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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21/12/2021 στη Λευκωσία εκδήλωση με τίτλο
«Χαμηλός Δείκτης Ανεργίας : Πώς επιτεύχθηκε και ποιες οι νέες προκλήσεις με την
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού», με διοργανωτή την Οργάνωση Νεών Επιστημόνων
του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ.
Μιχάλης Αντωνίου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κ. Ανδρέας Μάτσας και ο
Οικονομικός Διαχειριστής του ΠΑΣΥΞΕ κ. Χάρης Θεοχάρους.
Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών και μέσα από τη συζήτηση που
ακολούθησε, η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων εξήγαγε σημαντικά συμπεράσματα σε
σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι οι πολιτικές που ακολούθησε η Υπουργός Εργασίας σε σχέση
με την απασχόληση, και τα προγράμματα τα οποία εξήγγειλε εν μέσω Πανδημίας,
οδήγησαν τους δείκτες της ανεργίας σε ιστορικό χαμηλό και μπορούμε να μιλάμε
πλέον για συνθήκες πλήρης απασχόλησης. Σε όλο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε
την εποικοδομητική στάση και συμβολή των κοινωνικών εταίρων όπως η ΟΕΒ και η
ΣΕΚ αλλά και τις θυσίες των εργοδοτών οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα σε όλη αυτή
την επιτυχία της κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει
τρομερή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού η οποία προκαλεί τρομερά προβλήματα σε
διάφορους τομείς κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα
πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις για το συγκεκριμένο θέμα αρχίζοντας με την
εκμετάλλευση των αιτητών πολιτικού ασύλου. Νοείται δε, ότι θα πρέπει να
απλουστευθούν οι διαδικασίες για εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες, αλλά
πάντοτε βάζοντας τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες.
Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει
τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού η οποία προκαλεί τρομερά προβλήματα σε
διάφορους τομείς, κυρίως όμως στον επισιτιστικό και τουριστικό τομέα. Θεωρούμε
λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα
αρχίζοντας με την εκμετάλλευση των αιτητών πολιτικού ασύλου. Νοείται δε, ότι θα
πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες για εισαγωγή εργατικού προσωπικού από
τρίτες χώρες, αλλά πάντοτε βάζοντας τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, οι
οποίες θα πρέπει να διαφυλάσσουν τις θέσεις εργασίας των Κυπρίων
εργοδοτουμένων, αλλά ταυτόχρονα να διασυνδέονται και με την μισθοδοσία και την
εργατική κατοικία ούτως ώστε να μην γίνεται κανένας εργαζόμενος αντικείμενο
εκμετάλλευσης.

