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• Διανοίγεται νέα ελπιδοφόρα εποχή στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ

Στοίχημα για τους Ξενοδόχους

Ο

ι ξενοδόχοι καλούνται να τιμήσουν την υπογραφή τους για

νομική κατοχύρωση βασικών όρων
της συλλογικής σύμβασης. Ήρθε η
ώρα της συμφιλίωσης των εταίρων στα ξενοδοχεία ώστε ο Τουρισμός ως κινητήρια δύναμη της
οικονομίας να αναβαθμισθεί και να
απογειωθεί. Η ψηφισθείσα νομοθεσία αποτελεί ορόσημο για αναβάθμιση και απογείωση του Τουριστικού προϊόντος.
(Σελ. 2)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η Ισότητα στην Εργασία

Η

Ισότητα των φύλων στην

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ν

έα εποχή στον τομέα των Εργασιακών Σχέσεων στην Κύπρο σηματοδοτεί η δια νόμου κατοχύρωση προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η σχετική
νομοθεσία ψηφίσθηκε ομόφωνα την
περασμένη Πέμπτη από τη Βουλή μέσω

4

Άνοιξε ο δρόμος για νομοθετική
κατοχύρωση του θεσμού
των Συλλογικών Συμβάσεων

νόμου κατοχύρωση πέντε βασικών
ωφελημάτων της Συλλογικής Σύμβασης.

Οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ,
ΠΕΟ, βρίσκονται σε εγρήγορση και επαγρύπνηση για εφαρμογή των ψηφισθέντων κανονισμών. Ο γγ. της ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ Μιλτος Μιλτιάδους δήλωσε ότι ο
μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, τονίζοντας ότι εκεί όπου

• Υιοθέτηση του Ταμείου
Προνοίας με εισφορά 5%
για όλους ανεξαιρέτως
• Υιοθέτηση του πενθήμερου
με δύο ημεραργίες την εβδομάδα
• Καθορισμός 15 πληρωμένων
αργιών ετησίως

εργασία δεν πρέπει να είναι

απλώς ένας στόχος, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής. Σε μαθητικό
διαγωνισμό ζωγραφικής για την
Ισότητα, μεγαλούργησε η εφευρετικότητα και το δημιουργικό ταλέντο.

(Σελ. 8)

28ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ
25 - 27 ΜΑΪΟΥ 2016

Κανονισμών που διασφαλίζουν το
Ταμείο Προνοίας, το πενθήμερο και τις
αργίες.

• Στοίχημα για τους ξενοδόχους
η εφαρμογή των κανονισμών
που ψήφισε η Βουλή

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως δήλωσε ότι με την εν λόγω
απόφαση ανοίγει ο δρόμος για κατοχύρωση του θεσμού της συλλογικής σύμβασης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια
τυγχάνει απαξίωσης από αρκετούς
εργοδότες. Αυτή η εξέλιξη, σημείωσε,
θέτει επί τάπητος την ανάγκη εκσυγχρονισμού του εργασιακού συστήματος
και προσαρμογή του στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της νέας εποχής,
προς όφελος του ευρύτερου συμφέροντος της κοινωνίας και της χώρας.
Σημειώνεται ότι στον διεξαγόμενο διάλογο για γεφύρωση της υφιστάμενης
εργατικής διαφοράς στην οικοδομική
βιομηχανία, οι συντεχνίες αξιώνουν δια

διαπιστώνεται παραβίαση θα κηρύσσεται εργατική διαφορά. Εξέφρασε δε
την πεποίθηση ότι η ξενοδόχοι θα
σεβασθούν τους κανονισμούς αποτρέποντας συγκρούσεις και δυναμικές
κινητοποιήσεις.
Ήδη η Ομοσπονδία έχει καταρτίσει
κατάλογο με ξενοδοχεία που παραβιάζουν συστηματικά τη συλλογική σύμβαση προκειμένου να γίνουν προκαταρκτικά οι αναγκαίες συστάσεις στα
επαρχιακά γραφεία του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων για αποτελεσματική εφαρμογή των Κανονισμών.

• Οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
βρίσκονται σε επαγρύπνηση για
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας
(Σελ. 3)

Επικίνδυνη η προχειρότητα του κοινοβουλευτικού βίου

Η

απερχόμενη βουλή ολοκλήρωσε τον κύκλο της,
αυτοδιαλύθηκε ως όφειλε και η χώρα οδηγείται
τον προσεχή μήνα στην κάλπη για την ανάδειξη νέου
κοινοβουλίου.
Η περίοδος που μεσολάβησε από την εκλογή της
απελθούσας βουλής μέχρι και την ολοκλήρωση της
θητείας της, (2011 – 2016), ήταν ιδιαίτερα δύσκολη
και κρίσιμη και το κοινοβουλευτικό έργο στο σύνολο
του θα κριθεί με αυστηρότητα από τον ιστορικό του
μέλλοντος.

σεις νόμου και κανονισμούς μέσα σε μία μέρα, ήταν
προκλητικά απαράδεκτη.
Αυτό το σενάριο της άρον-άρον ψήφισης νόμων το

• Διεκδικούμε βουλή καλά μελετημένη
και καλά προγραμματισμένη που
θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Κάποια όμως πράγματα και κάποιες συμπεριφορές
δεν μπορούν να αφεθούν στην κρίση του μέλλοντος,
γιατί χρήζουν άμεσης κριτικής με στόχο τη γρήγορη
και άμεση θεραπεία.

είδαμε και στο παρελθόν και δεν τιμά τη βουλή. Αυτή
η συσσώρευση τόσου όγκου εργασίας φανερώνει
κακό προγραμματισμό, δείχνει ότι γίνονται δουλειές
του ποδαριού και λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τον τόπο και το λαό, χωρίς επαρκή μελέτη.

Η συμπεριφορά λοιπόν που επέδειξε το κυπριακό
κοινοβούλιο στην τελευταία συνεδρία του, όπου κλήθηκε να διεξέλθει πάνω από 60 νομοσχέδια, προτά-

Αυτή η κατάσταση επιεικώς είναι προκλητικά απαράδεκτη αλλά και επικίνδυνη. Η προχειρότητα δεν
μπορεί να είναι συνώνυμη με τον κοινοβουλευτικό βίο

σε κανένα επίπεδο, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η ΣΕΚ
θεωρεί ορθή και δίκαιη την οργή και την αντίδραση
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος υπέδειξε πως, η
βουλή με τη συμπεριφορά της δημιουργεί «εφιαλτικό
πονοκέφαλο» στη Νομική Υπηρεσία, η οποία οφείλει
να λάβει αποφάσεις που θα προστατεύουν το
σύνταγμα και τη νομιμότητα από τις βουλευτικές
βιασύνες και πιθανές αυθαιρεσίες της τελευταίας
στιγμής.
Ο τόπος και ο λαός διεκδικούν και απαιτούν μια
βουλή, σωστά οργανωμένη, καλά προγραμματισμένη, επαρκώς μελετημένη που θα λειτουργεί προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος και όχι προς
όφελος και εξυπηρέτηση κομματικών βιαστικών σκοπιμοτήτων.
Η τελευταία συνεδρία αποτελεί «τάτσα» στο κοστούμι της κοινοβουλευτικής ζωής.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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ροσέξατε με πόση
επιτήδευση
και
απλότητα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
παραδέχτηκε τις 25.000
ευρώ, που το κόμμα τσέπωσε με τη μεγαλύτερη
ευκολία από Ελλαδίτη
επιχειρηματία; Δεν ήταν
λάδωμα, καημένοι, δεν
ήταν ρουσφέτι, δεν ήταν
μίζα, ήταν εισφορά στο
κόμμα, κορόιδα.
Αυτός ο κύριος επιχειρηματίας τόσο πολύ
αναγνώρισε και εκτίμησε την προσφορά του
ΑΚΕΛ, για τον αγωνιζόμενο και ανθιστάμενο
κυπριακό λαό, που,
παρευθύς, σκέφτηκε και
με μεγάλη δόση ευγένειας και υψηλό αίσθημα
αγαθοεργίας αποφάσισε
να εισφέρει, ναι, κορόιδα, να εισφέρει για την
ενίσχυση της αγαθοεργού αποστολής του
ΑΚΕΛ. Ποιο είναι το πρόβλημα; Έχετε πρόβλημα;
Αυτή η κομματική συλλογιστική, που δεν ενυπάρχει μόνο στο ΑΚΕΛ
αλλά και σε άλλα κόμματα, είναι ενδεικτική
της αβάσταχτης και
αδίσταχτης προσβολής
που τα κόμματα κάνουν
σε βάρος της νοημοσύνης και της ανοχής των
πολιτών. Είναι ακόμα
αποδειχτική του χαμηλότατου πολιτικού επιπέδου των κομματικών
ηγεσιών, που θεωρούν
ότι μπορούν να τα παίρνουν από οπουδήποτε
και από οποιονδήποτε,
και να γράφουν τα περί
διαφάνειας και πολιτικής ευθιξίας στα παλαιότερα των ήδη σαπισμένων υποδημάτων τους.
Το ΑΚΕΛ παραδέχτηκε
πριν από μερικά χρόνια
πως τα ταμεία του ήταν
γεμάτα με 4 εκ. ευρώ
που,
φυσικά,
δεν
προήλθαν από το υστέρημα
των
λαϊκών
ανθρώπων, αλλά από
άδηλες και αδήλωτες
πηγές.
Εκείνη η έκθεση Greco,
που μας κατηγορεί για
αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων, τη θυμάται κανείς;

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Σ.Ι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

OI ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

Ήταν εισφορά
στο κόμμα, κορόιδα!

Π

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

την τελευταία της συνεδρία πριν από την
διάλυση της ενόψει των εκλογών της
22ας Μαίου, η Βουλή ψήφισε ομόφωνα
νομοθεσία που διασφαλίζει βασικές πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης των Ξενοδοχουπαλλήλων. Συγκεκριμένα, καλύπτεται νομοθετικά το ταμείο προνοίας, η πενθήμερη και
οι αργίες. Η απόφαση αυτή χαραχτηρίζεται
ορόσημο για το σήμερα και το αύριο των
εργασιακών σχέσεων, αφού για πρώτη φορά
στην ιστορική διαδρομή της Κυπριακής

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

Δημοκρατίας, ζωτικό μέρος της συλλογικής
σύμβασης κατοχυρώνεται διά νόμου. Επί της
ουσίας, η νομοθεσία αυτή αποτυπώνει την
βούληση των κοινωνικών εταίρων του ευρύτερου τουριστικού τομέα να τερματίσουν την
επί μακρόν επιζήμια αντιπαράθεση τους
που πήγαζε από την κατακρεούργηση βασικών εργατικών ωφελημάτων εκ μέρους μεγάλης μερίδας ξενοδόχων.
Αναντίλεγκτα, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά την ατμομηχανή της
Κυπριακής οικονομίας. Επειδή είναι επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες, όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις την έχουν στηρίξει γενναιόδωρα. Ειδικότερα, στην παρούσα οικονομική ύφεση, ο τουρισμός είναι ο μόνος
κλάδος που έτυχε ευνοικής μεταχείρισης από

το κράτος, προκειμένου να κρατηθεί αλώβητος και να διαδραματίζει τον σημαίνοντα
ρόλο του στην επανεκκίνηση της οικονομίας
και την γρηγορότερη έξοδο από το βρόγχο
του τροικανού μνημονίου. Δυστυχώς, οι
ξενοδόχοι δεν είχαν εκτιμήσει στον πρέποντα βαθμό την σημαντική στήριξη που έτυχαν το κράτος, ούτε είχαν επιδείξει όλα
τούτα τα χρόνια τον αναγκαίο σεβασμό στο
εργατικό δυναμικό και στα εργασιακά
θέσμια.

• Στα χέρια τους είναι να διανοίξουν
μια νέα ελπιδοφόρα προοπτκή
για τον τουρισμό και την οικονομία
της δεινοπαθούσας Κύπρου
Με πρακτικές που δεν τους τιμούν, οι ξενοδόχοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, επιχείρησαν να αποξενώσουν το ντόπιο δυναμικό
από την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Με νοοτροπίες άλλων εποχών, επιδίωκαν να πλήξουν καίρια τα δικαιώματα των εργαζομένων οι οποίοι μεσούσης της κρίσης βρισκόντουσαν σε αδύνατη θέση. Τα εργοδοτικά
μαχαιρώματα κατά των «ακριβών» Κυπρίων
ξενοδοχουπαλλήλων πολλαπλασιάζοντο τα
τελευταία χρόνια ενώ τα φαινόμενα στυγνής
εκμετάλλευσης των Κοινοτικών εργατών
φούντωναν επικίνδυνα.
Η θρασύτατη στάση των ξενοδόχων κορυφώθηκε με την επίμονη απόρριψη της πρόταση των συντεχνιών και του υπουργείου
Εργασίας για υποχρεωτική γνώση της Ελληνικής Γλώσσας εκ μέρους εργοδοτουμένων σε

θέσεις πρώτης γραμμής, όπως η υποδοχή
και η εξυπηρέτηση.
Γενικά, η συμπεριφορά των ξενοδόχων έναντι των συνδικάτων τον τελευταίο καιρό
ήταν προκλητικότατη, δυναμιτίζοντας επικίνδυνα το κλίμα στις εργασιακές σχέσεις.
Πρό του φάσματος ολοκληρωτικής σύγκρουσης σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη καμπή της
Κυπριακής οικονομίας, έχει επιτευχθεί πρόσφατα συμφωνία στα επίμαχα σημεία της
συλλογικής σύμβασης ύστερα από καταλυτική παρέμβαση της αρμοδίας υπουργού. Το
μέγα ζητούμενο, μετά την θετική αυτή εξέλιξη, είναι η εδραίωση μόνιμου κλίματος συμφιλίωσης και ειλικρινούς συνεργασίας
μεταξύ συντεχνιών – ξενοδόχων προς όφελος της οικονομίας και κατεπέκταση της κοινωνίας. Και αυτό, θα επιτευχθεί μόνον με
πιστή εφαρμογή της ψηφισθείσας νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, πάνω σαυτό το καλό
κλίμα θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα νέο
πνεύμα συνεννόησης που θα δίνει προοπτική στον τουριστικό κλάδο με αιχμή της αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ντόπιου
εργατικού δυναμικού και με φόντο την ποιοτική αναβάθμιση του Κυπριακού τουριστικού προιόντος. Σήμερα, που οι προοπτικές
για τον Κυπριακό τουρισμό καταγράφονται
ως ευοίωνες, γεννιέται μια χρυσή ευκαιρία
για τους ξενοδόχους να δείξουν το καλό τους
πρόσωπο και σε ειλικρινή συνεργασία με τις
συντεχνίες, να διανοίξουν μια νέα ελπιδοφόρα εποχή στον Κυπριακό τουρισμό. Στα χέρια
τους είναι. Αυτή η σπάνια ευκαιρία ας μην
πάει χαμένη!!!

Ο φορολογούμενος πολίτης απαιτεί σεβασμό από τις κρατικές υπηρεσίες

Υ

πάρχουν κάποια πράγματα απλά, λιτά
και απέριττα που όταν εφαρμοστούν
δημιουργούν τις προοπτικές ο πολίτης να
αισθάνεται το κράτος ως μια οντότητα
οικεία πάνω στην οποία θα εδράζεται η
εμπιστοσύνη και η αλληλοκατανόηση.
Κάποιες ωστόσο παραλείψεις για να μη
χαρακτηριστούν καλοστημένες ενέργειες
δημιουργούν την εντύπωση πως ο πολίτης
πάντοτε πρέπει να πληρώνει τα σπασμένα
Της Δέσποινας Ησαΐα - Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

συστήματος και να δηλώνουν εισοδήματα
που να μην έχουν ουδεμία σχέση με την
πραγματικότητα.
Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό να αισθάνεται ο
πολίτης πως η πολιτεία και οι αρμόδιες
υπηρεσίες δεν τον σέβονται και πως η προ-

• Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό
να αισθάνεται ο πολίτης πως
η πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες
δεν τον σέβονται και πως η προσπάθεια του κράτους είναι να εκμαιεύει
χρήματα, από το πουθενά

Χιλιοειπωμένο αν και αυτονόητο πως όλοι
οι μισθωτοί εργαζόμενοι είναι πάντοτε
αξιόχρεοι έναντι των φορολογικών του υποχρεώσεων και όλοι τον γνωρίζουν πολύ
καλά αφού δεν μπορούν να αποκρύψουν
τις ετήσιες απολαβές τους, σε αντίθεση με
αυτοεργοδοτούμενους που έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα κενά του

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

Και μια απλή πρακτική που θα μπορούσε να
αποβεί ωφέλιμη είναι η αποστολή συστημένων επιστολών ώστε οι πολίτες αλλά και η
κυβερνητική υπηρεσία να έχουν γνώση για
την παραλαβή της επιστολής για αποφυγή
απρόβλεπτων καταστάσεων.

Στους πολίτες αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου επιστολές ειδοποίησης για το
φόρο που καλείται να πληρώσουν.

Είναι αδιανόητο σε μια χώρα που έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της κρίσης, σε μια
χώρα που εξακολουθούν οικονομικά σκάνδαλα να αναδύονται στην επιφάνεια, σε μια
χώρα που εκτρέφει τη διαφθορά να θυματοποιείται ο πολίτης ο οποίος έχει απορροφήσει όλους σχεδόν τους κραδασμούς από
σοβαρές κρατικές παραλείψεις.

Αν καθ οιονδήποτε λόγο η επιστολή αυτή δεν
παραληφθεί από τον φορολογούμενο και
ως εκ τούτου δε γνωρίζει τις οφειλές του,
τότε θα αρχίσουν να τρέχουν τόκοι επί του
οφειλόμενου ποσού.

Για να μπορέσει ο πολίτης να ανακτήσει την
εμπιστοσύνη του στις κρατικές υπηρεσίες
θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες ενέργειες
που να αποδεικνύουν σεβασμό στον κόπο
και στον μόχθο του.

σπάθεια του κράτους είναι να εκμαιεύει
χρήματα, από το πουθενά.
λαθών και παραλείψεων.

Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο, πως θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια διευθέτηση μέσα
από την οποία ο πολίτης θα αισθάνεται
ήσυχος πως θα ενημερώνεται έγκαιρα ώστε
να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις,
χωρίς να υπόκειται σε επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΒΟΥΛΗ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2017
• Με 32 ψήφους υπέρ και 21 κατά

Μ

ε 32 ψήφους υπέρ, 21 κατά και μια
αποχή, η Βουλή ανέστειλε την
εφαρμογή του Νόμου για την αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ και της ΑΤΗΚ (CYTA)
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Υπέρ
ψήφισαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ.
ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, κατά οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ και αποχή τήρησε η
Βουλευτής του ΔΗΚΟ Αθηνά Κυριακίδου.
Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης
υπογράμμισε πως το κόμμα του τήρησε
τις
προεκλογικές
δεσμεύσεις που υπέγραψε, στηρίζοντας
τον Νίκο Αναστασιάδη
πως οι Ημικρατικοί
Οργανισμοί, που έχουν
να επιτελέσουν εθνικό
ρόλο, δεν θα πρέπει να
ιδιωτικοποιηθούν.
Όπως ανέφερε, η
ΑΤΗΚ , όπως οδηγούνται τα πράγματα θα
ήταν συμφέρουσα για
τον επενδυτή. Δουλειά
της κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να μην
πάθει η ΑΤΗΚ ότι
έπαθε με τις Κυπριακές Αερογραμμές.
Εξέφρασε επίσης την άποψη πως με

την ψήφιση της νομοθεσίας για πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων η ΑΤΗΚ θα
πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να πάει
ακόμα καλύτερα.
Ο Βουλευτής Νίκος Νικολαΐδης είπε
πως η Πολιτεία θα πρέπει να λύσει τα
προβλήματα στη ΑΤΗΚ με την γραφειοκρατία και την κομματοκρατία.
Σύσσωμες οι συντεχνίες στην ΑΤΗΚ με
κοινή ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι

• Αδιαπραγμάτευτος στόχος η αποφυγή
της αποκρατικοποίησης της ΑΤΗΚ

Τ

α όσα διαδραματίστηκαν τον τελευταίο χρόνο σε σχέση με το μέλλον
του Οργανισμού αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποίησαν οι πέντε Συντεχνίες της Cyta με
το προσωπικό, σε όλες τις επαρχίες. Η
ηγεσία του Συνδικαλιστικού Κινήματος
ενημέρωσε για τις διαπραγματεύσεις,
τους στόχους και τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες έδρασε τους
τελευταίους μήνες, σε σχέση με
την πρόθεση της κυβέρνησης να
προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση του Οργανισμού, μέχρι την
απόσυρση των νομοσχεδίων από
τη Βουλή.
Εργαζόμενοι από όλες τις επαρχίες έθεσαν ερωτήματα και ζήτησαν διευκρινίσεις, τα οποία απαντήθηκαν, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή τους, για
τον τρόπο χειρισμού του όλου
θέματος, από πλευράς του κοινού
μετώπου των πέντε Συντεχνιών.

τώρα είναι η ώρα του εκσυγχρονισμού
του οργανισμού καλώντας τους εργαζόμενους σε εγρήγορση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Α

ισιοδοξία επικρατεί μεταξύ των Κοινωνικών
εταίρων αναφορικά με την έκβαση της
Μεσολαβητικής Διαπραγμάτευσης για γεφύρωση της εργατικής διαφορά στην Οικοδομική
Βιομηχανία.
Ο διάλογος συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς
και η Μεσολαβητική Υπηρεσία αναμένετο στην
χθεσινή συνάντηση να θέσει στο τραπέζι πρόταση καταλύτη για επίλυση της διαφοράς. Επίμαχο σημείο θεωρείται η νομοθετική κατοχύρωση πέντε βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων.
Οι συντεχνίες διεκδικούν δια νόμου κατοχύρωση
ελάχιστου μισθού πρόσληψης (μίνιμουμ), ταμείου προνοίας, αργιών - γιορτών, ωρών εργασίας και υπερωριών και φιλοδωρήματος.
Παράλληλα, στοχεύουν στην αξιοπρεπή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης η οποία έληξε
το 2014. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων εστιάζει την παρέμβαση του στο επίμαχο ζήτημα
που αφορά στις υποχρεώσεις των υπεργολάβων, οι οποίοι στις πλείστες περιπτώσεις εκτελούν εργασίες των εργολάβων.
Πέραν τούτου, οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ,
ΠΕΟ, αξιώνουν από κοινού ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και επαναφορά από 1.1.16
των δικαιωμάτων που παραχώρησαν στους
εργολάβους για αντιμετώπιση της κρίσης στο
πλαίσιο ειδικής συμφωνίας που υπεγράφη από
τις δύο πλευρές τον Ιούνιο 2015.

Στόχος των πέντε Συντεχνιών δεν
ήταν απλώς η ανατροπή των σχεδιασμών της κυβέρνησης για αποκρατικοποίηση του Οργανισμού. Με πρόταση, η

οποία υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμματα
και το Δ.Σ. του Οργανισμού, θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό και την ανασύνταξη της Cyta, χωρίς αποκρατικοποίηση.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα κάλεσε τους
εργαζόμενους να παραμείνουν σε εγρήγορση, σημειώνοντας πως αυτό δεν

√ Κοινή ανακοίνωση των
συντεχνιών ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ),
ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ), ΣΗΔΗΚΕΚ
(ΠΕΟ)-CYTA, ΑΣΕΤ-Cyta (ΟΜΕCyta) και ΣΕΠ-ΑΤΗΚ (ΟΜΕ-Cyta)
είναι το τέλος του δρόμου. Τονίστηκε
ότι ο μόνος έμπρακτος τρόπος για να
επιτευχθεί ξανά στο μέλλον η αποτροπή
τυχόν αποκρατικοποίησης είναι να
γίνουν πραγματικές αλλαγές στα πλαίσια αυτού του εκσυγχρονισμού, αφού
όλες ανεξαιρέτως οι Συντεχνίες έχουν
αναγνωρίσει την αναγκαιότητα τους.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα συνεχίσει
να κρατά ενήμερους όλους τους εργαζόμενους για όλες τις εξελίξεις.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Μ

εγάλο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο,
αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαική
Ένωση επέδειξαν άνεργοι νέοι, που
συμμετείχαν
στην
πρόσφατη
εκστρατεία ενημέρωσης κατά της
ανεργίας των νέων

Στόχος της εκστρατείας ήταν να
στηρίξει τους νέους της Κύπρου που
ψάχνουν δουλειά, ζητούν εκπαίδευση ή επιπλέον κατάρτιση, ώστε να
βελτιώσουν τις προοπτικές τους
στην αγορά εργασίας. Η Ημέρα Ενημέρωσης έδωσε τη δυνατότητα
στους ενδιαφερομένους να αντλήσουν πληροφορίες για μια σειρά
θεμάτων, όπως θέσεις απασχόλησης, σχέδια κινητικότητας, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τρόπους βελτίωσης του βιογραφικού τους και νεανική επιχειρηματικότητα, αναφέρει δελτίο Τύπου
της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Η
εκστρατεία με σύνθημα «ΑΣΕ ΤΗΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΙΣΩ ΣΟΥ! ΜΑΘΕ-ΔΡΑΣΕ ΑΡΠΑΞΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!» ξεκίνησε με

μια σειρά από εργαστήρια που
διοργανώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, πέρυσι, για να
ενισχύσουν τις δυνατότητες νέων
στην αγορά εργασίας.

Από τις στατιστικές για τις κενές
θέσεις που προωθούνται από τα
δίκτυα Eures άλλων ευρωπαϊκών

• Στο 31,7% έφτασε η ανεργία
στους νέους στην Κύπρο κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2015
χωρών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τρεις τομείς στους οποίους
αυτήν τη στιγμή υπάρχει μεγάλη
προσφορά και ζήτηση στην εργασία
στην Ευρώπη, και είναι οτιδήποτε
έχει να κάνει με τους τομείς της
υγείας, των ηλεκτρονι- κών υπολογιστών και τεχνολογίας, ενώ αρκετές θέσεις που προσφέρουν τα Eures
άλλων χωρών αφορούν θέματα
μηχανολογίας.Με την εκστρατεία
αυτή, «πρωταρχικός μας στόχος
ήταν να έρ θουμε κοντά στους νέους,

ειδικά τους νέους μέχρι 25 ετών, οι
οποίοι δεν είναι στην απασχόληση
αλλά ούτε και στην εκπαίδευση ή
την κατάρτιση», ανέφερε εκπρόσωπος του αρμοδίου υπουργείου.
Πρόσθεσε πως μέσα από την
εκστρατεία και τις πρωτοβουλίες
που θα αναληφθούν είναι να ευαισθητοποιηθούν αυτά τα άτομα για
να εγγραφούν στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ως άνεργοι, ώστε
να μπορούν να παίρνουν πληροφόρηση. Ερωτηθείς γιατί υπάρχουν
νέοι άνεργοι που δεν εγγράφονται
στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, είπε ότι «οι νέοι δεν πιστεύουν
ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε».
Σημείωσε ότι «αν είναι γραμμένοι
στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τουλάχιστον μαθαίνουν για τα
σχέδια που υπάρχουν, παίρνουν
πληροφόρηση, μπορούμε να τους
παρέχουμε συμβουλευτική για
κάποιους τομείς, να τους στείλουμε
σε προγράμματα κατάρτισης αν
χρειάζονται».

Διασφαλίζονται δια νόμου ωφελήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Σ

ύμφωνα με τους κανονισμούς
που ψήφισε η Βουλή διασφαλίζονται τρία βασικά ωφελήματα των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία:
• Ταμείο Προνοίας: Εισάγεται για
πρώτη φροά η υποχρεωτική εισφορά στο Ταμείο Προνοίας ύψους 5%.
Βάσει των νέων κανονισμών, οι
συντεχνίες θα πρέπει εντός 60 ημερών να ενημερώσουν τον κάθε εργοδότη για καταβολή του ποσοστού

για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους. Ταμείο Προνοίας δικαιούνται και οι εποχικοί που έχουν
συμπληρώσει τρία εξάμηνα εργασίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
• Πενθήμερο: Οι υπάλληλοι δικαιούνται πλέον, δύο ρεπό την εβδομάδα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να
αναστείλει το ένα ρεπό και να το
παραχωρήσει σε χρόνο ή σε χρήμα
εντός του έτους. Στα ξενοδοχεία που

δεν αναστέλλουν την λειτουργία
τους το χειμώνα, το δικαίωμα μεταφέρεται έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.
• Αργίες: Κατοχυρώνονται 15 πληρωμένες αργίες ετησίως. Για κάθε
αργία που εργάζεται ο υπάλληλος,
θα πληρώνεται 1:2. Εάν συμπέσει
Σαββατοκυρίακο και θα έχει ρεπό,
τότε ο υπάλληλος δεν θα κερδίζει
επιπλέον ημέρα.
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Ποιόν τιμωρείς; Ποιον εκδικείσαι
με την αποχή σου από τις κάλπες;

112 ο Ευρωπαικός αριθμός έκτακτης
ανάγκης που σώζει ζωές

Ο

αριθμός για επείγουσες ανάγκες 112 λειτουργεί στην
Ευρωπαϊκή Ενωση από το 1991. Ωστόσο, τρεις στους
τέσσερις Ευρωπαίους εξακολουθούν να αγνοούν το 112
και να μην το χρησιμοποιούν.
Τι είναι το 112;
Ο ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 καθιερώθηκε το 1991, παράλληλα µε τους εθνικούς αριθµούς
έκτακτης ανάγκης, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Το
112 δεν αντικαθιστά τους εθνικούς τηλεφωνικούς αριθµούς
επειγουσών καταστάσεων.
Στην Ελλάδα το 112 λειτουργεί παράλληλα µε τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης (166-ΕΚΑΒ, 100-αστυνοµία, 199-πυροσβεστική) εξυπηρετώντας όλους τους πολίτες της χώρας
καθώς και τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα µας.
Σε άλλες χώρες εξακολουθούν να λειτουργούν οι αριθµοί της
χώρας όπως π.χ. το 199 για την Κύπρο. Παρέχει πρόσβαση
στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικό σώµα, αστυνοµική αρχή) µέσω σταθερών και κινητών
τηλεφώνων χωρίς χρέωση για άµεση επικοινωνία επί
24ώρου
Με ποιον τρόπο λειτουργεί; Σε κάθε χώρα της ΕΕ το 112 λειτουργεί µε βάση τα εθνικά δεδοµένα. Σε ορισµένες χώρες (π.χ.
Βουλγαρία, Ρουµανία) το 112 είναι ο µοναδικός αριθµός επειγόντων που καλύπτει και τις τρεις
υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης
(ασθενοφόρα,
πυροσβεστική,
αστυνοµία).
Σε άλλες χώρες
π.χ.
Ηνωµένο
Βασίλειο, Ιρλανδία
το 112 λειτουργεί
παράλληλα µε τον
µοναδικό εθνικό
αριθµό έκτακτης ανάγκης προς τον οποίο και διαβιβάζονται
αυτόµατα όλες οι κλήσεις.
H κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαµο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση
O αριθµός 112 λειτουργεί εντός της εµβέλειας οποιουδήποτε
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή ακόµη κι αν το δικό σας
δίκτυο δε λειτουργεί σε συγκεκριµένη τοποθεσία, µπορείτε να
καλέσετε το 112, αρκεί να υπάρχει κάλυψη από άλλο δίκτυο.
Λειτουργεί µε κάρτα SIM ή χωρίς κάρτα SIM στο κινητό σας
Πότε καλούµε στο 112;
Σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης που απαιτούνται να
παρέµβουν υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής ή
αστυνοµίας. Τέτοιες σοβαρές καταστάσεις µπορεί είναι:
• Τροχαίο ατύχηµα • Ξαφνική αδιαθεσία
• Εργατικό ατύχηµα • Πυρκαγιά • Εκρήξεις • Σεισµός
• Ένοπλη Ληστεία • Τροµοκρατικά συµβάντα
• Αυτοκτονία/ θάνατος
Τι πρέπει να αναφέρουµε όταν καλέσουµε;
Πραγµατοποιώντας κλήση στο 112, θα πρέπει να δώσουµε
τα εξής στοιχεία:
• Όνοµα • Αριθµό τηλεφώνου που καλούµε
• Διεύθυνση (ακριβή θέση, για ευκολότερη πρόσβαση της
βοήθειας)
• Περιγραφή του περιστατικού για το οποίο καλούµε.
Κλείνουµε πάντα τελευταίοι το τηλέφωνο ρωτώντας αν
θέλουν κάτι άλλο από εµάς. Το προσωπικό του τηλεφωνικού
κέντρου µπορεί να χρειάζεται κάποια άλλη πληροφορία ή,
ίσως χρειασθεί, περισσότερα στοιχεία από αυτά που δώσατε. Το προσωπικό που απαντά στο 112 είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένο να απαντά σε µία από τις κύριες ευρωπαϊκές
γλώσσες. Προσφέρει βοήθεια σε κάθε κλήση ή την διαβιβάζει
στην αρµόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Η ψυχραιµία είναι
ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αποτελεσµατική διαχείριση ενός σοβαρού έκτακτου περιστατικού. Επίσης σηµασία έχουν οι γνώσεις για την αντιµετώπισή του.
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ολύς λόγος γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες,
πιο έντονα όμως το τελευταίο διάστημα, για
την αδιαφορία των πολιτών και το αναμενόμενο
υψηλό ποσοστό αποχής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ενδεικτική είναι η απαξίωση που
έδειξαν οι νέοι ψηφοφόροι, αφού από τις περίπου
37 χιλιάδες νέους ψηφοφόρους που είχαν το
δικαίωμα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, τελικά ενεγράφησαν μόνο 10058. Η εικόνα
είναι πλέον μπροστά μας και το μήνυμα ξεκάθαρο.
Τι κάνει όμως κάποιον να απαρνείται τόσο επιδεικτικά τη δύναμη της ψήφου του και το δικαίωμα
του εκλέγειν που το Σύνταγμα του παρέχει, μέσα
φυσικά σε ένα γενικότερο κλίμα αποχής από τα
κοινά και απαξίωσης θεσμών; Σε αυτό το ερώτημα
δεν υπάρχει μόνο μια απάντηση. Δεν ξύπνησε ένα
πρωί η κοινωνία και αποφάσισε σε ένα μεγάλο

Του Ιωάννη Τσουρή
Γραμματέα Σωματείου
ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. ΣΕΚ Λεμεσού Αναπληρωτής γ.γ. Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ

ποσοστό να απέχει χωρίς λόγο. Είναι όλα όσα
συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια μπροστά στα
ματιά μας. Είναι όλα όσα φυτρώνουν κατά καιρούς σαν δύσοσμα μανιτάρια, μέσα από τις
λάσπες και τα βορβόνερα των εχόντων εξουσία
στα χέρια τους, και πνίγουν με τη βρώμα τους τα
δελτία ειδήσεων. Είναι όλα τα ωραία λόγια που
απεδείχθησαν μόνο μεγάλα. Είναι όλα τα «θα» που
μετατράπηκαν εν τέλει σε «εγώ εν τζαι». Είναι όλες
εκείνες οι φορές που η απογοήτευση υπερίσχυσε
της ελπίδας και της εμπιστοσύνης. Ο κατάλογος
είναι αρκετά μακρύς. Είναι όμως μόνο όλα αυτά;
Είναι τα πιο πάνω (και άλλα τόσα σίγουρα) ολόκληρη η εικόνα ή απλά ένα μέρος της; Ίσως το
μέρος που μας συμφέρει για να αποποιούμαστε
της δικής μας ευθύνης;

Οι ευθύνες των πολιτών
Επειδή ναι, υπάρχει και μια άλλη οπτική γωνία
που αντανακλά τις ευθύνες των πολιτών και που
ως γνήσιοι κύπριοι αρνούμαστε να δούμε, επειδή
πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Για να φτάσει η
Εξουσία, σε όλες της τις μορφές, να καταχράται
αρκετές φορές τη δύναμη που έχει, σημαίνει ότι
λειτουργούσε μέσα σε περιβάλλον που ευνοούσε
την προς ίδιον όφελος εκμετάλλευση. Σε περιβάλλον ανοχής. Σε περιβάλλον βολέματος. Σε περιβάλλον «κρύψε να περάσουμεν». Σε περιβάλλον «απ’
όν φορτώννει ‘πο ‘σσο σου τάνα του να φορτώσει». Σε περιβάλλον αδιαφορίας. Και στην προκειμένη περίπτωση, σε περιβάλλον που αρκετές
χιλιάδες φωνές επιλέγουν να απεμπολούν το
δικαίωμα της ψήφου και να περιορίζονται στην
ανώφελη κριτική του καναπέ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ή κοινωνικής απομόνωσης
όπως προτιμώ να τα αποκαλώ).
Και τι επιτυγχάνεται στο τέλος;
Οι τύχες της κοινωνίας και της
πατρίδας να καθορίζονται σε
μεγάλο βαθμό από υποκειμενικά
σκεπτόμενους πολίτες μέσα από
την ενισχυμένη ψήφο που τελικά
τους χαρίζουν οι υπόλοιποι
αδιάφοροι και ίσως αντικειμενικά σκεπτόμενοι συμπολίτες
τους.
Τελικά αγαπητέ μου, αναλογίστηκες ποτέ ποιόν τιμωρείς με
την αποχή σου; Ποιον εκδικείσαι
την ώρα που την αράζεις με την
οικογένεια σου σε ένα εστιατόριο, αντί να προσέλθεις στο

εκλογικό κέντρο που ψηφίζεις; Να σου πω εγώ
ποιον εκδικείσαι. Εκδικείσαι τον εαυτό σου, τον
οποίο υποτιμάς αφήνοντας άλλους να αποφασίζουν για σένα, νομιζόμενος ότι με αυτό τον τρόπο
αποκτάς άλλοθι και ελευθερία στην άσκηση κριτικής των πάντων. Να σου πω εγώ ποιον τιμωρείς.
Τιμωρείς τα παιδιά σου, γιατί επιλέγεις να απουσιάζεις από τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.
Έχει φαίνεται παρεξηγηθεί η έννοια της ωφέλιμης
αντίδρασης. Η αποχή από όλα απλά διαιωνίζει
και ισχυροποιεί την αυθαιρεσία. Όσοι νομίζουν
ότι στέλνουν ηχηρά μηνύματα, ας αφιερώσουν
λίγη ώρα την επομένη κάθε εκλογικής αναμέτρησης ακούγοντας τους άρχοντες, προύχοντες και
προεστούς του τόπου να πανηγυρίζουν (κατά ένα
παράδοξο τρόπο, όλοι) και να ερμηνεύουν κατά το
δοκούν το εκλογικό αποτέλεσμα, εκφράζοντας για
επικοινωνιακούς λόγους τον προβληματισμό τους.
Σε λίγες μέρες, το ηχηρό σου μήνυμα είναι απλά
μια ωραία επαναστατική ανάμνηση, που μόνο στο
δικό σου μυαλό υπάρχει. Τα πράγματα συνεχίζουν
να κινούνται στους συνήθεις ρυθμούς και εσύ
περηφανεύεσαι στους συναδέλφους σου ότι απαξίωσες το σάπιο σύστημα, αν και ενδόμυχα γνωρίζεις ότι κανενός το αυτί δεν έχει ιδρώσει. Η επανάσταση που ξεκίνησες με την απόχη σου, η οποία
συντάραξε συθέμελα το πολιτικό σκηνικό του
τόπου, είναι ένα απατηλό όνειρο που μόνο εσύ
είδες.

• Κάλεσμα προς τη νεολαία
και γενικότερα στους πολίτες
για αθρόα συμμετοχή
στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
• Η αδιαφορία για συμμετοχή στα κοινά
βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας

Εργασιακός χώρος
Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα αποστασιοποίησης
από τα κοινά, έχουμε καθιερώσει μια νοοτροπία
ατομικισμού που δεν ευνοεί την έκφραση της προσωπικής άποψης και συμμετοχής μέσα στα πλαίσια ενός συνόλου.Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η
στάση αρκετών εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Αδιαφορία, απαξίωση και τελικά αποχή.
Αποχή όχι μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές,
αλλά αποχή καθημερινή. Όπως ο ψηφοφόρος
απαρνείται το δικαίωμα της ψήφου, με την ίδια
νοοτροπία και ο εργαζόμενος απεμπολεί το δικαίωμα της οργάνωσης και της ενίσχυσης της φωνής
του υπέρ των δικαιωμάτων του. Επιλέγει να αφήνει τη διαμόρφωση του εργασιακού του περιβάλλοντος και μέλλοντος σε άλλους, παραχωρώντας
τους λευκή επιταγή. Και τα ερωτήματα που τίθενται είναι ακριβώς τα ίδια με πιο πάνω. Ποιόν
τιμωρείς στο τέλος της ημέρας συνάδελφε; Ποιόν
εκδικείσαι;
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Νίκος Ηλία: Η ανεργία είναι πένθιμη περίοδος για κάθε άτομο

Σ

τις πολυεπίπεδες κοινωνικές επιπτώσεις, απότοκο
της ανεργίας, στον άνεργο και
στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, αναφέρεται ο δρ Νίκος
Ηλία, συμβουλευτικός ψυχολόγος, επισκέπτης καθηγητής
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας σε συνέντευξη του
στην εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Βλαπτικές οι επιπτώσεις και
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
γούνται τάσεις κοινωνικής
απομόνωσης και σε κάποιες
περιπτώσεις όλο αυτό το
αρνητικό φορτίο, μπορεί να
οδηγήσει σε πράξεις απελπισίας ή και αυτοκαταστροφής.
Τα θετικά στοιχεία στη ζωή
του, όπως η αυτοεκτίμηση, η
αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, η χαρά, τείνουν να
ξεθωριάζουν. Οι δε μακροχρόνια άνεργοι ενδέχεται

Η απώλεια της εργασίας συχνά
αντιστοιχεί με την απώλεια
ενός αγαπητού προσώπου για
τον άνεργο, ο οποίος βλέπει εν
μια νυκτί να ανατρέπεται ο
σχεδιασμός της ζωής του. Η
ανεργία αποτελεί στρεσογόνο
παράγοντα, που βιώνει και ο
εργαζόμενος, καθώς ανησυχεί
για το εργασιακό του μέλλον.
Η Κύπρος εξέρχεται του μνημονίου με 66.000 άνεργους
και διόγκωση της μετανάστευσης. Ποιες οι κοινωνικές
παρενέργειες αυτών των
προβλημάτων;
Βιώνουμε μία εποχή αποδόμησης θεσμών και το κοινωνικοπολιτικό σύστημα αυτοαναιρείται. Η οικονομική κρίση που
ταλανίζει τη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια έχει ως συνεπακόλουθο τη διεύρυνση του
χάσματος των κοινωνικών
τάξεων, την παρατεταμένη
υψηλή ανεργία και την διόγκωση της μετανάστευσης, προβλήματα που υποβαθμίζουν
ουσιαστικά την ποιότητα της
εργασίας και το βιοτικό επίπεδο του ατόμου. Οι επιπτώσεις
αυτές βλάπτουν σοβαρά το
κοινωνικό σύνολο και οδηγούν
σε δυσλειτουργία της κοινωνίας. Η οικονομική δυσπραγία,
η ανεργία, η εργασιακή εκμετάλλευση, συμβάλλουν στην
αύξηση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, όπως της
παραβατικότητας και της
εγκληματικότητας.
Παράλληλα, αναπτύσσεται και
η ξενοφοβία, καθώς δημιουργείται η αντίληψη ότι βασικοί
υπεύθυνοι για την ανεργία
είναι οι μετανάστες.
Η μετανάστευση, κυρίως νέων
ατόμων, είναι άλλη μια σημαντική παράμετρος της κρίσης.
Η έξοδος μορφωμένου εργατικού δυναμικού οδηγεί τη χώρα
σε ένα φαύλο κύκλο περιορισμένης ανάπτυξης. Η επίπτωση για την οικονομία δεν
περιορίζεται μόνο στην απώλεια εργατικού δυναμικού,
αλλά και πολύτιμης φαιάς
ουσίας, δημιουργικότητας και
επιχειρηματικότητας. Θα ήταν
ορθό η Κυβέρνηση να δώσει
κίνητρα, ώστε να επιστρέψουν
στην Κύπρο και να τροφοδοτήσουν την οικονομία με τις καινούργιες εργασιακές εμπειρίες
και δεξιότητες που θα αποκτήσουν στο εξωτερικό. Έτσι θα
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε
κατά τρόπο θετικό την παρούσα αδυναμία.
Ζούμε σε μια εργασιοκεντρική

να εκδηλώσουν έντονο άγχος
με στοιχεία κατάθλιψης, ο
οργανισμός διατηρείται σε
κατάσταση συναγερμού και
μακροπρόθεσμα φθείρεται.
κοινωνία, μέσω της δουλειάς
κατοχυρώνεται η ύπαρξη του
ατόμου, ποιες επιπτώσεις
προκαλεί η ανεργία στον
άνεργο;
Η ζωή και η προσωπικότητά
μας είναι δομημένες πάνω
στην εργασία και στην οικονομική επιφάνεια, με αποτέλεσμα
η εργασία να συντελεί στον
προσδιορισμό τόσο της ταυτότητας όσο και της αυτοεικόνας
του ατόμου. Η εργασία αποτελεί το μέσο ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μας,
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων μας. Η ανεργία επηρεάζει τον ψυχισμό, τη συναισθηματική κατάσταση του άνεργου, την αυτοαντίληψή του,
την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή του. Η ανεργία
αποστερεί στο άτομο να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση.
Δεν είναι υπερβολικό να πω ότι
ο άνεργος βιώνει μια τραυματική απώλεια και διανύει
περίοδο πένθους, αντίστοιχη
με αυτή της απώλειας ενός
αγαπημένου προσώπου. Θρηνεί για την απώλεια της εργασίας και της ασφάλειας που
του παρείχε, για την απώλεια
της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητάς του,
όπως αυτή καθοριζόταν από
την εργασιακή θέση που κατείχε. Ο άνεργος πενθεί για την
απώλεια του ελέγχου στη ζωή
του, αφού χάνει την οικονομική
του ανεξαρτησία και συχνά

στερείται της δυνατότητας για
αξιοπρεπή διαβίωση. Η συνολική εικόνα του εαυτού του
τίθεται σε κατάσταση κρίσης.
Δημιουργούνται
αρνητικά
συναισθήματα που οδηγούν σε
αδιέξοδο και εδώ είναι σημαντική η στήριξη από το περιβάλλον του.
Η ψυχολογική κατάσταση του
άνεργου περνά από διάφορα
στάδια, θυμό, φόβο, θλίψη,
ενοχές και απογοήτευση. Βιώνει το αίσθημα της απόρριψης
και τον στιγματισμό, δημιουρ-

Πώς ένας εργαζόμενος βιώνει
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της ανεργίας;
Πολλοί εργαζόμενοι μέσω της
ενσυναίσθησης
βιώνουν
αισθήματα ενοχής απέναντι
στους άνεργους, αφού δεν θα
ήθελαν να βρίσκονται στη θέση
τους και θεωρούν ότι είναι
προνομιούχοι γιατί έχουν
ακόμη εργασία. Η εργασιακή
επισφάλεια και ο φόβος απώλειας της δουλειάς μπορεί να
αποτελέσει
ψυχοπιεστικό
παράγοντα για το άτομο. Η
περιρρέουσα
ατμόσφαιρα

δημιουργεί ένα υποκειμενικό
οικονομικό στρες, το οποίο
βιώνουν πολλοί εργαζόμενοι
και έχει αρνητική επίδραση
στην προσωπική τους ευεξία,
προκαλεί έλλειψη της αίσθησης της αναποτελεσματικότητας, μείωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και
απαισιοδοξία, στοιχεία που
διαδραματίζουν
σημαντικό
ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική υγεία του.
Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ποιες άλλες συνοδεύουν την ανεργία;
Πέραν των οικονομικοκοινωνικών επιπτώσεων, όταν ο άνεργος απομακρύνεται από τα
εργασιακά δίκτυα, σταδιακά
απομονώνεται και απογοητεύεται, δημιουργείται μια γενική
παθητικότητα και άρνηση
προς τη ζωή. Ο άνεργος σταδιακά περνά στο περιθώριο
και αυτή η εξέλιξη είναι ανησυχητική για μια κοινωνία.
Ακόμη, ένας άνεργος ενδέχεται
να αδιαφορήσει και να επιλέξει
τη μη συμμετοχή του στα πολιτικά και στα δημόσια δρώμενα
της χώρας, λόγω της απογοήτευσης και της συσσωρευμένης
οργής απέναντι στην πολιτική
και οικονομική ελίτ, καθώς
θεωρεί ότι ευθύνεται για την
κακή κατάσταση όπου έχει
περιέλθει ο ίδιος και η οικογένειά του.

Ανάγκη ενίσχυσης της συμβουλευτικής υποδομής
Σημαντικός παράγοντας είναι η ψυχική ανθεκτικότητα
Πώς ένας άνεργος μπορεί να διαχειριστεί την
κατάσταση, ώστε να αμβλύνει τις αρνητικές
επιπτώσεις της αδράνειας;
Ξεκινώ λέγοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή ένας
άνθρωπος για να επιβιώσει χρειάζεται πρωτίστως να ικανοποιεί τις στοιχειώδεις ανάγκες
επιβίωσης. Όσον αφορά τον ψυχολογικό
παράγοντα, δεν επηρεάζονται όλοι οι άνεργοι
στον ίδιο βαθμό. Σημαντικός παράγοντας είναι
η ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα
του ατόμου να προσαρμόζεται με θετικό τρόπο
απέναντι στα εμπόδια που προκύπτουν στην
πορεία του. Άτομα με υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα αντιλαμβάνονται την κρίση ως ευκαιρία
αλλαγής στον τρόπο ζωής τους. Αντίθετα,
άτομα με χαμηλή ψυχική ανθεκτικότητα επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι σημαντικό
ο άνεργος αντί να προσεγγίσει την ανεργία
μονοσήμαντα, ως μια αρνητική εξέλιξη στη
ζωή του, να την αντιληφθεί σαν μία περίοδο
που θα επαναπροσδιορίσει
τους στόχους
του, με επικέντρωση στο τι
είναι πραγματικά σημαντικό
και τι έχει αξία
και ουσία στη
ζωή του. Θα
ήταν υποβοηθητικό
να
ασχοληθεί με
πράγματα που
δεν μπορούσε

προηγουμένως λόγω έλλειψης χρόνου.
Οι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή και προτιμούν σχεδόν πάντοτε τη σταθερότητα, αφού
θεωρούν ότι προσδίδει ασφάλεια. Το παράδοξο είναι ότι σχεδόν ποτέ, τίποτα δεν μένει σταθερό και όλα συνεχώς αλλάζουν. Αν ο άνεργος
εστιάσει σε αυτή την οπτική γωνία και δει την
κατάσταση σαν ευκαιρία για να βελτιωθεί, εν
μέρει θα τον βοηθήσει να ξεφύγει από τον
φαύλο κύκλο της αρνητικότητας.
Μια Πολιτεία που νοιάζεται για την κοινωνική συνοχή πώς καλείται να υποστηρίξει τον
άνεργο;
Η οικονομική κρίση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία. Αποτελεί μια
δοκιμασία και απαιτείται από την Πολιτεία να
αναπτύξει την ικανότητά της για θετική προσαρμογή και ανανέωση. Είναι σημαντικό να
σχεδιάσει η Πολιτεία τέτοιες υποστηρικτικές
παρεμβάσεις, που θα λειτουργούν υποβοηθητικά στη διαχείριση των προβλημάτων της κρίσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
Η Πολιτεία πέραν της ενίσχυσης της οικονομίας, θα πρέπει να αναπτύξει συμβουλευτικά
προγράμματα οικονομικής διαχείρισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης να ενισχύσει και να αναδείξει τα υφιστάμενα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
του πολίτη, ώστε οι συνάνθρωποί μας να έχουν
δωρεάν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Ρόλο
έχουν να διαδραματίσουν διάφορα κοινωνικά
δίκτυα ασφαλείας, όπως φιλανθρωπικές και
εθελοντικές οργανώσεις, αθλητικοί όμιλοι,
Εκκλησία, προς υποστήριξη των άνεργων ατόμων και των οικογενειών τους.
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Αλήθειες για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Ισχυρή και σύγχρονη Αρχή Ηλεκτρισμού, με καθεστώς δημοσίου δικαίου, προς όφελος των καταναλωτών,

της κοινωνίας και της χώρας
Α’ ΜΕΡΟΣ

Η

πορεία των τελευταίων εξελίξεων ( διαδικασία υλοποίησης απόφασης του Υπουργικού
για καταρχήν ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΗΚ), καθιστούν
απαραίτητη την καταγραφή των
υφιστάμενων Νομοθεσιών-Ρυθμίσεων που διέπουν τοv τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας. Η
κατανόηση των ρυθμίσεων
αυτών είναι απαραίτητη. Απαραίτητη επίσης είναι και η καταγραφή και κατανόηση, των ακολουθούμενων ενεργειών του
Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού(EEB&T)
(κάτω από την στενή παρακολούθησης Τρόικας) μέχρι να
παρθεί η απόφαση για τον
καταρχήν διαχωρισμό της ΑΗΚ
αλλά και πραγματικοτήτων που
επικρατούν στον τομέα.
Το Κράτος έχει ήδη θεσμοθετήσει
το πλήρες άνοιγμα της αγοράς

Του
Ερωτόκριτου
Κατελάρη
Υπάλληλος ΑΗΚ
σε Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό
Απόφοιτος ΑΤΙ

ηλεκτρικής ενέργειας. Οποιοσδήποτε έχει σχετική άδεια από
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κύπρου (ΡΑΕΚ) μπορεί να παράγει και να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους εν ισχύς
κανόνες αγοράς.
Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο δηλώνει πλήρη ουδετερότητα όσο
αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΗΚ, πράγμα που
σαφώς καθορίζεται μέσα από
το άρθρο 345 της Συνθήκης για
την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ).
Υπάρχει πρωτογενής νομοθεσία
(περί ρύθμισης της αγοράς
νόμος, άρθρο 2) και αποφάσεις
από την ΡΑΕΚ που προνοούν,
για καθετοποιημένες επιχειρήσεις ενέργειας και ότι η ΑΗΚ
είναι καθετοποιημένος δημόσιος
οργανισμός ενέργειας, αυστηρώς ελεγχόμενος και ρυθμιζόμενος. Με βάση τη νομοθεσία έχει
ήδη επιβληθεί στην ΑΗΚ να προχωρήσει σε λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2009/72/ΕΚ (3ο Ενεργειακό
Πακέτο), η ΕΕ εν τη σοφία της
λόγω του μικρού ή/και απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος
κάποιων χωρών (Μάλτας, Λουξεμβούργου και της Κύπρου),
παραχωρεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην
Κυπριακή Δημοκρατία να μην
εφαρμόσει τον Ιδιοκτησιακό
Διαχωρισμό. Η εξαίρεση αυτή
είχε σοφά αιτηθεί από τις πιο

πάνω χώρες και παραχωρήθηκε
από την ΕΕ.
Βάση όλων των πιο πάνω είναι
φανερό ότι δεν υπάρχει καμιά
υποχρέωση από το Ευρωπαϊκό
κεκτημένο,νομοθεσιών και ρυθμίσεων για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΗΚ.
Βάση μελέτης των Συμβούλων
του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΕΕΒ&Τ), το Υπουργικό
Συμβούλιο τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του στην
οποία κηρύχθηκε η ΑΗΚ ως
φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με διαγραφή των
αναφορών που αφορούν την
ΑΗΚ.
Μερικοί από τους λόγους που
είναι ενάντια στους στόχους της
κυβέρνησης
(μεγιστοποίηση
εσόδων από ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση, μείωση της
τιμής του ρεύματος) και οδήγησαν στην τροποποίηση της πιο
πάνω απόφασης είναι:

του συστήματος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ κ.α. Μερικές
από τις συνέπειες αυτής της
απόφασης είναι:
α. Οι Σύμβουλοι αναφέρουν ότι
δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν το οικονομικό όφελος από
τον διαχωρισμό.
β. Παραδοχή από τον Υπουργό
Εμπορίου (δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό) ότι το κόστος
του ηλεκτρισμού θα αυξηθεί
κατά 3% με 5% (που αντιστοιχούν
με εκατομμύρια ευρώ ετήσια).
γ. Απεμπόληση του δικαιώματος
(περιουσιακού στοιχείου της
Κύπρου) των εξαιρέσεων που
έχει αιτηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και της αποδόθηκαν επί-

σημα και ονομαστικά στην πιο
πάνω σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
δ. Η οικονομία κλίμακας που
υπάρχει για την ΑΗΚ χάνεται
μαζί με τις ανάλογες επωφελείς
συνέργειες. Αυτό αντιτίθεται με
τις σωστές ενέργειες της Κυβέρνησης επίτευξης του πιο πάνω
στόχου πχ περί συμπλεγματοποίησης των Δήμων. Θα υπάρξουν διπλές κοινές υπηρεσίες
(ανθρώπινου δυναμικού, νομικές, λογιστικές υπηρεσίες κλπ).
Το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί. Ως εκ τούτου θα υπάρξουν
σημαντικές συνέπειες που θα
οδηγήσουν στην αύξηση της
τιμής του ρεύματος.
(Το Β’ και τελευταίο μέρος
στην επόμενη έκδοση)

γ. Επιπρόσθετοι αστάθμητοι
παράγοντες όπως η έλευση
φυσικού αερίου, η λύση Κυπριακού και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κύπρου-ΕλλάδαςΙσραήλ καθιστούν σχεδόν μηδαμινό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Σε συνεδρία του, το Υπουργικό
Συμβούλιο στις 11/1/2016
πέραν των άλλων, πήρε μια
αρχική απόφαση για ενδεχόμενο
διαχωρισμό των μονοπωλιακών
δραστηριοτήτων της ΑΗΚ (Μεταφορά, Διανομή), από τις ανταγωνιστικές
δραστηριότητες
(Παραγωγή, Προμήθεια), δημιουργώντας δύο νέους οργανισμούς δημοσίου δικαίου με το
επιχείρημα ότι προκύπτουν
οφέλη για την αγορά ηλεκτρισμού. Η απόφαση αυτή θα υπόκειται σε επαναξιολόγηση σε ένα
χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τους
προαναφερθέντες αστάθμητους
παράγοντες, τις ιδιαιτερότητες

Σοβαρές υλικές
στερήσεις βίωσε
8,2% του
πληθυσμού στην
ΕΕ και 15,3%
στην Κύπρο

Τ

ο 2015, ποσοστό 8,2
% του πληθυσμού, ή
περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσαν "σοβαρές υλικές
στερήσεις", που σημαίνει ότι είχαν συνθήκες
διαβίωσης υπό περιορισμούς
και
έλλειψη
πόρων,
όπως
για
παράδειγμα δεν ήταν σε
θέση να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν
τους
λογαριασμούς
τους, να διατηρούν το
σπίτι τους επαρκώς
ζεστό ή να πάνε μια
εβδομάδα
διακοπές
μακριά από το σπίτι.
Το σχετικό ποσοστό για
την Κύπρο ήταν 15,3%
και αντιστοιχεί σε 131
άτομα ανά 1000 κατοίκους -σύμφωνα όμως με
στοιχεία του 2014,
καθώς δεν υπήρξε νέα
κοινοποίηση στοιχείων
για το 2015.

α. Βάση διερευνητικού ερωτηματολογίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος, το οποίο οι σύμβουλοι
του Υπουργείου ΕΕΒ&Τ απέστειλαν προς πιθανούς επενδυτές
(31) αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει
ουσιαστικό ενδιαφέρον.
β. Οι Σύμβουλοι του Υπουργείου
αναφέρουν ότι τα έσοδα από την
αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ
αναμένονται χαμηλά
γιατί
σήμερα
το μέσο σταθμικό
κόστος κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) της
ΑΗΚ όπως καθορίζεται από τη
ΡΑΕΚ είναι χαμηλό. Επίσης αναφέρουν ότι για να γίνει ελκυστική σε επενδυτές η αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ, πρέπει η ΡΑΕΚ
να ρυθμίσει το ΜΣΚΚ σε ψηλότερα επίπεδα με συνέπεια να
αυξηθεί το κόστος ηλεκτρισμού
και άρα η τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος στους καταναλωτές.

Eρευνα Eurostat

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το μέλλον των υπό δημιουργία δύο νέων Δημόσιων Οργανισμών
είναι ξεκάθαρο. Προδιαγράφεται δε, μέσω του νομοσχεδίου
(ΔΟΚΕ) που είναι ήδη στη βουλή προς ψήφιση και το οποίο προνοεί την μετατροπή τους από οργανισμούς δημοσίου δικαίου σε
ιδιωτικού. Ένα από τα αποτελέσματα θα είναι η απώλεια του
αυστηρού ελέγχου από το κράτος (ιδιωτικού δικαίου ήταν και οι
Κυπριακές Αερογραμμές).
Σε πρώτο στάδιο το κράτος θα κατέχει το 100% των μετοχών. Το
επόμενο στάδιο προδιαγράφεται μέσα από τις δημοσιευμένες
εισηγήσεις του Υπουργείου Ενέργειας (ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ) κατά
την διάρκεια της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης για
τους νέους κανόνες αγοράς.
Μερικές από αυτές είναι:
α. Απενεργοποίηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων
παραγωγής στο εξωτερικό (αφορά τους σταθμούς παραγωγής
της ΑΗΚ).
β. Ενοικίαση των οικονομικότερων μονάδων παραγωγής της ΑΗΚ
σε τρίτους (χωρίς αυτοί να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε επενδυτικό ρίσκο).
γ. Πώληση παραγωγικού δυναμικού της ΑΗΚ σε τρίτους, στη
Κύπρο.
δ. Η ΑΗΚ υποχρεώνεται να διαθέτει το υπόλοιπο του παραγωγικού της δυναμικού χωρίς να αποζημιώνεται για την διαθεσιμότητα εφεδρείας. Γιατί αυτό να μην εφαρμόζεται για όλους τους μελλοντικούς παραγωγούς έτσι ώστε να μην πραγματοποιούν κέρδη
από μονάδες παραγωγής που θα είναι εκτός λειτουργίας;
Οι πιο πάνω εισηγήσεις αφορούν την Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας μόνο. Ο κύριος στόχος των πιο πάνω εισηγήσεων είναι
η επίτευξη απόκτησης σημαντικού μεριδίου αγοράς από ανεξάρτητους παραγωγούς. Ακόμη και μετά την τυχόν εφαρμογή των πιο
πάνω εισηγήσεων το υπουργείο αναφέρει ότι δεν είναι βέβαιο αν
η τιμή του ηλεκτρισμού θα είναι χαμηλότερη. Σε πρακτικά συναντήσεων μεταξύ Υπουργείου και Τρόικας που δημοσιοποιήθηκαν,
αναφέρεται επίσης ότι και τα δίκτυα αποτελούν ιδιαίτερο-ελκυστικό επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδυτικά ταμεία (investment
funds) του εξωτερικού.

Το 2015 το ποσοστό
των ατόμων που βίωσαν τέτοιες στερήσεις
στην ΕΕ συνέχισε την
πτωτική τάση που
παρατηρείται μετά την
κορύφωσή του 2012 (9,9
% ) . Σύμφωνα με τη
Eurostat oι οικογένειες
με εξαρτώμενα παιδιά
πλήττονται περισσότερο από τα νοικοκυριά
χωρίς παιδιά .
To 8,3 % των νοικοκυριών με δύο και περισσότερους ενήλικες με
παιδιά υποφέρουν από
σοβαρές υλικές στερήσεις , σε σύγκριση με τα
άτομα χωρίς εξαρτώμενα παιδιά που καταγράφουν ποσοστό μόλις
6,0 %. Την ίδια ώρα οι
στερήσεις χτυπάνε το
17,3% των μονογονεϊκών
οικογενειών , σε σύγκριση με το 11,0 % που
καταγράφεται για τους
μόνους ενήλικες χωρίς
παιδιά.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ας αφυπνισθούμε για την κοινωνική
κι εθνική λύτρωση
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Μαθήματα αγωγής
του πολίτη

ε την ψήφο μας αναβαθμίζουμε το δημοκρατικό πολίτευμα και το
αξιακό μας σύστημα

Το μείζον ζητούμενο μιας πολιτείας, ιδίως όταν αυτή πλήττεται
σοβαρά από φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς σαν την δική μας,
είναι η διαμόρφωση πολιτών που να εμφορούνται από αίσθημα ευθύνης έναντι του συνόλου. Όσο σοβαρό κι αν είναι κάτι δεν αντικρίζεται
με αίσθημα χρέους και υπευθυνότητας. Δυστυχώς, η επικρατούσα νεοελληνική αγωγή απεχθάνεται την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης. Αντιμάχεται την καλλιέργεια της συνείδησης υπευθυνότητας σε βαθμό που
να την καταπολεμά κατά συστηματικό και βασικό τρόπο.
Το φαινόμενο είναι αποκαρδιωτικό γιατί πιάνει όλα τα κοινωνικά
στρώματα ανεξαιρέτως. Με την τέτοιο ιδανικό πώς να μην κινούμαστε
μέσα σε μια αρρωστημένη κοινωνική ατμόσφαιρα όπου το ρουσφέτι
και η γραφειοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά συμπτώματα μιας
βαριάς αρρώστιας, καρκινώματα του
κοινωνικού οργανισμού μας, που δηλη√ Από προβληματικοί τηριάζουν το αίμα της ωραίας κυρίας
πολίτες να γίνουμε
που καλούμε Δημοκρατία, η οποία σιγά
σιγά πεθαίνει από αναιμία. Οι δημοκραπροβληματιζόμενοι
τίες δεν στεριώνουν ούτε ζουν με
ψηφοφόροι
«καπατσοσύνες»,
«ατσιδισμούς»,
√ Η διαπλοκή και το «καταφερτζήδες», «ρουσφετολόγους»,
επιτήδειους, «ατομικιστές», «τετραπέρουσφέτι δεν χωρά
ρατους στις κομπίνες», με ρητορισμούς,
νε σε μια αξιοπρεπή σοφιστείες, πονηριές, δημαγωγίες, εγωκοινωνία
λατρίες, υποκρισίες και μάσκες δημοκρατίας, με συμφεροντολάτρεις, κόλακες και λοιπά παρόμοια.
Η πολιτική, και πολιτική ασκούμε όλοι μας κάθε ημέρα, πολίτες και
πολιτευόμενοι, είναι παιδαγωγία, παιδεία, ήθος, ηθική. Φυσικά, όλα
αυτά είναι πρόβλημα αγωγής που δυστυχώς μας λείπει. Η δημοκρατία δε συμβιβάζεται με κανένα λόγο με το ρουσφέτι και τη γραφειοκρατία, την καπατσοσύνη και τον καταφερτζή, το ψέμα , τον ατσιδισμό και την ανευθυνότητα,που καταδυναστεύουν καθημερινά την κοινωνία μας.
Η δημοκρατία θεμελιώνεται επάνω στην αρετή και στο δίκαιο νόμο,
επάνω στην πολιτική ελευθερία, επάνω στην αναπτυγμένη συνείδηση
ευθύνης και υπευθυνότητας, στην συνειδητοποιημένη θεωρητικά και
πρακτικά ατομική ελευθερία, στο ήθος της ευθύνης. Οι άνθρωποι του
ρουσφετιού και της γραφειοκρατίας, δεν υστερούν σε νοητική ανάπτυξη, τουναντίον επαίρονται για την «εξυπνάδα» τους. Εκείνο όμως που
απουσιάζει από αυτούς είναι η συνείδηση προσωπικής και κοινωνικής
ευθύνης. Εκείνο δε που επιπολάζει είναι η πονηριά, αυτή που ταπεινώνει
Η δημοκρατία θεμελιώνεται επάνω στην τιμιότητα. Δυστυχώς, στον
τόπο μας αυτή η ιερή λέξη περιφρονείται ως διαπόμπευση. Η δημοκρατία διαμορφώνεται από τους πολίτες της και μάλιστα από την
κατεύθυνση και τη θέση που παίρνουν απέναντι στη ζωή, απέναντι
στον εαυτό τους και στο σύνολο. Η δημοκρατία είναι προϊόν του χαρακτήρα και της νοοτροπίας των πολιτών της. Ζει μέσα στους ανθρώπους και στις κοινωνικές ηθικές αρχές τους, με τις οποίες αυτοί ζουν.
Σε τούτη τη χρονική συγκυρία της ισοπέδωσης των αξιών και των ιδανικών, είναι ανάγκη όλοι ν’ αναρωτηθούμε πού πάμε. Πώς μπορούμε
να λέμε ότι είμαστε δημοκρατικοί πολίτες με δημοκρατικό πνεύμα,
νόημα και συνείδηση, τη στιγμή που η συμπεριφορά μας και η στάση
μας απέναντι στον καθένα κσι στο καθετί είναι σαφώς αντιδημοκρατική, θλιβερά ατομικιστική, στενότατα συμφεροντολατρική, αλαζονική
και εγωκεντρική. Ευκαιράι, ενο ψει εκλογών να ειβραβεύσουμε τους
τίμιους και τους εύτολμους, τιμωρώντας τον κάθε λογής εχθρό της
δημοκρατίας και κατεπέκταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στα χέρια
μας είναι ή καλύτερα στην ψήφο μας.

Έ

να εξαιρετικό ποίημα με
τίτλο «Με πόνο ψυχής»
σκέψεις και προβληματισμοί
(για την κοινωνία, την
πατρίδα και τον Ελληνισμό)
παρουσιάσθηκε την περάσμενη εβδομάδα σε εκδήλωση
που έγινε στο μέγαρο της
ΣΕΚ.
Συγγραφείς ο Ανδρέας Μορφίτης, πρώην διευθυντής του
Κυπριακού Κέντρου Μελετών.
Το βιβλίο παρουσίασε το
ΚΥΚΕΜ σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού στην παρουσία του
Κυβερνητικού εκπροσώπου,
εκπροσώπων της πολιτείας,
των Κοινωνικών φορέων και
του διοικητή της ΕΛΔΥΚ.
Παρόντες εκ μέρους της ΣΕΚ
ήταν ο γενικός γραμματέας
Νίκος Μωϋσέως και ο ανα-
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πληρωτής γ.γ. Ανδρέας
Μάτσας. Εισαγωγικό
χαιρετισμό έκανε ο
πρόεδρος του Ιντιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Ξενής Ξενοφώντος.
Χαιρετισμούς
απήυθυναν ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος
Νίκος Χριστοδουλίδης
και ο πρέσβης της
Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος.
Την ουσία του περιεχομένου και τα μηνύματα
που
εκπέμποντται
αποτύπωσε με γλαφυρή τοποθέτηση της η
φιλόλογος Χρυσόθεμις
Χατζηπαυλή. Αντιφωνώντας
ο συγγραφέας, βαθύτατα
συγκινημένος κάλεσε όλους
σε εγρήγορση, αφύπνιση,

ενότητα και συστράτευση για
τη σωτηρία της Κύπρου, της
Ελλάδας και την αναγέννηση
του Ελληνισμού.

• Το βιβλίο καταγράφει τις ανησυχίες τις αγωνίες,
τα βιώματα και τις νουθεσίες ενός εξαιρετικού ανθρώπου
και ωραίου Έλληνα
• Από το βιβλίο αναβλύζει πόνος, ρέει άφθονο δάκρυ,
αναπηδά η φωτιά που τείνει να κάψει το σαθρό
κατεστημένο ενώ αναφύεται μεγάλη νότα αισιοδοξίας για
το αύριο του Ελληνισμού και δη της αιμάσσουσας Κύπρου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ

Ας αφυπνισθούμε για να έλθει η κοινωνική
και εθνική άνοιξη
Παραδίδω
στη
δημοσιότητα αυτό
το βιβλίο σε μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για την
ιδιαίτερη και αγαπημένη μου τραγική πατρίδα.
Η οικονομία κλυδωνίζεται ακόμα από τη
βαθειά οικονομική ύφεση στην οποία την
έρριξαν κακοί χειρισμοί, αλλεπάλληλα λάθη
και μια διαχρονικά ληστρική διαχείριση του
δημόσιου χρήματος. Η κοινωνία εμφανίζεται
βαρειά τραυματισμένη και παραπαίουσα,
μέσα στην απελπισία από τη διάψευση των

προσδοκιών και των οραματισμών της.
Η Πολιτεία παραμένει ακόμα σε βαθύ λήθαργο που προήλθε από την μακροχρόνια αποδυνάμωση και υπόσκαψη των θεσμών, των
αξιών και του Κράτους Δικαίου και προσπαθεί να αφυπνιστεί και να ανασυγροτηθεί.
Το εθνικό μας θέμα εξακολουθεί να παραμένει μια χαίνουσα πληγή στο ακρωτηριασμένο
κορμί της πατρίδας μας, ενώ το μέλλον προδιαγράφεται εφιαλτικό και επικίνδυνο.
Μοναδική ελπίδα παραμένει η αφύπνιση, η
εγρήγορση, η ενεργός συμμετοχή αλλά και η
αντίδραση του απλού πολίτη.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ισότητα στην επιλογή επαγγέλματος για άνδρες και γυναίκες ήταν το
θέμα διαγωνισμού ζωγραφικής που
διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

στην εκπαίδευση και διεξήχθη κατά τη
φετινή σχολική χρονιά στα δημοτικά και
στα γυμνάσια της Κύπρου.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το
οποίο προωθεί την Ισότητα των Φύλων

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοι-

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ανδρέας Ασσιώτης, εκ μέρους της
Υπουργού Εργασίας και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Λουΐζα ΧριστοδουλίδουΖαννέτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Την Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι
Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΕΔΕ) Τερέζα Λαμπριανού και Γενεθλής
Γενεθλίου, ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΜΕ) Γεώργιος Γαβριήλ, και η
Επιθεωρήτρια Ισότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και μέλος της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση
και την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Στέλλα Κομνηνού.
Οι
συμμετοχές
των
παιδιών
ανήλθαν στις 988 από 35 σχολεία

Λουΐζα Ζανέττου,
πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας

Οι ανισότητες εξακολουθούν
να αναπαράγονται

Η

εκπαίδευση, μετά την οικογένεια, είναι ένας
σημαντικός

θεσμός

διαπαιδαγώγησης

των

αυριανών πολιτών κάθε χώρας και η διάσταση του
φύλου δεν πρέπει να απουσιάζει από αυτήν τη διαπαιδαγώγηση. Επικρατεί η αντίληψη, ότι τα κορίτσια
πλέον απολαμβάνουν τα ίδια εκπαιδευτικά προνόμια
με τα αγόρια, ότι τα ξεπερνούν στις σχολικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς και ότι δεν τίθεται θέμα
ανδρικής κυριαρχίας στην εκπαίδευση. Αυτή η άποψη
αμφισβητείται από επιστημονικές μελέτες του κοινωνικού φύλου και υποστηρίζεται ότι το σχολείο τείνει
να αντανακλά αλλά και να αναπαράγει την ανισότητα των φύλων που προ-υπάρχει στην ευρύτερη κοινωνία με ισχυρή την ανδρική κυριαρχία. Τα στερεότυπα και οι ρόλοι των φύλων που εμφανίζονται στο
σχολείο είναι δυνατό να εκδηλωθούν ακόμα πιο έντονα παρά στην υπόλοιπη κοινωνία, αφού τα στερεό-

Σε όλες τις ζωγραφιές τα παιδιά αναδεικνύουν την ισότιμη συμμετοχή
που πρέπει να έχει η γυναίκα στην εργασία
Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου

Η ισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να είναι απλώς
ένας στόχος, αλλά τρόπος ζωής
Η φωνή του παιδιού για σημαντικά θέματα αντικατοπτρίζεται μέσα από αυτή
την έκθεση των έργων τους, τα οποία με μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουμε στη σημερινή εκδήλωση. Πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να εστιάσουμε προσεκτικά αυτά
που οι εικόνες έχουν να μας πουν. Αυτή η αντίληψη των παιδιών μας για την
καθημερινότητα τους σίγουρα θα έχει πολλά να μας διδάξει, να μας προβληματίσει, ώστε να θέσουμε τους καλύτερους δυνατούς στόχους.
Η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει όλους, σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής μας και επηρεάζει και τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, που είναι δίπλα μας. Είναι μια πραγματικότητα που έχει απτές συνέπειες
και επιδρά άμεσα όχι μόνο στην οικογενειακή σφαίρα, αλλά και στη δημόσια.
Επηρεάζει την οικονομία μιας χώρας και μπορεί να ενισχύσει την αγορά εργασίας
και ίσως να αποτελέσει και μια διέξοδο από
• Η επίτευξη ουσιαστικής την κρίση. Με τη σωστή εκμετάλλευση των
ισότητας για τα δύο φύλα δεξιοτήτων και των ικανοτήτων όλων των
συνεχίζει να είναι μια από μελών της, ανεξαρτήτως φύλου, αυξάνεται η
παραγωγικότητα και ενισχύεται η οικονομία
τις σημαντικότερες
του τόπου. Σε μια περίοδο που η οικονομική
προκλήσεις
ανάπτυξη και ευημερία αποτελεί τον κυριότερο στόχο για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας για τα δύο φύλα συνεχίζει να είναι
μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις μας. Η ισότητα των δύο φύλων δεν πρέπει να είναι απλώς ένας στόχος, αλλά τρόπος ζωής. Και όταν μιλάμε για ισότητα εννοούμε ουσιαστική ισότητα. Όλοι μας πρέπει να διεκδικούμε να έχουμε ίσες
ευκαιρίες, για να επιτύχουμε όλα όσα μπορούμε, στο μέγιστο των δυνατοτήτων
μας, ανεξάρτητα από το φύλο μας. Αυτό είναι που η εθνική μας νομοθεσία για
την ισότητα διασφαλίζει και προωθεί.
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος διασφαλίζει ότι και τα δύο φύλα θα έχουν τις
ίδιες ευκαιρίες να αναδείξουν τις ξεχωριστές ικανότητές τους σε μια εργασία και
ότι αυτό θα γίνεται ισότιμα, δηλαδή μέσα από την αντιμετώπιση των προσώπων
ως ατόμων και όχι στη βάση του φύλου τους. Διασφαλίζει, επίσης, ότι μέσα από
την ισότητα η αξιοπρέπεια τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην εργασία τους θα προστατεύεται. Η αξία του ατόμου και όχι του φύλου είναι αυτό που
πρέπει να μετρά όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την πρόσληψη σε εργασία, για
τον καθορισμό του μισθού, για την επαγγελματική ανέλιξη, για τη δυνατότητα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και των υπόλοιπων ωφελημάτων που σχετίζονται
με τη θέση εργασίας.

τυπα αυτά συντηρούνται και τροφοδοτούνται πολλές
φορές, μέσω της διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης στο σχολείο.

ERG_8-9_inn_8 & 9 4/19/16 11:04 AM Page 2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Τελευταία Ημερομηνία

Μέχρι τις 30 Απριλίου η υποβολή
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού

Η

30η Απριλίου 2016 είναι η
τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος
Μισθωτού, για το φορολογικό έτος
2015, σε έντυπη μορφή και μπορεί
να γίνει ταχυδρομικώς ή στα κατά
τόπους Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος Φορολογίας ενώ ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού μέσω Taxisnet,
μπορεί να γίνει μέχρι και την 31ην
Ιουλίου 2016.Σε ανακοίνωσή του
το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι ο
κάθε μισθωτός υποχρεούται να
προβεί
σε
αυτοφορολογία,
συμπληρώνοντας το σχετικό μέρος
της Δήλωσης Εισοδήματος με την
επιγραφή “Υπολογισμός Φόρου”.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Φορολογίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση, www.mof.gov.cy/tax,
έχει αναρτηθεί ειδικό εργαλείο για
διευκόλυνση υπολογισμού του
φόρου.
Στην περίπτωση που προκύπτει
οφειλόμενο ποσό φόρου, αυτό θα
πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις
30/06/2016. Πληρωμές μέχρι
30/6/2016 μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
www.jccsmart.com, και στα κατά
τόπους
Επαρχιακά
Γραφεία
Είσπραξης Φόρων.
Εκπρόθεσμες πληρωμές, μπορούν
να γίνουν μόνο στα κατά τόπους

Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης
Φόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες το
κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα
κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
του Τμήματος Φορολογίας.
Σε άλλη ανακοίνωσή του το Τμήμα

Φορολογίας αναφέρει ότι, προσεχώς, αναμένεται η έγκριση από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων του
Νομοσχεδίου που αφορά την υποχρέωση των Νομικών Προσώπων
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη
Φορολογική Δήλωση του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας.
Εν αναμονή της σχετικής έγκρισης,
το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει
τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι
εγγεγραμμένα
στο
σύστημα
Taxisnet ΦΠΑ, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή, το συντομότερο
δυνατό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
ταλαιπωρία από την μαζική υπο-

βολή των αιτήσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ είναι η υποβολή, τουλάχιστον μιας δήλωσης με
τη συνηθισμένη διαδικασία (σε
έντυπη μορφή) και η εξασφάλιση
πρόσβασης στο σύστημα
TAXISnet ΦΠΑ.
Για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί η
σχετική αίτηση (έντυπο
TAXISnet 01-Φ.Π.Α.), η
οποία μπορεί να υποβληθεί στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Τμήματος Φορολογίας (ΦΠΑ),
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση,
vatvima@vat.mof.gov.cy, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία ή με φαξ
στον αριθμό, 22454874.
Το έντυπο της σχετικής αίτησης
βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του
TAXISnet, στην ενότητα “Έντυπα”,
κάτω από τον τίτλο “Έντυπα Υπηρεσίας ΦΠΑ (Αιτήσεις)”.
Επισημαίνεται ότι τα συστήματα
TAXISnet για σκοπούς υποβολής
δηλώσεων για άμεσους φόρους
(πρώην ΤΕΠ), και TAXISnet ΦΠΑ
είναι ξεχωριστά συστήματα και
απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για
πρόσβαση στο κάθε σύστημα.
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Σιγά αλλά σταθερά προχωρεί
η οικονομική ανάπτυξη

Μ

ε ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης που δεν υπερβαίνουν το 2% θα αναπτυχθεί η κυπριακή οικονομία
μέχρι και το 2021, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, το οποίο δημοσιοποίησε σήμερα το World
Economic Outlook (WEO) Απριλίου 2016. Για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι το
κυπριακό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,6% και 2,0%
το 2016 και το 2017 αντίστοιχα, με τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2016, να παρουσιάζεται ελαφρώς
βελτιωμένος σε σύγκριση με την πρόβλεψη του
Οκτωβρίου 2015, που ήταν 1,4%.
Να σημειωθεί ωστόσο ότι στο World Economic
Outlook του περασμένου Οκτωβρίου η πρόβλεψη του
ΔΝΤ για το ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ήταν 0,5%, ενώ
ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν τελικά 1,6%.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το
κυπριακό ΑΕΠ θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης
1,6% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου), ενώ η ανάπτυξη
το δ` τρίμηνο του 2017 θα φτάσει το 2,3%.
Σχεδόν πανομοιότυπες εκτιμήσεις έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στην έκθεση εργασίας, που
δημοσιοποίησε την περασμένη βδομάδα, προβλέπει
ότι η κυπριακή οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό
1,5% και 2,0 το 2016 και 2017 αντίστοιχα.
Να σημειωθεί πως Υπουργείο και Οικονομικών και
Κεντρική Τράπεζα εκτιμούν ότι η κυπριακή οικονομία
θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% - 2,0% φέτος.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
θα συνεχίσει και το 2016 να βρίσκεται σε αρνητικό
πεδίο φτάνοντας μέχρι το -0,3% και στο πλαίσιο της
περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας το 2017, θα
φτάσει στο 1,3%.
Η ανεργία, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΔΝΤ, θα
φτάσει στο 14,2% το 2016 για να υποχωρήσει στο
13,0% το 2017.
Επίσης, το έλλειμμα στο λογαριασμό τρεχουσών
συναλλαγών, θα υποχωρήσει στο 4,8% του ΑΕΠ το
2016, από το 5,1% το 2015 και θα μειωθεί οριακά το
2017 στο 4,7% του ΑΕΠ.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούσαι με βάση
τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αμετάβλητες παραμένουν οι προβλέψεις για το
ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, όπου η οικονομία
θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,5% και 1,7% το 2016 και το
2017, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει στα χαμηλά
επίπεδα του 0,4% το 2016 (0,3 προβλέπει η ΕΚΤ) για
να επιταχυνθεί το 2017 στο 1,1%.
Παράλληλα, το ΔΝΤ υποβάθμισε οριακά το βασικό
του σενάριο για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 3,2% το 2016 κατά 0,2% χαμηλότερο σε σύγκριση με το World Economic Outlook του
περασμένου Ιανουαρίου, ενώ για το 2017 προβλέπεται ρυθμός 3,5%.
Για την παγκόσμια, οικονομία, το ΔΝΤ τονίζει πως η
παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι ψηλότερη απ` ό,τι το
2015, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά τίποτα δεν μπορεί να
θεωρηθεί βέβαιο, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη
υπόκειται σε κινδύνους, που αφορούν στην αναταραχή στις αγορές, τη μείωση της εμπιστοσύνης και
της ζήτησης. Ανησυχίες εκφράζονται για τις εκροές
κεφαλαίου από τις αναπτυσσόμενες αγορές, κάτι
που θα οδηγήσει σε υποτίμηση των εθνικών τους
νομισμάτων.
WEO Οκτ 2015

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη
βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

2015 2016
Ρυθμός Ανάπτυξης 0,5

1,4

WEO Απρ 2016
2015 2016
1,6

2017 2021

1,6

2,0

2,0

Πληθωρισμός

-1.0 0,9

-1,5 0,6

1,3

1,9

Ισοζύγιο Τρεχ.
Συναλλαγών

-4,2 -3,8

-5,1 -4,8

-4,7

4,9

Ανεργία

16,0 15,0

15,3 14,2

13,0

-

Ευρωζώνη

1,5

1,6

1,5

1,5

1,6

1,5

ΗΠΑ

2,2

2,2

2,4

2,4

2,5

2,0

ERG_10-10_inn_13 4/19/16 11:02 AM Page 1

10

Ε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το γέλιο αντίδοτο του άγχους
στην εργασία

ίναι επιστημονικά αλλά και βιωματικά αποδεδειγμένο ότι ύστερα
από ένα ξέσπασμα γέλιου νιώθετε καλύτερα αλλά και πιο χαλαροί.

Αν στο περιβάλλον εργασίας σας, υπάρχει καλή διάθεση, καλό χιούμορ και άφθονο γέλιο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας, τότε οι
δουλειές γίνονται καλύτερα, η απόδοση αυξάνεται και η παραγωγικότητα πολλαπλασιάζεται;
Το γέλιο, και η καλή διάθεση θωρακίζουν το σώμα και την ψυχή σας
και τους επιτρέπουν να αμύνονται καλύτερα στις αντιξοότητες της
ζωής.
Οι ευεργετικές επιδράσεις, προεκτείνονται και στον επαγγελματικό σας τομέα:
1. Προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόοδο, ανέλιξη και ευημερία σας
2. Διευκολύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις
3. Κτίζουν σχέσεις
4. Μειώνουν το άγχος
5. Δίνουν νέα ενέργεια στους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα
6. Συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας
ενός οργανισμού.
Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδειξαν ότι απολύσεις εργαζομένων
γίνονται στο 15% των περιπτώσεων λόγω ανεπάρκειας
• Η καλή διάθεση στην εργασία και στο 75% λόγω προβλημάαυξάνει την παραγωγικότητα των σχέσεων με συναδέλφους.
Για αυτό, οι ειδικοί σε θέματα
• Όμορφο περιβάλλον
ανθρώπινου δυναμικού, θεωεργασίας, κέρδος για όλους
ρούν ότι έχουν σημαντικό πλε-

ονέκτημα οι εργαζόμενοι που διαθέτουν μαζί με τα άλλα προσόντα
τους, καλό χιούμορ. Πιστεύουν ότι το χιούμορ σχετίζεται με ψηλότερο
δείκτη νοημοσύνης και είναι στοιχείο που προσθέτει στο ενεργητικό
ενός οργανισμού.
Το χιούμορ, το χαμόγελο και το γέλιο, διευκολύνουν την επικοινωνία
μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων. Δημιουργούν ένα περιβάλλον
χωρίς απειλητικό χαρακτήρα όπου οι εργασίες διεξάγονται αποτελεσματικότερα.
Η συνοχή του προσωπικού και η ομαδικότητα, ισχυροποιούνται από
το χιούμορ και το γέλιο, που επιτρέπουν την ωφέλιμη αποφόρτιση
από την ένταση της δουλειάς. Μειώνουν το στρες το οποίο είναι από
τις κυριότερες αιτίες ασθενειών στο χώρο εργασίας.
Το άγχος εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα σε ψυχολογικό επίπεδο,
μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, θυμό, ζήλια, φθόνο και εργασιακή
εξουθένωση με άσχημες συνέπειες. Σε σωματικό επίπεδο, είναι αιτία
μυϊκών και καρδιαγγειακών παθήσεων (πονοκέφαλος, ψηλή πίεση,
μυοσκελετικοί πόνοι).
Το γέλιο στην εργασία καταπολεμά το άγχος και προάγει τη χαλάρωση των εργαζόμενων. Η καλή διάθεση και η χαλάρωση που προάγονται από το γέλιο και το καλό χιούμορ, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι τα
ανέκδοτα και άλλες μορφές χιούμορ, δεν πρέπει ποτέ να προσβάλλουν
οποιοδήποτε άτομο.
Σήμερα οι εργαζόμενοι, διαθέτουν όλο και περισσότερο από το χρόνο
τους στο χώρο εργασίας. Δεν πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση και ένταση. Αυτό απειλεί την ψυχική και σωματική τους υγεία.
Είναι καλύτερα τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, να κατανοήσουν καλά τη δύναμη που τους δίνει το γέλιο, το χιούμορ και η
καλή διάθεση. Σε ατομικό επίπεδο βοηθούν την αποτελεσματικότητα,
πρόοδο και ανέλιξη. Σε εταιρικό επίπεδο, μειώνουν τις απουσίες λόγω
ασθένειας, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Γ

ια πολλούς η εργασία είναι
κάτι πολύ περισσότερα
από μέσον επιβίωσης. Η
επαγγελματική επιτυχία επιφέρει αυτοπεποίθηση ενώ
ταυτόχρονα προσφέρει κοινωνική αναγνώριση. Η απόλυση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα,
όχι μόνο στα οικονομικά σας,
αλλά και στην αυτοεκτίμησή
σας.
Η απόλυση ισοδυναμεί με
απόρριψη για τους περισσότερους εργαζομένους. Αν
έχετε βιώσει ή βιώνετε μια
απόλυση μπορεί να πιστεύτε
ότι τελικά δεν ήσασταν ικανοί
ή ότι δεν προσφέρατε όσα
περίμεναν από εσάς. Αυτό
μπορεί να σας οδηγήσει σε
συναισθήματα απογοήτευσης, ανασφάλειας και θλίψη
ενώ μπορεί να παρουσιαστούνκαταθλιπτικές
και
αγχώδεις διαταραχές, καθώς
και πολλά ψυχοσωματικά
προβλήματα.
Σε έρευνες έχει φανεί ότι οι
απολύσεις σε καιρό ευημερίας προκαλούν αισθήματα
ενοχής και αναξιότητας
στους εργαζομένους. Αντίθετα, όταν υπάρχει μία ευρύτερη εθνική ή παγκόσμια κρίση,
όπως σήμερα, οι εργαζόμενοι
δέχονται την απόλυση ως ένα
φυσικό επακόλουθο και είναι
περισσότερο αισιόδοξοι για
το μέλλον.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις,
ιδιαίτερα στο εξωτερικό,
έχουν καταγραφεί αυτοκτονίες εργαζομένων που δεν
άντεχαν τα οικονομικά προβλήματα και την αποτυχημένη, όπως εξέλαβαν, πορεία
της σταδιοδρομίας τους.

Αξιολογήστε σωστά
το συμβάν
Η απόλυση είναι ένα πολύ
αγχογόνο και δυσάρεστο
γεγονός. Δεν μπορείτε λοιπόν
να το αγνοήσετε ή να κάνετε

πως δε συνέβη. Η αυτοκτίμησή σας έχει πληγεί και είσαστε απογοητευμένοι. Επομένως χρειάζεται να την αξιολογήσετε σωστά.
Μήπως είστε θύμα περικοπών λόγω κρίσης; Η επαγγελματική και προσωπική
ματαίωση που νιώθετε ίσως
είναι αποτέλεσμα, όχι τόσο
των προσωπικών σας ικανοτήτων, αλλά των συνθηκών
του χώρου που εργάζεστε ή
ακόμα και των ευρύτερων
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.
Μήπως χρειάζεται να επανεξετάσετε τις ικανότητές
σας; Ίσως χρειάζεται να
επανεκτιμήσετε τις ικανότητες σας γιατί μπορεί να τις
υπερεκτιμήσατε
για
τη
συγκεκριμένη θέση, ή να μην
είχατε τα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα να αναπτύξετε
τις δεξιότητές σας ή να
εμπλουτίσετε τις γνώσεις
σας. Ακόμη και η απώλεια
του ενθουσιασμού σας ή της
φιλοδοξίας σας για επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να

σημαίνει κάτι.

Πρώτες κινήσεις
μετά την απόλυση
Στεναχωρηθείτε: Δώστε στον
εαυτό σας χρόνο να πενθήσει
για την απώλεια της εργασίας σας. Αλλά έχετε υπόψη
σας ότι αυτό δε σημαίνει ότι
πρέπει να παραλύσετε και να
εφησυχάσετε για πολύ καιρό
με το επίδομα ανεργίας. Αν
δεν το διαχειριστείτε, απλώς
το θάβετε και κάποτε θα σας
βγει.
Μην μένετε απαθείς: Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει ένας
εργαζόμενος ο οποίος έχασε
την εργασία του είναι να
ξανανιώσει ελπίδα. Μην
περιμένετε παθητικά να
αλλάξει η επαγγελματική σας
ζωή. Ξανασχεδιάστε τους
επαγγελματικούς σας στόχους και βρείτε νέα κίνητρα
προκειμένου να αντλείτε ικανοποίηση από την επαγγελματική σας ταυτότητα.
Αναβαθμιστείτε: Ανανεώστε
το βιογραφικό σας, εμπλουτίστε τις γνώσεις σας και
ζητήστε εργασία σε χώρους
που σας ενδιαφέρουν ακόμα
κι αν δεν υπάρχει κάποια
κενή θέση.
Γίνεται περισσότερο ευέλικτοι: Αναζητήστε τα επόμενα
βήματά σας και ρισκάρετε
ακόμα και να αλλάξετε επαγγελματική πορεία αν βλέπετε
ότι η δική σας δεν έχει προοπτικές. Η σύγχρονη εργασιακή ζωή χρειάζεται ευελιξία
και προσαρμοστικότητα στις
νέες ανάγκες. Με σωστά
βήματα μπορεί να βρείτε
νέους δρόμους και μία εργασία που να σας παρέχει αναγνώριση και ικανοποίηση.

Σύγχρονη γάγγραινα η εξουθένωση στη δουλειά
Εξαντληση στην εργασία – Πολεμήστε την έξυπνα και αποτελεσματικά Πρόκειται για μια
κατάσταση συναισθηματικής, ψυχολογικής
και σωματικής εξάντλησης, που προκαλείται
από την παρατεταμένη υπερβολική πίεση και
την απογοήτευση που προκάλεσαν αποτυχίες
στην εργασία ή στην προσωπική ζωή. Μπορεί
να έχει προκληθεί από την πίεση στην εργασία, την έλλειψη ποιοτικού ύπνου, προβλήματα που έχετε στη σχέση σας και στο οικογενειακό σας περιβάλλον κ.ά.
Πώς θα το αναγνωρίσετε
1. Έχετε μια διαρκή αίσθηση εξάντλησης,
σωματική ή συναισθηματική.
2. Σας λείπει το κίνητρο στην εργασία και στην
καθημερινότητα.
3. Νιώθετε απογοήτευση και απαισιοδοξία.
4. Δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε και έχετε
προβλήματα στην προσοχή και στη μνήμη.
5. Έχετε πτώση στην εργασιακή σας απόδοση.
6. Συγκρούεστε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας στην εργασία ή στις προσωπικές
σας σχέσεις.
7. Νιώθετε εγκλωβισμένοι και αμφιβάλετε για
τις ικανότητές σας.
8. Δεν φροντίζετε τον εαυτό σας.

9. Έχετε συχνότερα προβλήματα υγείας.
10. Δεν είστε ικανοποιημένοι από τη ζωή σας.

Συμβουλές για να αντιμετωπίσετε
το burn out
1. Φροντίστε τη σωματική σας υγεία. Κοιμηθείτε καλά προκειμένου να ανακτήσετε δυνάμεις. Ασκηθείτε ακόμα κι αν επιλέξετε μικρούς
περιπάτους ή ποδήλατο για να πηγαίνετε στη
δουλειά σας.
2. Υιοθετήστε μια πιο υγιεινή διατροφή. Φάτε
περισσότερα φρούτα και λαχανικά ή πάρτε
σπιτικό φαγητό στην δουλειά σας. Θα έχετε
περισσότερη ενέργεια και σωματική αντοχή.
3. Πείτε όχι. Βάλτε όρια στους ανθρωπους
γύρω σας και μην αναλάμβανετε ευθύνες που
δεν μπορείτε και λόγω χρόνου να ανταποκριθείτε. Επιλέξτε να ακολουθήσετε τις επιθυμίες
σας.
4. Επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας. Κάντε
διαλείμματα και συνειδητοποιήστε ότι δεν
μπορείτε να τα προλάβετε όλα. Βρείτε τo δικό
σας “όριο ταχύτητας”.
5. Χαλαρώστε. Ακούστε μουσική, διαβάστε ένα
βιβλίο, βγείτε βόλτα ή περάστε χρόνο με τους
φίλους σας.
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Α

ναντίλεγκτα, στην σημερινή
εποχή της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας και του
εξοντωτικού ανταγωνισμού, οι
εργαζόμενοι
εκτίθενται σε
μεγάλους και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους ,
κυρ΄λιως την ψυχική. Η έλλειψη συγκέντρωσης θεωρείται
σύγχρονη μάστιγα που πλήττει
εργαζομένους και ηγέτες στις
επιχειρήσεις. Όσοι για διάφορους λόγους διακόπτουν κάθε
λίγο τη δουλειά σας με αιχμή
τον έλεγχο των των κατακλυσμιαίων πληροφοριών που
δέχονται καθημερινά αντιλαμβάνονται καλύτερα την οξύτητα του προβλήματος. Η Λίντα
Ρέι, συγγραφέας και σύμβουλος καθοδήγησης μίλησε πρόσφτα
στην
εφημερίδα
Kαθημερινή της Αθήνας για την
υπό αναφορά μάστιγα της
εποχής εξηγώντας πώς να ...
γίνουμε αφεντικό του μυαλού
μας,
Ας δούμε μερικά στοιχεία που
έχουν
καταγραφεί
στην
τοποθέτηση της:
• Σήμερα αποσπόμαστε από
την εργασία μας περίπου κάθε
πέντε λεπτά, είτε λόγω κάποιας εσωτερικής αφορμής πείνα ή προσωπικές σκέψειςείτε κάποιας εξωτερικής, όπως
η παρέμβαση από έναν συνάδελφο ή η ειδοποίηση για
νέοηλεκτρονικό μήνυμα.
• Οταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ροής, πλήρως συγκεντρωμένοι, και κάποιος ή κάτι
μας διακόψει, μπορεί να χρειαστούμε έως και 23 λεπτά για
να επανέλθουμε στην πρότερη
κατάσταση.

Τ

ο να έχεις μια καλή δουλειά
και ποιότητα ζωής δεν
είναι εύκολη υπόθεση. Ούτε
είναι εύκολο να κρατήσεις
απρόσβλητο την ψυχικό σου
κόσμο με τα όσα συμβαίνουν
γύρω σου.
Αν, λοιπόν, θέλεις να αυτοθωρακιστείς από τους εγκυμονούντες κινδύνους, κράτα τη
μοναδικότητά σου, αλλά με
σεβασμό στον εαυτό σου και
στους γύρω σου. Στήριξε αυτό
που είσαι και αυτό που
πιστεύεις, όμως άκουσε και τι
έχουν να σου πουν και οι
άλλοι. Αγάπα τον εαυτό σου
αλλά να επιμένεις να μαθαίνεις
και να γίνεσαι καλύτερος.

ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Περαιτέρω, ακολούθησε τους
πιο κάτω κανόνες:
Έχε το θάρρος της γνώμης
σου και όταν κάνεις λάθος
παραδέξου το. Μοιράσου. Είτε
είναι υλικά αγαθά, είτε συναισθήματα. Άσε για λίγο το
«παίρνω» κατά μέρος. Δώσε,
χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα.
Να βρεις τουλάχιστον έναν
πραγματικό φίλο. Όχι γνωστό, όχι περαστικό από τη ζωή
σου. Έναν φίλο ζωής που θα

ΘΩΡΑΚΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ
ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Η πολυασχολισιμότητα
[multi-tasking] είναι καταστροφή για την αποδοτικότητα: το
IQ των ανθρώπων την ώρα
που ασχολούνται με πολλές
εργασίες ταυτόχρονα πέφτει
περίπου 15 πόντους και η
αποδοτικότητά τους είναι
αντίστοιχη με κάποιον που θα
κάπνιζε μαριχουάνα ή θα
εργαζόταν άυπνος.
Σκεφτείτε τώρα πόσο δύσκολη
γίνεται ξαφνικά οποιαδήποτε
πνευματική εργασία στην

την ίδια στιγμή που θεωρείται
όλο και πιο πολύτιμη για την
οικονομία μας. Οπως λέει η κ.
Ρέι, «οι λίγοι που θα καταφέρουν να αναπτύξουν αυτή την
ικανότητα και θα την κάνουν
πυρήνα της εργασιακής τους
ζωής είναι που θα διαπρέψουν».
Πώς μπορεί όμως να το κάνει
αυτό κανείς υπό τις απαιτητικές συνθήκες των σημερινών
επιχειρήσεων, όπου οι εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι να

• Η συχνή αποσυγκέντρωση εν ώρα εργασίας
και η απόσπαση προσοχής βλάπτει την υγεία
αλλά και την αποδοτικότητα

εποχή των open-space γραφείων, των μέιλ και των κοινωνικών δικτύων, του υπερβολικού
όγκου πληροφορίας και του
multi-tasking.
Η συγκέντρωση που απαιτείται
για να κάνει κανείς «βαθιά
δουλειά», όπως την ονομάζει ο
συγγραφέας Καλ Νιούπορτ,
γίνεται σχεδόν ακατόρθωτη,

αποδίδουμε τα μέγιστα με
πολύ λιγότερα, ενώ είμαστε
συνεχώς συνδεδεμένοι; Το
στρες και το άγχος αυξάνονται
κατακόρυφα, επηρεάζοντας
αρνητικά όχι μόνο την αποδοτικότητά μας, αλλά και την
ψυχολογία μας. Ερευνες αποδεικνύουν ότι το 59% των εργαζομένων είναι σωματικά και

συναισθηματικά εξαντλημένοι,
ενώ συχνά τους λείπουν το
κίνητρο και η ικανοποίηση από
την εργασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να
αναπτύξουμε αυτό που εκείνη
αποκαλεί «νοημοσύνη της
προσοχής»
(attentional
intelligence). Η εξάσκησή της σε
βάζει στο τιμόνι του μυαλού
σου. Το μυστικό είναι αρχικά
να παρατηρείς πώς αισθάνεσαι κάθε στιγμή - αν είσαι
χαρούμενος ή αγχωμένος.
Επειτα να παρατηρείς πού
είναι το μυαλό σου και τέλος
πού είναι συγκεντρωμένη η
προσοχή σου και πόσο αυτό
συνάδει με τους στόχους σου.
Αν η προσοχή σου δεν είναι εκεί
που θα απέδιδε περισσότερο,
πρέπει σιγά-σιγά να τη στρέφεις προς τα εκεί. Χρειάζεται
πολλή εξάσκηση όμως και,
όπως ένας μυς που γυμνάζεις,
βελτιώνεται με το χρόνο. «Εγώ
θα πρότεινα αρχικά έναν αναλυτικό έλεγχο προσοχής», λέει
στο «Κ» η κ. Ρέι. «Πού εστιάζεις
κάθε στιγμή της ημέρας σου;
Θα εκπλαγείτε από το πόσο
χρόνο π.χ περνάτε στον έλεγχο
των μέιλ. Κατά μέσο όρο, οι
εργαζόμενοι δηλώνουν ότι
περνούν 26% του εργασιακού
τους χρόνου γι’ αυτό. Βρείτε τις
πιο αποδοτικές ώρες της ημέρας σας και προγραμματίστε
για εκείνες τις ώρες τις πιο
απαιτητικές εργασίες σας».

Νοιώστε όμορφα στη δουλειά - απαλλαγείτε
από αγχώδη βάρη της καθημερινότητας
ξέρεις ότι μεταξύ σας μικρότητες και εγωισμοί δεν υπάρχουν.
Μόνο αγάπη και ανθρωπιά.
Βρες την ταυτότητά σου, το
στιλ σου όσον αφορά την
εμφάνισή σου αλλά και την
προσωπικότητά σου. Ανεξάρτητα από τον περίγυρό σου ή
από τη μόδα που έρχεται, φεύγει, αλλάζει. Φέρε τις τάσεις
της κάθε εποχής στα μέτρα
σου.Συμφιλιώσου όσο μπορείς
με τις αλλαγές και την ρευστότητα της ζωής.
Να βλέπεις το ποτήρι πάντα
μισογεμάτο.
Θα
δικαιωθείς.Ζήσε τον μεγάλο
έρωτα όταν σου δοθεί η ευκαιρία. Ακόμα και αν δεν έχει
διάρκεια, θα είσαι ήδη πολύ
τυχερός που το έζησες. Αν
πάλι κρατήσει τι άλλο θες;
Να μάθεις να ακούς. Θα καταλάβεις πολλά πράγματα, θα
κερδίσεις την εκτίμηση των
συνανθρώπων σου και με τον
καιρό θα γίνεις ένας πολύ
ενδιαφέρον
συνομιλητής.Η
στενοχώρια, η αποτυχία και η
απογοήτευση είναι μέσα στη
ζωή. Μάθε να αγωνίζεσαι, να

τα ξεπερνάς και να βγαίνεις
πάλι στη φωτεινή πλευρά της
ζωής σοφότερος από τέτοιες
εμπειρίες. Άρα νικητής.

και επιμονή. Δεν είναι ότι τα
απαιτείς αλλά παλεύεις να τα
κερδίσεις. Δεν μπορεί κανείς να
σου το στερήσει αυτό.

Δεν χρειάζεται να δείχνεις
χαλαρός ακόμα κι αν δεν νιώθεις έτσι. Αυτό βγάζει ανασφάλεια και απομακρύνει τους

Μάθε να ξεχωρίζεις ότι αξίζει
πολύ περισσότερο η υγεία και
η αγάπη από ένα ζευγάρι
μοδάτα παπούτσια. Μπορεί να
μοιάζει προφανές αλλά πόσες
φορές το έχεις αναλογιστεί;
Βγάλε από τη ζωή σου τη
ματαιότητα.Μην ξανασκεφτείς
ποτέ “τι θα πει ο κόσμος ” όταν
πας να πάρεις μια απόφαση.
Εάν νιώθεις πραγματικά καλά
με την απόφασή σου και δεν
ενοχλείς, πληγώνεις ή προσβάλεις κανέναν με το να την
πραγματοποιήσεις, τότε προχώρα!

• Απλοί κανόνες ζωής
που αξίζει να κάνουμε
σε μόνιμηβάση!
ανθρώπους από κοντά σου.
Κοιτά τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και αν μπορείς κάνε κάτι
αμέσως. Αν δεν μπορείς με
κανέναν τρόπο γύρνα σελίδα,
βγάλε τη “μάσκα” και προχωρά
μπροστά.Βάλε στόχους. Διεκδίκησε πράγματα με υπομονή

Νιώσε ευγνώμων και τυχερός
για πράγματα που θεωρείς
αυτονόητα και δεδομένα
στη ζωή σου. Δες αλλιώς
την καθημερινότητά σου.
Μην σταματήσεις ποτέ
να ονειρεύεσαι. Ακόμα
και αν τα όνειρά σου
μοιάζουν
άπιαστα,
τρελά και πολύ μακριά
από την πραγματικότη-
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Έπειτα, μειώστε ό,τι σας αποσπά. Κλείστε τις ειδοποιήσεις
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
[μέιλ] ή των κοινωνικών
δικτύων. Κάντε αυτό που η Ρέι
αποκαλεί «εργασιακά σπριντ».
Δουλέψτε συγκεντρωμένα για
20-25 λεπτά και διακόψτε για
λίγο. Το μυαλό ψάχνει για κάτι
καινούργιο κάθε περίπου 20
λεπτά. Ικανοποιήστε αυτή την
ανάγκη κοιτάζοντας έξω από
το παράθυρο ή κάνοντας μια
άλλη δουλειά. Οταν νιώθετε ότι
έχετε εξαντληθεί, κάντε μια
βόλτα. Ρυθμίστε δύο με τρεις
συγκεκριμένες ώρες μέσα στην
ημέρα που θα ελέγχετε τις
ειδοποιήσεις σας ή θα επιτρέπετε στους συναδέλφους να
σας διακόπτουν. Ακόμη και
ένας
αναζωογονητικός
20λεπτος ύπνος μπορεί να
κάνει θαύματα για την παραγωγικότητα.
Είναι όμως οι επιχειρήσεις και
οι επικεφαλής τους έτοιμοι για
τέτοιου είδους αλλαγές; «Αυτός
ο νέος τρόπος δουλειάς απαιτεί αλλαγή και στον τρόπο
σκέψης. Δεν θα είναι εύκολο,
όμως τα οφέλη είναι ορατά και
στηρίζονται και σε επιστημονικά δεδομένα. Το πρώτο βήμα
είναι να εκπαιδεύσεις τους
ανθρώπους στο πώς λειτουργεί το μυαλό και το πώς οι τρέχουσες πρακτικές μειώνουν την
παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Το “χορό” της αλλαγής πρέπει
να τον σύρουν οι επικεφαλής,
οι CEO. Οσοι ολιγωρήσουν σε
αυτό θα μείνουν πίσω από
τους πιο καινοτόμους ανταγωνιστές τους».

τα. Είναι ωραίο να κάνεις ένα
μικρό “ταξίδι” στη φαντασία
σου. Θα αντλήσεις χαρά αλλά
και ιδέες που μπορεί να εφαρμόσεις στην πραγματικότητα.
Άλλωστε όλα ξεκινούν από μια
σκέψη, μια ιδέα, ένα όνειρο.
Δείξε την αγάπη σου σε
όσους το αξίζουν. Πες τους
πόσο ξεχωριστοί είναι για
σένα. Μην ξεχνάς να λες ευχαριστώ, συγγνώμη. Μην περιμένεις να βρεις δουλειά, να
πάρεις προαγωγή, να ερωτευτείς, να κάνεις ένα παιδί, να
χάσεις τα περιττά κιλά, να
ξεπληρώσεις τα δάνεια, να
τελειώσεις όλες σου τις υποχρεώσεις για να νιώσεις ευτυχισμένος. Η κατάλληλη στιγμή
να νιώσεις ευτυχισμένος είναι
τώρα! Τώρα που διαβάζεις
αυτές τις γραμμές.
Η ζωή δεν είναι μια στιγμή
αλλά πολλές. Δεν είναι μόνο
εκεί που θες να φτάσεις. Οι
πραγματικές εμπειρίες είναι
στη διαδρομή. Πάντα θα υπάρχουν υποχρεώσεις. Πάντα θα
υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Γιατί πολύ απλά
έτσι είναι η ζωή. Μην αφήνεις,
λοιπόν, να περνάει άλλο ο καιρός άσκοπα μέχρι να…και
μέχρι να…
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Όταν μιλούν οι επιστήμονες

Πας για καφέ και όλοι βάζουν τα κινητά στο τραπέζι
Γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό

Κ

άθεστε στην καφετέρια,
αφήνετε το κινητό σας
πάνω στο τραπέζι και
παραγγέλνετε καφέ...Όλα
φαίνονται σωστά και
φυσιολογικά, ωστόσο ερευνητές από το Πολυτεχνικό
Ινστιτούτο της Βιρτζίνια,
εντοπίζουν ένα τεράστιο
λάθος. Όπως δημοσιεύεται στην
επιθεώρηση «Environment and
Behavior», η λάθος κίνηση είναι το
κινητό πάνω στο τραπέζι.
Σύμφωνα όσα υποστηρίζουν οι
ερευνητές, ακόμα και η παρουσία
ενός κινητού τηλεφώνου μπορεί
να μειώσει την ποιότητα της

συζήτησης.
Όπως διαβάζουμε στο onmed.gr,
για τις ανάγκες της μελέτης τους,

ζήτησαν από 100 τυχαία ζεύγη
εθελοντών να συζητήσουν σε ρεαλιστικές συνθήκες, είτε για θέματα της καθημερινότητας, είτε για
πιο ουσιώδη ζητήματα.

Λίγο πιο μακριά, ένας ερευνητής
παρακολουθούσε τους δεκάλεπτους διαλόγους και σημείωνε αν
οι συνομιλητές άφηναν το κινητό
στο τραπέζι ή το κρατούσαν στο
χέρι. Οι συνομιλητές βαθμολόγησαν τις συνομιλίες τους ως λιγότερο ικανοποιητικές όταν το κινητό τηλέφωνο ήταν παρόν. Αντίθετα, η απουσία κινητού έδειξε να
σχετίζεται με αυξημένη συναισθηματική ταύτιση μεταξύ των
συνομιλητών. Όπως φαίνεται, σε
πολλές περιπτώσεις το τηλέφωνο
δεν ευνοεί την επικοινωνία. Και
μην ξεχάτε ότι δεν πρέπει να το
βάζετε ούτε στη τσέπη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Αποφύγετε τρία λάθη
στη χρηση του σαπουνιού

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Μ

πορεί να σας ακούγεται ως η πιο απλή

διαδικασία στον κόσμο, αλλά ακόμα και

στο πλύσιμο του προσώπου πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε απλά, αλλά σημαντικά λάθη.
Αυτά, αφορούν κυρίως τον τύπο σαπουνιού
που χρησιμοποιούν και τα βασικά λάθη που
κάνουν χωρίς καν να το καταλαβαίνουν.
Δείτε τρία βασικά λάθη που ίσως κάνετε και
εσείς με το σαπούνι του προσώπου:

Επιλέγετε το σαπούνι που μυρίζει πιο ευχάριστα

Απίστευτη φρίκη

Απίστευτο αλλά αληθινό

Σιδερώνουν το στήθος κοριτσιών για να μη μεγαλώσει
Εκτός από την Αφρική τώρα και στην Ευρώπη

Α

κούγεται φρικιαστικό ακόμα και σαν
σκέψη, όμως για αρκετές κοινωνίες της
Αφρικής (και ιδίως του Καμερούν) οι πρακτικές
της μείωσης ή της εξαφάνισης με βασανιστικό
τρόπο του στήθους των μικρών κοριτσιών
είναι κάτι αρκετά διαδεδομένο. Το φαινόμενο
μάλιστα έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή
του και στην Ευρώπη, και ιδίως στην Βρετανία, όπου ζουν πολλοί μετανάστες από την
Αφρική και που πρόσφατα ήρθαν στην επιφάνεια αρκετά τέτοια περιστατικά.

Όπως
αποκαλύπτει
δημοσίευμα
του
Indepentent το «σιδέρωμα του στήθους» είναι
πλέον ένα κοινό φαινόμενο που έχει περάσει και
στην Βρετανία, καθώς όπως πιστεύεται εκατοντάδες
αφρικανές μητέρες βασανίζουν της ανήλικες κόρες
τους για να μην αποκτήσουν μεγάλο στήθος. Για να
το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν κάθε είδους μέθοδο από το ισχυρό δέσιμο με ταινίες και το σφίξιμο με
πυρωμένες πέτρες, μέχρι το «κάψιμο» του στήθους
με καυτές σπάτουλες.

και να διώκονται από τις αρχές.
Ο λόγος που οι μετανάστες από την Αφρική κάνουν
αυτού του είδους τα βασανιστήρια είναι για να μην
μεγαλώσει το στήθος των ανήλικων κοριτσιών ώστε
να γίνουν ελκυστικές και προχωρήσουν σε σχέσεις με
μεγαλύτερους άνδρες. Μία ανεπιθύμητη γέννα θεωρείται απαγορευτικό για τα ήθη αυτών των οικογενειών και έχουν βρει αυτόν τον τρόπο για να τον
σταματήσουν.
Το βάρβαρο αυτό έθιμο βρίσκεται σε εξάπλωση στην
Αφρική, και ιδίως στο Καμερούν, όπου όπως υπολογίζεται πάνω από τέσσερα εκατομμύρια είναι οι
γυναίκες θύματα. Μάλιστα υπολογίζεται ότι περίπου 4 στα 10 κορίτσια που πηγαίνουν στο σχολείο
υπόκεινται σ' αυτόν τον βασανισμό.

Η ευχάριστη μυρωδιά του σαπουνιού δεν πρέπει να
αποτελεί το βασικό κριτήριό σας για την επιλογή
του. Τα υγρά σαπούνια περιέχουν πολλές φορές
μη-φυσικά, συνθετικά αρώματα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και να προκαλέσουν σωρεία άλλων
προβλημάτων. Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα στο
πίσω μέρος του προϊόντος που αγοράζετε για να
δείτε από πού παίρνει το άρωμά του.
Δεν αφήνετε το σαπούνι να δράσει για αρκετό
χρόνο
Για να μπορέσει το σαπούνι σας να δράσει σωστά,
τόσο στον καθαρισμό όσο και στην ενυδάτωση της
επιδερμίδας σας, πρέπει να το αφήσετε στο πρόσωπό σας για τουλάχιστον 30-45 δευτερόλεπτα,
προτού το ξεβγάλετε με νερό.
Ξεχνάτε να πλένετε το πρόσωπό σας με σαπούνι
μετά το μπάνιο/λούσιμο
Τα συστατικά των σαμπουάν και των κοντίσιονερ
είναι ιδανικά για το τριχωτό της κεφαλής, όχι όμως
και για την επιδερμίδα του προσώπου. Όταν κάνετε μπάνιο και λούζεστε, κάποια ποσότητα από το

Όπως πιστεύεται υπάρχουν πάνω από 1.000 μικρά
κορίτσια στην Βρετανία (και ποιός ξέρει πόσα ακόμα
στην υπόλοιπη Ευρώπη) τα οποία υπομένουν αυτού
του είδους τα βασανιστήρια. Μάλιστα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στην χώρα καλούν την κυβέρνηση
να κυρήξει αυτές τις ενέργειες ως πράξη βασανισμού

σαμπουάν και το μαλακτικό πέφτει στο πρόσωπό
σας. Αν δεν πλυθείτε αργότερα, τότε αυτό μένει
στην επιδερμίδα σας και την ερεθίζει.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΔΟ
Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ

Μ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

πορεί η έρημος Σαχάρα να είναι το τελευταίο σημείο στον πλανήτη
που κάποιος περιμένει να
δει πράσινα φυτά και καλλιέργειες, ωστόσο αυτό δεν
φαντάζει πλέον και τόσο
απίθανο… Ο λόγος; Ξεκινά
η κατασκευή φουτουριστικών θερμοκηπίων στη
μεγάλη αφρικανική έρημο
τα οποία θα παράγουν σε
πρώτη φάση λαχανικά,
ανοίγοντας ένα νέο άκρως
ενδιαφέρον κεφάλαιο στο
πεδίο της πράσινης οικονομίας. Μια έρημος με πλούσιο
παρελθόν, ήταν κάποτε ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο εξωτικά
φυτά και άγρια ζωή, πριν η κλιματική αλλαγή δημιουργήσει τις

άνυδρες πεδιάδες του σήμερα.
Τώρα ένα φιλόδοξο project θα
μπορούσε να κάνει την έρημο να
ανθίσει και πάλι, δημιουργώντας
ένα πράσινο τοπίο.

Μια νορβηγική εταιρεία ετοιμάζεται για την κατασκευή μιας εγκατάστασης σε μια έκταση 10 εκταρίων στην Τυνησία -όπου η έρημος καλύπτει περίπου το 75% του
εδάφους της- η οποία συγκε-

ντρώνει τεχνολογίες αιχμής για
την ανάπλαση του περιβάλλοντος, προσφέροντας φρέσκα
λαχανικά. Ο ήλιος της ερήμου θα
αξιοποιηθεί για την ηλιακή ενέργεια των θερμοκηπίων, ενώ το
θαλασσινό νερό θα αφαλατώνεται και θα ποτίζει τις καλλιέργειες. “Στόχος είναι η αναγέννηση
ενός ευρύτερου οικοσυστήματος”,
αναφέρουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος. Το κόστος του εγχειρήματος ανέρχεται σε 30 εκ.
δολάρια και ένα μεγάλο στοίχημα
είναι η κερδοφόρα λειτουργία της
εγκατάστασης, έστω και μακροπρόθεσμα. Πολλοί είναι αυτοί που
αμφιβάλουν για την επιτυχία
καθώς οι συνθήκες της ερήμου
είναι αντίστοιχες με το να παράγεις λαχανικά στον Άρη.

Σοβαρά … αστειάκια

Τώρα και λαχανικά… Σαχάρας!

Π

ερπατούσε ο κ.Γιωργάκης πάνω σε μια
γέφυρα αλλά γλίστρησε και έπεσε στο νερό.

Τρία παιδάκια που έπαιζαν στην ακτή βούτηξαν στο νερό και τον έβγαλαν έξω.
- "Μπράβο παιδιά, σώσατε τον πρωθυπουργό
της Ελλάδας. Τι χάρη θέλετε να σας κάνω;", του
λέει ο Γιωργάκης.
- "Εγώ θέλω να πάω στην Disneyland", λέει το
πρώτο παιδάκι.

- "Εγώ θέλω να έχω εισιτήριο διαρκείας για όλους
τους αθλητικούς αγώνες", λέει το δεύτερο παιδάκι.
- "Εγώ θέλω ένα αυτόματο αναπηρικό καροτσάκι με
στερεοφωνικό", λέει το τρίτο παιδάκι.
- "Μα δεν είσαι ανάπηρος", απαντά ο Σημίτης.
- "Θα γίνω αν μάθει ο πατέρας μου ότι σε έσωσα από
το ποτάμι".
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Τα οφέλη του παντζαριού στην υγεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κ

άποιοι δεν τα αγαπούν ιδιαίτερα.
Ίσως λόγω της γεύσης, ίσως λόγω
της μυρωδιάς. Το σίγουρο είναι πως τα
παντζάρια είναι ιδιαίτερα υγιεινά και
αξίζουν μία θέση στη διατροφή μας.
Είναι γεμάτα με βιταμίνες του συμπλέγματος Β, σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό,
μαγνήσιο και κάλιο, αλλά περιέχουν και
συστατικά που ίσως δεν μπορούμε να
βρούμε πουθενά αλλού. Ας δούμε τι
συμβαίνει στον οργανισμό μας αν
μάθουμε να αγαπάμε τα παντζάρια…

Βελτιώνει τις αντοχές
Είναι παλιό μυστικό των αθλητών να
πίνουν χυμό από παντζάρι, καθώς τα
νιτρικά μπορούν να αυξήσουν τις αντο-

λει τα αιμοφόρα αγγεία, όπως είπαμε,
συνεπώς ο εγκέφαλός μας αιματώνεται
καλύτερα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όσο μεγαλώνουμε, καθώς η

Για τη γέμιση
400 γρ. ταχίνι, 200 γρ. μέλι
200 γρ. κουβερτούρα, λιωμένη
Για το κέικ
200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
1,5 κ.σ κονιάκ, 1,5 κ.σ. ξύδι
1 πρέζα αλάτι, 1 κ.γ. σόδα
ξύσμα από 2 πορτοκάλια
100 ml χυμό πορτοκάλι
200 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη
50 ml λάδι, 200 ml νερό
3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
480 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
Για την επικάλυψη (προαιρετικά)
200 γρ. κουβερτούρα, λιωμένη
Εκτέλεση: Σε ένα μπολάκι, ανακατεύουμε το ταχίνι με το μέλι με ένα κουτάλι μέχρι να ενσωματωθούν τα
υλικά.
Ψιλοκόβουμε τη σοκολάτα. Λιώνουμε
τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στα
μικροκύματα σε ένα μπολάκι για 2

Τα παντζάρια περιέχουν επίσης βεταλαΐνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά και
αντιφλεγμονώδη, που καταπολεμούν
τις ελεύθερες ρίζες και τις φλεγμονές,
όπως και τις ασθένειες που οφείλονται
σε αυτές: καρδιοπάθεια, παχυσαρκία,
ίσως ακόμα και τον καρκίνο. Επιπλέον,
εικάζεται πως η β-κυανίνη, η χρωστική

Δίδυμοι: Η διάθεσή σου θα είναι πολύ καλή,
χάρη σε απρόσμενα γεγονότα και ειδήσεις,
που θα σε κάνουν αισιόδοξο και θετικό.
Κάποια ζητήματα εξελίσσονται με καλύτερο
τρόπο από αυτόν που πίστευες και θα μπορέσεις τώρα να πετύχεις τους στόχους σου
χωρίς πρόβλημα.
Καρκίνος: Το άγχος που αισθάνεσαι τον

που δίνει στα παντζάρια το έντονό τους

• Είτε το λατρεύετε είτε το αποφεύγετε, το παντζάρι έχει σημαντικά
οφέλη για την υγεία μας. Ποια είναι όμως αυτά;
χές μας. Σε μια έρευνα που έγινε σε
ποδηλάτες, ανακαλύφθηκε πως όσοι
έπιναν χυμό παντζαριού μπορούσαν να
αντέξουν σε υψηλή ένταση περισσότερο.
Καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία
Το νιτρικό οξύ χαλαρώνει και διαστέλ-

Για το κέικ: Σε ένα μπολ βάζουμε τη
ζάχαρη, το λάδι, το ξύδι, το κονιάκ,
το αλάτι, το ξύσμα από 2 πορτοκάλια και ανακατεύουμε πολύ καλά με
το σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.
Μέσα στο χυμό από πορτοκάλι διαλύουμε τη σόδα και τα προσθέτουμε
στο μείγμα. Ύστερα, προσθέτουμε το

Ταύρος: Θα προκύψουν αρκετές νέες υποχρεώσεις και θα αναγκαστείς να βάλεις ένα
πρόγραμμα, για να τελειώνεις με όσες
περισσότερες μπορείς. Το καλό είναι ότι
είσαι αποφασισμένος να δώσεις λύσεις και
ο δυναμισμός σου θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά ζητήματα και να ξεμπερδεύεις. Ωστόσο, μην προσπαθήσεις να τα
πετύχεις όλα μαζί γιατί θα μπερδευτείς.

σκουμε και στο σπανάκι, και στην

ρα τις χρόνιες παθήσεις

λεπτά στα 800 watt σκεπασμένο με
μία μεμβράνη για να μην κάψουμε τη
σοκολάτα. Μόλις λιώσει η σοκολάτα
την προσθέτουμε στο μείγμα και
ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά.
Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και
να δέσει ελαφρά.

Κριός: Η μέρα σου προκαλεί αρκετή ανασφάλεια και το μυαλό σου δε λειτουργεί
σωστά για να κρίνεις αντικειμενικά τις
καταστάσεις αλλά και τα πρόσωπα που σε
περιβάλλουν. Από την άλλη όμως, η μέρα
ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα και τις αποφάσεις
που θα σε βοηθήσουν να βάλεις μια σειρά σε
διάφορους τομείς που σε απασχολούν.

παντζαριού. Η βεταΐνη (που την βρί-

Μπορεί να αντιμετωπίζουμε καλύτε-

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

κατά κάποιο τρόπο, πίνοντας χυμό

ρευση λίπους στο συκώτι.

Τα παντζάρια είναι πλούσια σε νιτρικά,
που στο σώμα μας μετατρέπονται σε
νιτρικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του
διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, επιτρέποντας να κυκλοφορεί καλύτερα το
αίμα. Συνεπώς, μπορεί να μειωθεί η
αυξημένη αρτηριακή πίεση. Επιπλέον,
φαίνεται να μειώνεται η πιθανότητα
θρομβώσεων.
Τα παντζάρια περιέχουν βεταΐνη και
φυλλικό οξύ, που μαζί καταφέρνουν να
μειώσουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, η
οποία – σε υψηλά επίπεδα – αυξάνει τον
κίνδυνο για βλάβες στις αρτηρίες και
καρδιοπάθεια.

κάνουμε τη δουλειά του πιο εύκολη,

κινόα) μπορεί να ελαττώσει τη συσσώ-

Βελτιώνεται η αρτηριακή πίεση

Μειώνεται ο κίνδυνος καρδιοπάθειας
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χρώμα, μπορεί να μας προστατεύει από
διάφορες καρκινογόνες ουσίες.
Καταπολεμούμε τη δυσκοιλιότητα

ικανότητα του σώματος να παράγει
νιτρικό οξύ ελαττώνεται με τα χρόνια.

Ένας τρόπος να καταπολεμήσουμε τη

Το συκώτι μας ελαφρύνεται

τροφές με πολλές φυτικές ίνες, όπως τα

Το συκώτι μας δουλεύει ασταμάτητα,
προσπαθώντας να καθαρίσει τον οργανισμό μας από τοξίνες. Μπορούμε να

παντζάρια. Επιπλέον, η βεταΐνη φαίνε-

Νηστίσιμο κέικ

δυσκοιλιότητα είναι να καταναλώνουμε

ται πως βοηθάει ακόμα περισσότερο
στην διαδικασία της πέψης.

SUDOKU

νερό. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το
μπέικιν και τα ρίχνουμε στο μείγμα
ανακατεύοντας με μία σπάτουλα.
Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα μας
και τη ρίχνουμε και αυτή στο μείγμα.
Αδειάζουμε το μείγμα σε λαδωμένη
φόρμα 22 – 23 εκ. Ψήνουμε στον αέρα
στους 150 – 160 βαθμούς για 30
λεπτά. Αφαιρούμε από το φούρνο,
αφήνουμε να κρυώσει πάνω σε μια
σχάρα για 10 λεπτά, αναποδογυρίζουμε πάνω στη σχάρα και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Με ένα μαχαίρι
κόβουμε προσεχτικά το κέικ μας στη
μέση. Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας
απλώνουμε το μείγμα της γέμισης να
πάει παντού. Σκεπάζουμε με το υπόλοιπο μισό κέικ και σερβίρουμε αν
θέλουμε με λιωμένη σοκολάτα.
Για την επικάλυψη: Προαιρετικά, αν
θέλουμε λιώνουμε με τον ίδιο τρόπο
200 γρ. κουβερτούρα ακόμα και
απλώνουμε στο τέλος πάνω από το
κέικ μας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
τελευταίο καιρό, σε έχει βγάλει από το πρόγραμμά σου και σε έχει οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις, που δεν φέρνουν κανένα
αποτέλεσμα. Είναι μια καλή μέρα για να ηρεμήσεις και να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά.
Έτσι, θα βάλεις ένα πρόγραμμα στις υποχρεώσεις σου και θα μπορέσεις να πάρεις
αποφάσεις. Μίλησε με τα δικά σου άτομα
και βρες μαζί τους ιδανικές λύσεις.
Λέων: Πολλές καταστάσεις σε προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί ίσως τις βλέπεις πιο
τραγικές απ’ όσο είναι. Καλό είναι σήμερα
να ξεκλέψεις λίγο περισσότερο ελεύθερο
χρόνο για να χαλαρώσεις και να δεις όσα
συμβαίνουν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Έτσι, θα μπορέσεις να δώσεις και τις
κατάλληλες λύσεις. Πάντως η μέρα είναι
ευνοϊκή για να διευθετήσεις αρκετά ζητήματα με λογική σκέψη και συνέπεια.
Παρθένος: Τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς
όπως τα σχεδιάζεις και σήμερα κάποιες εξελίξεις θα σε βγάλουν από το πρόγραμμα που
έχεις φτιάξει. Η εξυπνάδα σου όμως και οι

καλές επιρροές που σου στέλνει η θετική όψη
του Ερμή με τον Δία, θα σε βοηθήσουν να
προσαρμοστείς αναλόγως και να είσαι ευέλικτος, με αποτέλεσμα να φέρεις τα πράγματα τελικά εκεί που εσύ θέλεις.
Ζυγός: Το έντονο άγχος και η πίεση που νιώθεις, θα σου δημιουργήσουν ένα μικρό μπλοκάρισμα αυτή τη Πέμπτη και δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όλες σου τις υποχρεώσεις. Κάνε πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα σε βγάλουν από αυτό το
αδιέξοδο.
Σκορπιός: Είναι μια πολύ καλή μέρα που
ευνοεί τα σχέδιά σου και σου δίνει τη δυνατότητα με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα
να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Μην αφήσεις
καμιά ευκαιρία να περάσει χωρίς να την
εκμεταλλευτείς και αυτό συμπεριλαμβάνει
και τις επαφές σου με κάποιους ανθρώπους.
Τοξότης: Τα πάντα μπορούν να συμβούν, αν
δεν είσαι προσεχτικός. Η ημέρα σε παρασύρει σε ατοπήματα που έχουν σχέση με την

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
καριέρα σου, γι’ αυτό να είσαι καλά προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσεις με τη
λογική σου.
Αιγόκερως: Η ενέργεια που αισθάνεσαι θα
σε κάνει υπερδραστήριο και με κάθε σου
κίνηση θα προσπαθείς να δώσεις τη λύση σε
οτιδήποτε σε απασχολεί. Πρόσεξε να μην
οδηγηθείς σε παρορμητικές αποφάσεις και
κυρίως να μη βρεθείς σε αντιπαράθεση με
τους δικούς σου ανθρώπους.
Υδροχόος: Ενισχύει την ανάγκη σου να
εκφράσεις ανοιχτά τις σκέψεις, τις ιδέες και
να συζητήσεις τα μελλοντικά σου σχέδια.
Πρόσεξε μόνο με ποιον θα επιλέξεις να το
κάνεις και μην είσαι τόσο καλοπροαίρετος
με όλους, γιατί πολύ γρήγορα θα απογοητευτείς!
Ιχθείς: Η μέρα είναι ευνοϊκή για την υλοποίηση των στόχων σου, αλλά το άγχος που σε
έχει καταβάλει λειτουργεί ανασταλτικά για
να πετύχεις όσα θέλεις. Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και μην τα χάνεις μπροστά στις
υποχρεώσεις, γιατί έτσι θα σου μαζευτούν
ακόμα περισσότερες και τελικά δε θα καταφέρεις να κάνεις τίποτε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 754 - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Πασχαλινό επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την
παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος για το 2016
σε χαμηλοσυνταξιούχους, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6
Απριλίου 2016.
Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους
συνταξιούχους βασίζεται στο συνολικό εισόδημα
του κάθε νοικοκυριού, που αποκτήθηκε κατά το
προηγούμενο έτος, δηλαδή για φέτος θα ληφθούν
υπόψη τα εισοδήματα του 2015. Για νοικοκυριό
ενός ατόμου το όριο ανέρχεται στο ποσό των
€6.500 και για νοικοκυριό δύο ατόμων το όριο
τίθεται στο ποσό των €9.750. Το όριο αυξάνεται
κατά 0,5 μονάδες για εξαρτώμενα άνω των 14
χρονών και 0,3 για άτομα κάτω των 14 χρονών.
Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα €190 και
δικαιούχοι είναι μόνο συνταξιούχοι – δικαιούχοι
του Σχεδίου Χαμηλοσυνταξιούχων.Το ύψος του
επιδόματος παραμένει το ίδιο με αυτά που ίσχυαν
το 2013, 2014 και το 2015 ενώ αναφορικά με το
εισοδηματικό κριτήριο, στο συνολικό εισόδημα
που λαμβάνεται υπόψη δεν θα προσμετρήσει
φέτος το πασχαλινό επίδομα που έλαβε το νοικοκυριό κατά το 2015, σε αντίθεση με τον τρόπο
υπολογισμού που ισχύει από το 2011, τουλάχιστον.

Επίσης, δικαιούχοι είναι όσα νέα πρόσωπα καταστούν χαμηλοσυνταξιούχοι μέχρι τις 23 Απριλίου
2016 , δηλαδή έχουν υποβάλει αίτηση για την
παραχώρηση επιδόματος με βάση το Σχέδιο
Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά
Εισοδήματα, και αίτηση για παροχή επιδόματος
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και πληρούν
τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
Σε πρώτη φάση, προγραμματίζεται όπως το
πασχαλινό επίδομα παραχωρηθεί στους υφιστάμενους δικαιούχους κατά την περίοδο του Πάσχα,
εφόσον γι’ αυτούς είναι ήδη καταχωρημένα στο
σύστημα της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το
Πασχαλινό Επίδομα όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν εισοδήματα του
2015 που έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα
εισοδήματα του 2014, πρέπει να υποβάλουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά.
Για σκοπούς επικοινωνίας ή αποστολής βεβαιώσεων και άλλων σχετικών εγγράφων, το κοινό
καλείται να απευθύνεται: Αρ. Τηλεφώνου:
22804000, 22804026/ 03 / 23
Αρ. Τηλεομοιότυπου (fax): 22668049

Δικαίωμα στο πασχαλινό επίδομα έχουν όσοι ήδη
λαμβάνουν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου και όσοι
χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν μεταφερθεί στο ΕΕΕ και
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που περιγράφονται πιο πάνω.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα δύο
υπνοδωματίων, 100τ.μ. με
βασικό εξοπλισμό, πέντε
ετών σε άριστη κατάσταση, στην Λακατάμια
(πίσω από το φούρνο
ΖΟΡΠΑ).

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ SUDOKU

Αν ένας γάιδαρος σε κλωτσήσει, δεν έχει νόημα να
τον κλωτσήσεις και εσύ
Σωκράτης

Τηλ. 99444000

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΤΤΙΧΗ

Μ

ε συγκλονισμό πληροφορηθήκαμε την

είδηση του θανάτου του
φίλου Χριστάκη Παττίχη.
Για

μας

ο

Χριστάκης

Παττίχης ήταν ένας έντιμος εργοδότης και καλός
συνεργάτης, που σεβόταν
τους εργαζόμενους που
απασχολούσε και αναγνώριζε το δικαίωμα τους
στην οργάνωση.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................. 22604000

Ένας σημαντικός επιχειρηματίας και άνθρωπος, όχι μόνο
για τη Λεμεσό, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο. Η ευεργετική προσφορά του στην οικονομία του τόπου είναι άξια
αναφοράς, αφού η REMEDICA, η φαρμακευτική εταιρεία που
ίδρυσε το 1980, είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες με πλούσια προσφορά στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Όσοι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, θρηνούμε
την απώλεια ενός φίλου, ενός ανθρώπου με ήθος και εντιμότητα.
Προς την οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε εκ
μέρους όλου του προσωπικού της ΣΕΚ Λεμεσού τα θερμά και
ειλικρινή μας συλλυπητήρια και να είναι βέβαιοι ότι η ανάμνηση που ακολουθεί το όνομα του ανθρώπου Χριστάκη
Παττίχη αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο και την μεγαλύτερη ανταμοιβή για το βίο και την προσφορά του.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΕΣΕ Η ΑΠΕΠ

Η

ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς αποχαιρέτησε την Γ’
κατηγορία μετά τη συντριβή της από
τον Εθνικό Λατσιών ο οποίος εξασφάλισε
πανηγυρικά την παραμονή του. Η ΑΠΕΠ
κόλλησε στους 30 βαθμούς και υποβιβάζεται ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της
τελευταίας αγωνιστικής. Μαζί της έπεσαν,
ο Κούρρης Ερήμης και η Αμαθούς Αγίου
Τύχωνα. Στην Β’ κατηγορία ανήλθαν ο Ακρίτας Χλώρακας, η Αλκή Ορόκλινης και ο
Εθνικός Άσσιας. Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στην τελευταία αγωνιστική και θα κριθεί μεταξύ του Ακρίτα και της Αλκής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αύξησε τη διαφορά στο +4 από την ΑΕΚ η οποία
στραβοπάτησε

• Ελπίδες στο Ανορθωσιάτικο στρατόπεδο
για κατάκτηση της 4ης θέσης

• Με δύο νίκες, (η μία επί της ΑΕΚ) κατακτούν το
τρόπαιο οι γαλαζοκίτρινοι

• Νίκη και αγώνας «υπέρ βωμών και εστιών»
για τον Εθνικό Άχνας

• Στην ΑΕΚ δεν τα βάζουν κάτω και το παλεύουν
μέχρι τέλους

• Έντονη ανησυχία, αβεβαιότητα και άγχος
στην Πάφο

• Μάχη Απόλλωνα και Ομόνοιας για το Ευρωπαϊκό
διαβατήριο

• Μια ανάσα από την παραμονή η ΔΟΞΑ
Κατωκοπιάς

Σ

ημαντικό προβάδισμα έναντι της
ΑΕΚ στην υπόθεση του τίτλου
έκανε ο ΑΠΟΕΛ μετά την νίκη του επί
της ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και την ισοπαλία
των Λαρνακέων με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Με
το +4 ο ΑΠΟΕΛ με δύο νίκες στις εναπομείνασες τέσσερις αγωνιστικές,
στέφεται πρωταθλητής, νοουμένου η
μια θα είναι επί της ΑΕΚ.
Παρόλον ότι τα δεδομένα στην ΑΕΚ
δεν είναι ευνοϊκά, στο στρατόπεδο
της ομάδας επικρατεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Τεχνική ηγεσία,
διοίκηση και παίκτες δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα μέχρι
τέλους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στον Απόλλωνα επικρατεί κλίμα
δυσφορίας για τον τρόπο με τον
οποίο έχασε η ομάδα στον αγώνα με
την ΑΕΚ. Παρά το ότι κέρδιζε με 2-0, η

εμφάνιση στέλλοντας σαφέστατο
μήνυμα ότι η υπόθεση Ευρώπη της
ανήκει. Τουναντίον, στο κυανόλευκο
στρατόπεδο τα πράγματα δεν είναι
ρόδινα μετά την εντός έδρας συντριβή. Ωστόσο, η ελπίδα για την προνομιούχα 4η θέση δεν χάθηκε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Εθνικός Άχνας στα τελευταία παιχνίδια απέκτησε τεράστια δυναμική
μετατρέποντας στο -7 σε -1, βάζοντας μπουρλότο στο Β’ όμιλο. Το τρίποντο επί της ΑΕΛ, του προσδίδει
βάσιμες ελπίδες για παραμονή στα
μεγάλα σαλόνια.
Έντονη ανησυχία, άγχος και αγωνία
για το αύριο έχει κυριεύσει την ομάδα
της Πάφου η οποία όλως αιφνιδίως
εισήλθε σε περιπέτειες. Η Πάφος βρίσκεται μόνο ένα βαθμό πάνω από την
Άχνα και ο κίνδυνος πλέον είναι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ (16.00)
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα
Χαλκάνορας - Ορμήδεια
Ακρίτας - Ξυλοτύμβου
Διγενής Μόρφου - Εθνικός Άσσιας
ΑΠΕΠ - ΑΜΑΘΟΥΣ
ΜΕΑΠ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ (16.00)
ΚΟΥΡΡΗΣ - ΑΧΥΡΩΝΑΣ
ΑΛΚΗ ΟΡ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

Στα πόδια των παικτών του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται πλέον ο τίτλος με το +4 στο
ενεργητικό του, τέσσερις στροφές πριν από το τέρμα
διαχείριση του αποτελέσματος δεν
ήταν ορθή ιδιαίτερα στα τελευταία
στάδια του αγώνα.

περισσότερο από ορατός. Το θετικό
είναι ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια θα
γίνουν στο Παφιακό.

Χαράς ευαγγέλια στην Ομόνοια
καθώς η ομάδα προβάλλει ως πρώτο
φαβορί για την εξασφάλιση του
Ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω της 3ης
θέσης. Η νίκη της στο «Α. Παπαδόπουλος» συνοδεύθηκε με πολύ καλή

Η ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς με τη νίκη της
επί της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται προ των
πυλών της παραμονής. Ο ΑΡΗΣ παίζοντας ουσιαστικά κέρδισε τον ΕΡΜΗ
περιορίζοντας σοβαρά την περίπτωση υποβιβασμού.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
H μελαγχολία των γιορτών
με την Δρ Λίζα Βάρβογλη,
Ph.D. Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια

1

Κοινωνικές και προσωπικές προσδοκίες. Η
εορταστική περίοδος φέρνει μαζί της και μια
σειρά καθηκόντων και υποχρεώσεων που πρέπει να
επιτελεστούν με συγκεκριμένο τρόπο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Οι κοινωνικές αυτές επιταγές
είναι πηγή στρες για πολύ κόσμο, που μπορεί να μην
αισθάνεται χαρούμενος ή διαρκώς σε εορταστική
διάθεση, απαίτηση που αποτελεί μορφή κοινωνικής
πίεσης. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν το άτομο διανύει μια περίοδο γενικότερης συναισθηματικής
κατήφειας.Συχνά, η γυναίκα πιέζεται από τον περίγυρό της, που της επιβάλλει να είναι χαμογελαστή κι
ευδιάθετη και δεν δέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν
και στιγμές που δε θα νιώθει τόσο όμορφα.Σε συνδυασμό με την προηγούμενη απαίτηση, το περιβάλλον της μπορεί επίσης να μη της αναγνωρίζει την
ανάγκη ν' αποσυρθεί και ν' απαιτεί από τη γυναίκα
να ανταπεξέλθει, πράγμα που τελικά εντείνει τα
στενάχωρα συναισθήματα.
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Πολλές υπευθυνότητες. Συχνά τις γιορτές οι
άνθρωποι μπαίνουν σε μια ψυχολογική κατάσταση της Σούπεργούμαν ή του Σούπερμαν και προσπαθούν να τα προλάβουν και να τα καταφέρουν
όλα, χωρίς βοήθεια, χωρίς καλό προγραμματισμό
και τη -λανθασμένη- πεποίθηση ότι αν δεν τα καταφέρουν είναι αποτυχημένοι. Όταν κανείς δεν μπορεί
να μοιράσει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και
τα επωμίζεται όλα, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει
λύση, τότε το πρόβλημα της κακοκεφιάς και της
αντικειμενικής κούρασης εντείνεται, μαζί και η
αρνητική στάση προς τις γιορτές.

Τερματίζεται η αποκοπή του 10% στη μισθοδοσία
των εποχικών Ωρομισθίων

Μ

ια μεγάλη αδικία σε βάρος
1500 εποχικών ωρομισθίων,
που αφορούσε μείωση του μισθού
τους αίρεται μετά από συμφωνία
που επιτεύχθηκε προχθές σε συνεδρία της Μικτής Εργατικής Επιτροπής. Στην παρουσία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
& ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, συμφωνήθηκε ο
τερματισμός της αποκοπής του
10% που έγινε από το 2014 στη
μισθοδοσία των Ωρομισθίων Εποχικών Εργατών. Η αποκοπή αυτή
ήταν επιπρόσθετη από τις υπόλοιπες κλιμακωτές και οριζόντιες
αποκοπές που έγιναν για όλο το

προσωπικό του Δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ο τρόπος εφαρμογής του τερματισμού της πιο πάνω αποκοπής από
τη μισθοδοσία των Εποχικών

• Αίρεται η αδικία σε βάρος
χαμηλόμισθων εποχικών
κυβερνητικών εργατών

Εργατών, θα γίνει στην ίδια βάση
που θα εφαρμοστεί και για το υπόλοιπο προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας. Η ημερομηνία ισχύς
του τερματισμού της αποκοπής
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Δυσάρεστες αναμνήσεις Πολλοί άνθρωποι
έχουν άσχημες αναμνήσεις από προηγούμενες
γιορτές, όπως ασθένεια, θάνατο, διαζύγιο, ή άλλη
κρίση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η περίοδος των γιορτών συχνά ανασύρει στην επιφάνεια τις αναμνήσεις
αυτές και τα αρνητικά συναισθήματα που τις συνοδεύουν. Αυτό προκαλεί δυσφορία τόσο στο ίδιο το
άτομο όσο και στον περίγυρό του, που υποθέτει ότι
όλοι πρέπει να είναι χαρούμενοι
στις γιορτές. Αλλά και οι θετικές
αναμνήσεις από προηγούμενες
γιορτές μπορεί να προκαλούν
στρες, αν το άτομο αυτή τη
φορά δε περνάει καλά ή
αισθάνεται άσχημα και
κάνει τη σύγκριση του
δύσκολου παρόντος με το
όμορφο παρελθόν.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

του 10% θα είναι η ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ εξέφρασε την
ικανοποίηση της Ομοσπονδίας
γιατί με την πιο πάνω συμφωνία
αίρεται μια άδικη μείωση του
μισθού των χαμηλόμισθων εποχικών εργατών. Η κατάργηση της
αποκοπής ήταν ένα πάγιο αίτημα
της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και επιτεύχθηκε
χάρις στη μεγάλη προσπάθεια και
στις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ.

ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΥΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο

ι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού ενέκριναν μέσα από
πρόσφατες συγκεντρώσεις τους τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 30
παρελθόντος μηνός μεταξύ των
συντεχνιών και του προέδρου της
Δημοκρατίας. Μετά την απόφαση
αυτή ανεστάλησαν και επίσημα τα
μέτρα που προέβλεπαν δυναμικές
κινητοποιήσεις. Σε κοινή ανακοίνωση τους οι συντεχνίες της ΑΗΚ
αναφέρονται στην αναγκαιότητα
να παραμείνει η ΑΗΚ ως Καθετοποιημένος Οργανισμός Δημοσίου

καίριες τοποθετήσεις του προέδρου Αναστασιάδη.
• Να δοθεί το απαραίτητο χρονικό
διάστημα ώστε να ολοκληρωθεί ο
Λειτουργικός και Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων

√ Οι εργαζόμενοι ενέκριναν
τη συμφωνία συντεχνιών και
προέδρου της Δημοκρατίας
προσδοκώντας στην πλήρη
υλοποίηση της

λειτουργία της Αγοράς Ενέργειας
στο εγγύς μέλλον. Όλες οι πλευρές
συμφώνησαν όπως επικεντρωθούν
οι προσπάθειες στη στήριξη της
ΑΗΚ ώστε να στεφθεί με επιτυχία η
μεγάλη αυτή προσπάθεια μεταρρύθμισης προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.
• Να μην κατατεθεί κανένα νομοσχέδιο στο ενδιάμεσο διάστημα το
οποίο να εμποδίζει ή και να αντιστρατεύεται την προαναφερθείσα
προσπάθεια της ΑΗΚ κατά οποιοδήποτε τρόπο.
• Να αφαιρεθεί η ΑΗΚ από το
Νομοσχέδιο «Ο Περί Δημόσιων
Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος» (όπως μας ανάφερε στη συνάντηση ο Υπουργός
ΕΕΒΤ, αφού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών, το νομοσχέδιο ΔΟΚΕ θα
αποσυρθεί).

3

Η προσπάθεια ν' αλλάξει ή να ελέγξει κανείς
τους άλλους. Η περίοδος των γιορτών είναι το
κατεξοχήν χρονικό διάστημα που περνάει κανείς
πολύ χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους και μπορεί να παρατηρήσει τη συμπεριφορά τους ή να
θυμηθεί το πώς είχαν φερθεί σε αντίστοιχες γιορτινές περιόδους. Όταν οι γύρω μας δε συμπεριφέρονται όπως εμείς θα θέλαμε (είτε στη διάρκεια των
γιορτών είτε σε άλλη χρονική περίοδο), συχνά καταλαμβανόμαστε από μια έντονη επιθυμία να τους
αλλάξουμε ή να ελέγξουμε τη συμπεριφορά τους.
Όταν δεν το καταφέρνουμε (που είναι και το πιο
πιθανό) θυμώνουμε κι απογοητευόμαστε. Συνήθως
δεν είναι η συμπεριφορά των άλλων καθ' αυτή που
μας ενοχλεί, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δε
μπορούν να σκέφτοναι, αισθάνονται και να συμπεριφέρονται όπως εμείς θέλουμε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Σε συνεχή επαγρύπνιση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ
για υλοποίηση της συμφωνίας των συντεχνιών τους με τον Πρόεδρο
Δικαίου κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων που παραχώρησε στην
Κυπριακή Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περαιτέρω, υπογραμμίζουν τις

της ΑΗΚ σε ένα καθετοποιημένο
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.
Η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί
με την αρωγή της Πολιτείας και
τον έλεγχο της ΡΑΕΚ, πράγμα που
θα έχει θετικές επιπτώσεις στη

• Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία
συμπλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή και των αναγκαίων
θέσεων της Ιεραρχικής Δομής του
Οργανισμού για την επιτυχή εφαρμογή του Λειτουργικού και Λογιστικού Διαχωρισμού.
Οι συντεχνίες της ΑΗΚ, καταλήγει η
ανακοίνωση, θα παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις αναμένοντας
από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση
της Αρχής όπως με ενέργειες τους
διασφαλίσουν την εφαρμογή των
οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στελέχωση νοσοκομείων με ωρομίσθιο προσωπικό

Σ

ε συμφωνία κατέληξαν οι
συντεχνίες ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και
ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ με την Κυβέρνηση σε
σχέση με τη στελέχωση των νοσοκομείων με ωρομίσθιο προσωπικό.
Σε συνάντηση των δύο συντεχνιών
την περασμένη Τρίτη 12 Απριλίου
με τους υπουργούς Οικονομικών
και Υγείας Χάρη Γεωργιάδη και
Γιώργο Παμπορίδη συμφωνήθηκε
όπως η κυβέρνηση προχωρήσει
στην πλήρωση 130 μονίμων κενών

www.sek.org.cy,

θέσεων.
Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε όπως
από 1/1/16 να συμπληρώνονται
όλες οι θέσεις που θα κενώνονται
στα επαγγέλματα βάρδιας. Θα
συνεχίσει επίσης να ισχύει η διαδικασία που εφαρμόζεται από το
2015 για να καλύπτονται με έκτακτο προσωπικό οι περιπτώσεις
εργαζομένων που απουσιάζουν με
χρόνιες άδειες ασθενείας.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

