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KYSEA
Re: Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Αγαπητέ κ. Τρύφωνα,
Έχουμε λάβει το μήνυμά σας σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης μαζί μου.
Όπως θα αντιλαμβάνεστε στην παρούσα χρονική στιγμή είναι δύσκολο. Παρόλ' αυτά,
μελετώντας τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον κλάδο σας, σας παραθέτω τις
προτάσεις μου επί των εργασιακών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προεκλογικό μου
πρόγραμμα.
Εργασιακά:
Η κυβέρνησή μας θα προχωρήσει σε τέσσερις τομές που θα βελτιώσουν ριζικά και
άμεσα το εργασιακό τοπίο στον ιδιωτικό τομέα. Κανένας εργαζόμενος θα είναι
απροστάτευτος και έρμαιο αυθαιρεσιών και εκμετάλλευσης. Θα προχωρήσουμε σε:
·
Νομοθετική κατοχύρωση των ελάχιστων δεσμευτικών όρων απασχόλησης
(κατώτατο μισθό πρόσληψης, καταβολή 13ου μισθού, υπερωριακή αποζημίωση,
καθορισμό υποχρεωτικών αργιών) για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από
τις συλλογικές συμβάσεις.
·
Θεσμική και νομοθετική διασφάλιση της εφαρμογής των συλλογικών
συμβάσεων και της δυνατότητας επέκτασής τους σε ολόκληρο οικονομικό κλάδο.
·
Εφαρμογή αναπτυξιακού νόμου που να συνδέει την παροχή κρατικών
κινήτρων σε επιχειρήσεις με το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και των
συλλογικών συμβάσεων.
·
Θεσμοθέτηση πρότυπων επαγγελματικών προσόντων με την εισαγωγή
κάρτας επαγγέλματος. Αυτό θα καταπολεμήσει το φαινόμενο της χρησιμοποίησης
(και υπερεκμετάλλευσης) φθηνής και ανειδίκευτης εργατικής δύναμης.
Ταυτόχρονα θα βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου.
Με εκτίμηση,
Σταύρος Μαλάς
Υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.
On 29 January 2018 at 16:52, KYSEA <kysea@ccci.org.cy> wrote:
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Προς: Εκλογικό Επιτελείο Υποψηφιότητας Σταύρου Μαλά

Θέμα: Συνάντηση / ενημέρωση για τα προβλήματα του κλάδου Ασφαλείας στη Κύπρο.
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