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Μια δύσκολη πενταετία: 

 

 για την οικονομία που οδήγησε στο Μνημόνιο. 

 

 για τους εργαζόμενους  και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι οποίοι 

ανέλαβαν  τεράστιο φορτίο, δυσανάλογο σε σχέση με τις δυνατότητες και τις 

αντοχές τους. 
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Η μεσαία τάξη συρρικνώθηκε και αυξήθηκαν τα 

χαμηλότερα οικονομικά στρώματα  του πληθυσμού 

Προβλήματα 
Τραπεζικού 

τομέα 

Αύξηση φόρων, τελών 
και συνεισφορών, 

περικοπές κοινωνικών 
παροχών  

Ψηλή ανεργία, 
μειώσεις μισθών 
και συντάξεων, 

εργασιακή 
ανασφάλεια 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
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  Η Σύνεση και η Υπευθυνότητα συνέβαλαν στην εργατική ειρήνη και στον 

περιορισμό της ύφεσης. 

 

  Από το 2015 η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και επιστροφή στην 

ανάπτυξη - δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον. 

 

  Είναι λογικό και αναμενόμενο να αρχίσει μια λελογισμένη βελτίωση της 

οικονομικής θέσης του συνόλου των εργαζομένων . 

 

  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της 

επαναφοράς δικαιωμάτων και ωφελημάτων που εκχωρήθηκαν στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της κρίσης. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 
 Ακολουθείται καθορισμένο σύστημα Κοινωνικού Διαλόγου, γεγονός  που 

εδραίωσε την εργασιακή ειρήνη στο τόπο. 

 

 Τα τελευταία έξι χρόνια περιθωριοποιήθηκε, αφού αποφασίζονταν και 

εφαρμόζονταν μέτρα για τους εργαζόμενους, χωρίς τους εργαζόμενους. 

 

 Ως ΟΗΟ-ΣΕΚ επιδείξαμε σύνεση, υπευθυνότητα και υπομονή προσμετρώντας 

τις δυσκολίες των καιρών. 

 

 Ο Κοινωνικός Διάλογος και η ελεύθερη διαπραγμάτευση αποτελούν 

κατάκτηση των εργαζομένων και θα διαφυλαχθούν από όλους όσους τα 

επιβουλεύονται. 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Ανανέωση Συλλογικών Συμβάσεων ως είχαν για τα έτη 2013-2014  

 

 Συμφωνία Πλαίσιο για τα έτη 2015-2018 η οποία περιλαμβάνει: 

• Μηδενικές αυξήσεις  για τα έτη 2015-2016. 

• Διασύνδεση της μεταβολής του μισθολογίου με το ονομαστικό ΑΕΠ για τα έτη 2017-2018. 

• Σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης της μεταβολής μισθολογίου και ονομαστικού ΑΕΠ. 

• Δέσμευση για απρόσκοπτη παραχώρηση των προσαυξήσεων για τα έτη 2017-2018. 

• Παραπομπή στα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα της ΑΤΑ. 

• Σύσταση και λειτουργία Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στον ευρύτερο  

  δημόσιο τομέα. 
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 Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  για τη διετία 2017-2018 δηλώνουμε  

αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε πρόσθετα αιτήματα. 

 

 Το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να συζητήσει μαζί μας με βάση τις  

πρόνοιες της μεταξύ μας συμφωνίας. 

 

 Η ΟΗΟ-ΣΕΚ διαμηνύει ότι αποσκοπεί  στη σταδιακή μείωση της μόνιμης 

αποκοπής μισθών που επιβλήθηκαν στα πλαίσια του μνημονίου. 

 

 Ο διάλογος για την ΑΤΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. 

 

 Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή άλλη καθυστέρηση της λειτουργίας  Ταμείου 

Προνοίας. 

 

 Αναμένουμε από τον Υπουργό Οικονομικών να επισπεύσει τη δέσμευση του 

μέσα από τη συμφωνία πλαίσιο. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

  Κοινή διαπίστωση ότι το σημερινό μοντέλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρήζει   

    αλλαγών στα πλαίσια μια συνολικής μεταρρύθμισης. 

  Λόγω Μνημονίου μειώθηκε η κρατική χορηγία πέραν του 40% με αποτέλεσμα   

    κάποιοι Δήμοι να βρίσκονται λίγο πριν την κατάρρευση. 

  Υποστελέχωση υπηρεσιών των Δήμων από την παγοποίηση των προσλήψεων. 

 

 Οι εργαζόμενοι δέχονται πιέσεις για περαιτέρω μειώσεις ωφελημάτων και 

 Οι δημότες δεν απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες έγκαιρα και αποτελεσματικά 
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  Οι υποχρεωτικές διαδημοτικές συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών, 

αποτελούν μια αναγκαία μεταβατική διεργασία. 

 

 

  Η πολιτεία θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για την αναγκαία μεταρρύθμιση. 

 

 

  Το κράτος οφείλει να διαφυλάξει την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων. 
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ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  Πρόνοια του Μνημονίου Συναντίληψης από το 2012 

  Χρονοδιάγραμμα αποκρατικοποιήσεων από Υπουργικό Δεκ. 2013. 

  Η ΟΗΟ-ΣΕΚ εξέφρασε την αντίθεση της: 

• Αντιδράσαμε τεκμηριωμένα στις πρόνοιες του Νομοσχεδίου για τις 

αποκρατικοποιήσεις τον Μάρτιο του 2014. 

• Διαπιστώνουμε προβλήματα στο νέο Νομοσχέδιο για τη Cyta που είναι 

σε βάρος της λειτουργικότητας του, αλλά και της διασφάλισης των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

• Αντιδρούμε στην προοπτική ανεξαρτητοποίησης του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς από την ΑΗΚ. 
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

  Διέκοψαν τη λειτουργία τους 

• Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων  

• Οργανισμός Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, 

• Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου 

• Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών  

• Αρχή Κρατικών Εκθέσεων 

 

  Πετύχαμε τη μεταφορά όλου του επηρεαζόμενου προσωπικού στο κράτος. 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ 

Είναι αυτονόητο ότι η Πολιτεία διαχρονικά έχει τεράστιες ευθύνες για το 

γεγονός ότι μια κρατική εταιρεία, με ιδιαίτερα σημαντικά εθνικά και οικονομικά 

συμφέροντα για τον τόπο, κατέληξε σε κλείσιμο ρίχνοντας τους εργαζόμενους 

στην ανεργία. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Βασική θέση της ΟΗΟ-ΣΕΚ είναι ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει 

να έχουν ίδιους και συγκρίσιμους όρους απασχόλησης με τους αντίστοιχους 

μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι εκτελούν ίδια ή/και παρόμοια με αυτούς 

καθήκοντα. 
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ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  Το πάγωμα προσλήψεων αύξησε την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη των 

αναγκών. 

 

 

  Η ΟΗΟ-ΣΕΚ δεν είναι αντίθετη στην αγορά υπηρεσιών που αφορά έκτακτες 

και περιορισμένες χρονικά ανάγκες. 

 

 

  Διαφωνούμε όμως με την πολιτική υποκατάστασης μόνιμων λειτουργικών 

αναγκών από αγορά υπηρεσιών. 

 

 

  Η αντίδραση μας θα πρέπει να προσμετράται. 
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 Οι μεταρρυθμίσεις  του κράτους διασυνδέονται με την εξυπηρέτηση των 

πολιτών.  

 

 Οι μεταρρυθμιστικές εξαγγελίες και δράσεις πρέπει να αξιολογούνται με 

βάση τη στόχευση, την αποτελεσματικότητα τους και με τη δυνατότητα 

υλοποίησης τους. 

 

 Η ΟΗΟ – ΣΕΚ επιδίωξε να αποτελέσει μέρος της αλλαγής 
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  Ως ΟΗΟ – ΣΕΚ: 

 

 Στηρίξαμε και εξακολουθούμε να στηρίζουμε τη μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε  

   υφυπουργείο Τουρισμού. 

 

 Τοποθετηθήκαμε εξυπαρχής θετικά στην έγκριση του Νομοσχεδίου της  

    κινητικότητας υπαλλήλων. 

 

 Στηρίξαμε μέσω της συμφωνίας πλαισίου 2015-2018 τη συγκράτηση του  

κρατικού μισθολογίου στα πλαίσια της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. 

 

 Επιζητούμε με ζήλο την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

  Απαιτούμε την εφαρμογή και λειτουργία του ΓΕΣΥ. 
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Ως ΟΗΟ-ΣΕΚ: 

 

  Διεκδικούμε τη σύσταση και λειτουργία Ταμείου Προνοίας στον Ευρύτερο  

    Δημόσιο Τομέα 

 

  Διαφωνούμε με τις αποκρατικοποιήσεις μεγάλων Ημικρατικών Οργανισμών,  

   επιζητούμε όμως τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας τους. 

 

  Συζητούμε τον εκσυγχρονισμό στις προσλήψεις, προαγωγές και αξιολόγηση. 

 

  Αντιδρούμε με αποφασιστικότητα και τεκμηρίωση στην προοπτική φορολόγησης 

των κοινωνικών ταμείων των εργαζομένων (Ταμείο Ευημερίας, Ταμείο Υγείας). 

 

  Στηρίζουμε δράσεις για πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής. 

 

  Προωθούμε την προσπάθεια του κράτους για εφαρμογή της ηλεκτρονικής  

    διακυβέρνησης. 
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Εργαζόμαστε για μια κοινωνία:  

 

 που θα σέβεται το μόχθο των πολιτών 

 

  που θα λειτουργεί με σεβασμό στην κοινωνική ασφάλιση με ένα αξιοπρεπές 

συνολικό συνταξιοδοτικό σχεδιασμό και με αξιοπρεπές σύστημα υγείας. 

 

  με σεβασμό στην υγιή επιχειρηματικότητα που δημιουργεί δουλειές για 

όλους. 

 

  που θα δίδει ευκαιρίες και επιλογές στους νέους ανθρώπους, στις νέες ιδέες, 

στα νέα ρεύματα, στη νέα οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας. 
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ΟΗΟ-ΣΕΚ 
 

«Όπως παρόντες ήμασταν στην κρίση – παρόντες θα είμαστε  

και στην προοπτική» 

 

 

«Με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, διεκδικούμε το αύριο που μας αξίζει» 


