ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΝΣΔΥΝΙΩΝ
ΠΟΑ

PANCYPRIAN FEDERATION OF
INDEPENDENT TRADE UNIONS
POAS

Έηνο Ίδξπζεο. 1957
Λεωθόξνο Αζαιάζζεο,168
Γηακ.401 ΜΙΝΟ ΚΟΡΣ
2025, Λεπθωζία-Κύπξνο
Σει. +357-22516600
Φαμ. +357-22516717
E-Mail: info@poas.org.cy

168,Athalassa, Avenue
Apt. 40, Minos Court
2025, Nicosia-Cyprus
Tel. +357-22516600
Fax.+357-22516717
E-Mail: info@poas.org.cy

Esta.1957

Member of W O W
(World Organization of Workers)

Αξ.Αλαθ: Φ31/113/2010
Ηκεξ.: 28/09/2010

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Γιεθνές σνδικαλιζηικό εμινάριο «Περιζζόηερες και καλύηερες θέζεις εργαζίας»
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 θαη 24 επηεκβξίνπ 2010 ζην μελνδνρείν Palm Beach ζηε
Λάξλαθα, Γηεζλέο ζπλδηθαιηζηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα “Πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο
εξγαζίαο” (More and better jobs). Σν ζεκηλάξην δηνξγαλώζεθε από ηελ Παγθόζκηα
Οξγάλωζε Δξγαδνκέλωλ(WOW) θαη ηελ Παγθύπξηα Οκνζπνλδία Αλεμαξηήηωλ
πληερληώλ(ΠΟΑ) κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο.
ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ 60 ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε από Δπξωπαϊθά ζπλδηθάηα αλάκεζα
ζηνπο νπνίνπο θαη 10 εθπξόζωπνη ζπληερληώλ κειώλ ηεο ΠΟΑ.
Σελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ ραηξέηεζε ε Τπνπξγόο Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ
θπξία ωηεξνύια Υαξαιάκπνπο. Η θπξία Τπνπξγόο αθνύ ζπγράξεθε ηελ ΠΟΑ γηα ηελ
πξωηνβνπιία δηνξγάλωζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηόληζε ηελ ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο
αύμεζεο ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο κε ην πεξηερόκελν ηνπο, ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο
αξρέο γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία. Καηέιεμε κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν θνηλωληθόο δηάινγνο ζε
εζληθό θαη επξωπαϊθό επίπεδν είλαη επηβαιιόκελνο. Η ζπκβνιή ηωλ ζπλδηθάηωλ είλαη
ζεκαληηθή, γηαηί αθξηβώο ζέηεη ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο ζηελ θαξδηά ηεο πξνζπάζεηαο γηα
αλάπηπμε θαη θνηλωληθή ηζνξξνπία.
ην δηθό ηνπ ραηξεηηζκό ν Πξόεδξνο ηεο ΠΟΑ Υξίζηνο Σξαρωλίηεο αλέθεξε όηη ε
ζπλδηνξγάλωζε ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηελ Παγθόζκηα Οξγάλωζε Δξγαδνκέλωλ απνηειεί γηα ηελ
ΠΟΑ μερωξηζηή ηηκή θαη έκπξαθηε απόδεημε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε έληαμε ηεο ΠΟΑ
ζηελ WOW. Η πξνζπάζεηα γηα “Πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο” είλαη κηα
δηαρξνληθή ππνρξέωζε ηεο θνηλωλίαο γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη βειηηωζεί ην
επίπεδν δωήο ηωλ εξγαδνκέλωλ. ηελ παξνύζα θάζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο
απνηειεί κηα επηπξόζζεηε αλαγθαηόηεηα θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο πξέπεη λα
δηαδξακαηίζνπλ ηνλ δηθό ηνπο επνηθνδνκεηηθό ξόιν ζε απηή ηε θαηεύζπλζε.

ΤΝΣΔΥΝΙΔ ΜΔΛΗ ΣΗ ΠΟΑ
ΠΑΔ-ΑΣΗΚ (CYTA), ΔΠΑΗΚ – ΤΒΑΗΚ (Δπηζη. Πξνζωπ.& Βάξδηαο, ΑΗΚ), ΑΤΔΚΑ-ΠΑΤΠΙ-ΤΠΚΚΑ (Μεραληθνί- Πηιόηνη – Αεξνζπλνδνί,
Κ. Αεξνγξακκώλ), ΤΑΛΚ - ΤΠΑΛΚ (Τπάιιεινη. & Πινεγνί, Αξρήο Ληκέλωλ Κύπξνπ), ΑΤΓΔΒ ( Τπάιιεινη Γξαθείωλ, Δκπόξην - Βηνκεραλία.)
ΠΑΔ-ΓΗΣΑ (Τπάιιεινη Γεκνζίνπ,Ηκ.Όξγαλ.,Σνπηθήο Απηνδ. πλεξγ. Ιδξ.)

ην ζεκηλάξην έγηλαλ παξνπζηάζεηο από δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο από ην εμωηεξηθό κε
ζέκαηα όπωο:
 Η θξίζε ζην επξωπαϊθό επίπεδν θαη πωο πξέπεη λα δηδαρζνύκε από ην παξειζόλ γηα
λα απνθύγνπκε ηελ επόκελε θξίζε.
 Πνηεο νη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηηο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο επθαηξίεο
απαζρόιεζεο ζηελ Ιζπαλία.
 Πνηνο ν ξόινο θαη ε αληαπόθξηζε ηωλ ζπλδηθάηωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο
Γύν εθιεθηνί νκηιεηέο από ηελ Κύπξν, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ ζεκηλαξίνπ.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζίαο θ. Νέιζωλ Νενθιένπο αλέιπζε ηηο επηπηώζεηο ηεο
θξίζεο ζηηο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Κύπξν θαη παξνπζίαζε ηελ εζληθή πνιηηηθή
γηα αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηα κέηξα γηα κείωζε ηεο αλεξγίαο.
Ο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ζηελ ΑΝΑΓ θ. Γηώξγνο Παλαγίδεο, αλέπηπμε ην ζέκα “Η
θαηάξηηζε ωο εξγαιείν ππνζηήξημεο ηωλ εζληθώλ πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο”.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα θωδηθνπνηεζνύλ από ηελ Παγθόζκηα Οξγάλωζε
Δξγαδνκέλωλ θαη ζα ζηαινύλ ζε όιεο ηηο ζπληερλίεο κέιε ηεο Οξγάλωζεο.

Από ηην ΠΟΑ

Επισσνάπτονται 2 υωτογραυίες από τις εργασίες τοσ σεμιναρίοσ.
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