
13ο Παγκύπριο Συνέδριο     2 Ιουνίου 2017 

 
 
 

 
Ψήφισμα: Για λειτουργία Ταμείου Προνοίας 

 
 

Οι σύνεδροι του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου, εκφράζουν την έντονη απογοήτευση 
τους γιατί το Κράτος καθυστερεί εδώ και σχεδόν μια εξαετία τη σύσταση και 
λειτουργία Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
 

Ο νομοθετικός αποκλεισμός των νεοπροσλαμβανομένων στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, από τον  Οκτώβριο του 2011, σε σχέση με τα επαγγελματικά σχέδια σύνταξης 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα δημιούργησε ένα κοινωνικό έλλειμμα από το κράτος 
που ως ο μεγαλύτερος εργοδότης  του τόπου θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα με 
τη συμπεριφορά του προς το σύνολο των εργοδοτών. 
 
Από το 2011, η ΟΗΟ-ΣΕΚ απαιτεί όπως λειτουργήσει για αυτούς τους εργαζόμενους 
Ταμείο Προνοίας το οποίο θα αποτελεί την αναγκαία συμπληρωματική ασφάλιση  
αφού αυτοί οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα δεν έχουν καμιά πρόσθετη κοινωνική 
ασφάλιση πέραν της βασικής ασφάλισης, δηλαδή του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
Πρόσθετα η ΟΗΟ-ΣΕΚ υποδεικνύει και απαιτεί ότι το Ταμείο Προνοίας θα μπορούσε 
να συμπεριλάβει και άλλα καθεστώτα εργαζομένων, όπως οι αορίστου χρόνου ή/και 
με προϋποθέσεις μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε επαγγελματικά 
σχέδια. 
Το θέμα περιλήφθηκε ως δεσμευτική πρόνοια του κράτους-εργοδότη στην συμφωνία 
πλαίσιο 2015-2018 με τη χρονική δέσμευση για σύσταση και λειτουργία του Ταμείου 
Προνοίας μέχρι 31/5/2017. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι, το χρονικό 
ορόσημο του Μάιου του 2017 δεν εκπληρούται. 
 
Οι σύνεδροι δηλώνουν την αποφασιστικότητα τους να αντιδράσουν με κάθε μέσο 
προκειμένου να προωθηθεί  άμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση η λειτουργία του 
Ταμείου Προνοίας, αφού οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη.  
 
Παράλληλα σύνεδροι εξουσιοδοτούν την ΟΗΟ-ΣΕΚ  και τις συντεχνίες Μέλη της  να 
συνεχίσουν να ασκούν πίεση σε κάθε Οργανισμό χωριστά αφού αποδείχθηκε  ότι με 
επιμονή και επιχειρήματα πετύχαμε σε κάποιους Οργανισμούς τη λειτουργία 
Ταμείων Προνοίας. Παραταύτα οι σύνεδροι αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία με το 
Κράτος για λειτουργία Ταμείου Προνοίας, ήταν και παραμένει η ουσιαστικότερη 
επιδίωξη της ΟΗΟ, αφού μόνο έτσι θα ρυθμιστεί το όλο θέμα ολοκληρωμένα και 
οριστικά. 
 

 


