
 
 

Εισαγωγή 
 
Το 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021 στη 
Λευκωσία.  Το 2021 είναι μια σημαδιακή χρονιά για την ΠΕΟ αφού κλείνει 80 χρόνια 
ζωής και δράσης.   
 
80 χρόνια αγώνων για τους εργαζόμενους της Κύπρου ελληνοκυπρίους, 
τουρκοκύπριους, αρμένιους, μαρωνίτες, λατίνους.  80 χρόνια σταθερά προσηλωμένοι 
στο καθήκον μας ως εργαζόμενοι να στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των 
συναδέλφων μας εργαζομένων σ’ όλο τον κόσμο για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική 
δικαιοσύνη. 
 
Στην Έκθεση Δράσης προς το Συνέδριο αναλύονται από την σκοπιά του κόσμου της 
εργασίας οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στον κόσμο και στην 
Κύπρο από το προηγούμενο 27ο Συνέδριο. 
 
Καταγράφονται οι αγώνες της ΠΕΟ για επαναρρύθμιση της εργασίας, για σμίκρυνση 
των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, για εφαρμογή των συλλογικών 
συμβάσεων, για μια προοδευτική κοινωνική πολιτική που να στηρίζει τους 
εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες. 
 
Παρουσιάζεται επίσης η οργανωτική πορεία της ΠΕΟ και η δράση των εξειδικευμένων 
γραφείων και τμημάτων της ΠΕΟ. 
 
Σηματοδοτώντας τα 80 χρόνια ζωής και δράσης της ΠΕΟ προσδοκούμε το 28ο 
Συνέδριο της ΠΕΟ να είναι ένα βήμα κριτικής αντικειμενικής προσέγγισης των όσων 
θετικών αλλά και των αδυναμιών που παρουσιάσαμε στη δράση μας. 
 
Προσδοκούμε, με τη δύναμη και την ορμή της 80χρονης ιστορίας μας, το 28ο Συνέδριο 
να καταστεί εφαλτήριο για ανανέωση και ενίσχυση των δεσμών μας με τους 
εργαζόμενους για να ανοίξουμε νέους διόδους στην οργάνωση των εργαζομένων. 
 
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, καταθέτοντας τον απολογισμό της δράσης του και τις 
προτάσεις του, απευθύνεται στους αντιπροσώπους καλώντας τους να συμβάλουν με 
τις δημιουργικές τους απόψεις να πάμε ακόμα πιο μπροστά. 
 
Δυνατά μπροστά για τους εργαζόμενους και την Κύπρο. 
 
Ενότητα 1η 
 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ 
 
 
Κεφάλαιο 1ον  
 
Το διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον 
 
Διεθνές Περιβάλλον 
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Στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, ο πλανήτης μας 
συνέχισε να δοκιμάζεται από τη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Μέσα σε 
συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας, οξύνονται ολοένα και περισσότερο οι 
αντιθέσεις και οι αντιφάσεις του, αφού η χλιδή και η υπερκατανάλωση των λίγων, 
συνυπάρχει με τη φτώχεια, την υπανάπτυξη και τη μιζέρια της μεγάλης πλειοψηφίας 
του πληθυσμού της γης. Οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις, συνεχίζουν να αποτελούν μέσο 
επιβολής των γεωστρατηγικών και οικονομικών συμφερόντων των κυρίαρχων 
δυνάμεων στον πλανήτη.  
 
Αυτή η πραγματικότητα είναι και η γενεσιουργός αιτία για τα τεράστια κύματα των 
προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών, τα οποία διογκώνονται όσο οι πόλεμοι 
συνεχίζονται και εντείνονται και όσο η ανέχεια, η φτώχεια και η ανισότητα οξύνονται.  
 
Ακόμα και σε περίοδο πανδημίας, όπως αυτή που διερχόμαστε, οι πολιτικές και 
στρατιωτικές επεμβάσεις συνεχίστηκαν και οι εκκλήσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ για 
παγκόσμια εκεχειρία και ανάδειξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας, δεν 
εισακούστηκαν. Ενώ οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την εργασιακή αβεβαιότητα, 
την ανεργία, τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις και τις προβλέψεις για αύξηση της 
φτώχειας, δισεκατομμύρια ευρώ συνεχίζουν να δαπανώνται για την αγορά όπλων αντί 
για την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια. Ακόμα και η ελπίδα της 
ανθρωπότητας για ανοσοποίηση μέσω των εμβολίων, εμπορευματοποιείται και οι 
παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εκδηλώνονται και σε αυτό το 
δικαίωμα στη ζωή.  
 
Την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης τις διεθνείς σχέσεις, συνεχίστηκε η 
πολιτική του δικαίου του ισχυρού, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά κύριο λόγο, αλλά 
και τους άλλους μεγάλους Ευρωπαίους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, να συνεχίζουν 
να διεκδικούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να επεμβαίνουν εκεί και όπου θεωρούν 
ότι αυτό εξυπηρετεί τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα.  
 
Ιδιαίτερα στην εύφλεκτη και ταραγμένη περιοχή μας, αυτές οι επεμβάσεις 
χρονολογούνται και παίρνουν ακραίο χαρακτήρα,  προκαλώντας τον θάνατο, την 
καταστροφή και την προσφυγοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων.  
 
Η διαχρονική αυτή ιμπεριαλιστική παρουσία και ανάμιξη δεν είναι βέβαια τυχαία. Ο 
ενεργειακός πλούτος της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 
αποτελούσε πάντα πηγή «ενδιαφέροντος» για τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.  
 
Η παρατεταμένη εκκρεμότητα στο παλαιστινιακό πρόβλημα συνεχίζεται και γίνεται 
ακόμα πιο επικίνδυνη με τη λεγόμενη «συμφωνία του αιώνα» και ο λαός της 
Παλαιστίνης συνεχίζει να υφίσταται τα δεινά της κατοχής και της παραβίασης των 
δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του. 
Στο επικίνδυνο αυτό ιμπεριαλιστικό παιχνίδι, με φόντο το φυσικό αέριο και τις ροές της 
ενέργειας, συμμετέχει δυστυχώς και η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία παρά τις 
διακηρύξεις περί πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, μέχρι σήμερα με τη στάση της 
φανερώνει ότι όχι μόνο δεν την ενοχλεί η προσπάθεια στρατικοποίησης της Κύπρου 
και εμπλοκής της στους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αλλά στην πράξη το επιδιώκει.  
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Οι αλλαγές στους παγκόσμιους συσχετισμούς, η ανάδειξη νέων οικονομικών και 
γεωστρατηγικών πεδίων αντιπαράθεσης, με τη 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 βαθιά υγειονομική και 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 ίδια η φιλοσοφία της επέκτασης και της επιβολής κυριαρχεί, δυστυχώς, και στον 
τομέα των οικονομικών σχέσεων.  Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, στην παγκόσμια 
του διάσταση, στο πλαίσιο της λεγόμενης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επιδιώκει 
να θεμελιώσει ένα σύστημα κυριαρχίας των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και των 
αναπτυγμένων οικονομικά, πανίσχυρων 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 τη δράση και τους 
αγώνες της για έναν 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. 
 
 
 
Εσωτερικό Περιβάλλον  
 
Κυρίαρχο στοιχείο στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και γενικότερα στην 
εσωτερική διακυβέρνηση, αποτελεί η έξαρση της επίθεσης ενάντια στα οικονομικά, 
κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, 
ως απότοκο της νεοφιλελεύθερης φιλοσοφίας της κυβέρνησης και του κυβερνώντος 
κόμματος.  
 
Από το 2013 και μετά, η διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας είναι δραματική. Οι 
νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές οδήγησαν σε μια βίαιη ανακατανομή του 
πλούτου. Η απορρύθμιση της εργασίας και η συρρίκνωση των μισθών, σε συνδυασμό 
με το ουσιαστικό ξήλωμα του κοινωνικού κράτους, τις ιδιωτικοποιήσεις, την επέκταση 
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του ορίου αφυπηρέτησης και άλλα μέτρα, που υποβαθμίζουν τον ρόλο του κράτους 
στην δικαιότερη ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, επέφεραν σαφή υποβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου των πολλών, σε αντίθεση με τους λίγους και ευνοημένους, οι 
οποίοι σε αυτή την περίοδο κρίσης αύξησαν τα κέρδη και τα εισοδήματά τους και 
ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τη θέση τους.  
 
Η κατανομή του εθνικού εισοδήματος, με βάση τους εθνικούς λογαριασμούς, έχει 
ανατραπεί άρδην σε βάρος της εργασίας. Τα εισοδήματα από μισθούς έχουν 
υποχωρήσει πέραν του 5%, ενώ τα εισοδήματα από κέρδη και προσόδους έχουν 
ενισχυθεί περισσότερο από 5%. Η απόσταση μεταξύ των δυο μεγεθών - κερδών και 
μισθών - έχει διευρυνθεί αρνητικά για τους μισθούς κατά πάνω από 10 εκατοστιαίες 
μονάδες. 
 
Είναι φανερό ότι μετά την κρίση του 2013, η οποία έχει φορτωθεί πλήρως στους 
εργαζόμενους και γενικότερα τους αδύνατους της κοινωνίας, το ίδιο επιχειρείται να 
επαναληφθεί και σήμερα και με τη νέα κρίση της πανδημίας,  
 
Οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ακόμα και την ώρα που στηρίζονται πλουσιοπάροχα από 
το κράτος, επιχειρούν να διατηρούν συνεχώς σε περίοπτη θέση τον μπαμπούλα των 
απολύσεων και ουσιαστικά να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για ένα νέο κύμα 
επιθέσεων στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
 
Βασικό εργαλείο των εργοδοτών, για να ανατρέπεται η κοινωνική ισορροπία και να 
φορτώνεται ο λογαριασμός της κρίσης στους εργαζόμενους, παραμένει ο φόβος και η 
ανασφάλεια μπροστά στο ενδεχόμενο της ανεργίας. Η ανατροπή, δηλαδή, του 
συσχετισμού ισχύος σε βάρος της εργασίας. Ανατροπή, η οποία απορυθμίζει τις 
εργασιακές σχέσεις, υποσκάπτει τη συνδικαλιστική οργάνωση και διαπραγμάτευση 
και δημιουργεί για τους εργοδότες απίστευτες δυνατότητες για ένταση της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.  
 
Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, εάν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν 
πραγματικά για τους πολλούς και όχι μόνο για τους λίγους, πρωταρχική κοινωνική 
προτεραιότητα της θα έπρεπε να αποτελεί η διαμόρφωση ενός νομοθετικά 
κατοχυρωμένου ελάχιστου πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων για κάθε εργαζόμενο, 
με τον κατώτατο μισθό ως κύριο συστατικό αυτών των ελάχιστων δικαιωμάτων. Το 
κράτος μέσα στις υφιστάμενες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία, 
οφείλει να παρεμβληθεί και να λειτουργήσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση 
αποκατάστασης μιας στοιχειώδους κοινωνικής ισορροπίας για την προστασία της 
αδύνατης πλευράς, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό, όμως, 
που γίνεται στην πράξη, είναι το αντίθετο.  
 
Για την ΠΕΟ είναι αυτονόητο ότι στους τομείς, που καλύπτονται από συλλογικές 
συμβάσεις, ο κατώτατος μισθός όπως και τα υπόλοιπα ωφελήματα, είναι 
καθορισμένος. Κατά συνέπεια, εκείνο που κατά προτεραιότητα πρέπει να 
νομοθετηθεί, είναι η υποχρέωση όλων των εργοδοτών ενός κλάδου, ο οποίος έχει 
συμφωνημένη συλλογική σύμβαση, να εφαρμόζουν αυτή τη σύμβαση για όλους. Τα 
δε προσωπικά συμβόλαια ή άλλης μορφής προσωπικές συμφωνίες, μόνο τότε να 
μπορούν να έχουν νομική ισχύ, όταν είναι καλύτερα από τη συλλογική σύμβαση και 
όχι υποδεέστερα.  
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Το κράτος οφείλει, επίσης, να παρέμβει ώστε να σταματήσει η χρησιμοποίηση των 
λεγόμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης ως μέσο εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.  
 
Στους δε κλάδους στους οποίους για διάφορους λόγους δεν υπάρχει συλλογική 
σύμβαση, είναι αναγκαίο να καθορίζονται νομοθετικά κατώτατοι μισθοί, το ύψος των 
οποίων πρέπει και εκεί να προκύπτει μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση, μέσα από 
ένα θεσμοθετημένο μηχανισμό, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων 
των κοινωνικών εταίρων και όχι να καθορίζεται εκ των άνω, αυθαίρετα και ανάλογα με 
τους εκάστοτε συσχετισμούς στα πολιτειακά όργανα. Και ασφαλώς θα πρέπει να 
περιλάβει και άλλα βασικά ωφελήματα, όπως ωράριο, υπερωρίες, αργίες, ταμείο 
προνοίας και 13ο μισθό. 
 
Για την επαναφορά μιας ανεκτής κοινωνικής ισορροπίας, εκτός από μέτρα 
κατοχύρωσης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων είναι απαραίτητα και μέτρα 
ουσιαστικής ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Μέτρα στήριξης των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού και δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου προς 
όφελος των πολλών.  
 
Χρειάζεται αλλαγή πορείας και πραγματική βούληση για ένα σύγχρονο και 
προοδευτικό κοινωνικό μοντέλο, όπου τα ελάχιστα δικαιώματα για τον κάθε 
εργαζόμενο να είναι νομικά κατοχυρωμένα και το κράτος να είναι κράτος πρόνοιας και 
διασφάλισης κοινωνικής συνοχής και όχι κράτος, που με τις αποφάσεις του να ευνοεί 
τους πλούσιους για να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται περισσότεροι 
και φτωχότεροι.  
 
Όπως ήταν φυσικό, η βίαιη υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου, η ανεργία, το κούρεμα 
και η απώλεια εισοδημάτων, δημιούργησε θυμό και απογοήτευση μέσα στο λαό. 
Ταυτόχρονα, όμως, έχουν έλθει 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 σε ένα 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. 
 
Παρά τις απογοητεύσεις και το δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, η ΠΕΟ 
στέκει αταλάντευτα δίπλα στο ΑΚΕΛ, συμμετέχει ενεργητικά και δραστήρια στους 
πολιτικούς αγώνες για την πρόοδο, ενάντια στο οικονομικό και κοινωνικό 
κατεστημένο, ενάντια στη συντήρηση με όποιο πρόσωπο και αν σήμερα επιδιώκει να 
εμφανιστεί.  
 
Μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, θα αντιπαλέψει την 
οπισθοδρόμηση, τη συντήρηση, τον φασισμό, καθώς και την αντιδραστική 
νεοφιλελεύθερη οικονομική και κοινωνική φιλοσοφία και θα συνεχίσει τον αγώνα για 
εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, οι οποίες να είναι προς την κατεύθυνση της προόδου 
και της διεύρυνσης των πολιτικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.  
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Η αλλαγή της σημερινής κατάστασης, η αντιμετώπιση της νεοφιλελεύθερης επίθεσης 
και η δημιουργία συνθηκών για μια άλλη πολιτική, που να απαντά στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των εργαζομένων, προϋποθέτει απαλλαγή από τη διακυβέρνηση του κ. 
Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ και αντικατάστασή της με μια φιλολαϊκή, προοδευτική 
διακυβέρνηση, που θα έχει ως προτεραιότητά της την επανένωση της πατρίδας μας,  
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συρρίκνωση του κοινωνικού χάσματος και την 
αναγέννηση της ελπίδας και της προοπτικής για τον λαό μας και ιδιαίτερα για τη νέα 
γενιά. Για το Λαϊκό Κίνημα και τις προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, αυτή η 
προοπτική αποτελεί άμεση πολιτική προτεραιότητα.  
 
 
Κυπριακό – Κοινοί αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων 
για επανένωση του τόπου μας 
 
Από το 2017, το Κυπριακό εισήλθε σε μια επικίνδυνη περίοδο παθητικής παρέλευσης 
του χρόνου. Σε αυτό το διάστημα κυριάρχησαν οι παλινδρομήσεις του Προέδρου 
Αναστασιάδη, η πρόταξη «νέων ιδεών», που αναιρούσαν προηγούμενες βασικές 
συγκλίσεις και οδήγησαν στη μάταιη αναζήτηση «όρων αναφοράς» για επανέναρξη 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας, καθώς επίσης και η εμπλοκή των δυο ηγετών σε 
μια διαδικασία επίρριψης ευθυνών, με αποτέλεσμα να μην έχει πειστεί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
για την προοπτική επανέναρξης μιας διαπραγμάτευσης, που να έχει νόημα.  
 
Η Τουρκία, μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά και την απενοχοποίησή της ουσιαστικά 
από τη διεθνή κοινότητα και τον ίδιο το Γ.Γ. του ΟΗΕ, έχει αποθρασυνθεί και 
προτάσσει τη θέση για λύση δυο κρατών. Ενισχύει τις επεκτατικές τις επιδιώξεις σε 
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλιμακώνει τις 
μεθοδεύσεις για εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.  
 
Η θέση της Τουρκίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη για λύση δυο κρατών είναι ο 
κύριος λόγος που και η διάσκεψη της Γενεύης δεν είχε πιθανότητα επιτυχίας. Όμως, 
και από την πλευρά του κ. Αναστασιάδη η απόρριψη αυτής της θέσης δεν 
συνοδεύτηκε με κάποια πειστική αντιπρόταση, που θα μπορούσε να φέρει την 
Τουρκία πίσω στις ράγες του Κραν Μοντανά. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε ο κ. 
Αναστασιάδης έπεισε για την ετοιμότητά του να συνεχίσει από εκεί που μείναμε.  
 
Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της ότι η συζήτηση για άλλες μορφές λύσης 
του Κυπριακού είναι άκρως επικίνδυνη, αφού το πραγματικό δίλημμα είναι ανάμεσα 
στην ομοσπονδία και την διχοτόμηση. Τυχόν εγκατάλειψη του συμβιβασμού, που 
συμφωνήθηκε μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων από το 1977, για λύση 
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, φέρνει πιο κοντά τη λύση δυο κρατών, μειώνει 
τα ερείσματα της Κύπρου και αφήνει χώρο για αλλότριες μεθοδεύσεις.  
 
Η εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων χρόνων επιβεβαιώνει τη διαχρονική εκτίμηση 
πως η παθητική παρέλευση του χρόνου οδηγεί στη δημιουργία πρόσθετων 
αρνητικών τετελεσμένων. Ότι αμφισβήτηση των συγκλίσεων και του 
διαπραγματευτικού κεκτημένου, που επιτεύχθηκε μέχρι και το τέλος της Διάσκεψης 
του Κραν Μοντανά, εμποδίζει την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
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και επιτρέπει την πρόταξη νέων επικίνδυνων «ιδεών», που θα οδηγήσουν σε 
χρονοβόρες, αδιέξοδες και επικίνδυνες συζητήσεις.  
 
Οι διακοινοτικές συνομιλίες είναι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας 
ανάμεσα στις δυο κοινότητες για μια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και θα την 
καταστήσει ελεύθερη, ανεξάρτητη και αποστρατικοποιημένη, κοινή πατρίδα όλων των 
Κυπρίων. Ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, 
αποστρατικοποιημένο και ανεξάρτητο χωρίς κηδεμόνες και προστάτες.  
 
Ο κυπριακός λαός με τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της χώρας μας, θα 
μπορεί να εργαστεί για καθολική πρόοδο σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας στα 
πλαίσια μιας ενωμένης οικονομίας, με ένα ενιαίο σύστημα εργασιακών σχέσεων και 
ενιαίων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους.  
 
Οι συνθήκες με την πανδημία και τα μέτρα που λήφθηκαν, καθώς και το κλείσιμο των 
οδοφραγμάτων, δημιούργησαν πρακτικά προβλήματα και δεν επέτρεψαν την 
ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων με τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων.  Παρά τις 
δυσκολίες, η μοίρα των Κυπρίων είναι κοινή και η μόνη επιλογή για την επίλυση των 
προβλημάτων είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη.  
 
Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για τη συνεργασία και την κοινή δράση 
με το τουρκοκυπριακό προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα και για τη 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, και τις υπόλοιπες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, που ανήκουν στην ΠΣΟ, θα εργαστούμε για ενίσχυση 
του μετώπου Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων, με περιεχόμενο την 
ταξική αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα για την επανένωση της χώρας και του λαού 
μας. 

 
 
Κεφάλαιο 2ον 
 
Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο, στην Ευρώπη και στην 
Κύπρο  
 
Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Κατά την περίοδο, που ανασκοπούμε, από το 27ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ το 

Νοέμβριο του 2017 μέχρι σήμερα, η παγκόσμια οικονομία πέρασε μέσα από δύο 

διακριτές περιόδους: α) στην πρώτη περίοδο (2017-2019) η παγκόσμια οικονομία 

συνέχισε να ανακάμπτει αργά από τη βαθιά παγκόσμια οικονομική κρίση των 

προηγούμενων ετών και β) στη δεύτερη περίοδο (2020-2021) η παγκόσμια οικονομία 

επέστρεψε με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού σε βαθιά ύφεση το 2020 
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(στη διάρκεια του πρώτου κύματος της επιδημίας), αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε κατά 

το 2021. 

Από την ανάκαμψη στη νέα οικονομική κρίση 

Κατά την πρώτη περίοδο, η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 

λίγο πάνω από το 3% (Πίνακας 1). Ωστόσο, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας 

δεν παρουσίασε σταθερότητα και δεν ήταν ικανή να αμβλύνει τη βασική καπιταλιστική 

αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Τα κράτη και οι διάφορες περιφέρειες 

του πλανήτη μας συνέχισαν να αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς· ενισχύθηκε 

η ανισομετρία ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και διευρύνθηκαν οι κοινωνικές και 

εισοδηματικές ανισότητες εντός των καπιταλιστικών κρατών. Το νέο καθεστώς 

διανομής του παγκόσμιου εισοδήματος, που άφησε πίσω της η πρόσφατη 

καπιταλιστική οικονομική κρίση, μοιράζει περισσότερο πλούτο σε λιγότερες και 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις και λιγότερα εισοδήματα σε περισσότερους εργαζόμενους. 

Οι Παγκόσμιες Εκθέσεις για τους Μισθούς (2018/19 και 2020/21) της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) είναι αποκαλυπτικές για το νέο καθεστώς διανομής. 

Σύμφωνα με αυτές, η ετήσια παγκόσμια αύξηση των πραγματικών μισθών κατά την 

τετραετία 2016-2019 (εξαιρουμένης της Κίνας, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 

ψηλούς ρυθμούς αύξησης) ήταν βραδεία και κυμάνθηκε μεταξύ 0,9 και 1,6%, γεγονός 

που υποδηλώνει αύξηση της εκμετάλλευσης της εργασίας, αφού υστερεί σημαντικά 

της ανάκαμψης του ΑΕΠ και της αύξησης της απασχόλησης. Ιδιαίτερα βραδύς ήταν ο 

ετήσιος ρυθμός αύξησης των πραγματικών μισθών στις πιο ανεπτυγμένες χώρες των 

G20 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 0,4 – 0,9%, ενώ σε πολλές χώρες, ανάμεσα σε 

αυτές και ορισμένες από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη μας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ύψος των πραγματικών μισθών το 2019 ήταν χαμηλότερο 

από ό,τι το 2008. 

Ενδεικτικές της επιδείνωσης των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, είναι και 

οι εξελίξεις όσον αφορά την απασχόληση. Τόσο οι ετήσιες εκθέσεις της ΔΟΕ για την 

Παγκόσμια Απασχόληση και Κοινωνικές Προοπτικές, όσο και οι σχετικές αναλύσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών, επιβεβαιώνουν αύξηση 

της απασχόλησης κατά την περίοδο 2017-2019· ωστόσο, όπως υποδεικνύουν αυτές 

οι αναλύσεις, η αύξηση δεν ήταν ανάλογη της αύξησης του ΑΕΠ και οδήγησε σε οριακή 

μόνο μείωση της ανεργίας από 5,6% το 2017 σε 5,4% το 2019. Η σχετική έκθεση της 

ΔΟΕ για το 2019, με αφετηρία τη διαπίστωση ότι η κυρίαρχη μεθοδολογία 

υπολογισμού του ποσοστού ανεργίας, δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τις 

πραγματικές διαστάσεις της ανεργίας. Το πραγματικό ποσοστό ανεργίας το 2019 ήταν 

ουσιαστικά κατά 2,5 φορές ψηλότερο, αφού πέραν από τις θέσεις εργασίας για τα 188 

εκατομμύρια «κανονικούς» ανέργους, η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία 

υπολείπεται άλλα 285 εκατομμύρια για να καλύψει την προσφορά εργασίας όσων 

εξαναγκάζονται σε εργασία μερικής απασχόλησης ή θέλουν να εργαστούν αλλά, 
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κυρίως λόγω απαισιόδοξων προοπτικών, παραμένουν ανενεργοί στην αναζήτηση 

εργασίας.  

Οι καταγγελίες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος στην Ευρώπη και στον κόσμο 

για την επιδείνωση της ποιότητας της εργασίας στα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνονται 

πλέον ξεκάθαρα από τις ετήσιες εκθέσεις της ΔΟΕ, ενώ παρόμοιες παραδοχές είναι 

«κρυμμένες» και σε σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η πρόσβαση σε 

μισθωτή εργασία δεν αποτελεί εγγύηση για αξιοπρεπή εργασία για εκατοντάδες 

εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο κόσμο, που ελλείψει άλλων ευκαιριών 

αναγκάζονται να καταφεύγουν σε άτυπες ή/και ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως 

αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο της λεγόμενης πώλησης υπηρεσιών, μερικής και 

προσωρινής εργασίας, εργασίας μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εταιρείες 

ενοικίασης εργαζόμενων κ.λπ. Τέτοιες μορφές εργασίας χαρακτηρίζονται από κακές 

συνθήκες εργασίας, την επισφάλεια της εργασίας και τη συχνή εναλλαγή μεταξύ 

εργασίας και ανεργίας, την απουσία ή ανεπαρκή πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής 

προστασίας, ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η ΔΟΕ εκτιμά το ποσοστό των 

άτυπα εργαζόμενων για το 2019 στο 61% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, που 

αντιστοιχεί περίπου σε 2 δισεκατομμύρια εργαζόμενους. 

Η άτυπη/ευέλικτη απασχόληση εκδηλώνεται σε χαμηλά εισοδήματα από εργασία και 

διογκώνει το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών· αυξάνει δηλαδή τον αριθμό των 

εργαζόμενων, των οποίων το εισόδημα από εργασία δεν επαρκεί για να τους οδηγήσει 

εκτός του φάσματος της φτώχειας. Η ΔΟΕ εκτιμά ότι η πλειοψηφία των 630 

εκατομμυρίων εργαζόμενων φτωχών (που αντιστοιχεί παγκόσμια στο 20% των 

εργαζομένων, 2019) βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, το φαινόμενο 

παρατηρείται πλέον και στις ανεπτυγμένες χώρες. Σχετική μελέτη που δημοσίευσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019, ανεβάζει το 2017 τους εργαζόμενους φτωχούς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα 20,5 εκατομμύρια ή στο 9,4% των εργαζόμενων, που ήταν 

μάλιστα κατά 0,5% ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 2012.  

Στο τέλος του 2018 και το 2019 η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και των πιο 

σημαντικών περιφερειακών πόλων της επιβραδύνθηκε (βλέπε Πίνακας 1), κάτι που 

μεταξύ άλλων αποδίδεται σε μια σειρά αβεβαιότητες, που προκαλεί η όξυνση πολλών 

ενδοκαπιταλιστικών και ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Για παράδειγμα, συγκρούσεις 

εντός των ΗΠΑ ανάμεσα στους υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης από τη μια και 

τους θιασώτες του προστατευτισμού από την άλλη, οι εμπορικοί πόλεμοι της 

κυβέρνησης Τραμπ με τους συμμάχους της, αλλά και με την ανταγωνιστική Κίνα, οι 

συγκρούσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δυτικών δυνάμεων με τη Ρωσία, τα 

προβλήματα του βρετανικού καπιταλισμού λόγω Brexit, αλλά και οι αυξανόμενες 

έριδες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και εντός των χωρών του σκληρού 

πυρήνα της, αναφορικά με την πορεία, ακόμα και την ίδια την ύπαρξη της διαδικασίας 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
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Έτσι, όταν στις αρχές του 2020 ξέσπασε η πανδημία του  κορωνοϊού, υφίσταντο οι 

προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σύντομα η υγειονομική κρίση σε μία μεγάλη παγκόσμια 

οικονομική κρίση, συγκρίσιμη ως προς το βάθος και την έκτασή της με την κρίση του 

2007/8. 

 

Υγειονομική και οικονομική κρίση του  κορωνοϊού 

Από τις πρώτες εβδομάδες του 2020, η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία 

μεγάλη υγειονομική κρίση, που ξέσπασε με την πανδημία του  κορωνοϊού, η οποία 

πέραν από το ψηλό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, οδηγεί τα εθνικά συστήματα υγείας 

στα όρια τους. Οι κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την εξάπλωση 

της πανδημίας, πήραν πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της ανθρώπινης και 

οικονομικής δραστηριότητας, που είχαν με τη σειρά τους έντονες επιπτώσεις στην 

παγκόσμια οικονομία. Το παγκόσμιο προϊόν μειώθηκε το 2020 κατά 3,3%, με τη 

μείωση να καταγράφεται ψηλότερη στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού και να 

φτάνει το 4,6%. Ανάμεσα σε αυτή την ομάδα χωρών, η μείωση κυμάνθηκε από 3,5% 

στις ΗΠΑ, 6,0% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι 9,9% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες η ύφεση της οικονομίας ήταν ηπιότερη 

και ανήλθε στο 2,1%. Από τους πρώτους μήνες του 2021, η εφαρμογή στοχευμένων 

πλέον και όχι γενικευμένων περιοριστικών μέτρων, η ανοχή περισσότερων 

ανθρώπινων απωλειών, αλλά και η διαθεσιμότητα εμβολίων κατά του  κορωνοϊού, 

επέτρεψαν από τους πρώτους μήνες του 2021 την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας. Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται ότι θα αυξηθεί το 2021 κατά 6,0% με 

τις ΗΠΑ και την Κίνα να οδηγούν την ανάκαμψη με 7,0% και 8,1% αντίστοιχα. Η 

ανάκαμψη του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανέλθει στο 4,8% αλλά 

δεν θα είναι αρκετή ώστε να επιστρέψει η παραγωγή στο επίπεδο του 2019.  

Η έκθεση της ΔΟΕ για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις εκτιμά ότι το 2020 

ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής αναστολής διάφορων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, μείωσης της παραγωγής και ζήτησης, χάθηκε περίπου 9% του 

ετήσιου χρόνου εργασίας, που αντιστοιχεί σε 255 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Οι 

μισές περίπου ώρες εργασίας χάθηκαν λόγω της μειωμένης λειτουργίας διάφορων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ οι υπόλοιπες μισές αποδίδονται στην απώλεια 

απασχόλησης. Η αύξηση της ανεργίας, οι πιέσεις στους μισθούς των εργαζόμενων και 

η εκτεταμένη υποαπασχόληση οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εισοδημάτων και 

κατά συνέπεια στην επιδείνωση της ευημερίας των εργαζομένων. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση χάθηκαν το 2020 περίπου 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Συγκρινόμενη με 

την κρίση του του 2008/9, η πτώση του ΑΕΠ ήταν σαφώς μεγαλύτερη· ωστόσο η 

μείωση της απασχόλησης ήταν κατά 500 χιλιάδες θέσεις εργασίας μικρότερη. Το 

ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ανήλθε σε 7,1% και 

7,8% αντίστοιχα. Η εαρινή εκτίμηση 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει, 

βέβαια, ότι το ποσοστό ανεργίας το 2020 αντανακλά μόνο εν μέρει τη μεγάλη μείωση 
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της απασχόλησης. Πολλοί απολυμένοι εργαζόμενοι δεν καταγράφηκαν ως άνεργοι, 

αφού λόγω των περιορισμών δεν μπορούσαν να αναζητούν ενεργά εργασία ή να είναι 

διαθέσιμοι για εργασία ή λόγω αποθάρρυνσης δεν αναζητούσαν εργασία.  

Όπως σημειώνει η έκθεση της ΔΟΕ για τους μισθούς κατά το 2020, η κρίση κτύπησε 

δυσανάλογα τις γυναίκες, τους χαμηλά αμειβόμενους και τους εργαζόμενους με 

άτυπες διευθετήσεις εργασίας, αυξάνοντας έτσι τις κοινωνικές και εισοδηματικές 

ανισότητες. Οι πραγματικές απολαβές των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μειώθηκαν κατά 1% το 2020. 

Τα προσωρινά σχέδια επιδότησης της εργασίας κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

αναστολής λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων, συνέβαλαν στην προστασία 

θέσεων εργασίας και στήριξη των εισοδημάτων των εργαζόμενων. Ωστόσο, τέτοιες 

πολιτικές εφαρμόστηκαν με διαβαθμίσεις ως προς το περιεχόμενο και την έκτασή τους 

και παρατηρήθηκαν κατά κύριο λόγο στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι πολιτικές στήριξης 

μαζί με τη σχετική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο 3ο και 4ο τρίμηνο 

του 2020 συνιστούν τους βασικούς λόγους περιορισμού της μείωσης των μισθών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1%. 

Η μείωση του αριθμού νέων λοιμώξεων και νοσηλείας, χάρη σε μια στοχευμένη πλέον 

διαχείριση και η έναρξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων, βελτίωσε την υγειονομική 

κατάσταση και επέτρεψε, από τον Μάρτιο 2021 και τους μήνες που ακολούθησαν, τη 

σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού και το άνοιγμα των οικονομιών. Οι 

διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 6%, 

επιστρέφοντας εν πολλοίς στο επίπεδο του 2019, ενώ για το 2022 η πρόγνωση 

βρίσκεται στο 5%. Χαμηλότερη είναι η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που για το 2021 βρίσκεται στο 4,8% και για το 2022 στο 4,3%, με 

τον όγκο της παραγωγής να επιστρέφει οριακά στο τέλος του 2021 στο επίπεδο του 

2019. 

Το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ΑΕΠ φαίνεται να επιστρέφουν ταχύτερα από ό,τι έλεγαν 

οι προβλέψεις πριν από μερικούς μήνες, στο προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδο. 

Ωστόσο, οι προβλέψεις για την απασχόληση και τα εισοδήματα των εργαζόμενων δεν 

είναι στο ίδιο βαθμό αισιόδοξες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, εκτιμά ότι 

η απασχόληση, η ανεργία και τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στη ζώνη του Ευρώ θα επιστρέψουν στο επίπεδο του 2019 μετά το 2022, 

ενώ ενδεικτικές για την κατάσταση και την ποιότητα της απασχόλησης είναι οι ήδη 

παρατηρούμενες τάσεις: Οι νέες θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται μετά τη μεγάλη 

μείωση της απασχόλησης του 2020 είναι κυρίως στις υπηρεσίες, με τη πλειοψηφία 

αυτών να εντοπίζονται στον χαμηλόμισθο τομέα, και να αφορούν ανειδίκευτη εργασία 

με άτυπες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης.  

 
Τα διδάγματα της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού 
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Η σημασία του δημόσιου τομέα υγείας 

Έχει αποδειχθεί πλέον πανηγυρικά, και μάλιστα σε όλες τις χώρες του κόσμου, ότι 

μέσα σε συνθήκες πανδημίας μόνο ο δημόσιος τομέας υγείας είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να αναλάβει το βάρος της προστασίας της υγείας 

του πληθυσμού. Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, παντού ο ιδιωτικός τομέας 

παρέμεινε στο περιθώριο των εξελίξεων, με μειωμένη ή μηδενική συμβολή στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν έχει σχέση με 

το δημόσιο συμφέρον ούτε καν στις πολύ δύσκολες ώρες μιας πανδημίας. 

Επομένως, η υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η επέκταση και η 

ενίσχυσή του, αποτελούν στόχους που στο εξής θα έπρεπε να συγκεντρώνουν 

σημαντικές δυνάμεις και των εργατικών συνδικάτων, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά 

την οποία οι επαναλαμβανόμενες επιδημίες έχουν αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης. 

Η πιθανή αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος με την υποχώρηση ορισμένων 

κλάδων και τη μεγέθυνση άλλων 

Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε, ανέδειξε 

νέες δυνατότητες ή έδωσε την ευκαιρία σε τεχνολογίες που προϋπήρχαν, να 

εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα και να αποδείξουν έτσι στην πράξη τα πλεονεκτήματά 

τους (π.χ. εκτεταμένη τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο και παραλαβή των 

εμπορευμάτων στο σπίτι, τηλεδιασκέψεις κ.λπ.). Εάν αυτές οι αλλαγές διατηρηθούν 

μετά το τέλος της πανδημίας, έστω κατά ένα σημαντικό μέρος τους ή εάν έχουμε 

εισέλθει σε μια νέα εποχή διαδοχικών πανδημιών, η διάρθρωση του παραγωγικού 

συστήματος θα διατηρήσει τις αλλαγές που εμφανίστηκαν στη διάρκεια της πανδημίας 

του Covid-19 (πλήρως ή μερικώς). Εάν αυτό ισχύσει, θα υπάρχουν στο μέλλον κλάδοι 

που θα φθίνουν ή θα παραμένουν στάσιμοι (παραδοσιακό εμπόριο, εστίαση, 

τουρισμός, πολιτιστικές δραστηριότητες, ενοικίαση ακινήτων εμπορικής χρήσης, 

εμπόριο αυτοκινήτων κ.ά.) ή αντιθέτως θα υπάρξουν κλάδοι που θα ευνοηθούν 

(κλάδος υγείας, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, είδη τρέχουσας 

κατανάλωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικοδομές για όσο καιρό διατηρηθεί η 

ακραία υψηλή ρευστότητα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία κ.ά). Σε 

αντιστοιχία με τις διαρθρωτικές αλλαγές του παραγωγικού συστήματος, ενδέχεται να 

υπάρξει διαρθρωτική αλλαγή και στη σύνθεση των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων 

στο εσωτερικό των επαγγελμάτων (π.χ. μείωση της απασχόλησης στην υλική 

παραγωγή, στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό, αύξηση στην πληροφορική και 

στους κλάδους έντασης τεχνολογίας κ.ά.) καθώς η ζήτηση για εργασία θα μεταβληθεί 

σε βάρος των επαγγελμάτων της βιομηχανίας (εκτός των τροφίμων και ποτών, της 

βιομηχανίας φαρμάκων κ.λπ.), ενδεχομένως του τουρισμού και όσων κλάδων θα 

αντιμετωπίσουν περιορισμό της ζήτησης, ενώ θα αυξηθεί η ζήτηση για εργασία σε 

ανερχόμενους κλάδους. Για αυτές τις εξελίξεις, οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι 
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συνδικαλιστικές τους οργανώσεις θα πρέπει να επαγρυπνούν και να παρεμβαίνουν 

ώστε οι όποιες αλλαγές να μην συντελούνται σε βάρος της εργασίας. Για παράδειγμα, 

στην Κύπρο έχουν τριπλασιαστεί οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εργασίας (για κατ’ οίκον 

παράδοση φαγητού και ποτών, μεταφορά προσώπων και αντικειμένων, εκτέλεση 

μικροεργασιών κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πολλαπλασιάστηκε η άτυπη, 

αρρύθμιστη, απροστάτευτη και χαμηλόμισθη εργασία σε αυτές. 

Η κλιματική κρίση  

Η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της οικονομίας και της φύσης οδηγεί σε νέες κρίσεις που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Μεταξύ αυτών των κρίσεων, υπάρχουν και 

εκείνες που σχετίζονται με τις επιδημίες/πανδημίες εξαιτίας των διαταραχών που 

προκαλεί το οικονομικό σύστημα στην άγρια ζωή. Αυτό φέρνει στην επικαιρότητα έναν 

νέο ιστορικό σύνολο ζητημάτων, που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις πανδημίες 

ή επιδημίες, που εξαρτώνται από αυτήν: Η ανασυγκρότηση της οικονομίας με βάση 

τις επείγουσες προτεραιότητες της διάσωσης των οικοσυστημάτων προστίθεται ως 

καθήκον στις προτεραιότητες της βελτίωσης της ζωής των εργαζομένων. Επομένως, 

αποτελεί νέο καθήκον για τα εργατικά συνδικάτα να εντάξουν την κλιματική, οικολογική 

και υγειονομική διάσταση στην ατζέντα τους. 

Η πιο πάνω περιγραφή της κατάστασης που διαμορφώνεται με την υποχώρηση της 

πανδημίας του Covid-19 δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή σαν πρόβλεψη (ενός 

εξαιρετικά αβέβαιου μέλλοντος) αλλά ως η περιγραφή των κινδύνων που έχουν 

εμφανιστεί για την εργατική τάξη, τους ανέργους, τους επισφαλώς εργαζόμενους και 

όλες τις κοινωνικές ομάδες, που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη τάξη και τους συμμάχους 

της. Σε ποιο βαθμό οι κίνδυνοι αυτοί θα μετατραπούν σε πραγματικότητα, εξαρτάται 

από τις κοινωνικές αντιστάσεις και τους πολιτικούς αγώνες, που θα πρέπει να 

οργανώσει και να αναπτύξει το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων. 

 

 
Οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Κύπρο 
 
Ανάκαμψη της οικονομίας 2017-2019 - Μεγάλα κέρδη για το κεφάλαιο, ψίχουλα για 
την εργασία 

Κατά το 2017-2019, η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε με δεδομένη την υποτίμηση 

της εργασίας που είχε συντελεστεί κατά την προηγούμενη περίοδο της οξείας κρίσης 

μέσω της εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί 

καρπώνονται τώρα, για το ίδιο ποσοστό ανεργίας, εισοδηματικό μερίδιο μικρότερο 

από την προ του 2013 περίοδο κατά περίπου 7,5 εκατοστιαίες μονάδες του προϊόντος 

του επιχειρηματικού τομέα. Έτσι, παρά τη μεγάλη μείωση του ποσοστού ανεργίας, οι 

μισθοί εμφάνισαν μικρές μόνο αυξήσεις. Επομένως, οι αμοιβές εργασίας 

αποσυνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική μεγέθυνση. 
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Η υποτίμηση της εργασίας επέτρεψε την αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους, του 

εισοδηματικού μεριδίου του κεφαλαίου, των κερδών ως ποσοστό του συνολικού 

παγίου κεφαλαίου και γενικότερα όλων των δεικτών κερδοφορίας. Το καλοκαίρι του 

2019, η απόδοση παγίου κεφαλαίου στον επιχειρηματικό τομέα (που είναι ο 

κυριότερος δείκτης κερδοφορίας) βρισκόταν σε επίπεδο τουλάχιστον 25% ανώτερο 

έναντι του 2010, κυρίως επειδή οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί ουσιαστικά παρά τη 

ραγδαία πτώση του ποσοστού ανεργίας.  

Στην αύξηση της κερδοφορίας δεν συνέβαλαν ουσιαστικά ούτε η παραγωγικότητα της 

εργασίας, που αυξήθηκε ελάχιστα, ούτε οι τεχνολογικές και οργανωτικές βελτιώσεις, 

που ήταν μικρές. Έτσι, η μετατόπιση της κερδοφορίας σε υψηλότερα επίπεδα στη 

διάρκεια της πενταετίας 2015-2019, επιτεύχθηκε χάρη στη διατήρηση των αμοιβών 

εργασίας στα χαμηλά επίπεδα, που είχαν ήδη διαμορφωθεί κατά την περίοδο της 

βαθιάς ύφεσης των ετών 2012-2014, παρά την αυξημένη εξωτερική ζήτηση και την 

αύξηση της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, καρπώθηκαν ολόκληρο το όφελος 

της οικονομικής ανόδου χωρίς να καταβάλουν στους μισθωτούς το μερίδιο της 

ανάπτυξης που άλλοτε κατέβαλαν (πριν από το 2012). Μαζί με την Ελλάδα, η Κύπρος 

είναι οι μοναδικές χώρες της ευρωζώνης στις οποίες οι αποδοχές εργασίας του 

συνόλου των εργαζόμενων δεν ανέκαμψαν έτσι ώστε να αναιρεθούν οι μειώσεις των 

μισθών της πρώτης περιόδου της κρίσης (έως το 2015). Στην περίπτωση της Κύπρου, 

η υστέρηση των αποδοχών του συνόλου των εργαζόμενων συγκρινόμενες με το 

επίπεδο τους πριν από την κρίση 2012-2015, παρά το γεγονός της αναίρεσης της 

μείωσης των αποδοχών που ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

υποδηλώνει ότι ένα αυξανόμενο και πλέον κρίσιμο μερίδιο των εργαζομένων, που δεν 

καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, παραμένει ως προς τις αμοιβές του 

εκτεθειμένο στην επιχειρηματική αυθαιρεσία. 

Ως αποτέλεσμα, η αγοραστική δύναμη των μικτών αποδοχών ανά απασχολούμενο 

στην Κύπρο το 2019, ήταν σε διεθνή σύγκριση, χαμηλότερη από ό,τι στις άλλες χώρες 

της ευρωζώνης, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία, μικρότερη δε από την 

αντίστοιχη αγοραστική δύναμη στη Σλοβενία και την Τσεχία.  

Από τον χειμώνα του 2015 υπήρξαν αυξήσεις στον αριθμό των απασχολουμένων, 

καθώς αυτοί ήταν αναγκαίοι για την παραγωγή επιπλέον προϊόντος, δηλαδή για την 

αύξηση του ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ο ισοδύναμος 

αριθμός εργαζομένων με πλήρες ωράριο παρουσίαζε τόση αύξηση της απασχόλησης 

όση χάθηκε στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης 2013-2015. Ωστόσο, αυτή η αύξηση της 

απασχόλησης έγινε με χαμηλές αμοιβές για τους μισθωτούς. Δημιουργήθηκε δηλαδή 

απασχόληση για περισσότερους εργαζόμενους με χειρότερους όρους, η οποία είχε ως 

αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας κατά το 2019 να μειωθεί στο επίπεδο του 2010, 

αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες και την πιθανότητα να εμφανιστεί ανοδική τάση των 
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αποδοχών εργασίας, η οποία όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς επήλθε 

κατά το 2020 η υγειονομική κρίση.  

Στην αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, μέχρι το 2019, συνέβαλαν και η μερική 

απασχόληση και τα μειωμένα ωράρια. Αυξήθηκαν επίσης σημαντικά οι 

αποθαρρημένοι, δηλαδή οι εκτός εργασίας, που έχουν παραιτηθεί της αναζήτησης 

εργασίας και οι υποαπασχολούμενοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε κάθε άνεργο να 

αντιστοιχεί ένας αποθαρρημένος ή υποαπασχολούμενος. Η δε αναλογία 

υποαπασχολούμενων προς ανέργους αυξανόταν διαρκώς από την έναρξη της 

οικονομικής ανάκαμψης (2015) μέχρι και το 2019. Η μακροχρόνια ανεργία, η οποία 

μετά τη ραγδαία άνοδό της, που άρχισε το 2008, και τη σταθεροποίησή της από το 

καλοκαίρι του 2014 στο 45% περίπου της συνολικής ανεργίας, παρουσίαζε κατά το 

2019 υποχώρηση, χωρίς όμως να επανέλθει στο χαμηλό επίπεδο των ετών 2008-

2010, παρά τη μακρά ανάκαμψη της οικονομίας. Έτσι, το 2019, περίπου ένας στους 

τέσσερις ανέργους παρέμενε μακροχρόνια άνεργος. Όσον αφορά την ανεργία των 

νέων, παρά τη μείωσή της κατά την ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου, παρέμενε 

το 2019 υψηλή σε διεθνή σύγκριση. 

Η ανοδική πορεία της οικονομίας κατά το 2015-2018 μείωσε μεν σημαντικά τους 

δείκτες φτώχειας και υλικής στέρησης και το 2019 τούς είχε επαναφέρει στα επίπεδα 

του 2008-2011, όχι όμως για όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, εκ των οποίων ορισμένες, 

ιδιαίτερα οι άνεργοι, παραμένουν ευάλωτες. Ο δείκτης φτώχειας στην Κύπρο, 

διορθωμένος με τον τρόπο που υποδεικνύει η Eurostat, ώστε η σύγκριση να γίνεται 

με το κατώφλι φτώχειας του έτους 2008, παρέμενε το 2019 σε επίπεδο, το οποίο ήταν 

κατά 63% υψηλότερο έναντι του 2008-2011 παρά την υποχώρησή του κατά την τριετία 

2016-2018. Πιο αναλυτικά, ενώ το 2008-2011 το ποσοστό του πληθυσμού που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού με βάση το κατώφλι 

φτώχειας του 2008 ανερχόταν στο 16% του πληθυσμού (ένας στους έξι), το αντίστοιχο 

ποσοστό κατά το 2018 ήταν 26% (ένας στους τέσσερις).  

Κατά το 2019, προβλεπόταν ότι για το 2020 το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 2,5% και η 

οικονομία παρουσίαζε υπερθέρμανση, που σηματοδοτούσε σοβαρή επιβράδυνση της 

οικονομίας λόγω της εμφάνισης μεγάλου ελλείμματος στο ισοζύγιο εξαγωγών-

εισαγωγών, που ήταν (και παραμένει) το υψηλότερο μεταξύ των 28 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη διαφορά από τις άλλες χώρες που παρουσιάζουν 

επίσης ελλείμματα στο εξωτερικό εμπόριο.  

 

Υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, ανάκαμψη της οικονομίας και οι προεκτάσεις της 
για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και της απασχόλησης 

Το πρώτο κύμα της υγειονομικής κρίσης συνοδεύθηκε από μείωση του μέσου μισθού 

κατά 3,0% στη διάρκεια του εξαμήνου Απριλίου-Σεπτεμβρίου έναντι του αντίστοιχου 

χρονικού διαστήματος του 2019. Η μείωση αυτή προστέθηκε στην ιστορική υποτίμηση 
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της εργασίας, που είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως (2013-2016) μέσω της 

εφαρμογής του μνημονιακού προγράμματος. Η μείωση των αποδοχών εργασίας κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2020, που προήλθε από τις επιπτώσεις της πανδημίας, είχε 

ως αποτέλεσμα οι μέσες αποδοχές να διαμορφωθούν σε ένα αφύσικα χαμηλό 

επίπεδο, με την έννοια ότι δεν αντιστοιχούσαν στο τρέχον ποσοστό ανεργίας. Εν 

συνεχεία, όμως, κατά το καλοκαίρι του 2020, υπήρξε επαναφορά των μέσων 

αποδοχών σε επίπεδο συμβατό με το ποσοστό ανεργίας. Αυτό συνέβη διότι η κρατική 

πολιτική, όπως συνέβη σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, ήταν αναγκασμένη να 

στηρίξει τα εισοδήματα των εργαζομένων για να διατηρηθούν οι βασικές λειτουργίες 

του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος, και ως συνέπεια δεν υπήρξαν ακραίες 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας (εάν υπήρχαν, η μείωση των 

αποδοχών του 2020:2 θα έτεινε να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα).  

Για το 2022, όμως, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το 

μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ θα μειωθεί στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 

εικοσαετίας (49%).  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πανδημία δεν έχει διαφοροποιήσει τις διαρθρωτικές 

αλλαγές στη διανομή του προϊόντος, που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή του 

μνημονίου:  

(α) Παραμένει άθικτη η διαρθρωτική μετατόπιση στην διανομή του εισοδήματος μεταξύ 

εργασίας και κεφαλαίου, με μεγάλη μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας 

ανεξάρτητα από το ποσοστό ανεργίας και τις μεταβολές του ΑΕΠ.  

(β) Η διαρθρωτική μετατόπιση του μέσου περιθωρίου κέρδους και του εισοδηματικού 

μεριδίου του κεφαλαίου σε υψηλότερα επίπεδα, παραμένει επίσης άθικτη και η μείωση 

των μεγεθών αυτών στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης είχε πρόσκαιρο χαρακτήρα.  

Επιπροσθέτως σε αυτά, η τρέχουσα σχετικά ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας δεν θα 

αντιστρέψει μέσα σε λιγοστό χρόνο, εντός του τρέχοντος και του επόμενου έτους, όλα 

τα δυσμενή αποτελέσματα της ύφεσης, διότι υπάρχουν και παράγοντες που 

αντιτίθενται στη συνέχιση της οικονομικής ανόδου στη μεσοπρόθεσμη διάρκεια (τριών 

έως πέντε ετών) και στη μακροχρόνια διάρκεια (άνω των πέντε ετών). Κατά το 2020, 

οι επιχειρήσεις σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες υπέστησαν μεγάλες μειώσεις στα 

κέρδη τους, της τάξης του 25%, το δε χρέος τους αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό 

προκειμένου να καλυφθούν έναντι της υποχώρησης των πωλήσεών τους. 

Επομένως, θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο ότι το πρώτο τους μέλημα δεν θα είναι 

να πραγματοποιήσουν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, αλλά να μειώσουν τα 

τοκοχρεωλύσια για να αποκαταστήσουν την ισορροπία στη χρηματοοικονομική τους 

κατάσταση. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι πολύ πιθανό ότι οι επιχειρήσεις, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη άνεση το χρέος τους, θα 

προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα κέρδη, που τους διέφυγαν στη διάρκεια της 
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υγειονομικής κρίσης. Εάν αυτά συμβούν, οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν, μετά την 

πρώτη περίοδο ευφορίας και οικονομικής ανόδου, σε μια επιθετική πολιτική 

μισθολογικής λιτότητας, είτε μέσω της κρατικής πολιτικής είτε σε επίπεδο επιχείρησης, 

και θα περιορίσουν στο ελάχιστο αναγκαίο τις προσλήψεις και τους προϋπολογισμούς 

τους. Ήδη, σε όσες χώρες έχουν εμφανιστεί αυξήσεις των τιμών, οι επιχειρήσεις δεν 

είναι καθόλου διατεθειμένες να δεχθούν αυξήσεις των μισθών, ώστε να καλυφθούν οι 

απώλειες της αγοραστικής τους δύναμης, που προκαλεί ο πληθωρισμός.  

Ένα σοβαρό πρόβλημα, που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία από 

το 2022, είναι η εξάντληση του παραγωγικού της δυναμικού και η συνακόλουθη 

υπερθέρμανση της οικονομίας, η οποία μπορεί να έχει δύο δυσμενείς επιπτώσεις: Την 

περαιτέρω διεύρυνση του ήδη υπέρογκου ελλείμματος του ισοζυγίου συναλλαγών με 

το εξωτερικό και την ενίσχυση πληθωριστικών πιέσεων, που έχουν ήδη εκδηλωθεί.  

Το ισοζύγιο συναλλαγών με το εξωτερικό της κυπριακής οικονομίας παρουσίαζε ήδη 

μεγάλο έλλειμμα κατά το 2019 (της τάξης του 10% του ΑΕΠ) και αυξήθηκε κατά το 

2020 ακόμα περισσότερο με την υγειονομική κρίση. Για το 2021 και το 2022, οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι το κυπριακό έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο στις 9 

εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου συναλλαγών της Κύπρου 

με το εξωτερικό είναι με πολύ μεγάλη διαφορά υψηλότερο από άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρουσίαζαν επίσης μεγάλα ελλείμματα. 

Με αυτά τα δεδομένα, επειδή ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας, κατά τα φαινόμενα, 

δεν θα μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μεγέθυνση του ΑΕΠ μετά από την 

αρχική φάση ευφορίας που διανύουμε τώρα διεθνώς, οι κινητήριες δυνάμεις της 

οικονομίας για τα επόμενα έτη θα πρέπει να είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ενδογενείς 

(ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση). Η στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στη 

διάρκεια της πανδημίας λειτούργησε ως «άγκυρα» που συγκράτησε την οικονομία 

εκτός μιας ύφεσης πολύ χειρότερης από αυτήν, που πράγματι σημειώθηκε. 

Σταθεροποιητικός ήταν και ο ρόλος των δημόσιων καταναλωτικών δαπανών στη 

διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε όμως να ισχυριστούμε το ίδιο για τις καθαρές 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Εξάλλου, οι αυξήσεις των καθαρών επενδύσεων που 

καταγράφηκαν μετά το 2016 και μέχρι το 2019, αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την 

ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και τη μεγέθυνση των εισαγωγών 

μεταφορικών μέσων, όπως η εγγραφή πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο και οι αγορές 

αυτοκινήτων. Αυτά όμως σε μεγάλο βαθμό είναι στοιχεία των πάγιων επενδύσεων με 

μικρή και αμφίβολη επίπτωση στην παραγωγική ικανότητα της χώρας, καθώς σε 

μεγάλο βαθμό υποκρύπτουν καταναλωτικές δαπάνες. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι 

στη διάρκεια των ετών 2015-2019, η πρόοδος στην παραγωγικότητα της εργασίας 

ήταν ασήμαντη.  
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Ενόψει της εξάντλησης της πρώτης φάσης εξόδου από την πανδημία (υποθέτοντας 

ότι αυτή όντως θα πραγματοποιηθεί), και της οικονομικής ευφορίας που τη συνοδεύει, 

η μεγέθυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης ως αποτέλεσμα αυξήσεων, πρώτον, της 

αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού, και δεύτερον, της δημιουργίας νέων 

εισοδημάτων, με την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, εμφανίζονται ως ο πλέον 

πρόσφορος τρόπος επανεκκίνησης της οικονομίας: Με κινητήρα την ιδιωτική 

κατανάλωση και πιο συγκεκριμένα, την αγοραστική δύναμη των μισθωτών, 

υποβοηθούμενο από δημόσιες επενδύσεις και με μέριμνα για τη διατήρηση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ανεκτά επίπεδα, η κυπριακή οικονομία μπορεί 

να επιτύχει την ανάκαμψή της κατά τα επόμενα έτη, επιτρέποντας έτσι και την 

ακύρωση της υποτίμησης της εργασίας που επιβλήθηκε κατά την προηγούμενη 

περίοδο. Με αυτή την έννοια, το αίτημα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για την 

ουσιαστική ανάκαμψη του μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ μέσα από την αύξηση των 

πραγματικών μισθών δεν είναι μόνο δίκαιο και κοινωνικά αναγκαίο· είναι και 

μακροοικονομικά λογικό, επειδή ανοίγει την προοπτική ανάπτυξης της κυπριακής 

οικονομίας σε στέρεα και βιώσιμη βάση.  

 

Από την υγειονομική και οικονομική κρίση σε ένα νέο κοινωνικά δικαιότερο και βιώσιμο 

μοντέλο ανάπτυξης 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο της πρώτης φάσης εξόδου από την υγειονομική 

κρίση και με το τέλος της οικονομικής ευφορίας και τις προσπάθειες διόρθωσης των 

ανισορροπιών, που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας (όπως το δημόσιο 

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος), αλλά και προβλημάτων που προϋπήρχαν (όπως το 

υπέρογκο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) θα τεθεί το ζήτημα με ποια 

οικονομική στρατηγική θα μπορέσει να πορευτεί στο εξής η κυπριακή οικονομία· πώς 

θα καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να αποπληρωθεί το διογκούμενο δημόσιο 

χρέος.  

Η τάση της κυπριακής οικονομίας να εκδηλώνει ανισορροπίες μετά από μερικά χρόνια 

ανάπτυξης, επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της στη βάση ενός διαφορετικού, 

κοινωνικά δικαιότερου, βιώσιμου και οικολογικά υπεύθυνου μοντέλου ανάπτυξης. Ένα 

τέτοιο μοντέλο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πολιτικές της “αρπαχτής”· από 

δήθεν επενδυτικά προγράμματα, που καταλήγουν σε πωλήσεις πολυτελών ακινήτων 

σε εξωφρενικές τιμές με αντάλλαγμα την κυπριακή ιθαγένεια· από πολιτικές που 

τείνουν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα ακόμα κρίκο του παγκόσμιου δικτύου 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής· από πολιτικές που διογκώνουν τον τραπεζικό 

τομέα και οδηγούν σε συνθήκες μονοπώλησης το χρηματοπιστωτικό σύστημα της 

χώρας· από πολιτικές που με λίγα λόγια υπηρετούν τον τυχοδιωκτισμό και τον 

γρήγορο πλουτισμό για τους λίγους, οδηγώντας στη στρέβλωση του παραγωγικού 
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συστήματος και στην υπονόμευση της προοπτικής για μία υγιή και κοινωνικά 

ισορροπημένη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. 

Η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα εγκαταστήσει μία νέα, 

διαφοροποιημένη ισορροπία ανάμεσα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα, ώστε η οικονομία να γίνει λιγότερο εξαρτημένη από τις τουριστικές 

δραστηριότητες, που είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε εξωτερικές διακυμάνσεις της 

ζήτησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει οι αναπτυξιακές πολιτικές με 

μακρόπνοο σχεδιασμό να εστιάσουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς και τριτογενούς 

τομέα, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά, κλιματικά και άλλα παραγωγικά πλεονεκτήματα 

της χώρας μας και αναπτύσσοντας συνέργειες ανάμεσα σ’ αυτούς τους τομείς της 

οικονομίας, όπως συνέργειες θα πρέπει να αναπτυχθούν και με την επιστημονική 

έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ευπάθειες 

του κυπριακού τουρισμού. Ο μαζικός τουρισμός έχει βοηθήσει με τις 

πολλαπλασιαστικές του επιδράσεις στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας όσο 

κανένας άλλος κλάδος. Ωστόσο, έχει φτάσει τόσο στα οικονομικά όσο και στα 

οικολογικά όρια του. Θα πρέπει από εδώ και πέρα η ανάπτυξή του να επικεντρωθεί 

στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, των τουριστικών αγορών και σε 

δραστηριότητες και ομάδες πληθυσμού, που επεκτείνουν την τουριστική περίοδο. 

Μέσα σ’ αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης, το κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας και η επαναδραστηριοποίηση του συνεργατισμού, έχουν να διαδραματίσουν 

ενεργητικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Η πανδημική κρίση έχει αναδείξει πόσο κρίσιμη 

είναι η σημασία των δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του κράτους για τη 

σταθερότητα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η τρέχουσα κρίση στον 

γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα με τις εξωφρενικές αυξήσεις στις τιμές των πρώτων 

υλών, οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στα σιτηρά και ζωοτροφές και οι υπέρμετρες 

αυξήσεις σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης, αναδεικνύουν πόσο καταστροφική ήταν 

η διάλυση της Επιτροπής Σιτηρών, η ιδιωτικοποίηση των λιμενικών δραστηριοτήτων 

και η διάλυση του συνεργατισμού από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 

Ένα νέο βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης απαιτεί ένα νέο φορολογικό 

καθεστώς. Η κυβέρνηση έχει τα τελευταία χρόνια πολλές φορές αναφερθεί στην 

επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση, που εν πολλοίς συνδέεται με άλλες μεγάλες 

μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, 

που προβλέπει εκτεταμένα φορολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης 

πράσινης φορολογίας. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα των τελευταίων δύο χρόνων και 

η αύξηση του δημόσιου χρέους, ίσως επισπεύσουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. 

Το δικό μας ξεκάθαρο πλαίσιο διεκδίκησης και αγώνα ως προς τη φορολογική 

μεταρρύθμιση εστιάζει σε τρεις άξονες: 
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- Η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος να πάρει προοδευτικό 

χαρακτήρα, με μεγάλη φορολογική κλιμάκωση όσο αυξάνουν τα εισοδήματα και 

με αντίστοιχη αυξημένη φορολογία των επιχειρηματικών κερδών που στη χώρα 

μας βρίσκεται στο πιο χαμηλό επίπεδο· 

- Λήψη συγκεκριμένων μέτρων με την αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας και μέσων 

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και την ανάκτηση 

φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο· 

- Αποφυγή και περιορισμό των οριζόντιων φορολογικών μέτρων, όπως αύξηση 

της φορολογίας στην κατανάλωση, που ως γνωστό έχουν δυσβάσταχτες 

επιπτώσεις στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και στις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού. Η λεγόμενη πράσινη φορολογία (αύξηση της φορολογίας στα 

ορυκτά και ρυπογόνα καύσιμα), στον βαθμό, που αυτή κρίνεται αναγκαία, να 

συνοδευτεί με μόνιμα και γενναιόδωρα αντισταθμιστικά μέτρα, που θα 

εμποδίζουν αποτελεσματικά τη διολίσθηση των χαμηλών εισοδηματικών 

στρωμάτων και ευάλωτων ομάδων στην ενεργειακή φτώχεια. 

Τέλος, ένα τέτοιο, νέο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να μοιράζει τους καρπούς της 

παραγωγής και της ανάπτυξης δικαιότερα και να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο η παραγωγική διαδικασία να στηρίζεται σε ρυθμισμένες 

εργασιακές σχέσεις μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα εφαρμόζονται 

χωρίς εξαιρέσεις και στην εργατική νομοθεσία με την οποία οι επιχειρήσεις και οι 

εργοδότες θα συμμορφώνονται. Ένα νέο βιώσιμο και κοινωνικά δικαιότερο μοντέλο 

ανάπτυξης πρέπει να αποδίδει αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα, να έχει μόνιμα 

στις προτεραιότητες του τη συνεχή ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την 

κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία των εργαζόμενων και των οικογενειών 

τους και να αντιμετωπίζει με ευαισθησία τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 



 
 

1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2017-2020 

  ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 3.8 3.6 2.8 -3.3 5.6 5.4 5.4 6.5 2.2 2.4 2.2 1.9 

Ε.Ε. (27) 2.8 2.1 1.6 -6 8.1 7.2 6.7 7.1 1.6 1.8 1.4 0.7 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2.6 1.9 1.4 -6.5 9 8.1 7.5 7.8 1.5 1.8 1.2 0.3 

ΜΕΛΗ ΟΟΣΑ 2.6 2.4 1.6 -4.7 5.9 5.5 5.4 7.2 2.3 2.6 2.1 1.4 

ΗΠΑ 2.3 3 2.2 -3.5 4.4 3.9 3.7 8.1 2.1 2.4 1.8 1.2 

ΚΙΝΑ 6.9 6.7 6.1 2.3 3.9 3.8 3.6 3.8 1.6 2.1 2.9 2.4 

ΙΑΠΩΝΙΑ 1.7 0.6 0.3 -4.8 2.8 2.4 2.4 2.8 0.5 1 0.5 0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.6 1.3 0.6 -4.8 3.8 3.4 3.2 4.2 1.7 1.9 1.4 0.4 

ΡΩΣΙΑ 1.8 2.8 2 -3.1 5.2 4.8 4.6 5.8 3.7 2.9 4.5 3.4 

ΓΑΛΛΙΑ 2.3 1.9 1.8 -7.9 9.4 9 8.5 8.2 1.2 2.1 1.3 0.5 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.7 1.3 1.4 -9.9 4.4 4.1 3.8 4.5 2.7 2.5 1.8 0.9 

ΙΤΑΛΙΑ 1.7 0.9 0.3 -8.2 11.3 10.6 9.9 9.1 1.3 1.2 0.6 -0.1 

ΚΑΝΑΔΑΣ 3 2.4 1.9 -5.4 6.4 5.9 5.7 9.6 1.6 2.3 1.9 0.7 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1.3 1.8 1.4 -4.1 12.8 12.3 11.9 13.2 3.4 3.7 3.7 3.2 

ΙΝΔΙΑ 6.8 6.5 4 -8 5.4 5.3 5.3 7.1 3.6 3.4 4.8 6.2 

ΠΗΓΕΣ EUROSTAT, ΟΑΣΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΝΤ, ΔΟΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2011, 2014, 2017-2021  
  2011 2014 2017 2018 2019 2020 2021 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (εκατ. €) 19,803.0 17,430.2 20,119.9 21,432.4 22,287.0 20,840.7 21,806.8 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2010 (εκατ. €) 19,487.9 17,261.5 19,941.7 20,986.8 21,632.3 20,528.3 21,254.1 

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ % 0.4 -1.8 5.2 5.2 3.1 -5.1 3.5 

Αγροτική οικονομία % 6.4 -12.2 -9.2 -1.1 5.7 1.3   

Μεταποίηση % -7.1 1.6 12.4 16.5 5.7 -5.9   

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο % -1.9 0 12.3 6.1 2 -4.8   

Κατασκευές % -13.3 -16.4 21.8 15 17.9 -7.7   

Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης % 12.8 2.5 3.9 7.3 1.5 -40.5   

Μεταβολές παγίου κεφαλαίου % -11.7 -7.4 21.3 -5.2 2 -2   

Πληθωρισμός (εναρμονισμένος) % 3.5 -0.3 0.7 0.8 0.5 -1.1 0.9 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (εκατ. €) -1,122.1 -1,538.6 390.6 -756.1 326.3 -1,193.2   

Δημοσιονομικό έλλειμα (% ΑΕΠ) -5.7 -8.8 1.9 -3.5 1.5 -5.7   

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 65.9 109.1 93.5 99.2 94 118.2 112.2 

Μεταβολές παραγωγικότητας % 0 -0.1 0.8 0.6 0.2 -0.6 0.8 

Ανεργία % (ΕΕΔ) 7.9 16.1 11.1 8.4 7.1 7.6 7.5 

Αριθμός ανέργων (ΕΕΔ) 33,951 69,547 47,166 36,617 31,703 34,291 33,800 

Αριθμός απασχολούμενων (ΕΕΔ) 398,214 358,202 379,622 400,878 416,478 417,354   

Εργατικό Δυναμικό (ΕΕΔ) 432,165 432,288 426,789 437,495 448,181 451,645   

Αριθμός τουριστών 2,392,228 2,441,239 3,652,073 3,938,625 3,976,777 631,609   

Μεταβολή τουριστών % 10.1 1.5 14.6 7.8 1 -84.1   

Έσοδα από τουρισμό (εκατ. €) 1,749.30 2,023.40 2,639.1 2,710.6 2,683.0 392   

Μεταβολές εσόδων από τουρισμό % 12.9 -2.8 11.7 2.7 -1 -85.4   

Πηγές 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Εθνικοί Λογαριασμοί 1995-2020 (προκαταρκτικά στοιχεία για 2019-2020); Δημόσια 
οικονομικά 2000-2020; Δημοσιονομικές εξελίξεις (Πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης) Ιαν 2014 - Ιουλ 2021; 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1999-2020. Τράπεζα δεδομένων AMECO (ενημέρωση 12/05/2021) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Προβλέψεις για 2021: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 



 
 

Ο αγώνας για διατήρηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας 1 

Η ΠΕΟ από θέση αρχής τάσσεται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Η διαχρονική αυτή 2 

θέση εδράζεται στην αντίληψη μας για τον σημαντικό και ωφέλιμο ρόλο, που 3 

διαδραματίζουν οι Δημόσιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας στην οικονομική ανάπτυξη, 4 

όπως και στην αναγκαιότητα αυτοί να παραμείνουν κάτω από κοινωνικό έλεγχο.  5 

Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης είναι άμεσα συνυφασμένη με το ζήτημα του κρατικού 6 

ή ιδιωτικού ελέγχου των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών μιας οικονομίας. Στη 7 

δική μας αντίληψη η οικονομική ανάπτυξη για να μπορεί πραγματικά να εξυπηρετεί 8 

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, πρέπει να παράγει πρόοδο και ευημερία για τους 9 

πολλούς και όχι πλούτο για τους λίγους. Η πανδημία του Covid -19 επιβεβαίωσε τη 10 

σημασία των δημόσιων οργανισμών για την ασφάλεια μια χώρας και για την επάρκεια 11 

απρόσκοπτης παροχής βασικών υπηρεσιών.  12 

Ειδικότερα η ιδιωτικοποίηση Δημοσίων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που έχουν 13 

στρατηγική σημασία για μια χώρα, όπως οι τομείς της Ενέργειας, των 14 

Τηλεπικοινωνιών, της Υγείας, του Νερού, των Λιμανιών, των Αεροδρομίων, της 15 

Ραδιοτηλεόρασης ή άλλων σημαντικών τομέων, είναι πράξη πολιτικής και κοινωνικής 16 

μεταρρύθμισης, νεοφιλελεύθερης λογικής και φιλοσοφίας, η οποία λειτουργεί ενάντια 17 

στα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας.  18 

Την ίδια ώρα, αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν σημαντικά εργαλεία άσκησης 19 

οικονομικής πολιτικής. Με τη λειτουργία τους ως στρατηγικοί βραχίονες του κράτους 20 

είναι αναγκαίοι για τη σωστή ανάπτυξη της οικονομίας, την παροχή ποιοτικών 21 

υπηρεσιών και την καθολική και ελεύθερη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. 22 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη στα 9 σχεδόν χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία δεν 23 

σταμάτησε ποτέ να προωθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο τον στόχο των 24 

ιδιωτικοποιήσεων.  25 

Ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, λόγω και των 26 

συνθηκών, έγινε μια άνευ προηγουμένου επίθεση ενάντια στους δημόσιους 27 

οργανισμούς, η οποία στόχευσε σε σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, εκμεταλλευόμενη την 28 

κρίση, την ύπαρξη του Μνημονίου και την υποστήριξη της Τρόικα.  29 

Η ΠΕΟ έθεσε ως προτεραιότητα τη μάχη για αποτροπή αυτής της προσπάθειας. 30 

Μπήκε επικεφαλής, και με τη καθοριστική βοήθεια των εργαζομένων και της κοινωνίας 31 

ευρύτερα, κατάφερε να σταθεί ανάχωμα σε αυτούς τους σχεδιασμούς παρά τις 32 

πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, που επικρατούσαν. Λόγω της αποφασιστικής και 33 

διεκδικητικής στάσης της ΠΕΟ και της Αριστεράς, έγιναν μέτωπα αντίστασης στους 34 

ίδιους τους Οργανισμούς, με πρωτοστάτη τη ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και τελικά αποτράπηκε 35 

το ξεπούλημα των πλέον σημαντικών οργανισμών, της CYTA και ΑΗΚ. Επιτεύχθηκε 36 

η εξουδετέρωση της Νομοθεσίας για τις αποκρατικοποιήσεις στη Βουλή, η 37 

παγοποίηση των σχετικών κονδυλίων, η απόσυρση του Νομοσχεδίου για 38 

ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ, η εξαίρεση της ΑΗΚ από τον Φορέα Αποκρατικοποίησης, 39 

η αποτροπή να βάλει χέρι η κυβέρνηση στα αποθεματικά της ΑΗΚ μέσα από τη 40 

λεγόμενη μερισματική πολιτική κ.α. Σε αυτό συνέτεινε βέβαια και η σταθερή 41 

υποστήριξη των θέσεων μας και οι πρωτοβουλίες της Αριστεράς σε πολιτικό επίπεδο. 42 

Δυστυχώς, παρά τη μεγάλη προσπάθεια, δεν αποφεύχθηκε η ιδιωτικοποίηση του 43 
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Λιμανιού της Λεμεσού, λόγω κυρίως της μη σταθερής στάσης των συντεχνιών στην 1 

Αρχή Λιμένων πέραν της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Αυτό που έγινε με το λιμάνι Λεμεσού 2 

αποδεικνύει ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις δεν επιτυγχάνεται εκσυγχρονισμός, αλλά το 3 

αντίθετο. Η ιδιωτικοποίηση έχει ζημιώσει τους εμπορευόμενους και την οικονομία, 4 

έφερε υπερχρεώσεις και αβεβαιότητα για τους καταναλωτές, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι 5 

μακροπρόθεσμα θα φέρει υπερκέρδη στους ιδιώτες και ζημιές και για την κοινωνία και 6 

την οικονομία. 7 

Το Λιμάνι Λεμεσού δεν είναι το μόνο «επίτευγμα» της Κυβέρνησης Αναστασιάδη όσον 8 

αφορά στη γενικότερη πολιτική τους για διάλυση ή αχρήστευση κάθε δημόσιου 9 

οργανισμού αν είναι δυνατόν. Επί διακυβέρνησης τους έκλεισαν τις Κυπριακές 10 

Αερογραμμές, το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, το Σφαγείο, την Κρατική 11 

Έκθεση, αλλοίωσαν σκόπιμα τον ημικρατικό χαρακτήρα του Κυπριακού Οργανισμού 12 

Τουρισμού, εξουδετέρωσαν τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, το Συμβούλιο 13 

Πατατών και τον Οργανισμό Αγροτικής Ασφάλισης, ενώ το τελευταίο «επίτευγμά» τους 14 

ήταν το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών, το καλοκαίρι του 2020.  15 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν σταμάτησε ποτέ να απεργάζεται τρόπους για 16 

εφαρμογή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων. 17 

Μπορεί τουλάχιστον διακηρυκτικά σήμερα να μην θέτει στις προτεραιότητες της πλέον 18 

ξεκάθαρα το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των μεγάλων Ημικρατικών Οργανισμών 19 

αλλά είναι βέβαιο ότι συνεχίζει την προσπάθεια της μέσω της αδράνειας της και της 20 

απαξίωσης των ιδίων των Οργανισμών, επιδιώκοντας να τους εμφανίσει σαν 21 

αχρείαστους και στο τέλος σαν ζημιογόνους και άρα μη έχοντας άλλη επιλογή να τους 22 

παραδώσει και πάλι στο ιδιωτικό κεφάλαιο από την πίσω πόρτα.  23 

Αυτό επιβάλλει την ανάγκη να συνεχίσουμε από θέση αρχής να υποστηρίζουμε τους 24 

δημόσιους οργανισμούς, επιμένοντας σταθερά στον κοινωνικό έλεγχο των αγαθών 25 

δημόσιας ωφέλεια, να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε εκείνες τις αντιλαϊκές 26 

πολιτικές, που οδηγούν σε ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.  27 

Στόχος μας παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των δημόσιων 28 

οργανισμών και όχι το ξεπούλημά τους. Παράλληλα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να 29 

υπάρξει παρέμβαση του κράτους και σε άλλους νευραλγικούς τομείς για την οικονομία 30 

και την κοινωνία. 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 
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Ενότητα 2η 1 

 2 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 3 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 4 

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ 5 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6 

 7 

Κεφάλαιο 1ον 8 

 9 

Αγώνας για ρυθμισμένους όρους απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους 10 

 11 

Όπως είχαμε διαπιστώσει στο προηγούμενο συνέδριο αναλύοντας την κατάσταση στις 12 

εργασιακές σχέσεις, τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο οικονομικό 13 

μοντέλο της Κύπρου, της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και των ιδεολογικών 14 

αφηγημάτων, που του συνοδεύουν, το σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, το 15 

οποίο βασιζόταν στη ψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα και οργάνωση μέσω των 16 

οποίων επιβαλλόταν η ρύθμιση των βασικών όρων απασχόλησης με συλλογικές 17 

συμβάσεις εργασίας, ανατράπηκε. 18 

 19 

Οι μηχανισμοί και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το κεφάλαιο στην προσπάθεια 20 

απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις 21 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και συγκυρίες. 22 

 23 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα που παρείχε η 24 

ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων για εκμετάλλευση φθηνής εργασίας, την περίοδο της 25 

τραπεζικής κρίσης χρησιμοποιήθηκε η ψηλή ανεργία, σήμερα -χωρίς να εκλείπουν τα 26 

πιο πάνω στοιχεία- το κεφάλαιο εμπλουτίζει το οπλοστάσιό του με τη χρησιμοποίηση 27 

νέων και παλιών μορφών ευελιξίας, όπως η εργασία ορισμένου χρόνου, η μερική 28 

απασχόληση, η αγορά υπηρεσιών, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους, η ενοικίαση 29 

εργαζομένων, η τηλεργασία, η εργασία εξ’ αποστάσεως και οι ψηφιακές πλατφόρμες. 30 

 31 

Η υγειονομική κρίση με την πανδημία του Covid-19 και τα δεδομένα που 32 

δημιουργήθηκαν, κλείσιμο ολόκληρων κλάδων της οικονομίας λόγω του lock – down, 33 

αναγκαστική εργασία από το σπίτι, είναι παράγοντες τους οποίους εκμεταλλεύονται 34 

σήμερα οι εργοδοτικοί κύκλοι για να συνεχίσουν να προωθούν την απορρύθμιση της 35 

εργασίας. 36 

 37 

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των πολιτικών είναι η αξιοποίηση του φόβου και της 38 

ανασφάλειας που νιώθουν οι εργαζόμενοι για το εργασιακό τους μέλλον με στόχο την 39 

εμβάθυνση και την παγίωση της ανατροπής του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ 40 

κεφαλαίου και εργασίας προς όφελος του κεφαλαίου. 41 

 42 

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, όπως εκτίμησε το 27ο Συνέδριο της ΠΕΟ, 43 

χρειάζονται και μέτρα που θα οδηγούν στην επαναρρύθμιση της εργασίας. 44 

Συγκεκριμένα, στην Απόφαση του Συνεδρίου καταγράφονται τα ακόλουθα: 45 

«Η ΠΕΟ θέτει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της για τα επόμενα χρόνια τη 46 

λήψη μέτρων, τα οποία θα αναχαιτίζουν την απορρύθμιση της εργασίας. Θεωρούμε 47 

απαραίτητο η πολιτεία να συμβάλει, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κάθε εργαζόμενος που 48 

εργάζεται στην Κύπρο, έχει κατοχυρωμένα ελάχιστα δικαιώματα, τα οποία αφορούν 49 
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τον μισθό του, το ωράριο εργασίας του, τις αργίες που δικαιούται, τον 13ο μισθό και τα 1 

δικαιώματα στην υπερωριακή αποζημίωση». 2 

 3 

Έχοντας ως πυξίδα τις αποφάσεις του προηγούμενου Συνεδρίου, η ΠΕΟ και οι 4 

συντεχνίες της εργάστηκαν συστηματικά και στοχευμένα για προώθηση μέτρων που 5 

να επαναρυθμίζουν την εργασία. 6 

 7 

Στη βάση της ανάλυσης των σημερινών πραγματικοτήτων στις εργασιακές σχέσεις 8 

και, ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη δύο αλληλένδετες παραμέτρους, τη μη εφαρμογή 9 

των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων για όλους τους εργαζόμενους, που αφορούν 10 

αυτές οι συμβάσεις και, ταυτόχρονα, τη διεύρυνση του αριθμού των εργαζομένων, που 11 

δεν έχουν ρυθμισμένους όρους απασχόλησης μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις 12 

Εργασίας, ο αγώνας για επαναρύθμιση εστίασε στην εισαγωγή νομοθετικών 13 

ρυθμίσεων, που να καθιστούν υποχρεωτικά εφαρμοστέους βασικούς όρους των 14 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους που εμπίπτουν 15 

στους τομείς στους οποίους συνομολογούνται κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 16 

εργασίας. Ταυτόχρονα, εστίασε στο να εισαχθεί τριμερής μηχανισμός (συντεχνίες, 17 

εργοδότες, κυβέρνηση) μέσα από τον οποίο θα ρυθμίζονται ελάχιστα δικαιώματα για 18 

εργαζόμενους, που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 19 

 20 

Τέσσερα χρόνια μετά το 27ο Συνέδριο, η εκτίμηση που γίνεται ενόψει του 28ου 21 

Συνεδρίου είναι ότι κάναμε σημαντικά βήματα στην επίτευξη αυτών των στόχων. 22 

 23 

Συγκεκριμένα, στις δυο μεγάλες παγκύπριες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις των 24 

ξενοδοχείων και της οικοδομικής, με τις συμφωνίες που έγιναν, επιτεύχθηκε η 25 

εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων, που καθιστούν υποχρέωση όλων των εργοδοτών 26 

στους συγκεκριμένους κλάδους να εφαρμόζουν βασικούς όρους των συμφωνημένων 27 

συλλογικών συμβάσεων.  28 

 29 

Στον οικοδομικό τομέα, με την ψήφιση το 2020 του Νόμου «Περί Εργοδοτουμένων 30 

στην Οικοδομική Βιομηχανία (βασικοί όροι υπηρεσίας)», βασικοί όροι - ταμείο 31 

προνοίας, φιλοδώρημα, αργίες, ωράριο, υπερωρίες - όπως αυτοί διαμορφώνονται 32 

στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, καθίστανται υποχρεωτικοί για όλους τους 33 

εργοδότες της οικοδομικής βιομηχανίας. 34 

 35 

Στον ξενοδοχειακό τομέα, με τους κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 2015, πρόνοιες 36 

της συλλογικής σύμβασης που αφορούν το ταμείο προνοίας, την πενθήμερη εργασία, 37 

τις υποχρεωτικές αργίες και την αποζημίωσή τους σε περίπτωση εργασίας, όπως και 38 

την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, καθίστανται εφαρμοστέοι για όλους 39 

τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα.  40 

 41 

Το 2019, κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης της ξενοδοχειακής 42 

επιτεύχθηκε ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση της υποχρεωτικής ρύθμισης βασικών 43 

όρων για όλους τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Συμφωνήθηκε η έκδοση 44 

διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας μέσω του οποίου καθορίζονται κατώτατοι 45 

μισθοί σε 19 επαγγέλματα του ξενοδοχειακού τομέα και η προσθήκη στον κανονισμό 46 

για τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, πρόνοιας για 47 

καταβολή στο ταμείο ευημερίας ποσοστού 1% για όλους τους εργαζόμενους. 48 

 49 
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Οι μισθοί, που καθορίζονται στο διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε είναι στη μεγάλη τους 1 

πλειοψηφία οι μισθοί που προνοούνται στη συλλογική σύμβαση του κλάδου. 2 

 3 

Κατώτατος Μισθός  4 

 5 

Τα τελευταία χρόνια εντείνεται η συζήτηση για εισαγωγή κατώτατου μισθού. Σ’ αυτό 6 

συνέτεινε το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης, αυξήθηκε σημαντικά το 7 

ποσοστό των εργαζομένων των οποίων οι όροι απασχόλησης δεν ρυθμίζονται από 8 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά μέσα από προσωπικά συμβόλαια. 9 

 10 

Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εργαζομένων είναι νεοεισερχόμενοι στην εργασία, 11 

ηλικιακά νεαροί, χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία 12 

βιώνουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Χαμηλούς μισθούς χωρίς ρυθμίσεις σ’ ό,τι 13 

αφορά 13ο μισθό, αποζημίωση για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, τις αργίες 14 

κ.λπ.  15 

 16 

Στο έγγραφο διαβούλευσης, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 17 

του 2020, αναφορικά με την πιθανή ανάληψη δράσης από την Ε.Ε. για δίκαιους 18 

μίνιμουμ μισθούς, αναφέρεται ότι το ποσοστό των εργαζομένων της Κύπρου των 19 

οποίων οι κατώτατοι μισθοί δεν διαμορφώνονται μέσα από συλλογική 20 

διαπραγμάτευση ανέρχεται στο 55%. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε 21 

μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22 

στον αριθμό των εργαζομένων, που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. 23 

 24 

Αυτές οι πραγματικότητες δημιουργούν και εντείνουν την απαίτηση μέσα σ’ αυτό το 25 

τμήμα των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα για κατώτατο μισθό. 26 

 27 

Η κυβέρνηση μπροστά στην κοινωνική και πολιτική πίεση που ασκείται για την 28 

διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων αναγκάστηκε να ανακοινώσει 29 

ότι θα προχωρήσει στην εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι αυτό 30 

θα γίνει όταν η αγορά εργασίας θα έχει συνθήκες πλήρους απασχόλησης, που η ίδια 31 

προσδιόρισε ότι θα επιτευχθεί όταν το ποσοστό ανεργίας θα είναι 5%. 32 

 33 

Το θέμα του κατώτατου μισθού έχει τεθεί ως ένα από τα ζητήματα του διαλόγου, που 34 

ξεκίνησε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Το χρονοδιάγραμμα που η Υπουργός 35 

Εργασίας έθεσε για ολοκλήρωση του διαλόγου για το θέμα είναι τέλος του 2021. 36 

 37 

Η εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού αν γίνει αποσπασματικά έξω από το 38 

μηχανισμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης, χωρίς διασύνδεση με τα συμφωνημένα 39 

μίνιμουμ πρόσληψης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενέχει σοβαρούς 40 

κινδύνους.  41 

 42 

Σε μια τέτοια περίπτωση ο κίνδυνος για μεγάλη μερίδα εργαζομένων, των οποίων οι 43 

κατώτατοι μισθοί ρυθμίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο εθνικός 44 

κατώτατος μισθός να επενεργήσει ως μηχανισμός ισοπέδωσης και απεξάρτησης των 45 

εργοδοτών από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι πέραν από 46 

ορατός. 47 

 48 
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Για την ΠΕΟ η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό είναι μέρος της συζήτησης εισαγωγής 1 

ολοκληρωμένου αλληλοσυμπληρωμένου μηχανισμού και ρυθμίσεων, οι οποίες θα 2 

στοχεύουν σε επαναρρύθμιση της εργασίας. Αυτό προϋποθέτει ρυθμίσεις, οι οποίες 3 

θα διατηρούν και θα ενισχύουν την ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση ως τον 4 

κεντρικό μηχανισμό διαμόρφωσης των όρων απασχόλησης. 5 

 6 

Εκείνο που χρειάζεται δεν είναι ένας ισοπεδωτικός κατώτατος μισθός, αλλά 7 

νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι που οι συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί και άλλοι βασικοί 8 

όροι απασχόλησης, όπως προνοούνται στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, να 9 

καθίστανται υποχρεωτικοί για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, που καλύπτει η 10 

σύμβαση και η θεσμοθέτηση τριμερούς μηχανισμού, μέσα από τον οποίο δομημένα 11 

θα διαπραγματευόμαστε, στη βάση κριτηρίων, κατώτατα όρια μισθών και βασικών 12 

ωφελημάτων για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 13 

εργασίας. 14 

 15 

Στον διάλογο που ξεκίνησε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, η ΠΕΟ προσέρχεται 16 

με στόχο ρυθμίσεις που να επανατοποθετούν και να ενισχύουν τη συλλογική 17 

διαπραγμάτευση και τη συλλογική σύμβαση ως τον βασικό μηχανισμό διαμόρφωσης 18 

των όρων απασχόλησης.  19 

 20 

Νέες μορφές απασχόλησης, νέες μορφές απορρύθμισης 21 

 22 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο της δράσης μας για 23 

επαναρρύθμιση της εργασίας είναι και ο αγώνας ενάντια στην χρησιμοποίηση της 24 

αγοράς υπηρεσιών ως μηχανισμού μετατροπής της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας 25 

σε αυτοαπασχόληση. 26 

 27 

Τα τελευταία χρόνια η αγορά υπηρεσιών έχει προσλάβει μαζικό χαρακτήρα στον 28 

δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Οι εκπαιδευτικοί με αγορά υπηρεσιών στα διάφορα 29 

προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας υπολογίζονται πέραν των 3000, ενώ 30 

εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι με αγορά υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση και 31 

σε άλλους οργανισμούς.  32 

 33 

Πρόκειται για ακόμα ένα μηχανισμό εκμετάλλευσης φθηνής απροστάτευτης εργασίας, 34 

αφού σ’ αυτούς τους εργαζόμενους δεν αναγνωρίζεται το βασικό, ότι δηλαδή είναι 35 

μισθωτοί, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία κάλυψη από τις εργασιακές νομοθεσίες 36 

και να στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως η πληρωμένη άδεια ανάπαυσης, 37 

ανεργιακό επίδομα κ.α. 38 

 39 

Στην περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση δράσης, η ΠΕΟ μαζί με τις εμπλεκόμενες 40 

συντεχνίες ανέπτυξε σειρά δράσεων για το ζήτημα: 41 

- Οργανώσαμε την αντίδραση των ιδίων των εργαζομένων με αγορά 42 

υπηρεσιών. Τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στα προγράμματα του 43 

Υπουργείου Παιδείας οργανώθηκαν σειρά δυναμικών μαζικών απεργιακών 44 

κινητοποιήσεων. 45 

- Στηρίξαμε επίσης τον δικαστικό αγώνα που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί του 46 

Υπουργείου Παιδείας ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να 47 

τους κατατάσσει ως αυτοτελώς εργαζόμενους. Η απόφαση του δικαστηρίου 48 

το 2020 δικαίωσε τους εργαζόμενους, αφού χαρακτήρισε την απόφαση του 49 
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Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με το καθεστώς ασφάλισης 1 

των εργαζομένων αυτών ως αποτέλεσμα ελλιπούς έρευνας, εσφαλμένης 2 

και πεπλανημένης. 3 

 4 

- Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε τις ενέργειες και τις πιέσεις προς το Υπουργείο 5 

Εργασίας και τη Βουλή απαιτώντας νομοθετικές ρυθμίσεις στη βάση και της 6 

Σύστασης αρ. 198 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας μέσα από τις οποίες να 7 

καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, που καθορίζουν μια σχέση απασχόλησης 8 

ως μισθωτή εργασία. Ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων που 9 

πραγματοποιήσαμε, αλλά και της κατάθεσης πρότασης νόμου από την 10 

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, που αφορά τον ορισμό των 11 

χαρακτηριστικών που διέπουν τη μισθωτή απασχόληση, η κυβέρνηση, η 12 

οποία μέχρι πρόσφατα αρνείτο να συζητήσει το ζήτημα, αποδέχθηκε όπως 13 

αυτό αποτελέσει μέρος της συζήτησης στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. 14 

 15 

Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια τίθεται μπροστά μας και η 16 

προώθηση ρυθμίσεων απασχόλησης όπως η τηλεργασία και η εργασία εξ’ 17 

αποστάσεως.  18 

 19 

Η πανδημία του Covid-19 με τα επανειλημμένα lock-down που αποφασίστηκαν, 20 

έδωσαν τη δυνατότητα για εκτεταμένη χρησιμοποίηση της τηλεργασίας. Αυτό 21 

αποτέλεσε αφορμή για να ενταθούν οι συζητήσεις για την προώθηση και ενθάρρυνση 22 

της τηλεργασίας και για την ανάγκη δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, που να διέπει 23 

την τηλεργασία.  Στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο υπέβαλε η 24 

κυβέρνηση στην ΕΕ, έχει περιλάβει πρόνοια για προώθηση της τηλεργασίας στη 25 

δημόσια υπηρεσία και για εισαγωγή σχεδίου επιδότησης πρόσληψης με τηλεργασία 26 

στον ιδιωτικό τομέα.  27 

 28 

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται προσπάθεια η τηλεργασία να παρουσιαστεί ως 29 

ένας σύγχρονος τρόπος εργασίας με πολλά πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους, 30 

ιδιαίτερα στο θέμα συνδυασμού εργασίας και οικογένειας η πραγματικότητα 31 

επιβεβαιώνει ότι εύκολα αυτό που διαφημίζεται ως πλεονέκτημα, μπορεί να 32 

μετατραπεί σε μειονέκτημα, που οδηγεί σε περισσότερες ώρες εργασίας, αυξημένη 33 

ένταση εργασίας, σε κατάρριψη των ορίων μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. 34 

Είναι γι’ αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση που άρχισε στο ΕΣΣ 35 

για νομοθεσία που να διέπει την τηλεργασία.  36 

 37 

Στόχος μας στο διάλογο που ξεκινά είναι να αποτρέψουμε τη χρησιμοποίηση της 38 

τηλεργασίας ως ακόμα ένα εργαλείο απορρύθμισης, ως ακόμα έναν μηχανισμό που 39 

απομακρύνει και αποξενώνει τους εργαζόμενους από το κοινό συλλογικό εργασιακό 40 

χώρο και συγκαλύπτει τη σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου.  41 

 42 

Μόνο εκεί που εθελοντικά ο εργαζόμενος επέλεξε και συμφωνεί, μπορεί να 43 

χρησιμοποιείται η τηλεργασία και με προϋπόθεση ότι τα ζητήματα που προκύπτουν 44 

από αυτή τη μορφή εργασίας, ρυθμίζονται μέσω από τις συλλογικές συμβάσεις.  45 

 46 

Η εργασία με συμβόλαια ορισμένου χρόνου είναι ακόμα ένας μηχανισμός που 47 

χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα για 48 

υπόσκαψη των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων. Λόγω της παγοποίησης των 49 
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προσλήψεων, η κάλυψη των κενών και των πρόσθετων αναγκών γίνεται με 1 

προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου ή με αγορά υπηρεσιών. 2 

 3 

Αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν στον τομέα των προσλήψεων στο 4 

δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα, είναι η δημιουργία εργαζομένων διαφόρων ταχυτήτων. 5 

Εκτιμάται ότι περίπου το 1/3 των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα είναι με συμβόλαιο 6 

ορισμένου χρόνου.  7 

 8 

Ο αγώνας για ρύθμιση των όρων απασχόλησης των εργαζομένων με συμβόλαια 9 

ορισμένου χρόνου και ένταξης τους κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις ήταν βασικό 10 

στοιχείο των δράσεων μας για επαναρρύθμιση της εργασίας.  Στην περίοδο που 11 

ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης είχαμε σημαντικά αποτελέσματα σε αυτό τον τομέα.  12 

 13 

Συγκεκριμένα: 14 

 15 

- Στη συμφωνία που συνομολογήθηκε στο ΡΙΚ για το νέο οργανόγραμμα 16 

εντάχθηκαν όλες οι κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες έχουν κοινό πλαίσιο 17 

δικαιωμάτων.  18 

 19 

- Έγινε αποδεκτή η δημιουργία νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου για ένταξη 20 

όσων εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν 21 

καλύπτονται από το παλιό επαγγελματικό σχέδιο.   22 

 23 

- Επιτεύχθηκε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία 24 

απόκτησαν καθεστώς συνεχούς απασχόλησης και όλους τους όρους που 25 

προβλέπονται στην συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου κυβερνητικού 26 

προσωπικού, 2000 έκτακτοι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες.  27 

 28 

Ο αγώνας μας για κατάργηση των εργαζομένων πολλαπλών ταχυτήτων και για ένταξη 29 

όλων των εργαζομένων κάτω από τις συμφωνημένες συλλογικές συμβάσεις, θα 30 

συνεχίσει να είναι σημείο αναφοράς και στα επόμενα χρόνια. Σ΄ αυτή την προσπάθεια 31 

έχει τεράστια σημασία η οικοδόμηση κοινού μετώπου αγώνα όλων των εργαζομένων 32 

στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης τους.  33 

 34 

Παράνομη και αδήλωτη εργασία 35 

 36 

Η παράνομη και αδήλωτη εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η εργοδότηση 37 

εργαζομένων χωρίς να δηλώνονται στο ΤΚΑ ή δηλώνοντας χαμηλότερο μισθό στο 38 

ΤΚΑ, οι παραβιάσεις βασικών εργατικών νομοθεσιών, αποτελούν επιπρόσθετο 39 

μηχανισμό απορρύθμισης της εργασίας, υπόσκαψη της αξιοπρεπούς με δικαιώματα 40 

εργασίας, στοιχείο διάκρισης ανάμεσα στους εργαζόμενους, αλλά και μηχανισμός 41 

αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ εργοδοτών.  42 

 43 

Με στόχο να καταστεί πιο αυστηρό και αποτρεπτικό το πλαίσιο που διέπει τη μη 44 

εγγραφή εργαζομένων στο ΤΚΑ, το 2017 ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στον Νόμο για 45 

τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στους σχετικούς κανονισμούς.  46 

 47 

Ένα από τα στοιχεία που προνοείτο στους κανονισμούς με στόχο την έγκαιρη δήλωση 48 

των εργαζομένων στο ΤΚΑ έτσι που να περιοριστεί το φαινόμενο της αδήλωτης 49 
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εργασίας, ήταν η προώθηση της ηλεκτρονικής εγγραφής κάθε πρόσληψης πριν από 1 

την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης. Αυτό τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2 

2021. 3 

 4 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για αντιμετώπιση της παράνομης και αδήλωτης 5 

εργασίας και αντιμετώπισης των παραβιάσεων των εργατικών νομοθεσιών, είναι οι 6 

μηχανισμοί επιθεώρησης.  7 

 8 

Η ΠΕΟ εδώ και χρόνια τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενιαίας επιθεώρησης εργασίας, 9 

εκτιμώντας ότι μια ενιαία υπηρεσία με ευρείες εξουσίες, αποτελεσματική στελέχωση 10 

και τη δυνατότητα άμεσης επιβολής των Νόμων, θα συμβάλει στην προστασία 11 

ειδικότερα των πιο ευάλωτων ομάδων των εργαζομένων.  12 

 13 

Το νομοσχέδιο για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης κατατέθηκε στη Βουλή το 2017. 14 

Ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2020 μετά από 3 χρόνια. Η καθυστέρηση στην ψήφιση 15 

οφείλεται στα συνεχή εμπόδια και ενστάσεις, που προέβαλαν οι εργοδοτικές 16 

οργανώσεις, οι οποίες βρήκαν στήριξη των θέσεων τους στα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ 17 

ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ. Σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων στάθηκε το ΑΚΕΛ και οι 18 

Οικολόγοι.  19 

 20 

Με βάση τον Νόμο δημιουργείται στη διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας η Υπηρεσία 21 

Επιθεωρήσεων. Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει και να 22 

επιθεωρεί σχεδόν όλες τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς, που άπτονται 23 

εργασιακών θεμάτων πλην θεμάτων που αφορούν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 24 

 25 

Στους επιθεωρητές δίνεται η δυνατότητα αν διαπιστώσουν παραβάσεις να επιβάλλουν 26 

διοικητικά πρόστιμα. 27 

 28 

Η δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο, το 29 

οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε στον αγώνα για εφαρμογή των εργασιακών 30 

νομοθεσιών ενάντια στις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 31 

εργαζομένων.  32 

 33 

Η πορεία των συλλογικών συμβάσεων την περίοδο 2017-2020 34 

 35 

Η απόφαση του 27ου Συνεδρίου της ΠΕΟ σ’ ό,τι αφορά τους στόχους που το Κίνημα 36 

θα επιδίωκε κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στα χρόνια μετά το 37 

συνέδριο, προνοεί τα ακόλουθα: 38 

- «Την ολοκλήρωση της επαναφοράς μισθών και ωφελημάτων εκεί και όπου 39 

αυτό δεν έχει γίνει 40 

- Την επιδίωξη γενικών αυξήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα κάθε 41 

περίπτωσης, με στόχο τη σμίκρυνση των τεράστιων ανισοτήτων, που έχουν 42 

δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος των εργαζομένων. 43 

- Τα αιτήματα να προωθούν την εφαρμογή του Νόμου για ίση αμοιβή μεταξύ 44 

ανδρών και γυναικών, την προώθηση ισότητας και της συμφιλίωσης 45 

οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων». 46 

 47 
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Οι γενικές κατευθύνσεις, που καθόρισε το 27ο Συνέδριο για την ανανέωση των 1 

συλλογικών συμβάσεων εξειδικεύονταν κάθε χρόνο από το Γενικό Συμβούλιο της 2 

ΠΕΟ. 3 

 4 

Βασικό στοιχείο στη διαδικασία ανανέωσης, ιδιαίτερα, των παγκύπριων κλαδικών 5 

συλλογικών συμβάσεων τα τελευταία χρόνια, είναι η διασύνδεση με τον κεντρικό μας 6 

στόχο για εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων μέσα από τις οποίες να καθίστανται 7 

υποχρεωτικά εφαρμοστέοι βασικοί όροι των συμβάσεων για όλους τους εργαζόμενους 8 

στους κλάδους που καλύπτουν οι παγκύπριες συμβάσεις. 9 

 10 

Αυτή η διασύνδεση είναι απαραίτητη στον αγώνα για εφαρμογή των συλλογικών 11 

συμβάσεων, περιορισμού του φαινομένου διάβρωσης και υπόσκαψης της συλλογικής 12 

διαπραγμάτευσης και για επαναρρύθμιση της εργασίας. 13 

 14 

Με βάση τα στοιχεία από τις συντεχνίες της ΠΕΟ όπως αυτά κατατίθεντο σε ετήσια 15 

βάση στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, το 2018 ήταν υπό ανανέωση 237 συλλογικές 16 

συμβάσεις ή ειδικές συμφωνίες, που αφορούσαν 48550 εργαζόμενους. Το 2019 ήταν 17 

υπό ανανέωση 162 συμβάσεις, που αφορούσαν 74329 εργαζόμενους. Το 2020 ήταν 18 

υπό ανανέωση 129 συμβάσεις, που αφορούσαν 25477 εργαζόμενους. Το 2021 ήταν 19 

υπό ανανέωση 93 συμβάσεις, που αφορούσαν 6712 εργαζόμενους. 20 

 21 

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρατίθεντο σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματα από τη 22 

διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων, εξάγονται τα ακόλουθα βασικά 23 

συμπεράσματα: 24 

- Σε αρκετά μεγάλο βαθμό έγινε κατορθωτό στις συλλογικές συμβάσεις, που 25 

ανανεώθηκαν αυτή την τετραετία, να επιτευχθεί ο στόχος της επαναφοράς 26 

μισθών και άλλων ωφελημάτων, που είχαν μειωθεί ως αποτέλεσμα των 27 

ειδικών συμφωνιών. 28 

- Η έμφαση δόθηκε στην επαναφορά μισθών, εισφορών στα ταμεία προνοίας, 29 

13ο ή 14ο μισθό, τον τρόπο κάλυψης της υπερωριακής αποζημίωσης. 30 

- Σταδιακά, ξεκινώντας από το 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 31 

δεδομένα κάθε κλάδου και επιχείρησης, επιτεύχθηκαν σε αρκετές 32 

περιπτώσεις γενικές αυξήσεις, όπως και βελτιώσεις σε παρεμφερή 33 

ωφελήματα. 34 

- Εξακολουθεί να υπάρχει αριθμός συμβάσεων, οι οποίες δεν έχουν 35 

ανανεωθεί για πολλά χρόνια. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί κίνδυνο στην 36 

ύπαρξη και λειτουργία των συμβάσεων. 37 

- Είναι σημαντικό ότι συνδυάστηκε και έφερε αποτελέσματα η διαδικασία 38 

ανανέωσης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με τον αγώνα για 39 

ρυθμίσεις, που θα καθιστούν υποχρεωτικούς βασικούς όρους των 40 

συλλογικών συμβάσεων. 41 

 42 

Η εκτίμηση για τα αποτελέσματα της δράσης μας σ’ ό,τι αφορά τις συλλογικές 43 

συμβάσεις, ειδικότερα για την περίοδο μετά το 2020, χρειάζεται να λάβει υπόψη τις 44 

ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. 45 

 46 

Η πανδημία του κορωνοϊού, τα μέτρα που λήφθηκαν για προστασία της δημόσιας 47 

υγείας, τα οποία περιλάμβαναν από καθολικά lock-down, μέχρι παρατεταμένο 48 
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περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλούς κλάδους, αντικειμενικά 1 

επέβαλαν όπως προσαρμόσουμε τους στόχους μας στις νέες πραγματικότητες. 2 

 3 

Η προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας των εργαζομένων, η εισαγωγή 4 

σχεδίων στήριξης των εργαζομένων που βρέθηκαν εκτός εργασίας, η προστασία των 5 

θέσεων εργασίας και η αποτροπή απολύσεων, όπως και η αποτροπή μιας νέας 6 

επίθεσης από μέρους των εργοδοτών ενάντια στους μισθούς και τα ωφελήματα των 7 

εργαζομένων, τέθηκαν στην πρώτη γραμμή. 8 

 9 

Άμεσα απευθυνθήκαμε στην κυβέρνηση, απαιτώντας μέτρα προστασίας και στήριξης 10 

των εργαζομένων. Από τον Μάρτη του 2021 μέχρι και τον Οκτώβρη του 2021 11 

λειτούργησαν διάφορα σχέδια επιδότησης του μισθολογικού κόστους επιχειρήσεων 12 

και αυτοτελώς εργαζομένων των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τα 13 

lock-down. Εφαρμόστηκαν επίσης σχέδια για κάλυψη μέρος της απώλειας του 14 

εισοδήματος γονιών, που έμειναν στο σπίτι λόγω του κλεισίματος των σχολείων. 15 

 16 

Η ΠΕΟ όλο αυτό το διάστημα, με παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, όπου χρειάστηκε, 17 

αγωνίστηκε έτσι που τα σχέδια να ανταποκριθούν στον στόχο για κάλυψη στο μέγιστο 18 

δυνατό βαθμό της απώλειας, που είχαν οι εργαζόμενοι στα εισοδήματα τους από τα 19 

lock – down. 20 

 21 

Είναι η εκτίμηση μας, ότι με τις παρεμβάσεις και τις προσπάθειες μας όλο αυτό το 22 

διάστημα, από τον Μάρτη του 2020 που εμφανίστηκε η πανδημία, τα σχέδια που 23 

εφαρμόστηκαν, λειτούργησαν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρξαν όμως και 24 

περιπτώσεις, που παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα. Είτε λόγω μη 25 

ικανοποιητικής κάλυψης από τα σχέδια, όπως είναι η περίπτωση όσων εργάζονταν 26 

στα ξενοδοχεία και οι εργοδότες τους αντί να τους εντάσσουν στο σχέδιο της 27 

αναστολής τούς απέλυαν, με αποτέλεσμα όταν ξέσπασε η πανδημία και ξεκίνησε η 28 

επιδότηση του μισθολογικού κόστους, αυτοί να μην θεωρούνται εργοδοτούμενοι. 29 

Στους εργαζόμενους αυτούς αρχικά δόθηκε επίδομα €360. Μετά από πολλές 30 

προσπάθειες και αγώνες το επίδομα έγινε €500, το οποίο τερματίστηκε τον 31 

Σεπτέμβριο του 2021. Είτε λόγω μη συμπερίληψης κάποιων ομάδων στα σχέδια όπως 32 

οι περιπτώσεις των συνταξιούχων που ήταν ταυτόχρονα και εργαζόμενοι. 33 

 34 

Με τον τερματισμό των σχεδίων, χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση, αφού η 35 

προσπάθεια να φορτωθεί και αυτή η κρίση στους εργαζόμενους είναι ορατή. 36 

 37 

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν στο σύστημα εργασιακών σχέσεων του 38 

τόπου μας ένα σημαντικό εργαλείο ρύθμισης των όρων απασχόλησης. Είναι ο βασικός 39 

μηχανισμός μέσα από τον οποίο οι εργαζόμενοι βελτιώνουν το μερίδιό τους στην 40 

κατανομή του παραγόμενου πλούτου. 41 

 42 

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η διεύρυνση του ποσοστού των 43 

εργαζομένων, που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτό 44 

αναλύεται στο μέρος του κεφαλαίου για την επαναρρύθμιση της εργασίας. 45 

 46 

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να επιδειχθεί ακόμα μεγαλύτερη μαχητικότητα και 47 

αποφασιστικότητα μπροστά σε φαινόμενα παραβίασης των συμβάσεων. 48 

 49 



34 
 
 

Σ’ ό,τι αφορά το πλαίσιο των διεκδικήσεων μας κατά τη διαδικασία ανανέωσης, αυτές 1 

πρέπει να εξυπηρετούν τον στόχο της βελτίωσης της κατανομής του εισοδήματος 2 

προς όφελος της μισθωτής εργασίας, να οδηγούν σε βελτίωση των μισθών 3 

πρόσληψης και να υπηρετούν τον στόχο της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και 4 

γυναικών. Προσοχή χρειάζεται, επίσης, να δοθεί στην περαιτέρω προώθηση μέσα 5 

από τις συλλογικές συμβάσεις των ταμείων ευημερίας και ταμείων προνοίας, του 6 

κώδικα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και προνοιών που να προωθούν τον 7 

συνδυασμό εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων. 8 

 9 

ΑΤΑ – Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή 10 

 11 

Την 1/1/2018 μετά από 5 χρόνια παγοποίησης, επανεκκίνησε η λειτουργία του θεσμού 12 

της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). 13 

 14 

Η επανεκκίνηση της ΑΤΑ έγινε στη βάση της μεταβατικής συμφωνίας, η οποία 15 

επιτεύχθηκε μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών 16 

οργανώσεων. Η μεταβατική συμφωνία αφορούσε την περίοδο 2018, 2019, 2020. 17 

 18 

Με βάση τη συμφωνία: 19 

 20 

Η ΑΤΑ θα καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι στο 2ο και 3ο 21 

τρίμηνο του έτους που προηγείται υπάρχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης της οικονομίας. 22 

 23 

Για την περίοδο που είναι σε ισχύ η συμφωνία, η ΑΤΑ θα καταβάλλεται στο 50% της 24 

ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 25 

 26 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της μεταβατικής συμφωνίας υπάρχει 27 

αρνητική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, δεν θα επέρχεται μείωση μισθών 28 

λόγω ΑΤΑ. 29 

 30 

Σ’ ό,τι αφορά την πρόνοια για καταβολή του 50% της ΑΤΑ στη μεταβατική συμφωνία, 31 

αναφέρεται ότι ο κοινωνικός διάλογος συνεχίζεται με στόχο κατά την εκπνοή της 32 

μεταβατικής συμφωνίας να επιτευχθεί νέα ρύθμιση απόδοσης της ΑΤΑ στη βάση της 33 

φιλοσοφίας της ΑΤΑ. 34 

 35 

Την περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση δράσης το τιμαριθμικό επίδομα διαμορφώθηκε 36 

ως ακολούθως: 37 

 38 

 39 

Ημερομηνία  Ποσοστό 
μεταβολής 

50% επί του 
βασικού * 

Γενικό Σύνολο  

1/1/2018 0,56% 0,28% 0,28% 

1/1/2019 1,51% 0,76% 1,04% 

1/1/2020 0,46% 0,23% 1,27% 

1/1/2021 -0,66% 0,00% 1,27% 

 40 

*Με βάση τη συμφωνία ανώτατου επιπέδου, τα χρόνια 2018-2021 υπήρχε πρόνοια 41 

για την καταβολή στους βασικούς μισθούς 50% της ΑΤΑ. 42 

 43 
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Τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από πρόταση της Υπουργού Εργασίας και λαμβάνοντας 1 

υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις 2 

επέκτειναν τη συμφωνία για την ΑΤΑ και για το 2021. 3 

 4 

Η επαναλειτουργία του θεσμού της ΑΤΑ, αποτελεί επιτυχία για τους εργαζόμενους, 5 

συνέβαλε θετικά στον κεντρικό στόχο που τέθηκε από το προηγούμενο συνέδριο της 6 

ΠΕΟ για επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων, που μειώθηκαν ως αποτέλεσμα 7 

των ειδικών συμφωνιών, που επιτεύχθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 8 

 9 

Η ΑΤΑ αποτελεί σημαντικό εργαλείο διατήρησης της αγοραστικής αξίας των μισθών 10 

από τη διάβρωση που αυτή υπόκειται λόγω του πληθωρισμού. Βρέθηκε πολλές φορές 11 

στο επίκεντρο επιθέσεων από το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο με στόχο την 12 

κατάργησή της. 13 

 14 

Με την επιμονή και τη συνέπεια που επιδείξαμε καταφέραμε να κρατήσουμε την ΑΤΑ 15 

ζωντανή.  16 

 17 

Με τη λήξη της μεταβατικής συμφωνίας, αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να συνεχιστεί, 18 

με στόχο από τη μια την επαναφορά της φιλοσοφίας της ΑΤΑ ως μηχανισμού πλήρους 19 

αναπλήρωσης της αγοραστικής αξίας των μισθών και παράλληλα να διευρυνθεί ο 20 

αριθμός των εργαζομένων, που απολαμβάνει την ΑΤΑ στα πλαίσια του στόχου που 21 

έχουμε θέσει για διασφάλιση ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους. 22 

 23 

Ο αγώνας για διατήρηση και επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας 24 

 25 

Η δημιουργία Ταμείων Προνοίας ως ένας επικουρικός συμπληρωματικός θεσμός 26 

στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων κατά την αφυπηρέτηση ή κατά την 27 

απόλυση, τέθηκε ως στόχος από την ΠΕΟ από τη δεκαετία του 1950. Αίτημα που 28 

συνδέθηκε με τους μεγάλους αγώνες για δημιουργία καθολικού, κοινωνικά 29 

αλληλέγγυου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης. 30 

 31 

Οι αγώνες που έδωσε το συνδικαλιστικό κίνημα για δημιουργία Ταμείων Προνοίας ως 32 

έναν από τους βασικούς όρους απασχόλησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 33 

οδήγησε σταδιακά στην επέκταση του θεσμού. 34 

 35 

Η ανοδική πορεία της δημιουργίας ταμείων προνοίας ανακόπηκε το 2013. Η συμφωνία 36 

Αναστασιάδη – Τρόικας τον Μάρτη του 2013 για κούρεμα των καταθέσεων και η 37 

συμπερίληψη των καταθέσεων των ταμείων προνοίας στο κούρεμα, οδήγησε σε 38 

απώλειες εκατομμυρίων από τα λεφτά των εργαζομένων και ταυτόχρονα σε διάλυση 39 

δεκάδων ταμείων προνοίας μπροστά στον φόβο μιας νέας απώλειας. 40 

 41 

Με τους αγώνες που δώσαμε τα χρόνια μετά το 2013, καταφέραμε στο θεσμικό 42 

πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων, να συμπεριληφθούν πρόνοιες, που αφορούν 43 

τις καταθέσεις μελών ταμείων προνοίας. Επίσης να δημιουργηθεί σχέδιο μερικής 44 

αποζημίωσης της απώλειας, που είχαν τα μέλη ταμείων προνοίας από το κούρεμα. 45 

 46 

Σταδιακά άρχισε να επανέρχεται η εμπιστοσύνη του θεσμού. Ταμεία προνοίας που 47 

διαλύθηκαν, επαναδημιουργήθηκαν, ενώ ιδρύθηκαν και νέα.  48 

 49 
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Στα χρόνια που ανασκοπεί η έκθεση δράσης σημειώθηκαν σειρά εξελίξεων σ’ ό,τι 1 

αφορά τα ταμεία προνοίας: 2 

Τον Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε ο νέος Νόμος για την Ίδρυση, τις 3 

δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 4 

Παροχών, ο οποίος εισάγει στο δίκαιο της Κύπρου την οδηγία 2016/2341 της Ε.Ε.. 5 

 6 

Τα τελευταία χρόνια, στο επίπεδο της Ε.Ε. τα θέματα που διέπουν το ρυθμιστικό 7 

πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών σχεδίων συντάξεων και των ταμείων 8 

προνοίας βρίσκονται μόνιμα στο προσκήνιο. 9 

 10 

Στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής, που προωθούν οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ε.Ε. 11 

για το συνταξιοδοτικό, που στοχεύει στην υποβάθμιση και συρρίκνωση των καθολικά 12 

χρηματοδοτούμενων και από το κράτος δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων και 13 

στην προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης, ολοένα και περισσότερο γίνονται ενέργειες 14 

εξίσωσης του δεύτερου πυλώνα συντάξεων (ταμεία προνοίας – επαγγελματικά σχέδια 15 

σύνταξης) με τα ιδιωτικά ασφαλιστικά σχέδια. 16 

 17 

Τίθενται όροι και πλαίσια λειτουργίας, που δυσκολεύουν τα συλλογικά σχέδια, ενώ 18 

παράλληλα προωθούνται μηχανισμοί για να διευκολύνουν τη μεταφορά από τα 19 

συλλογικά συνταξιοδοτικά σχέδια σε ιδιωτικά ασφαλιστικά σχέδια. 20 

 21 

Με τον νέο νόμο τίθενται ακόμα πιο απαιτητικές διαδικασίες σ’ ό,τι αφορά τα ζητήματα 22 

της επενδυτικής πολιτικής των ταμείων προνοίας. Τίθενται νέες διαδικασίες και 23 

απαιτήσεις σ’ ό,τι αφορά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των ταμείων προνοίας, 24 

τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την πρόσβαση των μελών στην πληροφόρηση για 25 

τα δεδομένα του ταμείου προνοίας στα οποία συμμετέχουν. 26 

 27 

Επίσης, στη νέα νομοθεσία τίθενται τα πλαίσια για τη δυνατότητα μεταφοράς των 28 

ταμείων προνοίας.  29 

 30 

Στο νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας, εφαρμόζοντας 31 

την πολιτική της κυβέρνησης για ενίσχυση του μεριδίου των ιδιωτικών ασφαλιστικών 32 

εταιρειών στα συνταξιοδοτικά σχέδια, πρόσθεσε συγκεκριμένες πρόνοιες, οι οποίες 33 

δεν περιέχονται στην οδηγία, για να διευκολύνει την μεταφορά ταμείων προνοίας σε 34 

ασφαλιστικά σχέδια. Προχώρησε μάλιστα, ερμηνεύοντας τον νόμο κατά το δοκούν, να 35 

εκδώσει οδηγία για μεταφορά ταμείων προνοίας σε ασφαλιστικά σχέδια. 36 

 37 

Η ΠΕΟ διαφώνησε με τις πρόνοιες αυτές, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που 38 

εμπερικλείει για τους εργαζόμενους η εξίσωση των ταμείων προνοίας με τα ιδιωτικά 39 

ασφαλιστικά σχέδια. Για το ζήτημα υπάρχουν και σχετικές νομικές γνωματεύσεις, οι 40 

οποίες υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς σε 41 

ασφαλιστικά σχέδια, ενεργεί έξω από τη φιλοσοφία του νόμου. 42 

 43 

Επίσης, στο νομοσχέδιο όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, υπήρχε πρόνοια με 44 

βάση την οποία εκεί και όπου λειτουργεί ταμείο προνοίας να είναι υποχρεωτική η 45 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων. Πρόνοια, η οποία ήταν θετική στην κατεύθυνση 46 

της επέκτασης και καθολίκευσης του ωφελήματος του ταμείου προνοίας. Δυστυχώς, 47 

η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά, μπροστά τις αντιδράσεις των εργοδοτικών 48 
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οργανώσεων, οι οποίες διαφώνησαν με την εν λόγω πρόνοια, την απέσυρε από το 1 

νομοσχέδιο. 2 

 3 

Αξιολογώντας γενικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει την ίδρυση και λειτουργία 4 

των ταμείων προνοίας, σημειώνουμε ως θετικό στοιχείο το ότι τίθενται πιο αυστηροί 5 

κανόνες σ’ ό,τι αφορά τα ζητήματα διαχείρισης, λογοδοσίας, διαφάνειας στη λειτουργία 6 

των ταμείων προνοίας. 7 

 8 

Σημειώνουμε επίσης το ότι οι νέοι κανόνες που τίθενται και η ανάγκη για πιο 9 

επαγγελματική διαχείριση των ταμείων προνοίας, υποβοηθούν την ενσωμάτωση των 10 

μικρών ταμείων προνοίας σε πιο μεγάλα πολυεπιχειρησιακά ταμεία προνοίας, κάτι 11 

που υποβοηθά στη σωστή λειτουργία του θεσμού και προστατεύει τα δικαιώματα των 12 

μελών. 13 

 14 

Υπάρχουν, όμως, και σοβαρά προβληματικά στοιχεία στον νέο νόμο. Ειδικότερα, η 15 

ερμηνεία που δόθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς ταμείων προνοίας σε ασφαλιστικά 16 

συνταξιοδοτικά σχέδια, αποτελεί κατά την άποψή μας μια αυθαίρετη ερμηνεία, που 17 

στοχεύει - όπως είπαμε και πιο πάνω - να ικανοποιήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες, 18 

παραβιάζοντας όμως βασικά στοιχεία του νόμου για την ίδρυση, τις δραστηριότητες 19 

και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, που 20 

είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση των ταμείων. Είναι λοιπόν 21 

αναγκαίο το επόμενο χρονικό διάστημα να συστηματοποιήσουμε και να εντείνουμε τον 22 

αγώνα για διατήρηση του χαρακτήρα των ταμείων προνοίας. 23 

 24 

Νομοσχέδιο για την Ενιαία Εποπτική Αρχή Ταμείων Προνοίας και Ασφαλιστικών 25 

Εταιρειών 26 

Τον Οκτώβριο του 2019 η κυβέρνηση κατάθεσε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της 27 

Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019». 28 

 29 

Με το νομοσχέδιο, η εποπτεία των ταμείων προνοίας παύει να είναι στο Υπουργείο 30 

Εργασίας και μεταφέρεται σε μια νέα εποπτική αρχή, μαζί με την εποπτεία των 31 

ασφαλιστικών εταιρειών. 32 

 33 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να μεταφέρει την εποπτεία των 34 

ταμείων προνοίας από το Υπουργείο Εργασίας και να την ενοποιήσει με την εποπτεία 35 

των ασφαλιστικών εταιρειών, χρονολογείται από το 2015, όταν ανέλαβε αυτή τη 36 

δέσμευση στο μνημόνιο με την Τρόικα, λαμβάνοντας προς τούτο το 2016 σχετική 37 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 38 

 39 

Η ΠΕΟ όλα αυτά τα χρόνια αντιδρούσε έντονα στις ενέργειες, που μονομερώς 40 

προωθούσε η κυβέρνηση για αλλαγή του εποπτικού πλαισίου των ταμείων προνοίας, 41 

υποδεικνύοντας ότι τα ταμεία προνοίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος 42 

εργασιακών σχέσεων, αποτέλεσμα συλλογικών συμβάσεων που συνομολογούνται 43 

μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτών και ως εκ τούτου η εποπτεία τους δεν μπορεί να 44 

γίνεται έξω από το πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας. Στηλιτεύσαμε επίσης το 45 

γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρούσε σε αλλαγή στο πλαίσιο εποπτείας των ταμείων 46 

προνοίας χωρίς διάλογο με τους άμεσα εμπλεκόμενους. 47 

 48 
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Με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 1 

Εργασίας, η ΠΕΟ ξεκίνησε επαφές με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα με στόχο να 2 

ενημερώσουμε για τις θέσεις μας.  3 

 4 

Αναμένεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου στο επίπεδο της Βουλής θα 5 

εντατικοποιηθεί με την έναρξη των εργασιών της Βουλής  μετά τις Βουλευτικές Εκλογές 6 

του Μάη 2021 αφού η κυβέρνηση έχει περιλάβει το νομοσχέδιο για την Ενιαία 7 

Εποπτική Αρχή στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και 8 

Ανθεκτικότητας.  9 

 10 

Επιβάλλεται να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις επαφές μας με τα πολιτικά κόμματα 11 

με στόχο τη μη ψήφιση του νομοσχεδίου. Η εποπτεία των ταμείων προνοίας ως 12 

θεσμός που είναι μέρος των εργασιακών σχέσεων, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι 13 

κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, ενισχύοντας την Υπηρεσία του Εφόρου Ταμείων 14 

Προνοίας, δημιουργώντας ξεχωριστή Υπηρεσία εντός του Υπουργείου Εργασίας. 15 

Ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε την ενημέρωση των 16 

εργαζομένων για τους κινδύνους, που εμπεριέχουν οι πολιτικές, που προωθεί η 17 

κυβέρνηση για τα ταμεία προνοίας. 18 

 19 

Επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας. Επαναφορά του ύψους των εισφορών 20 

στα ταμεία προνοίας 21 

 22 

Ένας σημαντικός στόχος, που τέθηκε από το προηγούμενο συνέδριο, είναι η επέκταση 23 

του θεσμού των ταμείων προνοίας, με στόχο αυτό το ωφέλημα να γίνει καθολικό. 24 

 25 

Την περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση δράσης, είχαμε πρόοδο σ’ αυτή την 26 

κατεύθυνση. Όπως καταγράφεται στο κεφάλαιο της έκθεσης για τα αποτελέσματα της 27 

διεκδικήσεων της ΠΕΟ στα χρόνια μετά το 27ο Συνέδριο, στον νόμο με τον οποίο 28 

καθίσταται υποχρεωτικοί για όλους τους εργοδότες στην οικοδομική βιομηχανία 29 

βασικοί όροι της συλλογικής σύμβασης του κλάδου, περιλαμβάνεται και το ταμείο 30 

προνοίας. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν είχαν αυτό το ωφέλημα, 31 

τώρα θα το απολαμβάνουν. 32 

 33 

Επίσης, έχει συμπεριληφθεί στον κανονισμό που καθορίζει βασικούς όρους 34 

απασχόλησης των εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και το ταμείο προνοίας. 35 

 36 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο ενίσχυσης των ταμείων προνοίας αυτά τα χρόνια είναι και η 37 

σταδιακή επαναφορά του ύψους των εισφορών στα ταμεία προνοίας στο ύψος που 38 

ήταν πριν από τις ειδικές συμφωνίες που έγιναν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 39 

Με βάση τα στοιχεία των συντεχνιών της ΠΕΟ αυτό επιτεύχθηκε στην πλειοψηφία των 40 

συλλογικών συμβάσεων που ανανεώθηκαν την περίοδο που ανασκοπούμε. 41 

 42 

Ο θεσμός των ταμείων προνοίας αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως ένας 43 

βασικός βραχίονας αποταμίευσης και στήριξης του εισοδήματος και του βιοτικού 44 

επιπέδου των εργαζομένων. 45 

 46 

Η καθολίκευση του ωφελήματος του ταμείου προνοίας για όλους τους εργαζόμενους, 47 

η αύξηση των εισφορών στο ταμείο προνοίας και ταυτόχρονα η διαφύλαξη του ρόλου 48 
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και του κοινωνικού χαρακτήρα των ταμείων προνοίας ως μέρος των συλλογικών 1 

συμβάσεων εργασίας, θα συνεχίσουν να είναι στις προτεραιότητες μας. 2 

 3 

Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο 4 

 5 

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 λειτουργεί το ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 6 

ΤΗΣ Π.Ε.Ο, το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνένωση των 14 Επαρχιακών και 7 

Παγκύπριων Συντεχνιακών Ταμείων της Π.Ε.Ο. Σκοπός της δημιουργίας του 8 

Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο ήταν και παραμένει η καλύτερη 9 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών 10 

του.  11 

 12 

Η διαχρονική πολιτική της Π.Ε.Ο για τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας, η οποία 13 

εκφράζεται και μέσω της διαχείρισης του Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας Μελών της 14 

Π.Ε.Ο, είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Η επενδυτική πολιτική θα πρέπει να είναι 15 

υπεύθυνη και συνετή και οι επενδύσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από χαμηλό 16 

ρίσκο, επειδή τα δικαιώματα των μελών των Ταμείων Προνοίας είναι ιερά και είναι 17 

αποτέλεσμα των μακροχρόνιων αγώνων των εργαζομένων, αφού έχουν σκοπό να 18 

τους στηρίξουν μετά την αφυπηρέτηση τους, εξασφαλίζοντας τους μια ανθρώπινη και 19 

αξιοπρεπή ζωή, όταν θα συνταξιοδοτηθούν.  20 

 21 

Το 2010 το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο, ξεκίνησε τη δραστηριότητα 22 

του με 47 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι το 2012 είχε μια συνεχή ανάπτυξη, 23 

ξεπερνώντας τα 62 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησε μια φυσιολογική υποχώρηση το 24 

2013 και το 2014, αφού πολλά μέλη του Ταμείου που απολύθηκαν πληρώθηκαν τα 25 

δικαιώματα τους. Το 2015 το Ταμείο μπήκε σε πορεία σταθεροποίησης και από το 26 

2016 το Ταμείο έχει σταθερή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2020 οι μερίδες 27 

των μελών να είναι πιστωμένες με πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ.  28 

 29 

Από το 2017, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο συνέδριο, μέχρι το 2020 30 

εντάχθηκαν στο Ταμείο 111 νέες επιχειρήσεις, κύρια από τον κλάδο της Τοπικής 31 

Αυτοδιοίκησης, οι οποίες χρηματοδοτούν 2235 νέα μέλη του Ταμείου. Στο τέλος του 32 

2020 υπήρχαν 6249 ενεργά μέλη, ενώ υπάρχουν αρκετά μέλη που ενώ έχουν 33 

αφυπηρετήσει, αποφάσισαν να αφήσουν τα δικαιώματα τους στις μερίδες τους, επειδή 34 

πιστεύουν ότι το Ταμείο τους προσφέρει την καλύτερη και την πιο σίγουρη επιλογή. 35 

 36 

Το Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο με την πλήρη διασπορά των 37 

επενδύσεων του, δίνει στα μέλη του μόνο θετικά αποτελέσματα, ενώ με τη συνετή 38 

διαχείρισή του, περιορίζει το κόστος λειτουργίας του σε πολύ χαμηλά ποσοστά. 39 

Προσφέρει πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία του, με τη δυνατότητα που δίνει στα μέλη 40 

του, μέσω του προσωπικού τους κωδικού, να έχουν άμεση ενημέρωση τόσο για τη 41 

κατάσταση των εισφορών τους όσο και για την κατάσταση των δανείων τους. 42 

 43 

Τα τελευταία χρόνια αρκετά μέλη της Π.Ε.Ο, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, 44 

αποφάσισαν να μεταφέρουν τα ωφελήματα τους στο Παγκύπριο Ταμείο Προνοίας 45 

Μελών της Π.Ε.Ο, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους προς το Ταμείο. 46 

 47 
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Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ταμεία προνοίας δημιουργεί δυνατότητες για 1 

συνενώσεις επιχειρησιακών ταμείων προνοίας κάτι που πρέπει να είναι στην προσοχή 2 

του Ταμείου Προνοίας Μελών της ΠΕΟ. 3 

 4 

Οι άμεσοι στόχοι του Ταμείου είναι: 5 

 6 

α) Να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης των μελών της Π.Ε.Ο, 7 

για την ύπαρξη, για τη διαχείριση, καθώς και για την επενδυτική πολιτική του 8 

Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας Μελών της Π.Ε.Ο, ώστε να αποφασίσουν τα 9 

ενταχθούν στο Ταμείο. 10 

  11 

β) Να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις στην είσπραξη από τις χρηματοδοτούσες 12 

επιχειρήσεις τόσο των εισφορών τους, όσο και των εισφορών των εργοδοτουμένων 13 

τους.  14 

 15 

γ) Να συνεχιστεί η προσπάθεια αναβάθμισης της λειτουργίας του Ταμείου, για να 16 

προσφέρει στα Μέλη του καλύτερες υπηρεσίες. 17 

 18 

δ) Καλύτερη, όσο το δυνατό, απόδοση των επενδύσεών του, χωρίς να παρεκκλίνει 19 

από τη βασική του αρχή, που καθορίζει ότι τα Συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών 20 

του είναι ιερά και δεν προσφέρονται καθόλου για επενδυτικό ρίσκο και κίνδυνο. 21 

 22 

 23 

Αγώνας ενάντια στις διακρίσεις 24 

 25 

Η ΠΕΟ από θέση αρχής ήταν και είναι ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης τόσο στους 26 

τόπους εργασίας όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Οι ταξικοί, διαχρονικοί της αγώνες 27 

και διεκδικήσεις προωθούσαν το συμφέρον και την ευημερία όλων των εργαζομένων, 28 

ανεξαρτήτως των κοινωνικών χαρακτηριστικών τους, αν ήταν άνδρες ή γυναίκες, 29 

Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι, ντόπιοι ή ξένοι εργαζόμενοι κ.ο.κ. 30 

 31 

Στην Κύπρο η ρητορική κατά των διακρίσεων αναπτύχτηκε ιδιαίτερα, μετά την 32 

εναρμόνιση μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από 33 

οδηγίες και πολιτικές τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να ακολουθήσουν με σκοπό 34 

την καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα νομικά και άλλα εργαλεία που εκπονήθηκαν 35 

για τον σκοπό αυτό μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες και τομείς: 36 

Αυτή της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου με στόχο την επίτευξη της 37 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτής που αφορά τη φυλετική/εθνοτική 38 

καταγωγή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, και το σεξουαλικό 39 

προσανατολισμό, και τον εργασιακό ειδικότερα και  τον κοινωνικό τομέα ευρύτερα.  40 

 41 

Την περίοδο που ανασκοπεί η έκθεσή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από τις 42 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, εκτιμούμε ότι και 43 

τα ζητήματα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων είχαν 44 

υποβαθμιστεί,  οξύνθηκαν οι ανισότητες,  αυξήθηκαν οι παραβιάσεις νομοθεσιών και 45 

συλλογικών συμβάσεων, με συνεπακόλουθο την αύξηση των μορφών και θυμάτων 46 

πολλαπλών διακρίσεων.  47 

 48 
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Η ΠΕΟ παράλληλα με τον αγώνα διαφύλαξης των εργασιακών σχέσεων και των 1 

συλλογικών συμβάσεων, έδινε και τον αγώνα κατά των διακρίσεων. Τόσο οι εργοδότες 2 

όσο και η κυβέρνηση στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν τους 3 

εργαζόμενους και την κοινωνία και να απαλλαγούν από την ευθύνη των συνεπειών 4 

των αντιλαϊκών και νεοφιλελεύθερών πολιτικών τους, ανέπτυσσαν στον δημόσιο 5 

διάλογο ρητορική επίρριψης ευθυνών σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού και των 6 

κοινωνικών παροχών στήριξης τους. Αυτή η κατάσταση μετέφερε στους ώμους μας 7 

το καθήκον να διαπαιδαγωγούμε στους εργαζόμενους και να τους έχουμε 8 

συμμέτοχους στους αγώνες μας. 9 

 10 

Στόχος,  στο κεφάλαιο αυτό, να καταγράψουμε συγκεκριμένα και σε ποιο βαθμό έχουν 11 

ή όχι καταπολεμηθεί αποτελεσματικά οι διακρίσεις και αν έγιναν βελτιώσεις στις 12 

διαφορές σχετικές νομοθεσίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα θα 13 

καταγράψουμε τη δράση και τις θέσεις, που ανέπτυξε το κίνημά μας μέσα από τα 14 

εξειδικευμένα βοηθητικά γραφεία του.  15 

 16 

 17 

Διακρίσεις λόγω φύλου 18 

 19 

Διακρίσεις λόγω φύλου εντοπίζονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η δική μας 20 

προσοχή και δράση, όταν αναφερόμαστε στις έμφυλες διακρίσεις, εστιάζεται κύρια 21 

στον τομέα της απασχόλησης και στο πώς εφαρμόζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και 22 

γυναικών στην καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά και μέσα από την 23 

παρακολούθηση διαφόρων στατιστικών δεδομένων και την εξέλιξη τους. Η 24 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην απασχόληση, συμβάλλει στην 25 

ευρύτερη επίτευξη της ισότητας και η ΠΕΟ αγωνίζεται προς την κατεύθυνση αυτή τόσο 26 

μέσα από την εξειδικευμένη δράση του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της 27 

ΠΕΟ όσο και από την ευρύτερη συνδικαλιστική δράση των σωμάτων του κινήματος. 28 

  29 

Την περίοδο που ανασκοπούμε, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης, η 30 

περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η αύξηση νέων αρρύθμιστων 31 

μορφών απασχόλησης και η ανεπάρκεια της κοινωνικής πολιτικής, έχουν εντείνει 32 

περισσότερο τις διακρίσεις ιδιαίτερα σε βάρος των γυναικών. Επιπλέον, η υγειονομική 33 

κρίση και τα περιοριστικά μέτρα έχουν επιβάλει την τηλεργασία, την εργασία από το 34 

σπίτι, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, για σημαντικό χρονικό διάστημα, ήταν είτε 35 

σε άδεια για φροντίδα παιδιών ή σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών και λάμβανε 36 

μόνο επίδομα από τα σχέδια για τον Covid. Η κατάσταση αυτή έχει επίσης δυσκολέψει 37 

ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και την καθυστέρηση 38 

πληρωμής διαφόρων επιδομάτων, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες και ειδικά οι πιο 39 

ευάλωτες, να βρεθούν σε ακόμη πιο δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Ο εγκλεισμός και 40 

τα οικονομικά προβλήματα δημιούργησαν επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήματα, όπως 41 

την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και τη φτώχεια. 42 

 43 

Ως ΠΕΟ εκτιμούμε ότι για να καταπολεμηθούν οι οποιεσδήποτε διακρίσεις απαραίτητη 44 

προϋπόθεση είναι η επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, καθώς επίσης  η 45 

ύπαρξη επαρκώς στελεχωμένων μηχανισμών και υπηρεσιών, με άτομα καταρτισμένα 46 

και ευαισθητοποιημένα σε θέματα διακρίσεων, τα οποία να παρακολουθούν και να 47 

ελέγχουν την εφαρμογή των νομοθεσιών και των πολιτικών και ταυτόχρονα να 48 

εξετάζουν την αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη του στόχου. Η 49 
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εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων όπως αυτών της Ισότητας και της Οικογενειακής και 1 

Δημογραφικής Πολιτικής, από μόνα τους δεν είναι αρκετά εάν οι δράσεις που 2 

καταγράφονται δεν είναι ολοκληρωμένες, δεν παρέχονται τα απαραίτητα κονδύλια και 3 

δεν παρακολουθείται η υλοποίηση και η αποτελεσματικότητα τους ως προς την 4 

επίτευξη του στόχου. 5 

 6 

Η σημερινή κατάσταση με την ύπαρξη μηχανισμών, οι οποίοι λειτουργούν ο καθένας 7 

ξεχωριστά, χωρίς συντονισμό και στη βάση ενός στρατηγικού προγραμματισμού, με 8 

περιορισμένες αρμοδιότητες, εκτός από τη διάσπαση οικονομικών και ανθρώπινων 9 

πόρων, δεν επιφέρουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παραμένει το αίτημά μας 10 

όπως δημιουργηθεί ένα νέο Σώμα κάτω από το οποίο να ενταχθούν διάφοροι 11 

μηχανισμοί, οι οποίοι πέρα από τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες να έχουν και 12 

εκτελεστικές και μέσα από ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό και συντονισμό, με 13 

δικό του προϋπολογισμό, να μπορεί να αναπτύσσει τις πολιτικές και δράσεις που 14 

απαιτούνται για επίτευξη του στόχου της ισότητας. Η εξέλιξη που υπάρχει στο θέμα 15 

αυτό, μετά από συνάντηση των μελών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα 16 

της Γυναίκας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και των αρμοδίων Υπουργών και 17 

Επιτρόπων, είναι η ετοιμασία μελέτης από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας, η 18 

οποία βρίσκεται στα χέρια της προεδρίας της Δημοκρατίας.  19 

 20 

Ως ΠΕΟ πιστεύουμε ότι πέρα από τα πιο πάνω απαιτείται επίσης οργάνωση και 21 

συλλογική δράση των εργαζομένων, που να γνωρίζουν, να αγωνίζονται και να 22 

διεκδικούν  το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή εργασία, με αξιοπρεπείς όρους 23 

απασχόλησης, χωρίς διακρίσεις, ρυθμισμένους μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. 24 

Ο αγώνας για καταπολέμηση των ανισοτήτων και προστασία των δικαιωμάτων είναι 25 

μια συνεχής διαδικασία και τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, όταν οι διάφορες 26 

κατακτήσεις δέχονται τις επιδράσεις των διάφορων πολιτικών, οικονομικών και 27 

κοινωνικών μεταβολών.  28 

 29 

Τα στατιστικά δεδομένα πιο κάτω δείχνουν τον αριθμό αντρών και γυναικών στην 30 

απασχόληση, την ανεργία και μερική απασχόληση για τα έτη 2017-2020. Παρατηρείται 31 

την περίοδο μετά την κρίση και την ανάκαμψη της οικονομίας, αύξηση της γυναικείας 32 

απασχόλησης. Ο ρυθμός αύξησης της γυναικείας απασχόλησης σε σύγκριση με τον 33 

ρυθμό αύξησης της απασχόλησης των ανδρών είναι στο 50%. Ένα άλλο στοιχείο που 34 

παρατηρείται από τους πίνακες είναι η μείωση του αριθμού των γυναικών που 35 

εργάζονται με μερική απασχόληση μεταξύ 2017-2020. Παρά ταύτα εξακολουθούν να 36 

είναι η πλειοψηφία των μερικών απασχολούμενων. 37 

 38 

Τομέας Έτος Άντρες Γυναίκες Σύνολο 
 

 
 
Απασχόληση 

2017 
2018 
2019 
2020 

197.703 
210.162 
221.253 
222.096 

181.919 
190.716 
195.225 
195.258 

379.622 
400.878 
416.478 
417.354 

 
 
Μερική Απασχόληση 

2017 
2018 
2019 
2020 

19.883 
18.354 
17.552 
17.895 

29.315 
28.362 
29.401 
27.749 

49.198 
46.716 
46.953 
45.644 

 2017 24.079 23.087 47.166 



43 
 
 

 
Ανεργία 

2018 
2019 
2020 

18.347 
14.770 
18.196 

18.270 
16.932 
16.096 

36.617 
31.703 
34.291 

 

        Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου 2/3/21 1 

 2 

Νομοθεσία, βελτιωτικές τροποποιήσεις και πρακτική εφαρμογή τους 3 

 4 

Πιο κάτω καταγράφονται οι νομοθεσίες και τροποποιήσεις, που έχουν γίνει κατά την 5 

υπό ανασκόπηση περίοδο,  οι οποίες κατοχυρώνουν την ίση μεταχείριση στην 6 

απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών και απαγορεύουν δυσμενείς διακρίσεις 7 

λόγω φύλου και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην συμφιλίωση επαγγελματικής με 8 

ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Καταγράφουμε επίσης και πολιτικές που έχουν 9 

αναπτυχθεί για την πρακτική εφαρμογή τους:  10 

 11 

Ο Περί Ίσης Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία 12 

Ίσης Αξίας Νόμο (117(Ι)/2002, 2004, 2009, 2014).  13 

 14 

Ο πιο πάνω Νόμος προνοεί για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ 15 

ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. 16 

Παρά την ύπαρξη της νομοθεσίας από το 1989 στην Κύπρο και την εναρμόνισή της 17 

με την ευρωπαϊκή οδηγία το 2002 και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, η 18 

ύπαρξη της ανισότητας στις αμοιβές των δύο φύλων αποδεικνύει ότι ακόμα δεν 19 

αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, τα βαθύτερα αίτια του χάσματος. Αίτια όπως η 20 

εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας ως φτηνή εργασία από τους εργοδότες, η 21 

αντίληψη για τον συμπληρωματικό χαρακτήρα του γυναικείου μισθού, τα στερεότυπα 22 

σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων, ο επαγγελματικός 23 

διαχωρισμός με τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό γυναικών να 24 

είναι και χαμηλά αμειβόμενα, οι συχνότερες διακοπές της επαγγελματικής 25 

σταδιοδρομίας των γυναικών λόγω μητρότητας και φροντίδας των παιδιών, λόγω και 26 

της ανεπάρκειας των σχετικών δομών, η απασχόληση των γυναικών στη μερική και 27 

προσωρινή απασχόληση, το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» όταν πρόκειται για 28 

βελτίωση της θέσης των γυναικών στην εργασιακή ιεραρχία κ.α., διαιωνίζουν τις 29 

ανισότητες και τις διακρίσεις. 30 

Το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο το 2020 ήταν 10,1% ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 31 

14,1%. 32 

Πιο κάτω είναι ο πίνακας που δείχνει την πρόοδο στη μείωση του χάσματος στην 33 

Κύπρο και στην Ε.Ε. των 27. 34 

Έτος  Χάσμα αμοιβών στην Κύπρο Μέσος όρος Ε.Ε. των 27 

2017 13,9% 16% 

2018 13,7% 14,8% 

2019 10,4% 14,4% 

2020 10,1% 14,1% 

 35 
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 Δεν έγινε επιστημονική μελέτη για τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μείωση, 1 

όμως εκτιμούμε από άλλα δεδομένα ότι επήλθε κύρια από τη μείωση των μισθών και 2 

την ανεργία των αντρών στην περίοδο της κρίσης του 2013 και που μέχρι σήμερα δεν 3 

έχουν αποκατασταθεί, παρά από την αύξηση των μισθών των γυναικών και των 4 

ποιοτικών θέσεων εργασίας. Επίσης ο κατώτατος μισθός, που ουσιαστικά καλύπτει 5 

επαγγέλματα στα οποία στην πλειοψηφία εργάζονται γυναίκες, δεν έχει αυξηθεί από 6 

το 2012.  7 

Την υπό ανασκόπηση περίοδο, στις κατευθύνσεις που αποφάσιζε το Γ.Σ της ΠΕΟ για 8 

την πολιτική των αιτημάτων στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, 9 

περιλαμβάνονταν α) η βελτίωση των χαμηλών μισθών στις συλλογικές συμβάσεις β) 10 

η εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων έτσι που οι βασικοί όροι, που προνοούνται στις 11 

μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, όπως αυτή των οικοδόμων και των 12 

ξενοδοχοϋπαλλήλων,  να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, γ) 13 

θεσμοθέτηση τριμερούς μηχανισμού για καθορισμό ελάχιστων μισθών και 14 

ωφελημάτων για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. 15 

Αυτή η προσπάθεια για βελτίωση των μισθών και σε κλάδους όπως λιανικό εμπόριο, 16 

υπηρεσίες κ.α. οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό γυναικών, χωρίς συμβάσεις, 17 

με χαμηλούς μισθούς και ωφελήματα με αποτέλεσμα, θα συμβάλει στη μείωση του 18 

χάσματος στις αμοιβές. Επίσης, η κατοχύρωσης της διαφάνειας των μισθών θα είναι 19 

μια εξέλιξη, που θα συμβάλει στην προσπάθεια μείωσης του χάσματος. 20 

 21 

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική 22 

Εκπαίδευση Νόμος του Ν.205(Ι) 2002 μέχρι 2014  23 

 24 

Ο νόμος αυτός διασφαλίζει την προώθηση ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή της 25 

αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, 26 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αφορά τους όρους πρόσβασης σε απασχόληση, 27 

την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 28 

κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους 29 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών, την 30 

προστασία σε περίπτωση συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς επίσης 31 

και σε περίπτωση παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Στο πλαίσιο του 32 

νόμου λειτουργεί η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων(ΕΙΦ) στην Απασχόληση και 33 

Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία έχει την αρμοδιότητα να συμβουλεύει το κράτος 34 

σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή του νόμου, να διεξάγει μελέτες και έρευνες και να 35 

υποβάλλει εκθέσεις στον Υπουργό Εργασίας, να δέχεται και να υποβάλλει 36 

αυτεπάγγελτα παράπονα στον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας και να 37 

παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή σε θύματα διάκρισης λόγω φύλου. 38 

 39 

Η ΠΕΟ συμμετέχει στην ΕΙΦ και προσπαθεί να συμβάλει δημιουργικά στην επίτευξη 40 

του ρόλου της. Όμως, τόσο ο προϋπολογισμός της Επιτροπής, που αφορά τη 41 

λειτουργία της και την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής σε θύματα διάκρισης, καθώς 42 

επίσης και τα διοικητικά ζητήματα και η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 43 

από το Υπουργείο Εργασίας, όπως για παράδειγμα η πρόσληψη επιστημονικού 44 

συνεργάτη κ.α., όχι μόνο περιορίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης της, αλλά 45 

διαφαίνεται και ο κίνδυνος υποβάθμισης του ρόλου της.  46 
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 1 

Εκτιμούμε ότι αυτός ο νόμος είναι πολύ σημαντικός για την καταπολέμηση των 2 

διακρίσεων και προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τα μέλη μας για τις πρόνοιες του 3 

νόμου έτσι που να μπορούν να αναγνωρίσουν διακριτικές συμπεριφορές και 4 

πρακτικές και να αντιδρούν άμεσα για αντιμετώπιση τους, με τη δική μας καθοδήγηση 5 

και παρέμβαση. Ένα σημαντικό μέτρο που προωθούν οι Συντεχνίες της ΠΕΟ είναι και 6 

η υιοθέτηση σε κάθε επιχείρηση, κώδικα αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης 7 

στον χώρο εργασίας. Σε συνεργασία με τη ΣΕΚ και την ΟΕΒ, τον Ιούνιο του 2018, 8 

υπογράψαμε σχετικό κώδικα, ο οποίος προωθείται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 9 

για να αποτελεί παράρτημα των συλλογικών συμβάσεων. Τον Απρίλιο του 2021, η 10 

Βουλή ψήφισε τροποποίηση του σχετικού νόμου και καθιστά υποχρεωτική την 11 

υιοθέτηση και εφαρμογή κώδικα από όλες τις επιχειρήσεις.  12 

 13 

 14 

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια 15 

Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμοι του 2002 μέχρι 2014 16 

 17 

Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής των ίσων 18 

ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά σχέδια 19 

κοινωνικής ασφάλισης και εφαρμόζεται στον ενεργό πληθυσμό, 20 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελώς εργαζομένων, των εργοδοτούμενων, η 21 

δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή 22 

μη ηθελημένης ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν εργασία και στους 23 

συνταξιούχους και στους ανάπηρους εργαζόμενους.  24 

 25 

Με βάση αυτό το νόμο έγιναν και οι τροποποιήσεις στα διάφορα επαγγελματικά σχέδια 26 

και νομοθεσίες για να αρθούν οποιεσδήποτε διακρίσεις λόγω φύλου. Σε αυτό το 27 

πλαίσιο διεξαγόταν και η συζήτηση για την παροχή σύνταξη χηρείας και στους άντρες 28 

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2018 τροποποιήθηκε ο σχετικός νόμος 29 

και παρείχε το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας και σε άντρες των οποίων η σύζυγος 30 

απεβίωσε μετά την 1/1/2018. Ενώ ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, εντούτοις το γεγονός 31 

ότι απέκλειε τους άντρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1/1/2018 αφήνει 32 

ανοικτή τη συζήτηση και οδήγησε σε δικαστική διεκδίκηση του αιτήματος αυτού.  33 

 34 

Επίσης, το χάσμα του ύψους 37,2% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 35 

κάτι που ως ΠΕΟ μας ανησυχεί και επισημάναμε την ανάγκη αντιμετώπισης του μέσα 36 

από τη διεξαγωγή ενός κοινωνικού διαλόγου και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που 37 

από τη μια να διορθώνουν τις υφιστάμενες χαμηλές συντάξεις και από την άλλη να 38 

περιορίσουν το χάσμα στις μελλοντικές, με στόχο την εξάλειψη του.  39 

 40 

Ο Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας του 2012 41 

 42 

Η νομική ρύθμιση του δικαιώματος των γονιών σε άδεια μέχρι και 18 εβδομάδες για 43 

κάθε παιδί τους κάτω των 8 χρονών και η προστασία από απόλυση ή δυσμενή 44 

μεταχείριση του γονιού, που θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, αποτελεί ένα 45 



46 
 
 

μέτρο που συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας μέσα από τη συμφιλίωση της 1 

επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων γονέων. 2 

 3 

Από το 2003, που εφαρμόστηκε ο νόμος, μέχρι το 2020 η χρήση του δικαιώματος 4 

αυτού είναι περιορισμένη παρά τις βελτιωτικές τροποποιήσεις που έγιναν κατά 5 

καιρούς στον νόμο. Η άδεια αυτή είναι απλήρωτη, δεδομένο που περιορίζει τη χρήση 6 

της σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον αριθμό των δικαιούχων. Όμως, κατά 7 

την περίοδο λήψης της γονικής άδειας πιστώνονται οι εισφορές στο Ταμείο 8 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργάσιμος χρόνος και βάσει αυτού υπάρχουν στοιχεία.  9 

 10 

Με βάση την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 11 

σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς 12 

και τους φροντιστές, τα κράτη μέλη θα πρέπει μέχρι τις 2/8/22 να εισαγάγουν στην 13 

εθνική νομοθεσία, μεταξύ άλλων, και επίδομα γονικής άδειας. Μέχρι σήμερα το 14 

Υπουργείο Εργασίας δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία συζήτησης με τους κοινωνικούς 15 

εταίρους για την εναρμόνιση της Κύπρου με την εν λόγω οδηγία.  16 

 17 

Ως ΠΕΟ έχουμε τη θέση ότι το επίδομα για γονική άδεια είναι απαραίτητο για πλήρη 18 

εφαρμογή του νόμου και θα συνεχίσουμε, παράλληλα με τη διαφώτιση των 19 

εργαζομένων, να το διεκδικούμε. Ταυτόχρονα, μέσα από την ανανέωση των 20 

συλλογικών συμβάσεων επιδιώκουμε την ένταξη πρόνοιας για επίδομα γονικής άδειας 21 

από τον εργοδότη και ήδη σε μερικές συλλογικές συμβάσεις πετύχαμε την εισαγωγή 22 

πρόνοιας για επίδομα. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ενταθεί από όλες τις 23 

Συντεχνίες μας.  24 

 25 

Ο Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 και 2000 26 

 27 

Ο νόμος για την προστασία της μητρότητας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 28 

κατακτήσεις των εργαζομένων, αφού προστατεύει πρώτα και κύρια από απόλυση την 29 

εργαζόμενη που αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμά της στη μητρότητα. Της 30 

διασφαλίζει επίσης άδεια με επίδομα και άλλα εργασιακά δικαιώματα κατά τη διάρκεια 31 

αυτή. Είναι για αυτό τον λόγο που από τον καιρό της ψήφισης του έχει δεχθεί πολλές 32 

βελτιωτικές τροποποιήσεις, έτσι που να καλύπτει διάφορες αδυναμίες και ελλείψεις, 33 

που παρουσιάζονταν στην πορεία.  34 

 35 

Την περίοδο που ανασκοπούμε έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Τον Ιούλιο του 36 

2017 ψηφίστηκε το δικαίωμα σε άδεια μητρότητας σε γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω 37 

διαδικασίας παρένθετης μητέρας για περίοδο 18 εβδομάδων, καθώς επίσης και των 38 

λοιπών δικαιωμάτων που προνοούνται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις βιολογικές 39 

μητέρες και για τις μητέρες που υιοθετούν παιδί.  Παράλληλα, έγινε τροποποίηση και 40 

στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο έτσι που η άδεια αυτή να καλύπτεται με 41 

επίδομα. Το 2018 έγιναν τρεις τροποποιήσεις α) αυξήθηκε από 3 σε 5 μήνες η 42 

προστασία από απόλυση μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας β) Με βάση τον περί 43 

Προώθησης και Προστασίας του Μητρικού θηλασμού, οι εργοδότες υποχρεούνται να 44 

παρέχουν διευκολύνσεις για θηλασμό και φροντίδα του παιδιού και βάσει κανονισμών 45 

να παρέχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον τόπο δουλειάς. Οι κανονισμοί ακόμη 46 

εκκρεμούν. γ) αύξηση των ποινών σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Το 2019 47 

έγινε τροποποίηση για κάλυψη και της θετής μητέρας από 3 σε 5 μήνες προστασία 48 

από απόλυση μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. 49 



47 
 
 

 1 

Σημειώνουμε ότι παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο νόμο, εντούτοις 2 

εξακολουθούν να υπάρχουν εργοδότες, που παράνομα απολύουν εργαζόμενες, όταν 3 

ασκούν το δικαίωμα της μητρότητας. Ως ΠΕΟ διεκδικούμε περεταίρω αύξηση της 4 

άδειας μητρότητας και προστασία από απολύσεις και γενικά παραβίαση της 5 

νομοθεσίας. Επίσης, πιέζουμε να δημιουργηθούν ειδικοί χώροι στον χώρο εργασίας 6 

για θηλασμό ή άντληση μητρικού γάλατος. 7 

 8 

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ πραγματοποίησε μεγάλη 9 

εκστρατεία τον Μάρτιο του 2019 με τη διανομή 24 χιλιάδων εντύπων με τις νομοθεσίες 10 

μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας.  11 

 12 

Ο Περί Άδειας Πατρότητας Νόμος του 2017 13 

 14 

Ο Νόμος ψηφίστηκε στις 14 Ιουλίου 2017 με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017. 15 

Προνοεί 2 εβδομάδες άδεια σε σύζυγο εργαζόμενο, που γίνεται πατέρας και δικαιούται 16 

να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού σε περίοδο 16 εβδομάδων, δηλαδή ουσιαστικά 17 

μέχρι να λήξει η άδεια μητρότητας. Η άδεια πατρότητας καλύπτεται με επίδομα από 18 

το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού γίνει η απαραίτητη αίτηση και πληρούνται 19 

οι σχετικές προϋποθέσεις ασφάλισης. Ο νόμος όμως, όπως ψηφίστηκε, δίνει το 20 

δικαίωμα σε άδεια και επίδομα πατρότητας μόνο σε «μισθωτό, η σύζυγος του οποίου 21 

γέννησε ή υιοθέτησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας» και αποκλείει έτσι 22 

τον πατέρα, που απέκτησε παιδί πριν ή χωρίς την τέλεση γάμου.  23 

 24 

Ως ΠΕΟ εντοπίσαμε αυτή την αδυναμία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία 25 

του νόμου και αμέσως ενεργήσαμε για να προωθηθεί τροποποίηση του σχετικού 26 

νόμου. Παράλληλα, διεκδικούμε να εισαχθεί πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις να 27 

καλύπτει ο εργοδότης τον μισθό συμπληρώνοντας το επίδομα του ΤΚΑ. 28 

 29 

Άλλα ζητήματα  30 

 31 

Πέρα των πιο πάνω ζητημάτων, ως ΠΕΟ ασχολούμαστε και με μια σειρά άλλα θέματα, 32 

όπως η Βία κατά των Γυναικών, η καταπολέμηση εμπορίας προσώπων για εργασιακή 33 

και σεξουαλική εκμετάλλευση, οι μετανάστριες και οι πολλαπλές διακρίσεις που 34 

αντιμετωπίζουν κ.α., με στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων.  35 

 36 

Η παρέμβαση της ΠΕΟ με θέσεις και προτάσεις σε διάφορους φορείς όπως τον ΕΜΔΓ, 37 

την ΕΙΦ, τον Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής κ.α.,  ήταν ουσιαστική. 38 

Μέσα από τη δράση του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, επιδιώξαμε 39 

την συχνή επαφή και ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους. Μέσα από 40 

την εκστρατεία της 8ης του Μάρτη και τη διοργάνωση άλλων πολλών θεματικών 41 

εκδηλώσεων, η ΠΕΟ μέχρι σήμερα διατηρεί την πρωτοπορία στην προώθηση των 42 

ζητημάτων που απασχολούν τις εργαζόμενες γυναίκες, έχοντας πάντοτε ως στόχο τη 43 

βελτίωση της θέσης τους στην εργασία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, έτσι που 44 

ισότιμα να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους. 45 

 46 

Άλλες μορφές διάκρισης 47 

 48 
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Πέραν των διακρίσεων λόγω φύλου υπάρχουν και οι διακρίσεις λόγω φυλετικής ή 1 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού 2 

προσανατολισμού. Για την καταπολέμηση και αυτών των μορφών διάκρισης και την 3 

προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας 4 

έχουν ενταχθεί στο κυπριακό νομικό πλαίσιο και οι πιο κάτω νομοθεσίες:  5 

 6 

 7 

 8 

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 9 

 10 

Ο νόμος αυτός αποτελεί πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 11 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή σεξουαλικού 12 

προσανατολισμού, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειμένου να 13 

υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ο νόμος αυτός αφορά τους όρους 14 

πρόσβασης στην απασχόληση και την εργασία, τα κριτήρια επιλογής και τους όρους 15 

πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα 16 

επαγγελματικής ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών. 17 

Αφορά επίσης την πρόσβαση στην κατάρτιση και επιμόρφωση, τις εργασιακές 18 

συνθήκες και τους όρους απασχόλησης και την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή 19 

σε εργατικές ή εργοδοτικές οργανώσεις.  20 

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας πολύ καλός νόμος – πλαίσιο, ως ΠΕΟ, εκτιμούμε ότι 21 

μετά από 17 χρόνια από την ψήφισή του, στην πράξη δεν εφαρμόζεται σε βαθμό που 22 

να καταπολεμά αποτελεσματικά τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας. Αντίθετα, 23 

αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι καταγγελίες για εμπορία προσώπων, για 24 

εργασιακή εκμετάλλευση και οι καταγγελίες για παραβιάσεις των προνοιών του νόμου 25 

και αυτό τεκμηριώνεται μέσα από τα παράπονα που υποβλήθηκαν στους 26 

εξωδικαστικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας στο Γραφείο Επιτρόπου 27 

Διοικήσεως, αλλά και στη συνδικαλιστική μας οργάνωση, με πιο έντονα και συχνά 28 

παράπονα από τόπους δουλειάς, όπου δεν υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη και 29 

συλλογική σύμβαση. 30 

 31 

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004  32 

 33 

Με τον Νόμο αυτό έχει θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των 34 

διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή 35 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα στον δημόσιο και 36 

ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων φορέων, των αρχών τοπικής 37 

αυτοδιοίκησης και των οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αφορά τους τομείς 38 

της κοινωνικής προστασίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις κοινωνικές 39 

παροχές, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, που είναι 40 

διαθέσιμα στο κοινό και στην παροχή αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης. 41 

Σημειώνεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαφορετικής 42 

μεταχείρισης λόγω υπηκοότητας και δεν θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις, που 43 

αφορούν στην είσοδο και παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στη 44 

Δημοκρατία, ούτε στη μεταχείριση που απορρέει από τη νομική κατάσταση των εν 45 

λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων. 46 
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 1 

Ο Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων 2 

(Επίτροπος) Νόμος του 2004 (Ν. 42(I)/2004) 3 

 4 

Ουσιαστικά ο Νόμος αυτός διέπει τη λειτουργία του Επιτρόπου Διοικήσεως ως την 5 

αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προβλέπει την εφαρμογή 6 

του σε όλους τους πιο πάνω τομείς και για όλους τους λόγους διακρίσεων, που 7 

απαγορεύονται. Συμπεριλαμβάνει ακόμα τέσσερες λόγους διακρίσεων που 8 

απαγορεύονται, ήτοι την κοινότητα, τη γλώσσα, το χρώμα και την εθνική καταγωγή. 9 

Αυτή η συμπερίληψη είναι ένα θετικό στοιχείο, το οποίο δεν συναντάται στις 10 

νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αφού οι περισσότερες διακρίσεις αφορούν 11 

μετανάστες.  12 

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 13 

Δικαιωμάτων υπάγονται και η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων των 14 

Ατόμων με Αναπηρία, η Αρχή κατά των Διακρίσεων, η Αρχή Ισότητας, η Ανεξάρτητη 15 

Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης Βασανιστηρίων.  16 

Ως ΠΕΟ εκτιμούμε ότι κάτω από τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν 17 

τεθεί πολλές Αρχές και για να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να εκπληρώνει το 18 

ρόλο του, απαιτείται επαρκής στελέχωση, σεβασμός στον θεσμό αυτό και 19 

συμμόρφωση των κρατικών και άλλων υπηρεσιών και φορέων στις εκθέσεις και 20 

υποδείξεις του. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε μια αδυναμία στην έγκαιρη και 21 

άμεση παρέμβαση του Γραφείου σε καίρια ζητήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο 22 

αρμοδιοτήτων του, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο ρόλος του θεσμού. 23 

 24 

Ποινικοποίηση της Ρητορικής Μίσους με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 25 

87(Ι)/2015)  26 

 27 

Μέχρι το 2015 η ρητορική μίσους ποινικοποιείτο μόνο σε σχέση με τον ρατσισμό και 28 

την ξενοφοβία. Η ρητορική μίσους απαγορεύεται όταν στοχεύει σε ένα άτομο ή μια 29 

ομάδα ατόμων στη βάση (ή με την υπόθεση) της εθνοτικής καταγωγής, της φυλής, του 30 

χρώματος, της θρησκείας, της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού 31 

προσανατολισμού.  32 

 33 

Το 2015 τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας έτσι που να ποινικοποιεί την εκ 34 

προθέσεως και δημόσια υποκίνηση σε βία ή μίσος που στρέφεται κατά ομάδας 35 

προσώπων ή μέλους μιας τέτοιας ομάδας στη βάση του σεξουαλικού 36 

προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Η διάπραξη της πιο πάνω αναφερόμενης 37 

πράξης ποινικοποιείται αν γίνει με δημόσια διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή 38 

άλλου υλικού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  39 

 40 

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις αποτελούν σημαντικό βήμα για να εξαλειφθούν 41 

φαινόμενα τέτοιων συμπεριφορών, όμως δυστυχώς δεν αξιοποιείται επαρκώς αυτό το 42 

εργαλείο στον βαθμό, που θα έπρεπε και βλέπουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο 43 

να αναπτύσσεται άμεσα και έμμεσα η ρητορική μίσους ακόμη και από δημόσια 44 

πρόσωπα και αξιωματούχους της Κυβέρνησης. 45 

 46 
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 1 

Μετανάστες εργαζόμενοι στην Κύπρο 2 

 3 

Στο κεφάλαιο καταπολέμηση των διακρίσεων εντάσσουμε και το ζήτημα της 4 

μετανάστευσης δεδομένου ότι οι μετανάστες αποτελούν μια πολύ μεγάλη κατηγορία 5 

ανθρώπων, που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα και τομείς. 6 

Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και οι κύριοι λόγοι που οδηγούν 7 

εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τη πατρίδα και την οικογένειά τους, 8 

καταφεύγοντας σε μέρη, που πιθανό να εξασφαλίζουν μια καλύτερη και ασφαλέστερη 9 

ζωή, είναι πάντοτε οι ίδιοι, φτώχεια, πείνα, πόλεμοι κ.ά. Δυστυχώς, οι νεοφιλελεύθερες 10 

πολιτικές των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών κύκλων, η εξυπηρέτηση των 11 

ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων και της καπιταλιστικής οικονομίας, έχουν 12 

παγιώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και τις έχουν διευρύνει σε επίπεδο 13 

ηπείρων, χωρών και ανθρώπων, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα αγώνα 14 

επιβίωσης με άνισους όρους.  15 

 16 

Παρακολουθούμε από τη μια το παγκόσμιο εμπόριο, τη διακίνηση κεφαλαίων και 17 

επενδύσεων, να οργανώνουν και να διαμορφώνουν την παγκόσμια κοινωνία μέσα 18 

από μια στυγνή νεοφιλελεύθερη οπτική, αψηφώντας τις αρνητικές συνέπειες πάνω 19 

στο περιβάλλον, τις ανθρώπινες ζωές την ευημερία και την ανάπτυξη των χωρών τους 20 

και από την άλλη να τίθενται συνεχώς αυστηρά μέτρα και κριτήρια για τη διακίνηση 21 

ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η ανάγκη για μετανάστευση των 22 

ανθρώπων που ζουν στις φτωχές χώρες. 23 

 24 

Ακόμη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των 25 

κρατών μελών της, φτώχεια και ανεργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη 26 

εσωτερική μετανάστευση εργαζομένων από τις φτωχές χώρες τους προς τις 27 

πλουσιότερες, ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η ελεύθερη διακίνηση εντός 28 

της Ε.Ε. των Ευρωπαίων πολιτών είναι διασφαλισμένη από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυση 29 

της,  όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης τους, με 30 

αποτέλεσμα να αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό και να τυγχάνουν σκληρής 31 

εκμετάλλευσης και διακρίσεων στις χώρες υποδοχής.  32 

 33 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος καθιστούν τη 34 

μετανάστευση ένα σύγχρονο, πολυσύνθετο ζήτημα τόσο για τις χώρες προέλευσης 35 

μεταναστών όσο και για τις χώρες υποδοχής. 36 

Η Κύπρος εδώ και χρόνια αποτελεί χώρα υποδοχής σημαντικού αριθμού μεταναστών 37 

σε σχέση με τον πληθυσμό της. Πέραν των μεταναστών που φτάνουν στη Κύπρο για 38 

εργασία μέσω των διαδικασιών της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού 39 

Δυναμικού, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων /αιτούντων άσυλο, 40 

οικιακών εργαζομένων και φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στην εργασία 41 

κάτω από προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.  42 

 43 

 44 
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 1 

 2 

Στον κάτω πίνακα καταγράφεται ο αριθμός των εργαζόμενων από τρίτες χώρες και 3 

των κοινοτικών στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Κοινωνικών 4 

Ασφαλίσεων 5 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ  

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

2017 53,819 90,797 144,616 

2018 60,528 101,592 162,120 

2019 68.623 105,467 174,090 

Την περίοδο 2017 μέχρι πριν την έναρξη της πανδημίας υπήρχε ανάκαμψη της 6 

οικονομίας και αυτό διαφαίνεται και μέσα από την αύξηση του αριθμού των μη 7 

Κύπριων εργαζομένων. Επιπρόσθετα οι ροές προσφύγων που φθάνουν στην Κύπρο 8 

και αιτούνται άσυλο έχουν αυξηθεί, σήμερα υπολογίζονται στις 17,000, καθώς επίσης 9 

και ο αυξημένος αριθμός φοιτητών από το εξωτερικό, που μπαίνει στην αγορά 10 

εργασίας. 11 

Τα πιο πάνω δεδομένα μας θέτουν επιτακτικά το καθήκον να εργαστούμε περισσότερο 12 

για την προστασία όλων των εργαζομένων, να ληφθούν μέτρα και ρυθμίσεις που να 13 

καταπολεμούν την εκμετάλλευση και τις διακρίσεις, μέτρα με στόχο την ένταξη τους 14 

και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, διαφορετικά οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές 15 

συμπεριφορές θα αναπτυχθούν σε τέτοια έκταση, που θα μας οδηγήσουν σε 16 

παρωχημένες εποχές. 17 

Η ΠΕΟ από θέση αρχής αντιμετωπίζει το θέμα της μετανάστευσης ταξικά και εργάζεται 18 

για την υιοθέτηση πολιτικών, που να αντιμετωπίζουν τα πολλαπλά προβλήματα των 19 

μεταναστών, έτσι που να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους, που προκύπτουν μέσα 20 

από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και μέσα από τις πανανθρώπινες αξίες. 21 

Ταυτόχρονα αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης, αποδεικνύοντας στην 22 

πράξη ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν, το χρώμα που 23 

έχουν και τη χώρα από την οποία προέρχονται, έχουν θέση στις γραμμές της και 24 

ισότιμη μεταχείριση. 25 

Πιστεύουμε ότι η υπόθεση των εργαζομένων στηρίζεται κύρια στην οργάνωση, την 26 

ενότητα, συναδέλφωση και την ταξική αλληλεγγύη. Η μόνη ασπίδα προστασίας 27 

μεταναστών και Κύπριων εργαζομένων από την εργοδοτική εκμετάλλευση και 28 

παραβίαση των εργατικών τους δικαιωμάτων, που καθορίζονται από νομοθεσίες και 29 

συλλογικές συμβάσεις, είναι η ισότιμη μεταχείριση τους στην εργασία με ρυθμισμένους 30 

όρους απασχόλησης.  31 

Η ΠΕΟ καθοδηγούμενη από τις αρχές της, εργάστηκε εντατικά για την ενημέρωση των 32 

εργαζομένων, την οργάνωση των μεταναστών, από τρίτες χώρες και κοινοτικών, για 33 

αντιμετώπιση των πιο πάνω φαινομένων. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 34 

σημαντικός αριθμός μεταναστών εμπιστεύονται την ΠΕΟ και αποτελούν σημαντικό 35 

μέρος της δύναμης της. 36 
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Περιθώρια για περαιτέρω δράση και προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας 1 

εργαζομένων πάντοτε υπάρχουν. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία που 2 

προσφέρονται για την οργάνωση τους, έτσι που να μην είναι έρμαιο των εργοδοτικών 3 

απειλών και του φόβου με αποτέλεσμα να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις ιδιαίτερα 4 

στον κλάδο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, αλλά και σε άλλους τομείς όπου δεν 5 

υπάρχει συνδικαλιστική δράση.  6 

Επιπρόσθετα, απαιτούμε από το κράτος μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική 7 

με προσήλωση στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 8 

αξιοπρέπειας, καθώς επίσης ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για την ένταξη των 9 

μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, αξιοποιώντας πλήρως κοινοτικά προγράμματα 10 

για δημιουργία επαρκών υποδομών ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων.  11 

Απαιτούμε πλήρη αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, στα πλαίσια της αρχής της 12 

κοινοτικής αλληλεγγύης, για επιστροφή μεταναστών και διαχείριση της άτυπης 13 

μετανάστευσης, τη δημιουργία προσβάσιμων κρατικών υπηρεσιών, που να 14 

επιλαμβάνονται καταγγελιών και παραπόνων μεταναστών με στόχο την άμεση 15 

επίλυσή τους, στη βάση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση με κύριο 16 

στόχο την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών και την 17 

καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Απαιτούμε 18 

επίσης την πλήρη εφαρμογή της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού 19 

Δυναμικού και μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει στο Εργατικό 20 

Συμβουλευτικό Σώμα του Υπουργείου Εργασίας, πετύχαμε να ενταχθεί στην ατζέντα 21 

το θέμα της βελτίωσης της Στρατηγικής Απασχόλησης. Η ΠΕΟ έχει καταθέσει 22 

συγκεκριμένες θέσεις προς τον σκοπό αυτό όπως: 23 

- Όσο αφορά τα κριτήρια για την παραχώρηση αδειών εργασίας εργαζομένων 24 

από τρίτες χώρες, επιμένουμε η εφαρμογή συλλογικής σύμβασης να αποτελεί 25 

βασικό κριτήριο για να παραχωρηθεί η σχετική άδεια εργασίας σε εργοδότη. Για 26 

την ΠΕΟ συλλογική σύμβαση είναι είτε κλαδική, είτε η επικρατέστερη σύμβαση 27 

σε τομέα που δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση. Αν δεν υπάρχει συλλογική 28 

σύμβαση σε αντίστοιχη επιχείρηση, τότε οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης που 29 

λαμβάνονται υπόψη να είναι ο μέσος όρος μισθού για το συγκεκριμένο 30 

επάγγελμα με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Επίσης η σύμβαση να 31 

εφαρμόζεται για όλο το προσωπικό της επιχείρησης. 32 

 33 

Το Υπουργείο δυστυχώς εξακολουθεί να δίνει διαφορετική ερμηνεία του όρου 34 

συλλογική σύμβαση παρά το ότι στη Στρατηγική προβλέπεται ως προϋπόθεση για την 35 

παραχώρηση άδειας η ύπαρξη και η εφαρμογή συλλογικής σύμβασης για όλο το 36 

προσωπικό. 37 

 38 

- Όσον αφορά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση εγκρίσεων, η 39 

ΠΕΟ απαιτεί όλα τα αιτήματα να εξετάζονται σε συνεδρίες τριμερών τεχνικών 40 

επιτροπών σε κεντρικό επίπεδο. Είναι διαπίστωση σχεδόν όλων των 41 

συντεχνιών ότι οι τριμερείς τεχνικές επιτροπές για εξέταση αιτημάτων είτε δεν 42 

λειτουργούν, όπως στην περίπτωση της γεωργίας – κτηνοτροφίας, είτε δεν 43 

λειτουργούν σωστά.  44 

- Στις τριμερείς τεχνικές επιτροπές να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις 45 

απασχόλησης από τρίτες χώρες, δηλαδή φοιτητών, αιτητών πολιτικού ασύλου, 46 
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κατόχων συμπληρωματικής προστασίας, αναγνωρισμένων πολιτικών 1 

προσφύγων. 2 

- Να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί εφαρμογής της Στρατηγικής 3 

για απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η εκτίμηση μας είναι ότι οι 4 

δομές ελέγχου που προβλέπει η στρατηγική δεν λειτούργησαν. 5 

- Να διεξάγονται συστηματικοί έλεγχοι, ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας – 6 

κτηνοτροφίας τόσο για τους όρους απασχόλησης όσο και για τις συνθήκες 7 

διαβίωσης των εργαζομένων. 8 

- Όσο αφορά τους οικιακούς εργαζομένους, πέραν από το θέμα της αρμόδιας 9 

αρχής για την παραχώρηση της άδειας, ζητούμε να προχωρήσει άμεσα το 10 

νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας για την επικύρωση της 11 

Σύμβασης Αρ. 189 της Δ.Ο.Ε για αξιοπρεπή εργασία των οικιακών 12 

εργαζομένων, η οποία ψηφίστηκε στη Σύνοδο της Δ.Ο.Ε. το 2011. 13 

- Να εξεταστεί η πρόταση για δημιουργία μητρώου εγγραφής αλλοδαπών 14 

οικιακών εργαζομένων στα Γραφεία Εργασίας στις περιπτώσεις εκείνες που 15 

παίρνουν release paper, με διττό στόχο: 16 

o Να είναι εύκολο για ένα νοικοκυριό που θέλει οικιακή εργαζόμενη να 17 

εργοδοτήσει από το προσωπικό που υπάρχει ήδη στην Κύπρο και είναι 18 

καταγεγραμμένο σε αυτό το μητρώο. 19 

o Να μην αναγκάζονται να περνούν στην παράνομη απασχόληση. 20 

- Όσο αφορά τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα εργαζομένων από τρίτες 21 

χώρες από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ζητούμε από την κυβέρνηση να εξετάσει 22 

θέμα διακρατικών συμφωνιών για τα θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων με τις 23 

χώρες καταγωγής τους. 24 

 25 

Για την παρακολούθηση όλων των πιο πάνω ζητημάτων θα πρέπει να λειτουργήσει 26 

το Γραφείο Μεταναστών της ΠΕΟ και να αναπτύξει συγκεκριμένη δράση για 27 

προώθηση και επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων και διακρίσεων που 28 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πολιτικοί πρόσφυγες στην εργασία. 29 

 30 

Κοινωνικός διάλογος – Λειτουργία του θεσμού των συλλογικών 31 

διαπραγματεύσεων 32 

 33 

Ένα από τα στοιχεία του συστήματος εργασιακών σχέσεων, το οποίο επέβαλε το 34 

συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου, αξιοποιώντας την οργανωτική δύναμη και επιρροή 35 

του μέσα στους εργαζόμενους, ήταν η δημιουργία θεσμών και μηχανισμών τριμερούς 36 

κοινωνικού διαλόγου. 37 

 38 

Οι θεσμοί τριμερούς κοινωνικού διαλόγου αν και εφόσον λειτουργούν σωστά ως 39 

μηχανισμοί συζήτησης, διαβούλευσης και διαμόρφωσης συναινετικών, κοινωνικά 40 

ισορροπημένων ρυθμίσεων, μπορούν να αποβούν βοηθητικοί στον αγώνα των 41 

εργαζομένων για ρύθμιση, προστασία και επέκταση βασικών εργασιακών 42 

δικαιωμάτων. 43 

 44 

Στην Έκθεση Δράσης προς το προηγούμενο συνέδριο εκτιμήθηκε ότι «κάτω από την 45 

επίδραση του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος του νεοφιλελευθερισμού, ο τριμερής 46 

κοινωνικός διάλογος έχει υποβαθμιστεί με ευθύνη κατά κύριο λόγο της κυβέρνησης». 47 
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 1 

Στην περίοδο που ανασκοπεί η παρούσα Έκθεση Δράσης η έγκαιρη αντίδραση και η 2 

επιμονή του συνδικαλιστικού κινήματος στην ανάγκη για δομημένο κοινωνικό διάλογο 3 

για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τους εργαζόμενους βελτίωσε κάπως την 4 

κατάσταση, χωρίς όμως να εκλείψουν τα προβλήματα, αφού το γενικότερο κλίμα 5 

αυταρχισμού και ετσιθελισμού που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επιδρά και σ’ αυτόν 6 

τον τομέα.  7 

 8 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, βελτιώθηκε σε σχέση με 9 

την προηγούμενη τετραετία η λειτουργία του. Συγκαλείτο για συζήτηση σημαντικών 10 

θεμάτων πριν τη λήψη τελικών αποφάσεων από το Υπουργείο Εργασίας.  11 

 12 

Θετικά εκτιμούμε ότι λειτούργησε και ο δομημένος κοινωνικός διάλογος στην περίοδο 13 

της πανδημίας. Με πρωτοβουλία της ΠΕΟ απαιτήσαμε και πετύχαμε συζήτηση των 14 

σχεδίων που εφαρμόστηκαν για διαχείριση της πανδημίας. Αξιοποιήσαμε τον 15 

κοινωνικό διάλογο, διεκδικώντας βελτιώσεις στα σχέδια και επίλυση προβλημάτων 16 

που παρουσιάζονται.  17 

 18 

Παρά τη βελτίωση που επήλθε εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια παραγκωνισμού 19 

ή υποβάθμισης του ρόλου αρκετών τριμερών σωμάτων κοινωνικού διαλόγου. Τριμερή 20 

Συμβούλια όπως το Συμβούλιο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Συμβούλιο 21 

του Ταμείου Αδειών κ.α. δεν συγκαλούνται τακτικά και έγκαιρα κατά παράβαση και του 22 

νομικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επίσης, θέματα που αποστέλλονται προς 23 

συζήτηση δεν τίθενται έγκαιρα προς συζήτηση ή και δεν συζητούνται καθόλου. 24 

 25 

Υπάρχουν και σώματα τα οποία δεν έχουν συγκληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια 26 

όπως π.χ. η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ατόμων με 27 

Αναπηρίες. 28 

 29 

Προβλήματα συνεχίζουν να παρουσιάζονται και στη λειτουργία του θεσμού των 30 

συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως αυτές προνοούνται και ρυθμίζονται στον 31 

Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και ειδικότερα στην άσκηση του μεσολαβητικού ρόλου 32 

του Υπουργείου Εργασίας. Παρουσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητη 33 

κωλυσιεργία στην κήρυξη αδιεξόδου με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα ή καθυστέρηση 34 

στην υποβολή μεσολαβητικών προτάσεων. 35 

 36 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι συντεχνίες της ΠΕΟ αναγκάστηκαν να καταγγείλουν 37 

συμπεριφορές και ενέργειες, οι οποίες υποσκάπτουν τον Κώδικα και στοχεύουν στον 38 

εκφυλισμό της δυνατότητας των εργαζομένων να λαμβάνουν δυναμικά μέτρα. 39 

 40 

Οι δομές κοινωνικού διαλόγου με συγκρότηση, περιεχόμενο και αποτέλεσμα, όπως 41 

και ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, είναι εργαλείο αγώνα για τους εργαζόμενους. 42 

Έχοντας μια πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό χρειάζεται συνεχώς να αξιολογούμε 43 

τα δεδομένα και να παρεμβαίνουμε δυναμικά εκεί και όπου στοχεύεται ο 44 

παραμερισμός και η υποβάθμιση τους. Ταυτόχρονα και λαμβάνοντας υπόψη τις 45 

αλλαγές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις και στον συσχετισμό δυνάμεων αλλά 46 

και την προσπάθεια να χρησιμοποιείται ο κοινωνικός διάλογος ως προπέτασμα 47 

λεγόμενης κοινωνικής συναίνεσης, είναι σημαντικό από τη μια να εργαζόμαστε για να 48 

μην υποβαθμίζονται και να υποσκάπτονται οι τριμερείς θεσμοί, απαιτώντας όπου είναι 49 
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αναγκαίο βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και παράλληλα να 1 

φροντίζουμε να είναι διακριτός ο ρόλος μας. Να ενεργούμε με διαφάνεια, 2 

ενημερώνοντας τους εργαζόμενους και καθιστώντας τους μέρος της διαδικασίας. 3 

 4 

Το δικαίωμα στην απεργία 5 

 6 

Οι προσπάθειες για ποινικοποίηση του δικαιώματος της απεργίας συνεχίστηκαν και 7 

στην τετραετία που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης. Σε κάθε περίπτωση που 8 

προκηρυσσόταν ή πραγματοποιείτο απεργιακή κινητοποίηση σε τομείς που 9 

χαρακτηρίζονται ως ουσιώδεις, οι εργοδοτικές οργανώσεις επανέρχονταν, θέτοντας 10 

ζήτημα νομικής ρύθμισης των απεργιών. 11 

 12 

Η σθεναρή αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος σ’ αυτή την απαίτηση των 13 

εργοδοτών αναγκάζει μέχρι στιγμής την κυβέρνηση, της οποίας κατά καιρούς 14 

αξιωματούχοι φλερτάρουν με την ιδέα, να μην έχει προχωρήσει. 15 

 16 

Χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, επαγρύπνηση άμεση και δυναμική αντίδραση 17 

των εργαζομένων για να αποτρέψουμε την επίθεση ενάντια στο συνταγματικά 18 

κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας. 19 

 20 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται ο αριθμός των απεργιών σύμφωνα με τα 21 

στοιχεία, που έχουν κατατεθεί από τις συντεχνίες της ΠΕΟ. 22 

 23 

Πίνακας απεργιών 24 

Έτος  Αρ. Απεργιών Αρ. Απεργών 

2017 22 6877 

2018 37 5675 

2019 33 23961 

2020 15 1475 

2021 (α΄εξάμηνο) 13 4750 

 25 

Με βάση τα στοιχεία οι βασικοί λόγοι των απεργιακών κινητοποιήσεων ήταν η σύναψη, 26 

η μη ανανέωση συλλογικής σύμβασης και οι παραβιάσεις συλλογικών συμβάσεων. 27 

Υπήρξαν και απεργιακές κινητοποιήσεις για ζητήματα πολιτικής, που υποσκάπτουν τη 28 

λειτουργία των συμβάσεων όπως η αγορά υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση. 29 

 30 

Το συνδικαλιστικό μέτωπο και η ενότητα δράσης των εργαζομένων  31 

  32 

Σε μεγάλο βαθμό, την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ της ΠΕΟ και της ΣΕΚ, διαμόρφωσε 33 

η ίδια η ιστορική εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο. Η ενότητα δράσης 34 

έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαχρονική ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος 35 

του συνδικαλιστικού κινήματος και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην κατάκτηση 36 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους.  Η διαχρονική αυτή 37 

συνεργασία, η κοινή δράση για συνομολόγηση και εφαρμογή των συλλογικών 38 

συμβάσεων και η εκ των πραγμάτων αλληλεξάρτηση, παρουσιάζει όμως και 39 

παρενέργειες. Πιο σημαντική παρενέργεια είναι η εικόνα που παρουσιάζεται προς τα 40 

έξω ότι λίγο πολύ ΠΕΟ και ΣΕΚ είναι το ίδιο. Η ΠΕΟ οφείλει ασφαλώς να προβάλλει 41 

την διαφορετικότητα της. Όχι όμως  μέσα από διαδικασίες σύγκρουσης και 42 
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αντιπαράθεσης, αλλά μέσα από θετικούς τρόπους και κυρίως με την 1 

αποφασιστικότητα και τις καθαρές τοποθετήσεις, καθώς και την καθημερινή δράση 2 

των στελεχών της στους τόπους δουλειάς. 3 

  4 

Είναι όμως σαφές ότι σε μια περίοδο που οι συσχετισμοί δύναμης μεταξύ κεφαλαίου 5 

και εργασίας γίνονται δυσμενέστεροι και που οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 6 

εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο που ο κίνδυνος όχι μόνο υποβάθμισης του ρόλου του 7 

συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά ακόμα και ακύρωσής του, είναι υπαρκτός, θα ήταν 8 

σοβαρό στρατηγικό λάθος, να αμφισβητηθεί η πολιτική της ενότητας δράσης. 9 

Αντίθετα, μέσα από αυτή την πολιτική πρέπει να στοχεύσουμε σε όσο γίνεται πιο 10 

πλατύ μέτωπο συνδικαλιστικών δυνάμεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 11 

τομέα, με άξονα βέβαια την αντίσταση και όχι την υποταγή στις ακραίες 12 

νεοφιλελεύθερες αντεργατικές πολιτικές. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται υπομονή 13 

και διάθεση συναίνεσης, που πολλές φορές προϋποθέτει και λογικούς συμβιβασμούς. 14 

Όχι βέβαια συμβιβασμούς σε ζητήματα αρχής και πάντα με κριτήριο τα συμφέροντα 15 

των εργαζομένων.  16 

 17 

Εκεί όπου δεν επιτυγχάνεται η αναγκαία συναντίληψη, ώστε να εξασφαλίζεται υγιής 18 

και σωστή ενότητα δράσης, τότε θα πρέπει να απευθυνόμαστε στους ίδιους τους 19 

εργαζόμενους, οι οποίοι είναι η πηγή της δύναμης μας και πάντα πρέπει να έχουν τον 20 

τελικό λόγο. 21 

 22 

Κεφάλαιο 2ον 23 

 24 

Οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΟ για μια δίκαιη κοινωνική πολιτική που να 25 

στηρίζει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα ευάλωτα στρώματα της 26 

κοινωνίας 27 

 28 

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη στήριξη και ενίσχυση του 29 

εισοδήματος και κατ’ επέκταση του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας και ειδικότερα 30 

των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 31 

 32 

Η ύπαρξη πολιτικών, θεσμών, προγραμμάτων και παροχών στους τομείς της υγείας, 33 

της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της στέγασης, 34 

είναι καθοριστικός παράγοντας δικαιότερης ανακατανομής του παραγόμενου 35 

πλούτου, σμίκρυνσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και επίτευξης 36 

κοινωνικής συνοχής. 37 

 38 

Η ΠΕΟ αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής στον αγώνα για 39 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, από την ίδρυσή της αγωνίζεται για 40 

ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο να διασφαλίζει βασικά κοινωνικά αγαθά, να 41 

διασφαλίζει στον κάθε άνθρωπο παιδεία, στέγαση, υγεία, κοινωνική προστασία. 42 

 43 

Η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, οι 44 

πολιτικές λιτότητας και περιορισμού των κοινωνικών παροχών, η αντίληψη για 45 

περιορισμό στο ρόλο του κράτους, επίδρασαν αρνητικά και στην κοινωνική πολιτική. 46 

Οι κοινωνικές δαπάνες, ιδιαίτερα στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης, 47 

μειώθηκαν και παρά τους θετικούς ρυθμούς, που υπήρξαν μετά το 2015, οι ρυθμοί 48 

αύξησης των κοινωνικών δαπανών παραμένουν χαμηλοί, κατατάσσοντας την Κύπρο 49 
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στα χαμηλότερα σκαλοπάτια των χωρών της Ε.Ε. σ’ ό,τι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες 1 

ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 2 

 3 

Η αντίληψη για λιγότερο κράτος οδήγησε στο κλείσιμο κρατικών δομών και 4 

προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και στην ανάθεση ολοένα και περισσότερων 5 

ευθυνών στον ιδιωτικό – εθελοντικό τομέα. Οι κρατικές υπηρεσίες άσκησης κοινωνικής 6 

πολιτικής λειτουργούν με αναχρονιστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, μακριά από 7 

τους πολίτες και χωρίς επαρκές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι κοινωνικές 8 

παροχές επίδομα τέκνου, μονογονιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παραμένουν 9 

για χρόνια στα ίδια επίπεδα, με κριτήρια περιοριστικά και προβληματικά. 10 

 11 

Η πανδημία του Covid-19 ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο, που οι δημόσιοι κοινωνικοί 12 

οργανισμοί διαδραματίζουν στη διασφάλιση βασικών υπηρεσιών και αγαθών για όλο 13 

τον πληθυσμό, αναδείχθηκαν όμως ταυτόχρονα και οι αδυναμίες της ολοκληρωμένης 14 

ανταπόκρισης λόγω κενών, ελλείψεων και περιορισμών, που υπάρχουν στο σύστημα 15 

κοινωνικών πολιτικής. 16 

 17 

Η ανάγκη για προοδευτικό εκσυγχρονισμό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής για 18 

αλλαγές και βελτιώσεις, που θα διευρύνουν παροχές και ωφελήματα, εισαγωγή νέων 19 

προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τις 20 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είναι επιτακτική, με στόχο τη σμίκρυνση των 21 

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, την αποτελεσματική καταπολέμηση της 22 

φτώχειας. 23 

 24 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφουμε τυχόν αλλαγές που υπήρξαν από το προηγούμενο 25 

συνέδριο σε βασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής και καταθέτουμε τις θέσεις και 26 

προτάσεις της ΠΕΟ. 27 

 28 

Κοινωνική Ασφάλιση – Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 29 

 30 

Ένας από τους βασικότερους θεσμούς κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο είναι το 31 

ΤΚΑ μέσα από το οποίο παρέχεται οικονομική στήριξη στους εισφορείς του Τ.Κ.Α 32 

(μισθωτοί και αυτοτελώς εργαζόμενοι) σε σημαντικές περιόδους του εργασιακού τους 33 

βίου και κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. 34 

 35 

Το αναλογικό σχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων το οποίο εισάχθηκε το 1980, έκλεισε 41 36 

χρόνια το 2021. Το αναλογικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων χαρακτηρίζεται από 37 

τις αρχές της καθολικότητας και υποχρεωτικότητας της ασφάλισης, της 38 

χρηματοδότησης από τριμερείς εισφορές (εργοδότη – εργαζόμενου – κράτος) και της 39 

συνάρτησης του ύψους των παροχών από τις εισφορές και συνακόλουθα τις 40 

αποδοχές μαζί με κάποια στοιχεία κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τα οποία 41 

στοχεύεται η στήριξη των οικονομικά πιο ευάλωτων εισφορέων. 42 

 43 

Και ο θεσμός της δημόσιας καθολικής κοινωνικής ασφάλισης τα τελευταία χρόνια 44 

δέχεται τις πιέσεις των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτικών. 45 

 46 

Ειδικότερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και με πρόσχημα την επιβάρυνση που 47 

ασκούν τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα δημόσια οικονομικά, 48 

επιχειρείται από τη μια η μείωση των παροχών και συντάξεων που παραχωρούνται 49 
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μέσα από τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, η επέκταση των ορίων 1 

συνταξιοδότησης και παράλληλα η προώθηση της ιδιωτικής ατομικής ασφάλισης ως 2 

τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο ο εργαζόμενος θα εξασφαλίζει επάρκεια και 3 

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης κατά την αφυπηρέτησή του. 4 

 5 

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, μέχρι και τις μέρες μας, και ειδικότερα κατά την 6 

περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, η πλειοψηφία των αλλαγών που επήλθαν 7 

στα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις περισσότερες χώρες είναι προς 8 

την κατεύθυνση του περιορισμού των δικαιωμάτων, της μείωσης της 9 

ανταποδοτικότητας και προς την υπόσκαψη του δημόσιου κοινωνικού τους 10 

χαρακτήρα. 11 

 12 

Αυτές ο αντιλήψεις καθόρισαν και τις αλλαγές που επιβλήθηκαν μέσω του μνημονίου 13 

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά στην 14 

Έκθεση Δράσης προς το 27ο Συνέδριο. 15 

 16 

Την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης, η ΠΕΟ μαζί με την ΕΚΥΣΥ ξεκίνησαν 17 

μια συστηματική προσπάθεια, με στόχο την τροποποίηση ή κατάργηση ρυθμίσεων 18 

που επιβλήθηκαν μέσα από το μνημόνιο και οι οποίες πλήττουν τους συνταξιούχους 19 

και τους ασφαλισμένους στο ΤΚΑ 20 

 21 

Συγκεκριμένα, εστιάσαμε τη δράση μας σε δυο βασικά ζητήματα: 22 

1. Κατάργηση της πρόνοιας για μη πληρωμή ανεργιακού επιδόματος και 23 

επιδόματος ασθενείας σε άτομα που είναι πέραν των 63 ετών, συνεχίζουν να 24 

συνεισφέρουν στο ΤΚΑ και επιλέγουν να μην λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη 25 

(γήρατος).  26 

Μετά από πολλές προσπάθειες τον Απρίλη του 2018 το Υπουργείο Εργασίας 27 

κατάθεσε εισήγηση στο Συμβούλιο του ΤΚΑ για τροποποίηση του νόμου Κοινωνικών 28 

Ασφαλίσεων με την οποία παραχωρείτο δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας σε 29 

ασφαλισμένους μεταξύ 63 και 65 ετών, θέτοντας όμως διαφορετικές, πρόσθετες, 30 

προϋποθέσεις από αυτές που υπάρχουν στο Νόμο για τους υπόλοιπους 31 

ασφαλισμένους.  32 

Σ’ ό,τι αφορά την πληρωμή επιδόματος ανεργίας, στο νομοσχέδιο που κατάθεσε η 33 

κυβέρνηση δεν περιλήφθηκε σχετική πρόνοια. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή 34 

τον Νοέμβριο του 2020. 35 

 36 

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή έγιναν τροπολογίες, με στόχο να γίνουν 37 

οι αναγκαίες βελτιώσεις στο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ανέπεμψε το νόμο και μετά την 38 

κατά πλειοψηφία επαναψήφιση του από τη Βουλή, έκανε αναφορά στο Ανώτατο 39 

Δικαστήριο. 40 

 41 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί τον τερματισμό αυτής της παράλογης και άδικης 42 

ρύθμισης. Οι ασφαλισμένοι του ΤΚΑ που είναι πέραν των 63 ετών και συνεχίζουν να 43 

εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη στο ΤΚΑ, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα 44 

με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. 45 

 46 

2. Κατάργηση της μείωσης κατά 12% των συντάξεων σε όσους επιλέγουν να 47 

συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους. 48 

 49 
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Η πρόνοια αυτή επιβλήθηκε μέσω του μνημονίου. Αποτελεί ένα άδικο και ισοπεδωτικό 1 

μέτρο, το οποίο τιμωρεί με μειωμένη κατά 12% σύνταξη ασφαλισμένους με πολλά 2 

χρόνια εισφορών στο ΤΚΑ, που επιλέγουν να ασκήσουν το δικαίωμα σε σύνταξη στο 3 

63ο έτος.  4 

 5 

Με στόχο τη διεκδίκηση της κατάργησης αυτής της ρύθμισης και την άσκηση 6 

κοινωνικής πίεσης, η ΠΕΟ μαζί με την ΕΚΥΣΥ ανέλαβαν την πρωτοβουλία 7 

συγκρότησης ομάδας πρωτοβουλίας για κατάργηση του 12% στην οποία μετέχουν 8 

συνδικαλιστικές, γυναικείες, νεολαιίστικες, αγροτικές οργανώσεις και οργανώσεις 9 

συνταξιούχων και η οποία πραγματοποίησε μαζική κινητοποίηση έξω από το 10 

Προεδρικό στις 17/4/2021. 11 

 12 

Με τις πιέσεις που ασκήθηκαν έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Εργασίας ότι το θέμα 13 

της μείωσης κατά 12% των συντάξεων θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθεί 14 

στον διάλογο που αρχίζει για εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικών 15 

ασφαλίσεων. Η ΠΕΟ θα ασκήσει τις αναγκαίες πιέσεις έτσι που ο διάλογος για το 12% 16 

να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. 17 

 18 

Αλλαγές που επήλθαν στον Νόμο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ 27ου και 28ου 19 

Συνεδρίου: 20 

1. Σύνταξη χηρείας στους άνδρες 21 

Την περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης ο αγώνας για παραχώρηση σύνταξη 22 

χηρείας και στους άνδρες εντάθηκε και κλιμακώθηκε. Το 2019 ψηφίστηκε 23 

τροποποίηση του νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία παραχωρείται 24 

σύνταξη χηρείας σε όσους άνδρες κατέστησαν χήροι μετά την 1/1/2018. Προνοείται 25 

επίσης αύξηση των συνολικών εισφορών στο ΤΚΑ κατά 1% κατά την περίοδο 2024-26 

2034 αν οι αναλογιστικές μελέτες καταδείξουν ότι αυτό είναι αναγκαίο για κάλυψη της 27 

δαπάνης από την εισαγωγή της πρόνοιας για σύνταξη χηρείας στους άνδρες. 28 

 29 

Η αναγνώριση του δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας και στους άνδρες είναι ένα θετικό 30 

βήμα, αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων. Σημειώνουμε όμως ότι παραμένει 31 

πρόβλημα το ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε έχει δημιουργήσει διακρίσεις ανάμεσα 32 

στους χήρους, αφού όσοι κατέστησαν χήροι πριν την 1/1/2018 δεν λαμβάνουν 33 

σύνταξη χηρείας.  34 

 35 

Η ΕΚΥΣΥ σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό μετά και από την επιμονή 36 

του Υπουργείου Εργασίας να μην συζητά αλλαγή των υφιστάμενων ρυθμίσεων σε 37 

συνεργασία με ενδιαφερόμενους χήρους προχώρησαν σε αγωγές στο διοικητικό 38 

δικαστήριο. 39 

 40 

Η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ θα συνεχίσουν να διεκδικούν ανάκληση αυτής της αδικίας σε 41 

βάρος μερίδας χήρων. 42 

 43 

2. Επίδομα Μητρότητας σε παρένθετες μητέρες – Επίδομα Πατρότητας 44 

Οι τροποποιήσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Έκθεσης Δράσης 45 

για την Ισότητα. 46 

 47 

3. Παραχώρηση ειδικής παροχής σε άτομα με θαλασσαιμία 48 
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Τον Δεκέμβριο του 2020 ψηφίστηκε τροποποίηση του Νόμου Περί Κοινωνικών 1 

Ασφαλίσεων με βάση την οποία άτομο που πάσχει με θαλασσαιμία και έχει 2 

συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών μπορεί να λάβει ειδική παροχή. Το ύψος της 3 

ειδικής παροχής διαμορφώνεται με βάση τις προϋποθέσεις για παραχώρηση 4 

θεσμοθετημένης σύνταξης. Τερματίζεται όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει την 5 

συντάξιμη ηλικία ή όταν λάβει θεσμοθετημένη σύνταξη. Η ειδική παροχή δεν 6 

φορολογείται. 7 

 8 

Βιωσιμότητα Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  9 

 10 

Με βάση τον νόμο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, κάθε τρία χρόνια διεξάγεται 11 

αναλογιστική μελέτη για το ΤΚΑ. Η τελευταία αναλογιστική μελέτη έγινε μεταξύ 12 

Σεπτεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020 με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017. Η 13 

μελέτη αυτή έλαβε υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας. 14 

 15 

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα: 16 

- Το 2018 περίπου 4 άτομα ηλικίας 15-64 υποστήριζαν ένα άτομο 65 και άνω. 17 

Το 2080 η αναλογία αυτή διαμορφώνεται 2 προς 1. 18 

- Οι δαπάνες των συντάξεων του ΤΚΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2018 είναι 6,5% 19 

και αναμένεται να ανέλθουν στο 8,7% του ΑΕΠ το 2080. 20 

- Η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΤΚΑ με βάση τις παραδοχές που λήφθηκαν 21 

υπόψη στην αναλογιστική μελέτη, διασφαλίζεται μέχρι το 2080. 22 

 23 

Αποθεματικό ΤΚΑ 24 

 25 

Με βάση την έκθεση, την οποία καταθέτει ανά εξάμηνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων 26 

το ΤΚΑ, τέλος του 2020 το χρέος του κράτους προς το ΤΚΑ ήταν 7,9 δισ. Ευρώ. 27 

 28 

Η σταδιακή δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ με τη σταδιακή 29 

αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι που 30 

το Ταμείο, όταν θα παραστεί ανάγκη, να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να 31 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 32 

 33 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις. Η ΠΕΟ επανειλημμένα έθεσε 34 

το θέμα της επαναφοράς της πολιτικής που ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Χριστόφια για 35 

σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του κράτους στο ΤΚΑ. Η θέση μας προσέκρουσε 36 

στην άρνηση της κυβέρνησης, η οποία συνέδεσε το θέμα της αποπληρωμής του 37 

χρέους με τη δημιουργία του Ταμείου Υδρογονανθράκων κάτι που ουσιαστικά 38 

παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες. 39 

 40 

Η πολιτική δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού, αλλά και γενικότερα η πολιτική 41 

βελτίωσης της διαχείρισης του ΤΚΑ, προκειμένου να καταστεί πιο δημοκρατική, 42 

διαφανής και συμμετοχική, με την απόδοση αυξημένου ρόλου στα μέρη, που 43 

συναποτελούν τους εισφορείς στο ΤΚΑ, είναι ζητήματα στα οποία χρειάζεται να 44 

επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια. 45 

 46 

Εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Οι προτάσεις μας 47 

 48 
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Βασικός στόχος του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων είναι η διασφάλιση 1 

αξιοπρεπούς διαβίωσης στους ασφαλισμένους τόσο σε περιόδους του εργασιακού 2 

τους βίου που βρίσκονται χωρίς εισόδημα από εργασία (ανεργία, ασθένεια, 3 

ανικανότητα, μητρότητα κ.λπ.) όσο και μετά τη συνταξιοδότησή τους. 4 

 5 

Οι ανατροπές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στον εργασιακό βίο, ιδιαίτερα οι 6 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιδρούν και στη δυνατότητα του συστήματος 7 

κοινωνικών ασφαλίσεων να διασφαλίσει επαρκείς συντάξεις και αξιοπρέπεια στους 8 

ασφαλισμένους. Το αναλογικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και ειδικότερα η 9 

ανταποδοτικότητα του συστήματος, το ύψος των συντάξεων και παροχών, στηρίζεται 10 

στη λογική ότι ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο σύστημα χωρίς να έχει μεγάλα κενά και 11 

ότι το εισόδημα από εργασία με τα χρόνια αυξάνεται. Αυτή η λογική πάνω στην οποία 12 

δομήθηκε το σύστημα, ανατράπηκε τα τελευταία χρόνια.  13 

 14 

Η καθυστέρηση της ένταξης των νέων στην εργασία, οι συχνές διακοπές στην 15 

απασχόληση λόγω ανεργίας, οι μειώσεις μισθών λόγω οικονομικής κρίσης, οι αλλαγές 16 

που επιβλήθηκαν από την Τρόικα, η διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, 17 

έχουν ως αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος από τη σύνταξη 18 

του ΤΚΑ να είναι χαμηλό και να χρειάζονται πρόσθετα μόνιμα μέτρα οικονομικής 19 

στήριξης του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων. 20 

 21 

Χαμηλό είναι και το επίπεδο ανταποδοτικότητας των διαφόρων επιδομάτων, ενώ οι 22 

αυτοτελώς εργαζόμενοι, αρκετοί από τους οποίους στην ουσία ασκούν εξαρτημένη 23 

εργασία, δεν έχουν πρόσβαση σε ανεργιακό επίδομα ή πληρωμή σε ετήσια άδεια. 24 

 25 

Αυτές οι επισημάνσεις επιβάλλουν τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του συστήματος 26 

κοινωνικών ασφαλίσεων της Κύπρου. Για το θέμα έχει συμφωνηθεί να ξεκινήσει 27 

κοινωνικός διάλογος. 28 

 29 

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΕΟ στο κεφάλαιο αυτό συνίστανται στα ακόλουθα: 30 

- Κατάργηση της διασύνδεσης της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης με το 31 

προσδόκιμο ζωής. 32 

- Ενίσχυση του συστήματος με στόχο αυτό να παραμείνει ο βασικός πυλώνας 33 

συνταξιοδοτικών παροχών στην Κύπρο. 34 

- Μέτρα που να ενισχύουν την επάρκεια και την ανταποδοτικότητα των 35 

συντάξεων και με τρόπο, που να διασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό ύψος 36 

σύνταξης σε κάθε ασφαλισμένο. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε 37 

αναγκαίο να βελτιωθεί ο μηχανισμός διαμόρφωσης των κατώτατων συντάξεων. 38 

- Βελτιώσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης και την περίοδο πληρωμής παροχών 39 

όπως ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας. 40 

- Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης και πληρωμής 41 

επιδομάτων και παροχών του ταμείου, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη 42 

καθυστέρηση στις πληρωμές. 43 

- Απλοποίηση του Νόμου με στόχο να είναι κατανοητός και προσβάσιμος στους 44 

ασφαλισμένους. 45 

 46 

Νόμος Περί Τερματισμού Απασχόλησης - Ταμείο Πλεονασμού 47 

 48 
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Ο Νόμος Περί Τερματισμού Απασχόλησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 1 

εργατικές νομοθεσίες, αφού στοχεύει στην προστασία των εργοδοτουμένων από 2 

αδικαιολόγητες απολύσεις και στη στήριξη των εργαζομένων, με την καταβολή 3 

χρηματικής αποζημίωσης, όταν απολύονται αδικαιολόγητα και παράνομα ή όταν 4 

χάνουν την εργασία τους λόγω πλεονασμού. 5 

 6 

Η σημασία και η αξία του νόμου επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής 7 

ύφεσης και οικονομικών κρίσεων, όταν λόγω των συνθηκών, χιλιάδες εργαζόμενοι 8 

χάνουν τις εργασίες τους.  9 

 10 

Τα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης λόγω και της σταδιακής ανάκαμψης της 11 

οικονομίας και του θετικού ρυθμού ανάπτυξης παρατηρήθηκε σταδιακή 12 

σταθεροποίηση των αιτήσεων για πλεονασμό. 13 

 14 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται ο αριθμός των αιτήσεων, που εγκρίθηκαν 15 

για τα έτη 2017-2020 και το ποσό που καταβλήθηκε από το Ταμείο Πλεονασμού. 16 

 17 

Έτος  Αιτήσεις που εγκρίθηκαν  Ποσό που πληρώθηκε σε εκ. 

2017 2583 28.149 

2018 1930 17.456 

2019 1994 20.085 

2020 1630  

 18 

Το ανώτατο ποσό πληρωμής για τα έτη 2017, 2018 ήταν €52.662,76. Το 2019 το 19 

ανώτατο ποσό πληρωμής διαμορφώθηκε στις €52.883,22. Το 2020 στις €53.121,80 20 

και από 1/1/2021 το μέγιστο ποσό πληρωμής από το Ταμείο Πλεονασμού είναι 21 

€55.555,92. 22 

 23 

Τέλος, το 2020 το αποθεματικό του Ταμείου Πλεονασμού ανερχόταν στα …. 24 

 25 

Υπογραμμίζοντας για ακόμα μια φορά τη σημασία του Νόμου Περί Τερματισμού 26 

Απασχόλησης, ταυτόχρονα σημειώνουμε και την ανάγκη για να υπάρξουν σημαντικές 27 

διαφοροποιήσεις στο πεδίο αυτό. 28 

 29 

Οι αλλαγές κύρια πρέπει να στοχεύουν στην ενδυνάμωση προνοιών, που να 30 

προστατεύουν περαιτέρω τους εργαζόμενους από αδικαιολόγητες και παράνομες 31 

απολύσεις, αυξάνοντας προς τον σκοπό αυτό και το οικονομικό κόστος της 32 

αποζημίωσης, που θα καλείται να πληρώσει ο εργοδότης, που προβαίνει σε 33 

αδικαιολόγητες απολύσεις. 34 

 35 

Η δεύτερη παράμετρος αλλαγών που χρειάζεται να γίνουν είναι προς την κατεύθυνση 36 

της αύξησης του χρόνου υπηρεσίας, που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 37 

πληρωμής για αποζημίωση λόγω πλεονασμού, η αύξηση του ανώτατου ποσού 38 

εβδομάδων αποζημίωσης και η διαφοροποίηση προς τα πάνω των κλιμάκων 39 

αποζημίωσης. 40 

 41 

Η ΠΕΟ έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια 42 

για βελτίωση του Νόμου. Τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα 43 
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εγείραμε στο Υπουργείο την ανάγκη για βελτιώσεις στον Νόμο, δεν υπήρξε 1 

οποιαδήποτε κινητικότητα. 2 

 3 

Χρειάζεται πιο συστηματικά και εντατικά να επαναφέρουμε τις εισηγήσεις μας. 4 

Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχίσουμε με σταθερότητα να αντιστεκόμαστε στη μόνιμη 5 

προσπάθεια των εργοδοτικών συνδέσμων να μειώσουν την εισφορά στο Ταμείο 6 

Πλεονασμού, επικαλούμενοι τα πλεονάσματα του Ταμείου. 7 

 8 

Νόμος που ρυθμίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε 9 

περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη – Ταμείο Αφερεγγυότητας  10 

 11 

Βασικός σκοπός του Νόμου για την Αφερεγγυότητα είναι η προστασία των 12 

δικαιωμάτων των εργαζομένων από εργοδότη που καθίσταται αφερέγγυος και οφείλει 13 

μισθούς στους εργαζόμενους. 14 

 15 

Ο Νόμος ψηφίστηκε το 2001 και με βάση τον νόμο, έχει δημιουργηθεί το Ταμείο 16 

Αφερεγγυότητας, στο οποίο είναι υπόχρεοι να συνεισφέρουν όλοι οι εργοδότες. 17 

 18 

Εδώ και χρόνια η ΠΕΟ έχει επισημάνει ότι ο ουσιαστικός σκοπός και ο στόχος του 19 

Νόμου, δυστυχώς, δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματικά. Παρά το γεγονός ότι δεκάδες 20 

επιχειρήσεις, ειδικότερα την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης τερμάτισαν τις 21 

εργασίες τους είτε έμπαιναν σε καθεστώς διαχείρισης, έχοντας σημαντικές οφειλές σε 22 

μισθούς των εργοδοτουμένων τους, εντούτοις το Ταμείο δεν αξιοποιείτο, αφού για να 23 

πληρωθούν οι εργοδοτούμενοι από το Ταμείο έπρεπε να εκδοθεί διάταγμα πτώχευσης 24 

ή εκκαθάρισης, διαδικασία που πέραν του ότι είναι χρονοβόρα, πολύπλοκη είναι και 25 

πολλές φορές ανέφικτη. 26 

 27 

Ενδεικτικό του γεγονότος αυτού είναι ότι με βάση διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ο 28 

αριθμός των αιτήσεων που παραλήφθηκαν για τα έτη 2017-2020 ανέρχονται στις 117 29 

από τις οποίες εγκρίθηκαν 26. 30 

 31 

Τέλος του 2020 στο Ταμείο Αφερεγγυότητας υπήρχε αποθεματικό ύψους €…. 32 

 33 

Τα χρόνια που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης, η ΠΕΟ ανέλαβε μια συστηματική 34 

πρωτοβουλία, με στόχο να επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις στο Νόμο για την 35 

Αφερεγγυότητα. 36 

 37 

Το 2019 υποβάλαμε στην Υπουργό Εργασίας έγγραφο με εισηγήσεις για 38 

τροποποίηση του Νόμου. Το βασικό πλαίσιο των εισηγήσεων, που καταθέσαμε, 39 

αφορά τη διεύρυνση του ορισμού του αφερέγγυου εργοδότη, έτσι που να περιλαμβάνει 40 

και τις ακόλουθες περιπτώσεις: 41 

- Όταν εκδίδεται αναγνωριστικό διάταγμα δικαστηρίου ότι ο εργοδότης έπαυσε 42 

να διεξάγει εργασίες και δεν έχει ικανοποιητική περιουσία για πληρωμή των 43 

μισθών των εργοδοτουμένων του. 44 

- Όταν διορίζεται δυνάμει ομολόγου ή συμφωνίας παραλήπτης / διαχειριστής της 45 

περιουσίας του εργοδότη, ο οποίος απολύει τους εργοδοτουμένους και η 46 

περιουσία του εργοδότη δεν είναι ικανοποιητική για πληρωμή των μισθών. 47 

- Όταν ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασίες και δεν έχει περιουσία για να 48 

καλύψει τους μισθούς των εργοδοτουμένων του. 49 
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 1 

Η αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας στις εισηγήσεις μας στο αρχικό στάδιο δεν 2 

ήταν θετική. Απέρριψε τις προτάσεις μας χωρίς να τις θέσει σε διάλογο στο Συμβούλιο 3 

Αφερεγγυότητας, που είναι το τριμερές σώμα κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα που 4 

αφορούν το νόμο. Όταν δε κατέθεσε τροποποίηση του νόμου στη Βουλή, αυτή δεν 5 

αντιμετώπιζε την ουσία των προβλημάτων, αφού δεν κάλυπτε περιπτώσεις όπου δεν 6 

εκδίδεται διάταγμα πτώχευσης ή εκκαθάρισης. 7 

 8 

Κατά τη συζήτηση στο επίπεδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας του 9 

τροποποιητικού νομοσχεδίου, η ΠΕΟ επανέλαβε την ανάγκη να επέλθει ουσιαστική 10 

τροποποίηση του νόμου. Αποτέλεσμα των σταθερών και συνεχών πιέσεων που 11 

ασκούσαμε για το θέμα είναι η συζήτηση των εισηγήσεων μας στο Συμβούλιο 12 

Αφερεγγυότητας, όπου διαφάνηκε ευρεία συναίνεση από όλες τις συμμετέχουσες 13 

οργανώσεις προς τις εισηγήσεις μας. 14 

 15 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης του νόμου, έτσι που 16 

ουσιαστικά να καλύπτει και να προστατεύει τους εργαζόμενους από απώλειες μισθών, 17 

όταν ο εργοδότης τους αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώνει τις οφειλές του.  18 

 19 

Ταυτόχρονα θα επαγρυπνούμε έτσι που να μην υπάρχουν φαινόμενα εργοδοτών, που 20 

να μην καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους προς τους εργοδοτούμενους τους, 21 

προσβλέποντας σε εκμετάλλευση του ταμείου αφερεγγυότητας.  22 

 23 

Υγεία για όλους 24 

 25 

Γενικό Σχέδιο Υγείας 26 

 27 

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν επισυμβεί στον τομέα της κοινωνικής 28 

πολιτικής την περίοδο από το 27ο Συνέδριο, είναι η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου 29 

Υγειάς από την 1η Ιουλίου 2019. 30 

 31 

Η εισαγωγή του ΓεΣΥ υλοποιεί ένα από τους βασικούς στόχους της ΠΕΟ, την 32 

έμπρακτη διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων και ευρύτερα του κάθε 33 

πολίτη σε υπηρεσίες υγείας. Ο κάθε πολίτης συνεισφέρει στο ΓεΣΥ με βάση το 34 

εισόδημα του και λαμβάνει υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του. 35 

 36 

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ έγινε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Οι πάροχοι υπηρεσιών 37 

υγείας έθεταν συνεχώς εν αμφιβόλω την ποιότητα του συστήματος, κινδυνολογούσαν 38 

αναφορικά με το επίπεδο των υπηρεσιών που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι, στοιχεία 39 

που δημιουργούσαν δυσπιστία στους πολίτες. 40 

 41 

Τα δημόσια νοσηλευτήρια τα οποία είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το Γενικό 42 

Σχέδιο Υγείας λόγω των περικοπών και της λιτότητας που εφάρμοσε στις δαπάνες 43 

υγείας η κυβέρνηση ήταν ανέτοιμα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 44 

 45 

Η ΠΕΟ έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία 46 

του ΓεΣΥ όσο και σε ό,τι αφορά τη στήριξη και την αποδοχή του από τους 47 

εργαζομένους και την κοινωνία ευρύτερα. 48 

 49 
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Μαζί με άλλες συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ 1 

δημιούργησαν την Κοινωνική Συμμαχία για το ΓεΣΥ και αγωνίστηκαν ενάντια στις 2 

προσπάθειες της κυβέρνησης για αλλαγή της φιλοσοφίας του. Επιβάλαμε Γενικό 3 

Σύστημα Υγείας, που να είναι μονοασφαλιστικό, καθολικό, προσβάσιμο, κοινωνικά 4 

αλληλέγγυο. Με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων και ευρύτερα της κοινωνίας 5 

την περίοδο πριν την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ οργανώσαμε δεκάδες 6 

ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε χώρους εργασίας και κατοικίας. 7 

 8 

Η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια μεγάλη δοκιμασία για το ΓεΣΥ. Λόγω των 9 

οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας η κυβέρνηση αποφάσισε 3μηνη 10 

καθυστέρηση στην αύξηση των εισφορών για την εισαγωγή της Β’ φάσης του, κάτι 11 

που σήμαινε μειωμένα έσοδα για το ΓεΣΥ, την ώρα που οι ανάγκες υγείας αυξάνονταν. 12 

 13 

Επιπρόσθετα λόγω της πανδημίας αυξήθηκαν οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής 14 

περίθαλψης. Το γεγονός ότι παρά τα μειωμένα έσοδα που είχε, μπόρεσε εν μέσω 15 

πανδημίας όχι μόνο να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας, αλλά να βάλει σε 16 

εφαρμογή και τη Β’ φάση του ΓεΣΥ, επιβεβαιώνει ότι το γενικό σύστημα υγείας κτίστηκε 17 

σε γερά θεμέλια. 18 

 19 

Η ικανοποίησή μας για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του ΓεΣΥ δεν σημαίνει ότι δεν 20 

εντοπίζουμε κενά και αδυναμίες ή ότι δεν χρειάζονται βελτιώσεις. Χρειάζεται να δοθεί 21 

έμφαση στην εμπέδωση και ενίσχυση του ρόλου του Προσωπικού Γιατρού ως η πύλη 22 

εισόδου στις παροχές υπηρεσιών υγείας. 23 

 24 

Βελτιώσεις χρειάζονται και στον τομέα των φαρμάκων τόσο σε σχέση με τις επιλογές 25 

που δίνονται στους ασθενείς όσο και σε σχέση με το κόστος. Ειδικότερα για κάποιες 26 

κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, το γεγονός ότι φάρμακα, τα 27 

οποία παλαιότερα λάμβαναν δωρεάν από τα δημόσια νοσηλευτήρια, σήμερα δεν 28 

καλύπτονται από το ΓεΣΥ είναι προβληματικό και πρέπει να διορθωθεί. 29 

 30 

Χρειάζεται επίσης να δημιουργηθούν επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου για την ποιότητα 31 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά και για αποτροπή των καταχρήσεων του 32 

συστήματος. 33 

 34 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει συνεχώς να εμπλουτίζονται οι υπηρεσίες υγείας που το ΓεΣΥ 35 

προσφέρει στους πολίτες στη βάση και των εξελίξεων στον τομέα της υγείας. 36 

 37 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του ΓεΣΥ. Θα συνεχίσουμε 38 

τον αγώνα για προστασία και διασφάλιση του χαρακτήρα του και παράλληλα θα 39 

εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος υγείας προς όφελος των 40 

εργαζομένων, των ασθενών και της κοινωνίας ευρύτερα. 41 

 42 

Δημόσιος τομέας της Υγείας 43 

 44 

Η ύπαρξη ενός δυνατού σύγχρονου πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου με το 45 

απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό δημόσιου τομέα υγείας, ο οποίος να λειτουργεί ως 46 

σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 47 

υγείας, είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του Γενικού 48 

Σχεδίου Υγείας. 49 
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 1 

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ βρήκε τα δημόσια νοσηλευτήρια με ελλείψεις σε ανθρώπινο 2 

δυναμικό, σε κλινικές και σε εξοπλισμό, με πολλά διοικητικά και λειτουργικά 3 

προβλήματα. Οι πολιτικές περικοπών και λιτότητας, που εφάρμοσε η κυβέρνηση 4 

Αναστασιάδη στα κονδύλια για τη δημόσια υγεία, οδήγησε τα δημόσια νοσηλευτήρια 5 

σε μαρασμό και στην καλλιέργεια κλίματος απαξίωσης τους. 6 

 7 

Προβληματική παρουσιάζεται και η μέχρι σήμερα πορεία της διαδικασίας 8 

αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αφού από τα μέχρι σήμερα 9 

αποτελέσματα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιτυγχάνεται ο στόχος του 10 

εκσυγχρονισμού και της λειτουργικής αυτονόμησης. Το αντίθετο, σε αρκετές 11 

περιπτώσεις ο αυταρχισμός και οι παλινωδίες, η αναποφασιστικότητα που 12 

παρουσιάζονται στον ΟΚΥπΥ επιδεινώνουν τα προβλήματα λειτουργίας των 13 

δημόσιων νοσηλευτηρίων. 14 

 15 

Η πανδημία είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία 16 

κλήθηκαν να σηκώσουν ένα τεράστιο βάρος, μη έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα. 17 

Ταυτόχρονα όμως, με την πανδημία επιβεβαιώθηκε ο μοναδικός και αναντικατάστατος 18 

ρόλος του δημόσιου τομέα της υγείας, καταρρίπτοντας το νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα 19 

για λιγότερο κράτος. 20 

 21 

Η ΠΕΟ κατανοώντας τη σημασία των δημόσιων νοσηλευτηρίων τόσο για την εύρυθμη 22 

και ποιοτική λειτουργία του ΓεΣΥ όσο και για την προαγωγή της δημόσιας υγείας 23 

γενικότερα, θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστική και επαρκή χρηματοδότηση και 24 

στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. 25 

 26 

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ρυθμισμένους όρους απασχόλησης 27 

μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στα δημόσια 28 

νοσηλευτήρια. Προς τον σκοπό αυτό η ΠΕΟ ανέλαβε πρωτοβουλία για συντονισμό 29 

όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον ΟΚΥπΥ οι 30 

οποίες με κοινή τους επιστολή ζητούν τη συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων για 31 

όλους τους εργαζόμενους του ΟΚΥπΥ. 32 

 33 

Κοινωνική Πολιτική και Τρίτη Ηλικία 34 

 35 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας είναι πρωταρχικός 36 

στόχος και καθημερινό μέλημα της ΠΕΟ και της ΕΚΥΣΥ. 37 

 38 

Οι συνταξιούχοι είναι η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα, με ιδιαίτερα κοινωνικά 39 

προβλήματα, αλλά και με μια δυναμική και εμπειρία στον τομέα της οργανωμένης 40 

πάλης, την οποία η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ αξιοποιούν με πολύ καλά αποτελέσματα σε 41 

όλους τους τομείς. 42 

 43 

Η ΕΚΥΣΥ έχει καθιερωθεί και αναγνωριστεί από την κυπριακή κοινωνία ως η 44 

Οργάνωση των συνταξιούχων της Κύπρου. Η δύναμη και επιρροή της είναι βοηθητική 45 

στο να προωθεί και να επιλύει συνεχώς και νέα προβλήματα, που παρουσιάζονται, 46 

προς όφελος των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.  47 

 48 
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Στο διάστημα που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης η ΕΚΥΣΥ παρόλες τις δυσκολίες, 1 

ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια  λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, 2 

οργάνωσε με τη βοήθεια της ΠΕΟ νέους αγώνες και εξάσκησε νέες πιέσεις προς όλους 3 

τους αρμόδιους, με στόχο την επανάκτηση και επαναφορά όλων των δικαιωμάτων 4 

των συνταξιούχων στο σημείο που ήταν πριν την οικονομική κρίση και τις αποκοπές 5 

που έγιναν. Επίσης, στις προτεραιότητες της ήταν και είναι η περαιτέρω βελτίωση του 6 

βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. 7 

  8 

Ως αποτέλεσμα των αγώνων, που έγιναν, βελτιώθηκε το σχέδιο ενίσχυσης των 9 

συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. Με βάση τις βελτιωμένες πρόνοιες του σχεδίου, 10 

μονήρη άτομα με εισοδήματα κάτω από τα 794 ευρώ τον μήνα μπορούν να έχουν μαζί 11 

με τη σύνταξή τους συνολικό εισόδημα 710- 834 ευρώ το μήνα. Για νοικοκυριό με 2 12 

άτομα και με εισοδήματα κάτω από τα 1191 ευρώ τον μήνα να έχουν μαζί με τη 13 

σύνταξη 1210- 1271 ευρώ συνολικό εισόδημά τον μήνα.  14 

 15 

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι άτομα που τα συνολικά τους ετήσια εισοδήματα είναι κάτω 16 

από το όριο της φτώχειας (10324 ευρώ για μονήρη άτομα και 15486 ευρώ για 17 

νοικοκυριό 2 ατόμων ) και οι καταθέσεις τους δεν υπερβαίνουν τις 100 χιλιάδες ευρώ. 18 

Παραχωρήθηκε επίσης χριστουγεννιάτικο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους. 19 

Βελτίωση επήλθε και στο ποσό του επιδόματος  φροντίδας σε παραπληγικά και 20 

τετραπληγικά άτομα, ωστόσο τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία 21 

αξιολόγησης αποκλείουν από τη λήψη επιδόματος αρκετά άτομα με αναπηρία που 22 

χρειάζονται φροντίδα. 23 

 24 

Οι επόμενοι στόχοι: 25 

 26 

1.  Ζητούμε επανάκτηση και επαναφορά όλων των δικαιωμάτων των συνταξιούχων 27 

στο σημείο που ήταν πριν τη κρίση. 28 

2. Παρόλο ότι το σχέδιο ενίσχυσης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα έχει 29 

βελτιωθεί, σημειώνουμε λάθη και αδυναμίες, τα οποία πρέπει άμεσα να διορθωθούν 30 

διότι δημιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις στο σχέδιο και αδικίες.  31 

 32 

3. Να μην υπολογίζονται στα ετήσια εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, η 33 

φοιτητική χορηγία, η χορηγία από τον ΚΟΑΠ και η συνδρομή προς το ΓεΣΥ. 34 

 35 

4. Να επανέλθουν τα εισοδηματικά κριτήρια και το ύψος του ποσού που ίσχυαν 36 

το 2012 σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του πασχαλινού επιδόματος και να 37 

επανέλθει το επίδομα μάνας στο ύψος που ήταν πριν.  38 

 39 

5. Να επανέλθει το δικαίωμα της δωρεάν μεταφορά για όλους τους συνταξιούχους 40 

και να βελτιωθούν τα δικαιώματα από την κοινωνική κάρτα όπως π.χ. να 41 

παρέχονται εκπτώσεις στους λογαριασμούς της ΑΗΚ, ΑΤΗΚ. 42 

Υδατοπρομήθειας κ.α.  43 

 44 

6. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις στέγες ηλικιωμένων και αυστηρότερος 45 

και πιο συχνός έλεγχος για την ποιότητα των υπηρεσιών, που προσφέρουν 46 

στους ηλικιωμένους. 47 

 48 



68 
 
 

7. Ύστερα και από το κλείσιμο κρατικών στεγών ηλικιωμένων είναι αναγκαία η 1 

περαιτέρω οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενίσχυση των 2 

προγραμμάτων που λειτουργούν.  3 

 4 

8. Λειτουργία προγραμμάτων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων και  Κέντρων 5 

Αποκατάστασης.  6 

 7 

Πολιτικές στήριξης της οικογένειας 8 

 9 

Ένα κεφαλαιώδες ζήτημα, που βρίσκεται ψηλά στις διεκδικήσεις της ΠΕΟ είναι οι 10 

πολιτικές στήριξης της οικογένειας μέσα από την επιδοματική και κοινωνική πολιτική 11 

του κράτους. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση 12 

φαινομένων όπως η φτώχεια, οι εισοδηματικές ανισότητες, οι έμφυλες ανισότητες, 13 

καθώς επίσης και η υπογεννητικότητα.  14 

 15 

Τα τελευταία χρόνια, οι νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις της κυβέρνησης Αναστασιάδη 16 

για τον ρόλο του κράτους έχουν οδηγήσει στον περιορισμό των πολιτικών στήριξης 17 

της οικογένειας. Η οικογένεια αφήνεται να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις 18 

ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική της δυνατότητα, με αποτέλεσμα οικογένειες 19 

με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες, μονογονεϊκές και άλλων ευάλωτων ομάδων να 20 

δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες τους. 21 

 22 

Το δίκτυ παροχής προστασίας και φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων εξακολουθεί 23 

να είναι ανεπαρκές για κάλυψη των αναγκών. Επίσης, τα ωράρια λειτουργίας των 24 

δομών φροντίδας και το κόστος είναι για πολλούς εργαζόμενους γονείς δυσβάσταχτο, 25 

με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο ένας εκ των δυο, κύρια η μητέρα, να μένει σπίτι για 26 

την παροχή φροντίδας και κατά συνέπεια απώλεια ενός μισθού.  27 

 28 

Πέρα από τις δικές μας διαπιστώσεις, οι οποίες τεκμηριώνονται και στην έρευνα που 29 

έχουμε διεξαγάγει ως ΠΕΟ το 2020, το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης έχει 30 

διαπιστώσει ότι η Κύπρος δεν διασφαλίζει καθολική πρόσβαση των παιδιών στις 31 

δομές φροντίδας από μικρή ηλικία και αυτό οφείλεται στην ανεπάρκεια υποδομών και 32 

κάνει και σχετικές συστάσεις.  33 

 34 

Ουσιαστικά οι περισσότερες υποδομές φροντίδας στην Κύπρο λειτουργούν ως 35 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Λειτουργούν επίσης δομές σε 36 

μικρότερο αριθμό από τα Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) των Δήμων και 37 

Κοινοτήτων και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χορηγία από 38 

το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων. Οι δημόσιες υποδομές φροντίδας σε παιδιά κάτω 39 

των 4 ετών και 8 μηνών, ηλικία που ξεκινούν τη δωρεάν προδημοτική εκπαίδευση, 40 

είναι ελάχιστες.  41 

 42 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία από την έκθεση του Υπουργείου Εργασίας, 43 

για το 2019 λειτουργούσαν 344 παιδοκομικοί σταθμοί, 66 κοινοτικοί και 44 

εξυπηρετούσαν 2810 παιδιά και 278 ιδιωτικοί και εξυπηρετούσαν 13700 παιδιά, με 45 

ελάχιστο κόστος στα κοινοτικά 200 ευρώ και μέγιστο κόστος στα ιδιωτικά 550 ευρώ 46 

για ένα παιδί. Το κόστος αυτό των τροφείων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περισσότερα 47 

από ένα παιδί, καθώς επίσης και η ανάγκη να αποταθούν στον ιδιωτικό τομέα, καθιστά 48 
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πολύ δύσκολο για μια νέα οικογένεια, με αυξημένες επαγγελματικές και οικονομικές 1 

υποχρεώσεις, να ανταπεξέλθει.  2 

 3 

Το κονδύλι που δαπανήθηκε από το κράτος για παροχή χορηγιών στα ΣΚΕ την 4 

περίοδο 2017-2020 είναι ως ακολούθως: 5 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

2017 46488,535 

2018 46118,885 

2019 47867,723 

2020 45394,599 

 6 

Η ΠΕΟ διεκδικεί από το κράτος ολοκληρωμένες πολιτικές, που να στηρίζουν την 7 

οικογένεια, ιδιαίτερα την εργαζόμενη, για να μπορέσει να συνδυάσει τους πολλαπλούς 8 

ρόλους και ευθύνες της. Με τη δημιουργία του νεοσύστατου Υφυπουργείου Προνοίας 9 

θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει, όπου χρειαστεί, στα ζητήματα, που άπτονται 10 

της κοινωνικής και οικογενειακής πολιτικής. 11 

 12 

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ είναι οι ακόλουθες: 13 

- Δημιουργία ποιοτικών και προσβάσιμων υποδομών, που να καλύπτουν τις 14 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών.  15 

- Επιδότηση του κόστους φροντίδας για παιδιά όλων των ηλικιών στη βάση 16 

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 17 

- Συστηματικοί έλεγχοι για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 18 

φροντίδας. 19 

- Θεσμοθέτηση του ρόλου των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ανάπτυξη 20 

κοινωνικής πολιτικής με τη διάθεση από το κράτος οικονομικών και 21 

ανθρώπινων πόρων. 22 

 23 

Επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας 24 

Το επίδομα τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας προνοείται στον Περί Παροχής 25 

Επιδόματος Τέκνου Νόμο. 26 

 27 

Επίδομα τέκνου 28 

 29 

Το επίδομα τέκνου, το οποίο παραχωρείται από το πρώτο παιδί, ισχύει από τον Ιούλιο 30 

του 2002 και εντάσσεται στην επιδοματική πολιτική του κράτους για στήριξη της 31 

οικογένειας. Στην πάροδο των χρόνων έγιναν διάφορες τροποποιήσεις. Σε ό,τι αφορά 32 

στις τροποποιήσεις, που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1/1/2018, παρά το ότι κατατέθηκαν 33 

χωρίς διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, η ΠΕΟ δεν είχε αντίθετη άποψη εκτός 34 

από την αύξηση από 3 σε 5 χρόνια της νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία με την οποία 35 

διαφωνεί. Από την 1/1/2018 ισχύουν τα ακόλουθα: 36 

Κάθε οικογένεια, με πενταετή συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία για τα εξαρτώμενα 37 

τέκνα της, που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και εφόσον το οικογενειακό εισόδημα της 38 

εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούται επίδομα. 39 

 40 

Τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση τη σύνθεση της οικογένειας είναι ως ακολούθως: 41 

α) Μέχρι 49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο  42 

β) Μέχρι 59.000 για οικογένειες με δύο τέκνα κα το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 43 

€5.000 για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο πέραν του δεύτερου τέκνου. 44 
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γ) πρόσθετα του εισοδηματικού κριτηρίου, η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των 1 

περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το €1,200.000.00. Λαμβάνονται 2 

επίσης υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία που αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους 24 3 

μήνες 4 

Ως εξαρτώμενα καθορίζονται τα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών, μέχρι 19 ετών εφόσον 5 

εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης και μέχρι 21 ετών 6 

εφόσον εκτελούν θητεία στην Εθνική Φρουρά, καθώς επίσης και τέκνα, που 7 

στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 8 

 9 

Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σε μηνιαία δόση στις οικογένειες με τρία ή 10 

περισσότερα τέκνα και σε μια ετήσια δόση, στις οικογένειες με ένα ή δυο εξαρτώμενα. 11 

Το ύψος του επιδόματος ξεκινά από 380 ευρώ για κάθε παιδί και αυξάνεται με τρόπο 12 

που οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να παίρνουν ψηλότερο επίδομα. 13 

 14 

Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας  15 

 16 

Σύμφωνα με τον Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, δικαιούχος σε επίδομα 17 

μονογονεϊκής οικογένειας είναι όταν γονέας με εξαρτώμενα τέκνο/α είναι άγαμος/η, ή 18 

διαζευγμενος/η, ή χήρος/α, ή όταν ο σύζυγος εκτίει ποινή φυλάκισης, ή όταν ο σύζυγος 19 

κηρύχθηκε σε αφάνεια και το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για το 20 

προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις 49.000 ευρώ. 21 

  22 

Το ύψος του επιδόματος είναι 180 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο οικογένειας με 23 

εισόδημα μέχρι 39.000,00 και 160 ευρώ οικογένειας με ετήσιο εισόδημα από 24 

39.000,01 – 49.000,00 ευρώ και καταβάλλεται μηνιαία. 25 

Με βάση τα στοιχεία ο αριθμός δικαιούχων επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής 26 

οικογένειας και η δαπάνη για τα έτη 2017-2020 έχεις ως ακολούθως: 27 

 28 

Έτος Δικαιούχοι 
επιδόματος τέκνου 

Δικαιούχοι 
μονογονεϊκού 
επιδόματος 

 

2017 66300 10800 

2018 62500 10400 

2019 63500 11600 

2020 64200 11700 

 29 

Η ΠΕΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομκές συνθήκες και την ανάγκη 30 

περαιτέρω στήριξης της οικογένειας, θα συνεχίσει να διεκδικεί βελτιώσεις στις 31 

πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου έτσι που:  32 

- Να διορθωθούν στρεβλώσεις, που έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια του 33 

χρόνου. Τα εισοδηματικά κριτήρια, το ύψος και η κλιμάκωση των επιδομάτων 34 

να επανεξεταστούν και να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και 35 

οι ανάγκες της οικογένειας.  36 

- Να μην αποκόπτεται το επίδομα μονογονιού όταν υπάρχει συμβίωση του γονέα 37 

με άλλο άτομο, που δεν είναι ο πατέρας/μητέρα του παιδιού.  38 

 39 

Φοιτητική Μέριμνα (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικό Πακέτο)  40 

 41 
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Τα φοιτητικά επιδόματα επίσης εντάσσονται στην επιδοματική πολιτική του κράτους 1 

για στήριξη της οικογένειας για σκοπούς φοίτησης των παιδιών και ως τέτοιος θεσμός 2 

είναι στη σωστή κατεύθυνση.  3 

 4 

Τα επιδόματα αυτά παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία 5 

και τα εισοδήματα της οικογένειας στη βάση του συστήματος μοριοδότησης ανάλογα 6 

με την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, για κατάταξη όλων των δικαιούχων 7 

αιτητών κατά προτεραιότητα. 8 

 9 

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια, που η συνολική 10 

περιουσία της δεν υπερβαίνει το 1,200.000 ευρώ (με τιμές του 2013) και το ετήσιο 11 

ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 39.000,00 όταν έχει μέχρι 2 τέκνα. Για τις 12 

οικογένειες με περισσότερο από 2 τέκνα μπορεί να υπερβεί τις  59.000,00 κατά 13 

3.000,00 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δεύτερου.  14 

 15 

Το επίδομα καλύπτει 1800 ευρώ για επίδομα στέγης, 1092 ευρώ για επίδομα σίτισης, 16 

300 ευρώ για αγορά βιβλίων και 500 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. 17 

  18 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργία 19 

ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών. Η ΠΕΟ διεκδικεί παράλληλα την ενίσχυση και 20 

αναβάθμιση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς 21 

σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες της οικογένειας.  22 

 23 

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 24 

 25 

Τον Ιούλιο του 2014 εισάχθηκε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε αντικατάσταση 26 

του Δημόσιου Βοηθήματος. Με την εισαγωγή του Ε.Ε.Ε. επιχειρήθηκε να δοθεί η 27 

εικόνα ότι αποτελεί τη λύση και την απάντηση στα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, 28 

που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 29 

συνταξιούχοι, οι μονογονιοί, οι ανάπηροι, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, ανίκανοι 30 

προς εργασία, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι κ.λπ. 31 

 32 

Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του, η εκτίμηση που καταθέσαμε όταν θα ψηφιζόταν 33 

ο νόμος επαληθεύτηκε. 34 

 35 

Ο αριθμός των ατόμων που με βάση την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης 36 

2020 της Στατιστικής Υπηρεσίας βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό 37 

αποκλεισμό είναι 188000 άτομα.  38 

 39 

Με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας λαμβάνουν 40 

Ε.Ε.Ε. 21500 οικογένειες, που αντιστοιχούν σε 30000 άτομα περίπου. 41 

  42 

Αυτά τα δυο στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το Ε.Ε.Ε. δεν οδήγησε σε διεύρυνση της 43 

κοινωνικής πολιτικής. Ουσιαστικά ανακατανεμήθηκαν οι πόροι από τους φτωχούς 44 

στους φτωχότερους. 45 

 46 

Τα περιοριστικά κριτήρια, που υπάρχουν στον Νόμο, ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά τα άτομα 47 

με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργους, εξακολουθούν να αποκλείουν χιλιάδες άτομα 48 

που έχουν ανάγκη. 49 
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 1 

Προβληματική είναι και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων. Αδιαφανείς διαδικασίες, 2 

πολύμηνη αναμονή, απροσπέλαστες στον πολίτη υπηρεσίες, διαδικασίες που αντί να 3 

διευκολύνουν, αποτρέπουν και δυσκολεύουν τους πολίτες, η πλειοψηφία των οποίων 4 

ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 5 

 6 

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνολική αξιολόγηση του Ε.Ε.Ε. Ειδικότερα, 7 

θεωρούμε αναγκαίο να επανεξεταστούν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια του νόμου 8 

τόσο όσον αφορά το ύψος των καταθέσεων όσο και το ύψος της ακίνητης περιουσίας. 9 

Χρειάζεται, επίσης, αναθεώρηση του ποσού, το οποίο παρέχεται ως ελάχιστο 10 

εγγυημένο εισόδημα, αφού αυτό παραμένει εδώ και 7 χρόνια καθηλωμένο στα 480 11 

ευρώ για ένα ενήλικο άτομο, 720 ευρώ για νοικοκυριό δυο ενηλίκων, όπως και το ύψος 12 

του ενοικίου. 13 

 14 

Παράλληλα, χρειάζεται η Υπηρεσία, που εξετάζει τις αιτήσεις να ανοίξει προς τους 15 

πολίτες, να γίνει προσβάσιμη και άμεση, μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες. 16 

 17 

Το δικαίωμα στη Στέγη 18 

 19 

Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες στέγασης 20 

είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, που καθορίζουν την ποιότητα των 21 

σύγχρονων κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια η διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης γίνεται 22 

ολοένα και δυσκολότερη για τους νέους, τους χαμηλά αμειβόμενους, τις ευάλωτες 23 

ομάδες του πληθυσμού. 24 

 25 

Τα οξυμένα προβλήματα στέγασης, που αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα του 26 

πληθυσμού, δεν είναι άσχετα με τη φιλοσοφία των πολιτικών, που ακολουθήθηκαν τα 27 

τελευταία χρόνια σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. 28 

 29 

Στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, καταργήθηκε η πλειοψηφία των 30 

στεγαστικών σχεδίων, που αφορούσαν πρόσφυγες, νεαρά ζευγάρια, χαμηλά 31 

αμειβόμενους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Οι κοινωνικοί οργανισμοί 32 

στεγαστικής πολιτικής αδρανοποιήθηκαν. Τα νομικά εργαλεία που δόθηκαν από την 33 

κυβέρνηση στις τράπεζες στο όνομα της αντιμετώπισης των ΜΕΔ, οδηγούν σε 34 

άστεγους. Οι πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση για προσέλκυση ξένων 35 

επενδύσεων με το πρόγραμμα των διαβατηρίων, οδήγησαν σε υπερβολική άνοδο των 36 

ενοικίων. 37 

 38 

Το 2012 οι δαπάνες για τη στεγαστική πολιτική ανέρχονται στα 81,5 εκ. ευρώ. Το 2018 39 

ήταν 30,1 εκ. μειώθηκαν δηλαδή κατά 60%. Μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν, το 2019, 40 

η κυβέρνηση εξάγγειλε τη λεγόμενη Νέα Στεγαστική Πολιτική. Τα σχέδια αυτά 41 

αποτελούν ένα βήμα βελτίωσης στην ανυπαρξία στεγαστικής πολιτικής, που υπήρχε 42 

μέχρι το 2018, όμως δεν αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα το στεγαστικό πρόβλημα, 43 

όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 44 

 45 

Απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκή τα προγράμματα κοινωνικής στέγης. Οι αλλαγές στα 46 

εισοδηματικά κριτήρια και οι αυξήσεις στην οικονομική βοήθεια για απόκτηση στέγης 47 

μπορεί να ενεργήσουν θετικά μόνο σε όσους μπορούν να εξασφαλίσουν δάνεια, κάτι 48 
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που με τα σημερινά δεδομένα είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο, ιδιαίτερα για τα 1 

χαμηλά εισοδήματα. 2 

 3 

Το 2019 με πρωτοβουλία της ΠΕΟ συγκροτήθηκε η κοινωνική πλατφόρμα «Στέγη για 4 

Όλους», η οποία ανέλαβε σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών και κινητοποιήσεων για 5 

διεκδίκηση μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής. Στην πλατφόρμα 6 

συμμετέχουν ένα ευρύ φάσμα συνδικαλιστικών, αγροτικών, γυναικείων οργανώσεων, 7 

οργανώσεις νεολαίας και φοιτητών, κοινωνικές οργανώσεις. 8 

 9 

Με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικά προσανατολισμένης 10 

στεγαστικής πολιτικής, η ΠΕΟ έχει διαμορφώσει σειρά προτάσεων. 11 

 12 

Οι βασικές μας προτάσεις είναι οι ακόλουθες: 13 

- Δημιουργία προγραμμάτων ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών από το κράτος 14 

και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλό ενοίκιο ή 15 

και ενοικιαγορά με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 16 

- Σχέδιο επιδότησης ενοικίου με βάση εισοδηματικά κριτήρια. 17 

- Δημιουργία και λειτουργία από τις δημοτικές αρχές χώρων προσωρινής 18 

στέγασης για άστεγους, με την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων. Οι χώροι αυτοί 19 

να λειτουργούν και ως κέντρα στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης. 20 

- Αύξηση του επιδόματος ενοικίου για λήπτες Ε.Ε.Ε. και πρόσφυγες με βάση τις 21 

πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων. Η επιδότηση ενοικίων για τους αιτητές 22 

πολιτικού ασύλου να συνάδει με την πολιτική επιδότησης για τους λήπτες 23 

Ε.Ε.Ε. 24 

- Τροποποίηση του νόμου για τις εκποιήσεις, με στόχο να επαναφερθεί το 25 

δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή της διαδικασίας 26 

πλειστηριασμού. 27 

- Φορολογικές εκπτώσεις για τους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια για πρώτη 28 

κατοικία. 29 

- Μετεξέλιξη του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και του Οργανισμού 30 

Ανάπτυξης Γης σε Κεντρικό Φορέα Παρακολούθησης και υλοποίησης της 31 

στεγαστικής πολιτικής. 32 

 33 

Άτομα με αναπηρίες 34 

 35 

Η δημιουργία συνθηκών,  ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαμβάνουν 36 

όλα τα δικαιώματα τους, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Σύμβαση των 37 

Ηνωμένων Εθνών, την οποία κύρωσε σε νόμο το 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι 38 

βασική προϋπόθεση για ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό και 39 

εργασιακό γίγνεσθαι. 40 

 41 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική μέτρων και 42 

δράσεων, τα οποία θα έχουν ως αφετηρία την αρχή ότι το κόστος που η αναπηρία 43 

δημιουργεί ως θέμα κοινωνικής αλληλεγγύης πρέπει να αναλαμβάνεται από την 44 

πολιτεία και όχι ατομικά από το άτομο με αναπηρία. 45 

 46 
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Οι πολιτικές λιτότητας, συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, η πρόσδεση των 1 

κοινωνικών παροχών στη λογική του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έπληξαν 2 

και τα άτομα με αναπηρίες. 3 

 4 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση υποβάθμισε την ποιότητα του 5 

κοινωνικού διαλόγου και εντοπίστηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας που προνοεί 6 

υποχρεωτική διαβούλευση με τον αναγνωρισμένο εκπρόσωπο των αναπήρων για τα 7 

θέματα που τους αφορούν. 8 

 9 

Η ΠΕΟ στηρίζει τον αγώνα των ΑΜΕΑ για πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. 10 

Ειδικότερα, στα πλαίσια μιας δίκαιης, σύγχρονης, κοινωνικής πολιτικής διεκδικούμε: 11 

- Εισαγωγή εξειδικευμένης νομοθεσίας, η οποία να καθορίζει την κοινωνική και 12 

οικονομική στήριξη, που δικαιούται το άτομο με αναπηρίες με βάση την 13 

αναπηρία του. 14 

- Αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την ποσόστωση στις προσλήψεις 15 

στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 16 

- Εισαγωγή αποτελεσματικών μέτρων για εφαρμογή της αρχής της 17 

προσβασιμότητας. 18 

- Δημιουργία από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση επαρκών υποδομών 19 

κοινωνικής στήριξης, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, προστασίας και 20 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες και ταυτόχρονα θετικές 21 

δράσεις, που να ωθούν εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα να προσλαμβάνουν 22 

άτομα με αναπηρίες. 23 

 24 

 25 

Κεφάλαιο 3ον 26 

Για εργασία και ζωή με ποιότητα  27 

 28 

Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων 29 

 30 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η δημιουργία ενός 31 

ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των επαγγελματικών 32 

κινδύνων και γενικά η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, 33 

αποτελούν αδιαμφισβήτητο και ύψιστο δικαίωμα των εργαζομένων. Πρέπει να 34 

αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες ενός κράτους πρόνοιας και 35 

απαραίτητο στοιχείο μιας κοινωνικά δίκαιης πολιτείας. 36 

 37 

Η ΠΕΟ από την ίδρυσή της αγωνίστηκε για να υπάρξουν ρυθμίσεις και διαδικασίες, 38 

που να διασφαλίζουν τα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας.  39 

 40 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία για τα θέματα 41 

Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία εναρμονίστηκε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η 42 

νομοθετική εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες οδήγησε σε βελτίωση της κατάστασης 43 

στη χώρα μας αναφορικά με το πλαίσιο προστασίας για την ασφάλεια και υγεία στην 44 

εργασία. Σήμερα υπάρχουν 309 νόμοι και κανονισμοί, που ρυθμίζουν τα θέματα 45 

ασφάλειας και υγείας. Την περίοδο 2018-2021 τροποποιήθηκαν ή εγκρίθηκαν 24 νέοι 46 

νόμοι ή κανονισμοί. 47 

 48 
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Η εκτίμηση που έγινε στο 27ο συνέδριο της ΠΕΟ για την κακή κατάσταση, που 1 

παρατηρείται στον τομέα ασφάλειας και υγείας ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης της 2 

εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει. Επικαλούμενοι την οικονομική κρίση και οικονομικά 3 

προβλήματα, μεγάλη μερίδα των εργοδοτών ,δεν προχωρεί στις αναγκαίες επενδύσεις 4 

στα θέματα ασφάλειας και υγείας και τη λήψη των απαραίτητων προστατευτικών 5 

μέτρων. Επιπρόσθετα, η πίεση στους εργαζόμενους για πιο ψηλή απόδοση και 6 

παραγωγή, γενικότερα η εντατικοποίηση της εργασίας, εκκολάπτουν συνθήκες και 7 

εστίες εργατικών ατυχημάτων. Είναι λοιπόν προφανές ότι εκεί που οι συνθήκες 8 

εργασίας που επικρατούν είναι συνθήκες αρρύθμιστης εργασίας, εκεί και όπου δεν 9 

υπάρχει η συνδικαλιστική κάλυψη, υπάρχει υποβάθμιση και σε ό,τι αφορά τα μέτρα 10 

ασφάλειας και υγείας και οι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι. 11 

 12 

Για αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων των εργοδοτών και για υψηλή 13 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία, καθοριστικός είναι και ο ρόλος του Τμήματος 14 

Επιθεώρησης Εργασίας. Δυστυχώς, παρουσιάζονται σοβαρές αδυναμίες και κενά, με 15 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα στην 16 

τεράστια ευθύνη ελέγχου, επιθεώρησης και λήψης μέτρων, όπως προνοούν οι 17 

διάφορες νομοθεσίες.  18 

 19 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται προβλήματα σε σχέση με τον χρόνο ολοκλήρωσης 20 

των διερευνήσεων για εργατικά ατυχήματα, κατάθεσης των υποθέσεων στα 21 

δικαστήρια, τον χρόνο εκδίκασης και ολοκλήρωσης μιας υπόθεσης. Η μακρά 22 

διαδικασία ολοκλήρωσης των υποθέσεων, όπως και η έλλειψη διαφάνειας και 23 

γνωστοποιημένων διαδικασιών παρακολούθησης της πορείας των καταγγελιών, 24 

δημιουργούν ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην κοινωνία κλίμα αμφισβήτησης και 25 

δυσπιστίας για την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος επιθεώρησης.  26 

 27 

Σ’ αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι παρά το ό,τι ο νόμος προβλέπει σχετικά ψηλές 28 

ποινές, μέχρι 80.000 ευρώ πρόστιμο, ή 4 χρόνια φυλάκισης, ή και τις δυο ποινές μαζί, 29 

εντούτοις δεν είναι πολλές οι αποφάσεις στις οποίες μέχρι σήμερα αξιοποιήθηκε αυτή 30 

η δυνατότητα του νόμου. 31 

Προβληματικό στοιχείο επίσης στο σύστημα διαχείρισης των εργατικών ατυχημάτων, 32 

είναι και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για επίδομα σωματικής βλάβης, οι οποίες 33 

καθυστερούν πάρα πολύ.  34 

 35 

Πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και σε σχέση με τη μη άσκηση ελέγχου της 36 

εφαρμογής του νόμου για την Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη. 37 

Η νομοθεσία αυτή είναι σημαντική, αφού καθορίζει την υποχρέωση του κάθε εργοδότη 38 

να ασφαλίζεται έναντι ατυχημάτων. Η νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή από το 1989. 39 

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών της ΠΕΟ, μετά από πολλή προσπάθεια, το Υπουργείο 40 

Εργασίας προώθησε συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου για διαπίστωση ή όχι της 41 

ύπαρξης ασφάλισης. Δυστυχώς, υπήρξε υπαναχώρηση από τις εμπλεκόμενες 42 

κυβερνητικές υπηρεσίες και στασιμότητα, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, η εφαρμογή 43 

και ο έλεγχος της νομοθεσίας να παραμένουν στον αέρα. 44 

 45 

Άλλος μηχανισμός επίβλεψης της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι το Παγκύπριο 46 

Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και 47 

προεδρεύει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η ΠΕΟ αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο 48 

Συμβούλιο για την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 49 
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εργαζομένων. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι εισηγήσεις αυτές λόγω διαφόρων 1 

προσχημάτων, αλλά και ετεροβαρούς αντιμετώπισης προς όφελος των εργοδοτών, 2 

δεν προχωρούν. 3 

 4 

Η σημαντικότερη νομοθετική αλλαγή που έγινε την περίοδο που ανασκοπούμε, ήταν 5 

η ψήφιση του «Περί Ασφάλειας και Υγείας» τροποποιητικού νόμου. 6 

 7 

Με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε, παρέχεται η δυνατότητα στο Τμήμα Επιθεώρησης 8 

Εργασίας να επιβάλλει εξώδικα πρόστιμα, όταν διαπιστώνεται παράβαση της 9 

νομοθεσίας. Για σοβαρά εργατικά ατυχήματα ή και θανατηφόρα, δεν προβλέπεται 10 

εξώδικο πρόστιμο, θα οδηγούνται στο δικαστήριο απευθείας. 11 

 12 

Στο νομοσχέδιο αρχικά προνοείτο και εξώδικο πρόστιμο για παραβάσεις του νόμου 13 

από τους εργαζόμενους, μετά από δική μας παρέμβασή και με τροποποίηση που 14 

κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ, αφαιρέθηκε η πρόνοια αυτή.  15 

 16 

Ο νέος νόμος δίνει ένα πρόσθετο εργαλείο στους επιθεωρητές, που αν αξιοποιηθεί 17 

ουσιαστικά θα συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 18 

νομοθεσίας. 19 

                    20 

Θερμική Καταπόνηση 21 

 22 

Το 2014 εφαρμόστηκε ο κώδικας θερμικής καταπόνησης, που είχε ως στόχο να 23 

προστατεύσει τους εργαζόμενους από τις ψηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στην 24 

Κύπρο. Ο κώδικας είχε ως βάση της εφαρμογής του τον αυτοέλεγχο των εργοδοτών , 25 

κάτι που αποδείχθηκε ότι οι εργοδότες δεν τηρούν. Έτσι, αν και ο κώδικας είχε 26 

σημαντικές και εξειδικευμένες πρόνοιες για προστασία των εργαζομένων, λόγω της 27 

απροθυμίας των εργοδοτών να αυτοελέγχονται και της αδυναμίας του Τμήματος 28 

Επιθεώρησης Εργασίας να κάνει ουσιαστικό έλεγχο για την εφαρμογή του, δεν 29 

εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε ψηλές θερμοκρασίες και 30 

να κινδυνεύουν καθημερινά.  31 

 32 

Η ΠΕΟ σε συνεννόηση με τη Συντεχνία Οικοδόμων κατάθεσε πρόταση για να εισαχθεί 33 

στις πρόνοιες του Κώδικα και η έκδοση ανακοίνωσης από το ΤΕΕ, όταν υπάρχει 34 

κόκκινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες, για τερματισμό των εργασιών για 35 

όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνταν εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία. 36 

Μετά από πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις από τους εργοδότες , αλλά και από το 37 

ΤΕΕ, καταφέραμε το 2021 να υιοθετηθεί η θέση μας και να προστεθεί ακόμη ένα όπλο 38 

στην προστασία των εργαζομένων.    39 

 40 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά μέτρα 41 

προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, περιλαμβανομένης και 42 

της υποχρεωτικής διακοπής της εργασίας χωρίς απώλεια μισθού.   43 

 44 

Εργατικά Ατυχήματα     45 

 46 

Τα εργατικά ατυχήματα είναι ίσως η τραγικότερη πτυχή στην εργασιακή ζωή των 47 

εργαζομένων. Το τραγικότερο από όλα είναι, όταν ένας εργαζόμενος στον αγώνα για 48 

το μεροκάματο χάνει τη ζωή του.  49 
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Για τα χρόνια 2017-2020 τα στατιστικά στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων συνέχισαν 1 

να μας ανησυχούν για την κακή εικόνα, που συνεχίζει από το 2013 και δεν δείχνει 2 

σημεία βελτίωσης, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα. 3 

 4 

Έτος  2017 2018 2019 2020 

Αριθμός 
ατυχημάτων 

2070 2155 2168 1527 

Θανατηφόρα  
ατυχήματα 

2 9 10 16 

 5 

Σύμφωνα με τον δείκτη συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων, ο κλάδος με τον πιο 6 

ψηλό δείκτη είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, 7 

ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης και μετά ο κλάδος των κατασκευών. Αυτή η σειρά 8 

κατάταξης δεν είναι τυχαία, αλλά συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη του κάθε 9 

κλάδου. 10 

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων για το 2020 είναι χαμηλός και αυτό οφείλεται 11 

στο κλείσιμο των χώρων εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας 12 

Covid-19. Τα θανατηφόρα ατυχήματα, όμως, συνέχισαν την αυξητική τους τάση. 13 

 14 

Με στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και τη σωστή εφαρμογή της 15 

νομοθεσίας, η ΠΕΟ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων στο Υπουργείο Εργασίας: 16 

- Αξιοποίηση της νομοθεσίας, που επιτρέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου 17 

ως ένας επιπρόσθετος μηχανισμός για συμμόρφωση των εργοδοτών με τη 18 

νομοθεσία.                         19 

- Εισαγωγή της υποχρέωσης για εκπόνηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνου για όσες 20 

επιχειρήσεις υποβάλλουν δημόσιες προσφορές ή αιτούνται δημόσιες χορηγίες 21 

και εισαγωγή πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.  22 

- Εισαγωγή της υποχρεωτικής κατάρτισης των νεοεισερχομένων στην εργασία 23 

για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και της υποχρεωτικής κατάρτισης των 24 

εργαζομένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε τομείς υψηλού κινδύνου. 25 

- Εισαγωγή υποχρεωτικών πρότυπων επαγγελματικών προσόντων σ’ όλους 26 

τους κλάδους και διασύνδεσή τους με την Ασφάλεια και Υγεία. 27 

- Προώθηση μέτρων, που να κάνουν πιο διαφανείς τις διαδικασίες διερεύνησης 28 

εργατικών ατυχημάτων.  29 

- Να στελεχωθεί το Τ.Ε.Ε. με ικανοποιητικό αριθμό επιθεωρητών και να 30 

εκσυγχρονιστούν και απλοποιηθούν οι διαδικασίες. 31 

- Να εντατικοποιηθούν οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο 32 

ευρύ κοινό για θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 33 

 34 

Επιτροπές Ασφάλειας 35 

 36 

Ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον 37 

αγώνα για λήψη μέτρων, που προστατεύουν τους εργαζόμενους και στον έλεγχο ότι 38 

εφαρμόζεται η νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία. 39 

 40 

Δυστυχώς ο θεσμός των Επιτροπών Ασφάλειας τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει και 41 

στους περισσότερους χώρους εργασίας δεν υπάρχουν. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν, 42 

η λειτουργία τους είναι υποτονική, με αποτέλεσμα να μην παίζουν σωστά τον ρόλο 43 
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τους. Είναι ανάγκη το Υπουργείο Εργασίας να ασκήσει έλεγχο για δημιουργία και 1 

σωστή λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας. 2 

                                                          3 

Προς τον σκοπό υποβάλαμε εισήγηση για κοινή εκστρατεία Υπουργείου – Συντεχνιών 4 

– Εργοδοτικών οργανώσεων.  5 

 6 

Σημειώνουμε ταυτόχρονα την ανάγκη τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΕΟ να έχουν 7 

ακόμη πιο έντονη και ουσιαστική εμπλοκή, έτσι που να διασφαλίζεται ότι αυτός ο 8 

σημαντικός θεσμός διαδραματίζει τον ρόλο του. Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας της 9 

ΠΕΟ ανάλαβε πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μητρώο με τα μέλη των Επιτροπών 10 

Ασφάλειας και εκεί που δεν υπάρχουν Επιτροπές να συμβάλουμε για τη δημιουργία 11 

τους.  12 

                            13 

Σύστημα Επιτήρησης της Υγείας των εργαζομένων  14 

 15 

Η ΠΕΟ εδώ και χρόνια αγωνίζεται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης της 16 

υγείας.  17 

 18 

Η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της υγείας είναι απαραίτητο 19 

στοιχείο για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και τη λήψη αποτελεσματικών 20 

μέτρων ασφάλειας και υγείας, βασισμένα στα δεδομένα κάθε τομέα.  21 

 22 

Μετά από πολλές προσπάθειες, συμφωνήθηκε η προώθηση κανονισμών, που να 23 

ρυθμίζουν το πλαίσιο επιτήρησης της υγείας. 24 

 25 

Αν και αρχικά συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί καθολικά για όλα τα επαγγέλματα, που 26 

έχρηζαν επιτήρησης τελικά η κυβέρνηση υπαναχώρησε μπροστά στην άρνηση των 27 

εργοδοτών και στους κανονισμούς που κατέθεσε προνοείται ότι αποφασίζει ο 28 

Υπουργός Εργασίας με διάταγμα ποιοι τομείς θα καλύπτονται.  29 

 30 

Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν διατάγματα για τους εργαζόμενους, που ασχολούνται με 31 

αμίαντο, για τους εργαζόμενους στα λιμάνια, για τους εργαζόμενους αναρριχητές σε 32 

εργασίες σε ύψος και για τους εργαζόμενους σε ορυχεία – λατομεία. 33 

 34 

Ο ρυθμός έκδοσης των διαταγμάτων είναι πολύ αργός και με τους σημερινούς 35 

ρυθμούς θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να δημιουργηθεί σύστημα επιτήρησης της 36 

υγείας για να καλύψει όλους τους εργαζόμενους. Απαιτούμε όπως γίνει αυστηρό 37 

χρονοδιάγραμμα και μετά από κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων ανάλογα με την 38 

επικινδυνότητα τους, να εκδίδονται συνεχώς διατάγματα μέχρι να καλυφθούν όλοι οι 39 

εργαζόμενοι το συντομότερο δυνατό.  40 

 41 

Το δικαίωμα στην Ανάπαυση - Κεντρικό Ταμείο Αδειών 42 

 43 

Η κάθε σημαντική κατάκτηση για τους Κύπριους εργαζόμενους, φέρει τη σφραγίδα του 44 

Συνδικαλιστικού Κινήματος της ΠΕΟ. Έτσι και το δικαίωμα για ετήσιες άδειες με 45 

απολαβές, καθώς και η ψήφιση τελικά του περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών 46 

Νόμου στις 3 Μαρτίου 1967, αποτελούσε δικαίωση όλων των αγώνων που 47 

προηγήθηκαν και που οδήγησαν στην κατάκτηση του δικαιώματος αυτού και τη 48 

συμπερίληψή του σε όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις, που υπήρχαν την περίοδο εκείνη.  49 
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 1 

Ο σχετικός Νόμος με την ψήφισή του, εκτός των άλλων, περιλάμβανε και ένα άλλο 2 

σημαντικό στοιχείο: Την ίδρυση και συντήρηση καταλυμάτων, που θα 3 

χρησιμοποιούνταν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της άδειας των εργαζομένων 4 

και των οικογενειών τους.  5 

 6 

Όπως έχει αναφερθεί, η Νομοθεσία προωθήθηκε και ψηφίστηκε για να καλύψει όλους 7 

τους εργαζομένους, τόσο αυτούς που καλύπτονταν από τις Συλλογικές Συμβάσεις, 8 

όσο και αυτούς που ήταν ακάλυπτοι.  9 

 10 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και συχνότερα το φαινόμενο, οι εργοδότες να 11 

ζητούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση για κατάθεση των εισφορών για σκοπούς 12 

άδειας μέσω του Ταμείου.  13 

 14 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός εργοδοτών που είναι 15 

εγγεγραμμένοι στο ΤΚΑ και ο αριθμός που συνεισφέρει στο ταμείο αδειών. 16 

Έτος αναφοράς Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
εργοδοτών 

Αριθμός 
εργοδοτών που 
συνεισφέρουν στο 
ΚΤΑ 

Ποσοστό  

2015 69686 20546 29,5 

2016 71904 20936 29,1 

2017 76514 22320 29,2 

2018 81043 23390 28,9 

2019 85086 23739 27,9 

 17 

Από τον πίνακα διαφαίνεται ότι λιγότερο από το 1/3 των εργοδοτών, που είναι 18 

εγγεγραμμένοι στο ΤΚΑ συμμετέχουν και στο ΚΤΑ. 19 

Η μαζικοποίηση των εξαιρέσεων, χωρίς στην πράξη το αρμόδιο τμήμα του 20 

Υπουργείου να ελέγχει ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις ημέρες άδειας 21 

που δηλώνει ο εργοδότης, θέτει και το δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης υπό 22 

αμφισβήτηση, στερεί και από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών πόρους.  23 

 24 

Η ΠΕΟ, ανησυχώντας για το ζήτημα αυτό και τις επιπτώσεις του, αντέδρασε έντονα, 25 

θέτοντας το θέμα για συζήτηση στο Συμβούλιο του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Με 26 

στόχο να περιοριστεί και να ελεγχθεί το φαινόμενο κατάχρησης της δυνατότητας, που 27 

παρέχει ο Νόμος για εξαίρεση από την πληρωμή στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών και 28 

ταυτόχρονα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν στην πράξη 29 

το δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης με πληρωμή, έχουμε επεξεργαστεί σειρά 30 

εισηγήσεων, τις οποίες θα προωθήσουμε στο Υπουργείο Εργασίας. 31 

 32 

Φορέας Ευημερίας  33 

 34 

Για την  ΠΕΟ τα ζητήματα της ανάπαυσης των εργαζομένων, της πρόσβασης στην 35 

υγιή ψυχαγωγία και τον πολιτισμό, καθώς και η ευημερία των μελών, βρίσκονται από 36 

την ίδρυσή της ψηλά στις προτεραιότητές της. 37 

Στη βάση αυτής της φιλοσοφίας, το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ πρωτοστάτησε 38 

στη διεκδίκηση και καθιέρωση του θεσμού των Ταμείων Ευημερίας μέσα από τις 39 

συλλογικές συμβάσεις. Αυτό συνέτεινε στο να αποκτήσουν τα Ταμεία Ευημερίας 40 
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δυνατότητες για διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των ωφελημάτων που 1 

προσφέρουν στους εργαζόμενους. 2 

Στη συνέχεια η ΠΕΟ προχώρησε στη δημιουργία συντονιστικού Φορέα των Ταμείων 3 

Ευημερίας με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των 4 

ωφελημάτων, που προσφέρουν στους εργαζόμενους. 5 

Ο Φορέας στην περίοδο που ανασκοπούμε, παρά τις επιπτώσεις από την οικονομική 6 

κρίση και στη συνέχεια από την πανδημία, συνέχισε σε συνεργασία με τα Ταμεία 7 

Ευημερίας, να προτείνει επιλογές ανάπαυσης και διακοπών σε τιμές χαμηλότερες από 8 

αυτές που προσφέρονται στην αγορά.  9 

Οι επιλογές περιλαμβάνονται στον οδηγό διακοπών που εκδίδεται από τον Φορέα και 10 

διανέμεται ανάμεσα στα μέλη της ΠΕΟ. 11 

Μέσα από αυτές τις προτάσεις οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους είχαν την ευκαιρία 12 

να απολαύσουν τις διακοπές τους στα ιδιόκτητα αναπαυτήρια της ΠΕΟ και σε 13 

τουριστικά καταλύματα, που υπενοικιάζονται, όπου συνολικά συμμετείχαν 3777 14 

οικογένειες. Πιο αναλυτικά και ανά έτος η συμμετοχή ήταν ως εξής: 15 

 16 

2017: 1052 οικογένειες 17 

2018:  957 οικογένειες 18 

2019:  984 οικογένειες 19 

2020:  784 οικογένειες 20 

 21 

 22 

Για την ανάπαυση των μελών και των οικογενειών τους, δαπανήθηκαν από τα Ταμεία 23 

Ευημερίας των Συντεχνιών της ΠΕΟ ανά έτος τα πιο κάτω ποσά: 24 

 25 

2017: 248.666,00 ευρώ 26 

2018: 255.411,00 ευρώ 27 

2019: 294.816,00 ευρώ 28 

2020: 222.133,00 ευρώ 29 

 30 

Η διοργάνωση εκδρομών και κρουαζιέρων στο εξωτερικό μειώθηκε λόγω της 31 

πανδημίας και συνολικά πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο αυτή 28 εκδρομές και 32 

κρουαζιέρες με συμμετοχή 362 ατόμων . 33 

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η ΠΕΟ δίνει σημασία είναι ο πολιτισμός και η 34 

δημιουργία συνθηκών δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.  35 

Στην περίοδο που ανασκοπούμε, ο Φορέας διοργάνωσε κατά τη διάρκεια των 36 

καλοκαιρινών διακοπών στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ, θεατρικές παραστάσεις και 37 

μουσικές βραδιές, προσφορά προς τους εργαζόμενους που παραθερίζουν.  38 

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία των Ταμείων Ευημερίας και στη συνέχεια η σύσταση του 39 

Φορέα ως συντονιστικού σώματος, αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και βοηθούν στην 40 

καθημερινή δράση.   41 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη του θεσμού των Ταμείων ευημερίας. 42 

Παράλληλα, με τη διαφοροποίηση των δεδομένων μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, 43 

χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για ουσιαστική 44 

αναβάθμιση της δράσης μας, με στόχο την παροχή περισσότερων επιλογών προς 45 

τους εργαζόμενους στους τομείς της ανάπαυσης, της ποιοτικής ψυχαγωγίας – 46 

πολιτισμού  και του αθλητισμού.  47 

 48 

Αναπαυτήρια ΠΕΟ  49 
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 1 

Όταν οι πρωτοπόροι αγωνιστές της εργατικής τάξης αποφάσισαν να ιδρύσουν το 2 

κίνημα με κύριους στόχους τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των 3 

εργαζομένων, αλλά και της δημιουργίας μιας κοινωνίας, όπου ο εργαζόμενος 4 

άνθρωπος θα ζούσε ευτυχισμένος και χωρίς διακρίσεις, απολαμβάνοντας τους 5 

κόπους του, στο μυαλό τους είχαν διάφορες ιδέες και έπλαθαν όνειρα για το πώς 6 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι.  7 

 8 

Ένας από τους στόχους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του 9 

χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων, ήταν και η δημιουργία χώρων, όπου οι 10 

εργαζόμενοι κάτω από ανθρώπινες συνθήκες θα μπορούσαν να διαμένουν κατά την 11 

περίοδο των διακοπών τους.  12 

 13 

Μέχρι να φτάσουμε στην ίδρυση των δικών μας, ιδιόκτητων αναπαυτηρίων, η πορεία 14 

που διανύσαμε ήταν μεγάλη και δύσκολη, ξεκινώντας από τις διάφορες, μαζικές 15 

εξορμήσεις των μελών της ΠΕΟ σε διάφορες περιοχές της Κύπρου για σκοπούς 16 

ξεκούρασης. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε τους δικούς μας κατασκηνωτικούς 17 

χώρους, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν σε σύγχρονους τόπους ανάπαυσης για τους 18 

εργαζόμενούς μας.  19 

 20 

Σήμερα διαθέτουμε το Αναπαυτήριο της ΠΕΟ στα Περβόλια, με τα 63 διαμερίσματα 21 

να συνθέτουν μαζί με τους υπόλοιπους λειτουργικούς χώρους, ένα σύγχρονο 22 

τουριστικό κατάλυμα.  23 

 24 

Ο χώρος των Αναπαυτηρίων των Περβολιών χρησιμοποιείται από το Κίνημά μας και 25 

για τους σκοπούς της Κατασκήνωσης των παιδιών των μελών της ΠΕΟ κατά τους 26 

θερινούς μήνες.  27 

 28 

Είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια και να δούμε αν 29 

μπορούμε να βρούμε άλλες λύσεις για τη φιλοξενία των παιδιών για σκοπούς 30 

κατασκήνωσης.  31 

 32 

Το Αναπαυτήριο που έχουμε στο Πελέντρι, άρχισε τη λειτουργία του με 40 33 

διαμερίσματα, που στη συνέχεια, με την προσθήκη του νέου συγκροτήματος, το οποίο 34 

αποτελείται από 12 διαμερίσματα, αυξήθηκε στα 52.  35 

 36 

Εκτός από τα Αναπαυτήρια της Ομοσπονδίας, υπάρχουν και λειτουργούν 37 

αναπαυτήρια και από την ΠΑΣΥΕΚ.  38 

 39 

Βασικά στοιχεία για να γίνουν πράξη όλα τα πιο πάνω, ήταν η πίστη στους στόχους 40 

που είχαν τεθεί από τους πρωτοπόρους αγωνιστές, αλλά και η πολύ καλή οργανωτική 41 

δουλειά που έγινε προς την κατεύθυνση αυτή. Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων, 42 

πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να περιφρουρήσουμε το Κεντρικό Ταμείο 43 

Αδειών και το δικαίωμα στην άδεια από επιβουλές από οπουδήποτε και εάν αυτές 44 

προέρχονται.  45 

 46 

Ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ούτως ώστε το κράτος να βλέπει θετικά 47 

τα οποιαδήποτε αιτήματα του Συνδικαλιστικού Κινήματος για προσφορά οικονομικής 48 
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βοήθειας για τη συντήρηση, τη συνέχιση της βελτίωσης των υφιστάμενων χώρων 1 

αναπαύσεως και για τη δημιουργία νέων χώρων για κάλυψη των αυξανόμενων 2 

αναγκών, που δημιουργούνται.  3 

 4 

Παιδική Κατασκήνωση ΠΕΟ 5 

 6 

Ιστορικά η πρώτη κατασκήνωση της Εργατικής Νεολαίας πραγματοποιήθηκε το 1958 7 

στην Κερύνεια. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μεταφέρεται για λίγα 8 

χρόνια στην Επαρχία της Λεμεσού και σήμερα φιλοξενείται στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ 9 

στα Περβόλια Λάρνακας. Στην κατασκήνωση της ΠΕΟ την περίοδο που ανασκοπούμε 10 

φιλοξενήθηκαν πέραν των 1420 παιδιών δημοτικού και γυμνασίου και πέραν των 190 11 

εθελοντών υπευθύνων. Η πανδημία του  κορωνοϊού και στη συνέχεια τα μέτρα και τα 12 

πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα το 2020 να μην 13 

πραγματοποιηθεί η παιδική κατασκήνωση. Το 2021 αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες 14 

που είχε η πανδημία, ιδιαίτερα στα παιδιά, μετά από αρκετές αναπροσαρμογές στο 15 

πρόγραμμα, σεβόμενοι όλα όσα καθορίζονταν από τα διατάγματα του Υπουργείου 16 

Υγείας, προχωρήσαμε με επιτυχία στη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης . 17 

 18 

Την τελευταία δεκαετία λόγω της δύσκολης οικονομικά και κοινωνικά περιόδου που 19 

διανύουμε για την Κύπρο και τον λαό μας, η ΠΕΟ πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις, 20 

που επιτρέπουν σε παιδιά οικογενειών με χαμηλά ή και καθόλου εισοδήματα, σε 21 

παιδιά ανέργων ή και ληπτών ΕΕΕ, να φιλοξενούνται στην παιδική κατασκήνωση με 22 

πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος. Η κατασκήνωση της ΠΕΟ δίνει τη δυνατότητα 23 

στα παιδιά Κυπρίων εργαζομένων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να 24 

συμβιώνουν, να συνεργάζονται με παιδιά μεταναστών και με διάφορες 25 

δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους, μαθαίνουν να σέβονται τον 26 

άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας, έρχονται σε επαφή με την 27 

κυπριακή παράδοση, αγγίζουν τα ζητήματα της ειρήνης και του ρατσισμού. Το 28 

πρόγραμμα της κατασκήνωσης διαμορφώνεται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, οι 29 

οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε παιδικές κατασκηνώσεις και προσαρμόζεται 30 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε φορά. 31 

 32 

Η διοργάνωση της κατασκήνωσης στον χώρο των αναπαυτηρίων, όπως πολλές 33 

φορές εκτιμήθηκε, δημιουργεί προβλήματα στην κατασκήνωση. Τα Αναπαυτήρια της 34 

ΠΕΟ στα Περβόλια έχουν χτιστεί και λειτουργούν για να προσφέρουν ανάπαυση στα 35 

μέλη της ΠΕΟ και δεν είναι προσαρμοσμένα να ανταποκριθούν στις σημερινές 36 

ανάγκες της κατασκήνωσης. Επομένως, ο στόχος για τη διαμόρφωση ξεχωριστού 37 

κατασκηνωτικού χώρου, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της 38 

παιδικής μας κατασκήνωσης δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Δεδομένης όμως της 39 

οικονομικής στενότητας των τελευταίων χρόνων και αφού κρίνεται ότι σήμερα δεν είναι 40 

δυνατόν να προχωρήσουμε στην ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου, θα πρέπει να 41 

επιδιωχθεί το επόμενο διάστημα περαιτέρω αναβάθμιση του υφιστάμενου χώρου που 42 

φιλοξενεί την κατασκήνωση.  43 

 44 

Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παιδικής κατασκήνωσης δεν πρέπει να 45 

περιορίζεται μόνο στην κτηριακή υποδομή, αλλά θα πρέπει να επιδιώκουμε την 46 

συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και του προγράμματος μας, αξιοποιώντας προς τούτο 47 

τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, που εδώ και χρόνια συνεργάζονται μαζί μας, αλλά 48 

και εθελοντές φοιτητές στις ειδικότητες των παιδαγωγικών. Επίσης, ακόμα μεγαλύτερη 49 
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προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην επιλογή, προετοιμασία και αξιολόγηση των 1 

εθελοντών υπεύθυνων της κατασκήνωσης.  2 

 3 

Η κατασκήνωση αποτελεί ιδιαίτερα για τα παιδιά οικογενειών με χαμηλή οικονομική 4 

δυνατότητα μια ευκαιρία ευχάριστης και ποιοτικής διεξόδου διακοπών τους 5 

καλοκαιρινούς μήνες με πολύ χαμηλό κόστος. 6 

 7 

Η ΠΕΟ δίνει διαχρονικά μεγάλη σημασία στην παιδική μας κατασκήνωση και έτσι θα 8 

συνεχίσει και στο μέλλον, αφού ιδιαίτερα σήμερα η διατήρηση του θεσμού της 9 

κατασκήνωσης, αλλά και η αναβάθμιση του είναι απαίτηση των εργαζομένων.  10 

 11 

Εργαζόμενοι και Πολιτισμός 12 

 13 

Η σχέση και η ενασχόληση της ΠΕΟ με τον πολιτισμό είναι διαχρονική, σταθερή και 14 

μόνιμη. Αποτελεί μέρος της αντίληψη μας για τον ρόλο και το πεδίο δράσης του 15 

συνδικαλιστικού κινήματος, που δεν εξαντλείται μόνο μέσα από τη διεκδίκηση των 16 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά επεκτείνεται στη διεκδίκηση αναβαθμισμένης 17 

ποιότητας ζωής.  18 

 19 

Είναι για αυτό, που από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ΠΣΕ και αργότερα της ΠΕΟ, 20 

η οργάνωση μας, συνέδεσε τον αγώνα για αξιοπρεπή εργασία και ποιότητα ζωής με 21 

το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό ως δέκτες και 22 

δημιουργοί πολιτισμού. 23 

 24 

Είναι καλά γνωστό ότι το Κίνημα έχει θέσει τη σφραγίδα του στη δημιουργία και στήριξη 25 

μιας σειράς από θεατρικά και χορευτικά συγκροτήματα στον τόπο μας. Το πρώτο ημι-26 

επαγγελματικό θεατρικό σχήμα στον τόπο μας, ο Προμηθέας, ήταν δημιούργημα της 27 

ΠΣΕ. 28 

 29 

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Βασιλιτζιά δημιουργήθηκε το 1967 από νέους μέλη της ΠΕΟ 30 

Αμμοχώστου. Επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λάρνακα το 1977 από το Γραφείο 31 

Εργατικής Νεολαίας ΠΕΟ Λάρνακας – Αμμοχώστου και σήμερα αποτελεί ένα από 32 

τους κορυφαίους πολιτιστικούς ομίλους του τόπου με χορευτικά συγκροτήματα, σχολή 33 

χορού, χορωδίες και μουσικό τμήμα. 34 

 35 

Σε τοπικές οργανώσεις της ΕΚΥΣΥ λειτουργούν εδώ και χρόνια αξιόλογες χορωδίες.  36 

 37 

Συχνά, με διάφορες ευκαιρίες προωθούμε την αξιοποίηση ανθρώπων του πολιτισμού, 38 

τραγουδιστών, ηθοποιών, ποιητών σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 39 

 40 

Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η συμβολή της Κλαδικής Καλλιτεχνών 41 

θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, η οποία συνεχώς αναβαθμίζει τη δράση της. 42 

 43 

Σημαντική είναι και η αξιοποίηση καλλιτεχνών και από τις δυο κοινότητες. Μ’ αυτό τον 44 

τρόπο, συνδέουμε τον αγώνα για επανένωση με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους 45 

του. 46 

 47 
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην υπό ανασκόπηση περίοδο, στηρίξαμε τους 1 

αγώνες των ανθρώπων του πολιτισμού, που πλήγηκαν σημαντικά από τα μέτρα και 2 

εκτιμήθηκε αρκετά η συμβολή της ΠΕΟ στο να επιτευχθεί η στήριξή τους. 3 

 4 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να στηρίζει την πολιτιστική δημιουργία, τους δημιουργούς του 5 

πολιτισμού, ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση του δικαιώματος των εργαζομένων να έχουν 6 

πρόσβαση σε ποιοτικά και προσιτά από άποψη κόστους, πολιτιστικά δρώμενα.  7 

 8 

Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να μας απασχολήσει η καλύτερη αξιοποίηση 9 

των Ταμείων Ευημερίας, τα οποία μπορούν να δώσουν περισσότερες δυνατότητες και 10 

επιλογές σε εργαζόμενους σε πολιτιστικά δρώμενα με χαμηλό κόστος. 11 

 12 

Για ένα ανθρώπινο περιβάλλον 13 

 14 

Η περιβαλλοντική και οικολογική κρίση, οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη για 15 

προστασία του περιβάλλοντος, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σε ολόκληρο 16 

τον πλανήτη. 17 

 18 

Στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, οι παραγωγικές σχέσεις στηρίχτηκαν στην 
19 

αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με μοναδικό στόχο το κέρδος, με 
20 

αποτέλεσμα η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής να επηρεάζει την ποιότητα ζωής και 
21 

την ευημερία των εργαζομένων.  
22 

 
23 

Ο πλανήτης μας βρίσκεται στα όρια της απορρύθμισης και της αυτοκαταστροφής, η 
24 

βιοποικιλότητα μειώνεται δραματικά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πλέον 
25 

συχνό φαινόμενο, με καταστροφικές συνέπειες.  
26 

  
27 

Οι αλλαγές του κλίματος και η μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον είναι ζητήματα που 
28 

επηρεάζουν αρνητικά τις ισορροπίες στον κόσμο και σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
29 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, συμβάλλουν στην επιδείνωση της φτώχειας και 
30 

της αναγκαστικής μετανάστευσης  και την ένταση των κοινωνικών – οικονομικών 
31 

ανισοτήτων σε ολόκληρο τον πλανήτη και θέτουν την παγκόσμια ειρήνη σε κίνδυνο.  
32 

 
33 

Σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πανδημία, που έχει 34 

πρωτοφανείς συνέπειες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παγκόσμιας 35 

επιστημονικής κοινότητας, βασικός παράγοντας για την εμφάνιση της, όπως και για 36 

σειρά άλλων ασθενειών και επιδημιών, είναι η άνευ προηγουμένου εκμετάλλευση του 37 

φυσικού πλούτου. 38 

 39 

Η ΠΕΟ στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της δράσης δεν μένει αμέτοχη και 40 

αναδεικνύει την ταξική διάσταση του περιβαλλοντικού και οικολογικού ζητήματος, 41 

αφού η προσπάθεια για προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος αποτελεί 42 

μέρος των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος για μια δίκαιη και ανθρώπινη 43 

κοινωνία.  44 

Οι επιστημονικές προγνώσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή στην Κύπρο στα 45 

επόμενα χρόνια και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτή να επιφέρει, επιβάλλεται  η 46 

προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση της.  47 
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Ο στόχος της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί µόνο 1 

εάν τεθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και τα συμφέροντα του κοινωνικού 2 

συνόλου πάνω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του κέρδους ανεξαρτήτως 3 

τιμήματος. 4 

 5 

Για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος η ΠΕΟ διεκδικεί τα εξής:  6 

- Εφαρμογή και σεβασμός των περιβαλλοντικών νομοθεσιών, αφού η άναρχη 7 

οικοδομική και βιομηχανική ανάπτυξη διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην 8 

περιβαλλοντική καταστροφή  9 

- Απαιτείται ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός, και ορθολογιστική και 10 

βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της 11 

κοινωνίας και με κύριο γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  12 

- Εφαρμογή στρατηγικής για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και 13 

πρακτικών διαχείρισης των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων. 14 

- Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με την αναβάθμιση των μέτρων 15 

ασφαλείας και υγιεινής. 16 

 17 

Ταυτόχρονα, και αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα, που έχουν τα ζητήματα που 18 

περιβάλλονται στην ποιότητα ζωής και εργασίας είναι αναγκαίο να εργαστούμε πιο 19 

συστηματικά για επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών και μελών της ΠΕΟ 20 

για τα ζητήματα αυτά, όπως και για την ανάπτυξη συνεργασίας και κοινής δράσης με 21 

τις περιβαλλοντικές οργανώσεις γύρω από τα ζητήματα της προστασίας του 22 

περιβάλλοντος. 23 

 24 

Σύγχρονη και Ποιοτική Εκπαίδευση 25 

 26 

Η Παιδεία είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να προσφέρεται 27 

δωρεάν και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της 28 

εκπαίδευσης σε όλους τους νέους και τις νέες. 29 

 30 

Το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία ευρύτερα θα πρέπει να έχουν 31 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, να προωθούν τις αξίες της δημοκρατίας και ελευθερίας, 32 

της δικαιοσύνης και της ισότητας ενάντια στο ρατσισμό, τις κοινωνικές διακρίσεις και 33 

τη μισαλλοδοξία.  34 

 35 

Οι αλλαγές στην Παιδεία χρειάζεται να έχουν προοδευτικό περιεχόμενο και να 36 

καθιστούν την εκπαίδευση κοινωνό των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της γνώσης, 37 

της τεχνολογίας των ιδεών.  38 

 39 

Δυστυχώς η παρούσα συντηρητική κυβέρνηση δεν συμβάλλει προς αυτή την 40 

κατεύθυνση. Αντίθετα, έχει επιχειρήσει να επιβάλει και στον χώρο της παιδείας, αλλά 41 

και στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των περικοπών 42 

και ιδιωτικοποιήσεων  και τις συντηρητικές προσεγγίσεις, που υπερασπίζεται πιστά. 43 

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2013 η κυβέρνηση Αναστασιάδη προωθεί ολοένα και 44 

περισσότερο την αγορά υπηρεσιών στην εκπαίδευση, υποβαθμίζει τη δημόσια 45 

εκπαίδευση με τις ελλείψεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό και η παιδεία από 46 

δημόσιο αγαθό μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε προϊόν στα χέρια της 47 

ιδιωτικής εκπαίδευσης.  48 

 49 
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Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ 1 

 2 

Η ίδρυση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 3 

Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) το 2012 από την κυβέρνηση Χριστόφια αποτέλεσε καμπή στην 4 

επαγγελματική εκπαίδευση στην Κύπρο. Στόχος τους είναι να διευκολύνουν την 5 

πρόσβαση /ένταξη στην αγορά εργασίας αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης και να 6 

βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.  7 

Η ΠΕΟ εκπροσωπείται στο συμβούλιο που είναι Συμβουλευτικό Σώμα από την ίδρυση 8 

των ΜΙΕΕΚ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας θα πρέπει:  9 

- Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για αναβάθμιση των προγραμμάτων με βάση 10 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών 11 

των ΜΙΕΕΚ. 12 

- Να παρακολουθήσουμε το ζήτημα της κατοχύρωσης των προσόντων που 13 

διέπουν τα επαγγέλματα, που προσφέρει ο θεσμός των ΜΙΕΕΚ. 14 

 15 

 16 

Προπαρασκευαστική Μαθητεία- Κεντρικός Κορμός Μαθητείας 17 

 18 

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία απευθύνεται σε παιδιά 14-16 χρόνων, που δεν 19 

έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 20 

στόχο να καλύψουν τις μαθησιακές τους αδυναμίες. Δεν στοχεύει στην απόκτηση 21 

εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί κυρίως ως δίχτυ 22 

ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των παιδιών. 23 

 24 

Ο Κεντρικός Κορμός Μαθητείας, έχει τριετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέους 15-21 25 

χρόνων, που ολοκληρώνουν όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή 26 

συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία, ή εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την 27 

Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους. Παράλληλα, 28 

τούς δίνεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για επαγγελματική αποκατάσταση 29 

με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. 30 

 31 

Η ΠΕΟ συμμετέχει στο Συμβούλιο Μαθητείας και διαχρονικά υποστηρίζει τη 32 

χρησιμότητα του του θεσμού. Στην παρούσα φάση χρειάζεται η περαιτέρω στήριξη 33 

των μαθητών ούτως ώστε αποφοιτώντας από τη Μαθητεία να έχουν τη δυνατότητα 34 

απασχόλησης στον κλάδο από τον οποίο αποφοίτησαν. 35 

 36 

Προγράμματα Κατάρτισης των Εργαζομένων – Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα 37 

 38 

Σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι και οι μηχανισμοί δια βίου 39 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν δυνατότητες απόκτησης 40 

γνώσης δεξιοτήτων και προσόντων σε όλους. 41 

 42 

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων επιβάλλει την ύπαρξη 43 

ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με συγκεκριμένους στόχους και μηχανισμό 44 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. Απαραίτητο στοιχείο για την αναβάθμιση του 45 

επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων, είναι η διασύνδεση της κατάρτισης με την 46 

απόκτηση Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων, τα οποία πρέπει να γίνουν 47 

υποχρεωτικά και να διασυνδεθούν με την κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων στις 48 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η δημιουργία του Κέντρου απόκτησης Πρότυπων 49 
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Επαγγελματικών Προσόντων «Οικοδόμος», το οποίο αποτελεί κοινοπραξία των 1 

συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ και ΣΕΚ με την ΟΣΕΟΚ, είναι μια σημαντική 2 

πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. 3 

 4 

Επιπρόσθετα και στη βάση των προβλέψεων που γίνονται από την Αρχή Ανάπτυξης 5 

Ανθρώπινου Δυναμικού για τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες και επαγγέλματα να 6 

εκπονούνται στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. 7 

 8 

Επίσης, στη βάση των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα της εισδοχής της 9 

ψηφιοποίησης στην εργασία, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί σχέδιο συνεχούς 10 

εκπαίδευσης του πληθυσμού στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. 11 

 12 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο ΑΞΙΚ  13 

 14 

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο ΑΞΙΚ δημιουργήθηκε σε συνεργασία και με 15 

χορηγίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ και λειτούργησε στο πλαίσιο της 16 

τριμερούς συμμετοχής και συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων. Ως αυτόνομη σχολή 17 

παρήγαγε σημαντικό έργο, προσφέροντας ποιοτική κατάρτιση  και συνέβαλε στην 18 

ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα στην οικονομία του τόπου μας. 19 

 20 

Υπήρξε αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών κάτι που έκανε πιο ελκυστικά τα 21 

προγράμματα, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των φοιτητών στο ΑΞΙΚ. 22 

Δυστυχώς, αντί αυτή η προσπάθεια να στηριχθεί από την παρούσα κυβέρνηση, με 23 

στόχο να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα της εκπαίδευσης 24 

συνεχώς θέτει εμπόδια στην πορεία αναβάθμισης του ΑΞΙΚ.  25 

 26 

Ως ΠΕΟ μέσα από τη συμμετοχή μας στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΞΙΚ θα 27 

συνεχίσουμε την προσπάθεια για αποτροπή αποφάσεων, που πλήττουν το ρόλο του 28 

ΑΞΙΚ ως σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού.  29 

 30 

 31 

Ενότητα 3η 32 

 33 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 34 

 35 

 36 

Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία – ΠΣΟ 37 

 38 

Η ΠΣΟ ιδρύθηκε με το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου στις 3 Οκτώβρη του 1945 39 

στο Παρίσι. Η Ομοσπονδία της ΠΕΟ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη και μέχρι σήμερα 40 

έχει ενεργό συμβολή και συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΠΣΟ σε όλα τα επίπεδα. 41 

Πολλά στελέχη της έχουν εκλεγεί σε ανώτατα αξιώματα της ΠΣΟ και στις κλαδικές 42 

διεθνείς οργανώσεις της, γεγονός που τιμά την ΠΕΟ και καταδεικνύει το κύρος και την 43 

εκτίμηση της οποίας χαίρει διεθνώς.   44 

 45 

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 1990, η ΠΕΟ  όχι τυχαία, 46 

συμπορεύτηκε με άλλες ταξικές και προοδευτικές δυνάμεις και στήριξε την 47 

προσπάθεια ανασυγκρότησης της ΠΣΟ.  48 

 49 
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Σήμερα αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς και οι διαχρονικές θέσεις του 1 

ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΣΟ κερδίζουν έδαφος ανάμεσα στους 2 

εργαζόμενους, αφού  η ΠΣΟ παραμένει ο γνήσιος εκφραστής του ταξικού διεθνισμού 3 

και της διεθνιστικής αλληλεγγύης.  4 

 5 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια η ΠΣΟ έκανε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση με 6 

καλά οργανωτικά αποτελέσματα και σημαντική αύξηση της δύναμής της με την ένταξη 7 

νέων οργανώσεων και σήμερα αριθμεί 105 εκατομμύρια μέλη.  8 

 9 

Έχει ενδυναμώσει την παρέμβασή της σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως είναι η 10 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο ΟΗΕ, η ΟΥΝΕΣΚΟ, και η ΦAO.  11 

 12 

Παράλληλα, η ΠΣΟ παρεμβαίνει καθημερινά στα θέματα και προβλήματα, που 13 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες, οι νέοι, οι μετανάστες και οι συνταξιούχοι.  14 

 15 

Σε ό,τι αφορά την δράση των Διεθνών Κλαδικών Ενώσεων, παρά τις αδυναμίες, οι 16 

πλείστες παρουσιάζουν δραστηριότητα και αναδεικνύουν τα προβλήματα των 17 

εργαζομένων στους κλάδους που εκπροσωπούν. Παρατηρείται συστηματική 18 

προσπάθεια για την βελτίωση της δράσης των περιφερειακών γραφείων της ΠΣΟ.  19 

 20 

Στην περίοδο αυτή η ΠΣΟ έχει αναπτύξει διεθνή δράση με καμπάνιες ενημέρωσης και 21 

προβολής των θέσεων της, συντονισμό κινητοποιήσεων, και αλληλεγγύη σε μεγάλους 22 

απεργιακούς αγώνες. Ακόμη, η ΠΣΟ συνέχισε να στηρίζει με έμπρακτο τρόπο τους 23 

λαούς της Κούβας, της Παλαιστίνης και της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της 24 

Λατινικής Αμερικής.  25 

 26 

Η Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στις 3 Οκτωβρίου (ημερομηνία ίδρυσης της ΠΣΟ) 27 

έχει πλέον καθιερωθεί και οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΣΟ και 28 

κινητοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. 29 

 30 

Η εξάπλωση της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα, που έλαβαν οι χώρες για την 31 

αντιμετώπισή της, επηρέασαν τη δράση της ΠΣΟ και όλες οι πρωτοβουλίες και 32 

δράσεις που είχαν προγραμματιστεί και ιδιαίτερα προς τιμήν των 75 χρόνων, δεν 33 

πραγματοποιήθηκαν.  34 

 35 

Για την προβολή των θέσεων της ΠΣΟ γύρω από την πανδημία και τις επιπτώσεις 36 

στους εργαζόμενους από την κρίση, καθώς και για τη διατήρηση της επαφής και της 37 

επικοινωνίας με τις οργανώσεις μέλη και για την υλοποίηση κάποιων δράσεων, όπως 38 

η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η έκφραση αλληλεγγύης, αξιοποιήθηκαν 39 

οι δυνατότητες που δίνουν η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  40 

 41 

Υπογραμμίζουμε την προσπάθεια προβολής της δραστηριότητας της ΠΣΟ μέσω της 42 

ιστοσελίδας, καθώς και την ετοιμασία έντυπων υλικών όπου διατυπώνονται οι θέσεις 43 

της σε ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους τοπικά και διεθνώς. 44 

 45 

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η πρόοδος στη δράση της είναι εμφανής, 46 

σημειώνουμε ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι που η ΠΣΟ να φθάσει 47 

στα επίπεδα που επιθυμούμε και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ανάγκες των 48 

εργαζομένων.  49 
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 1 

Σήμερα εντείνονται οι επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων με την 2 

επιβολή των πολιτικών απορρύθμισης της εργασίας, των μέτρων λιτότητας και της 3 

καταστρατήγησης των εργατικών δικαιωμάτων. H πανδημία έχει βαθύ αντίκτυπο στην 4 

ανθρωπότητα, επιφέροντας καταστροφικές επιπτώσεις στον κόσμο της εργασίας, έχει 5 

οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, της υποαπασχόλησης και στην όξυνση των 6 

κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας.  7 

 8 

Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν για την ΠΣΟ απαιτήσεις και προσδοκίες όσον αφορά 9 

τον ρόλο, την παρουσία και την ουσιαστική παρέμβασή της στους καθημερινούς 10 

αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων.  11 

Η αναβάθμιση της παρέμβασης της ΠΣΟ στα ζητήματα του Διεθνούς Γραφείου 12 

Εργασίας  τα τελευταία χρόνια πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω με την έγκαιρη 13 

παρακολούθηση των θεμάτων, τον συντονισμό την επεξεργασία παρεμβάσεων σε 14 

αυτό το διεθνές φόρουμ, ώστε η ΠΣΟ να προβάλλει τις θέσεις της και να 15 

υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων.   16 

 17 

Θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια για βελτίωση στη λειτουργία και στη δράση των 18 

Διεθνών Κλαδικών Ενώσεων και Περιφερειακών Γραφείων της ΠΣΟ.  19 

 20 

Η ΠΣΟ θα πρέπει να επιδιώξει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, τη μελέτη εξελίξεων 21 

και ζητημάτων, που απασχολούν το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα, τεκμηρίωση 22 

και παροχή πληροφοριών προς τις οργανώσεις μέλη.   23 

 24 

Στην περίοδο που εξετάζουμε η ΠΕΟ και οι Συντεχνίες της συνέχισαν να συμμετέχουν 25 

ενεργά και να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στις αντίστοιχες Διεθνείς Κλαδικές 26 

Ενώσεις στις οποίες ανήκουν.  27 

 28 

Η ΠΕΟ συμμετείχε σε όλα τα ετήσια Προεδρικά Συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν 29 

την απελθούσα περίοδο. Εκπροσωπήθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εργαζόμενης 30 

Νεολαίας το 2017 και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε 31 

στον Παναμά το 2018.  32 

 33 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και συμβολή των Συντεχνιών της ΠΕΟ στις διεθνείς 34 

κλαδικές ενώσεις της ΠΣΟ: 35 

 36 

Ο  Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου το 37 

2020 επανεκλέγηκε στη θέση του ΓΓ της Διεθνούς των Οικοδόμων και Κατασκευών 38 

(UITTB).  Από το 2020 η έδρα της κλαδικής έχει μεταφερθεί στην Κύπρο. Η δράση της 39 

Διεθνούς έχει τεθεί σε νέες βάσεις με τη στήριξη της Συντεχνίας των Οικοδόμων, ενώ 40 

η εκλογή στη θέση του ΓΓ της Διεθνούς αντανακλά την εκτίμηση προς τη Συντεχνία 41 

αλλά και την ΠΕΟ στις γραμμές του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος.   42 

 43 

Η ΠΑΣΥΕΚ φιλοξένησε το 2019, το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης 44 

Εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Η φιλοξενία του συνεδρίου με τη μεγάλη 45 

συμμετοχή αντιπροσωπειών από το εξωτερικό,  έδωσε την ευκαιρία να προβληθεί 46 

διεθνώς το κίνημα μας, αλλά και να διευρυνθούν και να αναπτυχθούν οι διεθνείς μας 47 

σχέσεις. 48 

 49 
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Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ συμμετείχε στις επαφές και συναντήσεις της Διεθνούς των 1 

Μεταφορών στην περιφέρεια της Ευρώπης. 2 

 3 

Η ΣΕΒΕΤΤΥΚ συμμετείχε στις συναντήσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας της 4 

Διεθνούς Γεωργίας και Τροφίμων και το 2020 συμμετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο της 5 

Διεθνούς των εργαζομένων στην  ένδυση, υφαντουργία, επεξεργασία δέρματος. 6 

 7 

Η ΣΕΜΜΗΚ συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Μετάλλου, που φιλοξενήθηκε 8 

στην Αίγυπτο το 2018. 9 

 10 

Η ΠΕΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ΠΣΟ, έχοντας συμμετοχή στα 11 

καθοδηγητικά σώματα. Ο ΓΓ της Ομοσπονδίας μας, συν. Πάμπης Κυρίτσης 12 

επανεξελέγη κατά το 17ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Αφρική στη 13 

θέση του Αντιπροέδρου της ΠΣΟ και ο συν. Λευτέρης Γεωργιάδης μέλος της 14 

Επιτροπής Ελέγχου. 15 

 16 

Με τη λήξη του 17ου Συνεδρίου της ΠΣΟ, η ΠΕΟ συνέχισε να έχει τον συντονισμό και 17 

τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ. 18 

 19 

Πιο κάτω καταγράφεται η συμμετοχή στελεχών των Συντεχνιών της ΠΕΟ στα 20 

καθοδηγητικά σώματα των Διεθνών Ενώσεων της ΠΣΟ: 21 

 22 

- Ο Γ.Γ. της Συντεχνίας των Οικοδόμων επανεξελέγη το 2019 στη θέση του 23 

Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς των Οικοδόμων. 24 

- Ο Γ. Γ. της ΣΥΞΚΑ είναι μέλος της Γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης των 25 

εργαζομένων τον τομέα του τουρισμού και υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου.  26 

- Ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΕΚ είναι μέλος της γραμματείας Διεθνούς Ένωσης 27 

εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και έχει τη θέση του  προέδρου της 28 

επιτροπής ελέγχου. 29 

- Η ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ συμμετέχει στη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ζώνης της 30 

Διεθνούς των Μεταφορών. 31 

- Ο Γ.Γ. της ΣΕΜΜΗΚ συμμετέχει στη Γραμματεία της Διεθνούς του Μετάλλου 32 

και έχει τη θέση του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων. 33 

- Η ΠΑΣΕΥ συμμετέχει στη Γραμματεία της Διεθνούς Ένωσης των εργαζομένων 34 

στον τομέα των χρηματοοικονομικών. 35 

- Ο ΓΓ της ΕΚΥΣΥ έχει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στην 36 

Διεθνή Ένωση Συνταξιούχων.  37 

- Η ΣΗΔΗΚΕΚ συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της Διεθνούς Ένωσης της 38 

Ενέργειας.  39 

- Ο ΓΓ της ΣΕΒΕΤΤΥΚ είναι μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Διεθνούς 40 

Ένωσης Τροφίμων, Γεωργίας και συναφών επαγγελμάτων. 41 

- Η ΣΕΒΕΤΤΥΚ συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου της Διεθνούς Ένωσης 42 

εργαζομένων στους τομείς της ένδυσης, υφαντουργίας, επεξεργασίας 43 

δέρματος. 44 

 45 

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο ΠΣΟ 46 

 47 

Η ΠΕΟ μετά από το 15ο Συνέδριο της ΠΣΟ το 2005, συνεχίζει να διατηρεί μέχρι σήμερα 48 

την ευθύνη του συντονισμού του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ.   49 
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 1 

Στην περίοδο που έχει προηγηθεί, το κίνημα της ΠΕΟ στις συνθήκες της οικονομικής 2 

κρίσης και στη συνέχεια της πανδημίας,  εργάστηκε για την αλληλεγγύη και την ενότητα 3 

των ταξικών δυνάμεων στην Ευρώπη παρά το αρνητικό ισοζύγιο δυνάμεων.  4 

 5 

Οι συσχετισμοί δυνάμεων στην Ευρώπη είναι αρνητικοί, αφού παρά το γεγονός ότι η 6 

επιρροή της ΠΣΟ στην Ευρώπη σήμερα είναι καλύτερη, η κύρια οργανωτική βάση της 7 

ΠΣΟ είναι στις υπόλοιπες ηπείρους.  8 

 9 

Περαιτέρω, η επιλογή του συμβιβασμού αντί της ταξικής διεκδίκησης σε συνδυασμό 10 

με τον μονοπωλιακό ρόλο του υπόλοιπου ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος, 11 

δημιουργούν επιπρόσθετες δυσκολίες. 12 

 13 

Παρά τις δυσκολίες και το ισοζύγιο δυνάμεων, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε την 14 

λειτουργία  του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου ΕΠΓ και να αναπτύξουμε  ένα 15 

ικανοποιητικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  16 

 17 

Η Γραμματεία είχε ετήσιες συναντήσεις, πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις 18 

με οργανώσεις στην Ευρώπη και σε συνεργασία με την ΠΣΟ έχουν ενταχθεί νέες 19 

οργανώσεις. Συνεχίστηκε η προσπάθεια για την ανάπτυξη δράσεων και 20 

πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις Διεθνείς της ΠΣΟ, για το προσφυγικό-21 

μεταναστευτικό και για την παρακολούθηση των εξελίξεων και προβλημάτων, που 22 

αφορούν τους εργαζόμενους στην Ευρώπη  με στόχο τη διαμόρφωση θέσεων και την 23 

ενεργή παρέμβαση εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις.  24 

 25 

Στηρίχθηκε η προσπάθεια για τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής οργάνωσης, που να 26 

συσπειρώνει ευρύτερα τις δυνάμεις που αντιστέκονται με ταξικό προσανατολισμό στις 27 

κυρίαρχες πολιτικές στην Ευρώπη, ωστόσο λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που 28 

δημιούργησε η πανδημία αυτή αναστάλθηκε. 29 

 30 

Παράλληλα, ετοιμάστηκαν μηνύματα αλληλεγγύης και στήριξης στους αγώνες και τις 31 

κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες που 32 

δίνουν τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνολογία, ιδιαίτερα μετά την εξάπλωση 33 

της πανδημίας για την προβολή και προώθηση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 34 

Γραφείου.  35 

 36 

Σήμερα μέσα στις νέες συνθήκες, η ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας της ΠΣΟ 37 

στην Ευρώπη ως το συνδικαλιστικό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό, αποκτά ακόμη 38 

πιο μεγάλη σημασία.  39 

 40 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ 41 

θα πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: 42 

 43 

- H οργανωτική ανάπτυξη του Περιφερειακού Γραφείου με την ένταξη νέων 44 

οργανώσεων, καθώς και η συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις στη βάση της 45 

ενότητας δράσης.  46 

- Η ανάπτυξη περισσότερων δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο να γίνει 47 

εμφανής η παρουσία και η παρέμβαση της ΠΣΟ στα ζητήματα και προβλήματα, 48 

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη 49 
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- Η έγκαιρη προετοιμασία παρεμβάσεων και θέσεων για υπεράσπιση των 1 

δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει υιοθετήσει 2 

η ΠΣΟ και οι οποίες θα προωθούνται στις οργανώσεις μέλη και στους 3 

εργαζόμενους.  4 

- Η παρουσία και η παρέμβαση του ΕΠΓ εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις με 5 

στόχο την προβολή των θέσεων μας και της έκφρασης κριτικής για τις πολιτικές 6 

της ΕΕ και για ζητήματα που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους και τις 7 

εργασιακές σχέσεις, καθώς και ο συντονισμός με τις δυνάμεις που 8 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ευρωκοινοβούλιο.  9 

- Η συνεργασία με τις Διεθνείς Κλαδικές Ενώσεις της ΠΣΟ για να επιτευχθεί η 10 

οργανωτική ενδυνάμωση και πιο έντονη παρέμβασή τους στον χώρο της 11 

Ευρώπης και η μεταφορά των θέσεων τους στους εργαζόμενους σε 12 

περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.  13 

- Η έκφραση στήριξης και αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις και αγώνες των 14 

εργαζομένων πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες του ΕΠΓ 15 

- To ΕΠΓ πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια της ΠΣΟ για την 16 

ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες, οι 17 

εργαζόμενοι νέοι, οι μετανάστες και οι συνταξιούχοι. 18 

- Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι κινητοποιήσεις και δράσεις, που 19 

διοργανώνουν οι οργανώσεις- μέλη για συμμετοχή και από άλλες οργανώσεις, 20 

ώστε αυτές να αποκτούν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και να δείχνουν την 21 

αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη στους αγώνες των εργαζομένων.  22 

 23 

  24 

Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών – IDC 25 

 26 

Το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών –IDC ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και 27 

οργανώνει συνδικάτα εργαζομένων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ 28 

είναι από τα ιδρυτικά μέλη και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και ανάπτυξη 29 

του και σήμερα κατέχει θέση στην Επιτροπή ελέγχου.  30 

Από την ίδρυσή του, το Διεθνές Συμβούλιο Λιμενεργατών IDC αναπτύσσει 31 

αξιοσημείωτη δραστηριότητα, συνενώνοντας αρκετές οργανώσεις λιμενεργατών με 32 

δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλες τις ηπείρους. 33 

Με τη δράση του  έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των εργαζομένων ως προασπιστής 34 

των συμφερόντων τους και τυγχάνει της απαιτούμενης αναγνώρισης από τα διάφορα 35 

όργανα και σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς φορείς και 36 

οργανώσεις, συμμετέχοντας ως ισότιμο μέλος στον διάλογο για ζητήματα που 37 

αφορούν τα λιμάνια.  38 

Όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης και λειτουργίας του, τα μέλη του Διεθνούς 39 

Συμβουλίου Λιμενεργατών αναπτύσσουν  απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, τόσο 40 

σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την αποτροπή 41 

των μεθοδεύσεων κάποιων κυβερνήσεων, των εταιρειών και κύκλων της Ευρωπαϊκής 42 

Ένωσης για: 43 

- Την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. 44 

- Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 45 

- Την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών 46 

διαπραγματεύσεων. 47 

- Τη στέρηση του δικαιώματος των εργαζομένων να οργανώνονται και να 48 

συνδικαλίζονται. 49 
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- Το δικαίωμα των εργαζομένων να εργάζονται σε συνθήκες μέσα στις οποίες 1 

θα παρέχεται προστασία και ασφάλεια ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας. 2 

- Στη μείωση των θέσεων εργασίας (αυτοματοποίηση λιμανιών). 3 

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις το IDC έχει εκφράσει έμπρακτα την υποστήριξη 4 

και αλληλεγγύη του στους αγώνες των εργαζομένων στα λιμάνια.  5 

 6 

Σχέσεις της ΠΕΟ με Εθνικά Συνδικαλιστικά Κέντρα 7 

 8 

Η ΠΕΟ διαχρονικά δίνει έμφαση στην εγκαθίδρυση και ανάπτυξη σχέσεων με το 9 

διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της δράσης για 10 

αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε 11 

ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι σχέσεις συντηρούνται με τη συνεργασία και επαφή με 12 

εθνικές περιφερειακές, διεθνείς και κλαδικές οργανώσεις. 13 

 14 

Η Ομοσπονδία της ΠΕΟ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΠΣΟ και έκτοτε συμμετέχει ενεργά 15 

στις δραστηριότητες της ΠΣΟ σε όλα τα επίπεδα και διατηρεί στενές σχέσεις σχεδόν 16 

με όλες τις οργανώσεις – μέλη της ΠΣΟ.  17 

 18 

Η περίοδος που αποτιμούμε χαρακτηρίζεται από τις  συνθήκες, που έχει δημιουργήσει 19 

η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και στη συνέχεια από την εξάπλωση της 20 

πανδημίας και τις συνέπειες, που έχουν επιφέρει σε βάρος των εργαζομένων και των 21 

δικαιωμάτων τους.  22 

 23 

Η κατάσταση των εργαζομένων στην Ευρώπη έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των 24 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της υιοθέτησης σειράς αντεργατικών πολιτικών. Οι 25 

συνθήκες αυτές καθιστούν σημαντική τη  συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των 26 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των οργανώσεων με ταξική προσέγγιση για 27 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 28 

 29 

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΕΟ και οι κλαδικές συντεχνίες της συνέχισαν να 30 

αναπτύσσουν τις σχέσεις και τις επαφές τους, με σειρά συνδικαλιστικών οργανώσεων 31 

στις χώρες της Ευρώπης. 32 

 33 

Η ΠΕΟ αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση και εδραίωση των σχέσεων της με 34 

το συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας. Στην περίοδο που ανασκοπούμε η ΠΕΟ 35 

συνέχισε  τις σχέσεις της με το ΠΑΜΕ τόσο σε διμερές επίπεδο  αλλά και στα πλαίσια 36 

της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και συμμετείχε στον γιορτασμό για τα 37 

20 χρόνια ίδρυσης του και στο αντιιμπεριαλιστικό φόρουμ, που διοργανώθηκε στη 38 

Θεσσαλονίκη. Συμμετείχε  στο συνέδριο και σε διεθνή διάσκεψη για τα 100 χρόνια από 39 

την ίδρυση της ΓΣΕΕ, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου 40 

Θεσσαλονίκης. 41 

Οι σχέσεις με το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι πολυεπίπεδες και οι κλαδικές 42 

συντεχνίες της ΠΕΟ διατήρησαν τις επαφές τους ή συμμετείχαν στα συνέδρια των 43 

αντίστοιχων οργανώσεων. Σημειώνουμε τις σχέσεις της ΣΗΔΗΚΕΚ με την ΠΟΕ – ΟΤΑ 44 

και ΕΥΔΑΠ, της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ και της ΣΕΒΕΤΤΥΚ με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 45 

Εργαζομένων Εμφιαλωμένων, της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ με την αντίστοιχη 46 

Ομοσπονδία Οικοδόμων, η ΣΕΜΜΗΚ με την ΠΟΕΜ και της ΕΚΥΣΥ με την 47 

Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας.  48 
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 1 

Σε αρκετές περιπτώσεις το συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ και οι συντεχνίες 2 

εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους αγώνες των Ελλήνων εργαζομένων και 3 

του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.  4 

 5 

Θεωρούμε ότι οι σχέσεις της ΠΕΟ και των συντεχνιών της με το ελληνικό εργατικό 6 

κίνημα θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στο πλαίσιο της  αλληλεγγύης και 7 

αλληλοϋποστήριξης στους αγώνες των Ελλήνων και Κυπρίων εργαζομένων. 8 

 9 

Σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας οι επαφές διατηρήθηκαν  σε 10 

αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Η ΠΕΟ συμμετείχε στο συνέδριο της ΚESK το 2017 11 

και στη συνέχεια συμμετείχε στα συνέδρια της DISK και της Nakliyat-is που έγιναν το 12 

2020. Στα πλαίσια των επαφών με το συνδικαλιστικό κίνημα της Τουρκίας θα πρέπει 13 

να στοχεύσουμε στην  ανάληψη πρωτοβουλιών, που να προωθούν τον συντονισμό 14 

και την κοινή δράση με την εργατική τάξη της Τουρκίας.  15 

 16 

Στην περίοδο αυτή συνεχίστηκαν οι επαφές και η διεύρυνση των σχέσεων με την 17 

CGTP-IN Πορτογαλίας και στο πλαίσιο αυτά  η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο 18 

της οργάνωσης το 2020. Η ΠΑΣΥΕΚ και η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ συμμετείχαν  στο συνέδριο 19 

των αντίστοιχων κλαδικών οργανώσεων,  ενώ οι επαφές αναπτύχθηκαν και μέσω της 20 

δράσης του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της ΠΣΟ.  21 

 22 

Στην απερχόμενη περίοδο αναπτύχθηκαν επαφές με κλαδικές ομοσπονδίες και 23 

εργατικά σωματεία της CGT Γαλλίας, που έχουν συνδεθεί με την ΠΣΟ. Το 2017 η ΠΕΟ 24 

συμμετείχε σε φόρουμ συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ν. Ευρώπης που 25 

φιλοξενήθηκε από το Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας, το 2018 συμμετείχε σε συνάντηση 26 

για τον συντονισμό των εργαζομένων στις φαρμακοβιομηχανίες και το 2019 η 27 

ΣΕΒΕΤΥΚ συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση στο Παρίσι για τους εργαζόμενους στο 28 

λιανικό εμπόριο 29 

 30 

Η ΠΕΟ έχει στόχο την ανάπτυξη σχέσεων με προοδευτικές οργανώσεις στο χώρο της 31 

Ευρώπης, που δεν συνδέονται με την ΠΣΟ αλλά έχουν θέσεις που πρόσκεινται στις 32 

θέσεις του κινήματος μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 αντιπροσωπεία της ΠΕΟ 33 

επισκέφθηκε τη Σόφια, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ηγεσία της CITUB 34 

Βουλγαρίας. Επίσης, το 2018 η ΠΕΟ προσκλήθηκε και συμμετείχε στο συνέδριο της 35 

OGB Αυστρίας 36 

 37 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την FTUB Λευκορωσίας, το 2018 φιλοξενήθηκε 38 

αντιπροσωπεία από τη Λευκορωσία στην Κύπρο. Επίσης, η ΠΕΟ συμμετείχε σε Φόρα 39 

Νεολαίας, που διοργανώθηκαν το 2017 και 2019 και στο συνέδριο της οργάνωσης το 40 

2020 στη Λευκορωσία. Επίσης, η Συντεχνία Οικοδόμων είχε διμερείς επαφές και 41 

συνεργασία με την αντίστοιχη κλαδική οργάνωση. 42 

 43 

Η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο της OPZZ Πολωνίας το 2018, καθώς και στα 44 

συνέδρια της USB Ιταλίας, CIG Γαλικίας και  της LAB στην περιοχή των Βάσκων στην 45 

Ισπανία το 2017.  46 

 47 

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις των κλαδικών συντεχνιών της ΠΕΟ, στην περίοδο 48 

που ανασκοπούμε ανέπτυξαν διμερείς σχέσεις με αρκετές οργανώσεις από διάφορες 49 
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χώρες με την ανταλλαγή επισκέψεων και συμμετοχή σε συνέδρια. Η ΣΥΞΚΑ συνέχισε 1 

τη συνεργασία με κλαδικές οργανώσεις της Πολωνίας, η ΣΗΔΗΚΕΚ με αντίστοιχες 2 

οργανώσεις της Σερβίας και Ουγγαρίας. Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ συμμετέχει στο Δίκτυο 3 

Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και διατηρεί επαφές με κλαδικά συνδικάτα της 4 

Ουγγαρίας και της Γερμανίας. 5 

 6 

Στην περίοδο από το προηγούμενο συνέδριο, η ΠΕΟ, στο πλαίσιο των δράσεων της 7 

ΠΣΟ, διατήρησε επαφές με το συνδικαλιστικό κίνημα της Ινδίας, του Βιετνάμ και της 8 

Ιαπωνίας.  9 

 10 

Διαχρονικά η ΠΕΟ διατηρεί επαφές και αναπτύσσει σχέσεις με τα συνδικαλιστικά 11 

κινήματα των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου.  12 

 13 

Η ΠΕΟ πάντοτε στηρίζει  τους αγώνες του παλαιστινιακού λαού και μέσω των σχέσεων 14 

που διατηρεί με το συνδικαλιστικό κίνημα της Παλαιστίνης εκφράζει την αλληλεγγύη 15 

και υποστήριξή του στους αγώνες του για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.  16 

 17 

Το 2018 συμμετείχαμε σε Ευρωπαϊκή Συνάντηση Αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη και 18 

το 2019 η ΠΕΟ συμμετείχε σε αποστολή αλληλεγγύης της ΠΣΟ, που επισκέφθηκε την 19 

Παλαιστίνη.  20 

Η ΠΕΟ καλέστηκε και συμμετείχε στις συναντήσεις που έγιναν από την ΠΣΟ το 2019 21 

με αντικείμενο τη συζήτηση των εξελίξεων που σημειώθηκαν στο συνδικαλιστικό 22 

κίνημα της Παλαιστίνης.  23 

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία, η ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε σε διεθνές φόρουμ 24 

αλληλεγγύης με τον συριακό λαό, που διοργανώθηκε από την ΠΣΟ το 2019. 25 

Διατηρήσαμε τις επαφές μας με το συνδικαλιστικό κίνημα του Λιβάνου. Στηρίξαμε με 26 

έμπρακτο τρόπο τον λιβανικό λαό μετά την έκρηξη στο λιμάνι Βηρυτού το 2020.  27 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το συνδικαλιστικό κίνημα της Αιγύπτου, αυτές 28 

συνεχίστηκαν με επίσκεψη της ΠΕΟ το 2018, όπου είχε συνάντηση με την ομοσπονδία 29 

της ETUF Αιγύπτου. Σχέσεις διατηρεί και η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ με την αντίστοιχη κλαδική 30 

συντεχνία στον τομέα των πετρελαιοειδών. 31 

 32 

 Οι εξωτερικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ευρύτερα στον αραβικό 33 

κόσμο, έχουν διαμορφώσει συνθήκες και δεδομένα που επηρεάζουν τους 34 

εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα στον αραβικό κόσμο. Για αυτούς τους 35 

λόγους χρειάζεται να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να 36 

επιδιώκουμε τη διατήρηση των σχέσεων  μας με το συνδικαλιστικό κίνημα στις χώρες 37 

της περιοχής, μέσα από την ανάδειξη ζητημάτων, που αφορούν τους εργαζόμενους 38 

και την ενδυνάμωση της ταξικής αλληλεγγύης.  39 

 40 

Η συμμετοχή της ΠΕΟ στην ΠΣΟ, καθώς και των Συντεχνιών της στις Διεθνείς Ενώσεις 41 

της ΠΣΟ έδωσαν τη δυνατότητα διατήρησης επαφών με συνδικαλιστικές οργανώσεις 42 

από την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής.  43 

 44 

Κατά την ίδια περίοδο, η ΠΕΟ συνέχισε τη σταθερή και ιστορική σχέση με τα συνδικάτα 45 

της Κούβας και σε κάθε ευκαιρία που μας δόθηκε επιβεβαιώθηκε η στήριξη και η 46 
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αλληλεγγύη των εργαζομένων της Κύπρου προς τον λαό και την εργατική της τάξη. Η 1 

αλληλεγγύη μας εκφράστηκε και προς τους εργαζόμενους της Βενεζουέλας, 2 

Κολομβίας, Βραζιλίας. 3 

 4 

Δυσκολίες παρουσιάζονται στην προσπάθεια για ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με 5 

το συνδικαλιστικό κίνημα στην ήπειρο της Αφρικής. Η συμμετοχή της ΠΕΟ και 6 

εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος της Αφρικής σε κοινές δραστηριότητες, 7 

που αναπτύσσει η ΠΣΟ, όπως και από άλλες διεθνείς συναντήσεις μάς έδωσε τη 8 

δυνατότητα για κάποιες επαφές. Θεωρούμε ότι η ΠΕΟ θα πρέπει να ενδυναμώσει 9 

περαιτέρω τις σχέσεις της με τις οργανώσεις στην ήπειρο.  10 

 11 

Η συνεργασία και ο συντονισμός για τα εργασιακά θέματα με τις δυνάμεις της 12 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο ενισχύει την 13 

αποτελεσματικότητα των δυνάμεων, που  στηρίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων 14 

και αγωνίζονται ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό. Στο πλαίσιο των επισκέψεων 15 

αποστολών του ΑΚΕΛ στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν και στελέχη της ΠΕΟ. Ακόμη, η 16 

ΠΕΟ εκπροσωπήθηκε σε διάφορες ημερίδες και σεμινάρια, που διοργάνωσε η Ομάδα 17 

της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  18 

 19 

Η διατήρηση των επαφών και η περαιτέρω συνεργασία της ΠΕΟ με την Ομάδα θα μας 20 

βοηθήσει στην παρακολούθηση των εξελίξεων και των θεμάτων, που εγείρονται γύρω 21 

από τις εργασιακές σχέσεις και την απασχόληση, την έγκαιρη ετοιμασία παρεμβάσεων 22 

και θέσεων και την ενημέρωση των στελεχών μας.  23 

 24 

Στις σημερινές συνθήκες η έκφραση έμπρακτης στήριξης και ταξικής αλληλεγγύης 25 

στους αγώνες των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για το συνδικαλιστικό κίνημα 26 

της ΠΕΟ.  27 

 28 

Σε συνεργασία με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της ΠΣΟ 29 

διοργανώθηκαν συμβολικές εκδηλώσεις για την ειρήνη και την επανένωση του τόπου 30 

μας με την ευκαιρία της 1ης Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια Μέρα Δράσης των Συνδικάτων 31 

για την Ειρήνη.  32 

 33 

Ανταποκρινόμενοι στις δράσεις της ΠΣΟ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Δράσης 34 

των Συνδικάτων μελών της ΠΣΟ, που πραγματοποιείται στις 3 Οκτώβρη  35 

ετοιμάστηκαν κοινές ανακοινώσεις από κοινού με τις τουρκοκυπριακές 36 

συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη.  37 

 38 

Στηρίξαμε επίσης ενεργά τις κινητοποιήσεις και δράσεις που οργανώνει το Λαϊκό 39 

Κίνημα και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, στα οποία συμμετέχει δραστήρια η 40 

ΠΕΟ, και στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο, αντιιμπεριαλιστικές δράσεις κ.λπ.  41 

 42 

Η εξάπλωση της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 και τα περιοριστικά μέτρα που 43 

εφαρμόστηκαν, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στις διεθνείς σχέσεις, αφού όλες οι 44 

δραστηριότητες αναστάλθηκαν. Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκε ευρέως η χρήση της 45 

τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών πλατφόρμων για τη διατήρηση των επαφών, την 46 

κοινή δράση και την έκφραση αλληλεγγύης. Η ΠΕΟ συμμετείχε στις συναντήσεις που 47 

είχαν διοργανωθεί από την ΠΣΟ και τα αποτελέσματά τους προβλήθηκαν από το 48 

Εργατικό Βήμα και το Portal της ΠΕΟ. Επίσης, στην περίοδο αυτή, πραγματοποιήθηκε 49 
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κύκλος συνεντεύξεων με συνδικαλιστικά στελέχη από οργανώσεις του εξωτερικού, οι 1 

οποίες επίσης δημοσιεύτηκαν στο Εργατικό Βήμα και το Portal και έδωσαν την 2 

ευκαιρία ενημέρωσης για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 3 

διεθνώς. 4 

 5 

Η ΠΕΟ συμμετείχε σε σειρά τηλεδιασκέψεων, που διοργανώθηκαν από την ΠΣΟ για 6 

την έκφραση αλληλεγγύης με αγωνιζόμενους λαούς και την ανάδειξη ζητημάτων, που 7 

αφορούν τους εργαζόμενους.  8 

 9 

Στο νέο περιβάλλον, με τις συνθήκες και προκλήσεις, που έχουν να αντιμετωπίσουν 10 

οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο, η ενότητα και η συνεργασία των δυνάμεων 11 

της εργασίας αποκτούν βαρύνουσα σημασία.  12 

 13 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια 14 

εφαρμογής της πολιτικής της ΠΕΟ σε ό,τι αφορά  την περαιτέρω διεύρυνση των 15 

διεθνών σχέσεων της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της. Οι διεθνείς σχέσεις  αποτελούν 16 

σημαντικό κεφάλαιο και δίοδο για την άντληση πληροφοριών και την ανταλλαγή 17 

εμπειριών και την επεξεργασία θέσεων για ζητήματα που απασχολούν τους 18 

εργαζόμενους διεθνώς. Στόχος μέσα από τις σχέσεις και επαφές θα πρέπει να είναι ο 19 

συντονισμός της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος, η έκφραση αλληλεγγύης, 20 

καθώς  και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών.  21 

 22 

Δραστηριότητα Διεθνούς Ταξικής Αλληλεγγύης 23 

Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο σήμερα βιώνουν τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων 24 

πολιτικών με τις επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα τους, την επιβολή των πολιτικών 25 

απορρύθμισης της εργασίας, των μέτρων λιτότητας και της καταστρατήγησης των 26 

κοινωνικών δικαιωμάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα την όξυνση των κοινωνικών 27 

ανισοτήτων και της φτωχοποίησης.  28 

Οι συνέπειες της πανδημίας έχουν βαθύ αντίκτυπο στην ανθρωπότητα και 29 

επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο το πού οδηγούν οι νεοφιλελεύθερες 30 

πολιτικές.  31 

Οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη σημασία και ανάγκη της ταξικής αλληλεγγύης 32 

στους αγώνες των εργαζομένων, στους πρόσφυγες και μετανάστες και στο πλαίσιο 33 

αυτό, η αλληλεγγύη παραμένει βασική προτεραιότητα για το συνδικαλιστικό κίνημα της 34 

ΠΕΟ.  35 

 36 

Ετοιμάστηκαν μηνύματα αλληλεγγύης και στήριξης των αγώνων και των 37 

κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε όλες τις περιπτώσεις που ζητήθηκε η 38 

συμπαράσταση μας και συμμετείχαμε σε διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις, καθώς 39 

και σε εκστρατείες αλληλεγγύης με αγωνιζόμενους λαούς.  40 

 41 

Μέσα από τις γραμμές της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας σε αρκετές 42 

περιπτώσεις ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το υπόλοιπο διεθνές ταξικό συνδικαλιστικό 43 

κίνημα.  44 

 45 
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Συμμετείχαμε στην εκστρατεία για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων παιδιών που 1 

κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ, στηρίξαμε τη διεθνή αλληλεγγύη με τους αγώνες 2 

των εργαζομένων της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κούβας και αλλού.  3 

 4 

Μετά την τραγική έκρηξη στο λιμάνι Βηρυτού και τις οδυνηρές συνέπειες που αυτή 5 

προκάλεσε, η ΠΕΟ στάθηκε αλληλέγγυα και στήριξε με έμπρακτο τρόπο τους 6 

εργαζόμενους και γενικότερα τον λιβανικό λαό.  7 

 8 

Η ΠΕΟ ανταποκρινόμενη στην έκκληση της ΠΣΟ, εκπροσωπήθηκε στην ομάδα των 9 

νομικών που συστάθηκε για να παρακολουθήσουν τη δίκη κατά της Χρυσής Αυγής και 10 

να στηρίξουν τον αγώνα του ελληνικού λαού ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις στην 11 

Ελλάδα.  12 

 13 

Συμμετοχή της ΠΕΟ σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς 14 

 15 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – Δ.Ο.Ε 16 

 17 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε) δημιουργήθηκε το 1919 και με το τέλος του 18 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πέρασε κάτω από την αιγίδα του ΟΗΕ ως 19 

εξειδικευμένη αρχή στα θέματα εργασίας. Σύμφωνα με το καταστατικό του 20 

οργανισμού, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ γίνονται και μέλη της ΔΟΕ. 21 

 Η Δ.Ο.Ε. λειτουργεί στη βάση της τριμερούς συμμετοχής και διαβούλευσης με σκοπό 22 

τον καθορισμό διεθνών επιπέδων, που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις και την 23 

προστασία των εργαζομένων.  24 

Ανώτατο σώμα της ΔΟΕ είναι η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας που συνέρχεται κάθε 25 

χρόνο στη Γενεύη. Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης κεντρικό θέμα συζήτησης είναι η 26 

έκθεση που παρουσιάζεται από τον Γενικό Διευθυντή και παράλληλα συζητούνται 27 

επίκαιρα παγκόσμια κοινωνικά και εργατικά ζητήματα. Σημαντική αρμοδιότητα της 28 

διάσκεψης είναι η επεξεργασία και υιοθέτηση των διεθνών επιπέδων εργασίας, που 29 

μπορούν να πάρουν τη μορφή της Σύμβασης, της Σύστασης και του Πρωτοκόλλου. 30 

Παράλληλα, η Συνδιάσκεψη εποπτεύει την εφαρμογή των υφιστάμενων Συμβάσεων 31 

και των συστάσεων σε εθνικό επίπεδο. Εξετάζει τις εκθέσεις που οι κυβερνήσεις όλων 32 

των κρατών μελών πρέπει να υποβάλουν, απαριθμώντας τη συμμόρφωσή τους με τις 33 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις επικυρωμένες Συνθήκες.  34 

 35 

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. από το 1960 και έχει επικυρώσει όλες 36 

τις θεμελιώδεις συμβάσεις που κατοχυρώνουν τα βασικά δικαιώματα των 37 

εργαζομένων και συμμετέχει στις συνδιασκέψεις με τριμερή αντιπροσωπεία. Η ΠΕΟ 38 

συμμετέχει στην αντιπροσωπεία σε όλες τις συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης 39 

Εργασίας. 40 

Στην περίοδο που ανασκοπούμε η διοργάνωση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας 41 

προσαρμόστηκε, όπως και οι υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες, με βάση τα 42 

περιοριστικά μέτρα, που εφαρμόστηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας.  43 

Στο πλαίσιο της 107ης Συνόδου, που έγινε το 2018, συζητήθηκαν η βία και η 44 

παρενόχληση κατά των γυναικών και ανδρών στον κόσμο της εργασίας και η 45 

διακήρυξη της ΔΟΕ του 2008 για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια δίκαιη 46 

παγκοσμιοποίηση. 47 
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Το 2019 η 108η Σύνοδος είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, με τους γιορτασμούς για τα 100 1 

χρόνια της ΔΟΕ και αντί της συνήθους διαδικασίας με την κατάθεση προς την 2 

ολομέλεια της έκθεσης του Γενικού Διευθυντή  αντικείμενο συζήτησης ήταν η έκθεση 3 

που ετοιμάστηκε με τίτλο «Εργασία για ένα καλύτερο μέλλον». Στην έκθεση 4 

προτείνεται μια ανθρωποκεντρική ατζέντα για το μέλλον της εργασίας, που θα 5 

ενδυναμώνει το κοινωνικό συμβόλαιο, θέτοντας τους εργαζόμενους και την εργασία, 6 

που κάνουν στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και των 7 

επιχειρηματικών πρακτικών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των 100 χρόνων, υιοθετήθηκε 8 

διακήρυξη με επαναβεβαίωση των βασικών αρχών της ΔΟΕ. 9 

 10 

Η 109η Σύνοδος, που είχε προγραμματιστεί τον Ιούνιο του 2020, λόγω της πανδημίας 11 

τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και μεταφέρθηκε για το επόμενο έτος.  12 

 13 

Το 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ αποφάσισε όπως η 109η σύνοδος διεξαχθεί 14 

σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος έγινε  μέσω διαδικτύου και συζητήθηκαν η έκθεση του 15 

Γενικού Διευθυντή για τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας, o στρατηγικός στόχος 16 

της κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης της διακήρυξης της 17 

ΔΟΕ για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση και ενημέρωση 18 

για την εφαρμογή των Συστάσεων και Συστάσεων. Το δεύτερο μέρος της συνόδου 19 

προγραμματίζεται να γίνει την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και στην ατζέντα 20 

περιλαμβάνονται το θέμα των ανισοτήτων και ο κόσμος της εργασίας και οι δεξιότητες 21 

και η δια βίου μάθηση.  22 

Η ΠΕΟ συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της Κύπρου και παρακολουθεί τις εργασίες 23 

της συνόδου. Παράλληλα αξιοποιεί τη συμμετοχή της για ανάπτυξη των διεθνών 24 

σχέσεων της Ομοσπονδίας, πραγματοποιώντας διμερείς επαφές με συνδικαλιστικές 25 

οργανώσεις άλλων χωρών, ενώ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες και πρωτοβουλίες 26 

της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που λαμβάνουν χώρα στη Γενεύη 27 

εκείνη τη περίοδο.  28 

 29 

Η ΔΟΕ έχει αξιόλογο έργο και έχει συμβάλει αρκετά στη βελτίωση του νομικού 30 

πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και της προστασίας των εργαζομένων. Εντούτοις, 31 

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια αμφισβήτησης και αποδυνάμωσης  32 

του παραδοσιακού ρόλου της ΔΟΕ από τους εργοδότες και κάποιες κυβερνήσεις. Ως 33 

λόγους καταγράφουμε την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την 34 

εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, που στοχεύουν 35 

στην αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη μείωση της 36 

συνδικαλιστικής οργάνωσης.  37 

    38 

Η ΠΕΟ εκτιμώντας τον ρόλο της ΔΟΕ, προσπαθεί να συμβάλλει δημιουργικά και 39 

ενεργά στις εργασίες της, διατυπώνοντας προβληματισμούς και εισηγήσεις για τον 40 

ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Δ.Ο.Ε στις σημερινές συνθήκες. 41 

 42 

Οι πρωτοβουλίες της ΔΟΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας θα 43 

έχουν νόημα, εφόσον ενδυναμώνουν τους κανόνες, που θα εγγυώνται στους 44 

εργαζόμενους καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Η υλοποίηση των στόχων 45 

της, πέραν από τις διακηρύξεις, προϋποθέτει ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 46 

και αποτελεσματική δράση της Δ.Ο.Ε στη βάση της φιλοσοφίας που και η ίδια 47 

διακηρύττει ότι ενστερνίζεται, αυτή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικής 48 
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διαπραγμάτευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να βασίζεται στην 1 

υπεράσπιση της αρχής της μη οπισθοδρόμησης όσον αφορά τα δικαιώματα και τη 2 

διασφάλιση των βασικών συμβάσεων  οι οποίες κατοχυρώνουν ένα ελάχιστο όριο 3 

δικαιωμάτων και  προστατεύουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.  4 

 5 

Σε αυτή την κατεύθυνση αποφασιστικό και δημιουργικό ρόλο έχει να διαδραματίσει το 6 

συνδικαλιστικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο.  7 

 8 

Δυστυχώς, παρατηρείται μια διακριτική μεταχείριση από τη ΔΟΕ προς όφελος της 9 

Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (I.T.U.C). Η δέσμευση της ΔΟΕ στην τριμερή 10 

διαβούλευση και συνεργασία, επιβάλλει όπως αυτή μεταχειρίζεται ισότιμα όλες τις 11 

συνδικαλιστικές οργανώσεις με παγκόσμια δράση. Απαιτείται να γίνει σεβαστή η 12 

πολύχρονη δράση και προσφορά της ΠΣΟ, καθώς και το εκτόπισμα και η ιστορία της, 13 

που είναι η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση- μέλος της ΔΟΕ και σε καμιά περίπτωση 14 

δεν μπορεί να τυγχάνει ετεροβαρούς μεταχείρισης. 15 

 16 

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να μελετά, αλλά και να αξιολογεί τις διαπιστώσεις και τα 17 

συμπεράσματα της Δ.Ο.Ε. με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους 18 

προς όφελος του καθημερινού αγώνα, που διεξάγει για την υπόθεση των 19 

εργαζομένων. 20 

 21 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ( ΕΟΚΕ) 22 

 23 

Η ΕΟΚΕ συστάθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης, με τη συμμετοχή 24 

εκπροσώπων  οργανώσεων και φορέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, που 25 

προτείνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και διορίζονται από το 26 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  27 

 28 

Διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο έναντι των τριών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκό 29 

Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), εκδίδοντας 30 

γνωμοδοτήσεις που καλύπτουν κοινωνικά́, οικονομικά́, γεωργικά́ και περιβαλλοντικά ́31 

θέματα.  32 

 33 

 Τα μέλη είναι κατανεμημένα σε 3 ομάδες: 34 

  35 

(1) Ομάδα εργοδοτών. 36 

(2) Ομάδα εργαζομένων (τα μέλη προέρχονται από τις Εθνικές Συνδικαλιστικές 37 

Οργανώσεις). 38 

(3) Ομάδα Διαφόρων συμφερόντων (οργανώσεις γεωργών, βιοτεχνών, καταναλωτών, 39 

οικολόγων κ.λπ). 40 

  41 

Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής και έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να 42 

καταρτίζουν και να υιοθετούν γνωμοδοτήσεις, να συμμετέχουν στις συνόδους της 43 

Ολομέλειας, καθώς και στις συνεδριάσεις των οργάνων και των ομάδων εργασίας της 44 

ΕΟΚΕ των οποίων είναι μέλη. 45 

 46 

Για την κατάρτιση γνωμοδότησης πρωτοβουλίας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της 47 

συνόδου της ολομέλειας μετά από αίτηση του προεδρείου, ενώ η επεξεργασία της 48 

ακολουθεί την ίδια διαδικασία. 49 
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  1 

Στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδοτήσεις και 2 

ψηφίσματα για μια σειρά από ζητήματα, όπως ήταν η πανδημία και οι συνέπειες της, 3 

η εφαρμογή της τηλεργασίας και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι 4 

εργαζόμενοι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το ζήτημα των ελάχιστων μισθών, 5 

προτάσεις για ανάκαμψη των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών από τις 6 

επιπτώσεις της πανδημίας, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 7 

 8 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια βελτιώθηκε η επικοινωνία της ΕΟΚΕ με το 9 

Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντούτοις η γενική εκτίμηση είναι ότι, 10 

λόγω του συμβουλευτικού της ρόλου αλλά και λόγω της σύνθεσης της, η ΕΟΚΕ 11 

αδυνατεί να παρέμβει αποφασιστικά.  12 

 13 

Η Κύπρος συμμετέχει στην ΕΟΚΕ με 6 μέλη και το κάθε μέλος μετέχει στις αντίστοιχες 14 

ομάδες της ΕΟΚΕ ανάλογα με τα θέματα που ενδιαφέρουν και έχουν σημασία για την 15 

οργάνωση που εκπροσωπεί. 16 

 17 

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ στη βάση των θέσεων της πολιτικής και ιδεολογικής 18 

προσέγγισης της οργάνωσης μας, συμμετέχει ενεργητικά, επιδιώκοντας όπου είναι 19 

δυνατό, να κινούνται οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ σε προοδευτικές και ταξικές 20 

προσεγγίσεις. 21 

 22 

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή δίνει τη 23 

δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στα εργασιακά και άλλα ζητήματα στο 24 

χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για σκοπούς 25 

ενημέρωσης τις διάφορες μελέτες και γνωματεύσεις, που ετοιμάζει η ΕΟΚΕ. Επίσης η 26 

παρουσία μας στην ΕΟΚΕ πρέπει να αξιοποιηθεί και για τη διεύρυνση των σχέσεων 27 

μας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 28 

 29 

Ενότητα 4η 30 

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – 31 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 32 

Εισαγωγή 33 

Για την ΠΕΟ, η συλλογικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην καθημερινή δράση. 34 

Η διεξοδική συζήτηση στα σώματα του κινήματος, η τεκμηριωμένη ανάλυση των 35 

δεδομένων, συμβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων.  36 

Για να έχουν όμως νόημα οι αποφάσεις μας και να εφαρμόζονται και στην πράξη, 37 

προϋπόθεση είναι η σωστή λειτουργία των μηχανισμών μας. 38 

Μέσα στις σημερινές, δύσκολες συνθήκες, αυτή η αναγκαιότητα αποκτά ολοένα και 39 

μεγαλύτερη σημασία. 40 
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Δυστυχώς, οι συνθήκες που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι οποίες 1 

δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί, εμπόδισαν την απρόσκοπτη λειτουργία των σωμάτων 2 

και των μηχανισμών μας. 3 

Ωστόσο, βρήκαμε τρόπους να λειτουργούμε συλλογικά και να συναποφασίζουμε για 4 

τα ζητήματα που πρόκυπταν. 5 

Βιώσαμε πρωτόγνωρες εμπειρίες με την πανδημία, διαχειριστήκαμε πολύ σοβαρά 6 

θέματα που επηρέαζαν άμεσα τους εργαζόμενους. Για τον βαθμό που πετύχαμε τους 7 

στόχους που θέσαμε αναλύονται διεξοδικά τα δεδομένα και σε άλλα κεφάλαια της 8 

έκθεσης δράσης. 9 

Η παρουσία στελεχών του Κεντρικού Μηχανισμού της ΠΕΟ στις συνεδρίες των 10 

Διοικητικών Συμβουλίων των Συντεχνιών και των Τμηματικών Συμβουλίων, 11 

εφαρμόζεται σχεδόν καθολικά και αυτό συμβάλλει στη σωστή επικοινωνία και 12 

μεταφορά θέσεων, ενώ την ίδια ώρα λειτουργεί και η αμφίδρομη πληροφόρηση για τη 13 

δράση μας.  14 

Ανάλογη έμφαση πρέπει να δοθεί και στις Επιτροπές των Τμημάτων, τις Τοπικές και 15 

Κλαδικές Επιτροπές. Οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη 16 

σημασία στη σωστή λειτουργία τους. 17 

Χρειάζεται σε αυτά τα συλλογικά σώματα περισσότερη προσπάθεια και σε ότι αφορά 18 

την προετοιμασία, αλλά και σε ότι αφορά το περιεχόμενο τους. Η συμμετοχή των 19 

στελεχών της παραγωγής στην συζήτηση, στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής, η 20 

πιο ενεργητική ανάμιξη τους σε όλες τις διαδικασίες του κινήματος, είναι κρίσιμης 21 

σημασίας ζήτημα, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε επιστάμενα. 22 

Συγκεκριμένη και στοχευμένη δουλειά λοιπόν για αναβάθμιση του περιεχομένου των 23 

συνεδριάσεων αυτών των σωμάτων. Είναι από αυτά τα σώματα, που θα αναδειχθούν 24 

τα μελλοντικά στελέχη. Η σωστή λειτουργία τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στον 25 

καταρτισμό και την προετοιμασία των νέων στελεχών. 26 

Κεφάλαιο 1ον 27 

Η οργανωτική πορεία της ΠΕΟ από το 27ο μέχρι το 28ο Συνέδριο 28 

Η οργανωτική μας δουλειά 29 

Η δημιουργία και η ανάπτυξη του Συνδικαλιστικού Κινήματος της ΠΕΟ, συνδέθηκε και 30 

συνδέεται άρρηκτα με τους αγώνες του κυπριακού λαού για ειρήνη, πρόοδο και 31 

ευημερία. 32 

Η οργανωτική μας δουλειά συνεπώς αποτελεί, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, 33 

κομμάτι της ιστορικής συγκυρίας σε όλα τα επίπεδα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. 34 

Με προσήλωση σε αρχές, με ταξική ανάλυση και δράση, κατορθώναμε διαχρονικά να 35 

διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. 36 



103 
 
 

Χωρίς ισχυρή οργανωτική συγκρότηση, χωρίς την ύπαρξη ενός μαζικού και μαχητικού 1 

κινήματος, δεν υπάρχει στέρεο έδαφος για υλοποίηση των στόχων και των 2 

επιδιώξεων της ΠΕΟ. Όσο καλές και επεξεργασμένες θέσεις και αν έχουμε δεν είναι 3 

από μόνες τους που θα υλοποιηθούν. 4 

Είναι για αυτό που το 27ο συνέδριο αποφάσισε την πραγματοποίηση Παγκύπριας 5 

Οργανωτικής Συνδιάσκεψης, ακριβώς για να ενδιατρίψουμε στα οργανωτικά και να 6 

πάρουμε αποφάσεις, που θα καθοδηγούν πιο εξειδικευμένα τη δράση μας σε αυτό 7 

τον πολύ σημαντικό τομέα. 8 

Η Οργανωτική Συνδιάσκεψη έγινε την 1η Μαρτίου 2019 και ήταν αρκετά πετυχημένη. 9 

Παρευρέθηκαν 434 αντιπρόσωποι από όλες τις Συντεχνίες και τους κλάδους που 10 

καλύπτει η ΠΕΟ. 11 

Έγινε σε βάθος συζήτηση με βάση το έγγραφο που ετοιμάστηκε και το οποίο κάλυψε 12 

με επάρκεια όλα τα σύγχρονα ζητήματα, που σχετίζονται με την οργανωτική δουλειά. 13 

Αναλύθηκαν οι αλλαγές που έγιναν και η μετατόπιση στην απασχόληση από τον 14 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα προς τις υπηρεσίες, η συνδικαλιστική πυκνότητα 15 

των Συντεχνιών μας, αλλά και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος, οι τάσεις που 16 

εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια με τον πολυκερματισμό του συνδικαλισμού, η 17 

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και άλλα. 18 

Έμφαση φυσιολογικά δόθηκε στην οργανωτική ανάπτυξη μέσα από την οργάνωση 19 

νέων επιχειρήσεων, αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως η λειτουργία των μηχανισμών, 20 

η παρουσία της ΠΕΟ στην ύπαιθρο και άλλα. 21 

Για όλα αυτά τα ζητήματα πήραμε συγκεκριμένες αποφάσεις. 22 

Δυστυχώς τα δεδομένα με την πανδημία που ακολούθησε δεν επέτρεψαν την πλήρη 23 

υλοποίηση των αποφάσεων. Το ΚΟΓ έθεσε ξανά ενώπιον των σωμάτων το ζήτημα 24 

και ήδη έχει αρχίσει η συστηματική ενασχόληση με στόχο την πλήρη εφαρμογή. 25 

Την περίοδο συνεπώς που ανασκοπούμε είχαμε ενώπιον μας πρωτόγνωρα 26 

δεδομένα. Ενώ αρχίσαμε με θετικά αποτελέσματα και βάσιμα εκτιμούσαμε ότι 27 

αρχίσαμε να ξεπερνούσαμε τις επιπτώσεις της κρίσης μέχρι το 2019, ήρθε η 28 

πανδημία για να ανατρέψει αυτή την θετική οργανωτική πορεία. 29 

 30 

Παρόλες τις δυσκολίες, βρήκαμε τους τρόπους προσαρμόζοντας τη δουλειά μας 31 

ανάλογα με τους περιορισμούς που επιβάλλονταν με τα διατάγματα, να συνεχίσουμε 32 

να έχουμε επαφή με τα μέλη μας και να λειτουργούν οι μηχανισμοί μας. 33 

Παλέψαμε με την αντίληψη που θεωρεί ως βαρίδι τις συλλογικές συμβάσεις και τις 34 

ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Είχαμε πολύ σημαντικές επιτυχίες σε αυτό τον 35 
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τομέα, ιδιαίτερα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα συμβάλουν στην εφαρμογή των 1 

Συλλογικών Συμβάσεων στην Ξενοδοχειακή και Οικοδομική βιομηχανία. 2 

Βιώσαμε προσπάθειες να απαξιώσουν τον ρόλο του Συνδικαλιστικού Κινήματος με 3 

μεθόδους επικίνδυνες, που αν επικρατήσουν θα είναι πισωγύρισμα. Για παράδειγμα, 4 

η προσπάθεια να οδηγήσουν ομάδες εργαζομένων εναντίον άλλων ομάδων, όπως 5 

π.χ ανέργους εναντίον μεταναστών ή ιδιωτικών υπαλλήλων εναντίον δημοσίων 6 

υπαλλήλων, δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Η τυχόν διάσπαση των 7 

δυνάμεων της εργασίας θα βοηθήσει να επιβάλουν τα άνομα σχέδια τους. 8 

Η προσπάθεια τους αυτή έχει επιδράσει σε σημαντικό βαθμό στην κοινή γνώμη και 9 

σε συνδυασμό με τη γενικότερη απαξίωση, που παρατηρείται σήμερα, δημιουργούν 10 

πιο άμεση ανάγκη να αντιδράσουμε πιο αποφασιστικά, προβάλλοντας τις δικές μας 11 

αρχές και αξίες, με την εντατικοποίηση της επαφής και την αποτελεσματικότερη 12 

στήριξη των εργαζομένων.  13 

Η απάντηση μας πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Ενίσχυση της οργανωτικής μας 14 

βάσης. Μαχητικά και διεκδικητικά, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 15 

Έτσι λοιπόν, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δράση 16 

μας, εντείνοντας τους σχεδιασμούς μας, με εμπλοκή όλων των μηχανισμών μας και 17 

σε όλα τα επίπεδα, με στόχο μια ακόμα πιο ισχυρή και μαζική ΠΕΟ. 18 

Παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωτικότητα 19 

Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις, ρυθμισμένες με συλλογικές συμβάσεις σε σταθερές 20 

θέσεις εργασίας, δημιουργούν θετική επίδραση στη συνδικαλιστική πυκνότητα. 21 

Όπως διαπιστώσαμε το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα μετά το μνημόνιο του 2013, 22 

με πρόσχημα την κρίση εντάθηκαν οι προσπάθειες της εργοδοσίας, που στοχεύουν 23 

στην υποτίμηση της αξίας της εργασίας, μέσα από την αποδυνάμωση του 24 

Συνδικαλιστικού Κινήματος και στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, όπως 25 

αυτές λειτουργούν στο θεσμοθετημένο πλαίσιο που έχουμε στην Κύπρο.  26 

Μέσα από αυτή την προσπάθεια, διευρύνθηκαν μορφές απασχόλησης, που 27 

αυξάνουν την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπως είναι η μερική 28 

απασχόληση, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα προσωπικά συμβόλαια, η 29 

εργοδότηση με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, η ανάθεση εργασιών σε 30 

εξωτερικούς συνεργάτες και η εργασία με το κομμάτι. Μέσα στην πανδημία μεγάλωσε 31 

απότομα και το μερίδιο των εργαζομένων, που εργάζονταν από το σπίτι. Το ζήτημα 32 

της τηλεργασίας ήρθε για να μείνει, οπότε θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για 33 

ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων για αυτούς τους εργαζόμενους. 34 

Το εξοργιστικό είναι ότι πρωταγωνιστής σε αυτές τις μορφές απασχόλησης είναι η ίδια 35 

η Κυβέρνηση. Ιδιαίτερα η αγορά υπηρεσιών έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στον 36 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών στα 37 
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απογευματινά προγράμματα του Υπ. Παιδείας για επαναφορά σε καθεστώς μισθωτής 1 

εργασίας των 5 σχεδόν χιλιάδων εργαζομένων είναι ενδεικτικός της κατάστασης που 2 

επικρατεί. 3 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι αυτές οι μορφές στον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσονται 4 

κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, όπου η οργάνωση των 5 

εργαζομένων είναι πιο δύσκολη. Σε αυτούς τους τομείς είναι που εργάζονται μαζικά 6 

και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, νέοι εργαζόμενοι. Το γεγονός αυτό 7 

συνδέεται με τη συρρίκνωση της απασχόλησης στον πρωτογενή και βιομηχανικό 8 

τομέα και την παράλληλη διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών.  9 

Άλλες μορφές εργασίας που παρατηρούνται στην Κύπρο και εξυπηρετούν τα ίδια 10 

συμφέροντα, είναι η εποχική απασχόληση, η οποία εφαρμόζεται κύρια στους τομείς 11 

της γεωργίας, κτηνοτροφίας και στα ξενοδοχεία. 12 

Τέτοια φαινόμενα, στις συνθήκες που δημιούργησε η κρίση, εντείνονται, ενώ 13 

μειώνονται οι αντιστάσεις των εργαζομένων, ιδιαίτερα των ανέργων, που ψάχνουν 14 

εργασία. 15 

Στις σημερινές συνθήκες, το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου και ιδιαίτερα η ΠΕΟ, 16 

θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει, αντιμετωπίζοντας 17 

αποτελεσματικά τέτοια φαινόμενα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αφορούν 18 

αμφισβήτηση και παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων.  19 

Σημειώνουμε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδράσαμε σωστά και 20 

αποτελεσματικά και αποτρέψαμε μεθοδεύσεις των εργοδοτών για μονομερή 21 

εφαρμογή τέτοιων ρυθμίσεων. Την περίοδο που ανασκοπούμε δόθηκαν 22 

αποφασιστικοί αγώνες σε αρκετούς κλάδους, οι οποίοι είχαν αποτέλεσμα και έστειλαν 23 

το μήνυμα ότι η ΠΕΟ παραμένει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για υπεράσπιση των 24 

κατακτήσεων της εργατικής τάξης. 25 

Μια τάση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και συνδέεται ασφαλώς με όσα 26 

αναφέρονται πιο πάνω, είναι η μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Αν και αυτό 27 

αποτελεί παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο, στην Κύπρο παραδοσιακά είχαμε 28 

ψηλό ποσοστό οργανωτικότητας, που έφτασε μέχρι και το 80% περίπου. Σήμερα είναι 29 

κοντά στο 50% και παρά τη μείωση, συγκριτικά με άλλες χώρες, είναι ψηλό ποσοστό. 30 

Είναι φανερό ότι, εκεί που οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, 31 

εκεί είναι που υπάρχει και πολύ ψηλό ποσοστό οργάνωσης.  32 

Αυτό όμως που σήμερα έχει ενταθεί είναι η αλλαγή του συσχετισμού. Έχει μεγαλώσει 33 

δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων, που είναι ανοργάνωτοι και εργάζονται χωρίς 34 

συλλογικές συμβάσεις. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και μέσα σε 35 

οργανωμένες επιχειρήσεις, αυξάνονται οι ανοργάνωτοι και έχουμε το φαινόμενο μέσα 36 

στην ίδια επιχείρηση να υπάρχουν εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων. 37 
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Για την ανατροπή αυτού του αρνητικού συσχετισμού που διαμορφώθηκε, χρειάζεται 1 

να παλέψουμε για τη θεσμοθέτηση μέτρων, που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία. 2 

Οι επιτυχίες που είχαμε στην Οικοδομική και Ξενοδοχειακή βιομηχανία ανοίγουν 3 

δρόμους και για άλλους κλάδους. 4 

Να σημειώσουμε εδώ ότι η σημαντική κατάκτηση, που είχαμε με τη νομοθεσία που 5 

θεσμοθετεί τη διαδικασία οργάνωσης, δεν αξιοποιήθηκε όπως αναμέναμε. Σε πολύ 6 

λίγες περιπτώσεις την αξιοποιήσαμε και είναι θετικό ότι σε όλες πετύχαμε την 7 

οργάνωση των εργαζομένων. Συνεπώς, ενώ ως εργαλείο είναι χρήσιμο, δεν 8 

κατορθώσαμε να το αξιοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. 9 

Στόχος είναι η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος των ελεύθερων συλλογικών 10 

διαπραγματεύσεων, με την υιοθέτηση όμως των βελτιώσεων που προτείνουμε για 11 

εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, όπως αυτά περιγράφονται με σαφήνεια σε 12 

άλλα κεφάλαια της έκθεσης. 13 

Παράλληλα, θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες και συγκροτημένες 14 

πρωτοβουλίες για οργάνωση των εργαζομένων σε νέους κλάδους, οι οποίοι να 15 

καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις. 16 

Για όλα αυτά τα ζητήματα αποφασίσαμε στην Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη 17 

πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Είναι η ώρα της υλοποίησης με αποφασιστικότητα. 18 

Κυπριακή Οικονομία και Οργανωτικότητα 19 

Σημαντικό ρόλο στην οργανωτική μας ανάπτυξη διαδραματίζει η γενικότερη 20 

κατάσταση της οικονομίας. Ανασκοπούμε μια πολύ ιδιόμορφη και δύσκολη περίοδο, 21 

αφού δύο διαδοχικές κρίσεις δημιουργούν αρνητικά δεδομένα στην απασχόληση και 22 

τις εργασιακές σχέσεις. 23 

Η μεγάλη ύφεση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο μετά το 2013, ως αποτέλεσμα 24 

του καταστροφικού μνημονίου, ήταν αρνητικός παράγοντας. Τα πρωτόγνωρα 25 

επίπεδα της ανεργίας επηρέασαν δυσμενώς την πυκνότητα του Συνδικαλιστικού 26 

Κινήματος. Η ύφεση, επηρέασε σε μεγαλύτερο συγκριτικά βαθμό, κλάδους της 27 

οικονομίας που παραδοσιακά είχαμε ψηλή οργανωτικότητα, όπως π.χ. οι Κατασκευές 28 

και η Βιομηχανία. 29 

Την ώρα που φάνηκε να μετριάζονται οι επιπτώσεις και άρχισε δειλά-δειλά να 30 

βελτιώνεται η οργανωτική μας θέση και να ανακτούμε δυνάμεις μάς βρήκε η 31 

υγειονομική κρίση, που μας πήρε ξανά πίσω οργανωτικά. 32 

Στη δική μας την αντίληψη, χρειάζονται πολιτικές που να δημιουργούν ανάπτυξη με 33 

κοινωνικό όφελος. Που θα δημιουργεί δηλαδή σταθερές και ποιοτικές θέσεις 34 

εργασίας, σε συνδυασμό με την προώθηση των θέσεων μας για προστασία της 35 

απασχόλησης και των συλλογικών συμβάσεων.  36 
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Είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στην οργανωτική πορεία του συνδικαλιστικού 1 

κινήματος της ΠΕΟ μέσα στις νέες συνθήκες, παραθέτοντας μερικά στοιχεία, τα οποία 2 

θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 3 

Ψηλά στις προτεραιότητες της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της, πάντοτε είναι η 4 

οργάνωση του γυναικείου εργατικού δυναμικού, που τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει 5 

εισέλθει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες μέλη της ΠΕΟ αποτελούν 6 

σήμερα το 1/3 του συνόλου των μελών. Μεγάλος αριθμός γυναικών εργοδοτείται σε 7 

ανοργάνωτους κλάδους και με καθεστώς ευέλικτης και άτυπης μορφής 8 

απασχόλησης. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ακόμα πιο καλά 9 

αποτελέσματα, αφού κατά γενική ομολογία, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε άτυπες 10 

και αρρύθμιστες θέσεις εργασίας και συνεπώς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 11 

συνδικαλιστική προστασία.  12 

Είναι φανερό ότι η αύξηση της συμμετοχής της γυναίκας στο συνδικαλιστικό κίνημα 13 

μπορεί και πρέπει να προέλθει από την οργάνωση των νέων κλάδων της οικονομίας, 14 

κυρίως του τομέα των υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να γίνουν 15 

συντονισμένες προσπάθειες και να εντατικοποιηθούν προγράμματα επαφής, σε 16 

συνδυασμό με επεξεργασία θέσεων για τις γυναίκες αλλά και με τους υπόλοιπους 17 

εργαζόμενους στους κλάδους αυτούς. 18 

Μεγαλύτερη αδυναμία παρουσιάζουμε στην οργάνωση νέων εργαζομένων. Σταδιακά, 19 

μειώνεται ο αριθμός των νεοεισερχομένων μελών, που είναι κάτω των 30 χρόνων. 20 

Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι οι νέοι, που στην πλειοψηφία τους είναι 21 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απορροφούνται σε κλάδους χωρίς 22 

συνδικαλιστική παράδοση. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να αγνοούμε τις δικές μας 23 

αδυναμίες στην προσέγγιση των νέων εργαζομένων.  24 

Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι το Κίνημα της ΠΕΟ πρέπει να 25 

ενδυναμώσει την επαφή και την παρέμβασή του σε ζητήματα που αφορούν τους 26 

νέους εργαζόμενους . Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η ανάδειξη και διεκδίκηση 27 

των ιδιαίτερων προβλημάτων, που τους απασχολούν. 28 

Τέλος, μια άλλη καθοριστική παράμετρος είναι η ανάγνωση και η αντιμετώπιση των 29 

πραγματικοτήτων που διαμορφώθηκαν στη σύνθεση της κυπριακής εργατικής τάξης. 30 

Σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, κλάδους με παραδοσιακά ψηλή συνδικαλιστική 31 

πυκνότητα, όπως π.χ. η ξενοδοχειακή βιομηχανία και οι κατασκευές, οι μη Κύπριοι 32 

εργαζόμενοι φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%. Συνεπώς η συνεχής προσπάθεια για 33 

οργάνωση και ένταξη τους στα Συνδικάτα, πρέπει να εντατικοποιηθεί. Στοχευμένα, με 34 

πρόγραμμα, η κάθε Συντεχνία να αφιερώσει περισσότερο χρόνο προς αυτή την 35 

κατεύθυνση. 36 

Συνολικά πέραν από 30% των μελών μας είναι μη Κύπριοι. Η συμμετοχή τους σε 37 

απεργίες και κινητοποιήσεις που είχαμε ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό είναι μεν 38 

θετικό, αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια στην οργάνωση και ένταξή τους 39 

στην καθημερινή δράση του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 40 
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Η πορεία οργανωτικής ανάπτυξης της ΠΕΟ τα χρόνια που ανασκοπούμε 1 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ψηλός βαθμός οργανωτικότητας μιας οργάνωσης, όπως 2 

είναι η ΠΕΟ, και συνεπώς η οργανωτική ισχύς, που διαθέτει, αντανακλάται ανάλογα 3 

στην άρθρωση του λόγου, στη διαπραγματευτική της δύναμη, αλλά και την ευρύτερη 4 

επιρροή που έχει στην κοινωνία. Ιδιαίτερα, αφού λειτουργεί στα πλαίσια ενός 5 

συστήματος εργασιακών σχέσεων, μέσα από το οποίο οι ισορροπίες των δυνάμεων 6 

που το συνιστούν, έχουν καθοριστικό ρόλο, είναι φυσιολογικό να δίνουμε έμφαση 7 

στην οργανωτική μας ανάπτυξη. Η ΠΕΟ, ήταν και συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη σε 8 

αριθμό μελών συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου με ισχυρούς, συγκροτημένους και 9 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς.  10 

Το 27ο Συνέδριο της ΠΕΟ, το οποίο συνήλθε το Νοέμβριο του 2017, είχε ασχοληθεί 11 

ιδιαίτερα και είχε εμβαθύνει στην ανάγκη περαιτέρω οργανωτικής ενδυνάμωσης του 12 

κινήματος. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα της οργανωτικής 13 

δουλειάς, το συνέδριο αποφάσισε και την πραγματοποίηση Παγκύπριας 14 

Οργανωτικής Συνδιάσκεψης για την οποία έγινε αναφορά σε προηγούμενα κεφάλαια. 15 

Στη βάση της συνεδριακής της απόφασης, αλλά και της απόφασης της Παγκύπριας 16 

Οργανωτικής Συνδιάσκεψης, που ακολούθησε, προσπαθήσαμε να στηριχθεί η 17 

οργανωτική δράση την περίοδο που ανασκοπούμε. 18 

Προσέξαμε τη λειτουργία των μηχανισμών μας, ώστε να καταστούν πιο ουσιαστικοί 19 

και αποδοτικοί, με την παράλληλη προσπάθεια αλλαγών της οργανωτικής μας δομής 20 

για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αποφασισθεί και 21 

προχωρεί η υλοποίηση της συγχώνευσης της Συντεχνίας Οικοδόμων με την 22 

ΣΕΜΜΗΚ. 23 

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο είχαμε μια σημαντική εξέλιξη που επίδρασε στην 24 

οργανωτική μας δουλειά αλλά και στην δομή, ιδιαίτερα των Τμηματικών Συμβουλίων. 25 

Με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, υποχρεωθήκαμε να καταργήσουμε τα ΕΤΚΑ. Αυτό 26 

είχε ως αποτέλεσμα, πέραν των άλλων, να αφαιρεθεί μια σημαντική δραστηριότητα 27 

από τα Τ.Σ και τα Επαρχιακά Λογιστήρια. Είναι για αυτό που σε όλες τις Επαρχίες, 28 

με εξαίρεση τη Λεμεσό, οι Γραμματείς των Τ.Σ δεν είναι πλήρως απασχολούμενα 29 

στελέχη, αλλά διατηρούν παράλληλα και τα καθήκοντα τους στη Συντεχνία από την 30 

οποία προέρχονται. Αλλαγές έγιναν και στους μηχανισμούς των Τ.Σ και των 31 

Λογιστηρίων, αφού όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, έχει μειωθεί σημαντικά ο όγκος 32 

εργασίας τους.   33 

Συνεχίσαμε να παίρνουμε καινοτόμες αποφάσεις, οι οποίες βοήθησαν τόσο τη 34 

λειτουργία μας όσο και την οργανωτική μας ανάπτυξη όπως π.χ. το νέο 35 

μηχανογραφικό πρόγραμμα, το οποίο μας δίνει μεγάλες δυνατότητες πιο σωστής 36 

παρακολούθησης της δουλειάς μας. 37 

Οργανωτικά Αποτελέσματα  38 
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Τα αποτελέσματα που είχαμε κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, είναι φανερό ότι 1 

παρά τα αρνητικά δεδομένα λόγω της κρίσης, αντέξαμε στις πιέσεις, περιορίσαμε τις 2 

απώλειες και από το 2016 είμαστε σε πορεία επανάκτησης των δυνάμεων μας. 3 

Δυστυχώς η ανοδική πορεία ανατράπηκε το 2020 με την πανδημία και για 4 

αντικειμενικούς λόγους παρουσιάσαμε υποχώρηση. Ο τουρισμός, που είναι ο 5 

μεγαλύτερος μας κλάδος, ουσιαστικά παραμένει σε αναστολή από τον Νοέμβριο του 6 

2019 με τη μείωση στα μέλη και τις συνδρομές να ξεπερνούν το 50% το 2020. 7 

Τα αποτελέσματα στους βασικούς οργανωτικούς τομείς του πλάνου, που είναι η 8 

οργάνωση νέων μελών, των νέων επιχειρήσεων, οι συνδρομές και τα μέλη, 9 

αποδεικνύουν τα πιο πάνω αφού: 10 

(α) Στην είσπραξη των συνδρομών, συγκριτικά με το 2016 μέχρι το 2019 (πριν δηλαδή 11 

την πανδημία)  έχουμε αύξηση 4,06% ή σε ποσά το 2019 εισπράξαμε 141.420 ευρώ 12 

περισσότερα σε σχέση 2016. Το 2020 λόγω της πανδημίας είχαμε συγκριτικά με τον 13 

προηγούμενο χρόνο, το 2019, μείωση 16,8% ή σε ποσό 610.389 λιγότερα. Οι 14 

συνδρομές είναι το βασικότερο έσοδο στους προϋπολογισμούς μας. Η απώλεια 15 

τόσων εσόδων αντιμετωπίστηκε με τη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να συνεχίσει 16 

απρόσκοπτα η λειτουργία των μηχανισμών μας.  17 

Η μείωση των συνδρομών δεν οφείλεται μόνο στη μείωση των μελών, αλλά και στη 18 

μείωση του ποσού της συνδρομής από τα μέλη. Ιδιαίτερα σε κλάδους που 19 

επηρεάστηκαν από την πανδημία, όπως τα ξενοδοχεία για παράδειγμα, η μείωση 20 

είναι τεράστια. 21 

(β) Στην οργάνωση Νέων Επιχειρήσεων, στα τέσσερα χρόνια που ανασκοπούμε, 22 

οργανώσαμε 707 έναντι 789, τα χρόνια 2012 – 2016, που αφορούσαν το 23 

προηγούμενο συνέδριο. Συγκριτικά, ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, αφού στο 24 

προηγούμενο συνέδριο η ανασκόπηση ήταν για πέντε χρόνια, ενώ τώρα για τέσσερα. 25 

Ενώ δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων, που οργανώσαμε, 26 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που είχαμε, εντούτοις είναι φανερό ότι η αδυναμία 27 

μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι λίγες από αυτές είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Παρά τις 28 

προσπάθειες που έγιναν, παρά τις αποφάσεις που πήραμε, χρειάζεται πιο 29 

αποφασιστική προσπάθεια. 30 

 (γ) Εγγράψαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια 25.071 νέα μέλη συγκριτικά με 30.964 τα 31 

προηγούμενα πέντε χρόνια (2012 – 2016). Η μείωση αιτιολογείται αφενός γιατί η 32 

ανασκόπηση είναι για τέσσερα και όχι πέντε χρόνια και αφετέρου η δραστική μείωση 33 

που είχαμε το 2020 (3777 νέα μέλη έναντι 7395 το 2019) λόγω της πανδημίας. Όπως 34 

διαπιστώνουμε και στον τομέα των νέων επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των νέων 35 

μελών προέρχεται μέσα από τις ήδη οργανωμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι μεν θετικό, 36 

αλλά από μόνο του δεν θα αναπληρώσει τις απώλειες που είχαμε. Είναι για αυτό που 37 

ξανατονίζουμε τη σημασία της οργάνωσης νέων επιχειρήσεων. 38 

(δ) Αναφορικά με τα μέλη εφόρου, είναι σχεδόν σταθερή η εικόνα μας αφού η μείωση 39 

είναι γύρω στο 3%. Συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο 2012 – 2016 που η 40 

μείωση ανήλθε στο 30% είναι σαφής η διαφορά. 41 

 42 
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Επαφή με τους εργαζόμενους 1 

 2 

Η πορεία του κινήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πόσο και σε ποιο βαθμό 3 

καταφέρνει να ενδυναμώνει τη σχέση του με τους εργαζόμενους και να βρίσκεται σε 4 

συνεχή επαφή μαζί τους.  5 

Η κάθε περίοδος έχει τις δικές της ιδιομορφίες γι’ αυτό προσαρμοζόμαστε ανάλογα. 6 

Σήμερα, οι συνθήκες επιβάλλουν να εργαστούμε σκληρά και να ξεπεράσουμε τους 7 

εαυτούς μας για να ανταποκριθούμε. 8 

Η ΠΕΟ είναι δημιούργημα των εργαζομένων. Είναι το αποτέλεσμα της 9 

συνειδητοποίησης από την πλευρά τους ότι ο κάθε ένας μόνος του είναι αδύναμος να 10 

αντιμετωπίσει την πίεση και την εκμετάλλευση των εργοδοτών. Ενωμένοι, όμως, 11 

αποκτούν συλλογική ισχύ και διαπραγματευτική δύναμη.  12 

Για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους εργαζόμενους θα πρέπει πάνω απ’ όλα να 13 

εκφράζουμε έμπρακτα, τα προβλήματα τους. Να αφουγκραζόμαστε τις έγνοιες, τις 14 

ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. 15 

Να μας αισθάνονται οι εργαζόμενοι όχι ως μεσολαβητές, που θα ακούσουμε το 16 

πρόβλημα και θα αναλάβουμε απλώς τη διεκπεραίωση του, αλλά να μας αισθάνονται 17 

ως καθοδηγητές, συμπαραστάτες στο πρόβλημα τους, που υπεύθυνα θα το 18 

αναλάβουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. 19 

Πέρα των πιο πάνω, δίνουμε επίσης σημασία στην ποιότητα ζωής, στα ενδιαφέροντα, 20 

στην υγεία, στη στέγαση, στην ψυχαγωγία, στην ανάπαυση των εργαζομένων, 21 

στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας δράσης.  22 

Βασικός στόχος των στελεχών της ΠΕΟ πρέπει να είναι η διαμόρφωση μελών με 23 

ταξική συνείδηση προβάλλοντας τη σημασία της οργάνωσης, της συλλογικότητας, 24 

του αγώνα, και της διεκδίκησης. 25 

Η επαφή των στελεχών του κινήματος με τους εργαζόμενους είναι αυτή που διατηρεί, 26 

δυναμώνει και ατσαλώνει τη σχέση της ΠΕΟ με την κοινωνία . 27 

Επαφή με τους τόπους δουλειάς 28 

 29 

Η επαφή  γίνεται μέσα από τα προγράμματα των καθημερινών επιθεωρήσεων των 30 

επαγγελματικών στελεχών στους τόπους δουλειάς, αλλά και από προγράμματα 31 

επισκέψεων των ηγετικών στελεχών, τα οποία καταρτίζονται από το ΚΟΓ ή τα Τ.Σ, 32 

συνήθως με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες εκστρατείες, όπως η 8η του Μάρτη και η 33 

Πρωτομαγιά. Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες μας στον τομέα αυτό δείχνουν ότι και οι δύο 34 

μορφές επαφής είναι αναγκαίες. Υπάρχει όμως υποχώρηση σε αυτό τον τομέα και 35 

για αντικειμενικούς, αλλά και για υποκειμενικούς λόγους. Η πανδημία έχει ασφαλώς 36 

επιδράσει αρνητικά σε αυτό τον τομέα. 37 

Οι επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 38 

μετατρέπονται σε μια απλή επίσκεψη. Θα πρέπει να είναι ουσιαστικές με ποιοτικό 39 
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περιεχόμενο. Αξιοποιώντας τον χρόνο κυρίως του διαλείμματος, μάς δίνεται η 1 

ευκαιρία να συζητήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας. 2 

Είναι γεγονός ότι η αναπόφευκτη μείωση του έμμισθου μηχανισμού, ενδεχόμενα να 3 

έχει δημιουργήσει επιπρόσθετο φόρτο στα στελέχη μας. Από την άλλη όμως, 4 

αναντίλεκτα σήμερα η ανάγκη να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους είναι ίσως 5 

κρίσιμη παράμετρος για την περαιτέρω οργανωτική μας ανάπτυξη. 6 

Ο συχνός, ακόμη και καθημερινός έλεγχος σε αυτό τον τομέα της δουλειάς μας, είναι 7 

αναγκαίος. Ο καθορισμός για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά της συχνότητας 8 

επιθεώρησης, να μπει στο μικροσκόπιο των συντεχνιών και να ελέγχεται η εφαρμογή 9 

του με συγκεκριμένο τρόπο. Ιδιαίτερα στις μεσαίους και μεγάλους τόπους δουλειάς, 10 

δεν νοείται να μην είναι τουλάχιστο εβδομαδιαία η επιθεώρηση. 11 

Η δημιουργία δικών μας δομών για εξυπηρέτηση του πιο πάνω στόχου, όπως π.χ. τα 12 

αναπαυτήρια, οι κατασκηνώσεις, τα Ταμεία Ευημερίας, έχουν δώσει μια διάσταση 13 

στην ποιοτική ανάπαυση των εργαζομένων, είναι κατακτήσεις που είχαν θετική 14 

συμβολή στην πορεία μας. Ούτε όμως και σε αυτά τα θέματα έχουν εξαντληθεί τα 15 

περιθώρια. Ιδιαίτερα μετά την απώλεια των ΕΤΚΑ με την εφαρμογή του ΓεΣΥ πρέπει 16 

σύντομα να ολοκληρωθεί ο προβληματισμός που άρχισε στο κίνημα για το πώς 17 

αποκαθιστούμε την απώλεια τους με νέες υπηρεσίες. 18 

Η οργάνωση νέων τόπων δουλειάς και νέων μελών είναι ασφαλώς διεύρυνση των 19 

σχέσεων της ΠΕΟ με τους εργαζόμενους. Μια διεύρυνση που έχει πιο άμεση σχέση 20 

με τη δυνατότητα του κινήματος να διαδραματίζει αποτελεσματικά το ρόλο του.  21 

Το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα στις δοσμένες συνθήκες να δημιουργήσουμε 22 

σχέσεις με χιλιάδες νέους εργαζόμενους, οργανώνοντας τους στην ΠΕΟ, δείχνει ότι 23 

βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε είναι ακόμη 24 

πολύ μεγάλη και γι’ αυτό οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν. 25 

Η σχέση μας με όλους τους εργαζόμενους είναι μια διαδικασία συνεχής, επίμονη και 26 

επίπονη. Η διαδικασία αυτή πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμα ένταση διότι 27 

αυτό επιβάλλουν οι απαιτήσεις των καιρών. 28 

Βασικός στόχος των στελεχών της ΠΕΟ πρέπει να είναι η διαμόρφωση μελών με 29 

ταξική συνείδηση, προβάλλοντας τη σημασία της οργάνωσης, της συλλογικότητας, 30 

του αγώνα, και της διεκδίκησης. 31 

Η επαφή των στελεχών του κινήματος με τους εργαζόμενους είναι αυτή που διατηρεί, 32 

δυναμώνει και ατσαλώνει τη σχέση της ΠΕΟ με την κοινωνία. 33 

Η ΠΕΟ είναι γέννημα και θρέμμα των εργαζομένων και ως τέτοια πρέπει να 34 

παραμείνει. Τα θέματα των σχέσεων και επαφών της με τους εργαζόμενους είναι 35 

χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Σ’ αυτά τα χρόνια κατάφερε να επιβιώσει γιατί 36 

ακριβώς, πέραν από τη δράση της είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση των 37 

εργαζομένων.  38 
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Λειτουργία Μηχανισμών  1 

Μέσα στις σημερινές συνθήκες, το κίνημά μας προσδίδει τεράστια σημασία στη 2 

σωστή λειτουργία των μηχανισμών του. Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην αξία της 3 

συλλογικότητας και εκτιμούμε ότι αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στη λήψη ορθών, από 4 

όλες τις απόψεις αποφάσεων. Όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια η κυπριακή 5 

κοινωνία, αυτή η αναγκαιότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Με την αύξηση 6 

των τάσεων του υποκειμενισμού και του ατομικισμού, οι προσπάθειες μας για τη 7 

σωστή λειτουργία των μηχανισμών του κινήματός μας βρίσκουν μπροστά τους 8 

αρκετά εμπόδια. Ανεξάρτητα όμως από τις δυσκολίες και παρά το ότι προσπαθούμε 9 

εν μέρει να εναρμονιζόμαστε με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να χρησιμοποιούμε τα 10 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για να λειτουργούν 11 

σωστά οι μηχανισμοί μας, δίδοντας έμφαση στο πόσο τακτικά συνέρχονται, αλλά 12 

κύρια δίδοντας έμφαση στο περιεχόμενο των συνεδριάσεων των σωμάτων και στον 13 

έλεγχο και την εφαρμογή των αποφάσεών τους.  14 

Πιστεύουμε πως αυτά τα στοιχεία συνεχίζουν να είναι απαραίτητα συστατικά της 15 

λειτουργίας μας και ότι δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με κανένα σύγχρονο 16 

μέσο. Η εκτίμηση μας είναι ότι έγιναν βήματα προόδου, ιδιαίτερα στις συνεδρίες των 17 

Διοικητικών Συμβουλίων των Συντεχνιών και των Τμηματικών Συμβουλίων. Εκεί που 18 

εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα ως προς τη σωστή λειτουργία τους είναι οι 19 

Επιτροπές των τμημάτων των Συντεχνιών και οι Τοπικές και Κλαδικές μας Επιτροπές. 20 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα στους οργανωτικούς στόχους των Συντεχνιών 21 

υπάρχει και ο στόχος για τον αριθμό των συνεδριάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών 22 

των Συντεχνιών και γενικά των σωμάτων. Από βαθμό λειτουργίας της Επαρχιακής 23 

Επιτροπής, εξαρτάται και η αποτελεσματικότητα της δουλειάς της Συντεχνίας.  24 

Η σύγκληση μιας συνεδρίας δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα «μηχανικό» καθήκον, 25 

που θα αποσκοπεί στο να καταγράφει ακόμα μια συνεδρία για να καλυφτεί ο στόχος 26 

ή και η νομική υποχρέωση της Συντεχνίας. Η κάθε συνεδρία θα πρέπει να γίνεται με 27 

έναν συγκεκριμένο στόχο και μετά από μια διαδικασία.  28 

Η σωστή προετοιμασία της συνεδρίας, η συμπερίληψη θεμάτων που να κεντρίζουν 29 

το ενδιαφέρον και να αφήνουν περιθώρια συζήτησης και η χρονική διάρκεια της 30 

συνεδρίας, μπορεί να την καταστήσουν ελκυστική για τα μέλη και να παρευρίσκονται, 31 

ή να την κάνουν ανούσια και να την αποφεύγουν. 32 

Έτσι οι συνεδρίες πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες και στοχοπροσηλωμένες για 33 

να είναι και ελκυστικές. Η συλλογικότητα στη δουλειά μας είναι πολύ σημαντικός 34 

παράγοντας για την εκτέλεση των στόχων μας. Αυτή η συλλογικότητα δεν μπορεί να 35 

περιοριστεί μόνο στα έμμισθα στελέχη και στις Γραμματείες των Επ. Επιτροπών. 36 

Πρέπει να εμπλέκονται στην όλη διαδικασία λήψης απόφασης και υλοποίησης της 37 

όλα τα στελέχη που αποτελούν τα καθοδηγητικά σώματα της Συντεχνίας. Έχουμε 38 

καθήκον και υποχρέωση να συγκαλούμε τακτικότατα τις Επαρχιακές Επιτροπές και 39 

έχουμε υποχρέωση όλα τα στελέχη να παρευρισκόμαστε στις συνεδρίες, όταν 40 

καλούμαστε. Οι συνεδρίες της Επαρχιακής Επιτροπής δεν μπορούν να θεωρούνται 41 
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σαν επιλογή που έχει ο Γραμματέας ή η Γραμματεία της Συντεχνίας αν θα τις 1 

συγκαλέσουν. Είναι καταστατική, αλλά και ουσιαστική υποχρέωση.  2 

Η πρόσκληση στις συνεδρίες των Επαρχιακών Επιτροπών, των Γραμματέων των Τ.Σ 3 

και των Γ.Γ των Συντεχνιών, πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Η παρουσία 4 

ανώτερων στελεχών προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνεδρία, αλλά και δίνει τη 5 

δυνατότητα τα στελέχη μας να ενημερωθούν και για άλλα ζητήματα, εκτός αυτών που 6 

απασχολούν τη Συντεχνία. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα.  7 

Ρόλος και λειτουργία Τοπικών Επιτροπών 8 

Η εμφάνιση των Τοπικών Επιτροπών έγινε ταυτόχρονα με την εμφάνιση του 9 

Συνδικαλιστικού Κινήματος της ΠΕΟ και την ίδρυση των πρώτων Συντεχνιών.  10 

Ο ρόλος τους στα δύσκολα εκείνα χρόνια ήταν καθοριστικής σημασίας και βοήθησαν 11 

τα μέγιστα στην μαζικοποίηση και στο στερέωμα του Κινήματος της ΠΕΟ. Από τότε 12 

βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Τα 13 

τελευταία χρόνια αισθανόμαστε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να τονίζουμε τον 14 

ρόλο και τη σημασία που έχουν για το Κίνημά μας οι Τοπικές Επιτροπές.  15 

Αυτή η ανάγκη πηγάζει από το γεγονός ότι η απόσταση που χωρίζει το πώς θέλουμε 16 

και πώς πρέπει να λειτουργούν στην πράξη, μεγαλώνει. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί. 17 

Υπάρχουν τόσο αντικειμενικοί όσο και υποκειμενικοί.  18 

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το Κίνημα δίνει τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερη 19 

σημασία στις Τοπικές Επιτροπές και μέσα από Συνδιασκέψεις, αλλά και Επαρχιακές 20 

συγκεντρώσεις, αναλύει τον ρόλο των Τοπικών Επιτροπών μέσα στις σημερινές 21 

συνθήκες, καθορίζει τους στόχους μας, οι οποίοι είναι εφικτοί και χαράσσει μια πιο 22 

ελπιδοφόρα πολιτική.  23 

Η διαφοροποίηση στο εργασιακό σκηνικό λόγω της κρίσης και η συνειδητή 24 

προσπάθεια της σημερινής Κυβέρνησης για απαξίωση του ρόλου των Συντεχνιών, 25 

έφερε μαζί της και στοιχεία και φαινόμενα, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην ανάδειξη 26 

νέων στελεχών και στην καταξίωσή τους ως δραστήρια τοπικά Συντεχνιακά στελέχη.  27 

Μαζί με αυτά, ο ατομικισμός και ο υποκειμενισμός, δυστυχώς, αναπτύσσονται σε 28 

βάρος του εθελοντισμού. Οι τάσεις αποσυνδικαλιστικοποίησης επιδρούν επίσης 29 

αρνητικά. Με τη μείωση των μελών μας, είχαμε μείωση των στελεχών μας στους 30 

τόπους δουλειάς και των τοπικών επιτροπών μας.  31 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ξανά και να επαναβεβαιώσουμε τη θέση μας ότι οι 32 

Τοπικές Επιτροπές είναι ένα βασικό κομμάτι του Συντεχνιακού μας μηχανισμού και 33 

θα πρέπει να βρούμε τρόπους για καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους. 34 

Να τους δώσουμε περισσότερες εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα να τους διασφαλίσουμε 35 

τα δικαιώματα τους, που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις. Οι Τοπικές Επιτροπές 36 

ήταν και συνεχίζουν να είναι αυτό που λέμε, οι Συντεχνίες στον τόπο δουλειάς. 37 
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Αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτό τον ρόλο των Τοπικών Επιτροπών και 1 

αναγνωρίζοντας πόσο καθοριστικός είναι στην υλοποίηση των στόχων μας πρέπει 2 

να στοχεύουμε στο ζωντάνεμα του θεσμού, στην αναβάθμιση του ρόλου τους, στη 3 

συνεχή εξύψωση του κύρους τους ανάμεσα στους εργοδότες, τους εργαζόμενους και 4 

γενικά τη κοινωνία, όπου βέβαια αυτό είναι δυνατόν. 5 

Η σύγκληση συνδιασκέψεων Τ.Ε από όλες τις Επαρχίες σε μόνιμη ετήσια βάση θα 6 

βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι που ο πήχης των απαιτήσεων μας να 7 

συμβαδίζει με τις ανάγκες των καιρών.  8 

Για να πετύχουν τον στόχο τους οι Τ.Ε χρειάζεται να φροντίσουμε για τη σωστή 9 

λειτουργία τους στη βάση αρχών.  10 

Δηλαδή: 11 

- Εκλογή Τ.Ε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 12 

- Τακτική επαφή με τα μέλη των Τ.Ε και ενημέρωση τους για τα θέματα, που 13 

απασχολούν τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου κλάδου. 14 

- Να φροντίσουμε η λειτουργία των Τ.Ε να είναι ουσιαστική, με τακτικές 15 

συνεδρίες, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία τους. Υπεύθυνος για τη 16 

διασφάλιση είναι ο επιθεωρητής, που επιθεωρεί τον τόπο δουλειάς. 17 

- Να συνεχίσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις προσπάθειες για συνεχή 18 

επιμόρφωση των μελών των Τ.Ε. 19 

- Το κύριο, είναι η ενθάρρυνση των τοπικών μας στελεχών στον χώρο εργασίας 20 

να διαδραματίζουν ηγετικό / καθοδηγητικό ρόλο, κάτι που προϋποθέτει την 21 

εμπλοκή τους στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, στοιχείο το οποίο 22 

βοηθά τα μέγιστα την προσπάθεια μας, ως προς τον κύριο μας στόχο, που είναι 23 

η επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων. Αποτελεί επίσης κίνητρο για 24 

τα τοπικά μας στελέχη η άμεση εμπλοκή τους στις διαπραγματεύσεις γιατί αυτό 25 

τούς προσφέρει την ηθική ικανοποίηση, αλλά και την αναγνώριση ότι έχουν 26 

ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων, που αφορούν τους 27 

εργαζόμενους. 28 

- Το ΚΟΓ να μελετήσει τρόπους έτσι που η εκλογή και λειτουργία τοπικών 29 

επιτροπών, να είναι μέρος του οργανωτικού πλάνου, να ελέγχεται η δουλειά και 30 

να λαμβάνεται υπόψη στην άμιλλα μεταξύ των Συντεχνιών. 31 

 32 

Επαφή με την Ύπαιθρο  33 

Η σύνδεση μας με την Ύπαιθρο, ιδιαίτερα στα πιο παλιά χρόνια, όταν λειτουργούσαμε 34 

παραρτήματα, βοηθούσε ουσιαστικά στη συνδικαλιστική και οργανωτική μας δράση.  35 

Από την επαφή και τη σχέση με την ύπαιθρο, πέρα του οφέλους που είχαμε στον καθ’ 36 

αυτό οργανωτικό τομέα, είχαμε ακόμα ένα σημαντικό όφελος ως Συνδικαλιστικό 37 

Κίνημα, τη σχέση και επαφή μας με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους 38 

καταστηματάρχες, γενικά τους μικρομεσαίους, οι οποίοι είναι οι κοινωνικοί μας 39 

σύμμαχοι. Η σχέση μας με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας εδράζεται πάνω στη 40 
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συναντίληψη και την αλληλοκατανόηση και θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτή η σχέση 1 

να ενδυναμώνεται συνεχώς.  2 

Η παρουσία μας στην ύπαιθρο και στους τόπους κατοικίας των εργαζομένων 3 

υποβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια.  4 

Με εξαίρεση, και αυτό θα πρέπει να τονιστεί, την ΕΚΥΣΥ, η οποία αναπτύσσει τη 5 

δράση της στους τόπους κατοικίας.  6 

Ασφαλώς οι συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές. Χρειάζεται σήμερα να ασχοληθούμε 7 

επιστάμενα με το θέμα. Να λάβουμε υπόψη τις πραγματικότητες και να θέσουμε 8 

υλοποιήσιμους στόχους.  9 

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι υποτιμήσαμε τα τελευταία χρόνια αυτό τον τομέα. 10 

Δεν ήταν ψηλά στις προτεραιότητες μας, με αποτέλεσμα να αδρανήσει η επαφή μας 11 

με την ύπαιθρο. 12 

Πρέπει το θέμα Ύπαιθρος να μπει πάνω σε μια νέα πιο μόνιμη βάση. Ολόκληρο το 13 

κίνημα της ΠΕΟ και ο μηχανισμός του πρέπει να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια. 14 

Κάθε επαγγελματικό στέλεχος να έχει υπό την ευθύνη του ένα ή περισσότερα χωριά, 15 

τα οποία σε συνεννόηση και με την ΕΚΥΣΥ να επιθεωρεί και να βοηθά. 16 

Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να έχει καλύτερη παρουσία η ΠΕΟ στην ύπαιθρο 17 

και γενικά στους τόπους κατοικίας και παράλληλα να βοηθήσουμε την ΕΚΥΣΥ στη 18 

δική της προσπάθεια για καλύτερη οργάνωση των συνταξιούχων. 19 

Με άξονα τις δραστηριότητες της ΕΚΥΣΥ να πετύχουμε ενίσχυση της παρουσίας της 20 

ΠΕΟ στον τόπο κατοικίας. 21 

Περιεχόμενο δράσης: 22 

- Ενημέρωση – επιμόρφωση. 23 

- Επετειακές εκδηλώσεις. 24 

- Αντιμετώπιση προβλημάτων. 25 

Την ευθύνη για την οργάνωση και την παρακολούθηση αυτής της δουλειάς την έχουν 26 

τα Τ.Σ. της ΠΕΟ, τα οποία θα πρέπει να καθορίζουν πρόγραμμα δράσης, να 27 

καταμερίζουν ευθύνες και να ελέγχουν συστηματικά την εφαρμογή των αποφάσεων 28 

μας σε σχέση με τη βοήθεια προς την ΕΚΥΣΥ και την καλύτερη παρουσία της ΠΕΟ 29 

στους τόπους κατοικίας. 30 

 31 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην οργανωτική δουλειά 32 

Το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, με υποδομή 33 

τελευταίας τεχνολογίας, η οποία είναι αξιόπιστη, ευέλικτη και ασφαλής, καλύπτοντας 34 

όλες της ανάγκες της ΠΕΟ τόσο οργανωτικά όσο και λειτουργικά.  35 
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Ο μεγάλος στόχος που έχει επιτευχθεί από το 2017 είναι η εφαρμογή και λειτουργεία 1 

των νέων προγραμμάτων. Μετά από χρόνια ομαδικής δουλειάς από το τμήμα 2 

πληροφορικής, αλλά και από συνάδελφους, έχουν μπει σε εφαρμογή τα νέα 3 

προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας SAP, που αφορούν το οργανωτικό ενιαίο 4 

πρόγραμμα , το λογιστικό ενιαίο πρόγραμμα, το πρόγραμμα οικοδόμων και τα ΕΤΚΑ. 5 

Τα προγράμματα αυτά είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διαδικασίες της ΠΕΟ, 6 

παρέχοντας τη δυνατότητα για πιο σωστή και ακριβή πληροφόρηση αλλά και 7 

δυνατότητες αυτό- ελέγχου.  8 

Είναι σημαντικό ότι το κάθε στέλεχος της ΠΕΟ μπορεί να έχει πρόσβαση άμεσα σε 9 

όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, δίνοντας του έτσι ένα χρήσιμο και σύγχρονο 10 

εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 11 

οργανωτικής μας δουλειάς.  12 

Έχει όπως διαπιστωθεί ότι οι δυνατότητες του προγράμματος δεν αξιοποιούνται από 13 

τις Συντεχνίες στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 14 

Η αξιοποίηση των δεδομένων που ήδη έχουμε, παράλληλα με την ανάγκη για 15 

εμπλουτισμό και επικαιροποίηση θα συμβάλει στη βελτίωση της επαφής, ενημέρωση 16 

και επικοινωνία με τα μέλη μας. 17 

Έχει μεγάλη σημασία, η επένδυση που έκανε η ΠΕΟ, να αξιοποιείται περισσότερο. Η 18 

πρόσβαση σε άμεση πληροφόρηση είναι σημαντικό εργαλείο, που έχει μεγάλη 19 

οργανωτική σημασία. 20 

Το ΚΟΓ σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ θα θέσουν ως 21 

προτεραιότητα αυτό το θέμα, οργανώνοντας ξανά εκπαίδευση των χρηστών όπου 22 

χρειάζεται, αλλά και πιο στενή παρακολούθηση αξιοποίησης των σημαντικών 23 

δυνατοτήτων που μας δίνει το νέο πρόγραμμα. 24 

Κεφάλαιο 2ον 25 

Τα Σώματα της ΠΕΟ – Βοηθητικά Γραφεία 26 

• Γενικό Συμβούλιο 27 

Το 27ο Συνέδριο της ΠΕΟ εξέλεξε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  Ο τρόπος 28 

εκλογής έγινε με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού (άρθρο 10 παράγραφος 5) που 29 

προνοεί τον καταρτισμό ψηφοδελτίου με αλφαβητική σειρά, τον καθορισμό χωρίς 30 

εκλογή ως μελών Γ.Σ. των εκάστοτε Γραμματέων των Τ.Σ., των Γ.Γ. Συντεχνιών και 31 

του. Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ (άρθρο 6 παράγραφος 13) καθώς και τη διασφάλιση εκλογής 32 

τοπικών στελεχών τουλάχιστον μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των μελών (άρθρο 33 

16 παράγραφος 5). 34 

Eξ’ οφίκιο μέλη του Γενικού Συμβουλίου 35 

1. Μιχάλης Παπανικολάου   Γ.Γ. Οικοδόμων 36 
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2. Μιχάλης Αρχοντίδης   Γ.Γ. ΠΑΣΥΕΚ 1 

3. ΄Αθως Ελευθερίου   Γ.Γ. ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ 2 

4. Χαράλαμπος Πρατσής   Γ.Γ. ΣΕΒΕΤΤΥΚ 3 

5. Παναγιώτης Ρήγας   Γ.Γ. ΣΕΜΜΗΚ 4 

6. Σάββας Τούλουπος   Γ.Γ. ΠΑΣΕΥ 5 

7. Λευτέρης Γεωργιάδης   Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ 6 

8. Αντώνης Νεοφύτου   Γ.Γ. ΣΗΔΗΚΕΚ 7 

9. Χαράλαμπος Ηρακλείδης  Γραμματέας Τ.Σ. Λευκωσίας 8 

10. Ευάγγελος Ευαγγέλου   Γραμματέας Τ.Σ. Αμμοχώστου 9 

11. Δημήτρης Χριστοδούλου  Γραμματέας Τ.Σ. Λεμεσού 10 

12. Μάριος Πρατζιώτης   Γραμματέας Τ.Σ. Λάρνακας 11 

13. Αντρέας Φακοντής   Γραμματέας Τ.Σ. Πάφου 12 

14. Κώστας Σκαρπάρης   Γ.Γ. ΕΚΥΣΥ  13 

 14 

Τις υπόλοιπες 111 θέσεις κατάλαβαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογής κατά 15 

αλφαβητική σειρά οι ακόλουθοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες:  16 

 17 

Αβραάμ Αντρέας Κόμπος Αντρέας Τσιηφτές Μάρκος  

Αγγελίδου Νέλλυ Κουζάρης Πέτρος  Τσικουρής Μιχάλης  

Αγγελοδήμου Άγγελος Κουλέρμου Πέτρος  Ττιμινής Νεόφυτος  

Αδαμίδης Γιασεμής Κουλλαπής Αντρέας  Φωκά Ευανθία  

Αλεξίου Αλέξης Κουμπάρος Πανίκος  Φωτίου Έλενα  

Αναστασίου Πάμπος  Κουννής Αντρέας Χαραλάμπους Σωτηρούλλα 

Αντρέου Αντρέας Κυλίλης Πάμπος Χαριλάου Δώρος  

Αντρέου Νίκος  Κύπρου Γιώργος  Χήρας Πέτρος  

Αντρέου Ξενάκης  Κυριάκου Δημήτρη Κυριάκος  Χρίστου Κώστας 

Αντρέου Σταύρος  Κυριάκου Κωνσταντίνος  Χρίστου Λεωνίδα Χρίστος  

Αντωνίου Αντρέας Κυριάκου Νεόφυτος  Χριστοφή Παύλος  

Αντωνίου Φρόσω  Κυρίτση Νάτια  Χριστοφή Χρίστος  

Αριστείδου Σάββας  Κυρίτσης Πάμπης  Ψαρά Μαρία  

Αρτέμη Στέκα Νίκη Κωνσταντίνου Αντρέας Γεωργίου Ψηλογένης Αντώνης  

Άσσος Νεόφυτος Κωνσταντίνου Αντρέας Ιωάννη  

Βασιλείου Βάσος  Κωνσταντίνου Δημήτρης   
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Βασιλείου Γεωργία  
Κωνσταντίνου Κυριάκου 

Κωνσταντίνος   

Βουνιώτου Έλενα  Κωνσταντίνου Σαββάκης   

Γαβριήλ Αθηνά Κώστα Κώστας   

Γεωργιάδου Μαρία Λαζάρου Αντώνης  

Γεωργίου Βασίλης  Λουκά Άντρη   

Γεωργίου Παντελής  Λουκαρή Χρύσω   

Γεωργίου Χάρης  Μαυροχάννας Ερνέστο   

Γκοκσιούν Ρεσά  Μίτας Ελευθέριος   

Γρηγόρη Γρηγόρης Μιχαήλ Ν.Μιχάλης  

Γρηγορίου Νίκος  Νεοφύτου Έλενα   

Δημήτρη Χριστάκης  Νεοφύτου Πέτρος   

Δημητρίου Άντρη Παναγή Δημήτρης   

Επαμεινώνδα Γιώργος  Παναγίδης Ορφέας   

Επιφανείου Δημήτρης  Παναγιώτου Βάσω   

Ευσταθίου Άντζελα Παναγιώτου Πάνος   

Ευτυχίου Σίμος  Παπάμιχαηλ Ευτύχιος   

Θεοδώρου Δώρος  Παυλικκάς Αντρέας   

Θεοδώρου Θεόδωρος  Πέτρου Πέτρος   

Θεοδώρου Κωστάκης Πιερή Πιερής   

Θεοτή Δημήτρης  Προδρόμου Πρόδρομος   

Θεοφίλου Κωνσταντίνος Ρήγα Χρύσω   

Θωμά Αντρέας Σαββίδης Νίκος   

Ιεράρχη Πανίκος  Σιαθάς Αντώνης   

Ιουλιανός Γιώργος Σκαρπάρης Χρίστος   

Ιωαννίδης Αντρέας Σόλου Χαρούλα   

Ιωάννου Αγγέλα Σουρουλλάς Γιαννάκης  

Ιωάννου Γιαννάκης Σταυρινού Κούκου Μαρίνα  
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Καλοσυνάτος Παύλος  Συγγέρη Χριστοδούλου Μαρία   

Καραβά Γιώργος  Συγγέρης Κυριάκος  

Καραντώνης Κυριάκος  Τομπάζος Χρίστος   

Καραπάσιη Σαλώμη  Τραχανάς Αντρέας   

Καρατζιάς Νίκος    

Καταλάνος Αδάμος   

Κκεσέ Δέσπω    

 1 

Το Γ.Σ. λειτούργησε αρκετά ικανοποιητικά κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. 2 

Συνεδρίασε 12 φορές, αριθμός που καθορίζει το καταστατικό (τρεις φορές τον χρόνο). 3 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις συνεδρίες του Γ.Σ., όπου κρινόταν σκόπιμο, 4 

ήταν διευρυμένες, δηλαδή έπαιρναν μέρος όλα τα επαγγελματικά στελέχη της 5 

Ομοσπονδίας. 6 

Το Γ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία εξέλεξε με βάση το καταστατικό τους 7 

αξιωματούχους της Ομοσπονδίας, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, του 8 

Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου. 9 

Αξιωματούχοι 10 

Γενικός Γραμματέας    Πάμπης Κυρίτσης 11 

Αν. Γενική Γραμματέας   Σωτηρούλλα Χαραλάμπους 12 

Κ.Ο.Γραμματέας    Χρίστος Τομπάζος 13 

Γενική Ταμίας     Χρύσω Λουκαρή 14 

 15 

Εκτελεστικό Συμβούλιο 16 

Με βάση το καταστατικό οι Γ.Γ. των Συντεχνιών, οι Γραμματείς των Τ.Σ. και τα 17 

εκλεγμένα μέλη του Ε.Γ. είναι αυτόματα μέλη του Ε.Σ. 18 

Πέραν των πιο πάνω ex officio μελών, εκλέγηκαν ως μέλη του Ε.Σ. και οι συν. Μαρίνα 19 

Κούκου, Πιερής Πιερή, Παύλος Καλοσυνάτος. Στις συνεδρίες του Εκτελεστικού 20 

Συμβουλίου παρακάθεται και ο συν. Σταύρος Αντρέου, Γραμματέας Εργατικής 21 

Νεολαίας ΠΕΟ. 22 
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Σύνθεση Εκτελεστικού Συμβουλίου 1 

 2 

Πάμπης Κυρίτσης Γεν. Γραμματέας ΠΕΟ 

Σωτηρούλλα Χαραλάμπους Αν. Γενική Γραμματέας ΠΕΟ 

Χρίστος Τομπάζος Κεντρικός Οργ. Γραμ. ΠΕΟ 

Μιχάλης Παπανικολάου Γ.Γ. Συντεχν. Οικοδόμων 

Λευτέρης Γεωργιάδης Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ 

Αθως Ελευθερίου Γ.Γ. ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ 

Αντώνης Νεοφύτου Γ.Γ. ΣΗΔΗΚΕΚ 

Πανίκκος Ρήγας Γ.Γ. ΣΕΜΜΗΚ 

Χαράλαμπςο Πρατσής Γ.Γ. ΣΕΒΕΤΤΥΚ 

Χαράλαμπος Ηρακλείδης Ε.Γ. Τ.Σ. ΠΕΟ Λ/σίας 

Κώστας Σκαρπάρης Γ.Γ. ΕΚΥΣΥ 

Μιχάλης  Αρχοντίδης Γ.Γ. ΠΑΣΥΕΚ 

Πιερής Πιερή Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ΠΕΟ 

Σάββας Τούλουππος Γ.Γ. ΠΑΣΕΥ 

Μαρίνα  Σταυρινού Κούκου Εκτελεστική Γραμματέας ΠΕΟ 

Παύλος Καλοσυνάτος Διευθυντής ΙΝΕΚ ΠΕΟ 

Δημήτρης Χριστοδούλου Ε.Γ.  Τ.Σ. ΠΕΟ Λ/σου 

Μάριος Πρατζιώτης Ε.Γ.  Τ.Σ. ΠΕΟ Λ/κας 

Ευάγγελος Ευαγγέλου Ε.Γ.  Τ.Σ. ΠΕΟ Αμ/στου 

Ανδρέας Φακοντής Ε.Γ.  Τ.Σ. ΠΕΟ Πάφου 

Νίκος Γρηγορίου Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Σταύρος Ανδρέου Γραμματέας Εργατικής Νεολαίας 

 3 

Με την αφυπηρέτηση και τις αλλαγές που έγιναν στα Τ.Σ, αποχώρησαν οι συν. 4 

Χαράλαμπος Ηρακλείδης, Ανδρέας Φακοντής, Μάριος Πρατζιώτης και Ευάγγελος 5 
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Ευαγγέλου και στη θέση τους εισήλθαν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο οι συν. Ευτύχιος 1 

Παπαμιχαήλ, Νεόφυτος Άσσος, Γιώργος Ιουλιανός και Πανίκος Ιεράρχης. 2 

To Εκτελεστικό Συμβούλιο, είναι το σώμα που υλοποιεί τις αποφάσεις του Γενικού 3 

Συμβουλίου και διαχειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα δράση της 4 

ΠΕΟ. 5 

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, λειτούργησε ικανοποιητικά. Συνερχόταν σε 6 

τακτική βάση και αποφάσιζε για τα σοβαρά ζητήματα πολιτικής, που απασχολούσαν 7 

το κίνημα. Την περίοδο που η πανδημία ήταν σε έξαρση και υπήρχαν περιορισμοί 8 

στην κυκλοφορία και τις συναθροίσεις, το Ε.Σ. συνεδρίασε διαδικτυακά όποτε κρίθηκε 9 

αναγκαίο. 10 

Εκτελεστικό Γραφείο  11 

Με βάση το καταστατικό ο Γ.Γ., ο Αν.Γ.Γ. και ο Κ.Ο.Γ. είναι μέλη του Εκτελεστικού 12 

Γραφείου (ex officio). Το Γ.Σ. έκλεξε τα υπόλοιπα μέλη ως εξής: 13 

1. Πάμπης Κυρίτσης   Γενικός Γραμματέας ex officio 14 

2. Σωτηρούλα Χαραλάμπους  Αν. Γ. Γραμματέας ex officio 15 

3. Χρίστος Τομπάζος    Κ.Ο.Γ. ex officio 16 

4. Πιερής Πιερή 17 

5. Λευτέρης Γεωργιάδης 18 

6. Μιχάλης Παπανικολάου 19 

Στις συνεδρίες του Εκτελεστικού Γραφείου, παρακάθεται και η Εκτελεστική 20 

Γραμματέας της ΠΕΟ, Μαρίνα Σταυρινού Κούκου. 21 

Το Εκτελεστικό Γραφείο συνεδρίαζε σε εβδομαδιαία βάση και ασχολείτο με τα 22 

καθημερινά ζητήματα της Ομοσπονδίας. Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο το Ε.Γ, 23 

λειτούργησε αρκετά ικανοποιητικά, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή λειτουργία της 24 

Ομοσπονδίας. 25 

Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο ΠΕΟ 26 

Το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο, είναι το σώμα εκείνο που ασχολείται εξειδικευμένα 27 

με την οργανωτική ανάπτυξη της ΠΕΟ. Επικεφαλής του είναι ο Κεντρικός 28 

Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΕΟ και σε αυτό συμμετέχουν οι οργανωτικοί 29 

γραμματείς ή άλλος εκπρόσωπος των Συντεχνιών, οι γραμματείς των Τ.Σ και οι 30 

επικεφαλής των γραφείων Γυναικών, Νεολαίας και Μηχανογράφησης. 31 
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Την περίοδο που ανασκοπούμε το ΚΟΓ λειτούργησε ικανοποιητικά. Πραγματοποίησε 1 

13 συνεδρίες και διαμόρφωσε εισηγήσεις για αρκετά ζητήματα, που αφορούν την 2 

οργανωτική μας δουλειά. 3 

Πέραν από την διαμόρφωση και έλεγχο της πορείας υλοποίησης του πλάνου, το ΚΟΓ 4 

συζήτησε και διαμόρφωσε προτάσεις για την οργάνωση νέων επιχειρήσεων και νέων 5 

μελών, το μηχανογραφικό σύστημα, το εργατικό βήμα και άλλα. 6 

Πραγματοποίησε επίσης αναλύσεις της οργανωτικής μας κατάστασης και εξήγαγε 7 

συμπεράσματα, που βοηθούν στην διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής. 8 

Αν και το ΚΟΓ είναι βοηθητικό σώμα, εντούτοις ο ρόλος του είναι σημαντικός για την 9 

οργανωτική μας δουλειά. 10 

Σαφώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και το νέο ΚΟΓ θα πρέπει να συζητήσει 11 

διεξοδικά τον ρόλο που χρειάζεται να διαδραματίσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 12 

ειδικότερα ως προς την υλοποίηση ριζοσπαστικών προτάσεων για βελτίωση της 13 

οργανωτικής μας κατάστασης. 14 

Κεφάλαιο 2ο: 15 

Γραφεία και Τμήματα της ΠΕΟ 16 

Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ 17 

Τα χρόνια που καλούμαστε να ανασκοπήσουμε τη δράση του Γραφείου Γυναικών 18 

Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ προς το 28ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, 19 

σηματοδοτούνται με την επανεκλογή του ΔΗΣΥ στην προεδρία του κράτους και τη 20 

συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που αναπόφευκτα είχαν αρνητικές 21 

επιπτώσεις και στο κεφάλαιο γυναίκα και απασχόληση και στον τομέα της ισότητας 22 

μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Επιπρόσθετα, η εξάπλωση της πανδημίας, από 23 

τον Μάρτιο του 2020, ενέτεινε από τη μια τα υφιστάμενα προβλήματα και από την 24 

άλλη, με τα υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση της,  όχι μόνο 25 

περιόρισαν την δράση μας, αλλά άλλαξαν και την καθημερινότητα μας. 26 

Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ συνέχισε να αγωνίζεται σε ένα 27 

δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.7 28 

της Έκθεσης Δράσης, σχετικό με τα ζητήματα της ισότητας. Στο κεφάλαιο αυτό 29 

καταγράφονται επίσης αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν την ισότητα μεταξύ 30 

ανδρών και γυναικών στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία και τις επιπτώσεις 31 

που επήλθαν την υπό ανασκόπηση περίοδο,  τις θέσεις και τη συμβολή μας στην 32 

προώθηση τους.  33 

Το Γραφείο, βασισμένο στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, το οποίο εγκρινόταν από 34 

το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ και  υλοποιείτο με τη συνεργασία των Τμηματικών 35 

Συμβουλίων και των Συντεχνιών, ανέπτυξε ικανοποιητική δράση. Επιδίωξε την 36 

επαφή, τη διαφώτιση και κινητοποίηση των εργαζομένων, με στόχο οι ίδιες οι 37 
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εργαζόμενες να συμμετέχουν στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων. Εκτιμούμε 1 

ότι το Γραφείο συνέχισε να έχει μια σημαντική παρουσία, η παρέμβαση και δράση του 2 

συνέβαλαν στην ανάδειξη και προώθηση σημαντικών ζητημάτων με τη δημιουργική 3 

συμμετοχή του στις συζητήσεις σε διάφορες επιτροπές, φορείς, υπουργεία  και 4 

κοινοβουλευτικές επιτροπές.  5 

Το Γραφείο Γυναικών επιδίωξε τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των 6 

εργαζομένων, καθώς και την κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών, μέσω της 7 

συνδικαλιστικής σχολής της ΠΕΟ και των σεμιναρίων των συντεχνιών, για τα θέματα 8 

που αφορούν την ισότητα. Επίσης η προώθηση των θέσεων και η ανάδειξη διαφόρων 9 

θεμάτων γινόταν μέσα από εξειδικευμένες εκδηλώσεις του Γραφείου και την έκδοση 10 

και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων. Εξέδωσε το 2018 σε 24 χιλιάδες αντίτυπα 11 

τις νομοθεσίες που αφορούν την μητρότητα/πατρότητα και το 2020 σε 22 χιλιάδες τον 12 

Κώδικα Κατά της Σεξουαλικής παρενόχλησης τις οποίες κυκλοφορήσαμε στους 13 

τόπους δουλειάς.  14 

Εκστρατεία 8ης του Μάρτη 15 

Σημαντικότερη ετήσια δράση του παραμένει η παγκύπρια εκστρατεία για την 8η του 16 

Μάρτη, η οποία έχει καθιερωθεί ως η μαζικότερη επαφή με τις εργαζόμενες στους 17 

τόπους δουλειάς και έχει αγκαλιαστεί απ’ όλο το κίνημα της ΠΕΟ. Μέσα από τις 18 

επαφές και συνελεύσεις στους τόπους εργασίας, η ΠΕΟ ενημερώνει τις γυναίκες για 19 

τη δράση και τους στόχους της γύρω από τα ζητήματα της εργασίας και της ισότητας. 20 

Κάθε χρόνο γίνεται επίσκεψη σε όλους σχεδόν τους οργανωμένους τόπους εργασίας 21 

και έρχεται σε επαφή με 22,000 εργαζόμενες περίπου. 22 

Πέρα από τις εκδηλώσεις στους χώρους εργασίας πραγματοποιεί  23 

εκδηλώσεις/κινητοποιήσεις και σε επαρχιακό επίπεδο.  24 

Τα τελευταία χρόνια καθιερώσαμε μαζικές κινητοποιήσεις, ανάλογα με τις πολιτικές 25 

και οικονομικές εξελίξεις, σε συνεργασία με την ΠΟΓΟ και με άλλες οργανώσεις. Το 26 

2018 πραγματοποιήσαμε πορεία από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Προεδρικό, 27 

το 2019 πορεία από Πλατεία Ελευθερίας προς Υπουργείο Εργασίας και 2020 28 

συμμετείχαμε στη στάση εργασίας και αλυσίδα γυναικών από το προεδρικό μέχρι τα 29 

δικαστήρια, με τη συμμετοχή οργανώσεων και γυναικών από όλους τους χώρους. 30 

Στόχος αυτών των κινητοποιήσεων ήταν η αντίθεσή μας σε πολιτικές που έπλητταν 31 

τις γυναίκες και ευρύτερα την ισότητα. 32 

Κοινές δράσεις με τις Τουρκοκύπριες 33 

Πέραν από την αξιοποίηση της 8ης του Μάρτη για διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων 34 

με τις Τουρκοκύπριες επιδιώξαμε σε συστηματική βάση την ανάπτυξη κοινής δράσης 35 

και συνεργασίας μέσα από τη διοργάνωση συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλων 36 

δραστηριοτήτων. Την περίοδο από την έναρξη της πανδημίας προσπαθήσαμε με τη 37 

χρήση της τεχνολογίας να κρατήσουμε στενή επαφή. Οι σχέσεις αυτές και η ανάπτυξη 38 

κοινή δράσεων κρατούν αναμμένη την ελπίδα για επανένωση της πατρίδας μας και 39 

θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. 40 
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Διάφορες άλλες Δραστηριότητες 1 

Το Γραφείο Γυναικών συνέχισε και σε αυτή την περίοδο να πραγματοποιεί άλλες 2 

εκδηλώσεις με διάφορες ευκαιρίες, όπως τις Γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, 3 

της Μέρας του Παιδιού, τη Μέρα της Μητέρας κ.ά. σε συνεργασία με τα Τμηματικά 4 

Συμβούλια, την Εργατική Νεολαία, την ΕΚΥΣΥ και τη ΠΟΓΟ. Οι εκδηλώσεις αυτές 5 

απευθύνονταν σε παιδιά, σε άτομα τρίτης ηλικίας και σε άλλες ομάδες. Μέσα από 6 

αυτές τις εκδηλώσεις μεταφέραμε τις θέσεις της ΠΕΟ για την κοινωνική πολιτική 7 

δηλώνοντας ταυτόχρονα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας σε αυτές τις ομάδες με 8 

τις οποίες αναπτύξαμε  μια διαχρονική  σχέση.  9 

Συμμετοχή σε διάφορους φορείς 10 

Το Γραφείο Γυναικών συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια την εξειδικευμένη του παρέμβαση 11 

στην κοινωνία ευρύτερα, στη ΠΕΟ και τις συντεχνίες της. Οι παρεμβάσεις και οι 12 

πρωτοβουλίες μας σε διάφορα ζητήματα, που αφορούσαν τις εργαζόμενες γυναίκες, 13 

έχουν αναδείξει την ΠΕΟ ως μια οργάνωση με συγκροτημένη πολιτική στα ζητήματα 14 

της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 15 

Σημαντικό μέρος της δράσης του Γραφείου είναι η ενεργός συμμετοχή σε διάφορους 16 

φορείς και στην υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων τους. Σε κεντρικό και σε 17 

επαρχιακό επίπεδο, όπως στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, 18 

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, 19 

Εθνικό Δίκτυο Κατά της Φτώχειας, Φορέα Δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, 20 

Φορέα Πιστοποίησης Εργοδοτών Ισότητας και στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής 21 

Αλληλεγγύης.  22 

Στελέχωση και Λειτουργία του Γραφείου 23 

Η αναβάθμιση της δράσης του Γραφείου είναι ένα σημαντικό ζήτημα, που θα πρέπει 24 

να απασχολεί συστηματικά τα σώματα της ΠΕΟ. Η στελέχωση και η σωστή λειτουργία 25 

είναι βασικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο και στην ΠΕΟ 26 

αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα ως το Γραφείο που εξειδικεύεται στα ζητήματα που 27 

απασχολούν τις εργαζόμενες γυναίκες. Παρά τα καλά αποτελέσματα που 28 

καταγράφονται πιο πάνω, το Γραφείο μπορεί να προσφέρει και να συμβάλει 29 

περισσότερο, ιδιαίτερα στην οργανωτική ανάπτυξη του κινήματος μέσα από την 30 

εξειδικευμένη δουλειά του ανάμεσα στις εργαζόμενες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει σε 31 

συνεργασία με τις Συντεχνίες, να εντοπίσουμε τις γυναίκες μέλη μας και να τις 32 

εντάξουμε στη δράση του Γραφείου, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στη 33 

συνδικαλιστική δράση της Συντεχνίας τους. Η αμφίδρομη αυτή συνεργασία θα 34 

επιφέρει σταδιακά και την αναβάθμιση της δράσης του Γραφείου. Αυτή η προσπάθεια 35 

θα πρέπει να καταβάλλεται τόσο σε κεντρικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο. 36 

Γραφείο Εργατικής Νεολαίας ΠΕΟ 37 

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ διαχρονικά επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα 38 

προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν τους νέους και ειδικότερα τους 39 
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εργαζόμενους νέους γι’ αυτό και με απόφαση του 11ου Παγκύπριου Συνεδρίου της 1 

ΠΕΟ, συστήνεται το 1958 το Γραφείο Εργατικής Νεολαίας. 2 

Η δράση του Γραφείου στα 60 και πλέον χρόνια από τη δημιουργία του έχει συμβάλει 3 

αποφασιστικά στη σχέση των νέων με τον συνδικαλισμό και σε θέματα που 4 

απασχολούν τους νέους, όπως η ανεργία, η υποαπασχόληση, ο επαγγελματικός 5 

προσανατολισμός, διατήρηση και η βελτίωση των κατώτατων μισθών, η απόκτηση 6 

στέγης, η επιμόρφωση και η ψυχαγωγία των νέων μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις 7 

και άλλες δραστηριότητες. 8 

Η διεκδίκηση της εισαγωγής θεσμικών ρυθμίσεων, έτσι που οι βασικοί όροι των 9 

κλαδικών συλλογικών συμβάσεων να καθίστανται υποχρεωτικοί για όλους τους 10 

εργαζόμενους στους συγκεκριμένους κλάδους, όπως και η θεσμοθέτηση τριμερούς 11 

μηχανισμού μέσα από τον οποίο θα καθορίζονται ελάχιστοι μισθοί και βασικά 12 

ωφελήματα για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, 13 

είναι θέσεις που επιδρούν ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, που σε συνθήκες 14 

απορρύθμισης της εργασίας είναι πιο ευάλωτοι. Επίσης, αναγνωρίζοντας ότι τα 15 

ζητήματα της στέγης και των υποδομών φροντίδας επηρεάζουν ιδιαίτερα τους νέους, 16 

επεξεργαστήκαμε και προβάλλαμε σειρά διεκδικήσεων, που απαντούν στις σημερινές 17 

ανάγκες των νέων. 18 

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τη μείωση του επαγγελματικού μηχανισμού 19 

της ΠΕΟ το 2013, καθώς και η ανάγκη ο Κεντρικός αλλά και οι Επαρχιακοί Υπεύθυνοι 20 

του Γραφείου να έχουν οργανωτικά καθήκοντα στις Συντεχνίες και στα Τμηματικά 21 

Συμβούλια, περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα δράσης από το Γραφείο 22 

Εργατικής Νεολαίας. 23 

Παρά τις αδυναμίες και τις αντικειμενικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει το Γραφείο 24 

Εργατικής Νεολαίας, στελέχη του συνεχίζουν να συμμετέχουν ενεργά στη 25 

Συνδικαλιστική Επιτροπή του ΟΝΕΚ και στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, 26 

συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση θέσεων και διεκδικήσεων προς όφελος των 27 

νέων και των νέων εργαζομένων. 28 

Η παιδική κατασκήνωση συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς της δράσης του 29 

Γραφείου κάθε χρόνο, αφού παρά τις δυσκολίες η κατασκήνωση της ΠΕΟ συνεχώς 30 

αναβαθμίζεται και αγκαλιάζεται από εκατοντάδες οικογένειες. Το Γραφείο θα 31 

συνεχίσει να επεξεργάζεται νέους τρόπους με στόχο τη βελτίωση της παιδικής 32 

κατασκήνωσης και της προσφοράς προς τα παιδιά των εργαζομένων. 33 

Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες και τους αντικειμενικά προβλήματα, που προέκυψαν 34 

τα προηγούμενα χρόνια όπως τα έχουμε περιγράψει πιο πάνω, καλούμαστε να 35 

βρούμε εκείνους τους τρόπους, ούτως ώστε να καταφέρουμε να δραστηριοποιηθούμε 36 

μέσα στο καινούργιο περιβάλλον που διαμορφώθηκε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις 37 

προσπάθειες για συνεχή ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν τους νέους 38 

εργαζόμενους, αλλά και να αναπτύξουμε τέτοιες δράσεις με τις Συντεχνίες της ΠΕΟ 39 

και σε συνεργασία με τα Τμηματικά Συμβούλια ούτως ώστε οι θέσεις μας να 40 
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διαχέονται στην εργαζόμενη νεολαία και ταυτόχρονα να ανοίγουμε διόδους σύνδεσης 1 

των νέων με τον συνδικαλισμό και την ΠΕΟ. 2 

Γραφείο Τουρκοκυπριακών Θεμάτων 3 

Η ιστορία και η δράση του Συνδικαλιστικού Κινήματος της ΠΕΟ συνδέεται άμεσα με 4 

τον στόχο της οικοδόμησης και διαφύλαξης της ενότητας της εργατικής τάξης της 5 

Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων.  6 

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΟ προχώρησε στη λειτουργία του Γραφείου Τουρκοκυπριακών 7 

Θεμάτων, με βασικό στόχο την  ενδυνάμωση της παρέμβασης της οργάνωσης μας 8 

στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους 9 

Τουρκοκύπριους εργαζόμενους.  10 

Το Γραφείο Τουρκοκυπριακών Υποθέσεων  κινείται προς δύο άξονες:  11 

- Την ενημέρωση και καθοδήγηση για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα τους, την 12 

προσπάθεια οργάνωσης των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων στις γραμμές της 13 

ΠΕΟ όπως και στην επίλυση προβλημάτων συνδικαλιστικής φύσης που τους 14 

αφορούν.  15 

- Την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν 16 

τους Τουρκοκύπριους και την προσπάθεια επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. 17 

 18 

Στην προηγούμενη περίοδο, η οικονομική κρίση και στη συνέχεια η πανδημία και τα 19 

περιοριστικά μέτρα με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, επέβαλαν την 20 

αναπροσαρμογή της λειτουργίας του Γραφείου Τουρκοκυπρίων στα νέα δεδομένα. 21 

Το Γραφείο Τουρκοκυπριακών θεμάτων μαζί με τις συντεχνίες, συνέχισε τη 22 

δραστηριότητα του με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων 23 

εργαζομένων στις ελεύθερες περιοχές, προώθησε προβλήματα που απασχολούν 24 

τους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους, όπως είναι οι συντάξεις, τα επιδόματα από το 25 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ενημέρωση και εγγραφή στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, 26 

η διευθέτηση επιδομάτων σε δικαιούχους εργαζόμενους στην περίοδο της πανδημίας. 27 

Συνεργασία ΠΕΟ με τις Τουρκοκυπριακές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 28 

Το Γραφείο Τουρκοκυπριακών Θεμάτων  στην περίοδο που ανασκοπούμε  έχει  29 

βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών και την υλοποίηση  κοινών  δραστηριοτήτων 30 

της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της με τις τουρκοκυπριακές Συνδικαλιστικές 31 

Οργανώσεις. Το Γραφείο Τουρκοκυπριακών Θεμάτων στήριξε τις μαζικές εκδηλώσεις 32 

για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μέσα στα δεδομένα που δημιούργησε 33 

η πανδημία συνέβαλε στην υλοποίηση κοινών δράσεων, όπως είναι η Εργατική 34 

Πρωτομαγιά, η 1η Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Μέρα Δράσης για την Ειρήνη, καθώς και 35 

η 3η Οκτωβρίου Μέρα Δράσης της ΠΣΟ.  36 

Ο στόχος της πραγματοποίησης κοινών δράσεων θα πρέπει να παραμείνει στις 37 

προτεραιότητες του Γραφείου αφού μέσα από τη συνεργασία και την κοινή δράση 38 
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αναπτύσσονται οι δεσμοί ανάμεσα στους εργαζόμενους και προωθείται η ιδέα της 1 

επαναπροσέγγισης και της καλλιέργειας κουλτούρας ειρηνικής συνύπαρξης. 2 

Έκδοση μηνιαίου εντύπου – Ιστοσελίδα - Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΠΕΟ 3 

Η ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων για τις θέσεις της ΠΕΟ, καθώς και 4 

για διάφορα ζητήματα, που τους απασχολούν είναι μια δραστηριότητα με ιδιαίτερη 5 

σημασία.  6 

Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίστηκε η αξιοποίηση της ιστοσελίδας και των 7 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΠΕΟ για τη διάδοση των θέσεων και μηνυμάτων  8 

του Κινήματος μας προς τους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους και την 9 

τουρκοκυπριακή κοινότητα ευρύτερα. Η προσπάθεια και η αξιοποίηση της 10 

τεχνολογίας πρέπει να συνεχιστεί ώστε να προβληθούν περαιτέρω οι θέσεις της ΠΕΟ 11 

και η δράση της.  12 

Για την ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων γύρω από διάφορα ζητήματα με τα οποία 13 

ασχολείται η ΠΕΟ, προχωρήσαμε στην έκδοση μηνιαίου έντυπου, που μοιραζόταν σε 14 

εργαζόμενους, συντεχνίες και πολιτικά κόμματα. Η έκδοση του εντύπου που 15 

διακόπηκε στην περίοδο της πανδημίας, θα πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει 16 

προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο ευρεία διάδοση του. 17 

Επίσης, σε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ 18 

δημιουργήθηκε κατάλογος Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων στους οποίους 19 

αποστέλλονται υλικά, που εκδίδονται στην τουρκική γλώσσα. 20 

Το Γραφείο Τουρκοκυπρίων στην υπό ανασκόπηση περίοδο, με τη δραστηριότητα 21 

του και παρά τις όποιες αδυναμίες και τις δυσκολίες, που προέκυψαν ειδικά στην 22 

περίοδο της πανδημίας, ασχολήθηκε με τα ζητήματα, που είχαν προκύψει  και έχει 23 

ανταποκριθεί στους στόχους που είχε θέσει η ΠΕΟ.  24 

Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί με προγραμματισμό και κατά 25 

συστηματικό τρόπο, αφού υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη βελτίωση και 26 

αναβάθμιση της δράσης του.  27 

Γραφείο Μεταναστών Εργαζομένων ΠΕΟ 28 

Το Γραφείο Μεταναστών Εργαζομένων της ΠΕΟ συστάθηκε το 2003 με στόχο την 29 

εξειδικευμένη δράση της ΠΕΟ στα ζητήματα, που αφορούν τη μετανάστευση, τους 30 

μετανάστες και την ένταξή τους στην εργασία και την κοινωνία.  31 

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μεταναστών στην Κύπρο, τα πολλαπλά και 32 

πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και το αρνητικό και ξενοφοβικό 33 

κλίμα, που έχει καλλιεργηθεί εναντίον τους, μάς έθεταν  μπροστά σε ένα πολύ 34 

σημαντικό καθήκον. Ως ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να αντιπαλέψουμε με 35 

αντιλήψεις και συμπεριφορές τόσο των ιδίων των εργαζομένων όσο και της 36 

κυβερνητικής στάσης και πολιτικής έναντι των μεταναστών, να τους προστατεύσουμε 37 
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πρώτα και κύρια από την εκμετάλλευση και να μην αποτελούν εργαλείο στα χέρια των 1 

εργοδοτών για αποξήλωση των εργασιακών σχέσεων και παραβίαση των 2 

εργασιακών δικαιωμάτων. 3 

Την περίοδο που ανασκοπούμε η ΠΕΟ είχε την ακόλουθη δράση: 4 

- Αξιοποίησε τις ακόλουθες επετείους, είτε με εκδηλώσεις είτε με ανακοινώσεις, 5 

και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος: 6 

21 Μαρτίου – Ημέρα κατά του ρατσισμού, 20 Ιουνίου- Ημέρα Προσφύγων, 18 7 

Δεκεμβρίου - Ημέρα των Μεταναστών.  8 

- Διοργάνωσε φεστιβάλ, εκστρατείες συλλογής ρουχισμού, τροφίμων και άλλων 9 

ειδών πρώτης ανάγκης και επισκέψεις στο Χώρο Υποδοχής αιτητών ασύλου 10 

στην Κοκκινοτριμιθιά και Κοφίνου.  11 

- Έχει εκδώσει ανακοινώσεις καταδίκης διαφόρων περιστατικών εις βάρος 12 

μεταναστών εργαζομένων, ρατσιστικών και άλλων συμπεριφορών. 13 

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με ομάδες μεταναστών. 14 

- Συμμετείχε σε συναντήσεις/συνεδρίες με αρμόδια Υπουργεία για 15 

τροποποίηση/συζήτηση νομοθεσιών και άλλων πολιτικών που αφορούν τους 16 

μετανάστες, επιδιώκοντας την προώθηση θέσεων της ΠΕΟ. 17 

- Πραγματοποίησε σεμινάρια για τα οργανωτικά στελέχη της ΠΕΟ, μέσα από το 18 

πρόγραμμα κατάρτισης του ΙΝΕΚ, για νομοθεσίες και ζητήματα, που αφορούν 19 

όλες τις κατηγορίες των μεταναστών (κοινοτικοί, ομογενείς, από τρίτες χώρες, 20 

πολιτικοί πρόσφυγες, αιτητές ασύλου, οικιακοί βοηθοί κ.ά.). 21 

 22 

- Συμμετείχε σε σεμινάρια, συζητήσεις, κι εκδηλώσεις άλλων φορέων στην 23 

Κύπρο και το εξωτερικό. 24 

 25 

- Χειρισμός προσωπικών προβλημάτων, που αντιμετώπιζαν μετανάστες. 26 

 27 

Την περίοδο που ανασκοπούμε, ενώ καλούμασταν να επιληφθούμε και να δράσουμε 28 

για διάφορα ζητήματα, που αφορούσαν τους μετανάστες από τρίτες χώρες και 29 

κοινοτικούς, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου, που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, 30 

εντούτοις δεν προχωρήσαμε στη στελέχωση του Γραφείου Μεταναστών της ΠΕΟ.  31 

Εκτιμούμε ότι το Γραφείο, ως Σώμα, θα πρέπει να λειτουργήσει και να λειτουργήσει 32 

αποτελεσματικά και συστηματικά, με τη συμμετοχή και μεταναστών εργαζομένων που 33 

είναι στελέχη σε Συντεχνίες της ΠΕΟ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά 34 

ζητήματα και καθήκοντα, που καθημερινά προκύπτουν σε σχέση με τις συνθήκες 35 

εργασίας και διαβίωσης τους και τις πολιτικές, που θα πρέπει να ληφθούν. 36 

Η στενή συνεργασία, ο συντονισμός με τις Συντεχνίες και η στήριξη του Γραφείου, 37 

από και προς αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο για ουσιαστικότερα αποτελέσματα 38 

στο σκοπό και τη δράση του. 39 

Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ΠΕΟ      40 
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Στην απόφαση του 27ου συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 1 

στο σημείο για την Ασφάλεια και Υγεία κατέγραψε τα ακόλουθα: «Τα σώματα της ΠΕΟ 2 

καλούνται να προχωρήσουν σε καλύτερη οργάνωση της παρακολούθησης των 3 

ζητημάτων ασφάλειας και υγείας ,αναβάθμιση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των 4 

συνδικαλιστικών στελεχών στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας όπως και πιο 5 

αναβαθμισμένη ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην καθημερινή συνδικαλιστική 6 

δράση». 7 

Στη βάση αυτών των κατευθύνσεων, το 2018 ΠΕΟ, σύστησε το Γραφείο Ασφάλειας 8 

και Υγείας, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των συντεχνιών της ΠΕΟ και το 9 

οποίο στόχευσε στη συστηματοποίηση και εμβάθυνση της παρέμβασης της ΠΕΟ και 10 

των συντεχνιών της στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.  11 

Μετά τη σύσταση του γραφείου Ασφάλειας και Υγείας καθορίστηκαν οι βασικοί στόχοι 12 

του γραφείου, που είναι οι ακόλουθοι:  13 

- Παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας και 14 

στήριξη της ΠΕΟ στην εφαρμογή της πολιτικής της στον τομέα αυτό. 15 

- Οργάνωση δράσεων στο τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στα πλαίσια της 16 

γενικής πολιτικής της ΠΕΟ.                      17 

- Στήριξη των συντεχνιών της ΠΕΟ στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 18 

- Το Γραφείο συνέρχεται συστηματικά και καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  19 

 20 

Οι βασικές δράσεις που ανέπτυξε το Γραφείο στην περίοδο που ανασκοπούμε είναι 21 

οι ακόλουθες: 22 

1. Διοργάνωσε Παγκύπρια Συνδιάσκεψη το 2018 των επιτροπών ασφάλειας, 23 

στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα, που αφορούν την Ασφάλεια και 24 

Υγεία. 25 

2. Πραγματοποίησε πορεία διαμαρτυρίας από το κτήριο της ΠΕΟ μέχρι το 26 

Υπουργείο Εργασίας. Η πορεία διοργανώθηκε ως ένα μέτρο έκφρασης 27 

ανησυχίας για την αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα ιδιαίτερα στα 28 

θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. 29 

3. Διοργάνωσε δεκάδες επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη των επιτροπών 30 

ασφάλειας. 31 

4. Εκτύπωσε ενημερωτικό υλικό, που διανεμήθηκε στους χώρους δουλειάς για 32 

τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση που υπάρχει εργατικό 33 

ατύχημα των εργαζομένων, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 34 

5. Διοργάνωσε εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης για τον επαγγελματικό 35 

μηχανισμό της ΠΕΟ, για τα θέματα ασφάλειας και υγείας.  36 

6. Πραγματοποίησε συναντήσεις με όλες τις συντεχνίες της ΠΕΟ στις οποίες 37 

καθορίστηκαν οι προτεραιότητες της κάθε συντεχνίας στα θέματα ασφάλειας 38 

και υγείας. 39 

7. Μέλη του γραφείου συμμετέχουν σε τεχνικές επιτροπές του Τμήματος 40 

Επιθεώρησης Εργασίας, που εξετάζουν θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως 41 

και σε επιτροπές που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  42 

 43 
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Τμήμα Καταναλωτών 1 

Η ΠΕΟ ως συνδικαλιστικό κίνημα, που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους που είναι 2 

ταυτόχρονα και καταναλωτές, δίνει ιδιαίτερη σημασία στα καθημερινά προβλήματα 3 

των καταναλωτών. 4 

Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια  έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα 5 

λόγω της κρίσης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ενώ σήμερα βρίσκονται σε 6 

ακόμη πιο δυσχερή θέση μέσα στις συνθήκες, που έχει δημιουργήσει η πανδημία.   7 

Οι τιμές βασικών προϊόντων μαζικής κατανάλωσης παραμένουν ψηλές, με 8 

αποτέλεσμα να είναι από τα ακριβότερα στην Ε.Ε. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν 9 

συνθήκες διαφάνειας και σωστής λειτουργείας του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι 10 

καταναλωτές να είναι απροστάτευτοι απέναντι στο σύστημα καθορισμού των τιμών, 11 

στα φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 12 

Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών 13 

αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η ΠΕΟ, που έχει υποστηρίξει και έχει 14 

εργαστεί για την προώθηση του,  θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να εφαρμοστεί 15 

σωστά, ώστε να διασφαλίζεται η φιλοσοφία του και να λειτουργεί ως ένα σημαντικό 16 

εργαλείο, που θα προστατεύει τους καταναλωτές. 17 

Συμμετέχουμε ενεργά στη Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία έχει 18 

θεσμοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει 19 

να συνέρχεται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τα προβλήματα που 20 

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. 21 

Το Εργατικό Βήμα και οι ιστοσελίδες μας με στόχο την ενημέρωση, δημοσιεύουν σε 22 

τακτική βάση, θέματα γύρω από τα προβλήματα και τα δικαιώματα των καταναλωτών. 23 

Παρά τις προσπάθειες για να έχουμε παρέμβαση στα ζητήματα των καταναλωτών 24 

χρειάζεται να εντείνουμε τη δράση μας, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα 25 

ζητήματα και να παρεμβαίνουμε στην κοινωνία, διεκδικώντας τα δικαιώματα και την 26 

προστασία του καταναλωτή. Επιβάλλεται επίσης η ανάπτυξη ακόμη περισσότερο της 27 

ενημέρωσης και κατάρτισης των στελεχών και μελών της ΠΕΟ για τις νομοθεσίες που 28 

αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή. 29 

Τμήμα Πληροφορικής 30 

Το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ λειτουργεί από το 1987. Αρχικά ως τμήμα 31 

μηχανογράφησης, που είχε ως στόχο τη μηχανογράφηση του μητρώου μελών της 32 

ΠΕΟ και σήμερα ως Τμήμα Πληροφορικής, αφού οι ανάγκες και οι απαιτήσεις ως 33 

προς τη διαχείριση και την ασφάλεια των συστημάτων είναι πιο απαιτητικές.  34 

Το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ είναι αρμόδιο για την προώθηση και την εφαρμογή 35 

της πληροφορικής και της επικοινωνίας της ΠΕΟ.  36 
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Πλέον το τμήμα πληροφορικής της ΠΕΟ έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό με 1 

υποδομή τελευταίας τεχνολογίας, η οποία είναι αξιόπιστη, ευέλικτη και ασφαλής, 2 

καλύπτοντας όλες της ανάγκες της ΠΕΟ οργανωτικά, αλλά και λειτουργικά. 3 

Το τμήμα πληροφορικής υποστηρίζει όλους τους χρήστες της ΠΕΟ σε παγκύπρια 4 

βάση, παρέχοντας τους άμεση βοήθεια και εξυπηρέτηση.  5 

Τα καθήκοντα του τμήματος είναι να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις 6 

τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής και να ενσωματώνει σύγχρονες 7 

τεχνολογίες, ανάπτυξη και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων, των 8 

λειτουργικών συστημάτων, τη λειτουργία των δικτυακών υποδομών και 9 

υπηρεσιών της οργάνωσης. Όπως επίσης, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τεχνική 10 

διαχείριση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και 11 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενιαία πρόσβαση και διαχείριση σε παγκύπρια 12 

βάση. 13 

Επίσης, το τμήμα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους κανονισμούς, που διέπουν την 14 

προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) των μελών του οργανισμού έχει ως 15 

μέλημα τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της 16 

ακεραιότητας των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων  και τον σχεδιασμό 17 

για την υλοποίηση των κατάλληλων τεχνικών μέτρων για τη διασφάλιση του 18 

ενδεδειγμένου επιπέδου ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων. 19 

Το τμήμα πληροφορικής, έχοντας εμπειρία έξι χρόνων στο τομέα της επικοινωνίας 20 

και προβολής, υποστηρίζει  το τμήμα επικοινωνίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό για 21 

άμεση προώθηση των αποφάσεων και δραστηριοτήτων της ΠΕΟ, με ζωντανές 22 

μεταδόσεις στο διαδίκτυο με οπτικοακουστικό υλικό. Στο πλαίσιο των περσινών και 23 

των φετινών δραστηριοτήτων για την ημέρα της 1ης Μαΐου, λόγω πανδημίας το τμήμα 24 

ετοίμασε και παρουσίασε δίωρη εκπομπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη 25 

απήχηση εντός και εκτός Κύπρου. 26 

Επιπλέον, το τμήμα πληροφορικής μέσα από την άρτια συνεργασία με το τμήμα 27 

επικοινωνίας διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της ΠΕΟ στα μέσα κοινωνικής 28 

δικτύωσης για την καλύτερη και πιο άμεση ενημέρωση και προβολή της ΠΕΟ προς 29 

το κόσμο και στα μέλη της. 30 

Μέσα από τον καθημερινό εκσυγχρονισμό, το τμήμα έχει βελτιώσει και αναβαθμίσει 31 

όλες τις ιστοσελίδες της ΠΕΟ. Τελευταίο έργο του τμήματος είναι η δημιουργία 32 

ενημερωτικής ιστοσελίδας (ergatikovima.com), η οποία λειτουργεί τον τελευταίο 33 

ενάμιση χρόνο και ενημερώνεται καθημερινά με εργατικά θέματα από το τμήμα 34 

επικοινωνίας της ΠΕΟ. 35 

Το τμήμα πληροφορικής μπορεί να λεχθεί ότι έχει αναπτυχθεί σε ένα τμήμα αξιόπιστο 36 

και αυτόνομο λειτουργικά, που με την πάροδο των χρόνων είναι αναγκαίο ως προς 37 

την υποστήριξη όλου του οργανισμού της ΠΕΟ για πιο ποιοτική και όσο το δυνατό 38 

πιο σύγχρονη ανάπτυξη.  39 



132 
 
 

Κεφάλαιο 3ον 1 

Συνδικαλιστική μόρφωση και κατάρτιση 2 

Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο ΠΕΟ 3 

Το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο της ΠΕΟ επιφορτίζεται με την ευθύνη της 4 

μόρφωσης, ενημέρωσης, διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων των στελεχών 5 

του κινήματος, έμμισθων και μη. Κρίνοντας από τις ετήσιες εκτιμήσεις της δουλειάς 6 

του ΚΜΓ είναι κοινή η διαπίστωση πως κάθε χρόνο γίνονται βήματα μπροστά όσον 7 

αφορά τη μορφωτική μας δουλειά. Αυτή μπορεί να χωριστεί στη δουλειά, που γίνεται 8 

για τη μόρφωση, ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων των έμμισθων στελεχών του 9 

κινήματος και στη δουλειά που γίνεται για την κατάρτιση, διαπαιδαγώγηση και 10 

ενημέρωση των τοπικών μας στελεχών.  11 

Η επιλογή των θεμάτων που θα τύγχαναν επεξεργασίας και προώθησης προς τις 12 

Συντεχνίες, τα Τ.Σ, αλλά και τη Συνδικαλιστική σχολή από ομάδα στελεχών, απέδωσε 13 

και εκτιμήθηκε από τα στελέχη μας για την επικαιρότητα, τη χρησιμότητα και το 14 

ενδιαφέρον των θεμάτων.  15 

Η δουλειά που έγινε από το προηγούμενο Συνέδριο είναι μετρήσιμη και μπορεί να 16 

παρουσιαστεί σε αριθμούς. Το κυριότερο όμως είναι ότι η γενικότερη εκτίμηση και για 17 

τα σεμινάρια και για τη Συνδικαλιστική σχολή είναι πως σε ένα αρκετά ψηλό βαθμό 18 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. 19 

Σεμινάρια Συντεχνιών ΠΕΟ 2017 - 2020 20 

Α/Α ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 14 15 16 14 59 

2 ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ 11 13 10 6 40 

3 ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ 10 11 11 7 39 

4 ΣΕΒΕΤΤΥΚ 16 16 17 16 65 

5 ΣΕΜΜΗΚ 5 8 10 8 31 

6 ΠΑ.Σ.Ε.Υ. 6 10 11 2 29 

7 ΣΥΞΚΑ 13 12 12 7 44 

8 ΣΗΔΗΚΕΚ 12 10 6 - 28 

9 Ε.ΚΥ.ΣΥ - 6 10 - 16 
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 ΣΥΝΟΛΟ 87 101 103 60 351 

 1 

Από τον πίνακα για τα σεμινάρια των Συντεχνιών φαίνεται πως με εξαίρεση το 2020 2 

όπου παρατηρείται μια κάθετη μείωση των σεμιναρίων, ο μέσος όρος για την περίοδο 3 

που ανασκοπούμε ήταν ο ίδιος με τον μέσο όρο της περιόδου του προηγούμενου 4 

Συνεδρίου. Η μείωση του 2020 οφείλεται καθαρά σε αντικειμενικούς λόγους. Στην 5 

πανδημία, η οποία επηρέασε και τη μορφωτική μας δουλειά. Εδώ να σημειώσουμε 6 

ότι η πανδημία και οι περιορισμοί, μάς ανάγκασαν να χρησιμοποιήσουμε και νέες 7 

μορφές στη δουλειά μας. Κάποια σεμινάρια έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης. Από αυτά 8 

τα σεμινάρια (351 για την περίοδο 2017 – 2020) τα 256 ήταν ενταγμένα στα 9 

επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ προγράμματα. (Βλέπε σχετικό πίνακα). 10 

 11 

ΕΤΟΣ Αριθμός 

Προγραμμάτων 

Συμμετοχές 

2017 69 1812 

2018 67 1780 

2019 71 1720 

2020 49 1177 

ΣΥΝΟΛΟ 256 6489 

 12 

Ο πίνακας δείχνει ότι ο μέσος όρος των επιχορηγημένων σεμιναρίων για την περίοδο 13 

που ανασκοπεί η Έκθεση Δράσης ήταν 64 ετησίως (την περίοδο πριν το 14 

προηγούμενο συνέδριο ήταν 67 σεμινάρια). Ουσιαστικά παραμείναμε στα ίδια 15 

επίπεδα, παρά τη μείωση του 2020. Αυτό που επηρεάστηκε αρνητικά ήταν ο αριθμός 16 

των ατόμων, που συμμετείχαν στα σεμινάρια, 1813 κατά μέσο όρο το 2012 – 2016 17 

και 1622 το 2017 – 2020. Αυτό επηρέασε αρνητικά και την επιχορήγηση των 18 

σεμιναρίων. Ένα ζήτημα που απασχολούσε το ΚΜΓ εδώ και χρόνια, είναι η 19 

δημιουργία μητρώου μορφωτικής δουλειάς. Έχει ήδη δημιουργηθεί το πρόγραμμα και 20 

μπορούν πλέον οι Συντεχνίες να έχουν στοιχεία για τη μορφωτική τους δουλειά, τη 21 

συμμετοχή των στελεχών τους, τα θέματα που παρακολούθησαν κ.λπ. Το άλλο 22 

ζήτημα που βρήκε τη λύση του την περίοδο που ανασκοπούμε ήταν η έκδοση του 23 

Εγχειρίδιου Εργατικής Νομοθεσίας, το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο στη 24 

φαρέτρα των εργαλείων μας για άσκηση των καθηκόντων μας. 25 

Τα Τμηματικά Συμβούλια πραγματοποίησαν τα δικά τους σεμινάρια, με θέματα, τα 26 

οποία καθορίζονταν από την ομάδα που συζητούσε και έδινε κατεύθυνση για τη 27 
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μορφωτική μας δουλειά και τα οποία κρίθηκε πως θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τα 1 

έμμισθα μας στελέχη στις Επαρχίες. Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει τα σεμινάρια που 2 

πραγματοποίησαν τα Τ.Σ στην υπό ανασκόπηση περίοδο. 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Τ.Σ 2017 – 2020  4 

Τ.Σ 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 2 2 1 7 

ΛΕΜΕΣΟΣ 2 2 2 1 7 

ΛΑΡΝΑΚΑ 2 2 2 1 7 

ΑΜ/ΣΤΟΣ 2 2 2 1 7 

ΠΑΦΟΣ - - 1 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 8 8 9 5 30 

 5 

Πραγματοποιήθηκαν 30 σεμινάρια με θέματα που ενδιέφεραν κυρίως τα 6 

επαγγελματικά Στελέχη των Συντεχνιών. Όλες οι Επαρχίες πραγματοποίησαν από 7 7 

σεμινάρια, εκτός της Πάφου που πραγματοποίησε 2.  8 

Συνδικαλιστική Σχολή 9 

Η σχολή οργανώνεται δυο φορές τον χρόνο και έχει στόχο της την εκπαίδευση, 10 

διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων στα έμμισθα 11 

στελέχη του κινήματος. Αυτή οργανώνεται 2 φορές τον χρόνο σε 2 περιόδους κάθε 12 

φορά, τρείς μέρες την μια εβδομάδα και 2 μέρες την επόμενη εβδομάδα.  13 

Η μείωση του αριθμού των έμμισθων στελεχών περιορίζει τις δυνατότητες να 14 

συμμετέχουν και στις 2 σχολές όλα τα άτομα που δικαιούνται να συμμετέχουν. Παρά 15 

τις δυσκολίες όμως ένας αριθμός κατά μέσο όρο 18 – 20 άτομα παρευρίσκονται στις 16 

πέντε μέρες της σχολής. 17 

 Ειδικά για τη σχολή και έχοντας ως γνώμονα τη σημασία της στη δουλειά μας, 18 

συνέρχεται το σώμα των συναδέρφων, που ασχολείται με τα θέματα και καθορίζει 19 

ποια θέματα θα απασχολήσουν τη σχολή. Τα θέματα επιλέγονται με κριτήριο την 20 

επικαιρότητα τους, την ωφελιμότητα τους και το ενδιαφέρον, που παρουσιάζουν. 21 

Γίνεται προσπάθεια για νέους λέκτορες, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και 22 

εμπλοκή των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία.  23 

Η εκτίμηση που γινόταν κάθε χρόνο μετά το πέρας της σχολής, αλλά και στη συνεδρία 24 

του Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου, ήταν πως η σχολή ήταν αναβαθμισμένη κάθε 25 

φορά και ανταποκρινόταν στις ανάγκες των στελεχών. Δυστυχώς, το θέμα της 26 
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λειτουργίας Ακαδημίας δεν έχει προχωρήσει για αντικειμενικούς λόγους και έτσι η 1 

σχολή γίνεται ακόμα πιο σημαντική για τη δουλειά μας. Αυτό στο οποίο πρέπει να 2 

δώσουμε ακόμα πιο μεγάλη σημασία είναι η συνεχής αναβάθμιση της δουλειάς μας.  3 

Η επικαιροποίηση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το ΚΜΓ έτσι που να 4 

ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, αλλά και η προσέγγιση με μεγαλύτερη 5 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα της μορφωτικής δουλειάς, είναι σημαντικά. Η 6 

μορφωτική δουλειά είναι βασικό συστατικό μέρος της συνδικαλιστικής μας δράσης και 7 

ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.  8 

Αυτά που πρέπει να προσέξουμε για το μέλλον είναι:  9 

- Πιστοποίηση νέων εκπαιδευτών  10 

- Χρησιμοποίηση λεκτόρων εκτός της ΠΕΟ για εξειδικευμένα θέματα 11 

- Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας με χρήση 12 

οπτικοακουστικών μέσων, εκπαιδευτικών φιλμ, κ.λπ.  13 

- Ανάδειξη και επεξεργασία νέων θεμάτων, που ενδιαφέρουν και είναι χρήσιμα 14 

για τη δουλειά μας. 15 

- Αποφυγή στον βαθμό που είναι δυνατόν των όποιων επαναλήψεων  16 

- Χρήση του μητρώου μορφωτικής δουλειάς 17 

- Συμμετοχή στη σχολή και ανώτατων στελεχών 18 

Αυστηρότητα στην τήρηση των προγραμμάτων        19 

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ 20 

 21 

Το Φεβρουάριο του 2020 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το 23ο Παγκύπριο Συνέδριο 22 

της ΠΕΟ· το συνέδριο που πήρε την ιστορική πλέον απόφαση για τη δημιουργία του 23 

Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου - ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ). Τον Οκτώβριο 2022 24 

συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τυπική εγγραφή του Ινστιτούτου ως ίδρυμα, 25 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου. Μερικούς μόνο 26 

μήνες μετά την τυπική εγγραφή του, το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα, με 27 

μοναδική του φιλοδοξία να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του ταξικού συνδικαλιστικού 28 

κινήματος της ΠΕΟ και των χιλιάδων εργαζόμενων του τόπου μας.   29 

Με την ίδρυση του Ινστιτούτου, η ΠΕΟ απαντούσε σε μία διαχρονική και πιεστική 30 

ανάγκη για επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη των θέσεων του σε ένα 31 

οικονομικό, κοινωνικό και ιδεολογικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι και 32 

οι εργαζόμενες κατακλύζονται καθημερινά με τα γνωστά καπιταλιστικά ιδεολογήματα, 33 

που επιδιώκουν να “εκπαιδεύσουν” την εργατική τάξη στην ανοχή εάν όχι και αποδοχή 34 

της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, της αρρύθμιστης, φτηνής και απροστάτευτης 35 

εργασίας ως αποτέλεσμα του κακού του ριζικού της και όχι αποτέλεσμα συνειδητών 36 

επιλογών πολιτικής. Η αποκάλυψη των προθέσεων και η ανάλυση των 37 

αποτελεσμάτων αυτών των πολιτικών από την μια και η εκπαίδευση του 38 

συνδικαλιστικού στελεχικού δυναμικού της ΠΕΟ στην κατανόηση και διαχείριση των 39 

σύγχρονων εργασιακών σχέσεων από την άλλη, συνιστούν τους βασικούς άξονες 40 

δραστηριότητας του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ. 41 
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Πέραν από τις ανάγκες σε τεκμηρίωση, επιστημονική υποστήριξη των θέσεων και 1 

αναβάθμιση της συνδικαλιστικής κατάρτισης του στελεχικού δυναμικού της, η ΠΕΟ με 2 

τη δημιουργία του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ προχωρούσε και σε μία καινοτομία με ευρύτερες 3 

κοινωνικές και συνδικαλιστικές προεκτάσεις. Το Ινστιτούτο είναι ο πρώτος και 4 

παραμένει ο μοναδικός ερευνητικός φορέας στη χώρα μας, που θέτει στο επίκεντρο 5 

της επιστημονικής δραστηριότητας του τα ζητήματα της εργασίας, την ανάλυση των 6 

οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στη χώρα μας, συμβάλλοντας έτσι στη 7 

διαμόρφωση μίας αντικειμενικής, διαφωτιστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης 8 

εικόνας για την κατάσταση των εργαζομένων, την ανάπτυξη της οικονομίας, την 9 

απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, την πρόοδο και κοινωνική ευημερία στον τόπο 10 

μας. 11 

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου για την 12 

περίοδο που μεσολάβησε από το 27ο Συνέδριο μέχρι σήμερα και στη συνέχεια 13 

συζητούμε προτάσεις για τη βελτίωση και την παραπέρα ανάπτυξή του. 14 

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΙΝΕΚ ΠΕΟ 15 

 16 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο των 17 

τμημάτων «Οικονομίας και Εργασιακών Σχέσεων» και «Ισότητας». 18 

Η πιο δημοφιλής ερευνητική δραστηριότητα είναι η “Έκθεση για την Οικονομία και 19 

την Απασχόληση”, που το Ινστιτούτο δημοσιεύει ετήσια. Στην περίοδο που 20 

ανασκοπούμε, δημοσιεύσαμε τέσσερεις ετήσιες εκθέσεις (2017, 2018, 2019 και 2020). 21 

Μετά από την εκδήλωση και κορύφωση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης το 2013 22 

με την υπαγωγή της Κύπρου στο μνημονιακό πρόγραμμα της Τρόικας και της 23 

κυβέρνησης της δεξιάς, αποτέλεσε τη μόνη επιστημονικά τεκμηριωμένη φωνή στον 24 

τόπο μας που απομυθοποίησε το μνημόνιο και αποκάλυψε την αδιέξοδη αναπτυξιακή 25 

προοπτική του και τις πραγματικές επιπτώσεις του στην απασχόληση, στην ευημερία 26 

και κοινωνική συνοχή του λαού μας. 27 

Η Έκθεση συνιστά πλέον ένα σταθερό κείμενο αναφοράς επειδή στηρίζεται σε 28 

επικαιροποιημένα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα και πραγματεύεται επίκαιρες 29 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στον τόπο μας, στο χρόνο, δηλαδή, που αυτές 30 

συμβαίνουν. Η Έκθεση δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της ανάλυσης. Τα τελευταία 31 

χρόνια υποβάλλει ρεαλιστικές και ολοκληρωμένες προτάσεις πολιτικής. Μια τέτοια 32 

πρόταση πολιτικής, που είναι εξαιρετικής σημασίας για το εργατικό κίνημα, 33 

περιλαμβάνεται στην τελευταία Έκθεση (2020), στην οποία με αφετηρία τα ιδιαίτερα 34 

χαρακτηριστικά της κυπριακής οικονομίας στη συγκυρία της υγειονομικής και 35 

οικονομικής κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, προτάσσει τεκμηριωμένα την 36 

προοπτική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, υποκινούμενης από τις αυξήσεις των 37 

μισθών όχι μόνο ως μία δίκαιη και κοινωνικά απαραίτητη υποχρέωση, αλλά και ως τη 38 

μοναδική μακροοικονομική επιλογή για την εγκατάσταση ενός μακροπρόθεσμου 39 

βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. 40 
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Εδώ και μερικά χρόνια επιλέγουμε, για σκοπούς επικαιρότητας και καλύτερης 1 

αξιοποίησης της χρησιμότητας της, να δημοσιεύουμε την Έκθεση στις πρώτες δύο 2 

εβδομάδες του Δεκέμβρη, όταν δηλαδή είναι σε εξέλιξη στη Βουλή των 3 

Αντιπροσώπων η συζήτηση των προϋπολογισμών του κράτους. Η έκθεση αξιοποιείται 4 

στη εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, κυρίως στο πλαίσιο της 5 

Συνδικαλιστικής Σχολής της ΠΕΟ. Παλαιότερα τα συμπεράσματα της Έκθεσης 6 

αποτελούσαν αντικείμενο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που υλοποιούνταν από τα 7 

Τμηματικά Συμβούλια ή τις συντεχνίες της ΠΕΟ. 8 

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ αναπτύσσει έντονη ερευνητική 9 

δραστηριότητα είναι εργασιακές σχέσεις, που κυρίως αφορά τη σχέση του Ινστιτούτου 10 

με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών και Διαβίωσης των 11 

Εργαζομένων, το γνωστού EUROFOUND με έδρα το Δουβλίνο. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι 12 

από το 2003 ο εθνικός ανταποκριτής στην Κύπρο του EUROFOUND. Στο πλαίσιο 13 

αυτής της πολυετούς συνεργασίας, το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ παρήγαγε την πιο εκτεταμένη 14 

χαρτογράφηση των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο. Αυτή η χαρτογράφηση 15 

εμπλουτίζεται με νέες μελέτες σχετικά με νέες διαστάσεις των εργασιακών στη χώρα 16 

μας. Με την εμπειρία που απέκτησε το Ινστιτούτο τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, έχει 17 

καταστεί μία πανευρωπαϊκή πηγή αναφοράς για τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας. 18 

Συνδράμει επίσης στην εκπόνηση δεκάδων πανευρωπαϊκών συγκριτικών μελετών 19 

κοινωνικής πολιτικής της EUROFOUND, αναλαμβάνοντας το μέρος των μελετών που 20 

αφορούσε την Κύπρο. 21 

Η αδύνατη πλευρά αυτής της δραστηριότητας συνίσταται στην περιορισμένη διάχυση 22 

της στην Κύπρο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γλώσσα εργασίας που 23 

είναι η Αγγλική, αλλά και στο γεγονός ότι η δουλειά του Ινστιτούτου σ’ αυτό το πλαίσιο 24 

αποτελεί μέρος ευρύτερων ερευνητικών προγραμμάτων της EUROFOUND και απαιτεί 25 

πάρα πολύ πρόσθετη επεξεργασία για να δημοσιευθεί αυτόνομα. Η τρέχουσα 26 

συνεργασία με τη EUROFOUND ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2022. Το 27 

Ινστιτούτο συμμετείχε πρόσφατα σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και ενδέχεται η 28 

συνεργασία να ανανεωθεί μέχρι το 2026. 29 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου εκτείνεται και σε μεγάλα ή μικρά έργα με 30 

χρηματοδότηση τρίτων. Την περίοδο που ανασκοπούμε το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ υλοποίησε την 31 

πρώτη φάση του έργου “Χαρτογράφηση υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας και μέριμνας 32 

στην Κύπρο: διαθεσιμότητα, προκλήσεις και προοπτικές”, που γίνεται για λογαριασμό 33 

του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ με χρηματοδότηση από τον Εθνικό 34 

Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την ΠΕΟ. Στην πρώτη φάση η μελέτη 35 

αφορούσε στους παιδοκομικούς σταθμούς και κέντρα προστασίας και φροντίδας 36 

παιδιών. Η μελέτη κατέδειξε τις πολλές αδυναμίες του κυπριακού συστήματος 37 

φροντίδας και απασχόλησης παιδιών, όπως ποσοτική ανεπάρκεια των υφιστάμενων 38 

δομών για τη διασφάλιση καθολικής πρόσβασης, το γεγονός ότι στους παιδοκομικούς 39 

σταθμούς, το ποσοστό εξυπηρέτησης παιδιών από τις ιδιωτικές δομές είναι 40 

δυσανάλογα μεγαλύτερο από το ποσοστό εξυπηρέτησης στις κοινοτικές δομές, το 41 

ύψος των τροφείων στις ιδιωτικές δομές είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικά για τις οικογένειες 42 

χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τους μισθούς 43 

σε πολλά επαγγέλματα. Άλλες σημαντικές προκλήσεις που καταγράφονται στην 44 
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έρευνα είναι η απουσία δομών στις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες από τα 1 

κέντρα τα πόλεων περιοχές, το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας δομών, η 2 

περιορισμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις δομές και η συνεχιζόμενη 3 

κατάρτιση του προσωπικού. Στη δεύτερη φάση του έργου, που δεν έχει ξεκινήσει 4 

ακόμα, θα μελετηθούν κατά αντιστοιχία οι δομές φροντίδας για τον ηλικιωμένο 5 

πληθυσμό στη χώρα μας. 6 

 7 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 8 

 9 

Ο κύριος άξονας δραστηριότητας του τμήματος «Συνδικαλιστικής και Επαγγελματικής 10 

Κατάρτισης» είναι η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 11 

συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΕΟ. Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ υλοποιεί ετησίως δεκάδες 12 

προγράμματα βασικής (συνδικαλιστική σχολή) και συμπληρωματικής (συνεχιζόμενης) 13 

εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΕΟ. Για αυτή τη δουλειά το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 14 

συνεργάζεται με το Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο της ΠΕΟ, τόσο κατά τη διαδικασία 15 

εντοπισμού των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και κατά την περίοδο υλοποίησης των 16 

προγραμμάτων. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στα ποσοτικά αποτελέσματα ούτε και στην 17 

προσπάθεια που καταβάλλει το Ινστιτούτο για να προσαρμοστεί στο σύστημα 18 

πιστοποίησης φορέων και υποδομών κατάρτισης που από το 2015 εφαρμόζει η Αρχή 19 

Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (ΑνΑΔ), αφού αυτά παρουσιάζονται εκτενώς στην 20 

αναφορά του Κεντρικού Μορφωτικού γραφείου. Καταγράφουμε μόνο εδώ το γεγονός 21 

ότι ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων από την ΑνΑΔ προγραμμάτων κατά την 22 

περίοδο 2017 -2019 συνέχισε να βρίσκεται σε σημαντικά πιο χαμηλό επίπεδο 23 

συγκρινόμενο με την περίοδο 2008 - 2013, ενώ τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμού 24 

λόγω της πανδημίας στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 25 

είχαν ως συνέπεια την ακύρωση ενός σημαντικού αριθμού χρηματοδοτούμενων 26 

προγραμμάτων. 27 

Είναι σκόπιμο σ’ αυτή την αναφορά να σημειώσουμε ένα άλλο πεδίο 28 

δραστηριοποίησης του τμήματος, που διεκπεραιώνεται από στελέχη άλλων τμημάτων 29 

του Ινστιτούτου: Ο τομέας των διακρατικών έργων Erasmus+. Τα έργα αυτά αφορούν 30 

στην καινοτομία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 31 

Την περίοδο που ανασκοπούμε το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ ολοκλήρωσε δύο τέτοια προγράμματα 32 

Erasmus+. Το πρώτο, που το Ινστιτούτο είχε τον συντονισμό, ξεκίνησε το 2016 και 33 

ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουλίου 2019. Ο τίτλος του έργου ήταν «Εκπαιδεύοντας τους 34 

Κοινωνικούς Εταίρους για την Εθνοτική Ποικιλομορφία στις Μικρομεσαίες 35 

Επιχειρήσεις» (MigrAID) και σε αυτό συμμετείχαν άλλοι οκτώ οργανισμοί από την 36 

Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν 37 

διάφορες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που αποσκοπούσαν στη βελτίωση 38 

της ικανότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εντάσσουν με ομαλότητα στην 39 

παραγωγική τους διαδικασία εργαζόμενους με μεταναστευτική βιογραφία. Το δεύτερο 40 

έργο, στο οποίο το ΙΝΕΚ συμμετέχει ως εταίρος, ξεκίνησε επίσης το 2016 και 41 

ολοκληρώθηκε στο τέλος Νοεμβρίου 2018. Ο τίτλος του έργου ήταν «Νέοι πολίτες 42 

μέσα από τον εθελοντισμό» (JuCiVol). Για την υλοποίηση του το Ινστιτούτο 43 
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συνεργάστηκε με άλλους τέσσερεις οργανισμούς από την Ισπανία, τη Γαλλία, την 1 

Ιταλία και τη Σλοβενία. Συντονιστής του έργου ήταν το Πανεπιστήμιο του Μπουργκός 2 

στην Ισπανία. Το αντικείμενο του ήταν η βελτίωση των κοινωνικών και πολιτικών 3 

δεξιοτήτων των νέων μέσα από τον εθελοντισμό, ως μία διαδικασία προετοιμασίας για 4 

να γίνουν ενεργοί πολίτες. 5 

 6 

Τέλος, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του τμήματος, υλοποιήθηκε το έργο 7 

“Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας”, που αφορούσε την υλοποίηση 8 

προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων 9 

χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονταν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας 10 

βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών 11 

ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή 12 

επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξής τους στην κυπριακή κοινωνία 13 

και να προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 14 

του 2019 και ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2020. Η ολοκλήρωση του έργου με 15 

επιτυχία χρειάστηκε πάρα πολλή προσπάθεια από το προσωπικό του Ινστιτούτου, 16 

αφού τα μαθήματα που προσφέρονταν σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου 17 

διακόπηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και με την επανέναρξη 18 

τους απαιτήθηκε επανασχεδιασμός για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων 19 

προστασίας κατά του  κορωνοϊού. 20 

Προοπτική και προτάσεις βελτίωσης της δουλειάς του ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 21 

 22 

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ συμπληρώνει το 2022 είκοσι χρόνια ζωής. Αν και στο πρώτο στάδιο 23 

της διαδρομής του αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα στελέχωσης, στη συνέχεια 24 

ακολούθησε μία σταθερή πορεία ανάπτυξης. Η πορεία αυτή έμελλε να διακοπεί με την 25 

οικονομική κρίση το 2013 με την οποία περιορίστηκε η πρόσβαση του Ινστιτούτου σε 26 

πόρους χρηματοδότησης. Όπως όλοι οι οργανισμοί της ΠΕΟ, έτσι και το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ 27 

ενεργοποίησε μία διαδικασία προσαρμογής των δαπανών του, χωρίς ωστόσο να θέσει 28 

σε κίνδυνο τη βασική και απαραίτητη δραστηριότητα του. Η υγειονομική κρίση 29 

δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις, αφού μειώθηκαν σημαντικά οι συνδικαλιστικές 30 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τα έτη 20202 και 2021 με αποτέλεσμα να 31 

περιοριστούν σημαντικά οι πόροι του Ινστιτούτου.  32 

Στην τρέχουσα και επόμενη περίοδο το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ θα πρέπει να εντείνει τις 33 

προσπάθειες του να εξασφαλίσει την απαραίτητη πρόσβαση σε χρηματοδότηση που 34 

θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει τα επόμενα προγράμματα του και να κοιτάζει το 35 

μέλλον με αισιοδοξία. 36 

Πέραν από αυτό, το Ινστιτούτο θα πρέπει μετά το συνέδριο να προχωρήσει στην 37 

ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η 38 

παρούσα σύνθεση του πρώτου χρονολογείται από το Δεκέμβριο του 2008. Για το 39 

Επιστημονικό Συμβούλιο δε, που δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, η νέα σύνθεση του 40 

θα πρέπει να είναι μικρότερη και πιο ευέλικτη, ενώ θα πρέπει να επιλεχθούν 41 
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επιστήμονες, που το ερευνητικό τους αντικείμενο είναι σχετικό με τη δουλειά και τον 1 

προορισμό του Ινστιτούτου. 2 

Το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ χρειάζεται να αναζητήσει πρόσθετα μέσα και τρόπους για τη βελτίωση 3 

της διάχυσης των αποτελεσμάτων της δουλειάς του, όπως και για την ενεργοποίηση 4 

των τμημάτων, που παραμένουν ανενεργά. Το τμήμα “Κοινωνικής και Οικονομικής 5 

Ιστορίας”, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αναζητήσει συνέργειες και να αναπτύξει 6 

συνεργασίες με το Ιστορικό Μουσείο της ΠΕΟ, κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν. Για 7 

το τμήμα “Δημόσιας και Συνεργατικής Οικονομίας” οι αδυναμίες είναι προς το παρόν 8 

δύσκολο να ξεπεραστούν, ιδιαίτερα μετά τη διάλυση του συνεργατισμού από την 9 

κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ωστόσο, το Ινστιτούτο θα συνεχίσει τη συνεργασία του με 10 

το «Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης για τη Δημόσια, Κοινωνική και 11 

Συνεργατική Οικονομία» (CIRIEC), στο οποίο το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι μέλος του Διεθνούς 12 

Προεδρείου, και θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που θα δημιουργηθεί. 13 

 14 

Ιστορικό Μουσείο ΠΕΟ - Ιστορικό Αρχείο ΠΕΟ 15 

 16 

Το Μουσείο της ΠΕΟ ιδρύθηκε το 1992 με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και 17 

ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου το 2008 με σκοπό την προστασία και την προβολή της 18 

ιστορικής πορείας του εργατικού μας κινήματος, εκθέτοντας έγγραφα και υλικό 19 

ιστορικής σημασίας από τη ζωή και τους αγώνες της εργατικής τάξης. Η απόφαση 20 

αυτή στόχευε στη δυνατότητα ο επισκέπτης να γνωρίσει τη ζωή των εργατών κατά 21 

την περίοδο πριν από την ίδρυση των Συντεχνιών, τη δράση των πρωτοπόρων 22 

συνδικαλιστών και τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν μέσα από τους σκληρούς αγώνες 23 

που διεξήχθησαν τα τελευταία 80 χρόνια, έχοντας στην πρώτη γραμμή την ΠΕΟ. Αυτό 24 

επιτυγχάνεται με φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα της εργατικής τάξης από τις 25 

αρχές του 20ου αιώνα, παραθέτοντας την εξέλιξη της δράσης και των αγώνων του 26 

κυπριακού συνδικαλιστικού κινήματος.  27 

Επίσης αποσκοπεί στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και προβολή παλαιών εργαλείων 28 

ορισμένων παραδοσιακών κλάδων, όπως του κτίστη, του πελεκάνου, του σκαρπάρη, 29 

του ράφτη, του μεταλλωρύχου, του πετροκόπου και του εργάτη γης. 30 

Όλα τα εκθέματα που βρίσκονται στο Μουσείο είναι δωρεά από μέλη και φίλους της 31 

ΠΕΟ και από τα αρχεία της ΠΕΟ και των συντεχνιών της. 32 

Στα χρόνια λειτουργίας του το επισκέφθηκαν πρέσβεις, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, 33 

εργαζόμενοι, παιδιά, συνταξιούχοι φοιτητικές και νεολαιίστικες οργανώσεις, 34 

συντεχνιακές αντιπροσωπείες από το εξωτερικό και άλλοι. 35 

Αναβάθμιση του Μουσείου 36 

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ, το 2012 εγγράφηκε και επίσημα ως Ίδρυμα, με 37 

κύριους στόχους όπως αναφέρονται και στο καταστατικό του, να αναδείξει τον 38 

κοινωνικό του ρόλο μέσα στη τοπική κοινωνία, ως φορέας ιστορικής γνώσης σχετικά 39 
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με τους εργαζομένους από τις αρχές του αιώνα μας και να βοηθήσει στην κατανόηση 1 

θεμάτων, που προβάλλονται μέσα στο χώρο του, όπως τη συμβολή της γυναίκας 2 

στους εργατικούς αγώνες, στη διεκδίκηση του δικαιώματός του να συνδικαλίζονται οι 3 

νεαροί εργάτες, τα εργατικά δικαιώματα και κεκτημένα, την επαναπροσέγγιση μεταξύ 4 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από τους κοινούς εργατικούς αγώνες.  5 

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ περιλαμβάνεται πλέον και στον Οδηγό Μουσείων 6 

της Κύπρου, που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, παράλληλα 7 

στη σελίδα του Δήμου Λευκωσίας ως Μουσεία της Πρωτεύουσας. Συνεχής στόχος 8 

μας, είναι η αναβάθμιση και βελτίωση του που επιτεύχθηκε με την εγκατάσταση 9 

οπτικοακουστικού συστήματος και τη δημιουργία ψηφιακού οδηγού ξενάγησης. Ο 10 

επισκέπτης είτε από το χώρο του μουσείου είτε από το σπίτι του μέσω του κινητού 11 

του ή κάποιας άλλης συσκευής, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον ψηφιακό οδηγό 12 

https://peoguide.peo.org.cy/index.html και να ακούσει την ιστορία του εργατικού 13 

κινήματος της ΠΕΟ, χωρισμένη σε θεματικές, όπως προβάλλονται και μέσα στο χώρο 14 

του Μουσείου, καθώς και να παρατηρήσει τα διάφορα εκθέματα.  15 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  16 

Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ, ως ίδρυμα έχει δικαίωμα επιχορήγησης από τα 17 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Erasmus + Νεολαία και Πρωτοβουλίες 18 

Νέων του ΟΝΕΚ. Συμμετέχει σε αυτά με διάφορες προτάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί 19 

και χρηματοδοτηθεί ως ακολούθως: 20 

- 2015-2017 στον ρόλο του συντονιστή με τη πρόταση «Οικοδομούμε το Κοινό 21 

μας Μέλλον μέσα από τον Διαρθρωμένο Διάλογο» με το τελικό ποσό των 22 

€31.308,00.  23 

- 2018-2020 στον ρόλο του συντονιστή με την πρόταση «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 24 

ΓΥΝΑΙΚΑ: Μια έμφυλη ματιά στο παρελθόν και στο μέλλον της εργασίας» με το 25 

τελικό ποσό των €29.660,00 26 

- Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο ΠΕΟ και ο Σύλλογος «Μεσοκελέας Καϊμακλίου», 27 

το 2020 διοργανώνουν προβολή δύο ιστορικών ντοκιμαντέρ στα πλαίσια του 28 

προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων με το τελικό ποσό των €2100.00 29 

 30 

Ιστορικό Αρχείο ΠΕΟ 31 

Η διατήρηση και προβολή αρχειακού υλικού συμβάλλει, επίσης, στη διάσωση της 32 

ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Το αρχείο της ΠΕΟ αποτελεί κομμάτι της 33 

πολιτισμικής και ιστορικής μας κληρονομιάς. Ο στόχος μας ήταν και είναι να 34 

περισώσουμε την ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και να 35 

προσφέρουμε ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς των αρχείων προς τους 36 

ερευνητές και το ενδιαφερόμενο κοινό. Προς τον σκοπό αυτό η ψηφιοποίηση των 37 

εγγράφων και η δημιουργία και λειτουργία ιστορικού αρχείου ήταν επιτακτική ανάγκη, 38 

καθώς η χρησιμότητα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών των 39 
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εγχειρημάτων τόσο για την ΠΕΟ όσο και για την επιστημονική και ιστορική κοινότητα 1 

είναι πολλαπλά.  2 

Το ιστορικό αρχείο αποτελείται από γραπτά ιστορικής σημασίας από τη δεκαετία του 3 

1930 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, χωρίζεται σε 6 κατηγορίες:   4 

Α) Αρχείο εγγράφων- αποτελείται από πρακτικά, εκθέσεις δράσης και αποφάσεις που 5 

αφορούν τα πιο κάτω:  6 

•Παγκύπρια Συνέδρια ΠΕΟ  7 

•Τ.Σ. ΠΕΟ  8 

•Γενικό Συμβούλιο ΠΕΟ 9 

•Εκτελεστικό Συμβούλιο ΠΕΟ 10 

•Εκτελεστικό Γραφείο ΠΕΟ, καθώς και τα βοηθητικά γραφεία   11 

•Εργατικοί αγώνες και απεργίες ( ιστορικά γεγονότα) 12 

•Διεθνείς Σχέσεις- ΠΣΟ, Παγκόσμια Συνέδρια, Σχέσεις με άλλες χώρες 13 

•ΠΕΟ και Τουρκοκύπριοι (έντυπη μορφή) 14 

Β) Αρχείο συντεχνιών - έγγραφα που έχουν σχέση με τα Παγκύπρια Συνέδρια των 15 

συντεχνιών, πρακτικά, ντοκουμέντα που σχετίζονται με οργανωτικά ζητήματα και 16 

θέματα κτλ.  17 

Γ) Αρχείο Τύπου - με εφημερίδες και περιοδικά ( Μη ψηφιακό υλικό). Στοχεύουμε σε 18 

μεταγενέστερο στάδιο να δημιουργηθεί ένας χώρος, όπου θα είναι προσβάσιμες 19 

στους ερευνητές οι εκδόσεις του Ε.Β από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα. 20 

Δ) Αρχείο φωτογραφικού υλικού – Καθώς, ο όγκος φωτογραφιών, που βρίσκεται στη 21 

κατοχή της ΠΕΟ είναι πολύ μεγάλος, το φωτογραφικό αρχείο δεν είναι 22 

ολοκληρωμένο, αφού συνεχώς γίνονται προσθήκες φωτογραφιών.  23 

Ε) Αρχείο εικονογραφημένου υλικού με αφίσες. 24 

ΣΤ) Μαγνητοφωνημένο Αρχείο Παντελή Βαρνάβα- Περιλαμβάνονται πέραν των 50 25 

ηχητικών ντοκουμέντων από βετεράνους του συνδικαλιστικού μας κινήματος που 26 

δόθηκαν τη δεκαετία του 1990 για τους σκοπούς της έκδοσης «Αναμνήσεις 27 

Βετεράνων», καθώς και η έντυπη μορφή των συνεντεύξεων σε pdf, η οποία θα ανέβει 28 

στη συνέχεια. 29 

Για τη δημιουργία του αρχείου εξασφαλίστηκε χορηγία από τον ΟΠΑΠ. 30 

Στόχοι και Προτεραιότητες  31 
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Η διάσωση της ιστορίας και του πολιτισμού μας αποτελεί για την ΠΕΟ μια βασική 1 

προτεραιότητα. Η προσπάθεια αυτή θα επιτύχει μέσα από την ανάπτυξη και 2 

αναβάθμιση του Εργατικού Μουσείου και την ολοκλήρωση του ιστορικού αρχείου για 3 

το οποίο όμως χρειάζονται και τα αναγκαία οικονομικά. Για τον σκοπό αυτό 4 

συνεχίζεται συνεχώς η προσπάθεια να αξιοποιηθούν σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά 5 

χρηματοδοτικά προγράμματα, αφού δυστυχώς η κρατική στήριξη είναι μηδαμινή.  6 

Παράλληλα, η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία του Ιστορικού Εργατικού 7 

Μουσείου, η προβολή του Ιδρύματος με αρθρογραφία, που αφορά κομμάτια της 8 

ιστορίας μας μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών εργαλείων, έντυπα και άλλα 9 

ηλεκτρονικά μέσα, η συνεργασία με άλλες ομάδες, οργανισμούς και άλλα σωματεία ή 10 

ιδρύματα για την προαγωγή των επιστημονικών ερευνών που σχετίζονται με τις 11 

θεματικές που προβάλει το Μουσείο, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 12 

εκθέσεων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών, η ανάδειξη της 13 

συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης των συναγωνιστικών δεσμών της 14 

ελληνοκυπριακής, τουρκοκυπριακής και/ή άλλων κοινοτήτων της Κύπρου, με 15 

ιδιαίτερη έμφαση στους κοινούς αγώνες για τα εργατικά και/ή συνδικαλιστικά 16 

δικαιώματα, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τους συνδικαλιστικούς αγώνες των 17 

εργαζομένων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και τους κοινούς αγώνες 18 

αυτών και η προβολή της συμβολής τους στην εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας και η 19 

υποστήριξη ποικίλων στον συνδικαλιστικό, εργατικό, δικοινοτικό, ιστορικό και 20 

πολιτιστικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση και συντήρηση ιστορικών 21 

ντοκουμέντων των συνδικαλιστικών αγώνων της Κύπρου, αποτελούν στόχους και 22 

προτεραιότητες.  23 

          24 

Κεφάλαιο 4ον 25 

Τομέας Επικοινωνίας 26 

Εργατικό Βήμα 27 

Το Εργατικό Βήμα ως εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 28 

στην προβολή της συνδικαλιστικής δράσης, των θέσεων, των πολιτικών και των 29 

αρχών της Ομοσπονδίας σε ό,τι αφορά την κοινωνικοπολιτική και οικονομική ζωή του 30 

τόπου. 31 

Η προσπάθεια για αναβάθμιση του εκφραστικού μας οργάνου, τόσο σε ό,τι αφορά το 32 

περιεχόμενο όσο και την εμφάνιση είναι συνεχής. Το 2018 η Συντακτική Επιτροπή 33 

του Ε.Β. πραγματοποίησε συσκέψεις με στελέχη όλων των Συντεχνιών σε όλες τις 34 

επαρχίες κατά τις οποίες κατέγραψε απόψεις και εισηγήσεις τους με στόχο τη 35 

βελτίωση της εφημερίδας μας, αλλά και της συνεργασίας των Συντεχνιών και 36 

Οργανισμών της ΠΕΟ με τη σύνταξή της. 37 

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων: 38 
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1. Έγινε ενημέρωση από τη Συντακτική Επιτροπή για την προσπάθεια συνεχούς 1 

αναβάθμισης της εφημερίδας και τις σκέψεις και απόψεις της επί του θέματος.  2 

2. Ακούστηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις των Συντεχνιών, των μελών και 3 

στελεχών για την εφημερίδα μας και τρόπους βελτίωσης και αναβάθμισης της.  4 

3. Τέθηκε η ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας και έγκαιρης ενημέρωσης της 5 

σύνταξης της εφημερίδας για την καθημερινή δράση των Συντεχνιών.  6 

 7 

Η απόφαση για την περαιτέρω αναβάθμιση της εφημερίδας μας λήφθηκε από την 8 

Συντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ. 9 

Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο: 10 

-Αναβαθμίστηκε το περιεχόμενο της εφημερίδας με πιο ζωντανά ρεπορτάζ, 11 

συνεντεύξεις, παραπολιτικές στήλες. 12 

-Άλλαξε η σελίδωση (lay out) της εφημερίδας σε συνεργασία με εξειδικευμένο 13 

επαγγελματία γραφίστα. 14 

-Λειτούργησε το portal του Εργατικού Βήματος.  15 

PORTAL  16 

Το 2020 προχωρήσαμε στη λειτουργία του ηλεκτρονικού portal της εφημερίδας μας 17 

(https://ergatikovima.com) για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των μελών μας για 18 

τις δραστηριότητες της ΠΕΟ και των Συντεχνιών της. 19 

Στο portal δημοσιεύονται κοινωνικές, οικονομικές, εργατικές και διεθνείς ειδήσεις, που 20 

αφορούν και ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους.  21 

Με τη λειτουργία του Portal, καθώς και των υπόλοιπων κοινωνικών δικτύων της ΠΕΟ, 22 

δίνεται η δυνατότητα να φτάνει άμεσα η σωστή πληροφόρηση στα μέλη μας, 23 

ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες και τη βαρύτητα που έχει πλέον το διαδίκτυο 24 

στον τομέα της ενημέρωσης και της επαφής με την κοινωνία.  25 

Πανδημία 26 

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας η εφημερίδα μας λόγω των καθολικών lock down 27 

ανέστειλε την έκδοσή της (πρώτη φορά μετά το 1974) για 7 εβδομάδες (18.3.2020-28 

13.5.2020). Ακολούθως λόγω της μη λειτουργίας κλάδου της οικονομίας μειώθηκε 29 

σημαντικά ο αριθμός φύλλων κυκλοφορίας της εφημερίδας (από 10,000 σε 5,500). 30 

Σήμερα κυκλοφορούμε 6,500 φύλλα κάθε εβδομάδα ενώ σίγουρα υπάρχουν 31 

περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη κυκλοφορία, αν λάβουμε υπόψη την 32 

οργανωτικότητα της ΠΕΟ. 33 

Κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 μέσω της εφημερίδας μας και του portal, 34 

παρά τις δυσκολίες, κρατήσαμε την επαφή μας με τα μέλη μας και τους εργαζόμενους 35 

ευρύτερα και διαδραματίσαμε σημαντικό ρόλο στη σωστή ενημέρωση των 36 

https://ergatikovima.com/
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εργαζομένων για τρέχοντα προβλήματα της περιόδου αυτής και την επίλυσή τους, 1 

αλλά και γενικότερα στην προστασία της υγείας του κοινού. 2 

Στόχοι 3 

Στόχος της Συντακτικής Επιτροπής είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε το 4 

Εργατικό Βήμα να είναι πρωτοπόρο στον τομέα του και πηγή ενημέρωσης, για 5 

εργατικά και όχι μόνο θέματα, για όλη τη κοινωνία. Παράλληλα, στόχοι μας είναι: 6 

-Επαναφορά της κυκλοφορίας της εφημερίδας στους αριθμούς φύλλων που ήταν 7 

πριν την πανδημία ώστε να φτάνουν οι θέσεις της ΠΕΟ σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο 8 

αριθμό εργαζομένων. 9 

-Επανέκδοση των ενημερωτικών εκδόσεων του Εργατικού Βήματος στα Αγγλικά και 10 

στα Τούρκικα κάθε τρεις μήνες, οι οποίες σταμάτησαν λόγω της πανδημίας. 11 

-Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας για περαιτέρω αναβάθμιση της ύλης 12 

και της θεματολογίας της εφημερίδας με ζωντανά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. 13 

-Εκστρατεία ενημέρωσης για τη λειτουργία του portal του Εργατικού Βήματος ώστε 14 

να γίνει ευρέως γνωστό και να αυξηθεί περαιτέρω η επισκεψιμότητα.  15 

Επιτροπή Επικοινωνίας  16 

Ως θέση αρχής να σημειώσουμε ότι η Επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και 17 

απαραίτητη για την ΠΕΟ, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δράση μας 18 

στους τόπους δουλειάς.  19 

Η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό, βοηθητικό εργαλείο της δουλειάς μας και έχει 20 

στόχο την προώθηση της δράσης μας, την ενημέρωση των μελών, στελεχών και των 21 

εργαζομένων ευρύτερα καθώς και της προβολής και προώθησης των θέσεων μας. 22 

Στη σημερινή εποχή οι αλλαγές στην τεχνολογία και στο ευρύτερο πλαίσιο της μαζικής 23 

επικοινωνίας είναι ραγδαίες και μεταβάλλονται συνεχώς. Ως εκ τούτου κρίνεται 24 

αναγκαίο η επικοινωνία να αναβαθμίζεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις 25 

στον τομέα αυτό. 26 

Το κομμάτι της επικοινωνίας αναβαθμίστηκε την τελευταία τριετία με βάση τις γενικές 27 

και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του 27ου Συνεδρίου της ΠΕΟ: 28 

- Έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων με emails και τηλέφωνα όλων των ΜΜΕ 29 

και δημοσιογράφων που ασχολούνται με το εργατικό ρεπορτάζ και οι 30 

ανακοινώσεις της ΠΕΟ διοχετεύονται άμεσα σε όλα τα ΜΜΕ προς 31 

δημοσιοποίηση. 32 

- Μέσα σε ένα μη φιλικό περιβάλλον για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, 33 

ανοίξαμε δίαυλο επικοινωνίας με ΜΜΕ, τα οποία δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις 34 

και τις θέσεις μας σε μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ό,τι προηγουμένως. 35 
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- Ξεκινήσαμε συνεργασία με τον Τύπο για δημοσίευση άρθρων των στελεχών 1 

της ΠΕΟ. 2 

- Αξιοποιώντας την τεχνολογία, όλες πλέον οι μεγάλες μας εκδηλώσεις και 3 

δραστηριότητες μεταδίδονται είτε ζωντανά, είτε μαγνητοσκοπημένα με ήχο και 4 

εικόνα στο facebook, ενώ αναρτώνται και στη σελίδα της ΠΕΟ στο youtube. 5 

- Δημιουργήθηκε εξειδικευμένη ενημερωτική ιστοσελίδα με εργατικά, κοινωνικά, 6 

διεθνή θέματα, συνεντεύξεις, αρθρογραφία και παράλληλα προβολή των 7 

θέσεων της ΠΕΟ. Η ιστοσελίδα ergatikovima.com ενημερώνεται καθημερινά με 8 

νέα θεματολογία και αποκτά ολοένα και περισσότερους αναγνώστες. 9 

- Έγιναν μεγάλες βελτιωτικές αλλαγές στο περιεχόμενο και στη σελίδωση της 10 

εφημερίδας μας Εργατικό Βήμα (βλ. κεφάλαιο «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»). 11 

- Αναπτύχθηκε πιο στενή συνεργασία του Γραφείου Επικοινωνίας με τις 12 

Συντεχνίες για τη σύνταξη, αποστολή και διάχυση ανακοινώσεων ή άρθρων 13 

που αφορούν τη δράση των Συντεχνιών. 14 

- Η ιστοσελίδα της ΠΕΟ λειτουργεί αναβαθμισμένη με όλες τις πληροφορίες που 15 

αφορούν την Ομοσπονδία. 16 

- Όλες οι ανακοινώσεις της ΠΕΟ, καθώς και οι σημαντικότερες ανακοινώσεις των 17 

Συντεχνιών διαχέονται σε όλους τους συνδικαλιστές μας μέσω email για 18 

σκοπούς ενημέρωσης και διάδοσης. 19 

- Η εφημερίδα μας αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο facebook υπό μορφή pdf 20 

ενώ τα σημαντικότερα θέματα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και στο 21 

ergatikovima.com. 22 

 23 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 24 

Σήμερα, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) είναι πλέον κομμάτι της 25 

καθημερινότητας μας. Μέσα από τα ΜΚΔ υπάρχει αμεσότητα στην ενημέρωση και 26 

παράλληλα αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών τους. 27 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Κύπρος έχει τους περισσότερους χρήστες του 28 

Facebook στην ΕΕ, σε αναλογία με το σύνολο του πληθυσμού που έχει πρόσβαση 29 

στο διαδίκτυο. Στη χώρα μας το ποσοστό χρηστών του Facebook επί του συνόλου 30 

των χρηστών του διαδικτύου ξεπερνά σήμερα το 90% και σε απόλυτους αριθμούς 31 

τους 800 χιλιάδες. 32 

Τα τελευταία τρία χρόνια βελτιώσαμε σε ποιότητα και σε συχνότητα την παρέμβαση 33 

μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), υπερδιπλασιάζοντας τους ακόλουθους 34 

μας στο facebook (πλησιάζουμε τους 8000 ακόλουθους), ενώ με μετρήσιμα στοιχεία 35 

η απήχηση των αναρτήσεων στη σελίδα μας ξεπερνά τους 60.000 χρήστες.  36 

Με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση ή κατάχρηση, τα ΜΚΔ 37 

αποτελούν -πέραν της προσωπικής επαφής- τον πιο σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας 38 

της ΠΕΟ με τους εργαζόμενους.  39 

Αυτό αποδείχτηκε και κατά την περίοδο των περιορισμών κατά της πανδημίας όταν 40 

τα ΜΚΔ ήταν ο μοναδικός τρόπος μαζικής επικοινωνίας μας με τους εργαζόμενους.  41 
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Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει το Τμήμα Επικοινωνίας να είναι συνεχώς σε 1 

εγρήγορση, έτσι ώστε να επικοινωνεί άμεσα και σωστά τα θέματα που μας αφορούν. 2 

Σημαντική αδυναμία αποτελεί το γεγονός ότι κάποιες Συντεχνίες δεν έχουν καθόλου 3 

ή έχουν ελάχιστη παρουσία στα ΜΚΔ. Προφανώς αυτό δεν αντικατοπτρίζει την 4 

ουσιαστική και πραγματική δουλειά που γίνεται, αλλά στερείται από τις Συντεχνίες η 5 

δυνατότητα μαζικής επικοινωνίας αυτής της δράσης.  6 

Αδυναμία επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ενώ η ΠΕΟ έχει λογαριασμό στο twitter, δεν 7 

ενημερώνεται και θα πρέπει να τεθεί στις προτεραιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας. 8 

Σημαντικές προτεραιότητες  9 

Παρ’ όλη τη βελτίωση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Επικοινωνίας, 10 

υπάρχουν ακόμα αδυναμίες και πολλά περιθώρια αναβάθμισης. Παρά τη δράση της 11 

ΠΕΟ και τους αγώνες των τελευταίων χρόνων, η εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία 12 

δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. 13 

Οι σημερινές συνθήκες και ειδικότερα μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, 14 

καθιστούν αναγκαία την εντατικοποίηση της δουλειάς μας σε αυτό τον τομέα και τη 15 

συνεχή αναβάθμιση των διάφορων κομματιών που αποτελούν την επικοινωνία: 16 

- Στις άμεσες προτεραιότητες μας είναι η παραγωγή βιντεοσκοπημένων 17 

εκπομπών (τύπου podcast) με ρεπορτάζ ή συνεντεύξεις για θέματα που 18 

αφορούν τους εργαζόμενους και οι οποίες θα προβάλλονται από τις σελίδες 19 

μας στο facebook και το youtube.  20 

- Από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία 21 

ενός ειδικού χώρου στο οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία για την 22 

πραγματοποίηση των διασκέψεων Τύπου και την παραγωγή 23 

βιντεογραφημένου υλικού. 24 

- Στο μέτρο του δυνατού θα ήταν βοηθητικό για την επικοινωνία εάν σημαντικές 25 

ανακοινώσεις βιντεοσκοπούνταν για να αποστέλλονται στα ΜΜΕ με εικόνα και 26 

με ήχο. 27 

- Κρίνεται ως αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία του Γραφείου 28 

Επικοινωνίας με τις Συντεχνίες για την καλύτερη δυνατή προβολή της δράσης 29 

των Συντεχνιών. 30 

- Στο επόμενο διάστημα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ του Γραφείου Επικοινωνίας 31 

και των Συντεχνιών το θέμα της δημιουργίας ή της ορθότερης και συχνότερης 32 

χρήσης σελίδων των Συντεχνιών στο facebook. 33 

- Δεδομένων των συνεχών εξελίξεων στην τεχνολογία θα πρέπει να 34 

διοργανώνονται κατά τα τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένα σεμινάρια για 35 

κατάρτιση των στελεχών μας στο ευρύτερο θέμα της Επικοινωνίας και κυρίως 36 

στη χρήση των ΜΚΔ. 37 

 38 

Κεφάλαιο 5ον 39 

Οικονομικά της ΠΕΟ 40 
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Λογαριασμοί εισπράξεων και πληρωμών 1 

Βασικό μέλημα και προτεραιότητα των σωμάτων της ΠΕΟ είναι η σωστή και συνετή 2 

διαχείριση των οικονομικών του κινήματος . 3 

Σκοπός της παράθεσης των βασικών εισπράξεων και πληρωμών μέσα από την 4 

έκθεση του Γ.Σ. προς το 28ο Συνέδριο, είναι η ενημέρωση και στη συνέχεια μέσα από 5 

τη συζήτηση η κατάληξη σε συμπεράσματα τέτοια, που θα δώσουν νέα ώθηση στη 6 

δουλειά μας. 7 

Την περίοδο που ανασκοπούμε 2017-2020 εντάξαμε στη δουλειά μας το νέο 8 

λογιστικό σύστημα μέσα από το οποίο αυξήθηκε η ταχύτητα στη εξαγωγή στοιχείων 9 

και καταστάσεων που υποβοηθούν τη δουλειά τόσο των οργανωτικών στελεχών όσο 10 

και των ταμιών των Συντεχνιών.  11 

Εισπράξεις 12 

Όπως είναι γνωστό τα έσοδα μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από εισφορές των 13 

μελών και των φίλων του κινήματος . Οι Συντεχνίες διοχετεύουν μέσα από εμβάσματα 14 

του 30% των συνδρομών, εισφορών και εράνου, που είναι το κυριότερο έσοδο της 15 

Ομοσπονδίας. 16 

Την περίοδο που ανασκοπούμε τα έσοδα από το 30% συνδρομών είναι €5.159.746 , 17 

από εισφορές  €2.471.796 και από τον έρανο €12.925. 18 

Εάν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την ανασκόπηση που έγινε την προηγούμενη 19 

πενταετία κατά την έκθεση του 27ου Συνεδρίου (2012-2016), θα διαπιστώσουμε μια 20 

μείωση στα έσοδα του 30% συνδρομών της τάξης του 34% παρόλο που συγκρίνουμε 21 

πενταετία με τετραετία.  22 

Επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε παλαιότερη τετραετία (2008-2011) και θα 23 

διαπιστώσουμε ότι η μείωση φθάνει το 46%. 24 

 25 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ 

  

       

       
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2012-2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Εμβάσματα 

Συντεχνιών 7.882.794,00 1.220.046,00 1.431.322,00 1.276.885,00 1.231.493,00 5.159.746,00 

Εισφορές 

Διάφορες 1.929.962,00 1.072.828,00 658.585,00 587.567,00 152.816,00 2.471.796,00 
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Ετήσιος 

Έρανος  60.937,00 1.464,00 8.280,00 3.181,00 0,00 12.925,00 

  9.873.693,00 2.294.338,00 2.098.187,00 1.867.633,00 1.384.309,00 7.644.467,00 

              

              

 1 

Πληρωμές 2 

Στο πίνακα που κατηγοριοποιούνται τα έξοδα δίνουμε μια συνολική εικόνα των 3 

εξόδων μας. Παρουσιάζεται μια συνεχής αύξηση στην ενότητα των επιχορηγήσεων 4 

προς τις Συντεχνίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Παράλληλα έχει γίνει 5 

προσπάθεια να περιοριστούν όσο το δυνατό τα υπόλοιπα έξοδα και αυτό έχει 6 

επιτευχθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό. 7 

Παρουσιάζοντας τα πιο πάνω στοιχεία μέσα από την έκθεση δράσης προς το 28ον 8 

Παγκύπριο Συνέδριο της ομοσπονδίας μας δίνουμε την δυνατότητα στα μέλη και τους 9 

συνέδρους να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους, έτσι ώστε να 10 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εξακολουθούμε να 11 

αντιμετωπίζουμε από την παγκόσμια οικονομική κρίση μέχρι και τον τελευταίο χρόνο 12 

με την πανδημία, που επίσης δημιούργησε αρκετά οικονομικά προβλήματα στο τόπο 13 

μας και τους εργαζομένους. 14 

 15 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΟΥΜΕ 2017-2020 

 

     
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  2017 2018 2019 2020 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Σ. 159.255,00 180.319,00 294.369,00 497.617,00 

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 549.947,00 539.096,00 510.569,00 469.208,00 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 181.937,00 169.432,00 168.437,00 142.286,00 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 44.055,00 42.794,00 34.530,00 27.238,00 

 16 

Προϋπολογισμοί 17 
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Η Ομοσπονδία , καθώς και οι Συντεχνίες από ανέκαθεν κατάρτιζαν τους δικούς τους 1 

προϋπολογισμούς για να παρακολουθούν την πορεία τόσο των εσόδων όσο και των 2 

εξόδων. 3 

Οι προϋπολογισμοί είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση των 4 

οικονομικών μας. Η τακτική παρακολούθηση, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία, μας βοηθά 5 

στον σωστό και συνετό προγραμματισμό . 6 

Ο στόχος να έχουμε σαν κίνημα ισοζυγισμένους προϋπολογισμούς είναι ψηλά στις 7 

προτεραιότητες μας, για έχουμε έτσι υγιή οικονομικά και να μην τεθεί σε κίνδυνο η 8 

βιωσιμότητα μας. 9 

Συνδρομές  10 

Ο δείκτης των συνδρομών είναι με απόλυτο τρόπο συνδεδεμένος με την οργανωτική 11 

μας δουλειά και κάθε βελτίωση σε αυτόν τον τομέα αντανακλά άμεσα στο κεφάλαιο 12 

των συνδρομών. 13 

Για την περίοδο που ανασκοπούμε 2017-2020 το σύνολο των εισπράξεων των 14 

συνδρομών ανήλθε στα €13.814.016,00, ενώ για την προηγούμενη τετραετία 2012-15 

2016 ήταν €19.443.191,00.  16 

Εδώ παρατηρείται μείωση της τάξης του 29%. 17 

Η μείωση των μελών που οφείλεται σε απολύσεις ή πρόωρες αφυπηρετήσεις και 18 

ταυτόχρονα η αντικατάσταση αυτών με εργαζόμενους με χαμηλότερους μισθούς 19 

επιδρά άμεσα στο ύψος της συνδρομής, που πληρώνουν τα μέλη. 20 

Το φαινόμενο των καθυστερημένων καταβολών των συνδρομών από κάποιες 21 

επιχειρήσεις, επίσης, δημιουργεί ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. 22 

Χρήματα που αποκόπηκαν από τους μισθούς των εργαζομένων δεν καταβλήθηκαν 23 

έγκαιρα ή αν καταβλήθηκαν είχαν μεγάλη καθυστέρηση. 24 

Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και να το παρακολουθούμε τακτικά για να 25 

περιοριστεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί. 26 

Διαχρονικά ο στόχος της ΠΕΟ ήταν και παραμένει η βελτίωση του οργανωτικού 27 

δείκτη, η αύξηση των εισπράξεων των συνδρομών μα πάνω από όλα η βελτίωση του 28 

βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. 29 

Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν την εικόνα των συνδρομών για τα χρόνια που 30 

ανασκοπούμε 2017-2020 τόσο σε επίπεδο συντεχνιών όσο και σε επίπεδο επαρχιών 31 

. Με αυτό τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη και τους συνέδρους να εξάγουν 32 

τα δικά τους συμπεράσματα πέραν από τα πιο πάνω σχόλια. 33 

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ 2017-2020   
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ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ  2017 2018 2019 2020* ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΤ.ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ € 378.373,00 € 431.687,00 € 424.912,00 455.449,00 1.690.421,00 

ΠΑΣΥΕΚ € 605.851,00 € 608.635,00 € 598.678,00 581.450,00 2.394.614,00 

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ € 325.808,00 € 328.335,00 € 330.689,00 291.250,00 1.276.082,00 

ΣΕΒΕΤΤΥΚ € 340.835,00 € 350.023,00 € 357.583,00 323.885,00 1.372.326,00 

ΣΕΜΜΗΚ € 207.320,00 € 241.311,00 € 243.316,00 220.450,00 912.397,00 

ΠΑΣΕΥ € 436.786,00 € 413.472,00 € 330.210,00 236.672,00 1.417.140,00 

ΣΥΞΚΑ € 713.152,00 € 827.918,00 € 839.228,00 436.882,00 2.817.180,00 

ΣΗΔΗΚΕΚ € 412.940,00 € 432.082,00 € 437.493,00 427.032,00 1.709.547,00 

ΕΚΥΣΥ € 61.822,00 € 61.598,00 € 59.333,00 41.556,00 224.309,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 3.482.887,00 € 3.695.061,00 € 3.621.442,00 3.014.626,00 13.814.016,00 

      

      

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2017-2020   

      

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ  2017 2018 2019 2020* ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.137.173,00 1.153.983,00 1.092.967,00 1.027.850,00 4.411.973,00 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  440.026,00 546.970,00 521.306,00 283.701,00 1.792.003,00 

ΛΕΜΕΣΟΣ 908.456,00 926.840,00 916.740,00 783.353,00 3.535.389,00 

ΛΑΡΝΑΚΑ 522.702,00 562.930,00 580.495,00 495.227,00 2.161.354,00 

ΠΑΦΟΣ 474.530,00 504.338,00 509.934,00 424.495,00 1.913.297,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.482.887,00 3.695.061,00 3.621.442,00 3.014.626,00 13.814.016,00 

 1 

*Για το 2020 οι συνδρομές των Συντεχνιών παρουσιάζονται μειωμένες και αυτό οφείλεται  

σε μεγάλο βαθμό στην αναστολή εργασιών και των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας 

 σε παρά πολλούς τομείς της οικονομίας.  
 2 

Παγκύπριος Έρανος ΠΕΟ  3 

Μετά από τις συνδρομές το δεύτερο σημαντικό κονδύλι που αφορούν τα έσοδα του 4 

κινήματος , είναι ο Παγκύπριος Έρανος . 5 
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Ο έρανος διεξάγεται ανάμεσα στα μέλη, τους φίλους και εκτιμητές του κινήματος μας 1 

πάνω σε ετήσια βάση και έχει διάρκεια εννιά μήνες περίπου.  2 

Το 70% των εισπράξεων, κατόπιν συνεδριακής απόφασης, κατανέμεται στις 3 

Συντεχνίες μας και το υπόλοιπο 30% καταλήγει στη Ομοσπονδία. 4 

Η ΠΕΟ έχει τη δυνατότητα να ζητά εισφορές από φίλούς και εκτιμητές της και είναι με 5 

ικανοποίηση που εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που στηρίζουν 6 

την ΠΕΟ και ταυτόχρονα το έργο που έχει να επιτελέσει στην κοινωνία. 7 

Επίσης το δεύτερο σκέλος του εράνου είναι το λαχείο που κυκλοφορεί ανάμεσα στα 8 

μέλη και διαμοιράζει πλούσια δώρα . 9 

Την περίοδο που ανασκοπούμε 2017-2020, το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε στις 10 

€971.990,00 σε σχέση με €1.444.874,00 την προηγούμενη πενταετία. Αναπόφευκτα 11 

και εδώ παρατηρείται μια μείωση για τους ίδιους λόγους που αναφερθήκαμε και πιο 12 

πάνω. 13 

Σίγουρα υπάρχουν πολλές δυνατότητες βελτίωσης και το κύρος και η εκτίμηση της 14 

ΠΕΟ μέσα στους εργαζομένους και ευρύτερα στην κοινωνία, θα λειτουργήσουν θετικά 15 

για καλύτερα αποτελέσματα. 16 

Διαχρονικά η ΠΕΟ είναι ο φάρος και καθοδηγητής για την προάσπισή των 17 

δικαιωμάτων των εργαζομένων.  18 

Είναι για αυτό που είναι αναγκαία η διατήρηση της οικονομικής αυτοδυναμίας του 19 

κινήματος μας για να συνεχίσει να είναι σε αυτή την θέση. 20 

 21 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ 

2017-2020 

  

      
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ  2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΤ.ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 65.445,00 59.163,00 66.013,00 56.628,00 247.249,00 

ΠΑΣΥΕΚ 14.466,00 18.000,00 15.631,00 15.852,00 63.949,00 

ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ 31.067,00 31.635,00 30.151,00 24.905,00 117.758,00 

ΣΕΒΕΤΤΥΚ 34.420,00 33.250,00 30.240,00 26.131,00 124.041,00 

ΣΕΜΜΗΚ 12.711,00 13.955,00 13.926,00 12.348,00 52.940,00 

ΠΑΣΕΥ 14.064,00 12.122,00 8.543,00 4.040,00 38.769,00 

ΣΥΞΚΑ 67.223,00 71.312,00 66.758,00 38.454,00 243.747,00 
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ΣΗΔΗΚΕΚ 13.849,00 19.692,00 14.510,00 15.880,00 63.931,00 

ΕΚΥΣΥ 0,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00 

T.Σ. 5.930,00 6.180,00 3.686,00 1.980,00 17.776,00 

ΣΥΝΟΛΟ 259.175,00 265.309,00 251.288,00 196.218,00 971.990,00 

      

      

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 

2017-2020 

  

      
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ  2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 82.094,00 84.893,00 82.192,00 66.726,00 315.905,00 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  50.835,00 49.334,00 52.774,00 24.760,00 177.703,00 

ΛΕΜΕΣΟΣ 67.685,00 65.166,00 57.103,00 55.869,00 245.823,00 

ΛΑΡΝΑΚΑ 30.006,00 31.059,00 23.904,00 18.468,00 103.437,00 

ΠΑΦΟΣ 28.555,00 34.857,00 35.315,00 30.395,00 129.122,00 

ΣΥΝΟΛΟ 259.175,00 265.309,00 251.288,00 196.218,00 971.990,00 

 1 

Περιουσιακά στοιχεία  2 

Η ΠΕΟ βρίσκεται σε πάρα πολλές πόλεις και χωριά, με τα οικήματα της να δίνουν τη 3 

δυνατότητα στις τοπικές οργανώσεις να οργανώνουν διάφορες πολιτιστικές και άλλες 4 

δραστηριότητες.  5 

Η περιουσία αυτή αποτελείται από οικήματα σε όλες τις επαρχίες και σε χωριά , καθώς 6 

και γη σε διάφορες περιοχές ακόμα και στα κατεχόμενα.  7 

Επίσης, τα Αναπαυτήρια τόσο στα Περβόλια όσο και στο Πελέντρι, δίνουν τη 8 

δυνατότητα σε πολλούς εργαζομένους κάθε χρόνο να τα αξιοποιήσουν. 9 

Η περιουσία του κινήματος συμπληρώνεται με το τεχνολογικό εξοπλισμό, τα οχήματα 10 

κ.α. που χρησιμοποιεί ο μηχανισμός του κινήματος για τη διεκπεραίωση των 11 

δραστηριοτήτων του. 12 

Για την περίοδο που ανασκοπούμε δεν έχει προστεθεί νέα ακίνητη περιουσία.  13 

Έκθεση Ελεγκτών 14 
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Αποτιμώντας συνολικά τα αποτελέσματα μας πρέπει να εκτιμήσουμε τη δουλειά που 1 

έγινε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις συνθήκες που είχαμε. 2 

Δυστυχώς, η πανδημία μας αφαίρεσε προσωρινά από τη δυναμική που έμπρακτα 3 

φάνηκε να είχαμε κατά τα πρώτα χρόνια της υπό ανασκόπησης περιόδου. 4 

Τα αποτελέσματα που είχαμε, με εξαίρεση τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαιώνουν ότι 5 

αφήνουμε πίσω μια δύσκολη περίοδο απωλειών. Σταθεροποιήσαμε τις δυνάμεις μας 6 

και κάναμε βήματα μπροστά. Με την ελπίδα ότι θα τελειώσει σύντομα η πανδημία, 7 

μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. 8 

Γνωρίζουμε βέβαια τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η ανατροπή των 9 

συσχετισμών στο ταξικό πεδίο, η μεγάλη ανεργία, η στοχευμένη επίθεση του 10 

κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων, δημιουργούν δεδομένα που 11 

δυσκολεύουν τη δουλειά μας. 12 

Έχουμε ωστόσο σημαντικές επιτυχίες πάνω στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε 13 

και να συνδέσουμε άρρηκτα την περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη του κινήματος μας 14 

με στοχευμένη δράση για επέκταση και καθολική εφαρμογή των συλλογικών 15 

συμβάσεων.  16 

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη δική μας δράση και αντίδραση. 17 

Να αναζητήσουμε την ποιότητα στην επαφή μας με τον κόσμο. Να μην επιτρέψουμε 18 

οι δυσκολίες να μας καταβάλουν. Να υπερβάλουμε εαυτούς, να εργαστούμε με 19 

αυταπάρνηση, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. 20 

Να υλοποιούμε τις αποφάσεις που συλλογικά λαμβάνουμε.  21 

Να συνεχίζουμε να ξεχωρίζουμε για τη διεκδικητικότητα μας, τον ταξικό μας 22 

προσανατολισμό, τη διεθνιστική μας αντίληψη. 23 

Η λειτουργία των μηχανισμών, η κριτική και αυτοκριτική, ο δημιουργικός έλεγχος, η 24 

πειθαρχεία, είναι στοιχεία που πρέπει να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε 25 

περαιτέρω.  26 

Η επαφή μας με τους τόπους δουλειάς πρέπει να είναι συνεχώς στο μικροσκόπιο των 27 

σωμάτων. Όχι μόνο για τη συχνότητα, αλλά για να δούμε την ποιότητα και το 28 

περιεχόμενο των επαφών. Οι ηγεσίες των Συντεχνιών κυρίως αλλά και της ΠΕΟ αν 29 

χρειαστεί, να αξιοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 30 

Οι συνθήκες που επικρατούν μπορεί να φαντάζουν και να είναι δύσκολες, από την 31 

άλλη όμως είναι συνθήκες που εντείνουν την ανάγκη των εργαζομένων για οργάνωση 32 

και συνδικαλιστική προστασία και είναι εδώ που αναδεικνύεται ο δικός μας ρόλος. 33 

Βέβαια το θέμα της οργανωτικής ανάπτυξης δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στους 34 

αριθμούς.  35 
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Σε αυτή λοιπόν την πορεία παρουσιάσαμε και αδυναμίες, τις οποίες προσπαθούμε 1 

και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιώνουμε. Οι αδυναμίες μας, δεν θα 2 

μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να μειώσουν τα αποτελέσματα που είχαμε σε αυτά 3 

τα τέσσερα χρόνια. 4 

Πέραν των μετρήσιμων στόχων, την περίοδο που ανασκοπούμε, αναπτύξαμε μια 5 

πολυδιάστατη δράση, η οποία περιγράφεται με επάρκεια στην έκθεση δράσης. 6 

 7 

Η πλούσια και πολυδιάστατη δράση που αναπτύξαμε, για την οποία οι μηχανισμοί 8 

μας αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο, δεν εμπόδισε την οργανωτική μας δουλειά, 9 

γεγονός που πρέπει να το εκτιμήσουμε ανάλογα. 10 

Παρά τις δυσκολίες, τα πισωγυρίσματα, τις αδυναμίες, δεν λυγίσαμε. Υλοποιήσαμε 11 

σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις μας. Οφείλουμε όμως να εντείνουμε ακόμη 12 

περισσότερο τη δράση μας και χρειάζεται  να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί. Να 13 

αναβαθμίσουμε τη διεκδικητική μας δράση, με στόχο την προστασία των εργατικών 14 

κατακτήσεων, τη στήριξη και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, 15 

των συνταξιούχων, των νέων, των γυναικών, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  16 

Προχωρούμε μπροστά, αντλώντας δύναμη από τη δύναμή μας, που δεν είναι άλλη 17 

από τους ίδιους τους εργαζόμενους.  18 

 19 


