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Ψήφισμα: Επαναφορά ωφελημάτων και διαφύλαξη της συλλογικής  

διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου 
 
Οι σύνεδροι του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΟΗΟ-ΣΕΚ διαπιστώνουν ότι οι εργαζόμενοι 
του τόπου, μετά από μια εξαετία θυσιών και περικοπών σε μισθούς και άλλα ωφελήματα, 
λόγω της κρίσης και των συνεπαγόμενων προβλημάτων στην οικονομία, δικαιολογείται να 
διεκδικούν βελτίωση της οικονομικής τους θέσης. Προτάσσουν και απαιτούν  σταδιακή 
επαναφορά και βελτίωση δικαιωμάτων και ωφελημάτων, που παραχωρήθηκαν ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 
 
Η υπευθυνότητα που επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης θα 
πρέπει να τύχει σεβασμού από όλους,  αφού οι εργαζόμενοι στο σύνολο τους, δεν μπορούν 
να παραμένουν καθηλωμένοι στις μειώσεις και στις περικοπές που τους επιβλήθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια. Η επαναφορά της απόδοσης νομοθετικά καθορισμένων ωφελημάτων 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως η παραχώρηση της καθορισμένης ετήσιας 
προσαύξησης, δεν μπορεί να τυγχάνουν χλευασμού και απαξίωσης από τον οποιοδήποτε 
αφού η κατάρρευση της οικονομίας δεν επήλθε λόγω των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και 
του εργατικού κόστους. 
 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι, στον τόπο λειτουργεί για δεκαετίες ένα σύστημα εργασιακών 
σχέσεων που εδράζεται στην τριμερή συνεργασία και στον κοινωνικό διάλογο που 
διαφύλαξε την εργατική ειρήνη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.  
Είναι πρόδηλο ότι, λόγω των δεσμεύσεων προς το μνημόνιο, λήφθηκαν σκληρά μέτρα για 
τους εργαζόμενους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση και 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Αποτέλεσμα ήταν η ανησυχητική αύξηση της 
κοινωνικής ανισότητας και της ανεργίας που επηρέασαν δυσμενώς και ουσιαστικά την 
κοινωνική συνοχή. 
 
Ο  σεβασμός στις Συλλογικές Συμβάσεις και η εφαρμογή του συνόλου των προνοιών του 
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, αποτέλεσε και θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί 
υποχρέωση των Κοινωνικών Εταίρων και ιδιαίτερα του Κράτους ως εργοδότης που πρέπει 
να αποτελεί παράδειγμα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία υγιών εργασιακών 
σχέσεων στον τόπο μας.  
 
Σε αυτά τα πλαίσια οι σύνεδροι χαιρετίζουν την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου για τα 
έτη 2015-2018 μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και του Κράτους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η 
ΟΗΟ-ΣΕΚ. Νιώθουν δικαιωμένοι γιατί η Βουλή υιοθέτησε την θέση της ΟΗΟ-ΣΕΚ ότι τα 
θέματα του μισθολογίου δεν μπορεί να ρυθμίζονται με νομοθεσίες και καταψήφισε το 
νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση του μισθολογίου. Το μισθολόγιο τελικά 
ρυθμίστηκε μέσω της συμφωνίας πλαισίου 2015-2018 όπως άλλωστε καθορίζεται και από 
την πρακτική που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. 
 
 
 
 
Οι σύνεδροι καλούν τον υπουργό Οικονομικών να λειτουργήσει στα πλαίσια της συμφωνίας 
πλαισίου 2015-2018 συζητώντας τα αιτήματα που η ΟΗΟ-ΣΕΚ έθεσε για τη διετία 2017-
2018 και τα οποία περιορίζονται αυστηρά μέσα στα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν 



από τη μεταβολή του μισθολογίου σε σχέση με τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ της 
οικονομίας, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία. 
 
Καλούν επίσης την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως 
θεματοφύλακα του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και του Κώδικα 
Βιομηχανικών Σχέσεων, να παρεμβαίνει αποφασιστικά όπου διαπιστώνεται καταστρατήγηση 
συμβάσεων και συμφωνιών η/και προσπάθεια αδικαιολόγητης διατήρησης αποκοπών και 
μείωσης ωφελημάτων που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της κρίσης. 
 
 

 


