
 

Αποφάσεις 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου ΟΗΟ – ΣΕΚ 

Οι σύνεδροι του 13ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΗΟ–ΣΕΚ, στις 2 Ιουνίου 2017, 

συζήτησαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα και αποφάσισαν τα εξής: 

1. Να εξουσιοδοτήσουν την ηγεσία τους να διαπραγματευτεί σταδιακή επαναφορά 

και βελτίωση δικαιωμάτων και ωφελημάτων, που παραχωρήθηκαν στα πλαίσια της 

οικονομικής κρίσης. Οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι, μετά από μια εξαετία 

θυσιών και περικοπών σε μισθούς και ωφελήματα δικαιολογείται να διεκδικούν 

βελτίωση της οικονομικής τους θέσης. 

2. Να καλέσουν την Κυβέρνηση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές 

απορρέουν από την Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018 και να συζητήσει με τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις το περιθώριο που προκύπτει από τη διασύνδεση της 

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

3. Να εκφράσουν την έντονη απογοήτευση τους γιατί το Κράτος καθυστερεί εδώ και 

έξι χρόνια στη σύσταση και λειτουργία Ταμείου Προνοίας για τους 

νεοεισερχόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλήφθηκαν μετά τον 

Οκτώβριο του 2011 και οι οποίοι αποκλείστηκαν από τα ταμεία σύνταξης και είναι 

ασφαλισμένοι μόνο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλούν τον Υπουργό 

Οικονομικών να επισπεύσει την υλοποίηση της δέσμευσης του, όπως απορρέει 

μέσα από τη Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018 και να συμφωνήσει με τις 

συμβαλλόμενες συντεχνίες τη λειτουργία Ταμείου Προνοίας.  

4. Να επαναλάβουν την αντίθεση τους στις αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών 

Οργανισμών.  Δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο για τη Cyta και την 

διαφωνία τους στην προοπτική ανεξαρτητοποίησης του Διαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς από την ΑΗΚ. Ζητούν από την Πολιτεία να επικεντρωθεί στη βελτίωση 

της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μεγάλων Ημικρατικών 

Οργανισμών, με καλά μελετημένες και συμφωνημένες δράσεις που θα στηρίζονται 

στις ιδιαιτερότητες του κάθε Οργανισμού. Η παρατηρούμενη υποστελέχωση  στην 

Ανώτατη Διευθυντική διάρθρωση των Ημικρατικών Οργανισμών που επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα τους, θεωρείται απαράδεκτη. 

5. Να καλέσουν την Πολιτεία να προωθήσει αμέσως την ψήφιση της μεταρρύθμισης 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καθυστερεί για χρόνια. Ζητούν από την Κυβέρνηση 

να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα  όλων των Δήμων. Απαιτούν από τους 

Δημάρχους και την Ένωση Δήμων να εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τις 

οριζόντιες διαδημοτικές υπηρεσίες. Οι σύνεδροι δηλώνουν την αποφασιστικότητα 

τους να αντιδράσουν, αφού θεωρούν ότι, θύματα της πολιτειακής απραξίας και 

αναβλητικότητας είναι οι εργαζόμενοι που δέχονται πιέσεις για περαιτέρω 



μειώσεις ωφελημάτων, αλλά και οι δημότες που δεν απολαμβάνουν ποιοτικές 

υπηρεσίες, έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

6. Να απαιτήσουν την πλήρη ρύθμιση των γενικών όρων απασχόλησης για τους 

αορίστου χρόνου εργαζόμενους.  Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 

τους ίδιους όρους συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους όρους απασχόλησης που 

έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι που εκτελούν τα ίδια ή και παρόμοια με αυτούς 

καθήκοντα. 

7. Να στηρίξουν τη μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε υφυπουργείο Τουρισμού και ζητούν από τη 
Βουλή να προχωρήσει στη ψήφιση του νομοσχεδίου για υλοποίηση του 
σχεδιασμού. 

 
8. Να χαιρετήσουν τη θετική στάση της Κυβέρνησης και της Βουλής για διασφάλιση 

όλου του επηρεαζόμενου προσωπικού κατά τρόπο δίκαιο και αξιοπρεπή σε όλες τις 

περιπτώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου, που έκλεισαν. 
 

9. Να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στα  
θέματα που εκκρεμούν για το Συμβούλιο Πατατών και την Επιτροπή Σιτηρών 

διασφαλίζοντας πλήρως το  υφιστάμενο προσωπικό. 
 
10. Να χαιρετήσουν την έγκριση σε νόμο της κινητικότητας υπαλλήλων και ζητούν από 

την Κυβέρνηση να συμφωνήσει σε ανάλογες ρυθμίσεις κινητικότητας και για τους 
ωρομισθίους και αορίστου χρόνου εργαζομένους. 

 
11. Να εκφράσουν την αντίδραση τους σε διεργασίες αγοράς υπηρεσιών που 

εξευτελίζουν την προσφορά εργασίας και τους εργαζόμενους αφού θεωρούν 

απαράδεκτο η απόγνωση από τη ψηλή ανεργία στους νέους, να αποτελεί άλλοθι 

για  μίσθωση υπηρεσιών  με εξευτελιστικούς μισθοδοτικούς όρους. 

12. Να εκφράσουν την ανησυχία τους και ταυτίσουν την θέση τους με την υπόλοιπη 

κοινωνία που απαιτεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την εφαρμογή του Γενικού 

Σχεδίου Υγείας.  

 

Στα πλαίσια των εργασιών του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου, εξελέγη η νέα Γενική 

Γραμματεία της ΟΗΟ-ΣΕΚ, που είναι: Ανδρέας Ηλίας Γενικός Γραμματέας, Ηλίας 

Δημητρίου Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μάριος Θεοχαρίδης Ταμίας, Χρίστος 

Πελεκάνος Γενικός Οργανωτικός και Σάββας Αριστοδήμου Μέλος / Σύμβουλος. 

 

Λευκωσία, 2/6/2017 


