεις γεωργών, βιοτεχνών, 
καταναλωτών, οικολόγων κλπ.).

 
Η ομάδα των εργοδοτών αποτελείται από 
εκπροσώπους του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, του τραπεζικού και ασφαλιστικού 
τομέα κλπ.
 
Η ομάδα των εργαζομένων αποτελείται από μέλη 
που προέρχονται από τις Εθνικές Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις.
 
Πως λειτουργεί η ΕΟΚΕ
 
H EOKE αποτελείται από έξι ειδικευμένα τμήματα, 
τα οποία καλύπτουν ευρύτατο φάσμα κοινοτικών 
αρμοδιοτήτων:
 
•	 Oικονομική και νομισματική ένωση, 

οικονομική και κοινωνική συνοχή (ECO)
•	 Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση 

(ΙΝΤ)
•	 Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία 

των πληροφοριών (ΤΕΝ)
•	 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 

δικαιώματα του πολίτη (SOC)
•	 Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και 

περιβάλλον (ΝΑΤ)
•	 Εξωτερικές σχέσεις (REX)
 
Επιπλέον, μετά τη λήξη της ισχύος της συνθήκης 
ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα) τον Ιούλιο του 2002 και κατόπιν 
προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΟΚΕ 
ανέλαβε και τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής της ΕΚΑΧ. Συνέστησε για το σκοπό 
αυτό μια Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών 
Μεταλλαγών,  η οποία αποτελείται από μέλη 
της ΕΟΚΕ και από εκπροσώπους των τομέων 
του άνθρακα και του χάλυβα, αλλά και άλλων 
κλάδων που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα 
του εκσυγχρονισμού της οικονομίας.
 
Για την κατάρτιση γνωμοδότησης πρωτοβουλίας 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της συνόδου της 
ολομέλειας μετά από αίτηση του προεδρείου, ενώ 
η επεξεργασία της ακολουθεί την ίδια διαδικασία.
 
Στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης 
η ΕΟΚΕ εξέδωσε μια σειρά από σημαντικά 
ζητήματα όπως:
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•	 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

•	 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Σχέδιο 
2014-2020.

•	 Κοινωνικός διάλογος στα πλαίσια της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ).

•	 Ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός και δείκτες 
φτώχειας.

•	 Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών.
•	 Αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση 

των εργαζομένων.
 
- Προτάσεις της ΕΟΚΕ για την 
αντιμετώπιση της κρίσης.
 - Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
 - Γνωμάτευση για τα προβλήματα των 
αστέγων στην Ε.Ε.
 - Συνεργατική Οικονομία.
 - Μέτρα για την ενίσχυση της 
απασχόλησης.
 - Διεθνής Σύμβαση για τους 
διακινούμενους εργαζόμενους.
 - Για έναν Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου με ανθρώπινο πρόσωπο.
 - Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών 
στην αποτροπή της αδήλωτης Εργασίας.
 - Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και η συνοχή της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 - Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην Ε.Ε.
 - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
Κοινωνική Επιχείρηση.

Η ΕΟΚΕ έχει εκπονήσει αρκετές γνωμοδοτήσεις 
για την οικονομική κρίση. Με πλειοψηφία 
εγκρίνοντο από την Ολομέλεια θέσεις ενάντια 
στο Σύμφωνο σταθερότητας και τις πολιτικές 
λιτότητας.

Σε μια από τις γνωμοδοτήσεις τόνιζε, ότι οι στόχοι 
που τίθενται στο Σύμφωνο έρχονται σε αντίθεση 
με την ανάπτυξη. “ Αν έχουμε ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς πως θα επενδύσουμε 
στην ανάπτυξη και πως θα καταρτίσουμε 
προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας”  
ήταν τα ερωτήματα που τέθηκαν. Και παρακάτω 
σημειώνετο ότι η “εφαρμογή της λιτότητας και η 
αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία είναι δυνητικά 
επικίνδυνες τόσο για την οικονομική υγεία της 
Ευρώπης όσο και για τον οικονομικό της ιστό. 
Τα μέτρα λιτότητας που ήδη εφαρμόζονται ή 
πρόκειται να εφαρμοστούν θέτουν σε κίνδυνο 
τις απαραίτητες κοινωνικές επενδύσεις και θα 

εντείνουν τον επιδεινούμενο φαύλο κύκλο της 
ύφεσης.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε η 
επικοινωνία της ΕΟΚΕ με το Ευρωκοινοβούλιο 
και την Ευρωπαική Επιτροπή ( ο εισηγητής 
της γνωμοδότησης παρακάθεται σε αντίστοιχα 
τμήματα των Οργάνων της Ε.Ε. για να επεξηγήσεις 
τις θέσεις της ΕΟΚΕ), εν τούτοις η γενική 
εκτίμηση είναι ότι, λόγω του συμβουλευτικού της 
ρόλου αλλά και λόγω της σύνθεσης της, η ΕΟΚΕ 
αδυνατεί να παρέμβει αποφασιστικά ούτως ώστε 
η Ευρώπη να καταστεί πιο δημοκρατική, πιο 
δίκαιη, χωρίς ανέργους, άστεγους και φτωχούς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γνωμοδοτήσεις 
ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και οι εισηγήσεις 
της για την αντιμετώπιση της κρίσης που δεν 
λήφθηκαν καθόλου υπόψη.

Η Κύπρος στην ΕΟΚΕ
 Όπως είπαμε και στην αρχή με την ένταξη της 
στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση η Κύπρος συμμετέχει 
στην ΕΟΚΕ με 5 μέλη που εκπροσωπούν 
τις Οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και 
Παναγροτικό.
 
Το κάθε μέλος μετέχει στις αντίστοιχες ομάδες που 
αναφέραμε πιο πάνω και σε δύο ή περισσότερα 
από τα έξι τμήματα της ΕΟΚΕ ανάλογα με τα 
θέματα που ενδιαφέρουν και έχουν σημασία για 
την οργάνωση που εκπροσωπει.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ μετέχει σε τρία 
ειδικευμένα τμήματα της ΕΟΚΕ:

1. Ενιαία αγορά, παραγωγή και καταναλωτές 
(INT).
2. Oικονομική και νομισματική ένωση, 
οικονομική και κοινωνική συνοχή (ECΟ).
3. Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία 
των πληροφοριών (ΤΕΝ). Ο εκπρόσωπος της 
ΠΕΟ είναι και ο Υπεύθυνος επικοινωνίας από 
μέρους των Κυπρίων μελών αναλαμβάνοντας 
με άρθρα, σημειώματα να ενημερώνει στη 
χώρα μας για το ρόλο και τη δράση της ΕΟΚΕ.
4. Επίσης τα τελευταία επτά χρόνια  συμμετέχει 
έχοντας ενεργό ρόλο στο πρόγραμμα «Your 
Europe, Your Say”, στο οποίο  συμμετέχουν 
νέοι ηλικίας 16-17 ετών από προεπιλεγόμενα 
σχολεία των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε. 

 
Η θητεία των Συμβούλων είναι πέντε χρόνια και 
έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να καταρτίζουν 
και να υιοθετούν γνωμοδοτήσεις, να συμμετέχουν 
στις συνόδους της Ολομέλειας καθώς και στις 
συνεδριάσεις των οργάνων και των ομάδων 
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εργασίας της ΕΟΚΕ των οποίων είναι μέλη.
 
Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ στη βάση των θέσεων  
της πολιτικής και ιδεολογικής προσέγγισης 
της οργάνωσης μας συμμετέχει ενεργητικά 
επιδιώκοντας όπου είναι δυνατό, να κινούνται οι 
γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ ,σε προοδευτικές και 
ταξικές προσεγγίσεις.

Κατά την τελευταία πενταετία γράφτηκαν  από τον 
εκπρόσωπο της ΠΕΟ αρκετά άρθρα, αναλύσεις, 
σχόλια πάνω σε εργασιακά, οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα που απασχόλησαν την 
ΕΟΚΕ. Έχει εκδοθεί και σχετικό βιβλίο για το 
ρόλο και τη δράση της ΕΟΚΕ.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – Δ.Ο.Ε

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) (Inter-
national Labour Office (ILO)) δημιουργήθηκε το 
1919 και είναι η αρχαιότερη διεθνής οργάνωση 
των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπό της είναι η θέσπιση 
διεθνών επιπέδων που ρυθμίζουν τις εργασιακές 
σχέσεις και την προστασία των εργαζομένων. 

Το ξεχωριστό όσον αφορά στη Δ.Ο.Ε. είναι η 
λειτουργία της, η οποία στηρίζεται στη λογική της 
τριμερούς συμμετοχής και διαβούλευσης όπου οι 
αντιπρόσωποι των εργαζομένων, των εργοδοτών 
και των κυβερνήσεων συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων ισότιμα. Μπορεί στην πράξη οι 
κυβερνήσεις να έχουν περισσότερο ρόλο και 
λόγο, όμως η επεξεργασία των θέσεων και ο 
καθορισμός της πολιτικής γίνεται μέσα από μια 
διαδικασία, όπου συμμετέχουν και τα τρία μέρη. 

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας είναι το 
ανώτατο σώμα της Οργάνωσης και συνέρχεται 
κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Γενεύη. Η πιο 
σημαντική αρμοδιότητα της διάσκεψης είναι η 
επεξεργασία και υιοθέτηση των διεθνών επιπέδων 
εργασίας που μπορούν να πάρουν τη μορφή της 
Σύμβασης, της Σύστασης και του Πρωτοκόλλου. 
Οι Συνθήκες είναι διεθνείς συμφωνίες και είναι 
ανοικτές στην επικύρωση από τα κράτη μέλη. 
Η επικύρωση δημιουργεί νομική υποχρέωση 
να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Συνθήκης. 
Οι συστάσεις προορίζονται να καθοδηγήσουν 
την εθνική δράση, αλλά δεν είναι ανοικτές στην 
επικύρωση και δεν είναι νομικά δεσμευτικές.  

Η Συνδιάσκεψη εποπτεύει επίσης την 
εφαρμογή των Συνθηκών και των συστάσεων 
σε εθνικό επίπεδο. Εξετάζει τις εκθέσεις που οι 
κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών πρέπει 

να υποβάλουν, απαριθμώντας τη συμμόρφωσή 
τους με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
τις επικυρωμένες Συνθήκες. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. 
από το 1960 έχοντας επικυρώσει όλες τις 
θεμελιώδεις συμβάσεις που κατοχυρώνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και 
συμμετέχει ανελλιπώς στις συνδιασκέψεις με 
τριμερή αντιπροσωπεία.

Επίσης, η Συνδιάσκεψη αποτελεί ένα χώρο 
συζήτησης επίκαιρων παγκόσμιων κοινωνικών 
και εργατικών ζητημάτων, όπου οι εκπρόσωποι 
της τριμερούς συνεργασίας ενημερώνονται, 
συζητούν και ερευνούν την πορεία της κοινωνικής 
προόδου στον κόσμο.

Στην περίοδο που ανασκοπούμε, η ΠΕΟ 
συμμετείχε με αντιπροσωπεία ανελλιπώς σε 
όλες τις συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψη 
Εργασίας ενώ τρεις από αυτές, στην 102η, στην 
104η και στην 106η Σύνοδο που έγινε φέτος, 
συμμετείχαμε ως ο επίσημος αντιπρόσωπος της 
κυπριακής εργατικής πλευράς, γεγονός που μας 
δίνει την δυνατότητα να απευθύνουμε ομιλία στην 
Ολομέλεια της Συνδιάσκεψης μέσω του Γενικού 
Γραμματέας της ΠΕΟ, αλλά και να ασκήσουμε το 
δικαίωμα της ψήφου στην Ολομέλεια.

Η ΠΕΟ κάθε χρόνο, αξιοποιεί την παραμονή της 
αντιπροσωπείας της στη Γενεύη και για ανάπτυξη 
των διεθνών σχέσεων της Ομοσπονδίας, 
πραγματοποιώντας διμερείς επαφές με εργατικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών ενώ 
συμμετέχει ενεργά στις εργασίες και πρωτοβουλίες 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 
που λαμβάνουν χώρα στη Γενεύη εκείνη τη 
περίοδο. Συμμετέχει τέλος στην ετήσια γενική 
συνέλευση του Κογκρέσου Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων της Κοινοπολιτείας, του οποίου η 
ΠΕΟ είναι μέλος. 

Στις συνδιασκέψεις των τελευταίων χρόνων η 
συμμετοχή ήταν αυξημένη. Πάνω από 4000 
αντιπρόσωποι από 185 περίπου κράτη μέλη 
συμμετέχουν κάθε χρόνο στην Συνδιάσκεψη.

Θέματα που εξετάστηκαν στην Διεθνή 
Συνδιάσκεψη Εργασίας:

•	 102η Σύνοδος  το 2013: 
1. Απασχόληση και κοινωνική προστασία στο 
νέο δημογραφικό πλαίσιο – Γενική Συζήτηση.  
2. Σταθερή Ανάπτυξη, αξιοπρεπής εργασία 
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και πράσινες θέσεις εργασίας - Γενική 
Συζήτηση.  
3. Μια επανερχόμενη συζήτηση για το 
στρατηγικό στόχο του κοινωνικού διαλόγου 
στα πλαίσια της Διακήρυξης της Δ.Ο.Ε. το 
2008 για Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δίκαιη 
Παγκοσμιοποίηση.   

•	 103η Σύνοδος  το 2014: 
1.Ενίσχυση της Σύμβασης για την 
καταναγκαστική εργασία, 1930 (αρ. 29) για 
να αντιμετωπιστούν τα κενά στην εφαρμογής 
της ώστε να διευκολυνθεί η πρόληψη, η 
προστασία και μέτρα αποζημίωσης, για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά η εξάλειψη της 
καταναγκαστικής εργασίας. 
2.Διευκολύνοντας τη μετάβαση από την 
άτυπη στην επίσημη οικονομία,
(κάτω από τη διαδικασία της διπλής 
συζήτησης, η Σύνοδος συζήτησε τη 
προοπτική για δημιουργία ενός διεθνούς 
εργατικού προτύπου).
3.Μια επανερχόμενη συζήτηση σχετικά με το 
στρατηγικό στόχο της απασχόλησης.

•	 104η Σύνοδος  το 2015: 
1.Μικρές και Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
και δημιουργία αξιοπρεπούς και παραγωγικής 
απασχόλησης – Γενική συζήτηση.
2.Διευκολύνοντας τη μετάβαση από την 
άτυπη στην επίσημη οικονομία- Καθορισμός 
προτύπων, δεύτερη συζήτηση κάτω από τη 
διαδικασία της διπλής συζήτησης ( στη βάση 
της συζήτησης του προηγούμενου έτους 
η Σύνοδος προχώρησε και υιοθέτησε ένα 
σχετικό διεθνές εργατικό πρότυπο).
3.Μια επανερχόμενη συζήτηση σχετικά με το 
στρατηγικό στόχο της κοινωνικής προστασίας 
(προστασία εργασίας).  

•	 105η Σύνοδος  το 2016: 
1.Αξιοπρεπής εργασία και παγκόσμιες 
προμηθευτικές αλυσίδες  – Γενική συζήτηση.
2.Απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για 
ειρήνη και σταθερότητα – Αναθεώρηση της 
Σύστασης 71 για την απασχόληση (Μετάβαση 
από Πόλεμο σε Ειρήνη) 1944. 
3.Δεύτερη επανερχόμενη συζήτηση σχετικά 
με τις θεμελιώδης αρχές και δικαιώματα στην 
εργασία.   

•	 106η Σύνοδος  το 2017:  
1.Μετανάστευση εργαζομένων - εθνικό, 
διμερές, περιφερειακό και διαπεριφερειακό 
επίπεδο και η ανάγκη για δίκαιες συνθήκες 

απασχόλησης.- Γενική συζήτηση.
2.Απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για 
ειρήνη και σταθερότητα. Έγινε Αναθεώρηση 
της Σύστασης 71 για Απασχόληση 
(Μετάβαση από Πόλεμο σε Ειρήνη) του 
1944 που αφορά μεταξύ άλλων στην 
ικανότητα των χωρών να προβλέπουν, να 
αντιστέκονται, να προσαρμόζονται, και να 
ανακτούν τη. σταθερότητα τους σε περιόδους 
ανθρωπιστικών κρίσεων.
3. O στρατηγικός στόχος των θεμελιακών 
αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία κάτω 
από το πλαίσιο για Κοινωνική Δικαιοσύνη 
για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Γενική 
Συζήτηση. 

Εκτίμηση για το ρόλο της Δ.Ο.Ε
Η ΔΟΕ, σε γενικές γραμμές, έχει να δείξει ένα 
αξιόλογο έργο όλες αυτές τις δεκαετίες. Έχει 
συμβάλει λίγο ως πολύ, με την καθοδήγηση 
της, στη βελτίωση του νομικού πλαισίου των 
εργασιακών σχέσεων και της προστασίας των 
εργαζομένων. Εντούτοις, από τις  αρχές του 90 
και μετά, λόγω της αυξανόμενης πίεσης από 
τους εργοδότες και κάποιες κυβερνήσεις σε 
συνδυασμό με την εμφάνιση του φαινομένου της 
αποσυνδικαλιστικοποίησης σε κάποιες χώρες με 
ιδιαίτερη βαρύτητα, άρχισε να παρατηρείται μια 
αυξανόμενη αμφισβήτηση του παραδοσιακού 
ρόλου της ΔΟΕ. 
     
Εκτιμώντας την προσφορά της Δ.Ο.Ε και 
τις δυνατότητες της, η ΠΕΟ προσπαθεί να 
συμβάλλει δημιουργικά και ενεργά στις εργασίες 
της διατυπώνοντας προβληματισμούς και 
εισηγήσεις για το ρόλο που μπορεί και πρέπει να 
διαδραματίσει η Δ.Ο.Ε στις σημερινές συνθήκες.

Οι διαπιστώσεις της ΔΟΕ για τις αιτίες του 
προβλήματος είναι σωστές και οι στόχοι που 
τίθενται είναι πραγματιστικοί και επίκαιροι. 
Η υλοποίηση των στόχων όμως, για να μην 
αποτελούν απλώς ευχή ή διακήρυξη, προϋποθέτει 
πραγματική ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
και αποτελεσματική δράση της Δ.Ο.Ε στη βάση 
της φιλοσοφίας που και η ίδια διακηρύττει ότι 
ενστερνίζεται, αυτή της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η παγκόσμια κρίση έχει αποδείξει ότι, εκεί και 
όπου επιβάλλεται το νεοφιλελεύθερο μοντέλο 
ανάπτυξης, δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικής 
ανισότητας που επιδεινώνονται από την άδικη 
διανομή του πλούτου. Χρειάζεται πολιτική 
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βούληση και πρακτικά μέτρα για να δημιουργηθεί 
ένα ευνοϊκό διεθνές θεσμικό πλαίσιο που να 
προωθεί την αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ 
της ανάπτυξης και των παραγωγικών θέσεων 
εργασίας. Επιβάλλεται επίσης να προστατευτούν 
οι μέχρι σήμερα κατακτήσεις της εργατικής 
τάξης και να προωθηθεί η λογική της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής του 
παραγόμενου πλούτου. 

Σε αυτή τη κατεύθυνση αποφασιστικό και 
δημιουργικό ρόλο έχει να παίξει ασφαλώς 
το συνδικαλιστικό κίνημα. Η ΠΕΟ, μέσα από 
τις γραμμές της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) της οποίας είναι ιδρυτικό 
μέλος, εργάζεται για την ενότητα και την κοινή 
δράση των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτό που παρατηρείται δυστυχώς, είναι μια 
διακριτική μεταχείριση από τη ΔΟΕ προς όφελος 
της Διεθνούς Οργάνωσης Συνδικάτων (I.T.U.C). 
Σημειώνεται με έμφαση ότι η δέσμευση της ΔΟΕ 
στην τριμερή διαβούλευση και συνεργασία, 
επιβάλει όπως η ΔΟΕ μεταχειρίζεται ισότιμα όλες 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με παγκόσμια 

δράση. Απαιτείται να γίνει επιτέλους σεβαστή 
η πολύχρονη δράση και προσφορά της  ΠΣΟ, 
καθώς και το εκτόπισμα και η ιστορία της, που 
είναι η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση- μέλος 
του ILO και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
μην τυγχάνει ίσης μεταχείρισης από τη ΔΟΕ .

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να μελετά αλλά και να 
αξιολογεί τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 
της Δ.Ο.Ε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε 
στενά τις δράσεις που αναπτύσσει, είτε πρόκειται 
για εργατικές συμβάσεις είτε πρόκειται για 
ευρήματα ερευνών, με στόχο την καλύτερη 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους προς όφελος 
του καθημερινού αγώνα που διεξάγει για την 
υπόθεση των εργαζομένων.
   
Ως ΠΕΟ θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις 
προσπάθειες της ΔΟΕ. Είμαστε πάντα έτοιμοι 
να εργαστούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους 
και το συνδικαλιστικό κίνημα που διεκδικούν  την 
πραγμάτωση των στόχων όπως τίθενται από τη 
Δ.Ο.Ε, επειδή ακριβώς προάγουν ένα πνεύμα 
διαφορετικό από την μονόπλευρη θεοποίηση του 
καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης.
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Ενότητα 1η

Ενότητα 2η

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
– ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εισαγωγή

Για την  ΠΕΟ, η συλλογική σοφία αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στην καθημερινή δράση. Η 
διεξοδική συζήτηση στα σώματα του κινήματος, 
η τεκμηριωμένη ανάλυση των δεδομένων, 
συμβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων. 
Για να έχουν όμως νόημα οι αποφάσεις μας και 
να εφαρμόζονται και στην πράξη, προϋπόθεση 
είναι η σωστή λειτουργία  των μηχανισμών μας.
Μέσα στις σημερινές, δύσκολες συνθήκες, αυτή 
η αναγκαιότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία.
Στα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση δόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργία του Γενικού 
Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
καθώς και  όλων των  σωμάτων του κινήματος.
Λήφθηκαν δύσκολες αποφάσεις, βιώσαμε 
πρωτόγνωρες εμπειρίες, διαχειριστήκαμε πολύ 
σοβαρά θέματα. Για τον βαθμό που πετύχαμε 
τους στόχους που θέσαμε αναλύονται διεξοδικά 
τα δεδομένα και σε άλλα κεφάλαια της έκθεσης 
δράσης.
Η παρουσία στελεχών του Κεντρικού Μηχανισμού 
της ΠΕΟ στις συνεδρίες των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Συντεχνιών και των Τμηματικών 
Συμβουλίων, εφαρμόζεται σχεδόν καθολικά 
και αυτό συμβάλει στην σωστή επικοινωνία και 
μεταφορά θέσεων, ενώ την ίδια ώρα λειτουργεί 
και η αμφίδρομη πληροφόρηση για την δράση 
μας. 
Ανάλογη έμφαση πρέπει να δοθεί και για τις 
Επιτροπές των  Τμημάτων, τις Τοπικές και 
Κλαδικές  Επιτροπές. Οι σημερινές συνθήκες 
επιβάλουν να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
στη σωστή λειτουργία τους. Η συμπερίληψη 
στο οργανωτικό πλάνο και αυτής της πτυχής 
της δουλειάς είναι μέτρο που επιδρά θετικά στις 
προσπάθειες για βελτίωση των μηχανισμών.
Χρειάζεται σε αυτά τα συλλογικά σώματα 
περισσότερη προσπάθεια και σε ότι αφορά 
την προετοιμασία, αλλά  και σε ότι αφορά το 
περιεχόμενο τους. Η συμμετοχή των στελεχών της 
παραγωγής στην συζήτηση, στην διαμόρφωση 
θέσεων και πολιτικής, η πιο ενεργητική ανάμιξη 
τους σε όλες τις διαδικασίες του κινήματος, είναι 

κρίσιμης σημασίας ζήτημα για το οποίο πρέπει 
να ασχοληθούμε επιστάμενα.
Χρειάζεται στοχευόμενη δουλειά για αναβάθμιση 
του περιεχομένου των συνεδριάσεων αυτών των 
σωμάτων. Είναι από αυτά τα σώματα, που θα 
αναδειχθούν τα μελλοντικά στελέχη .  Η σωστή 
λειτουργία τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 
στον καταρτισμό και την προετοιμασία των νέων 
στελεχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΟ ΑΠΟ 
ΤΟ 26ο ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. Η οργανωτική μας δουλειά

Η δημιουργία και η ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος της ΠΕΟ, συνδέθηκε και συνδέεται 
άρρηκτα με τους αγώνες του Κυπριακού Λαού για 
ειρήνη, πρόοδο και ευημερία.

Η οργανωτική μας δουλειά συνεπώς αποτελεί, 
ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, κομμάτι της 
ιστορικής συγκυρίας σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά.

Με προσήλωση σε αρχές, με ταξική ανάλυση 
και δράση, κατορθώναμε διαχρονικά να είμαστε 
πάντα στην πρωτοπορία των αγώνων, να 
συσπειρώνουμε και να καθοδηγούμε τους 
αγώνες των εργαζομένων, να διεκδικούμε και να 
πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Βέβαια, χωρίς ισχυρή οργανωτική συγκρότηση, 
χωρίς την ύπαρξη ενός μαζικού και μαχητικού 
κινήματος, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα που 
έχουμε.

Την περίοδο που ανασκοπούμε είχαμε ενώπιον 
μας πρωτόγνωρα δεδομένα. Η επιβολή του 
καταστροφικού μνημονίου από την τρόικα και την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη με όλες τις συνέπειες 
που είχε, για τις οποίες γίνετε ανάλυση σε άλλα 
κεφάλαια της έκθεσης, επίδρασε καταλυτικά 
στις εργασιακές σχέσεις, αυξήθηκε δραματικά η 
ανεργία και έγινε η αφορμή για μεγάλες επιθέσεις 
σε μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. 

Υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια από τους 
εργοδότες, αλλά και από συγκεκριμένες πολιτικές 
δυνάμεις, για δραστική υποβάθμιση των 
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όρων απασχόλησης και για απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων με στόχο την μείωση της 
αξίας της εργασίας.

Παράλληλα στόχευσαν στην απαξίωση και  
αποδυνάμωση του Συνδικαλιστικού Κινήματος 
και τη μείωση της επιρροής που έχει στην 
κοινωνία.

Λέγαμε στο προηγούμενο συνέδριο ότι  
αξιοποιούν στο έπακρο τις σημερινές συνθήκες 
που δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης 
εργαζομένων, όχι μόνο για εκμετάλλευση των 
μεταναστών ως φτηνή εργατική δύναμη, αλλά 
και ως μέσον υπόσκαψης των συλλογικών 
συμβάσεων αλλά και του ίδιου του δικαιώματος 
για οργάνωση στις Συντεχνίες.¨

Αυτό επιχείρησαν και κατά την περίοδο που 
ανασκοπούμε, μόνο που στην θέση των 
μεταναστών, βρέθηκαν και Κύπριοι. Άνεργοι 
συμπατριώτες μας που η κρίση, τους έκανε 
άνεργους και η ανάγκη τους για εργασία και 
επιβίωση, τους έκανε έρμαιο στις ορέξεις μερίδας 
της εργοδοσίας.

Οι αλλαγές που έγιναν και γίνονται στο πεδίο της 
παραγωγής και της διακίνησης των αγαθών, σε 
συνδυασμό με τη συρρίκνωση της απασχόλησης, 
στον πρωτογενή και στο βιομηχανικό τομέα, με 
την παράλληλη διόγκωση των υπηρεσιών, η 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η αυξητική 
τάση που παρατηρείται στα επίπεδα της 
λεγόμενης “άτυπης” απασχόλησης, οδηγούν 
σε εξελίξεις που μεταφράζονται, σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, με την απορρύθμιση 
του κοινωνικού και εργασιακού καθιερωμένου 
προτύπου. Συνδεδεμένη με την κατάσταση 
αυτή είναι και η τάση μείωσης της δύναμης των 
συνδικάτων και της οργανωτικότητας τους. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το φαινόμενο έχει πάρει 
μεγάλες διαστάσεις.

Από την άλλη η δραματική αύξηση της ανεργίας, 
ιδιαίτερα στους νέους, καθιστά τους εργαζόμενους 
πιο ευάλωτους και μειώνει τις αντιστάσεις τους.

Παλέψαμε με την αντίληψη που θεωρεί 
ως βαρίδι τις συλλογικές συμβάσεις και τις 
ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, που με την 
συνδρομή νεοφιλελεύθερων κομμάτων και ΜΜΕ 
παρατηρήθηκε σε έκταση.

Βιώσαμε προσπάθειες να απαξιώσουν το ρόλο 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος, πολλές φορές δεν 

διστάζουν να στοχοποιούν ακόμα και την ηγεσία 
του. Χρησιμοποιούν μεθόδους επικίνδυνες, 
που αν επικρατήσουν θα είναι πισωγύρισμα. 
Για παράδειγμα, η προσπάθεια να οδηγήσουν 
ομάδες εργαζομένων εναντίον άλλων ομάδων 
όπως π.χ ανέργους εναντίων μεταναστών  ή 
ιδιωτικών υπαλλήλων εναντίων δημοσίων 
υπαλλήλων, δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται σε αυτό 
το πλαίσιο. Η τυχόν διάσπαση των δυνάμεων της 
εργασίας θα βοηθήσει να επιβάλουν τα άνομα 
σχέδια τους.

Η προσπάθεια τους αυτή έχει επιδράσει σε 
σημαντικό βαθμό στην κοινή γνώμη και σε 
συνδυασμό με την γενικότερη απαξίωση που 
παρατηρείται σήμερα, προβάλλουν πιο άμεση 
την ανάγκη να αντιδράσουμε πιο αποφασιστικά, 
προβάλλοντας τις δικές μας αρχές και αξίες, 
με την εντατικοποίηση της επαφής και την 
αποτελεσματικότερη στήριξη των εργαζομένων. 

Η απάντηση μας πρέπει να είναι συγκεκριμένη. 
Ενίσχυση της οργανωτικής μας βάσης. 
Μαχητικά και διεκδικητικά, με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα.

Έτσι λοιπόν, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δράση μας, 
εντείνοντας τους σχεδιασμούς μας, με εμπλοκή 
όλων των μηχανισμών μας και σε όλα τα επίπεδα, 
με στόχο μια  ακόμα πιο ισχυρή και μαζική ΠΕΟ.

Παράγοντες που επηρεάζουν την 
οργανωτικότητα

Αναμφίβολα, οι υγιείς εργασιακές σχέσεις, 
ρυθμισμένες με συλλογικές συμβάσεις σε 
σταθερές θέσεις εργασίας, δημιουργούν θετική 
επίδραση στη συνδικαλιστική πυκνότητα.

Την περίοδο που ανασκοπούμε η δραματική 
αύξηση της ανεργίας και τα δεδομένα που 
διαμορφώθηκαν από το μνημόνιο, μεγιστοποίησαν 
τον φόβο των εργαζομένων και εντάθηκαν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης τους. Παράλληλα, η 
υπόσκαψη των συλλογικών συμβάσεων και των 
ρυθμισμένων όρων απασχόλησης ευνόησαν 
την περαιτέρω ανάπτυξη άτυπων εργασιακών 
σχέσεων.

Με πρόσχημα την κρίση και την προσπάθεια 
τους για μείωση του κόστους,  οι εργοδοτικοί 
κύκλοι,  στοχεύουν κύρια στην υποτίμηση της 
αξίας της εργασίας, μέσα από την αποδυνάμωση 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος και  στην 
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απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, όπως 
αυτές λειτουργούν στο θεσμοθετημένο πλαίσιο 
που έχουμε στην Κύπρο. 

Μέσα από αυτή την προσπάθεια, διευρύνθηκαν  
μορφές απασχόλησης που αυξάνουν την ένταση 
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπως 
είναι η μερική απασχόληση , οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου , τα προσωπικά συμβόλαια , η 
εργοδότηση με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, 
η ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες 
και η εργασία με το κομμάτι (καπάλι). 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι  αυτές οι μορφές 
στον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσονται κυρίως 
στο τομέα των υπηρεσιών και του λιανικού 
εμπορίου, όπου η οργάνωση των εργαζομένων 
είναι πιο δύσκολη. Σε αυτούς τους τομείς είναι 
που εργάζονται μαζικά και οι νεοεισερχόμενοι 
στην αγορά εργασίας, νέοι εργαζόμενοι. Το 
γεγονός αυτό συνδέεται με τη συρρίκνωση της 
απασχόλησης στον πρωτογενή και βιομηχανικό 
τομέα και την παράλληλη  διόγκωση του τομέα 
των υπηρεσιών. 

Άλλες μορφές  εργασίας που παρατηρούνται 
στην Κύπρο και εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, 
είναι η εποχική απασχόληση η οποία εφαρμόζεται 
κύρια στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και στα ξενοδοχεία.

Τέτοια φαινόμενα, στις συνθήκες που 
δημιούργησε η κρίση, εντείνονται ενώ μειώνονται 
οι αντιστάσεις των εργαζομένων, ιδιαίτερα των 
ανέργων που ψάχνουν εργασία.

Στις σημερινές συνθήκες το Συνδικαλιστικό 
Κίνημα της Κύπρου και ιδιαίτερα η ΠΕΟ, θα 
πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να 
παρεμβαίνει αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά 
τέτοια φαινόμενα. Ιδιαίτερα δε, στις περιπτώσεις 
που αφορούν αμφισβήτηση και παραβίαση των 
συλλογικών συμβάσεων. 

Σημειώνουμε το γεγονός ότι σε πολλές 
περιπτώσεις αντιδράσαμε σωστά και 
αποτελεσματικά και αποτρέψαμε μεθοδεύσεις 
των εργοδοτών για μονομερή εφαρμογή τέτοιων 
ρυθμίσεων. Την περίοδο που ανασκοπούμε 
δόθηκαν αποφασιστικοί αγώνες σε αρκετούς 
κλάδους, οι οποίοι είχαν αποτέλεσμα και  
έστειλαν το μήνυμα ότι η ΠΕΟ παραμένει στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα για υπεράσπιση των 
κατακτήσεων της εργατικής τάξης.

Μια τάση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 
είναι η μείωση της δύναμης του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
δείχνουν ότι ο μέσος όρος της συνδικαλιστικής 
πυκνότητας στις χώρες της ΕΕ μειώθηκε από 
38% το 2000, σε 32% το 2009. Δυστυχώς δεν 
υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία αλλά είναι βέβαιο 
ότι σήμερα έχει μειωθεί περαιτέρω. Η Κύπρος  με 
58% συγκαταλέγεται μαζί με τις Σκανδιναβικές 
χώρες στις χώρες, που παρά την μείωση, 
συγκριτικά διατηρεί ψηλό ποσοστό.

Είναι φανερό ότι, εκεί που οι εργαζόμενοι 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, εκεί 
είναι που υπάρχει και πολύ ψηλό ποσοστό  
οργανωτικότητας. 

Αυτό όμως που σήμερα παρατηρείται είναι 
η αλλαγή του συσχετισμού. Έχει μεγαλώσει 
δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων που είναι 
ανοργάνωτοι και εργάζονται χωρίς συλλογικές 
συμβάσεις. 
Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και 
μέσα σε οργανωμένες επιχειρήσεις αυξάνονται 
οι ανοργάνωτοι και έχουμε το φαινόμενο μέσα 
στην ίδια επιχείρηση να υπάρχουν εργαζόμενοι 
διαφορετικών ταχυτήτων.

Για την ανατροπή αυτού του αρνητικού 
συσχετισμού που διαμορφώθηκε, χρειάζεται να 
παλέψουμε για την θεσμοθέτηση μέτρων που θα 
αποκαταστήσουν την ισορροπία.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η σημαντική κατάκτηση 
που είχαμε με την νομοθεσία που θεσμοθετεί 
την διαδικασία οργάνωσης δεν αξιοποιήθηκε 
όπως αναμέναμε. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, 6 
συνολικά περιπτώσεις την αξιοποιήσαμε και είναι 
θετικό ότι σε όλες πετύχαμε την οργάνωση των 
εργαζομένων. Συνεπώς, ενώ σαν εργαλείο είναι 
χρήσιμο, δεν κατορθώσαμε να το αξιοποιήσουμε 
σε μεγαλύτερο βαθμό.

Στόχος είναι  η διατήρηση του υφιστάμενου 
συστήματος των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, με την υιοθέτηση όμως των 
βελτιώσεων που προτείνουμε για εφαρμογή 
των συλλογικών συμβάσεων, όπως αυτά 
περιγράφονται με σαφήνεια σε άλλα κεφάλαια 
της έκθεσης.

Παράλληλα θα πρέπει να αναληφθούν 
συγκεκριμένες και συγκροτημένες πρωτοβουλίες 
για οργάνωση των εργαζομένων σε  νέους 
κλάδους, οι οποίοι να καλύπτονται από τις 
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συλλογικές συμβάσεις .

Κρίσιμο στοιχείο είναι να συνεχίσουμε να 
αντέχουμε στις πιέσεις που ασκούνται από 
το κεφάλαιο, μέσα στην τρέχουσα αρνητική 
συγκυρία. Ο απολογισμός, παρά τα προβλήματα, 
είναι θετικός. 

Κυπριακή Οικονομία και Οργανωτικότητα
Σημαντικό ρόλο στην οργανωτική μας ανάπτυξη 
διαδραματίζει η γενικότερη κατάσταση της 
οικονομίας. Η μεγάλη ύφεση που παρατηρήθηκε 
κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, ως 
αποτέλεσμα του καταστροφικού μνημονίου, 
είναι αρνητικός παράγοντας. Τα πρωτόγνωρα 
επίπεδα της ανεργίας επηρεάζουν δυσμενώς την 
πυκνότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Η  ύφεση, επηρέασε σε μεγαλύτερο συγκριτικά 
βαθμό, κλάδους της οικονομίας που παραδοσιακά 
είχαμε ψηλή οργανωτικότητα,
όπως π.χ. οι  Κατασκευές και η Βιομηχανία.

Η ανάπτυξη με κοινωνικό όφελος που θα δημιουργεί 
σταθερές θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με την 
προώθηση των θέσεων μας, για προστασία της 
απασχόλησης και των συλλογικών συμβάσεων, 
δυνητικά θα αποτελέσουν εργαλείο βελτίωσης 
της κατάστασης. 

Είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην οργανωτική 
πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ 
μέσα στις νέες συνθήκες, παραθέτοντας μερικά 
στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων.

Ως προς  τη μαζικότητα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων , το κίνημα της ΠΕΟ, με βάση τα 
στοιχεία του Εφόρου Συντεχνιών και σχετικών 
ερευνών γνώμης, διατηρεί την πρώτη θέση 
και παραμένει η πιο μεγάλη συνδικαλιστική 
οργάνωση.

Ψηλά στις προτεραιότητες της ΠΕΟ και των 
Συντεχνιών της, πάντοτε είναι η  οργάνωση 
του γυναικείου εργατικού δυναμικού, που τα 
τελευταία τριάντα χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά 
στην παραγωγή . Οι γυναίκες μέλη της ΠΕΟ 
αποτελούν σήμερα το 1/3 του συνόλου των 
μελών. Μεγάλος αριθμός γυναικών εργοδοτείται 
σε ανοργάνωτους κλάδους και με καθεστώς 
ευέλικτης απασχόλησης. Σημειώνουμε θετικά τη 
σταθερά ανοδική μας πορεία στην οργάνωση 
των γυναικών, χωρίς βέβαια να εφησυχάζουμε . 
Τουναντίον, εκτιμούμε ότι υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια για ακόμα πιο καλά αποτελέσματα, 
αφού κατά γενική ομολογία, οι γυναίκες είναι 
πιο ευάλωτες σε άτυπες και αρρύθμιστες θέσεις 
εργασίας και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
για συνδικαλιστική προστασία. 

Είναι φανερό ότι η αύξηση της συμμετοχής της 
γυναίκας στο συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί 
και πρέπει να προέλθει από την οργάνωση 
των νέων κλάδων της οικονομίας, κυρίως 
του τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα του 
εμπορίου.  Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται 
να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες και 
να εντατικοποιηθούν προγράμματα επαφής, 
σε συνδυασμό με επεξεργασία θέσεων για 
τις γυναίκες αλλά και με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους στους κλάδους αυτούς.

Μεγαλύτερη αδυναμία παρουσιάζουμε στην 
οργάνωση νέων εργαζομένων. Σταδιακά, 
μειώνεται ο αριθμός των νεοεισερχομένων μελών 
που είναι κάτω των 30 χρόνων. Αυτό έχει να 
κάνει κυρίως με το γεγονός ότι οι νέοι, που στην 
πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, απορροφούνται σε κλάδους 
χωρίς συνδικαλιστική παράδοση. Από την άλλη 
όμως, δεν πρέπει να αγνοούμε και τυχόν δικές 
μας αδυναμίες στην προσέγγιση των νέων 
εργαζομένων.  

Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα πιστεύουμε 
ότι το Κίνημα της ΠΕΟ , πρέπει να ενδυναμώσει  
την επαφή και την παρέμβαση του σε ζητήματα 
που αφορούν τους νέους εργαζόμενους . Στην 
κατεύθυνση αυτή  θα βοηθήσει η  ανάδειξη και 
διεκδίκηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που 
τους απασχολούν.

Τέλος, μια άλλη καθοριστική παράμετρος 
είναι η ανάγνωση και η αντιμετώπιση των 
πραγματικοτήτων που διαμορφώθηκαν στη 
σύνθεση της Κυπριακής εργατικής τάξης. Σε 
βασικούς κλάδους της οικονομίας, κλάδους με 
παραδοσιακά ψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα, 
όπως πχ η ξενοδοχειακή βιομηχανία, η μη 
Κύπριοι εργαζόμενοι φτάνουν ή και ξεπερνούν το 
50% , αν και γενικά η τάση είναι να μειώνεται το 
ποσοστό λόγω της αυξημένης ανεργίας. Συνεπώς  
η συνεχής προσπάθεια για οργάνωση και ένταξη 
τους στα Συνδικάτα, πρέπει να εντατικοποιηθεί. 
Στοχευμένα, με πρόγραμμα, η κάθε Συντεχνία 
να αφιερώσει περισσότερο χρόνο προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Το 30% των μελών μας είναι μη κύπριοι. Η 
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συμμετοχή τους σε απεργίες και κινητοποιήσεις 
που είχαμε ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό 
είναι μεν θετικό, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλα 
περιθώρια στην οργάνωση και ένταξη τους 
στην καθημερινή δράση του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος.

Η πορεία οργανωτικής ανάπτυξης
της ΠΕΟ τα χρόνια που ανασκοπούμε

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ψηλός βαθμός 
οργανωτικότητας μιας οργάνωσης,  όπως είναι 
η ΠΕΟ, και συνεπώς  η οργανωτική ισχύς που 
διαθέτει, αντανακλάται ανάλογα στην άρθρωση 
του λόγου, στη διαπραγματευτική της δύναμη 
αλλά και την ευρύτερη επιρροή που έχει στην 
κοινωνία. Ιδιαίτερα αφού λειτουργεί στα πλαίσια 
ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων, μέσα 
από το οποίο οι ισορροπίες των δυνάμεων 
που το συνιστούν, έχουν καθοριστικό ρόλο, 
είναι φυσιολογικό να δίνουμε έμφαση στην 
οργανωτική μας ανάπτυξη. Η ΠΕΟ, ήταν και 
συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό 
μελών συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου με 
ισχυρούς, συγκροτημένους και αποτελεσματικούς  
μηχανισμούς. 

Το 26ο Συνέδριο της ΠΕΟ, το οποίο συνήλθε 
το Δεκέμβριο του 2012, είχε ασχοληθεί με 
ιδιαίτερη ευαισθησία και είχε εμβαθύνει στην 
ανάγκη περαιτέρω οργανωτικής ενδυνάμωσης 
του κινήματος. Μετά από διεξοδική συζήτηση, 
το Συνέδριο μέσα από μια πολυσέλιδη και 
αναλυτική απόφαση, έδωσε τις κατευθύνσεις για 
την οργανωτική δουλειά.

Συνοπτικά, η απόφαση καλούσε τα σώματα του 
κινήματος να εργαστούν ούτως ώστε  ¨Η συνεχής 
προσπάθεια για βελτίωση  της οργανωτικής 
θέσης της ΠΕΟ πρέπει να συνεχίσει να είναι το 
πιο σημαντικό οργανωτικό μας καθήκον. Όσο πιο 
ισχυροί είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικοί είναι 
και οι αγώνες μας προς όφελος των εργαζομένων.   

Ο δρόμος για να το πετύχουμε περνά μέσα από 
την οργάνωση νέων τόπων δουλειάς, την εγγραφή 
νέων μελών και τη βελτίωση της δράσης και της 
οργανωτικής μας θέσης στις ήδη οργανωμένες 
επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση, να δοθεί στους κλάδους με τους 
περισσότερους ανοργάνωτους εργαζομένους, 
όπως στους τομείς των Υπηρεσιών και του 
Εμπορίου, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια και στους άλλους κλάδους. 

Να στοχεύσουμε ιδιαίτερα στην οργάνωση των 
νέων εργαζομένων και των μεταναστών, όπου η 
οργανωτικότητα παρουσιάζεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα. 

Η αξιοποίηση της νομοθεσίας που εκσυγχρονίζει 
τις εργασιακές σχέσεις και κατοχυρώνει το 
δικαίωμα οργάνωσης, μέσα από συγκεκριμένες 
διαδικασίες που προβλέπει, είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο που επιβάλλεται να αξιοποιούμε, μέσα 
στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν.¨

Στη βάση της συνεδριακής της απόφασης 
στηρίχτηκε η οργανωτική δράση την περίοδο 
που ανασκοπούμε. Σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε 
νέους τρόπους για το καταρτισμό του οργανωτικού 
και του οικονομικού πλάνου, έτσι ώστε να είναι 
εφικτοί μεν αλλά πάντοτε φιλόδοξοι.

Προσέξαμε τη λειτουργία των μηχανισμών 
μας ώστε να καταστούν πιο ουσιαστικοί και 
αποδοτικοί, με την παράλληλη προσπάθεια 
κάποιων αλλαγών της οργανωτικής μας δομής. 
Συνεχίσαμε να παίρνουμε καινοτόμες αποφάσεις 
οι οποίες βοήθησαν τόσο τη λειτουργία μας, 
όσο και την οργανωτική μας ανάπτυξη όπως 
π.χ το νέο μηχανογραφικό πρόγραμμα που 
ήδη εφαρμόζεται το οποίο μας δίνει μεγάλες 
δυνατότητες πιο σωστής παρακολούθησης της 
δουλειάς μας.

Καθορίσαμε τον τομέα της σύνδεσης μελών ως 
τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο θα έπρεπε 
να κατευθύνεται η υπόλοιπη μας οργανωτική 
δουλειά. Ααναπόφευκτα, η κρίση κτύπησε κυρίως 
τομείς που είχαμε ισχυρή οργάνωση. Χιλιάδες 
μέλη μας βρέθηκαν στην ανεργία. Με την δουλειά 
μας, περιορίσαμε τις απώλειες που είχαμε, 
σταθεροποιήσαμε την οργανωτική μας βάση και 
είμαστε σήμερα σε φάση ανάκαμψής.

Στο κέντρο της προσοχής μας ήταν και η 
αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Επιτροπών 
και της αναβάθμισης της παρουσίας μας στην 
Ύπαιθρο με την επαναδραστηριοποίηση των 
Γραφείων της ΠΕΟ. Σημειώνουμε θετικά την 
πρόοδο που έγινε ως προς την επαφή με τις 
τοπικές μας επιτροπές και την θεσμοθέτηση 
των ετησίων ακτίβ  που έγιναν σε όλες τις 
επαρχίες. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο 
και για τα γραφεία Υπαίθρου, όπου χρειάζεται  
επανασχεδιασμός της δουλειάς μας.

Παλέψαμε για να μην εισχωρήσουν στους 
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μηχανισμούς μας φαινόμενα ηττοπάθειας, 
μοιρολατρίας και εσωστρέφειας.

Προσπαθήσαμε να δώσουμε περισσότερη 
σημασία στο δημιουργικό έλεγχο της δουλειάς μας, 
μέσα από τα συλλογικά όργανα των μηχανισμών 
μας. Καθορίσαμε πως πρέπει συνεχώς να 
αναπτύσσουμε την έκφραση της συλλογικότητας 
με τη σωστή λειτουργία των μηχανισμών μας. Να 
προωθούμε και να ενθαρρύνουμε την έκφραση 
απόψεων, να προωθούμε και να ενθαρρύνουμε 
το στοιχείο της κριτικής και της αυτοκριτικής, 
στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή και δημιουργική 
λειτουργία των σωμάτων και των μηχανισμών 
μας.

Η  υλοποίηση αυτών των στόχων θα έχει ως 
αποτέλεσμα την υλοποίηση του κύριου μας 
στόχου και της κύριας μας αποστολής που είναι 
η προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των 
εργαζομένων. Η απόκρουση των επιθέσεων και 
ο περιορισμός των απωλειών.

Στη βάση των πιο πάνω, θα εκτιμήσουμε τα 
αποτελέσματα που είχαμε στην υπό ανασκόπηση 
περίοδο. 

Οργανωτικά Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα που είχαμε στην υπό 
ανασκόπηση περίοδο, είναι φανερό ότι παρά τα 
αρνητικά δεδομένα που είχαμε λόγω της κρίσης, 
αντέξαμε στις πιέσεις, περιορίσαμε τις απώλειες 
και από το 2016 είμαστε σε πορεία επανάκτησης 
των δυνάμεων μας και διατηρήσαμε τις δυνάμεις 
μας. 

Η σύγκριση μεταξύ των τελικών αποτελεσμάτων 
του 2011 με αυτά του 2016, μας δίνει αυτό το 
μήνυμα και θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας αν 
δεν το αναγνωρίζαμε.

Τα αποτελέσματα στους βασικούς οργανωτικούς 
τομείς του πλάνου, που είναι η οργάνωση νέων 
μελών, των νέων επιχειρήσεων, οι συνδρομές και 
τα μέλη, αποδεικνύουν τα πιο κάτω αφού:

(α) Στην είσπραξη των συνδρομών, συγκριτικά 
με το 2011  έχουμε μείωση 32.6% ή σε ποσά 
το 2016 εισπράξαμε 1,683,814 ευρώ λιγότερα 
σε σχέση  2011 . Οι συνδρομές είναι το 
βασικότερο έσοδο στους προϋπολογισμούς 
μας. Η απώλεια στο 1/3 περίπου των εσόδων 
αντιμετωπίστηκε με την λήψη μέτρων έτσι ώστε 
να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των 

μηχανισμών μας. Δύσκολες αποφάσεις, όμως 
συντροφικά και με γνώμονα το μέλλον και την 
προοπτική του κινήματος πήραμε συλλογικά .
Η μείωση των συνδρομών δεν οφείλεται μόνο 
στην μείωση των μελών αλλά και στην μείωση 
του ποσού της συνδρομής από τα μέλη. Όπου 
είχαμε μειώσεις μισθών, αναλογικά μειώθηκε 
και το ύψος της συνδρομής.

(β) Στην οργάνωση Νέων Επιχειρήσεων,  
στα ππέντε χρόνια που    ανασκοπούμε,  
οργανώσαμε 789, έναντι 1768 τα χρόνια 2008 – 
2012. Ενώ δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός 
των νέων επιχειρήσεων που οργανώσαμε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που είχαμε, 
εντούτοις είναι φανερό ότι η αδυναμίας μας 
εντοπίζεται στο γεγονός ότι λίγες από αυτές είναι 
μεγάλες επιχειρήσεις. Παρά τις προσπάθειες 
που έγιναν, παρά τις αποφάσεις που πήραμε, 
χρειάζεται πιο αποφασιστική προσπάθεια.

(γ) Εγγράψαμε αυτά τα πέντε χρόνια 30964 
νέα μέλη, έναντι 43,853 την τετραετία 2008 – 
2012. Πρόκειται για πολύ θετικό αποτέλεσμα. 
Η συγκριτική μείωση αιτιολογείται βέβαια αφού 
μειώθηκαν δραστικά οι προσλήψεις στους 
τόπους δουλειάς. Όπως όμως διαπιστώνουμε 
και στο τομέα των νέων επιχειρήσεων, η 
πλειοψηφία των νέων μελών προέρχεται μέσα 
από τις ήδη οργανωμένες επιχειρήσεις. Αυτό 
είναι μεν θετικό, αλλά από μόνο του δεν θα 
αναπληρώσει τις απώλειες που είχαμε. Είναι 
για αυτό που ξανατονίζουμε την σημασία της 
οργάνωσης νέων επιχειρήσεων.

(δ) Αναφορικά με τα μέλη εφόρου, η εικόνα 
είναι ανάλογη με τα πιο πάνω. Η μείωση κατά 
30% περίπου των μελών από το 2011, είναι 
συνυφασμένη με τα συνολικά αποτελέσματα 
που είχαμε. Βέβαια, διαφέρουν οι συνθήκες 
ανάλογα με τους κλάδους και τις επιπτώσεις 
που είχαν από την κρίση. Για παράδειγμα στις 
κατασκευές, στο μέταλλο και την βιομηχανία, 
η μείωση είναι μεγαλύτερη, στις υπηρεσίες 
είναι πολύ χαμηλή, ενώ στα ξενοδοχεία έχουμε 
ελαφριά αύξηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που 
αξιολογούμε θετικά είναι ότι οι απώλειες μας 
οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε απολύσεις 
και όχι σε άλλους λόγους.

Ως αποτέλεσμα αυτής της καλής δουλειάς, 
κατορθώσαμε να απορροφήσουμε τους 
κραδασμούς που δημιούργησε η κρίση, 
σταθεροποιήσαμε τις δυνάμεις μας και είμαστε 
σε ανοδική πορεία.
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Αυτά τα αποτελέσματα αναμφίβολα μας βοηθούν 
τα μέγιστα στους δυο βασικούς στόχους του 
κινήματος. Δυνατοί Οργανωτικά που σημαίνει 
δύναμη στο κίνημα μας ώστε να μπορεί 
αποτελεσματικά να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των εργαζομένων, δυνατοί Οικονομικά ώστε να 
έχουμε καλύτερες δυνατότητες και προϋποθέσεις, 
για τη λειτουργία των μηχανισμών μας ώστε να 
μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο αποδοτικά, 
πιο ουσιαστικά στις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας.
Μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε 
στη γραμμή του ταξικού αγώνα. Μας δίνουν κύρος 
και διαπραγματευτική ισχύ να υπερασπιζόμαστε 
τα συμφέροντα των μελών μας.

Τοπικές Επιτροπές 

Το κεφάλαιο Τοπικές Επιτροπές ήταν για το 
κίνημα μας, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης 
της ΠΕΟ, ψηλά στις προτεραιότητες της και ο 
καθένας σήμερα αντιλαμβάνεται εύκολα το γιατί. 

Οι Τοπικές Επιτροπές, είναι η ψυχή και η 
καρδιά της όλης δράσης μας . Χωρίς σωστές 
και συγκροτημένες Τ.Ε. δεν μπορούμε να 
προσδοκούμε σε καλά αποτελέσματα.

Η σωστή λειτουργία των Τ.Ε. πρέπει πάντοτε να 
είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας.

Τα χρόνια που ανασκοπούμε είχαμε ανανέωση 
στα τοπικά μας στελέχη. Αρκετοί νέοι εργαζόμενοι 
εκλέγηκαν μέλη σε σώματα Συντεχνιών, κλαδικές 
και τοπικές επιτροπές. Σημασία έχει όμως να 
υπάρχει συνέχεια. Να δοθεί τέτοιο περιεχόμενο 
που όχι μόνο να μην ατονήσει, αλλά να 
αναβαθμιστεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή και 
δράση.  
 
Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να 
φροντίσουμε για την σωστή λειτουργία τους στην 
βάση αρχών.

Αυτές είναι:
- Εκλογή Τ.Ε. σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Τακτική επαφή με τα μέλη των Τ.Ε. 
και ενημέρωση τους για τα θέματα που 
απασχολούν τους εργαζόμενους του 
συγκεκριμένου κλάδου.

- Να φροντίσουμε η λειτουργία των Τ.Ε. 
να είναι ουσιαστική, με τακτικές συνεδρίες 
διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία τους. 

     
- Να συνεχίσουμε πιο οργανωμένα το θεσμό 
των ετήσιων Επαρχιακών Συνελεύσεων των 
Τ.Ε. σε κάθε Επαρχία.

- Να συνεχίσουμε και να αναβαθμίζουμε 
συνεχώς τις προσπάθειες για συνεχή 
επιμόρφωση των μελών των Τ.Ε.

- Το κύριο, είναι η ενθάρρυνση των τοπικών 
μας στελεχών στο χώρο εργασίας να 
διαδραματίζουν ηγετικό / καθοδηγητικό ρόλο, 
κάτι που προϋποθέτει την εμπλοκή τους  
στις  διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, 
στοιχείο το οποίο βοηθά τα μέγιστα την 
προσπάθεια μας, ως προς τον κύριο μας 
στόχο που είναι η επίλυση των προβλημάτων 
των εργαζομένων. Αποτελεί επίσης κίνητρο 
για τα τοπικά μας στελέχη η άμεση εμπλοκή 
τους στις διαπραγματεύσεις γιατί αυτό τους 
προσφέρει την ηθική ικανοποίηση αλλά και την 
αναγνώριση ότι έχουν ουσιαστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν 
τους εργαζόμενους.

Με αυτές τις κύριες βασικές κατευθύνσεις θα 
προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε τις Τ.Ε. και 
να τους δώσουμε το ρόλο που θα πρέπει να 
έχουν, χωρίς να τις υποσκελίζουμε, φαινόμενο το 
οποίο παρατηρείται  σε κάποιο βαθμό.

Γραφεία Υπαίθρου 

Η σύνδεση μας με την Ύπαιθρο, ιδιαίτερα 
στα πιο παλιά χρόνια, όταν λειτουργούσαμε 
Παραρτήματα, ήταν ένας από τους πιο 
καθοριστικούς παράγοντες που συνέβαλλε 
αποφασιστικά στην οργανωτική μας ανάπτυξη. 
Είχαμε μηχανισμούς  οι οποίοι βοηθούσαν 
ουσιαστικά στη συνδικαλιστική μας δράση και 
τροφοδοτούσαν συνεχώς την ΠΕΟ με στελέχη 
τα οποία συμμετείχαν δραστήρια σε όλους τους 
τομείς της οργανωτικής δομής του κινήματος.

Από την επαφή και τη σχέση με την ύπαιθρο, 
πέρα του οφέλους που είχαμε στον καθ’ 
αυτό οργανωτικό τομέα, είχαμε ακόμα ένα 
σημαντικό όφελος ως Συνδικαλιστικό Κίνημα, 
τη σχέση και επαφή μας με τους αγρότες, τους 
κτηνοτρόφους, τους καταστηματάρχες, γενικά 
τους μικρομεσαίους οι οποίοι είναι οι κοινωνικοί 
μας σύμμαχοι. Η σχέση μας με αυτό το κομμάτι 
της κοινωνίας εδράζεται πάνω στη συναντίληψη 
και την αλληλοκατανόηση και θεωρούμε πολύ 
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σημαντικό αυτή η σχέση να ενδυναμώνεται 
συνεχώς.

Η παρουσία μας στην ύπαιθρο και στους 
τόπους κατοικίας των εργαζομένων άρχισε να 
υποβαθμίζεται. Με εξαίρεση,  και αυτό θα πρέπει 
να τονιστεί, την ΕΚΥΣΥ, η οποία αναπτύσσει 
πλούσια δράση στους τόπους κατοικίας.

Χρειάζεται σήμερα να ασχοληθούμε επιστάμενα με 
το θέμα. Να λάβουμε υπόψη τις πραγματικότητες 
και να θέσουμε υλοποιήσιμους στόχους. Να 
δούμε και όπου είναι εφικτό να προχωρήσουμε 
σε:

(α) Στελέχωση των Γραφείων της ΠΕΟ. 

(β) Μόνιμων προγραμμάτων επαφής και 
όχι μόνο με αφορμή τους εορτασμούς της 
Πρωτομαγιάς.

(γ) Αξιοποίηση των στελεχών της ΕΚΥΣΥ. 

(δ) Ανάλυση σε συγκεντρώσεις γενικότερων 
θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.
     

Οφείλουμε να παραδεχτούμε, ότι υποτιμήσαμε 
τα τελευταία χρόνια αυτό τον τομέα. Δεν ήταν 
ψηλά στις προτεραιότητες μας, με αποτέλεσμα 
να αδρανήσει η επαφή μας με την ύπαιθρο.

Οι λόγοι που επιβάλουν την ανάγκη 
επαναδραστηριοποίησης τους δεν εξέλειπαν για 
αυτό και επιβάλλεται η συζήτηση και εμβάθυνση 
στο θέμα.

Επαφή με τους εργαζόμενους

Η θετική πορεία του κινήματος είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με το πόσο και σε ποιο βαθμό 
καταφέρνει να ενδυναμώνει τη σχέση του με τους 
εργαζόμενους και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
μαζί τους.  

Η κάθε περίοδος έχει τις δικές της ιδιομορφίες 
γι’ αυτό  προσαρμοζόμαστε ανάλογα.  Σήμερα, 
οι συνθήκες επιβάλλουν να εργαστούμε σκληρά 
και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να 
ανταποκριθούμε.

Η ΠΕΟ είναι δημιούργημα των εργαζομένων. 
Είναι το αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης από 
την πλευρά τους ότι ο κάθε ένας μόνος του είναι 

αδύναμος να αντιμετωπίσει την πίεση και την 
εκμετάλλευση των εργοδοτών. Ενωμένοι όμως, 
αποκτούν συλλογική ισχύ και διαπραγματευτική 
δύναμη. 

Για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους 
εργαζόμενους θα πρέπει πάνω απ’ όλα να 
εκφράζουμε έμπρακτα τα προβλήματα, τις έγνοιες 
και ανησυχίες τους. Να αφουγκραζόμαστε τις 
έγνοιες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 
τους.

Να μας αισθάνονται οι εργαζόμενοι, όχι ως 
μεσολαβητές που θα ακούσουμε το πρόβλημα 
και θα αναλάβουμε απλά την διεκπεραίωση 
του, αλλά να μας αισθάνονται ως καθοδηγητές, 
συμπαραστάτες στο πρόβλημα τους, που 
υπεύθυνα θα το αναλάβουμε από την αρχή μέχρι 
το τέλος.

Πέρα των πιο πάνω, δίνουμε επίσης σημασία στην 
ποιότητα ζωής, στα ενδιαφέροντα, στην υγεία, 
στη στέγαση, στη ψυχαγωγία, στην ανάπαυση 
των εργαζομένων, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας 
δράσης. 

Η δημιουργία δικών μας δομών για εξυπηρέτηση 
του πιο πάνω στόχου,  όπως πχ τα αναπαυτήρια, 
οι κατασκηνώσεις, τα Ταμεία Ευημερίας,  έχουν 
δώσει μια νέα διάσταση στην ποιοτική ανάπαυση 
των εργαζομένων, το ΕΤΚΑ κλπ, είναι δράσεις 
που είχαν θετική συμβολή στην πορεία μας. Ούτε 
όμως και σε αυτά τα θέματα έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια. Ιδιαίτερα αφού τα ΕΤΚΑ με την 
εφαρμογή του ΓΕΣΥ ουσιαστικά καταργούνται 
στην μορφή που λειτουργούν σήμερα, πρέπει 
σύντομα να ολοκληρωθεί ο προβληματισμός που 
άρχισε στο κίνημα για το πώς αποκαθιστούμε την 
απώλεια τους με νέες υπηρεσίες.

Η οργάνωση νέων τόπων δουλειάς και νέων 
μελών είναι ασφαλώς διεύρυνση των σχέσεων 
της ΠΕΟ με τους εργαζόμενους.  Μια διεύρυνση 
που έχει πιο άμεση σχέση με τη δυνατότητα του 
κινήματος να διαδραματίζει αποτελεσματικά το 
ρόλο του.  

Το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα στις δοσμένες 
συνθήκες να δημιουργήσουμε σχέσεις με χιλιάδες 
νέους εργαζόμενους οργανώνοντας τους στην 
ΠΕΟ, δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.  
Η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε είναι 
ακόμη πολύ μεγάλη και γι’ αυτό οι προσπάθειες 
πρέπει να ενταθούν.
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Οι τομές που έχουν γίνει στο κίνημα μας μέσα 
από ενοποιήσεις Συντεχνιών και τη δημιουργία 
νέων (ΠΑΣΕΥ), με στόχο την εγκαθίδρυση 
σχέσεων με τομείς της οικονομίας που μέχρι 
πρόσφατα ήταν εκτός του πεδίου δράσης μας, 
απόδωσαν.  Τα ζητήματα της δομής του κινήματος 
χρειάζεται να τα βλέπουμε συνεχώς και όπου 
κριθεί επιβεβλημένο να κάνουμε τομές που θα 
αυξάνουν την αποτελεσματικότητα μας.

Η σχέση μας με όλους τους εργαζόμενους είναι 
μια διαδικασία συνεχής, επίμονη και επίπονη.  
Η διαδικασία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με 
μεγαλύτερη ακόμα ένταση διότι αυτό επιβάλλουν 
οι απαιτήσεις των καιρών.

Βασικός στόχος των στελεχών της ΠΕΟ πρέπει να 
είναι η διαμόρφωση μελών με ταξική συνείδηση 
προβάλλοντας τη σημασία της οργάνωσης, της 
συλλογικότητας, του αγώνα, και της διεκδίκησης.

Η επαφή  των στελεχών του κινήματος με τους 
εργαζόμενους είναι αυτή που διατηρεί,  δυναμώνει 
και  ατσαλώνει τη σχέση της ΠΕΟ με την κοινωνία.

Η επαφή   γίνεται  μέσα από τις καθημερινές 
επισκέψεις των επαγγελματικών στελεχών στους 
τόπους δουλειάς αλλά και  από προγράμματα 
επισκέψεων των ηγετικών στελεχών , τα οποία 
καταρτίζονται  από το ΚΟΓ ή  τα Τ.Σ.  Οι μέχρι 
σήμερα εμπειρίες μας στον τομέα αυτό δείχνουν 
ότι και οι δύο μορφές επαφής είναι αναγκαίες. 
Υπάρχει όμως υποχώρηση σε αυτό τον τομέα και 
για αντικειμενικούς αλλά και για υποκειμενικούς 
λόγους.

Ο καταρτισμός προγραμμάτων από τις επαρχίες 
για επισκέψεις ηγετικών  και άλλων στελεχών 
σε τόπους δουλειάς με διάφορες ευκαιρίες,  
όπως η Πρωτομαγιά, η Μέρα της Γυναίκας, τα 
προβλήματα γενικού ενδιαφέροντος και άλλα,  
δίνουν την ευκαιρία άμεσης επαφής με τους 
εργαζόμενους. Δίνεται επίσης και στους ίδιους 
τους εργαζόμενους η δυνατότητα να έρθουν 
σε επαφή με τα ηγετικά  στελέχη της ΠΕΟ, να 
ακούσουν το λόγο της ΠΕΟ και να εκφράσουν 
τις δικές τους απόψεις και θέσεις για τα εργατικά 
ζητήματα.  

Ο καταρτισμός προγραμμάτων, επισκέψεων 
και επαφών, ηγετικών    στελεχών σε  τόπους 
δουλειάς σε τακτά χρονικά διαστήματα, ικανοποιεί 
το σύνολο των εργαζομένων και  επιτυγχάνει το 
στόχο της ΠΕΟ για επαφή ανάμεσα σε όλες τις 
βαθμίδες στελεχών. 

Η  ΠΕΟ είναι γέννημα και θρέμμα των εργαζομένων 
και ως τέτοια πρέπει να παραμείνει. Τα θέματα των 
σχέσεων και επαφών της με τους εργαζόμενους 
είναι τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα.  Σ’ αυτά 
τα χρόνια κατάφερε να επιβιώσει γιατί ακριβώς, 
πέραν από την δράση της είναι βαθιά ριζωμένη 
στην συνείδηση των εργαζομένων.

Με την ενδυνάμωση και τη σύσφιξη ακόμα 
περισσότερο αυτών των σχέσεων και επαφών, 
όπως επιβάλλεται και μέσα από τις νέες 
συνθήκες, η ΠΕΟ θα συνεχίσει να δυναμώνει και 
να αναπτύσσεται, για να μπορεί να διαδραματίζει 
ακόμα καλύτερα το ρόλο που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
της καθόρισαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Γενικό Συμβούλιο

Το 26ο Συνέδριο της ΠΕΟ εξέλεξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.   Ο τρόπος εκλογής έγινε με 
βάση τις πρόνοιες του καταστατικού (άρθρο 10 παράγραφος 5) που προνοεί τον καταρτισμό ψηφοδελτίου 
με αλφαβητική σειρά, τον καθορισμό χωρίς εκλογή ως μελών Γ.Σ. των εκάστοτε Γραμματέων των Τ.Σ., 
των Γ.Γ. Συντεχνιών και του. Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ (άρθρο 6 παράγραφος 13) καθώς και την διασφάλιση 
εκλογής τοπικών στελεχών τουλάχιστον μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των μελών (άρθρο 16 
παράγραφος 5).

Eξ’ οφίκιο μέλη του Γενικού Συμβουλίου

1.Μιχάλης Παπανικολάου  Γ.Γ. Οικοδόμων

2. Μιχάλης Αρχοντίδης  Γ.Γ. ΠΑΣΥΕΚ

3. ΄Αθως Ελευθερίου   Γ.Γ. ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ

4. Χαράλαμπος Πρατσής  Γ.Γ. ΣΕΒΕΤΤΥΚ

5. Παναγιώτης Ρήγας   Γ.Γ. ΣΕΜΜΗΚ

6. Σάββας Τούλουπος   Γ.Γ. ΠΑΣΕΥ

7. Λευτέρης Γεωργιάδης  Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ

8. Αντώνης Νεοφύτου   Γ.Γ. ΣΗΔΗΚΕΚ

9. Χαράλαμπος Ηρακλείδης  Γραμματέας Τ.Σ. Λευκωσίας

10. Ευάγγελος Ευαγγέλου  Γραμματέας Τ.Σ. Αμμοχώστου

11. Δημήτρης Χριστοδούλου  Γραμματέας Τ.Σ. Λεμεσού

12. Μάριος Πρατζιώτης  Γραμματέας Τ.Σ. Λάρνακας

13. Αντρέας Φακοντής  Γραμματέας Τ.Σ. Πάφου

14. Κώστας Σκαρπάρης  Γ.Γ. ΕΚΥΣΥ
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Αγγέλα Ιωάννου Λοίζου

Άγγελος Αγγελοδήμου

Αδάμος Αντρέου

Αδάμος Καταλάνος

Άδωνης Παπαχριστοφόρου

Αλέκος Ακονά

Αλέξης Αλεξίου

Ανδρούλα Χρυσάνθου

Αντρέας Αντρέου

Αντρέας  Γεωργίου Κωνσταντίνου

Αντρέας Θωμά

Αντρέας Ιωαννίδη

Αντρέας Κόμπο

Αντρέας Κουλλαπή

Αντρέας Κουννή

Αντρέας Κυριάκου

Αντρέας Μηνά

Αντρέας Νεοφύτου

Αντρέας Παυλικκά

Αντρέας Στρογγυλό

Αντρέας Τραχανά

Αντρέας Φακοντή

Αντρέας Ζαχαρία (Κίκκος)

Άντρη Αγαθοκλέους

Άντρη Γιώργου Δημητρίου

Άντρη Παναγιώτου Δημητρίου

Αντώνης Λαζάρου

Αντώνης Σιαθά

Αντώνης Ψηλογένη

Άριστος Αριστοτέλους

Αριστοφάνης Δημοσθένους

Αχιλλέας Μαλαχουρίδη

Βασίλης Γεωργίου

Γεωργία Βασιλείου

Γεώργιος Ευφραιμίδη

Γιαννάκης Ιωάννου

Γιασεμής Αδαμίδη

Γιώργος Επαμεινώνδα

Γιώργος Ιουλιανό

Γιώργος Κύπρου

Γκοκσιούν Ρεσά

Γλαύκος Κωνσταντίνου

Γρηγόρης Γρηγόρη

Δημήτρης Επιφανείου

Δημήτρης Θεοτή

Δημήτρης Πέτρου Κωνσταντίνου

Δημήτρης Πέτρου Κωνσταντίνου

Δημήτρης Στρογγυλό

Δώρος Χαριλάου

Έλενα Βουνιώτου

Ελευθέριος Μίτα

Έλλη Χριστοφόρου

Ερίκκος Ζήσιμο

Ευτύχιος Παπάμιχαηλ

Κυριάκος Δημήτρη Κυριάκου

Κωνσταντίνος Κυριάκου

Κώστας κου Κωνσταντίνου

Κώστας Ρώσσο

Κώστας Στέλιου Κωνσταντίνου

Κώστας Χ' Θωμά

Κώστας Χριστοδουλίδη

Κώστας Χρίστου

Κωστάκης Θεοδώρου

Λία Μουσουπέτρου

Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Χριστοδούλουλου Συγγέρη

Μαρία Ψαρά

Μαρίνα Κούκου

Μάρκος Τσιηφτέ

Μηνάς Μηνά

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ

Μιχάλης Τσικκουρή

Νάτια Κυρίτση

Νεόφυτος Άσσο

Τις υπόλοιπες 112 θέσεις κατάλαβαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογής κατά αλφαβητική σειρά
οι ακόλουθοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες:

Νεόφυτος Κυριάκου

Νεόφυτος Ττιμινή

Νίκος Αντρέου

Νίκος Βρυώνη

Νίκος Γρηγορίου

Νίκος Σαββίδη

Νίκος Τσαγγάρη

Πάμπης Κυρίτση

Πάμπος Αναστασίου

Πάμπος Κυλίλη

Παναγιώτης Κουμπάρου

Πανίκος Ιεράρχη

Πανίκος Λασέττα

Πάνος Παναγιώτου

Παντελής Γεωργίου

Παντελής Παντελίδη

Παύλος Καλοσυνάτο

Πέτρος Κουζάρη

Πέτρος Κουλέρμου

Πέτρος Χήρα

Πιερής Πιερή

Σαββάκης Κωνσταντίνου

Σαλώμη Καραπάσιη

Σίμος Ευτυχίου

Σούλα Κρασά

Σταύρος Αντρέου

Σωτήρης Θεράποντος

Σωτήρης Φελλά

Τζιωρτζίνα Αντρέου

Χαρούλα Σόλου

Χρήστος Σκαρπάρη

Χριστάκης Δημήτρη

Χριστάκης Καυκαρίδη

Χρίστος Τομπάζο

Χρίστος Χριστοφή

Χρύσανθος Αντωνιάδη

Χρύσω Λουκαρή

Χρύσω Ρήγα



102

Το Γ.Σ. λειτούργησε αρκετά ικανοποιητικά κατά 
την υπό ανασκόπηση περίοδο.

Συνεδρίασε 20 φορές, αριθμός μεγαλύτερος από 
αυτό που καθορίζει το καταστατικό (τρεις φορές 
τον χρόνο).

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις 
συνεδρίες του Γ.Σ., όπου κρινόταν σκόπιμο, ήταν 

Γενικός Γραμματέας  Πάμπης Κυρίτσης
Αν. Γενικός Γραμματέας Σωτήρης Φελλάς
Κ.Ο.Γραμματέας  Χρίστος Τομπάζος
Γενικός Ταμίας   Δημήτρης Κωνσταντίνου

Αξιωματούχοι

Το 2013 με την αφυπηρέτηση των συναδέλφων Σωτήρη Φελλά και Δημήτρη Κωνσταντίνου, το Γ.Σ 
έκλεξε την συν. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στην θέση του Αν. Γενικού Γραμματέα και τον συν. Χρίστο 
Τομπάζο στην θέση του Γενικού Ταμία, παράλληλα με τα καθήκοντα του σαν Κ.Ο.Γ

διευρυμένες, δηλαδή έπαιρναν μέρος όλα τα 
επαγγελματικά στελέχη της Ομοσπονδίας.

Το Γ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία εξέλεξε με 
βάση το καταστατικό τους αξιωματούχους 
της Ομοσπονδίας, τα μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του 
Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου.
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Εκτελεστικό Συμβούλιο

Με βάση το καταστατικό οι Γ.Γ. των Συντεχνιών, οι Γραμματείς των Τ.Σ. και τα εκλεγμένα μέλη του Ε.Γ. 
είναι αυτόματα μέλη του Ε.Σ.

Πέραν των πιο πάνω ex officio μελών, εκλέγηκαν ως μέλη του Ε.Σ. και οι συν. Ανδρέας Παυλικκάς, 
Δημήτρης Κωνσταντίνου, Νίκος Γρηγορίου, Μαρίνα Κούκου, Πιερής Πιερή, Παύλος Καλοσυνάτος. 

To Εκτελεστικό Συμβούλιο, είναι το σώμα που υλοποιεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου  και 
διαχειρίζεται τα ζητήματα  που αφορούν την τρέχουσα δράση της ΠΕΟ.

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά. Συνερχόταν σε τακτική βάση και 
αποφάσιζε για τα σοβαρά ζητήματα πολιτικής που απασχολούσαν το κίνημα.
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Εκτελεστικό Γραφείο 

Με βάση το καταστατικό ο Γ.Γ., ο Αν.Γ.Γ. και ο Κ.Ο.Γ. είναι μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου (ex officio).  
Το Γ.Σ. έκλεξε τα υπόλοιπα μέλη ως εξής:

1. Πάμπης Κυρίτσης   Γενικός Γραμματέας  ex officio
2. Σωτήρης Φελλάς   Αν. Γ. Γραμματέας ex officio
3. Χρίστος Τομπάζος    Κ.Ο.Γ. ex officio
4. Άθως Ελευθερίου
5. Λευτέρης Γεωργιάδης
6. Μιχάλης Παπανικολάου

Από το 2013 στο Ε.Γ συμμετείχε η συν. 
Σωτηρούλλα Χαραλάμπους ως Α.Γ.Γ.

Στις συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου, 
παρακάθεται και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 
ΠΕΟ, Πιερής Πιερή.

Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδρίαζε σε 
εβδομαδιαία βάση και ασχολείτο με τα καθημερινά 
ζητήματα της Ομοσπονδίας. Κατά την υπό 
ανασκόπηση περίοδο το Ε.Γ, λειτούργησε αρκετά 
ικανοποιητικά, γεγονός που συνέβαλε στην 
ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο ΠΕΟ

Το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο, είναι το 
σώμα εκείνο που ασχολείται εξειδικευμένα 
με την οργανωτική ανάπτυξη της ΠΕΟ. 
Επικεφαλής του είναι ο Κεντρικός Οργανωτικός 
Γραμματέας της ΠΕΟ και σε αυτό συμμετέχουν 
οι οργανωτικοί γραμματείς ή άλλος εκπρόσωπος 
των Συντεχνιών, οι γραμματείς των Τ.Σ και οι 
επικεφαλής των γραφείων Γυναικών, Νεολαίας 
και Μηχανογράφησης.

Την περίοδο που ανασκοπούμε το ΚΟΓ 
λειτούργησε ικανοποιητικά. Πραγματοποίησε19 
συνεδρίες και διαμόρφωσε εισηγήσεις για αρκετά 
ζητήματα που αφορούν την οργανωτική μας 
δουλειά.

Πέραν από την διαμόρφωση και έλεγχο της 
πορείας υλοποίησης του πλάνου, το ΚΟΓ 
συζήτησε και διαμόρφωσε προτάσεις για την 
οργάνωση νέων επιχειρήσεων και νέων μελών, 
το μηχανογραφικό σύστημα, το εργατικό βήμα 
και άλλα.

Πραγματοποίησε επίσης αναλύσεις της 
οργανωτικής μας κατάστασης και εξήγαγε 

συμπεράσματα που βοηθούν στην διαμόρφωση 
πολιτικής και στρατηγικής.

Αν και το ΚΟΓ είναι βοηθητικό σώμα, εντούτοις 
ο ρόλος του είναι σημαντικός για την οργανωτική 
μας δουλειά.

Σαφώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και 
το νέο ΚΟΓ θα πρέπει να συζητήσει διεξοδικά 
τον ρόλο που χρειάζεται να διαδραματίσει μέσα 
σε αυτές τις συνθήκες, ειδικότερα ως προς 
την υλοποίηση ριζοσπαστικών προτάσεων για 
βελτίωση της οργανωτικής μας κατάστασης.

Εξειδικευμένα Γραφεία και Τμήματα της 
ΠΕΟ

Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 
ΠΕΟ

Τα χρόνια που καλούμαστε να  ανασκοπήσουμε τη  
δράση του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων 
της ΠΕΟ προς το 27ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας,  
σηματοδοτούνται με την εκλογή της Δεξιάς στην 
προεδρεία του κράτους και την εφαρμογή ενός 
αντεργατικού μνημονίου λιτότητας που έπληξε 
σοβαρά την όποια πρόοδο είχαμε πετύχει τα 
προηγούμενα χρόνια στο κεφάλαιο γυναίκα και 
απασχόληση και στον τομέα της ισότητας μεταξύ 
των ανδρών και γυναικών. 

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της 
ΠΕΟ συνέχισε να αγωνίζεται σε ένα δύσκολο 
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 της Έκθεσης 
Δράσης. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται 
επίσης αναλυτικά  τα ζητήματα που αφορούσαν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
εργασία και γενικότερα στην κοινωνία και τις 
επιπτώσεις που επήλθαν την υπό ανασκόπηση 
περίοδο,   τις θέσεις και τη συμβολή μας στην 
προώθηση τους.  
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Το Γραφείο,  βασισμένο στο  ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης του, το οποίο εγκρινόταν  από το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ και   υλοποιείτο  
με την συνεργασία των Τμηματικών Συμβουλίων 
και των Συντεχνιών, ανέπτυξε μια πλούσια 
δράση.  Επιδίωξε μέσα από την επαφή, 
διαφώτιση και κινητοποίηση των εργαζομένων,   
μια συνεχή και αμφίδρομη σχέση με τα μέλη 
της ΠΕΟ και ειδικότερα με τις εργαζόμενες, με 
στόχο οι ίδιες οι εργαζόμενες να συμμετέχουν  
στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων. 
Εκτιμούμε ότι η παρέμβαση  και η δράση του 
Γραφείου συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη 
και προώθηση σημαντικών ζητημάτων με την 
δημιουργική συμμετοχή του στις συζητήσεις σε 
διάφορες επιτροπές, φορείς, υπουργεία   και 
κοινοβουλευτικές επιτροπές.
 
Το Γραφείο Γυναικών εργάστηκε για την συνεχή 
επιμόρφωση και ενημέρωση των εργαζομένων 
καθώς και την κατάρτιση των συνδικαλιστικών 
στελεχών. Εντάχθηκαν  στη συνδικαλιστική 
σχολή της ΠΕΟ και στη μορφωτική δουλειά 
των συντεχνιών, ζητήματα και νομοθεσίες 
που αφορούν την ισότητα και κυκλοφόρησε 
ενημερωτικά έντυπα. Επίσης η προώθηση των 
θέσεων μας και η ανάδειξη διαφόρων θεμάτων 
γινόταν μέσα  από εξειδικευμένες εκδηλώσεις του 
Γραφείου.

Εκστρατεία 8ης του Μάρτη
Σημαντικότερη ετήσια δράση του ήταν η 
παγκύπρια εκστρατεία για την 8η του Μάρτη, η 
οποία  έχει καθιερωθεί ως η μαζικότερη επαφή με 
τις εργαζόμενες στους τόπους δουλειάς και έχει 
αγκαλιαστεί απ’ όλο το κίνημα της ΠΕΟ. Μέσα 
από τις εκατοντάδες επαφές και  συνελεύσεις  
στους τόπους εργασίας, η ΠΕΟ ενημερώνει τις 
γυναίκες για τη δράση και τους στόχους της γύρω 
από τα ζητήματα της εργασίας και της ισότητας. 
Κάθε χρόνο γίνεται επίσκεψη σε 1500 τόπους 
εργασίας και ερχόμαστε σε επαφή με 24,000 
εργαζόμενες περίπου.

Πέρα από τις εκδηλώσεις στους χώρους εργασίας 
το Γραφείο πραγματοποιεί   εκδηλώσεις σε όλες 
τις επαρχίες. Στην Λάρνακα/Αμμόχωστο και 
Πάφο οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με 
την ΠΟΓΟ.

Στη Λευκωσία η εκδήλωση έχει πάρει το 
χαρακτήρα κεντρικής εκδήλωσης της ΠΕΟ. Το 
2014, 2016 και 2017 δεδομένων των πολιτικών 
και οικονομικών συνθηκών,  έγιναν πορείες 

προς το Υπουργείο Εργασίας, το Προεδρικό και 
το Λήδρα Πάλας, αντίστοιχα σε συνεργασία με 
ΠΟΓΟ και άλλες κοινωνικές οργανώσεις. 

Φθινοπωρινές εκδηλώσεις
Το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνου 
πραγματοποιούμε  εκδηλώσεις με θέματα 
ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος κύρια  
από το Γραφείο Λάρνακας –Αμμοχώστου και 
Λεμεσού.  Πάντοτε κύριος στόχος μας ήταν η 
ενημέρωση των εργαζομένων σε συνδυασμό 
με τη ψυχαγωγία τους και επιδίωξη μας ήταν η 
συνεχής αναβάθμιση των εκδηλώσεων αυτών.
Στα τέσσερα χρόνια που ανασκοπούμε έγιναν 12 
εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν  γύρω στις 2000 
εργαζόμενες.

Κοινές δράσεις με τις Τουρκοκύπριες
Πέραν από την αξιοποίηση της 8ης του Μάρτη 
για διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τις 
Τουρκοκύπριες επιδιώξαμε σε συστηματική βάση 
την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας 
μέσα από τη διοργάνωση συζητήσεων, 
σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων.

Μορφωτική δραστηριότητα
Όπως ήδη αναφέρεται  και πιο πάνω, στον τομέα 
της διαφώτισης  δώσαμε βάρος στην ενημέρωση, 
κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών μας 
γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα, 
τόσο με τη διοργάνωση δικών μας σεμιναρίων 
όσο και με τη συμμετοχή τους σε διάφορες 
διοργανώσεις άλλων φορέων και οργανισμών. 

Η μορφωτική δουλειά πρέπει να είναι μια 
διαρκής προσπάθεια γιατί συνεχώς προκύπτουν 
νέα θέματα,  που χρήζουν καλής γνώσης και 
εξειδίκευσης και είναι απαραίτητο εφόδιο στην 
επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που 
προκύπτουν αλλά και στην εφαρμογή όλων των 
δικαιωμάτων.

Διάφορες άλλες Δραστηριότητες
Το Γραφείο Γυναικών συνέχισε και σε αυτή την 
περίοδο να πραγματοποιεί  άλλες εκδηλώσεις 
με διάφορες  ευκαιρίες όπως τις Γιορτές των 
Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Μέρας του 
Παιδιού, τη Μέρα της Μητέρας κ.α σε συνεργασία 
με τα Τμηματικά Συμβούλια, την Εργατική 
Νεολαία, την ΕΚΥΣΥ  και τη ΠΟΓΟ. Οι εκδηλώσεις 
αυτές απευθύνονταν σε παιδιά, σε άτομα τρίτης 
ηλικίας και σε  άλλες ομάδες.

Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις μεταφέραμε 
την κοινωνική πολιτική της ΠΕΟ δηλώνοντας 
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ταυτόχρονα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας 
σε αυτές τις  ομάδες με τις οποίες αναπτύξαμε   
μια διαχρονική   σχέση. 

Από το 2013 και λόγω των πολλών προβλημάτων 
που δημιούργησε η οικονομική κρίση και η 
ανεργία, το Κίνημα μας ίδρυσε το Λαϊκό Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο το Γραφείο 
και η ΠΕΟ ήταν βασικί παράγοντες  της 
λειτουργίας και δράσης του.

Συμμετοχή σε διάφορους φορείς
Το Γραφείο Γυναικών συνέχισε όλα αυτά τα 
χρόνια την εξειδικευμένη του παρέμβαση  στην 
κοινωνία ευρύτερα,  στη ΠΕΟ και τις συντεχνίες 
της. Οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες μας 
σε διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τις 
εργαζόμενες γυναίκες έχουν αναδείξει την ΠΕΟ 
ως μια οργάνωση με συγκροτημένη πολιτική 
στα ζητήματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Σημαντικό μέρος της δράσης του είναι  η ενεργώς 
συμμετοχή του σε διάφορους φορείς  και  στην 
υλοποίηση  διαφόρων δραστηριοτήτων τους. Σε 
κεντρικό και σε επαρχιακό επίπεδο όπως στον 
ΕΜΔΓ, ΕΙΦ, ΠΣΕΠΕΠ και ΕΠΕΠ, ΕΔΕΦ, Φορέα 
Δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, 
Φορέα Πιστοποίησης Εργοδοτών Ισότητας και 
στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Γραφείο Εργατικής Νεολαίας ΠΕΟ

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ διαχρονικά 
επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα 
προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν τους 
νέους και ειδικότερα τους εργαζόμενους νέους 
γι’ αυτό και με απόφαση του 11ου Παγκύπριου 
Συνεδρίου της ΠΕΟ συστήνεται το 1958 το 
Γραφείο Εργατικής Νεολαίας.

Η δράση του Γραφείου στα σχεδόν 60 χρόνια από 
την δημιουργία του έχει συμβάλει αποφασιστικά 
στην σχέση των νέων με το συνδικαλισμό και 
σε θέματα που απασχολούν τους νέους όπως η 
ανεργία, η υποαπασχόληση, ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός, διατήρηση και η βελτίωση 
των κατώτατων μισθών , η απόκτηση στέγης,  
η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία των νέων 
μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες.

Δραστηριότητες και Διεθνής δράση
Παρά τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις που 
παρατηρούνται το Γραφείο Εργατικής Νεολαίας 

συνεχίζει να δραστηριοποιείται μέσα στα πλαίσια 
των δράσεων που αναπτύσσει το Συνδικαλιστικό 
Κίνημα της ΠΕΟ.

Η παιδική κατασκήνωση αποτελεί το σημείο 
αναφοράς της δράσης του Γραφείου κάθε χρόνο, 
αφού παρά τις δυσκολίες, η κατασκήνωση της 
ΠΕΟ συνεχώς αναβαθμίζεται και αγκαλιάζεται 
από εκατοντάδες οικογένειες. Το Γραφείο θα 
συνεχίσει να επεξεργάζεται νέους τρόπους με 
στόχο την βελτίωση της παιδικής κατασκήνωσης 
και της προσφοράς προς τα παιδιά των 
εργαζομένων.

Ένας από τους στόχους του Γραφείου ήταν 
και παραμένει η πολιτιστική προσφορά προς 
τους εργαζόμενους νέους. Την περίοδο 
που ανασκοπούμε το Γραφείο συνέχισε να 
διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές 
βραδιές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, 
με αποκορύφωμα την Παγκύπρια Συναυλία 
προς τιμή των 55 χρόνων του Γραφείου που 
πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία τον Μάρτιο 
του 2013.

Στον μορφωτικό τομέα συνεχίσαμε να 
διοργανώνουμε σεμινάρια σε συνεργασία με 
το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, με θέματα όπως η παγκόσμια 
οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στους νέους 
και η ιστορία του παγκόσμιου συνδικαλιστικού 
κινήματος. Επιπρόσθετα στην υπό ανασκόπηση 
περίοδο το Γραφείο διοργάνωσε εκδηλώσεις-
συζητήσεις σε συνεργασία με την ΕΔΟΝ και 
την Προοδευτική Κ.Φ. με θέματα το δικαίωμα 
στην οργάνωση, τις συλλογικές συμβάσεις και 
την αναγκαιότητα του συνδικαλισμού σήμερα, 
ως μια προσπάθεια ενημέρωσης των φοιτητών 
και των νέων γενικότερα για τους αγώνες και τις 
προτεραιότητές που θέτει η ΠΕΟ σήμερα.

Στο τομέα των διεθνών σχέσεων μέλη και στελέχη 
του Γραφείου συμμετείχαν και εκπροσώπησαν 
την ΠΕΟ σε διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις 
και συνέδρια στο εξωτερικό. Αποκορύφωμα 
της διεθνούς δράσης του Γραφείου ήταν η 
διοργάνωση από μέρους της ΠΕΟ της 1ης 
Διεθνούς κατασκήνωσης Νέων εργαζομένων της 
ΠΣΟ η οποία φιλοξενήθηκε στην Κύπρο. Στην 
κατασκήνωση φιλοξενήθηκαν νέοι εργαζόμενοι 
από 15 χώρες. Στόχος ήταν η ενίσχυση της 
αλληλεγγύης, της φιλίας, της συναδέλφωσης 
και της κοινής δράσης των εργαζομένων. Η 
κατασκήνωση είχε μορφωτικό χαρακτήρα αφού 
στα πλαίσια της διοργανώθηκαν σεμινάρια αλλά 
και συζητήσεις στην παρουσία του ΓΓ της ΠΣΟ 
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και της ηγεσίας της ΠΕΟ. Με την ολοκλήρωση της 
κατασκήνωσης διοργανώθηκε μεγάλη πολιτιστική 
εκδήλωση αφιέρωμα στο διεθνιστικό τραγούδι 
στην Λάρνακα με την συμμετοχή όλων των 
αντιπροσωπειών και εκατοντάδων εργαζομένων 
που παρευρέθηκαν.

Κατά την διάρκεια της περιόδου που ανασκοπούμε 
στελέχη του Γραφείου συνέχισαν να συμμετέχουν 
στην Συνδικαλιστική Επιτροπή του ΟΝΕΚ, στο 
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και στο Συμβούλιο 
Μαθητείας. Η συμμετοχή μας σε αυτά τα  σώματα 
είναι πολύ σημαντική αφού δίνει την ευκαιρία στα 
στελέχη της ΠΕΟ να προωθούν τις θέσεις του 
Κινήματος.

Δομή και λειτουργία του Γραφείου
Το Γραφείο Εργατικής Νεολαίας διατηρεί σήμερα 
Κεντρικό Υπεύθυνο και υπεύθυνους σε κάθε 
Επαρχία. Σε μεγάλες Επαρχίες όπως η Λευκωσία 
το Γραφείο έχει δημιουργήσει Επαρχιακή 
Γραμματεία ως ένα σώμα πιο μικρό σε αριθμό 
ούτως ώστε να λειτουργεί ευέλικτα και πιο άμεσα. 
Την Επαρχιακή Γραμματεία συναποτελούν 
έμμισθα στελέχη από τις περισσότερες 
Συντεχνίες.

Η περίοδος που ανασκοπούμε από το 
προηγούμενο Συνέδριο μέχρι και σήμερα, για 
το Γραφείο όπως και για το Συνδικαλιστικό 
Κίνημα της ΠΕΟ,  ήταν περίοδος με πολλά 
σκαμπανεβάσματα και αρκετές δυσκολίες.

Από τα τέλη του 2012 ξεκινήσαμε μια προσπάθεια 
δημιουργίας οργανωτικών δομών για το Γραφείο 
και ανασύνταξης μας καθώς και εμπλοκής σε 
αυτό εργαζόμενων νέων ,μελών μας από όλες 
τις Συντεχνίες. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου σε 
συνεργασία με τις Συντεχνίες είχε επαφές με 
εργαζόμενους νέους στους τόπους δουλειάς σε μια 
προσπάθεια εμπλοκής τους στην δραστηριότητα 
που αναπτύσσει το Γραφείο αλλά και στη νέα 
δομή που προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε. 
Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν 
η διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια από το 
Γραφείο οργανωτικής Συνδιάσκεψης. 

Οι καινούργιες συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
μετά την μείωση του έμμισθου μηχανισμού της 
ΠΕΟ, καθώς και το γεγονός πως ο Υπεύθυνος 
του Γραφείου ανάλαβε επιπρόσθετα καθήκοντα, 
δεν επέτρεψαν την διοργάνωση της Οργανωτικής 
Συνδιάσκεψης αλλάμείωσαν και σε μεγάλο βαθμό 
την δυνατότητα έντονης δράσης από το Γραφείο 
Εργατικής Νεολαίας.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα το 
Γραφείο Εργατικής Νεολαίας καλείται να 
συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο καινούργιο 
περιβάλλον που διαμορφώθηκε. Επιβάλλεται το 
επόμενο διάστημα το Γραφείο σε συνεννόηση και 
συνεργασία με τις Συντεχνίες και τα Τμηματικά 
Συμβούλια να προχωρήσει στις αναγκαίες 
ενέργειες, ούτως ώστε ο ρόλος και η δράση του 
Γραφείου, να αναβαθμιστούν αξιοποιώντας στις 
δομές αλλά και στην ευρύτερη του δραστηριότητα 
εργαζόμενους μέλη της ΠΕΟ από την παραγωγή.

Αποτιμώντας την συνολική προσφορά και 
δράση του Γραφείου Εργατικής Νεολαίας από 
το προηγούμενο συνέδριο μέχρι και σήμερα, 
εκτιμούμε πως το Γραφείο διαδραμάτισε σε 
ικανοποιητικό βαθμό τον ρόλο του χωρίς αυτό 
να σημαίνει πως δεν υπάρχουν δυνατότητες 
αναβάθμισης και ισχυροποίησης του ρόλου που 
μπορεί να διαδραματίσει.

Στόχοι και επιδιώξεις του Γραφείου Εργατικής 
Νεολαίας:
•	 Περαιτέρω ενίσχυση και εξειδίκευση σε 

θέματα που απασχολούν την εργαζόμενη 
νεολαία.

•	 Προσπάθεια για περεταίρω εμπλοκή νέων 
εργαζομένων στις δραστηριότητες του 
Γραφείου.

•	 Εντατικοποίηση της προσπάθειας για 
οργανωτική ανασύνταξη. 

•	 Θεσμοθέτηση συζητήσεων και εκδηλώσεων 
με φοιτητές και νέους εργαζόμενους με στόχο 
τον περιορισμό της αποστασιοποίησης των 
νέων.

•	 Συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση της 
παιδικής μας κατασκήνωσης. 

•	 Περαιτέρω προσπάθεια για ευρύτερη 
δραστηριότητα η οποία θα συμβάλει στην 
γενικότερη προσπάθεια της ΠΕΟ για 
κοινωνική προσφορά.

Γραφείο Τουρκοκυπριακών Θεμάτων

Η ιστορία και η δράση του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος της ΠΕΟ διαχρονικά είναι 
συνδεδεμένη με την προσπάθεια για οικοδόμηση 
και διαφύλαξη της ενότητας της εργατικής τάξης 
της Κύπρου, αφού η ΠΕΟ από την ίδρυση 
της εργάζεται συστηματικά για ένα κοινό 
μέτωπο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
εργαζομένων.  
Μετά  το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και τη 
μερική άρση των περιορισμών διακίνησης και 
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τη διέλευση Τουρκοκυπρίων εργαζομένων προς 
τις ελεύθερες περιοχές,  η  ΠΕΟ προχώρησε 
στη λειτουργία  του Γραφείου Τουρκοκυπρίων, 
με  επαγγελματικό στέλεχος Τουρκοκύπριο και με  
βασικό στόχο της  λειτουργίας  του,  τη δυνατότητα  
ενδυνάμωσης  της παρέμβασης  της οργάνωσης 
μας στην Τουρκοκυπριακή  κοινότητα αλλά και 
ανάμεσα στους ίδιους τους Τουρκοκύπριους 
εργαζόμενους. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
κρίσης το κίνημα της ΠΕΟ αναπροσάρμοσε τη 
λειτουργία του Γραφείου Τουρκοκυπρίων στα νέα 
δεδομένα.

Η δράση του Γραφείου  κινείται προς δύο 
κατευθύνσεις: 
•	 Την ενημέρωση και καθοδήγηση για τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα τους,  την 
προσπάθεια οργάνωσης των Τουρκοκυπρίων 
εργαζομένων στις γραμμές της  ΠΕΟ όπως και 
στην επίλυση προβλημάτων συνδικαλιστικής 
φύσης που τους αφορούν.  

•	 Την ενασχόληση με τα καθημερινά 
προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν 
τους Τουρκοκύπριους και την προσπάθεια 
επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.

Παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης ο αριθμός  των Τουρκοκυπρίων 
εργαζομένων που   εργάζονται στις ελεύθερες 
περιοχές έχει μειωθεί αρκετά, το Γραφείο 
Τουρκοκυπρίων συνέχισε τη δραστηριότητα του  
με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των 
Τουρκοκυπρίων εργαζομένων στις ελεύθερες 
περιοχές. Ασχολήθηκε με διάφορα  ζητήματα  
και σε συνεργασία με την ΠΕΟ, προώθησε  
λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν τους  
Τουρκοκύπριους εργαζόμενους όπως είναι 
οι  συντάξεις και τα επιδόματα από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συνεργασία ΠΕΟ με  τις Τουρκοκυπριακές 
Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Το Γραφείο Τουρκοκυπρίων   στην περίοδο που 
ανασκοπούμε  έχει   συνδράμει στις επαφές και 
στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων της ΠΕΟ 
και των Συντεχνιών της με τις Τουρκοκυπριακές 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. 

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να παραμείνει ψηλά 
στις προτεραιότητες του Γραφείου αφού μέσα 
από τη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών 
δράσεων διατηρούνται   δεσμοί  ανάμεσα 
στους εργαζόμενους και προωθείται  η ιδέα της 
επαναπροσέγγισης και της συνύπαρξης.

Σελίδα Εργατικού Βήματος – Ιστοσελίδα- 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΠΕΟ.
Ένας τομέας με ιδιαίτερη σημασία για την 
ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων 
για τις θέσεις της ΠΕΟ  είναι η μετάφραση και 
διάδοση υλικών που παρουσιάζουν τις θέσεις του 
Κινήματος μας στην τουρκική γλώσσα.

Με στόχο την παροχή δυνατότητας ενημέρωσης 
των Τουρκοκυπρίων γύρω από διάφορα ζητήματα  
υπήρξε συνεχής  ενημέρωση της σελίδας 
του Εργατικού Βήματος  με   άρθρα, ομιλίες κι 
ανακοινώσεις στην τουρκική γλώσσα.

Ακόμη για την προώθηση των θέσεων της ΠΕΟ 
στην τουρκική γλώσσα συνεχίστηκε η αξιοποίηση 
της ιστοσελίδας  καθώς και των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης της ΠΕΟ. 

Επίσης σε μια προσπάθεια επικοινωνίας με 
τα Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ δημιουργήθηκε  
κατάλογος Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων 
στους οποίους  αποστέλλονται  υλικά που 
εκδίδονται στην τουρκική γλώσσα.

Εκτιμούμε  ότι το Γραφείο Τουρκοκυπρίων, στην 
υπό ανασκόπηση περίοδο  με τη δραστηριότητα  
του και  παρά τις όποιες αδυναμίες ,  έχει 
ανταποκριθεί στους στόχους που είχε θέσει η ΠΕΟ. 
Θα πρέπει να συνεχιστεί με προγραμματισμό και 
κατά συστηματικό τρόπο αυτή η προσπάθεια 
αφού εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια για 
βελτίωση της δράσης του. 

Γραφείο Μεταναστών Εργαζομένων ΠΕΟ

Το Γραφείο Μεταναστών Εργαζομένων της ΠΕΟ, 
συστάθηκε από την ΠΕΟ και τις Συντεχνίες της ,το 
2003, με στόχο την εξειδικευμένη δράση της ΠΕΟ 
στα ζητήματα που αφορούν την μετανάστευση,  
τους μετανάστες  και την ένταξη τους στην 
εργασία και στην κοινωνία..  

Το Γραφείο επιλαμβάνεται κοινωνικών και 
άλλων ζητημάτων που αφορούν μετανάστες 
από τρίτες χώρες και κοινοτικούς, πρόσφυγες, 
αιτητές ασύλου,  που διαμένουν στη Κύπρο 
και συμβάλει στην μεταναστευτική πολιτική 
της ΠΕΟ. Τα προβλήματα μεταναστών που 
προκύπτουν στο χώρο εργασίας,  όπως και 
των υπολοίπων εργαζομένων,  τα χειρίζονται οι 
αρμόδιες συντεχνίες στο πλαίσιο των συλλογικών 
συμβάσεων και  διαδικασιών επίλυσης εργατικών 
διαφορών.
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Ο σημαντικός αριθμός μεταναστών που 
βρίσκεται στην Κύπρο, τα πολλαπλά και 
πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
καθώς και το αρνητικό και ξενοφοβικό κλίμα που 
έχει καλλιεργηθεί  εναντίων τους,  ιδιαίτερα την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης,  έφεραν την ΠΕΟ 
και το Γραφείο,  μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό 
καθήκον,  να αντιπαλέψουν με αντιλήψεις και 
συμπεριφορές τόσο των ιδίων των εργαζομένων 
όσο και της κυβερνητικής στάσης και πολιτικής 
έναντι  των μεταναστών.
 
Επίσης το ξέσπασμα του πολέμου στην γειτονική 
Συρία  και η προσφυγοποίηση εκατομμυρίων 
ανθρώπων,  οδήγησε αρκετούς  και στην Κύπρο. 
Μια εξέλιξη που δημιούργησε επιπρόσθετα 
ζητήματα λόγω της απουσίας μεταναστευτικής 
πολιτικής και ευαισθησίας της κυβέρνησης.

Την περίοδο που ανασκοπούμε το Γραφείο 
είχε την ακόλουθη δράση:
•	 Αξιοποίησε τις ακόλουθες επετείους, είτε 

με εκδηλώσεις είτε με ανακοινώσεις, και σε 
συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανώσεις του 
Λαϊκού Κινήματος: 

21 Μαρτίου – Ημέρα κατά του ρατσισμού, 
18 Δεκεμβρίου – Ημέρα των Μεταναστών
•	 Διοργάνωσε φεστιβάλ και επισκέψεις 

στο Χώρο Υποδοχής Προσφύγων στην 
Κοκκινοτριμιθιά και Κοφίνου. 

•	 Πορεία για τους πρόσφυγες της Συρίας και τις 
πολιτικές της Ε.Ε.

•	 Έκδωσε ανακοινώσεις καταδίκης διαφόρων 
περιστατικών εις βάρος μεταναστών 
εργαζομένων,  ρατσιστικών και άλλων 
συμπεριφορών.

•	 Πραγματοποίησε συναντήσεις με ομάδες 
μεταναστών.

•	 Συμμετείχε σε συναντήσεις/συνεδρίες με 
αρμόδια Υπουργεία για τροποποίηση/
συζήτηση νομοθεσιών και άλλων εργαλείων 
που αφορούν τους μετανάστες επιδιώκοντας 
την προώθηση θέσεων της ΠΕΟ.

•	 Πραγματοποίησε σεμινάρια προς τα 
οργανωτικά στελέχη της ΠΕΟ, μέσα από 
το πρόγραμμα κατάρτισης του ΙΝΕΚ, για 
νομοθεσίες και ζητήματα που αφορούν όλες 
τις κατηγορίες των μεταναστών.(κοινοτικοί, 
ομογενείς, από τρίτες χώρες, πολιτικοί 
πρόσφυγες, αιτητές ασύλου, οικιακοί βοηθοί 
κ.α).

•	 Συμμετείχε σε σεμινάρια, συζητήσεις, κι 
εκδηλώσεις άλλων φορέων στην Κύπρο και 
το εξωτερικό.

•	 Χειρισμός προσωπικών προβλημάτων που 

αντιμετώπιζαν μετανάστες.

Η στενή συνεργασία με τις Συντεχνίες και η 
στήριξη του Γραφείου, από και προς αυτές, 
καθώς επίσης και η συνεργασία με το  Λαϊκό 
Κίνημα της Αριστεράς ήταν το βασικό στοιχείο για  
ουσιαστικότερα αποτελέσματα των στόχων του.
Εκτιμούμε ότι το Γραφείο, ως Σώμα, θα πρέπει 
να  λειτουργήσει καλύτερα και συλλογικά για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά ζητήματα 
και καθήκοντα που προκύπτουν και αφορούν 
τους μετανάστες/πρόσφυγες εργαζομένους και 
την ένταξη τους.

Τμήμα Καταναλωτών

Η ΠΕΟ ως συνδικαλιστικό κίνημα που ενώνει 
χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν και την 
ιδιότητα του καταναλωτή,δίνουμε την δέουσα 
σημασία στα προβλήματα των καταναλωτών. 

Οι καταναλωτές είναι σε μειονεκτική θέση και 
απροστάτευτοι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και 
ασυδοσίας των λεγόμενων «αγορών».  Αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί με τον πιο σκληρό τρόπο αυτή την 
περίοδο από τις συνέπειες της κρίσης. 

Στην περίπτωση της Κύπρου είναι χαρακτηριστικές 
οι περιπτώσεις των αυξήσεων των τιμών σε 
προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (καύσιμα, γάλα, 
ψωμί) ακόμα και στη περίοδο της κρίσης. Τα 
φαινόμενα αισχροκέρδειας και ασυδοσίας είναι 
υπαρκτά και είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. 

Η ευθύνη για εντοπισμό και αντιμετώπιση 
αυτών των φαινομένων ανήκει πρώτιστα 
στην Κυβέρνηση. Είναι καθήκον της να ασκεί 
αποτελεσματικούς ελέγχους, να σχεδιάζει και να 
εφαρμόζει τέτοια μέτρα που να προστατεύουν 
τους καταναλωτές και τα δικαιώματα τους.

Μέσα από τη δραστηριοποίηση του Τμήματος 
Καταναλωτών της ΠΕΟ εμβαθύνουμε στα 
ζητήματα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών και εξειδικεύουμε τη δράση 
μας.  Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εισάξει στα 
μορφωτικά μας προγράμματα ειδικά σεμινάρια 
για το Καταναλωτή. Το “Εργατικό Βήμα” και οι 
ιστοσελίδες μας δημοσιεύουν τακτικά θέματα 
καταναλωτών. Τέλος δεχόμαστε καταγγελίες 
για παραβιάσεις της νομοθεσίας τις οποίες 
μεταφέρουμε στα αρμόδια τμήματα του 
Υπουργείου Εμπορίου.

Συμμετέχουμε ενεργά στη Συμβουλευτική 
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Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία από τον 
Αύγουστο του 2016 έχει θεσμοθετηθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε στείλει 
υπόμνημα στον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου, 
διατυπώνοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις 
για να γίνει πιο αποτελεσματική.  Δεν είμαστε 
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση, ούτε τη 
μέχρι τώρα λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Ως κοινωνικοί εταίροι στα ζητήματα των 
καταναλωτών καλούμαστε στη Βουλή για 
τις Νομοθεσίες που αφορούν  ζητήματα των 
καταναλωτών και διατυπώνουμε απόψεις. Πιο 
σημαντική και πρόσφατη νομοθεσία ήταν ο 
περί  Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών 
Διαφορών Νόμος του 2017 που προνοεί 
για εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ 
εμπορευόμενων και  καταναλωτών μέσω 
Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Το 
Τμήμα Καταναλωτών και η ΠΕΟ θα μπορούν 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συστήσουν ένα 
τέτοιο φορέα,  νοουμένου ότι πληρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις. 

Συμμετέχουμε επίσης στις επιτροπές της 
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στο 
Υπουργείο Εμπορίου, κάτω από την ομπρέλα 
της οποίας αναλαμβάνουμε δράσεις από κοινού 
με τους καταναλωτικούς συνδέσμους για τη 
ενημέρωση και διαφώτιση των καταναλωτών.   

Με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών 
συνεργαζόμαστε πολύ καλά σε διάφορα επίπεδα 
ενώ τελευταίως έχουμε καταθέσει κοινή πρόταση 
για διεξαγωγή μελέτης σχετικά με το επίπεδο 
ενημέρωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
και τις δυνατότητες διεκδίκηση τους. 

Παρά την προσπάθεια για να έχουμε παρέμβαση 
στα ζητήματα των καταναλωτών, χρειάζεται να 
εντείνουμε τη δράση μας.  Το συνδικαλιστικό 
κίνημα χρειάζεται να αρθρώσει πιο ουσιαστικό 
λόγο σε αυτά τα ζητήματα και να εντείνει τη 
συνεργασία και το συντονισμό για να έχει πιο 
ουσιαστική παρέμβαση στα θέματα καταναλωτών.

Τμήμα Απασχόλησης

Η σχέση της ΠΕΟ με τους εργαζόμενους δεν 
εξαντλείται στα πλαίσια των χώρων εργασίας και 
δεν περιορίζεται στα εργασιακά ζητήματα που 
προκύπτουν από τους όρους εργοδότησης. Η 
ΠΕΟ, είναι δίπλα τους και στις δύσκολες στιγμές, 
όταν δηλαδή αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

ανεργίας ή ακόμα όταν αναζητούν καλύτερη 
εργασία. 
 
Συνειδητοποιώντας αυτή την ανάγκη,  με 
απόφαση των Σωμάτων της ΠΕΟ το 2003,  
επανασυστάθηκαν τα Επαρχιακά Τμήματα 
Απασχόλησης και επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος 
τους ούτως ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν 
πιο ουσιαστικά.

Εγκαταστάθηκε Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα σ’ όλες 
τις επαρχίες και τοποθετήθηκαν Επαρχιακοί 
Υπεύθυνοι με στόχο τη δημιουργία γραμμής 
επαφής των ανέργων με  την  ΠΕΟ. Η δημιουργία 
αρχείου ανέργων και εργοδοτών σε ηλεκτρονική 
μορφή, η παρακολούθηση όλων των δυνατών 
τρόπων γνωστοποίησης κενών θέσεων εργασίας 
στο ευρύ κοινό, η επαφή με όλες τις Συντεχνίες 
της ΠΕΟ, ούτως ώστε να γνωρίζουν τις κενές 
θέσεις είναι δεδομένα που βοηθούν την δουλειά 
μας. Στόχος είναι η δημιουργία γραμμών επαφής 
με όλους τους εμπλεκόμενους για συντονισμό και 
τοποθέτηση ανέργων στις κενές θέσεις εργασίας.

Βέβαια οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι στην 
υπό ανασκόπηση περίοδο, με τις σημαντικές 
ανακατατάξεις που είχαμε, το τμήμα δεν 
λειτούργησε όπως έπρεπε. Επιπρόσθετα, οι 
δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην 
αγορά εργασίας δημιούργησαν αντικειμενικές 
δυσκολίες στην εξεύρεση θέσεων εργασίας.

Το νέο Γενικό Συμβούλιο χρειάζεται να ενδιατρίψει 
στο θέμα και να αποφασιστεί ο ρόλος του τμήματος 
μέσα στις σημερινές συνθήκες λαμβάνοντας 
υπόψη και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν 
στους μηχανισμούς μας.

Τμήμα Πληροφορικής

Το τμήμα πληροφορικής  της ΠΕΟ λειτουργεί 
από το 1987. Αρχικά δημιουργήθηκε ως τμήμα 
μηχανογράφησης με στόχο την μηχανογράφηση 
των μητρώων μελών αλλά μέσα από τα χρόνια 
αναπτύχθηκε σε τμήμα πληροφορικής. 

Πλέον το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ έχει 
αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, με υποδομή 
τελευταίας τεχνολογίας, η οποία είναι αξιόπιστη,  
ευέλικτη και ασφαλής καλύπτοντας όλες της 
ανάγκες της ΠΕΟ τόσο οργανωτικά όσο  και 
λειτουργικά. 

Σημειώνεται ότι σήμερα το τμήμα πληροφορικής 
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είναι αυτόνομο λειτουργικά, γεγονός που του 
παρέχει τη δυνατότητα να είναι ευέλικτο και να 
ελέγχει το ίδιο τα ζητήματα ασφάλειας. 

Το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ υποστηρίζει 
όλους τους χρήστες παγκύπρια παρέχοντας τους 
άμεση βοήθεια χωρίς να εμπλέκονται εξωτερικοί 
παράγοντες. 

Το τμήμα πληροφορικής έχει αναλάβει υπό την 
ευθύνη του τα τελευταία χρόνια τα θέματα της 
επικοινωνίας και της προβολής της ΠΕΟ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας μεγάλα βήματα 
προόδου σε αυτό το τομέα. Έχουν βελτιωθεί 
και εκσυγχρονιστεί οι ιστοσελίδες της ΠΕΟ, έχει 
δημιουργηθεί λογαριασμός της ΠΕΟ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, καταφέρνοντας έτσι την 
διάχυση της ενημέρωσης και προβολής της ΠΕΟ 
σε χιλιάδες κόσμο που χρησιμοποιεί πλέον αυτά 
τα σύγχρονα μέσα για την ενημέρωση του.   

Το τμήμα πληροφορικής έχει εξοπλιστεί με το 
κατάλληλο υλικό (κάμερες, λογισμικό κτλ) με 
αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα για παράγωγη 
δικού του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο 
διαχύει ως ενημέρωση αλλά και φυλάσσει για 
σκοπούς αχρείου. 

Ο μεγάλος στόχος που έχει επιτευχθεί από το 
προηγούμενο συνέδριο είναι η εφαρμογή και 
λειτουργεία των νέων προγραμμάτων. Μετά 
από χρόνια ομαδικής δουλείας από το τμήμα 
πληροφορικής, αλλά και από συνάδελφους, 
έχουν μπει σε εφαρμογή τα νέα προγράμματα 
τελευταίας τεχνολογίας SAP που αφορούν το 
οργανωτικό ενιαίο πρόγραμμα , το λογιστικό 
ενιαίο πρόγραμμα  ,το πρόγραμμα οικοδομών και 
τα ΕΤΚΑ . Τα προγράμματα αυτά είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με της διαδικασίες της ΠΕΟ 
παρέχοντας τη δυνατότητα για πιο σωστή και 
ακριβή πληροφόρηση αλλά και δυνατότητες αυτό- 
ελέγχου. Είναι σημαντικό ότι το κάθε στέλεχος της 
ΠΕΟ μπορεί να έχει πρόσβαση άμεσα σε όλα τα 

στοιχεία που τον αφορούν δίνοντας του έτσι ένα 
χρήσιμο και σύγχρονο εργαλείο το οποίο μπορεί 
να αξιοποιήσει στην κατεύθυνση της βελτίωσης 
της οργανωτικής μας δουλειάς. 

Το τμήμα πληροφορικής έχει αναπτυχθεί  σε ένα 
τμήμα αξιόπιστο και αυτόνομο λειτουργικά  με 
σύγχρονες υποδομές και διαδικασίες. Στόχος 
είναι η συνεχής ανάπτυξη για να εξυπηρετούνται 
όσο το δυνατό καλύτερα οι στόχοι που θέτει η 
ΠΕΟ.

Συνδικαλιστική Μόρφωση και 
Καταρτιση

Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο ΠΕΟ

Το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο της ΠΕΟ έχει 
να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην δουλειά του 
κινήματος εφοδιάζοντας με γνώση και ικανότητες 
τα στελέχη έμμισθα και μη. Η δουλειά που έγινε 
τα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης ήταν 
αρκετά πλούσια και οι εκτιμήσεις του Γραφείου, 
το οποίο κατά κανόνα συνεδρίαζε δυο  φορές τον 
χρόνο, ήταν πως γίνονταν κάθε χρόνο βήματα 
προόδου. 

Η μορφωτική μας δουλειά γινόταν πιο πλούσια 
και πιο καρποφόρα. Ιδιαίτερα τα τελευταία 
δυο  χρόνια, όπου κλιμάκιο από στελέχη 
επεξεργαζόταν τα θέματα της συνδικαλιστικής 
σχολής και όχι μόνο, παρουσιάζεται μια πολύ 
καλή εικόνα που εκτιμάται ανάλογα. 

Η εικόνα της Μορφωτικής δουλειάς του κινήματος 
μπορεί να παρουσιαστεί με αριθμούς για τα 
χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης. 

Στόχους για πραγματοποίηση σεμιναρίων 
είχαν τόσο οι Συντεχνίες, όσο και τα Τμηματικά 
Συμβούλια. Από τους πιο κάτω πίνακες φαίνεται 
η δουλειά που έγινε από το 2012 μέχρι το 2016.
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Τα στοιχεία που φαίνονται στον πίνακα πιο πάνω δείχνουν ότι οι Συντεχνίες μας πραγματοποίησαν 491 
σεμινάρια κατά τα χρόνια 2012 – 2016.

Είχαμε μείωση των σεμιναρίων το 2014 ενώ τα υπόλοιπα χρόνια οργανώνονταν γύρω στα 100 
σεμινάρια τον χρόνο. 
Από τις Συντεχνίες τα περισσότερα οργάνωσε η ΣΗΔΗΚΕΚ (91) και η Συντεχνία των Οικοδόμων (74).

Κάποια από τα πιο πάνω σεμινάρια ήταν ενταγμένα στα επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ προγράμματα. 
Κατά έτος αυτά τα προγράμματα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα, όπως

Είχαμε δηλαδή κατά την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης οργανώσει 333 σεμινάρια 
επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ ,με την παρουσία κατά μέσο όρο ανά έτος 1813 στελεχών. Σημειώνουμε 
ότι αρκετά στελέχη συμμετείχαν σε 2 ή και σε 3 σεμινάρια. Παραμένει όμως γεγονός ότι ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός στελεχών μας επιμορφώνεται μέσα από τα επιχορηγημένα προγράμματα, αλλά και 
μέσα από τα μη επιχορηγημένα τα οποία για τα χρόνια 2012 – 2016 ήταν 158.   
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Όσον αφορά τα Τμηματικά Συμβούλια παραθέτουμε τον πιο κάτω πίνακα.

Πραγματοποιήθηκαν 36 σεμινάρια με θέματα που ενδιέφεραν κυρίως τα επαγγελματικά Στελέχη των 
Συντεχνιών. Η Λευκωσία και η Λεμεσός πραγματοποίησαν από 9 σεμινάρια, η Αμμόχωστος και Πάφος 
από 7 και η Λάρνακα 4. Πρέπει να συνεχίσουμε τα Τ.Σ να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην μόρφωση και 
εκπαίδευση των στελεχών των Επαρχιών. Ειδικά των νέων στελεχών.

Συνδικαλιστική Σχολή
Η σχολή έχει σαν αντικείμενο της την 
εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και μόρφωση των 
επαγγελματικών στελεχών του κινήματος και 
παίζει ένα σοβαρότατο ρόλο στον εφοδιασμό με 
γνώσεις και ικανότητες των στελεχών μας. 

Η σχολή οργανώνεται δυο φορές τον χρόνο και 
σε αυτές συμμετέχουν δυο ομάδες κάθε φορά. 
Η περίοδος της πραγματοποίησης της άλλαξε τα 
τελευταία χρόνια ανάλογα με τις δυνατότητες των 
Συντεχνιών να συμμετέχουν τα στελέχη τους. Από 
συνεχείς πενθήμερες περιόδους μετατράπηκε 
τα τελευταία 3 χρόνια σε διήμερες και τριήμερες 
περιόδους  δυο συνεχόμενων βδομάδων. 
Σε κάθε περίπτωση η πρώτη σχολή 

πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο του χρόνου 
(Μάιο) και η δεύτερη τον (Οκτώβρη).

Μετά το πέρας κάθε σχολής γίνεται εκτίμηση από 
το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο. Οι εκτιμήσεις των 
ετών που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης είναι ότι 
κάθε χρόνο υπάρχει μια ουσιαστική αναβάθμιση 
της σχολής και σε περιεχόμενο και σε ενδιαφέρον. 
Η σχολαστική επιλογή των θεμάτων, η επιλογή 
κατάλληλων Λεκτόρων, η εμπλοκή και των 
ανωτάτων στελεχών, η χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων και η μέθοδος εμπλοκής των στελεχών 
στην ανάλυση των θεμάτων, κρίνονται ως πολύ 
καλά. Κατά τα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση 
είχαμε τις πιο κάτω παρουσίες στελεχών.
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Παρατηρείται  μια αύξηση στις παρουσίες των 
στελεχών παρά το ότι ο μηχανισμός του κινήματος 
μειώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό πρέπει 
να το προσέξουμε ιδιαίτερα και να συνεχίσουμε 
την καλή πρακτική που ακολουθούμε να 
ενημερώνονται πολύ έγκαιρα (μήνες πριν) τα 
στελέχη για την συμμετοχή τους, αλλά και οι Γ. 
Γραμματείς των Συντεχνιών και των Τμηματικών 
Συμβουλίων. Η Συνδικαλιστική Σχολή είναι μια 
κορυφαία δραστηριότητα επιμόρφωσης των 
στελεχών μας και σαν τέτοια πρέπει να την 
διατηρήσουμε και να την βελτιώσουμε ακόμα 
περισσότερο.

Όσον αφορά την γενικότερη Μορφωτική, 
Ενημερωτική, Διαπαιδαγωγική δουλειά του 
κινήματος μας, υπάρχουν αρκετά να γίνουν για να 
μπορούμε να συμβαδίσουμε ή και να μπαίνουμε 
ακόμα και μπροστά στις εξελίξεις. Η  συνεχής 
παρακολούθηση των γεγονότων, η επισήμανση 
των αναγκών για ενημέρωση, η επικαιροποίηση 
της  ενημέρωσης για νέες νομοθεσίες όπως 
και η ενημέρωση των στελεχών για σημαντικές 
αποφάσεις του Δικαστηρίου πρέπει να είναι μέσα 
στους στόχους μας συνεχώς. 

Η ταξική πολιτική, ιδεολογική διαπαιδαγώγηση 
των έμμισθων ειδικά στελεχών, πρέπει να 
βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Αυτό μπορεί να 
γίνεται μέσα από τα θέματα των σχολών είτε και 
μέσα από τα θέματα ειδικών σεμιναρίων που θα 
μπορούσαν να οργανώνονται από τα Τ.Σ. 
Η ανάκληση ειδικών, η εμπλοκή ανώτατων 
στελεχών, ο καλύτερος προγραμματισμός και η 
συμμετοχή όλων στην μορφωτική δουλειά θα την 
κάνουν ακόμα καλύτερη. 

Πρέπει αποφασιστικά να προχωρήσουμε στην 
δημιουργία και λειτουργία αρχείου μορφωτικής 
δουλειάς. 
Σημαντικό είναι να ακολουθούμε κατά γράμμα τις 
προϋποθέσεις που τίθενται  από την ΑΝΑΔ στην 
περίπτωση των σεμιναρίων που επιχορηγούνται. 

Η επαφή του ΚΜΓ με τις Συντεχνίες, πρέπει 
με κάποιο τρόπο να καθιερωθεί έτσι που να 
δίνεται στην Μορφωτική δουλειά η σημασία και 
η προτεραιότητα που πρέπει και να γίνεται μέρος 
της συνολικής Συνδικαλιστικής δουλειάς, αλλά και 
το ΚΜΓ να ενημερώνεται για το πώς οι Συντεχνίες 
βλέπουν την δουλειά του. 

Η λειτουργία της Συνδικαλιστικής Ακαδημίας  
παραμένει μια εκκρεμότητα που πρέπει να δούμε 
με μεγαλύτερη προσοχή.  

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου
(ΙΝΕΚ) – ΠΕΟ

Δεκαπέντε χρόνια ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το 27ο Παγκύπριο 
Συνέδριο της ΠΕΟ τις εργασίες του, το Ινστιτούτο 
Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) 
συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής. Το 27ο Παγκύπριο 
Συνέδριο της ΠΕΟ αποτελεί μία πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να κάνουμε ένα απολογισμό, εφόσον ένα 
τέτοιο σώμα και συγκεκριμένα το 23ο Παγκύπριο 
Συνέδριο της ΠΕΟ ήταν που το 2000 πήρε την 
απόφαση να αναθέσει στο Γενικό Συμβούλιο της 
ΠΕΟ να δρομολογήσει τις διαδικασίες που θα 
οδηγούσαν στη δημιουργία και στελέχωση του 
Ινστιτούτου.

Η ΠΕΟ με την ίδρυση του Ινστιτούτου 
απαντούσε σε σύγχρονες προκλήσεις. Οι ολοένα 
αυξανόμενες και πιεστικές ανάγκες του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος για τεκμηρίωση και 
επιστημονική υποστήριξη των θέσεων του από 
τη μια, η γενίκευση της αντιπαράθεσης με τη 
νεοφιλελεύθερη εκδοχή του καπιταλισμού και 
των ιδεολογημάτων που τη συνοδεύουν την 
ευέλικτη, φτηνή και απορυθμισμένη εργασία, του 
μη-παρεμβατικού και «κοινωνικά ουδέτερου» 
κράτους από την άλλη, ήταν οι βασικοί λόγοι που 
ενέπνευσαν την ΠΕΟ στην δημιουργία του ΙΝΕΚ.

Η δημιουργία του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ δεν απαντούσε 
μόνο στις ανάγκες του ταξικού συνδικαλιστικού 
κινήματος της ΠΕΟ, αλλά και της κοινωνίας 
ευρύτερα, αφού μέχρι σήμερα εξακολουθεί να 
αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό φορέα στη χώρα 
μας που θέτει στο επίκεντρο της επιστημονικής 
δραστηριότητας του την ανάλυση των οικονομικών 
παραμέτρων που είναι διαφωτιστικοί για την 
κατάσταση των εργαζομένων, την απασχόληση, 
την κοινωνική συνοχή, την πρόοδο και ευημερία 
των εργαζομένων.

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τη 
δραστηριότητα του Ινστιτούτου και τις προκλήσεις 
που καλέστηκε να αντιμετωπίσει στην περίοδο 
που μεσολάβησε από το προηγούμενο, το 26ο 
Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ, ενώ στο τελευταίο 
κεφάλαιο επιχειρούμε  εκτίμηση της συνολικής του 
δράσης και συζητούμε την προοπτική περεταίρω 
ανάπτυξης του.

Δομή και τομείς δραστηριότητας του ΙΝΕΚ-
ΠΕΟ
Το ΙΝΕΚ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η 
σύνθεση του οποίου αποτυπώνει την ιδιαίτερη του 
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σχέση με την ΠΕΟ. Η επιστημονική καθοδήγηση 
του ΙΝΕΚ βρίσκεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο, 
στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και άλλοι 
ερευνητές. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο δυστυχώς δεν 
λειτούργησε αποτελεσματικά. H πολυμελής 
σύνθεσή του από τη μία και το γεγονός ότι 
αρκετά από τα μέλη του δεν ασχολούνται με 
το επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου 
από την άλλη, το έκαναν δυσλειτουργικό. Το 
θέμα χρειάζεται να μας απασχολήσει έτσι που 
να δημιουργηθεί ένα επιστημονικό συμβούλιο 
ευέλικτο και λειτουργικό.  Επίσης να μας 
απασχολήσει και η ανανέωση του Δ.Σ. του ΙΝΕΚ.

Η δραστηριότητα του ΙΝΕΚ αναπτύσσεται 
στα πέντε τμήματα που λειτουργούν σήμερα 
στο Ινστιτούτο. Είναι πραγματικότητα, ότι δεν 
λειτουργούν όλα τα τμήματα του Ινστιτούτου 
στον ίδιο βαθμό. Αυτό οφείλεται αφενός στην 
έλλειψη επιστημονικού προσωπικού στην 
Κύπρο που να ασχολείται ή να ενδιαφέρεται να 
ασχοληθεί με το εξειδικευμένο αντικείμενο του 
ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και αφετέρου στους περιορισμένους 
διαθέσιμους πόρους του Ινστιτούτου. Η αδυναμία 
αυτή αφορά κυρίως τα τμήματα “Κοινωνικής 
και Οικονομικής Ιστορίας” και “Δημόσιας και 
Συνεργατικής Οικονομίας”. Έχουμε αναλάβει 
στο παρελθόν κάποιες πρωτοβουλίες που 
ωστόσο για διάφορους λόγους δεν απέδωσαν. 
Για παράδειγμα, το 2012-2013 βρεθήκαμε πολύ 
κοντά στη δραστηριοποίηση του τμήματος 
“Δημόσιας και Συνεργατικής Οικονομίας”, όταν 
σε συνεργασία με το «Διεθνές Κέντρο Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης για τη Δημόσια, Κοινωνική και 
Συνεργατική Οικονομία» (CIRIEC), στο οποίο το 
ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι μέλος του Διεθνούς Προεδρείου 
του, επιδιώξαμε τη δημιουργία του εθνικού 
παραρτήματος CIRIEC στην Κύπρο. Ωστόσο 
οι δραματικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Κύπρου το 2013, η κρατικοποίηση 
και αναδιάρθρωση των συνεργατικών εταιρειών, 
δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε την 
προσπάθεια.

Η δραστηριότητα του τμήματος «Κοινωνικής 
και Οικονομικής Ιστορίας» θα μπορούσε να 
διασφαλιστεί συνδυαστικά με τις μουσειακές 
δραστηριότητες της ΠΕΟ. Ήδη το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
ανέπτυξε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο της 
ΠΕΟ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Leonado da Vinci – Erasmus+ (key Action 3) με 
τίτλο «Οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος 
μέσα από διαρθρωμένο διάλογο» και που είχε 

δικοινοτικό χαρακτήρα. Το έργο ολοκληρώθηκε 
στο τέλος του 2016.

Ερευνητική δραστηριότητα του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου 
αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο των τμημάτων 
«Οικονομίας και Εργασιακών Σχέσεων» και 
«Ισότητας».

Η ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την 
Απασχόληση συνέχισε την περίοδο που 
ανασκοπούμε να αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΝΕΚ. Αν και 
τα ΜΜΕ συνεχίζουν να περιφρονούν επιδεικτικά 
τις εκδηλώσεις δημόσιας παρουσίασης της, 
η έκθεση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι η έκθεση πραγματεύεται 
ζητήματα που λόγω της οικονομικής κρίσης 
που διέρχεται η χώρα έχουν αποκτήσει μεγάλο 
πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και στο γεγονός ότι 
στηρίζεται σε φρέσκα οικονομικά και στατιστικά 
δεδομένα που τη βοηθούν να παραμένει στην 
επικαιρότητα. Η φήμη της έκθεσης ενισχύθηκε 
επίσης από την επιλογή μας πριν από μερικά 
χρόνια να την ολοκληρώνουμε και να την δίνουμε 
στη δημοσιότητα τις πρώτες δύο εβδομάδες 
του Δεκέμβρη, όταν δηλαδή είναι σε εξέλιξη 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων η συζήτηση 
των προϋπολογισμών του κράτους. Η έκθεση 
αξιοποιείται στη εκπαιδευτική δραστηριότητα του 
Ινστιτούτου, είτε στο πλαίσιο της Συνδικαλιστικής 
Σχολής είτε με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων για τα Τμηματικά Συμβούλια ή τις 
συντεχνίες της ΠΕΟ. Χρειάζεται, ωστόσο, να 
αναζητήσουμε πρόσθετα μέσα για τη βελτίωση 
της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έκθεσης. 

Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα 
αναπτύσσει το Ινστιτούτο και στο πεδίο των 
εργασιακών σχέσεων. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι από 
το 2003 ο εθνικός ανταποκριτής στην Κύπρο 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών και Διαβίωσης των Εργαζομένων, 
του γνωστού EUROFOUND  με έδρα το 
Δουβλίνο. Στο πλαίσιο αυτής της πολυετούς 
ιδιότητας του ανταποκριτή της EUROFOUND, 
το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ έχει παραγάγει και συνεχίζει να 
εμπλουτίζει την πιο εκτεταμένη χαρτογράφηση 
των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο και έχει 
καταστεί ως μία πανευρωπαϊκή πηγή αναφοράς 
για τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας. Έχει 
επίσης συνδράμει στην εκπόνηση δεκάδων 
πανευρωπαϊκών συγκριτικών μελετών της EU-
ROFOUND, αναλαμβάνοντας το μέρος των 
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μελετών που αφορούσε την Κύπρο. Η αδύνατη 
πλευρά αυτής της δραστηριότητας συνίσταται 
και πάλι στην περιορισμένη διάχυση της στην 
Κύπρο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στη γλώσσα εργασίας που είναι η Αγγλική, αλλά 
και στο γεγονός ότι η δουλειά του Ινστιτούτου 
σ’ αυτό το πλαίσιο αποτελεί μέρος ευρύτερων 
ερευνητικών προγραμμάτων της EUROFOUND 
και απαιτεί πάρα πολύ πρόσθετη επεξεργασία 
για δημοσιευθεί αυτόνομα. Η τρέχουσα 
συνεργασία με τη EUROFOUND ολοκληρώνεται 
το Φεβρουάριο του 2018, ενδέχεται ωστόσο, να 
ανανεωθεί μέχρι το 2022.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου 
εκτείνεται και σε μεγάλα έργα με χρηματοδότηση 
τρίτων που δεν έχουν κατά ανάγκη αποκλειστικά 
ερευνητικό περιεχόμενο. Την περίοδο που 
ανασκοπούμε το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ υλοποίησε τρία 
τέτοια έργα: α) Το μέλλον της χώρας μας έχει 
σημασία: κοινωνικοί φορείς παίρνουν το λόγο 
(Απρίλιος 2014 – Ιανουάριος 2016), β) Δράση 
κατά των διακρίσεων: δημιουργία ικανοτήτων 
και δραστηριότητες ενημέρωσης (Σεπτέμβριος 
2014 – Δεκέμβριος 2015) και γ) Γεφυρώνοντας 
το χάσμα αμοιβών – διακρατική συνεργασία: 
Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία (Σεπτέμβριος 
2014 – Οκτώβριος 2016).

Στο πλαίσιο του πρώτου έργου εκπονήθηκε 
από το τμήμα «Οικονομίας και Εργασιακών 
Σχέσεων» η μελέτη «Ποιο μοντέλο οικονομικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της επανένωσης;» που 
δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2015. Η μελέτη 
εξετάζει τα χαρακτηριστικά των οικονομιών των 
δύο κοινοτήτων και αναπτύσσει ένα μοντέλο 
ανάπτυξης που είναι κατάλληλο για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής στο μελλοντικό ενιαίο 
κράτος της Κύπρου.

Στο δεύτερο έργο εκπονήθηκε από το τμήμα 
«Ισότητας» η μελέτη «Τεκμηρίωση πολλαπλών 
διακρίσεων και οι συνέπειές τους στην καθημερινή 
ζωή» που επιστράτευσε ποιοτικές μεθόδους 
έρευνας για την καταγραφή και ανάδειξη των 
εμπειριών των ατόμων που βιώνουν πολλαπλές 
διακρίσεις και των επιπτώσεων που αυτές έχουν 
στην καθημερινή τους ζωή. 

Το τμήμα «Ισότητας» που είχε επίσης την 
ευθύνη για την υλοποίηση του τρίτου έργου 
εκπόνησε δύο μελέτες: Η πρώτη αφορούσε τους 
«Προσδιοριστικούς παράγοντες του χάσματος 
αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών στα 

ξενοδοχεία της Κύπρου» η οποία δημοσιεύτηκε 
το 2016. Η δεύτερη μελέτη αφορούσε στις 
«Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο 
χάσμα αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών», 
είχε συγκριτικό περιεχόμενο για τις χώρες της 
Κύπρου, Ελλάδας και Πορτογαλίας και επίσης 
δημοσιεύτηκε το 2016. Στο πλαίσιο του ιδίου 
έργου, το τμήμα έκανε και μία πιλοτική μελέτη 
για ένα εργαλείο αξιολόγησης επαγγελμάτων 
απαλλαγμένο από στοιχεία έμφυλης μεροληψίας.

Τα έργα αυτά, πέραν από την ερευνητική 
δραστηριότητα, συμβάλουν με αρκετούς άλλους 
τρόπους στη δουλεία του συνδικαλιστικού 
κινήματος της ΠΕΟ. Δίνουν τη δυνατότητα στην 
ΠΕΟ και στις συντεχνίες της να απευθύνονται 
στους εργαζόμενους με διάφορες καμπάνιες 
ενημέρωσης για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι 
η καταπολέμηση των διακρίσεων και η εμπέδωση 
της αρχής της ισότητας ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλής, θρησκείας, ηλικίας, αλλά και να βελτιώνουν 
την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών 
των στρεβλωτικών και απαράδεκτων πρακτικών. 
Άξιο αναφοράς είναι επίσης το έργο «Το μέλλον 
της χώρας μας έχει σημασία: κοινωνικοί φορείς 
παίρνουν το λόγο», το οποίο αξιοποιήθηκε 
από την ΠΕΟ για βελτίωση των σχέσεων  της 
με το εργατικό κίνημα των Τουρκοκυπρίων. 
Όφελος από το ίδιο έργο είχε και το δικοινοτικό 
Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου, με το οποίο 
συνεργαστήκαμε για την υλοποίηση της δράσης 
δομημένου κοινωνικού διαλόγου που κατέληξε 
στην ομόφωνη υιοθέτηση επτά θεματικών 
μνημονίων που αφορούν την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή στο επανενωμένο κράτος της 
Κύπρου. Σ’ αυτή τη διαδικασία ενεπλάκησαν 32 
συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις του 
τόπου μας και από τις δύο κοινότητες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
Την περίοδο που ανασκοπούμε, το τμήμα 
«Συνδικαλιστικής και Επαγγελματικής 
Κατάρτισης» συνέχισε τη δραστηριότητα του με 
κύριο άξονα την εκπαίδευση των συνδικαλιστικών 
στελεχών της ΠΕΟ. Ως γνωστό, το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
υλοποιεί ετησίως δεκάδες προγράμματα βασικής 
(συνδικαλιστική σχολή) και συμπληρωματικής 
(συνεχιζόμενης) εκπαίδευσης συνδικαλιστικών 
στελεχών της ΠΕΟ. Για αυτή τη δουλειά το ΙΝΕΚ-
ΠΕΟ συνεργάζεται με το Κεντρικό Μορφωτικό 
Γραφείο της ΠΕΟ, τόσο κατά τη διαδικασία 
εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών, 
όσο και κατά την περίοδο υλοποίησης των 
προγραμμάτων. Δεν θα αναφερθούμε εδώ 
στα ποσοτικά αποτελέσματα ούτε και στην 
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προσπάθεια που καταβάλλει το Ινστιτούτο για 
να προσαρμοστεί στο σύστημα πιστοποίησης 
φορέων και υποδομών κατάρτισης, που από το 
2015 εφαρμόζει η Αρχή Ανάπτυξης Εργατικού 
Δυναμικού (ΑνΑΔ), αφού αυτά παρουσιάζονται 
εκτενώς στην αναφορά του Κεντρικού 
Μορφωτικού Γραφείου. Καταγράφουμε μόνο εδώ 
το γεγονός ότι ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων 
από την ΑνΑΔ προγραμμάτων έχει μειωθεί, ως 
αποτέλεσμα της μείωσης του προβλεπόμενου 
για αυτό το σκοπό προϋπολογισμού της Αρχής.

Είναι σκόπιμο σ’ αυτή την αναφορά να 
υπομνήσουμε ένα άλλο πεδίο δραστηριοποίησης 
του τμήματος, που διεκπεραιώνεται από 
στελέχη άλλων τμημάτων του Ινστιτούτου: ο 
τομέας των διακρατικών έργων Erasmus+. 
Τα έργα αυτά αφορούν στη καινοτομία της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 
2015 ολοκληρώθηκε το έργο INNO-CAREER, 
στο οποίο το ΙΝΕΚ συμμετείχε ως εταίρος. 
Το έργο επικεντρώθηκε στην δημιουργία 
και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 
συμβούλους σταδιοδρομίας,  επαγγελματικού 
προσανατολισμού με έμφαση στην ανάπτυξη 
σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από 
τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες 
προκλήσεις στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας.

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ξεκίνησε το 2016 άλλα δύο 
προγράμματα Erasmus+. Το πρώτο που 
συντονίζεται από το Ινστιτούτο φέρει τον τίτλο 
«Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους για 
την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» (MigrAID). Σ’ αυτό συμμετέχουν 
άλλοι οκτώ οργανισμοί από την Κύπρο, τη Γαλλία, 
την Ιταλία και την Ελλάδα και επικεντρώνεται 
σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εντάσσουν με 
ομαλότητα στην παραγωγική τους διαδικασία 
εργαζόμενους που προέρχονται από άλλες 
χώρες. Το δεύτερο, στο οποίο το ΙΝΕΚ συμμετέχει 
ως εταίρος φέρει τον τίτλο «Νέοι πολίτες μέσα 
από τον εθελοντισμό» (JuCiVol). Το έργο 
επικεντρώνεται στη βελτίωση των κοινωνικών 
και πολιτικών δεξιοτήτων των νέων μέσα από τον 
εθελοντισμό, ως μία διαδικασία προετοιμασίας 
για να γίνουν ενεργοί πολίτες. Συντονιστής του 
έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Μπουργκός 
στην Ισπανία.
Τέλος, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 
τμήματος υλοποιήθηκαν το 2014 και δύο 
προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής 

γλώσσας σε αιτητές ασύλου και πρόσφυγες 
με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσφύγων και την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Εκτίμηση και προοπτική δραστηριότητας του 
ΙΝΕΚ-ΠΕΟ
Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ συμπληρώνει με το 27ο Συνέδριο 
της ΠΕΟ δεκαπέντε χρόνια ζωής. Αν και στο 
πρώτο στάδιο της διαδρομής του αντιμετώπισε 
ορισμένα προβλήματα στελέχωσης, στη 
συνέχεια ακολούθησε μία σταθερή πορεία 
ανάπτυξης. Ωστόσο, η πορεία αυτή έμελλε να 
διακοπεί με την οικονομική κρίση το 2013 με την 
οποία περιορίστηκε η πρόσβαση του Ινστιτούτου 
σε πόρους χρηματοδότησης. Όπως όλοι οι 
οργανισμοί της ΠΕΟ, έτσι και το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 
ενεργοποίησε μία διαδικασία προσαρμογής των 
δαπανών του, χωρίς ωστόσο να θέσει σε κίνδυνο 
τη βασική και απαραίτητη δραστηριότητα του. 

Η ΠΕΟ σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω, δεν μπορεί παρά να νοιώθει ικανοποιημένη 
επειδή οι στόχοι που είχε θέσει με την δημιουργία 
του Ινστιτούτου έχουν σε μεγάλο βαθμό 
επιτευχθεί. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ δραστηριοποιήθηκε 
ερευνητικά σε καινοτόμους, για τα δεδομένα της 
Κύπρου τομείς, αναδεικνύοντας έτσι τον ιδιαίτερο 
του χαρακτήρα. Η ΠΕΟ μπορεί ακόμα να νιώθει 
περήφανη επειδή το Ινστιτούτο κατάφερε όχι μόνο 
να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο τεκμηρίωσης 
και επιστημονικής στήριξης της δουλειάς της 
ΠΕΟ, αλλά και να καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο 
ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας. Η δε φήμη 
του ινστιτούτου, παρά την αναγκαία προσαρμογή 
που ήταν αναγκασμένο να κάνει τα προηγούμενα 
χρόνια, ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια της 
πατρίδας μας. Με επίμονη και συνεπή δουλειά 
κατάφερε να γίνει και να παραμείνει ένας 
αξιόπιστος εταίρος και να συμμετέχει με επιτυχία 
σε διάφορα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και 
θεσμούς.

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ συνεχίζει και σ’ αυτές τις δύσκολες 
πλέον συνθήκες να επιδιώκει τη βελτίωση του 
και με τη αδιάλειπτη στήριξη της ΠΕΟ μπορεί να 
ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. 

Ιστορικό Μουσείο ΠΕΟ
                                 
Το Μουσείο της ΠΕΟ ιδρύθηκε  αρχικά  το 
1992 με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και 
ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου το 2008,  με σκοπό 
την προστασία και την προβολή της ιστορικής 
πορείας του εργατικού μας κινήματος εκθέτοντας 
έγγραφα και υλικό ιστορικής σημασίας,  από 
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τη ζωή και τους αγώνες της εργατικής τάξης. 
Η απόφαση αυτή στόχευε  στην δυνατότητα ο 
επισκέπτης  να γνωρίσει τη ζωή των εργατών κατά 
την περίοδο πριν από την ίδρυση των Συντεχνιών, 
τη δράση των πρωτοπόρων συνδικαλιστών και 
τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν μέσα από τους 
σκληρούς αγώνες που διεξήχθησαν.

Επίσης αποσκοπεί στη συγκέντρωση , διαφύλαξη 
και προβολή παλαιών εργαλείων ορισμένων  
παραδοσιακών κλάδων όπως του κτίστη, του 
πελεκάνου, του σκαρπάρη, του ράφτη, του 
μεταλλωρύχου , του πετροκόπου και του εργάτη 
γης.

Με την λειτουργία του Μουσείου της ΠΕΟ 
επιχειρούμε να δώσουμε στον επισκέπτη μια 
εικόνα αντικειμενική,  ότι τα εργατικά ωφελήματα 
που σήμερα έχουν οι εργαζόμενοι, δεν χαρίστηκαν 
απλόχερα αλλά κερδήθηκαν μέσα από την πάλη 
για ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο από τους 
πρωτοπόρους συνδικαλιστές, αψηφώντας τις 
δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη 
την εποχή. Αυτό πετυχαίνετε με φωτογραφίες 
και άλλα στοιχεία της κατάστασης της εργατικής 
τάξης από τις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς 
επίσης και με εικόνα της εξέλιξης της δράσης 
και των αγώνων του κυπριακού συνδικαλιστικού 
κινήματος τα τελευταία 70 χρόνια, έχοντας 
στην πρώτη γραμμή την ΠΕΟ.  Μέρος του 
φωτογραφικού αρχείου χρησιμοποιήθηκε σε 
διάφορες πολιτιστικές εκθέσεις όπως και σε 
επιστημονικές εκδόσεις.

Όλα τα εκθέματα που βρίσκονται στο Μουσείο 
είναι δωρεά από μέλη και φίλους της ΠΕΟ και 
από τα αρχεία της ΠΕΟ και των συντεχνιών της.
Στα χρόνια λειτουργίας του το επισκέφθηκαν 
πρέσβεις, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, 
εργαζόμενοι, παιδιά, συνταξιούχοι,  φοιτητικές 
και νεολαιίστικες οργανώσεις , αντιπροσωπείες 
συνδικαλιστων από το εξωτερικό και άλλοι.

Αναβάθμιση του Μουσείου
Με την νομοθεσία του 2009 Περί Αναγνώρισης 
Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Μουσείο μας έχει 
εγγραφεί στον Έφορο Ιδρυμάτων και Σωματείων, 
όπως προνοεί η νομοθεσία, με πρώτιστο στόχο 
την αναβάθμιση και βελτίωση του παράλληλα με 
την ένταξή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα  
του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης το Ιστορικό 
Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ περιλαμβάνεται πλέον και 
στον Οδηγό Μουσείων της Κύπρου που εκδίδεται 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτής, προχωρούμε 
στην εγκατάσταση οπτικοακουστικού συστήματος 
σε συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία που 
ειδικεύεται στην ψηφιοποίηση εκθεμάτων, 
στη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας για την 
αρχειοθέτηση τους, καθώς στην δημιουργία 
ψηφιακών οδηγών για ξενάγηση των επισκεπτών 
σε μουσειακούς χώρους.

Ιστορικό Αρχείο ΠΕΟ

Η ΠΕΟ λόγω του τεράστιου όγκου  ιστορικών 
εγγράφων και φωτογραφιών που υπάρχουν 
στην κατοχή της και της σπουδαιότητάς τους,  
αποφάσισε όπως προχωρήσει στη διαμόρφωση 
σχετικού χώρου για να στεγαστεί το Ιστορικό 
Αρχείο. Τα αρχεία αφού ταξινομηθούν, 
καταλογραφηθούν και αξιολογηθούν, θα 
ψηφιοποιηθούν με ειδικό σύστημα ώστε να είναι 
διασώσιμα στο μέλλον. Θα υπάρχει πρόσβαση 
και προβολή των αρχείων αυτών στους 
ιστορικούς  ερευνητές και στο ενδιαφερόμενο 
κοινό αφού τοποθετηθούν σε υπολογιστή 
θεματικά. Θα υπάρχουν τέσσερα θεματικά αρχεία 
-αρχείο εγγράφων ( έγγραφα που σχετίζονται με 
την ιστορία της ΠΕΟ και των συντεχνιών της ),  
αρχείο τύπου με εφημερίδες και περιοδικά από 
την δεκαετία 1930-1950, αρχείο φωτογραφικού 
υλικού και αρχείο εικονογραφημένου υλικού 
που θα αποτελείται από τις αφίσες της ΠΕΟ. 
Κρίνεται ως πολύ θετικό βήμα, ότι τα τελευταία 
δύο χρόνια, η χρησιμοποίηση διάφορων 
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και 
ιστορικών ερευνητών-καθηγητών από διάφορα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, των εγγράφων του 
Ιστορικού Αρχείου, γιατί έστω και αν δεν είναι 
δανειστικό το υλικό του, συμβάλει στην καλύτερη 
προώθηση και διάχυση του ανάμεσα στους 
ακαδημαϊκούς κύκλους.

Η διάσωσης της ιστορίας και του πολιτισμού μας 
αποτελεί για την ΠΕΟ βασική προτεραιότητα. 
Η προσπάθεια αυτή θα επιτευχθεί  μέσα από 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εργατικού 
Μουσείου και τη δημιουργία του ιστορικού αρχείου 
για το οποίο όμως χρειάζονται και τα αναγκαία 
οικονομικά. Για το σκοπό αυτό συνεχίζεται η 
προσπάθεια να αξιοποιηθούν σχετικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα και η εξασφάλιση στήριξης από το 
κρατικό και ιδιωτικό τομέα. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργατικό Βήμα

Το Εργατικό Βήμα ως εκφραστικό όργανο 
της ΠΕΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
γενικότερη προβολή και διάχυση των αρχών της, 
των πολιτικών  και γενικότερα της καθημερινής 
δράσης της, στην κοινωνική, πολιτική και 
οικονομική ζωή του τόπου μας.
Η ΠΕΟ διαχρονικά φροντίζει ώστε η « φωνή» 
της να φτάνει αυτούσια, έγκαιρα και πειστικά στα 
μέλη και στελέχη της αλλά και σε ολόκληρη τη 
κοινή γνώμη, μέσα από τη συνεχή βελτίωση και 
αναβάθμιση της εφημερίδας της. 

Το γεγονός ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον 
ένα δυνατό και συνεχώς διευρυνόμενο μέσο 
ενημέρωσης κι επικοινωνίας του πολίτη, δεν 
διέφυγε της προσοχής της. Ήδη εδώ και αρκετά 
χρόνια έχει στηθεί η ιστοσελίδα της ΠΕΟ όπου 
μπορεί κάποιος να βρει, μεταξύ άλλων, σε 
ηλεκτρονική μορφή τις εκδόσεις του Εργατικού 
Βήματος. Αξιοποιείται επίσης το Facebook, το 
Twitter και το YouTube.
Πρόσφατα η συντακτική επιτροπή σε συνεργασία 
με το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ αποφάσισε 
την αναβάθμιση της εφημερίδας μας, τόσο σε 
εμφάνιση όσο και σε περιεχόμενο. 
Μέσα σ´ αυτό το πλαίσιο η συντακτική επιτροπή 
του Εργατικού Βήματος προχώρησε σε απευθείας 
συναντήσεις με όλες τις Συντεχνίες και άλλους 
οργανισμούς της ΠΕΟ με στόχο:

1. Η συντακτική επιτροπή να ενημερώσει για 
την προσπάθεια που αναλαμβάνεται και τις 
δικές της σκέψεις και απόψεις επί του θέματος. 
2. Να ακούσει τις σκέψεις, απόψεις και 
εισηγήσεις των σωμάτων, των μελών και 
στελεχών για την εφημερίδα μας και τρόπους 
βελτίωσης και αναβάθμισης της. 
3. Να θέσει την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας 
και έγκαιρης ενημέρωσης της σύνταξης της 
εφημερίδας για την καθημερινή δράση του 
κινήματος. 

Ο κύκλος των επαφών ήταν πολύ χρήσιμος και 
έδωσε στη συντακτική επιτροπή τη δυνατότητα να 
σχηματίσει συγκεκριμένες απόψεις και εισηγήσεις 
τις οποίες υπέβαλε στο Γραφείο της ΠΕΟ όπου 
και λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις προς 
προώθηση, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

1. Βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου 
της εφημερίδας μέσα από τη καλύτερη 
παρουσίαση της δράσης των συντεχνιών, 
πιο ζωντανά ρεπορτάζ, παρουσίαση 
εξειδικευμένων εργατικών θεμάτων κ.α.
2. Αλλαγή στο σχεδιασμό - σελίδωση της 
εφημερίδας περιλαμβανομένων της δομής και 
του τρόπου παρουσίασης των ειδήσεων και 
άλλων υλικών της εφημερίδας. Προς το σκοπό 
αυτό θα υπάρξει συνεργασία με εξειδικευμένο 
άτομο/α. 
3. Στοχευμένη και εξειδικευμένη επαφή με τα 
μέλη μας από Ευρώπη και τρίτες χώρες μέσω 
ειδικού μηνιαίου εντύπου στα Αγγλικά.
4. Άμεση προώθηση και λειτουργία πόρταλ 
του εργατικού βήματος για έγκαιρη και άμεση 
ενημέρωση των μελών για τρέχοντα θέματα 
και δραστηριότητες τόσο της ΠΕΟ όσο και 
ζητήματων γενικότερου ενδιαφέροντος για 
τους εργαζόμενους. 
5. Δημιουργία app για χρήση από συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας και τάμπλετ και δημιουργία 
τράπεζας με ηλεκτρονικές διευθύνσεις μελών 
και άλλων για αποστολή μηνυμάτων. 

Είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας και να 
καταστήσουμε το εργατικό βήμα πρωτοπόρο στον 
τομέα του και πηγή ενημέρωσης, για εργατικά και 
όχι μόνο θέματα, για όλη τη κοινωνία μας. 
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή 
όλων στην προσπάθεια και πρώτιστα με την 
αγορά και το διάβασμα της εφημερίδας από όλα 
τα μέλη.
Το γεγονός ότι σήμερα εκδίδονται μόνο 12 000 
εφημερίδες εβδομαδιαία σε σχέση με τα μέλη που 
έχουμε καταδεικνύει και τις τεράστιες δυνατότητες 
βελτίωσης μας και σε αυτό το τομέα. 

Επιτροπή Επικοινωνίας 

Η Επιτροπή Επικοινωνίας λειτουργεί τα τελευταία 
χρόνια για σκοπούς καλύτερης προώθησης και 
προβολής της δράσης ΠΕΟ. Αυτά τα χρόνια 
έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο τομέα 
της προβολής και της διάχυσης της ενημέρωσης 
μέσω των ιστοσελίδων της, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και της παραγωγής οπτικοακουστικού 
υλικού με δικά της μέσα.

Ιστοσελίδα της ΠΕΟ 
Γίνονται συνεχής αναβαθμίσεις στο λειτουργικό 
της κομμάτι και στο περιεχόμενο της με στόχο να 
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είναι πιο χρηστική και συμβατή με τα σημερινά 
δεδομένα. Στην ιστοσελίδα μας εκτός από την 
καθημερινή πληροφόρηση για τις ανακοινώσεις, 
παρεμβάσεις και άλλα αναρτώνται ηλεκτρονικά 
το «Εργατικό Βήμα», η πληροφόρηση για 
τους ιατρούς του ΕΤΚΑ, οι εκδόσεις και τα νέα 
των συντεχνιών και διάφορα άλλα καθώς και 
οπτικοακουστικό υλικό από τη δράση που 
αναπτύσσει η ΠΕΟ. Η ιστοσελίδα λειτουργεί 
σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και τούρκικα 
με στόχο να είναι προσβάσιμη σε αναγνώστες 
στο εξωτερικό αλλά και να παρέχει δυνατότητα 
ενημέρωσης των Τουρκοκυπρίων.  Επίσης μέσω 
της αναβαθμισμένη ιστοσελίδας μας μεταδίδονται 
ζωντανά από το διαδίκτυο με απευθείας σύνδεση 
μέσω «live streaming» μερικές πολύ σημαντικές 
εκδηλώσεις της ΠΕΟ. 

Παρά τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της 
ιστοσελίδας, χρειάζεται βελτίωση. Ειδικότερα 
προβλήματα εντοπίζονται στο υλικό των 
συντεχνιών που δεν ανανεώνεται ικανοποιητικά 
ενώ χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση για να 
είναι πάντα σύγχρονη και επίκαιρη, συμβατή με 
τις σημερινές ανάγκες της τεχνολογίας και της 
ενημέρωσης. 

Παρουσία ΠΕΟ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης  
Σε αυτό το τομέα έχει γίνει αρκετή πρόοδος 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διάχυση 
της ενημέρωσης και προβολή της ΠΕΟ σε 
χιλιάδες κόσμο που χρησιμοποιεί πλέον αυτά τα 
σύγχρονα μέσα για την ενημέρωση του. Παρά 
τα μεγάλα βήματα που έγιναν, χρειάζεται να 
καταβληθεί προσπάθεια για πιο συστηματική και 
διευρυμένη παρουσία της ΠΕΟ στα μέσα μαζικής 
δικτύωσης λαμβανομένου υπόψη και τις ραγδαίες 
εξελίξεις σε αυτό το τομέα, ώστε να είμαστε 
πάντα συγχρονισμένοι με τις απαιτήσεις της 
τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. 
Ένας τομέας για παράδειγμα που εντοπίζεται ότι 
χρήζει βελτίωσης είναι η ανάγκη για πιο έντονη 
παρουσία σε μέσα που έχουν αναπτυχθεί πολύ 
το τελευταίο διάστημα όπως π.χ το twitter   

Η Επιτροπή Επικοινωνίας έχει εντοπίσει την 
ανάγκη για δημιουργία εξιδεικευμένης εφαρμογής 
(application) που θα τρέχει στα κινητά τηλέφωνα 
και τους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές 
(tablets) για να υπάρχει άμεση και συνεχής 
ενημέρωση για δραστηριότητες και νέα της ΠΕΟ 
και έχουν ήδη τροχοδρομηθεί ενέργειες οι οποίες  
σύντομα θα ολοκληρωθούν. 

Συνυπολογίζοντας τη μεγάλη σημασία που 
αποκτά η επιτυχής παρέμβαση μας στον κόσμο 
του διαδικτύου και η επίσκεψη σημαντικής 
μερίδας κοινού που καθημερινά ενημερώνεται 
από το διαδίκτυο, η ΠΕΟ έχει προχωρήσει στην 
απόφαση για δημιουργία εξιδεικευμένης σελίδας 
με online ενημέρωση για εργατικά, κοινωνικά 
και οικονομικά κυρίως θέματα, παράλληλα με 
τη προβολή της δράσης της ΠΕΟ. Στόχος αυτής 
της νέας σελίδας θα είναι η όσο το δυνατόν 
έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ζωντανή ενημέρωση 
όπως προκύπτει  την ώρα που συμβαίνει ώστε 
να καθιερωθεί ως η κατ’ εξοχήν διαδικτυακή 
ιστοσελίδα με τοπικά και διεθνή συνδικαλιστικά, 
εργατικά νέα και θέματα που επηρεάζουν και 
απασχολούν γενικότερα τους εργαζόμενους.  
Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες μας και 
προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Σε συνεργασίας με το τμήμα πληροφορικής, 
το οποίο έχει εξοπλιστεί με το κατάλληλο 
υλικό (κάμερες, λογισμικό κτλ) και το οποίο 
έχει τη δυνατότητα για παράγωγη δικού 
του οπτικοακουστικού υλικού, η Επιτροπή 
Επικοινωνίας φροντίζει και συντονίζει για 
την καταγραφή όλων των σημαντικών 
δραστηριοτήτων της ΠΕΟ και των συντεχνιών 
της, τα οποία   φυλάσσονται για σκοπούς αρχείου 
αλλά αξιοποιούνται και στη διάχυση μέσω της 
ιστοσελίδα μας και στα μέσα μαζικής δικτύωσης, 
με την μορφή σύντομων βίντεο κλιπ τα οποία 
αναρτώνται στο λογαριασμό που διατηρεί η ΠΕΟ 
στο YouTube και είναι προσβάσιμα σε όλους.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΟ

Λογαριασμοί Εισπράξεων και Πληρωμών

Η συνετή διαχείριση των οικονομικών του 
κινήματος είναι πάντα ψηλά στις προτεραιότητες 
των σωμάτων της ΠΕΟ. Ιδιαίτερα δε, αφού είμαστε 
ένα κίνημα που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά 
στις εισφορές των μελών και εκτιμητών του, 
έχουμε υποχρέωση να λειτουργούμε με γνώμονα 
την εξυπηρέτηση των μελών. Με σύνεση και 
περισυλλογή αφενός, με την λειτουργία των 
απαραίτητων μηχανισμών αφετέρου.
Μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης του Γ.Σ. προς 
το 27ο  Συνέδριο  , η παράθεση στοιχείων για 
όλο το φάσμα της πολύπλευρης δραστηριότητας 
της Ομοσπονδίας, βρίσκεται και στο μέρος της 
δουλειάς μας που έχει σχέση με τα οικονομικά.
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Παραθέτουμε λοιπόν τα κύρια στοιχεία 
εισπράξεων και πληρωμών όπως αυτά 
υποβλήθηκαν στον Έφορο Συντεχνιών για τα 
χρόνια που ανασκοπούμε.

Σημειώνουμε ότι η ανασκόπηση αφορά 5 χρόνια 
και όχι 4 που ήταν τα προηγούμενα συνέδρια.

Εισπράξεις 

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω τα έσοδα του 
κινήματος προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά 
από τα μέλη και τους φίλους.

Μέσα από τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας 
διαπιστώνουμε ότι τα εμβάσματα των Συντεχνιών  
για την περίοδο 2008 – 2011 ήταν €9.642.070,00, 
οι εισφορές €1,851.826 και ο έρανος €98.685.

Την περίοδο που ανασκοπούμε τα έσοδα από 
το 30% των συνδρομών είναι €8,176.990 , οι 
εισφορές €2,610.439 και ο έρανος €60,937.

Αν λάβουμε υπόψη την σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο και ασφαλώς το 
γεγονός ότι στην υπό ανασκόπηση περίοδο 
συμπεριλαμβάνουμε 5 και όχι 4 χρόνια, γίνετε 
αντιληπτό ότι υπάρχει αισθητή μείωση εσόδων. 
Σε ποσοστό προσεγγίζει 30%.

Πληρωμές 

Πιο κάτω παραθέτουμε τα κυριότερα έξοδα της υπό ανασκόπησης περιόδου.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό το μέρος των 
εξόδων μας, που είναι και το σημαντικότερο 
κομμάτι, για να έχουμε ισοζυγισμένους 
προϋπολογισμού, παρουσιάζει σημαντική 
μείωση των εξόδων που ξεπερνά το 30%. 

Οι εξοικονομήσεις που είχαμε, έχουμε χρέος να 
πούμε   ότι οφείλονται σε ένα βασικό παράγοντα, 
στην μείωση των μηχανισμών του κινήματος σαν 
αποτέλεσμα της επιδείνωσης που είχαμε στην 
οργανωτική μας κατάσταση.

Βέβαια, δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις που 
συλλογικά πήραμε. Οφείλουμε όμως να 
σημειώσουμε ότι λήφθηκαν μέσα σε πνεύμα 
συντροφικότητας, αλληλεγγύης και κατανόησης.

Την ίδια ώρα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις 
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, δεν 
επηρεάστηκε το αξιόμαχο των μηχανισμών και η 
συνολική μας δράση. 

Σαν αποτέλεσμα των δύσκολων αποφάσεων 
που λήφθηκαν πετύχαμε, μέσα σε πολύ αντίξοες 
συνθήκες, να έχουμε υγιή οικονομικά γεγονός 
που επιδρά θετικά στην δουλειά μας.

Για να συνεχισθεί αυτό είναι αναγκαία η 
οικονομική αυτοδυναμία του κινήματος γιατί 
οι αγώνες των εργαζομένων δεν είχαν ποτέ 
χρονοδιαγράμματα έναρξης και τερματισμού 
ανάλογα των οικονομικών μας δυνατοτήτων. 

Παρουσιάζοντας αυτά τα στοιχεία μέσα από 
την Έκθεση Δράσης προς το 27ον  Παγκύπριο 
Συνέδριο της ομοσπονδίας μας δίνουμε την 
ευκαιρία στα μέλη και τους συνέδρους, να 
συμβάλουν δημιουργικά στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που φέρνει η παρούσα οικονομική 
συγκυρία στο τόπο μας αλλά και σε όλο τον 
κόσμο, γνωρίζοντας ότι τα θύματα της είναι οι 
εργαζόμενοι και οι ευάλωτες οικονομικά ομάδες 
του λαού.   
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Προϋπολογισμοί 
Όταν ακόμα το κίνημα μας βρισκόταν στα πρώτα 
του βήματα και χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία 
χρησιμοποιούσε αυτό το εργαλείο σαν πυξίδα 
στην καθημερινή οικονομική του δραστηριότητα.  
Ψάχνοντας τα αρχεία των Συντεχνιών μας αλλά 
και της Ομοσπονδίας θα συναντήσουμε έγγραφα 
που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς.  Αυτό 
δεν είναι τυχαίο.

Η οικονομική κρίση αποτελεί ένα παράγοντα 
που σίγουρα μας επιβαρύνει από την άποψη 
της στέρησης πόρων.  Από την άλλη όμως, το 
ταρακούνημα της κρίσης πρέπει να αποτελέσει 
πεδίο άσκησης και μάθησης σε όλα τα επίπεδα.  
Αλλοίμονο αν μια τέτοια κατάσταση δεν άφηνε 
πίσω της και κάτι θετικό, τουλάχιστο στο πεδίο 
της γνώσης, που θα πρέπει κάθε φορά που 
χτυπά την πόρτα μας να μας καθιστά σοφότερους 
και πιο δυνατούς, για να αντιμετωπίζουμε την 
οικονομική δυσπραγία και την αναστάτωση που 
κουβαλά ο καπιταλισμός σε κάθε του έκφραση. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι προϋπολογισμοί 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.  Με τους 
προϋπολογισμούς πρέπει να επιτυγχάνουμε 
την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στο 
κίνημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη προσφορά 
του προς τους εργαζόμενους.

Ο στόχος να έχουμε συνολικά σαν κίνημα 
ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς πρέπει να 
συνεχίσει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. 
Χωρίς υγιή οικονομικά υπάρχει το ενδεχόμενο 
στο μέλλον να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα 
του κινήματος. Για να αποφευχθεί αυτό 
χρειάζεται στοχοπροσηλωμένα να ελέγχουμε 
σε τακτική βάση την πορεία υλοποίησης των 
προϋπολογισμών.

Συνδρομές 

Οι συνδρομές των μελών των συντεχνιών 
αποτελούν το βασικότερο δείκτη στα οικονομικά 
του κινήματος.  Αυτό, γιατί αποτελούν το 
βασικότερο έσοδο και συνεπώς  ανάλογα με την 
πορεία είσπραξης τους διαμορφώνονται και οι 
προϋπολογισμοί της ΠΕΟ και των Συντεχνιών.
Η ΠΕΟ από θέση αρχής, σαν κίνημα που δεν 
είναι για τους εργαζόμενους αλλά κίνημα των 
εργαζομένων, θα συνεχίσει να συναρτά την 
λειτουργία της, από τους πόρους που έχει από 
τα μέλη της. Αυτή η απόφαση είναι συνειδητή και 

συνάδει με την φυσιογνωμία και τον ιδεολογικό 
προσανατολισμό της οργάνωσης.

Στην έκθεση για το 26ο Συνέδριο της ΠΕΟ που 
καλύπτει την περίοδο 2008-2011 το σύνολο 
των εισπράξεων έφθασαν τις  €20.388.731,00. 
Την περίοδο που ανακοπούμε 2012-2016, 
εισπράξαμε συνδρομές από τα μέλη €19,443.151. 
Αν λάβουμε υπόψη ότι αφορά 5 χρόνια και όχι 
4 που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο, είναι 
φανερό ότι υπάρχει μείωση κατά 28% περίπου.

Αυτό βέβαια εξηγείται από τις αναλύσεις που 
κάναμε στο κεφάλαιο οργανωτικά. Η μείωση 
των μελών σαν αποτέλεσμα των απολύσεων 
και της μεγάλης αύξησης της ανεργίας, έχει 
αντανακλαστική επίδραση στις συνδρομές. Μια 
άλλη παράμετρος είναι η μείωση στους μισθούς 
η οποία επίσης επιδρά άμεσα στο ύψος της 
συνδρομής που πληρώνουν τα μέλη.

Στα χρόνια που ανασκοπούμε παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα σοβαρών καθυστερήσεων από κάποιες 
επιχειρήσεις στη είσπραξη των συνδρομών. 
Χρήματα που κατακρατήθηκαν από τους μισθούς 
των εργαζομένων δεν καταβλήθηκαν ή αν 
καταβλήθηκαν έγινε με σοβαρή καθυστέρηση. 
Χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί σε 
αυτό τον τομέα και να λαμβάνονται έγκαιρα τα 
ενδεικνυόμενα για την κάθε περίπτωση μέτρα 
έτσι ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι απώλειας 
χρημάτων που αποκόπηκαν από μισθούς 
εργαζομένων.

Ουσιαστική βελτίωση στις εισπράξεις από 
συνδρομές θα υπάρξει  αν αυξηθούν τα μέλη 
της ΠΕΟ και η σύνδεση τους. Η δυνατότητα αυτή 
υπάρχει ακόμα και μέσα σε συνθήκες ψηλής 
ανεργίας.  

Στόχος της ΠΕΟ πρέπει να είναι διαχρονικά η 
βελτίωση του οργανωτικού της δείκτη, η αύξηση 
των εισπράξεων των συνδρομών και η βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.  
Δύσκολοι στόχοι μέσα στις σημερινές συνθήκες 
αλλά όχι ανέφικτοι.

Οι πίνακες που ακολουθούν μας δείχνουν την 
εικόνα των συνδρομών για τα χρόνια 2012 μέχρι 
2016, τόσο σε επίπεδο συντεχνιών όσο και σε 
επίπεδο επαρχιών και επιτρέπουν μέσα από 
άλλες συγκρίσεις στην εξαγωγή επιπρόσθετων 
συμπερασμάτων πέρα των όσων καταγράφονται 
πιο πάνω.
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Παγκύπριος Έρανος  ΠΕΟ

Είναι γνωστό ότι ο Παγκύπριος Έρανος της 
ΠΕΟ, είναι το δεύτερο σημαντικό κονδύλι μετά τις 
συνδρομές, όσον αφορά τα έσοδα του κινήματος.

Ο έρανος διεξάγεται πάνω σε ετήσια βάση, μέσα 
σε ένα πλαίσιο ενθαρρυντικού συστήματος, το 
οποίο με Συνεδριακή απόφαση, κατανέμει το 
70% των εισπράξεων στις Συντεχνίες μας και 
30% καταλήγει στην Ομοσπονδία.  Ο έρανος 
είναι οργανωμένος στη βάση των εισφορών σαν 
πρώτο σκέλος της δουλειάς και το δεύτερο σκέλος 
είναι η χρήση λαχείου το οποίο διαμοιράζει κάθε 
χρόνο πλούσια δώρα.

Το εύρος και η διάρκεια της δουλειάς του εράνου 
είναι τεράστιο και καλύπτει μια περίοδο περίπου 
εννιά μηνών. 

Η ΠΕΟ έχει τη δυνατότητα να ζητά την εισφορά 
όλων των εκτιμητών και των φίλων της και όλων 
όσων πιστεύουν στη συμβολή της ΠΕΟ στα 
κοινά.

Με αυτή την ευκαιρία το κίνημα μας εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες σε όλους εκείνους που 
μας στηρίζουν με τις εισφορές τους, τα μέλη μας 
και τον απλό κόσμο που συνδράμει το τεράστιο 
έργο που επιτελεί η ΠΕΟ.

Την περίοδο 2008 μέχρι το 2011 τα έσοδα από τον 
έρανο ήταν €2.066.265,00. Την υπό ανασκόπησή 
περίοδο είναι €1,444,812. Αναπόφευκτα, για τους 
ίδιους λόγους που αναφέρονται και πιο πάνω 
είχαμε και εδώ αισθητή μείωση.

Ενδεχομένως όμως, να μην εξαντλούνται όλα τα 
περιθώρια και μέσα στις αντίξοες συνθήκες που 
βιώσαμε, να μην δόθηκε η σημασία που έπρεπε 
σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει να 
οδηγούν σε συνειρμούς που γεννούν φόβο 
και απαισιοδοξία.  Αντίθετα, υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις, το κύρος και η εκτίμηση της ΠΕΟ 
μέσα στους εργαζόμενους και ευρύτερα την 
κοινωνία, να λειτουργήσει θετικά στην βελτίωση 
των αποτελεσμάτων που έχουμε.  
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Καλούνται όλα τα επαγγελματικά και εθελοντικά 
στελέχη της ΠΕΟ να εντείνουν τη δουλειά  τους 
για τον έρανο, ζητώντας την εισφορά των μελών 
και των φίλων με το κεφάλι ψηλά, έχοντας 
επίγνωση ότι το κίνημα της ΠΕΟ είναι πιστωτής 

του κοινωνικού συνόλου και μπορεί να αναζητά 
τη μικρή ή τη μεγάλη εισφορά με μοναδικό στόχο 
να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διαχρονική 
της πάλη και προσφορά προς τους εργαζομένους 
και το λαό μας. 

Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Το κίνημα μας με την ανιδιοτελή προσφορά των 
χιλιάδων στελεχών, μελών και φίλων κατάφερε 
να αποκτήσει  σημαντική περιουσία σε όλες τις 
πόλεις και πάρα πολλά χωριά και ενορίες. 

Η περιουσία αυτή κύρια αποτελείται από οικήματα 
και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί  η 
ΠΕΟ και οι Συντεχνίες της καθώς και το υπόλοιπο 
Λαϊκό κίνημα για τις δραστηριότητες τους. Στην 
περιουσία αυτή περιλαμβάνονται τα οικήματα 
που στεγάζουν τα Συντεχνιακά ιατρεία ΕΤΚΑ και 
τα Αναπαυτήρια, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι κάθε 
χρόνο έχουν την ευκαιρία να αξιοποιούν. 

Παράλληλα η ΠΕΟ σημειώνει ότι στις κατεχόμενες 
περιοχές έχει παραμείνει σημαντικό κομμάτι των 
κόπων των εργαζομένων σε κτίρια, γη και άλλη 
περιουσία.  

Η περιουσία του κινήματος συμπληρώνεται με 
το τεχνολογικό εξοπλισμό, τα οχήματα, κ.α. που 
χρησιμοποιεί ο μηχανισμός του κινήματος για την 
διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του. 

Στην περίοδο που εξετάζουμε δεν έχει προστεθεί 
νέα ακίνητη περιουσία. 
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Αποτιμώντας συνολικά τα αποτελέσματα μας 
πρέπει να εκτιμήσουμε την δουλειά που έγινε, 
λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις συνθήκες που 
είχαμε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεχτήκαμε τα τελευταία 
χρόνια μια τεράστια επίθεση.

Αντέξαμε όμως. Μείναμε όρθιοι και κυρίως 
αξιόμαχοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Αποτελεί παρακαταθήκη που άμεσα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε πρακτικά 
και ουσιαστικά την αντεπίθεση μας και στην 
οργανωτική μας ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα που είχαμε τον τελευταίο χρόνο, 
επιβεβαιώνουν ότι αφήνουμε πίσω μια περίοδο 5 
χρόνων συνεχών απωλειών. Σταθεροποιήσαμε 
τις δυνάμεις μας και είμαστε έτοιμοι για να 
κάνουμε βήματα μπροστά.

Γνωρίζουμε βέβαια τις δυσκολίες που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε. Η ανατροπή των συσχετισμών 
στο ταξικό πεδίο, η μεγάλη ανεργία, η στοχευμένη 
επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του 
εκπροσώπων, δημιουργούν δεδομένα που 
δυσκολεύουν την δουλειά μας.

Πολλά όμως θα εξαρτηθούν από την δική μας 
δράση και αντίδραση.

Να αναζητήσουμε την ποιότητα στην επαφή μας 
με τον κόσμο. Να μην επιτρέψουμε οι δυσκολίες 
να μας καταβάλουν. Να υπερβάλουμε εαυτούς, 
να εργαστούμε με αυταπάρνηση, έχουμε το δίκιο 
με το μέρος μας.

Να υλοποιούμε τις αποφάσεις που συλλογικά 
λαμβάνουμε.

Να συνδέσουμε άρρηκτα την περαιτέρω 
οργανωτική ανάπτυξη του κινήματος μας με 
στοχευμένη δράση για καθολική εφαρμογή των 
συλλογικών συμβάσεων. 

Να συνεχίζουμε να ξεχωρίζουμε για την 
διεκδικότητα μας, τον ταξικό μας προσανατολισμό, 
την διεθνιστική μας αντίληψη.

Η λειτουργία των μηχανισμών, η κριτική 
και αυτοκριτική, ο δημιουργικός έλεγχος, η 
πειθαρχεία, είναι στοιχεία που πρέπει να 
ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω. 

Η επαφή μας με τους τόπους δουλειάς πρέπει να 
είναι συνεχώς στο μικροσκόπιο των σωμάτων. 
Όχι μόνο για την συχνότητα αλλά για να δούμε, 
την ποιότητα και το περιεχόμενο των επαφών. 
Οι ηγεσίες των Συντεχνιών κυρίως αλλά και της 
ΠΕΟ αν χρειαστεί, να αξιοποιούνται προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Οι συνθήκες που επικρατούν μπορεί να φαντάζουν 
και να είναι δύσκολες, από την άλλη όμως 
είναι συνθήκες που εντείνουν την ανάγκη των 
εργαζομένων για οργάνωση και συνδικαλιστική 
προστασία και είναι εδώ που αναδεικνύεται ο 
δικός μας ρόλος.

Βέβαια το θέμα της οργανωτικής ανάπτυξης δεν 
αρχίζει και δεν τελειώνει στους αριθμούς.  

Σε αυτή λοιπόν την πορεία παρουσιάσαμε και 
αδυναμίες, τις οποίες προσπαθούμε και θα 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να  βελτιώνουμε. 

Οι αδυναμίες μας, δεν θα μπορούσαν σε καμιά 
περίπτωση να μειώσουν τα  αποτελέσματα που 
είχαμε σε αυτά τα πέντε χρόνια.

Πέραν των μετρήσιμων στόχων, την περίοδο που 
ανασκοπούμε, αναπτύξαμε μια πολυδιάστατη 
δράση η οποία περιγράφεται με επάρκεια στην 
έκθεση δράσης.

Η πλούσια και πολυδιάστατη δράση που 
αναπτύξαμε, για την οποία οι μηχανισμοί μας 
αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο, δεν εμπόδισε 
την οργανωτική μας δουλειά, γεγονός που πρέπει 
να το εκτιμήσουμε ανάλογα.

Παρά τις δυσκολίες, τα πισωγυρίσματα, τις 
αδυναμίες, αντέξαμε. Υλοποιήσαμε τις αποφάσεις 
μας. 

Αυτή είναι η αντικειμενική εκτίμηση των μελών 
και στελεχών μας αλλά και ευρύτερα της κοινής 
γνώμης. 

Οφείλουμε όμως να εντείνουμε ακόμη 
περισσότερο την δράση μας. Χρειάζεται   να 
είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί στην δράση 
μας. Να αναβαθμίσουμε τη διεκδικητική μας 
δράση με στόχο την προστασία των εργατικών 
κατακτήσεων, τη στήριξη και αναβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων, των νέων, των γυναικών, των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 
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Να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε 
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, να καταπολεμούμε 
πιο αποτελεσματικά τις προσπάθειες του 
κεφαλαίου για απαξίωση της συλλογικής και 
οργανωμένης διεκδίκησης και να αναδεικνύουμε  
τον ταξικό χαρακτήρα του κινήματος μας. 

Να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά, μέσα από την 
δράση μας το τιμημένο κίνημα της ΠΕΟ.

Προχωρούμε μπροστά αντλώντας δύναμη από 
την δύναμη μας που δεν είναι άλλη από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους.  


