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AP. ΦYΛΛOY 2907
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ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η

νεοεκλεγείσα ηγεσία της
ΣΕΚ
διαβεβαιώνει
ότι
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον θεσμό της Τριμερούς
Συνεργασίας και στα εργασιακά θέσμια. Ταυτόχρονα εκφράζει τον σεβασμό της στο
σύστημα εργασιακών σχέσεων
που λειτουργεί επωφελώς για
δεκαετίες και το οποίο εδράζεται στον Κοινωνικό Διάλογο
που διαφύλαξε την εργατική
ειρήνη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ διατύπωσαν έντονη ανησυχία για
τη συνεχιζόμενη τακτική μεγάλης μερίδας εργοδοτών να
καταστρατηγούν τη συλλογική
σύμβαση ή και να παρακωλύουν τη διαδικασία ανανέωσης
της. Επέκριναν τους εργοδότες

που προωθούν το φαινόμενο
του ατομικού συμβολαίου
εργασίας με όρους υποδεέστερους της συλλογικής σύμβασης, κατά παρέκκλιση του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

• Διαβεβαίωση της νεοεκλεγείσας γενικής γραμματείας της ΣΕΚ

• Σαφή μηνύματα
συνέδρων προς εργοδότες
και Κυβέρνηση
Έστειλαν ισχυρό το μήνυμα ότι
δεν πρόκειται να ανεχθούν
κρούσματα υπόσκαψης του
εργασιακού συστήματος, διαμηνύοντας ότι ο σεβασμός του
θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και η εφαρμογή του
συνόλου των προνοιών του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων
προκειμένου να διαφυλαχθεί η
υγιής λειτουργία των Εργασια-

κών Σχέσεων, αποτελεί ύψιστη
ευθύνη όλων.
Τέλος, καλούν την υπουργό
Εργασίας ως θεματοφύλακα

του θεσμού των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων να αναλάβει τις ευθύνες της
θωρακίζοντας το κύρος και

Ο

Οι τεχνικές επιτροπές του ILO έθεσαν κάτω από
το μικροσκόπιο τους καίρια ζητήματα που προάγουν μεταξύ άλλων την κοινωνική δικαιοσύνη,
τον κοινωνικό διάλογο, ως μέσο επίλυσης εργατικών διαφορών και την αξιοπρεπή απασχόληση. Σημειώνεται πως το ILO προβαίνει σε επι-

σκόπηση των ενεργειών που έχουν αναληφθεί
από τα κράτη μέλη, σε μορφή κύρωσης διεθνών
συμβάσεων εργασίας, νομοθεσιών, πολιτικών
και προγραμμάτων.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας μετέβη προχθές
Δευτέρα στη Γενεύη για να συμμετάσχει στις
καταληκτικές εργασίες της Συνόδου. Την πρώτη
εβδομάδα, εκπροσώπησε τη ΣΕΚ ο διευθυντής
της Συνδικαλιστικής Σχολής Νίκος Νικολάου.
Την κυβέρνηση εκπροσωπεί η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Στη σύνοδο συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι
της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ.

Σελ. 7

Α. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Η ΣΕΚ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ Δ.Γ.Ε.
λοκληρώνονται στις 11 Ιουνίου οι εργασίες
της 105ης συνόδου του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (ILO) που διεξάγονται στη Γενεύη με τη
συμμετοχή 187 αντιπροσώπων εργαζομένων,
εργοδοτών και Κυβερνήσεων. Οι εργασίες άρχισαν στις 30 Μαϊου με τίτλο: «Χτίζοντας το μέλλον με αξιοπρεπή εργασία».

τον ρόλο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Οι εργαζόμενοι έχουν δείξει τεράστια
ωριμότητα στα χρόνια της κρίσης

Ο

νέος γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας μίλησε στην εφημερίδα
«Καθημερινή» για τη μεγαλύτερη εργασιακή του ανησυχία,
παρουσίασε τη θέση του για τις απεργίες, εξέφρασε την άποψή
του για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου και άλλα εργασιακά
ζητήματα που προκύπτουν ή προέκυψαν.
Στέλνει όμως θετικό μήνυμα, ότι διαβλέπει το μέλλον από εδώ
και πέρα πιο αισιόδοξο για τα εργασιακά και την οικονομία.
Λαμβάνοντας τα ηνία της ΣΕΚ, αξιολογεί ότι η ίδια η συντεχνία
έχει διανύσει ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια της
μεγάλης οικονομικής ύφεσης και της εφαρμογής του μνημονίου.
(Σελ. 14)

Συνέδριο πλεονάζουσας δημοκρατίας

Η

ΣΕΚ με εκλελεγμένη νέα ηγεσία που αποτελεί το
προϊόν της ετυμηγορίας των 456 συνέδρων βαδίζει σε μια νέα εποχή. Το Κίνημα αυτές τις ώρες ζει
στον απόηχο του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου, το
οποίο κατά γενική ομολογία, υπήρξε συνέδριο πλεονάζουσας δημοκρατίας.
Από το βήμα του Συνεδρίου, ελεύθερα ακούστηκε η
οργανωμένη φωνή της κοινωνίας των πολιτών,
όπως αυτή απεικονίζεται και καταγράφεται από
ανθρώπους – εργαζόμενους που αντιπροσωπεύουν
όλα τα φάσματα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ξενοδοχοϋπάλληλοι, οικοδόμοι, κυβερνητικοί εργάτες, ιδιωτικοί και ημικρατικοί υπάλληλοι μέσα από
τα μικρόφωνα του Συνεδρίου, εξέφρασαν την αγωνία

• 456 σύνεδροι έλεγξαν το παρελθόν
και καθόρισαν το μέλλον της ΣΕΚ
τους για το σκληρό σήμερα και την ανησυχία τους
για την αβεβαιότητα του αύριο, που θα είναι δύσκολο, παρά το ότι στον ορίζοντα άρχισε δειλά – δειλά
να φαίνεται θετικότητα στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Συνολικά 456 σύνεδροι ενέκριναν συγκεκριμένα
ψηφίσματα και καθόρισαν την πολιτική για την επόμενη τετραετία. Μια πολιτική φιλόδοξη και πολυδιάστατη που η νέα Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, φιλοδοξεί να μετατρέψει σε πράξη, με πνεύμα ευθύνης και
διεκδίκησης.
Μακριά από ακρότητες και κομματικές ή άλλου
είδους εξαρτήσεις, η ΣΕΚ θα στηρίξει το σήμερα και
θα διεκδικήσει το αύριο, προς όφελος των χιλιάδων
μελών της, υπηρετώντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία του τόπου και του λαού.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η θετική αύρα της εκλογής Δ. Συλλούρη

Οι ήρωες Έλληνες
πιλότοι της ΕΠΑ

Θ

α το ξαναπούμε και νομίζουμε ότι εκφράζουμε την άποψη, την εκτίμηση και τη βαθιά
αγάπη όλων των Ελλήνων: Οι πιλότοι της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι υπερήρωες.
Εδώ και χρόνια αποτελούν την πιο σημαντική
αποτρεπτική δύναμη ενάντια στον τουρκικό
επεκτατισμό. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία
είναι ο χαλύβδινος, αποτελεσματικός θώρακας
της Ελλάδας μας. Ιδού ποια προειδοποίηση
έστειλε ο αρχηγός ΓΕΑ στους Τούρκους:
«Θα μας βρίσκετε μπροστά σας κάθε φορά που
προσπαθείτε να κατοχυρώσετε τις παράλογες
και άνομες επιδιώξεις σας», ήταν το μήνυμα του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
προς την Τουρκία από την Κάρπαθο, όπου βρέθηκε για το μνημόσυνο του πιλότου Κώστα
Ηλιάκη. Το αυστηρό σχόλιο του αντιπτέραρχου
Χρ. Βαΐτση ήρθε ως απάντηση στις συνεχείς
τουρκικές προκλήσεις με τις παραβιάσεις του
εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά. Με
αφορμή τις τουρκικές διεκδικήσεις για τον
θάνατο Τούρκου πιλότου το 1996, ο αντιπτέραρχος Χρ. Βαΐτσης σχολίασε:
«Ζητήσατε αποζημίωση για τον θάνατο του
δικού σας Τούρκου πιλότου και πάντα ζητάτε
χρήματα για δημιουργία εντυπώσεων. Εμείς δεν
ζητήσαμε αποζημίωση, διότι η αξία του Ηλιάκη
είναι ανεκτίμητη. Μην προκαλείτε, μην παίζετε
με τη φωτιά, διότι η φωτιά θα γίνει ανεξέλεγκτη
για εσάς εάν την ανάψετε». Έτσι πρέπει να
μιλούν οι πραγματικοί ηγέτες. Να εννοούν και,
αν παραστεί ανάγκη, να υλοποιούν όσα διακηρύσσουν. Αλλά ποιοι ηγέτες στη δύστηνη Ελλάδα μας…
Σ.Ι., «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Ί

σως η διασημότερη σκηνή της ταινίας «Άρωμα Γυναίκας» είναι το τανγκό που χόρεψε ο Αλ Πατσίνο με την
πανέμορφη Γκαμπριέλ Ανουάρ.
Ο τίτλος της ταινίας, «Άρωμα Γυναίκας», αναφέρεται στην ικανότητα του
πρωταγωνιστή να εντοπίζει τις όμορφες γυναίκες αποκλειστικά από το
άρωμά τους.

Της Δέσποινας Ησαΐα -

Ε

υοίωνες προοπτικές που θα
αποβούν άκρως επωφελείς στην
προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης του πολιτικού λόγου εκπέμπουν οι πρώτες δηλώσεις του νεοεκλεγέντα προέδρου της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη. «Έχουμε λάβει
το μήνυμα της κοινωνίας ότι ζούμε
σε εποχή έργων και όχι λόγων» τόνισε ο κ. Συλλούρης μόλις παρακάθη-

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

σε στο προεδρείο της Βουλής προσθέτοντας πως «νοιώθουμε αυξημένο καθήκον να εργασθούμε όλοι για
πιο πολλές συναινέσεις ώστε να
βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να
κάνουμε το κοινοβούλιο πιο αποτελεσματικό.»
Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα,
διατύπωσε δέσμη καινοτομιών και
σειρά εξαγγελιών για πιό αποτελεσματική λειτουργία του νομοθετικού
σώματος. Οι σημαντικότερες εξαυτών αφορούν, επιβολή προστίμου
για απουσίες βουλευτών από τις
συνεδρίες των Επιτροπών και της
Ολομέλειας, συνεργασία με τους
θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών, αύξηση του χρόνου για εποικοδομητικό διάλογο, εξοικονόμηση
λειτουργικών κόστων, αξιοποίηση
του αξιόλογου προσωπικού της
Βουλής και εκλαίκευση της νομοθεσίας προκειμένου να γίνεται πιο

κατανοητή στο ευρύ κοινό και κατά
τρόπο που θα αποφεύγεται η πολυνομία και κακονομία.

Πως μπορεί μια γυναίκα να αντέξει τη
σκληρή πίεση της θέσης που διεκδικεί;
Πως είναι δυνατόν μια γυναίκα, ώρες
ακατάλληλες να εξέρχεται της οικίας
της για γεύματα εργασίας;

Κάθε φορά που μια γυναίκα προσπαθεί
να ανέβει στα σκαλιά της ιεραρχίας ο

Μήπως ο σύζυγος κατάντησε ο προαγωγός της;

• Κάθε φορά που μια γυναίκα προσπαθεί να ανέβει στα σκαλιά
της ιεραρχίας ο υπόγειος πόλεμος βρίσκεται στο απόγειο του
υπόγειος πόλεμος βρίσκεται στο απόγειο του.

Άρωμα γυναίκας στη Βουλή, άρωμα
γυναίκας στο υπουργείο Εργασίας,
άρωμα γυναίκας όταν πάτησε το πόδι
της η σιδηρά κυρία της ΤΡΟΪΚΑ, η Ντέλια Βερκουλέσκου την οποία μετονομάσαμε Δρακουλέσκου, γιατί απλά ως
γυναίκα τεχνοκράτης έκανε με σοβαρό-

Αρχίζει η πολεμική με αδίστακτα
πικρόχολα και ανεπίτρεπτα σχόλια τα
οποία αναδεικνύουν τις ζωώδεις
συμπεριφορές ανθρώπων που διεκδικούν ενδεχομένως την ίδια θέση με το
«γύναιο» το οποίο αποτόλμησε το
μεγάλο βήμα.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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 αν ο πόλεμος αυτός στην τελική δεν
αποδώσει και η υποψήφια κατορθώσει
να εισέλθει σε ανδροκρατούμενα έδρανα, η κριτική λαμβάνει πλέον μια καινούργια μορφή.
Στο μικροσκόπιο των πικρόχολων σχολίων εισέρχεται αποκλειστικά η εξωτερική εμφάνιση, το μαλλί, η περιφέρεια
της μέσης, το βάψιμο των χειλιών, αν

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

Έχοντας αυτά κατά νούν και με
δεδομένη την έξωθεν καλή μαρτυρία,
φρονούμεν ότι η εκλογή του στο
αξίωμα του προέδρου της Βουλής
θα αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη για

• Ο νέος πρόεδρος της Βουλής
μπορεί να συμβάλει
καταλυτικά στην εξυγίανση
του πολιτικού βίου

Σε δύσκολές εποχές για το πολιτικό
του μέλλον, ο Δ. Συλλούρης δεν
δίστασε να προτάξει διαφορετικό
λόγο σε κρίσιμα θέματα, από αυτόν
της ηγεσίας του κόμματος μέσα στο
οποίο ανδρώθηκε πολιτικά, επιλέγοντας το δικό του μοναχικό,
δύσβατο δρόμο. Στην πολυκύμαντη
πολιτική του πορεία, διαπιστώνεται
ότι παρέμεινε σταθερά στρατευμένος σε θέματα αρχών τόσο στο
Κυπριακό όσο και στα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Η
ενεργός και αποφασιστική εμπλοκή
του ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών για εξέταση του τραπεζικού εγκλήματος και
της οικονομικής κατάρρευσης του
τόπου, ανέβασαν σημαντικά τις
μετοχές του στο πολιτικό χρηματιστήριο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδο. Περαιτέρω, η σκληρή κριτική που άσκησε τα τελευταία χρόνια
στην τραγική διακυβέρνηση Χριστόφια αλλά και η συμπόρευση του με
την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη

τητα και πειθαρχία τη εργασία της. Δεν
χαζογελούσε και τη χαρακτηρίσαμε
ψυχρή, κρατούσε όπως όφειλε, χαρακτήρα και της προσάψαμε πως η
Κύπρος διαθέτει ομορφότερες γυναίκες.

Μια κοινότυπη διατύπωση που κυριαρχεί στη ζωή μας σε καθημερινή βάση.

σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για
έγκριση των Μνημονιακών νομοσχεδίων, φιλοτέχνησαν θετικά την
πολιτική εικόνα του.

Είναι γεγονός ότι ο Δημήτρης Συλλούρης με τις πολύπλευρες εμπειρίες του ως ο βουλευτής με την
μακρότερη κοινοβουλευτική θητεία
αλλά και με την πολιτική ευτολμία
που τον διακατέχει, μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην διαμόρφωση
ενός νέου πολιτικού χάρτη με θετικό
αντίκτυπο
στην ποιότητα της
δημοκρατίας και στον τόπο ευρύτερα.

Όταν το άρωμα γυναίκας αναδύεται
από τα ψηλά δώματα της ιεραρχίας

Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

τη χώρα και το λαό. Ο Δ. Συλλούρης
που αναμφισβήτητα διακρίνεται για
την εργατικότητα του, τις οργανωτικές του ικανότητες αλλά και την
προσκόλληση του στην αρχή της
κοινωνικής δικαιοσύνης, πιστεύουμεν πώς μπορεί να επιτελέσει μνημειώδες έργο για κοινωνικοοικονομική ανόρθωση, πολιτικό εκσυγχρονισμό προς όφελος της κοινωνίας,
της χώρας και του λαού που ασφυκτιούν στη δίνη της φτώχειας και
του πνευματικού υποσιτισμού.
Μάλιστα αν λάβουμε υπόψιν τις
σαφείς τοποθετήσεις του συνόλου
των κομματικών ηγετών ότι θα σταθούν συναινετικά στο πλευρό του
νέου προέδρου της Βουλής για
ουσιαστική αναβάθμιση του καταρρακωμένου κύρους του κοινοβουλίου, τότε δικαιούμαστε να προσδοκούμεν σε εξυγίανση του πολιτικού
βίου και ξημέρωμα ενός καλύτερου
αύριο.

το ντύσιμο είναι κομψό ή άκομψο…
Κανείς όμως δεν κάνει μνεία στα προσόντα, τις δεξιότητες, την ευστροφία,
την ευελιξία και την ικανότητα της
γυναίκας που κατόρθωσε με την αξία
της να τιμά τη θέση που έλαβε.
Όλα τα πιο πάνω απλά τίθενται ως
προβληματισμός για τον τρόπο που η
κοινωνία και οι άνθρωποι της, αντιμετωπίζουν τη γυναικεία παρουσία στα
καθημερινά δρώμενα.
Ευελπιστώ πως κάποια στιγμή πως
σύντομα η μυρωδιά του αρώματος κάθε
γυναίκας θα αναδύεται από τα ψηλά
δώματα της ιεραρχίας κάθε οργανισμού
και κάθε ιδιωτικής ή κυβερνητικής υπηρεσίας.
Όσον αφορά τον κοινότυπο χαρακτηρισμό «Άρωμα Γυναίκας» εμένα προσωπικά δε με ενοχλεί καθόλου, γιατί η αξία
ενός ανθρώπου προσμετράτε με τη
εσωτερική του παιδεία και όχι με τη
δύναμη και την ένταση του αρώματος.

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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Συνέντευξη απερχόμενου γενικού γραμματέα ΣΕΚ Νίκου Μωϋσέως στην εφημερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Ο

Νίκος Μωυσέως, μετά τη
συμπλήρωση σχεδόν μισού
αιώνα συνδικαλιστικής δράσης και προσφοράς, προχθές
παρέδωσε τη σκυτάλη της ηγεσίας της ΣΕΚ. Η ομιλία του από
το βήμα του 28ου παγκύπριου
συνεδρίου της Συνομοσπονδίας
ήταν η καταληκτική. Με αυτή
έκλεισε ένας κύκλος μακράς
διαδρομής. Ο τέως γ.γ. της ΣΕΚ
δηλώνει ότι πρωταρχικός του
στόχος ήταν η προάσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απευθυνόμενος δε προς
τον διάδοχό του, τον καλεί να
συνεχίσει στην πορεία με
δυναμισμό και οδοδείκτη τα
συμφέροντα των μισθωτών.
• Βρίσκεστε στο συνδικαλιστικό κίνημα από το 1972 και
στην ηγεσία της ΣΕΚ από το
2006, τι αποκομίσατε, τι κερδίσατε και τι δώσατε σε αυτή
τη μακρά πορεία;
Φέτος συμπληρώνω με τη βοήθεια του Θεού 44 χρόνια συνεχούς συνδικαλιστικής ζωής και
δράσης. Για εμένα η έννοια του
συνδικαλισμού είναι ταυτόσημη με την έννοια της προσφοράς προς τον τόπο και πρώτιστα προς τους εργαζόμενους.
Η ζωή του συνδικαλιστή είναι
δύσκολη και ο δρόμος είναι
μόνιμα ανηφορικός. Είναι μια
ζωή γεμάτη άγχος, έγνοια και
αγωνία για την ευημερία των
ανθρώπων που σε εμπιστεύονται να τους εκπροσωπείς και
να διεκδικείς τα συμφέροντά
τους. Συνάμα, βέβαια, είναι και
η ικανοποίηση και η χαρά όταν
πετυχαίνεις τους στόχους που
θέτεις. Όταν κατορθώνεις
βήμα-βήμα να βελτιώσεις το
βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων που τάχθηκες να υπηρετήσεις. Η παρουσία μου στα συνδικαλιστικά δρώμενα μου δίνει
αναγνωρισιμότητα, με θετικά
και αρνητικά επακόλουθα.
Αισθάνομαι ότι δεν ήμουν ένας
περαστικός άνθρωπος σε αυτή
τη ζωή, αλλά η διαδρομή ήταν
δημιουργική, πρόσφερα υπηρεσίες, πολλές ή λίγες, στους
συμπατριώτες μου και αυτό με
γεμίζει ικανοποίηση. Συνέβαλα
και εγώ με τον δικό μου τρόπο
στη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, των όρων απασχόλησης και στην ποιότητα ζωής
των μισθωτών του τόπου μου.
• Ποια περίοδο ξεχωρίζετε ως
τη δυσκολότερη στη συνδικαλιστική δράση σας και ποια
θεωρείτε τη μεγαλύτερη επιτυχία σας;
Δύο ήταν οι δυσκολότερες
περίοδοι της συνδικαλιστικής
μου δράσης. Η μία κατά την
εισβολή, όταν χιλιάδες μέλη
της ΣΕΚ έγιναν πρόσφυγες και
αναζητούσαν τρόπους επιβίωσης, να στεγαστούν, να ντυθούν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
πως νοικοκυραίοι άνθρωποι
περίμεναν στωικά στη σειρά

Ο συνδικαλισμός είναι ταυτόσημος
της προσφοράς

Οι καιροί είναι δύσκολοι και
πονηροί και κανένας από
μόνος του δεν μπορεί να
εξασφαλίσει επαρκή κατοχύρωση δικαιωμάτων και
εργασιακών συνθηκών και
κατά συνέπεια ευημερία. Οι
εργαζόμενοι εντασσόμενοι
στις συντεχνίες αποκτούν
ικανοποιητική εκπροσώπηση, επωφελούνται από τα
αγαθά μιας συλλογικής σύμβασης (ταμεία προνοίας και
ευημερίας, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 13ος μισθός,
άδεια κτλ.). Άλλωστε, κανένας δεν πρέπει να ξεχνά πως
«εν τη ενώσει η ισχύς».

να τους δώσουμε μερικά
ρούχα, που σε συνεργασία με
την Υπηρεσία Μέριμνας, παραλαμβάναμε από τον Ελληνισμό
της διασποράς.
Στις πιο πρόσφατες ημέρες,
χωρίς αμφιβολία, εξαιρετικά
δύσκολη υπήρξε η περίοδος
διαχείρισης της οικονομικής
κρίσης και του τροϊκανού μνημονίου. Δεν θα ξεχάσω όλες
εκείνες τις χρονικές στιγμές,
που δεν ήταν και λίγες, όταν η
εργοδοτική αυθαιρεσία εκδηλωνόταν κατά τρόπο πρωτοφανή και πρωτόγνωρο παραβιάζοντας τις συλλογικές συμβάσεις.
Θεωρώ ότι επιτυχία για τον
συνδικαλιστή είναι η κάθε
στιγμή που παράγει έργο χρήσιμο και ωφέλιμο για τον
συνάνθρωπό του. Χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου είναι το γεγονός ότι
περάσαμε την κρίση και διατηρήσαμε το Κίνημά μας δυνατό
και ενωμένο και συνεχίζουμε
να προχωρούμε μπροστά, για
να ξανακερδίσουμε αυτά που
απολέσαμε στα μνημονιακά
χρόνια. Στόχος πάντα είναι να
δώσουμε αξιοπρεπή εργασία,
ευημερία και ποιότητα ζωής
στις οικογένειες των μισθωτών.
• Το συνδικαλιστικό κίνημα
ήταν σε αμυντική διάταξη και
επικρίθηκε από εργαζόμενους, με την έξοδο της οικονομίας από το Μνημόνιο οι
μισθωτοί να αναμένουν επιθετική πολιτική διεκδίκησης
δικαιωμάτων;
Θεωρώ ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα όλα τα χρόνια συμπεριφέρθηκε με υπευθυνότητα για
να προστατεύσει την Κύπρο
και τον λαό της. Στην τραγωδία του 1974, αλλά και στη
σημερινή οικονομική καταστροφή, θέσαμε πάνω από όλα
το δημόσιο συμφέρον, μακριά
από εγωισμούς, ακρότητες και
κομματικές εξαρτήσεις. Δεν
ήταν θέμα αμυντικής τακτικής.
Ήταν θέμα υπευθυνότητας και
αγάπης για τον τόπο μας.
Σήμερα με την έξοδο της οικονομίας από το μνημόνιο και τη
σταδιακή βελτίωση του ρυθμού
ανάπτυξης, η ΣΕΚ νομιμοποιείται να διεκδικεί για τα μέλη της
επαναφορά των μισθών και
ωφελημάτων στα προ κρίσης
επίπεδα. Με αυτή την πολιτική
απόφαση, κινούμαστε στα
πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους και
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις
ανάγκες, τα δεδομένα και τις
ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρηματικής μονάδας ξεχωριστά.
Είναι με ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι εργοδότες αντα-

• Γιατί ένας νέος εργαζόμενος να συνδικαλιστεί
σήμερα;

ποκρίνονται
μας.

στα

αιτήματά

• Παρά τη μικρή κάμψη της
ανεργίας, εντούτοις ο δείκτης
παραμένει σε υψηλό επίπεδο,
τι πρέπει να γίνει;

• Η ζωή του συνδικαλιστή
είναι δύσκολη και
ο δρόμος μόνιμα
ανηφορικός

Η μείωση της ανεργίας θα
επέλθει με την ανάπτυξη που
καταγράφει θετικό πρόσημο
και με την προσέλκυση ντόπιων και ξένων επενδύσεων
που θα δημιουργήσουν θέσεις
απασχόλησης. Νέες θέσεις
εργασίας μπορούν επίσης να
δημιουργηθούν μέσα από την
υλοποίηση των κυβερνητικών
έργων, που εξήγγειλε πρόσφατα, σε κάθε επαρχία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, όμως, πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, έτσι
που να αντικατασταθούν ξένα
εργατικά χέρια με κυπριακά και
αυτό θα γίνει εάν οι κοινοτικοί
εργαζόμενοι δεν είναι θύματα
εκμετάλλευσης και δεν αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό.
• Πώς εξελίσσεται η διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων;

Εξελίσσεται ομαλά, αρκετές
συμβάσεις έχουν ήδη ανανεωθεί με καλά αποτελέσματα για
τους εργαζόμενους. Με ικανοποίηση δηλώνω ότι αρκετοί
εργοδότες επέδειξαν πνεύμα
συνεργασίας και προχώρησαν
σε επαναφορά μισθών και
ωφελημάτων για το προσωπικό τους.
Θέλω να ελπίζω ότι και άλλοι
εργοδότες θα μιμηθούν αυτή
την υπεύθυνη συμπεριφορά
προς όφελος της εργασιακής
ομαλότητας.
• Ποια παρακαταθήκη αφήνετε στον διάδοχό σας, πώς
θα τον καθοδηγούσατε να
λειτουργήσει;
Επειδή τα «πάντα ρει», θα
έλεγα ότι ο διάδοχός μου πρέπει να είναι ευέλικτος, να
ακούει και να συμβουλεύεται
σωστούς συνεργάτες, να διεκδικεί με δυναμισμό τα δικαιώματα των χιλιάδων μελών της
ΣΕΚ και να διαφυλάξει ως
κόρην οφθαλμού την ιστορία
και την ανεξαρτησία του Κινήματος, το οποίο κατάφερε να
λειτουργεί μακριά από κομματικές και άλλες εξαρτήσεις. Θα
πρέπει να είναι παράδειγμα
προς μίμηση και να κινηθεί
μακριά από εκπτώσεις σε
θέματα αρχών και αξιών.
Στον Άγιο Θεόδωρο θα ρίχνω
τα δίχτυά μου.
• Με ποιον υπουργό Εργασίας
θα λέγατε ότι είχατε την πιο
παραγωγική συνεργασία;

Στη διάρκεια της υπηρεσίας
μου ως γ.γ. της ΣΕΚ, από το
2006 ώς σήμερα, είχα την τιμή
και τη χαρά να συνεργαστώ με
τέσσερις υπουργούς Εργασίας.
Ήταν οι Χρίστος Ταλιαδώρος,
Αντώνης Βασιλείου, Σωτηρούλα Χαραλάμπους και Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Είχα άριστη
συνεργασία με όλους, είναι
δύσκολο να διαχωρίσω τη
συνεργασία αυτή. Ξέρετε το
Υπουργείο Εργασίας είναι το
δεύτερο σπίτι των συνδικαλιστών και των κοινωνικών
εταίρων. Υπάρχει μια κουλτούρα που διέπει τις σχέσεις των
εταίρων πολύ υποβοηθητική
και ο διάλογος για σημαντικά
θέματα που αφορούν τα τρία
μέρη είναι συνεχής, καρποφόρος και εδράζεται στην καλή
πίστη. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, κρίνω τη συνεργασία μου
με όλους τους υπουργούς εξαιρετική και τους ευχαριστώ.
• Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον χρόνο μετά την
αποχώρησή σας;
Φτάνω στο τέλος μιας πορείας
σχεδόν μισού αιώνα. Πάντοτε
προετοιμαζόμουν για το τέλος
αυτής της πορείας. Θεωρώ,
όμως, ότι δεν υπάρχει τέλος
στη δράση ενός συνδικαλιστή.
Η σύνδεση με το Κίνημα θα
συνεχίσει, όπως πρέπει να
υπάρχει μεταξύ ενός πρώην
γενικού γραμματέα και του
Κινήματος.
Επιθυμία μου είναι να απολαύσω αυτά που μου έλειψαν όλα
αυτά τα χρόνια, δηλαδή πρώτιστα την οικογένειά μου και
τα εγγόνια μου. Θέλω, ακόμη,
να ασχοληθώ περισσότερο με
τα ενδιαφέροντά μου, όπως το
κυνήγι, τα σκυλιά μου, το
ψάρεμα και βέβαια θα ασχοληθώ με το κτήμα μου, που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο. Ο
χρόνος μου θα μοιράζεται
μεταξύ της Λάρνακας και του
Αγίου Θεοδώρου, που είναι το
χωριό που γεννήθηκα και μου
έλειψε πάρα πολύ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ

ην Παρασκευή 3 Ιουνίου
άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη των 3000 συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική
Φρουρά.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός
Άμυνας Χριστόφορος Φωκαίδης είπε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει ολοκληρώσει όλη τη
σχετική διαδικασία. Ως εκ τούτου την Παρασκευή 3 Ιουνίου
ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, χωρίς εμπόδια.
Η διαδικασία ανέφερε, θα
διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου
και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την
ειδική ιστοσελίδα που έχει
δημιουργηθεί τόσο για σκοπούς αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των στοιχείων αλλά
και για σκοπούς διαφάνειας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Άρχισε στις 3 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για πρόσληψη 3,000 οπλιτών
το κριτήριο θα είναι ο βαθμός
απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, για όσους βεβαίως πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να
είναι κάτω των 32 ετών, να
έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία με κατηγορία σωματικής ικανότητας

Ι1 ή Ι2, να έχουν απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης και να
έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
Στην συνέχεια ο Υπουργός
αναφέρθηκε σε μια σειρά από
ωφελήματα που υπάρχουν και
για τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημι-

Το Υπουργείο Άμυνας επεξεργάζεται τροποποιητικό
νομοσχέδιο έτσι ώστε σε επόμενες προκηρύξεις
να μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και
οι εθνοφρουροί που υπη-

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ.Φωκαίδης τόνισε ότι
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο
στη διαφάνεια όσο και στην
αξιοκρατία γι αυτό και απόλυ-

Τ
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«Κυπριακή Πύλη Διά Βίου
Μάθησης»

ο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της νέας Διαδικτυακής
Υπηρεσίας «Κυπριακή Πύλη
Διά Βίου Μάθησης», η οποία
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Δικτυωθείτε
και Εξελιχθείτε» που συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Η ανάπτυξη και λειτουργία της νέας Διαδικτυακής
Υπηρεσίας προσφέρεται δωρεάν και εντάσσεται στο
πλαίσιο της προσπάθειας του ΚΕΠΑ για προώθηση
της Διά Βίου Μάθησης στον τόπο μας. Η διεύθυνση
της ιστοσελίδας είναι: www.kepa.gov.cy/mathisi
Η εν λόγω Υπηρεσία περιλαμβάνει
• Έναρξη λειτουργίας
ευρετήριο
προτης νέας διαδικτυακής
γ ρ α μ μ ά τ ω ν
υπηρεσίας
κατάρτισης που
προσφέρονται
στην Κύπρο από ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα και
θα παρέχει στα μέλη της (επιχειρηματία, εργαζόμενο,
αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και στον οποιοδήποτε
πολίτη) μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και
εξατομικευμένης ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού στην Κύπρο. Τα εγγεγραμμένα μέλη της
Υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα
δικά τους πεδία ενδιαφερόντων (ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ανά θεματική ενότητα) και να
λαμβάνουν, έτσι, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο,
προσωπική ενημέρωση από ιδρύματα κατάρτισης και
άλλους αρμόδιους οργανισμούς.
Η λειτουργία της Πύλης αναμένεται ότι θα συμβάλει
ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση του πολίτη για
τις δυνατότητες και ευκαιρίες επιμόρφωσης και
κατάρτισης που προσφέρονται στην Κύπρο και θα
βοηθήσει τους εγγεγραμμένους φορείς να μειώσουν
σημαντικά τον χρόνο και το κόστος που χρειάζονται
για να ενημερώσουν τους πολίτες και να προωθήσουν
τις δραστηριότητές τους, βελτιώνοντας έτσι την
παραγωγικότητά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με
τον Λειτουργό Παραγωγικότητας Α΄ του ΚΕΠΑ κ.
Νίκο Φιλίππου στο τηλ. 22 806111 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy.

ρετούν αυτή τη στιγμή
τη στρατιωτική τους
θητεία αλλά και γυναίκες

ουργηθεί.
Ο μηνιαίος μισθός θα είναι
1127 ευρώ και θα δίδεται 13ος,
ένας χρόνος δοκιμαστικός με
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι
και 10 χρόνια, δικαίωμα φιλοδωρήματος, άδειες ανάπαυσης, άδειες ασθενείας, δωρεάν
στρατιωτικές στολές και άλλα
εφόδια, δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δωρεάν διακίνηση, και μια σειρά
από επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως είναι το Σχέδιο
Σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50%, η δυνατότητα εξασφάλισης υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή
μεταπτυχιακού σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, η δυνατότητα
απόκτησης
διπλωμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης

και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις
στο στρατό και την αστυνομία
και πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.
Ο Υπουργός ενημέρωσε ακόμα
ότι μετά από την ταχύρρυθμη
βασική εκπαίδευση 3 εβδομάδων θα απονεμηθεί στους συμβασιούχους ο βαθμός του
δεκανέα ενώ σε μεταγενέστερο
χρόνο δύναται να τους αποδοθεί ο βαθμός του λοχία.

Στοιχεία της Eurostat για την κατάσταση των πολιτών και στην Κύπρο

Το 25,1% αντιμετωπίζουν φτώχια
T

o 54% των Κυπρίων ζουν σε
πόλεις, το 69,2% απασχολούνται και το 25,1% αντιμετωπίζουν
τη φτώχια.
Περίπου 280.000 Κύπριοι κατοικούν σε πόλεις, 113.000 σε κωμοπόλεις και προαστιακές περιοχές
και 124.000 στις αγροτικές περιοχές της χώρας, αντιπροσωπεύοντας το 54%, 22% και 24% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία που
έδωσε χθες στη δημοσιότητα η
Eurostat, με την ευκαιρία της έγκρισης της λεγόμενης «αστικής ατζέντας της ΕΕ», από τα κράτη-μέλη
στο Άμστερνταμ.

(54%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, περίπου 1 στα 5 άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών ζούσαν σε
πόλεις στη Σλοβακία, τη Σλοβενία
και το Λουξεμβούργο.
Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, 70,0% των
κατοίκων πόλεων, ηλικίας 20 έως
64 ετών, απασχολούνταν το 2015,
με τα ποσοστά απασχόλησης να
κυμαίνονται από 79,8% στη Σουηδία έως 53,0% στην Ελλάδα. Στην
πλειονότητα των κρατών-μελών,

μετώπισαν τον κίνδυνο της φτώχιας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε επίπεδο κρατών-μελών,
τα υψηλότερα μερίδια των κατοίκων των πόλεων που διατρέχουν
κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού
αποκλεισμού παρατηρήθηκαν στην
Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο,
την Αυστρία, τη Ρουμανία και την
Ιταλία. Στην πλειονότητα των κρατών-μελών, οι κάτοικοι της πόλης
είχαν λιγότερο κίνδυνο φτώχιας ή

Η Eurostat εφιστά την προσοχή με
τα στοιχεία για την απασχόληση
στις τρεις περιοχές, 69,2%, 67,3%
και 65,7% αντίστοιχα, καθώς η
κεντρική θεματική της ατζέντας
είναι πως «στις πόλεις βρίσκεται η
λύση σε πολλές από τις σημερινές
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Από 20-64 χρονών
ζουν σε πολεις
Η Eurostat αναφέρει ότι οι πόλεις
είναι το σπίτι σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 20 έως
64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) και μεταξύ των κατοίκων της
πόλης της ΕΕ ηλικίας 20-64 ετών,
το 70% είχαν απασχόληση. Επιπλέον, ο κίνδυνος της φτώχιας ή του
κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζει περίπου 24% του συνόλου των
κατοίκων των πόλεων.
Το 2015 στην ΕΕ περίπου 124 εκ.
άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, ή
41% του πληθυσμού αυτής της ηλικιακής ομάδας, ήταν οι κάτοικοι
πόλεων. Σε επίπεδο κρατών-μελών
περισσότερο από το ήμισυ του
πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών
ζούσαν σε πόλεις στο Ηνωμένο
Βασίλειο (60%) και στην Κύπρο

στις πόλεις καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης
από ό,τι στις αγροτικές περιοχές,
ιδίως στη Βουλγαρία (με 16,7
ποσοστιαίες μονάδες διαφορά) και
τη Λιθουανία (10,5 ποσοστιαίες
μονάδες).
Αντίθετα, σε έντεκα κράτη-μέλη το
ποσοστό απασχόλησης ήταν
χαμηλότερο στις πόλεις από ό,τι
στις αγροτικές περιοχές, πιο έντονα στο Βέλγιο, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία,
την Ολλανδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.

Οι φτωχότεροι
Το 2014 στην ΕΕ περίπου 50 εκατομμύρια κάτοικοι των πόλεων (ή
24,4% όσων ζουν σε πόλεις) αντι-

κοινωνικού αποκλεισμού από τους
κατοίκους της υπαίθρου, ιδίως στη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αντίθετα, σε επτά κράτη-μέλη ο κίνδυνος αυτός ήταν υψηλότερος στις
πόλεις από ό,τι στην ύπαιθρο:
Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Ηνωμένο
Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και
Ολλανδία.
Για την Κύπρο οι απόλυτοι αριθμοί
και τα ποσοστά έχουν ως εξής:
110.000 πολίτες σε πόλεις, 50.000
σε προαστιακές περιοχές και
πόλεις και 74.000 στις αγροτικές
περιοχές είναι επιρρεπείς στη
φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (ποσοστά 25,1% 28,2%
31%, αντίστοιχα, σύμφωνα με
δεδομένα του 2014).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τ

ο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζητά την υποβολή
δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή
Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Επαρχία Λευκωσίας
που να βρίσκεται σε απόσταση (ακτίνα)
το πολύ 3km από το Προεδρικό Μέγαρο,
συνολικού εμβαδού 1980 τ.μ. περίπου
με απόκλιση ±10%, για τη στέγαση των
Κεντρικών Γραφείων, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, για περίοδο
που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με
δικαίωμα παράτασης από μέρους του
Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2
(δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το
ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα
Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή πρέπει να
είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο
μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2016.
2. Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει
να έχει εξασφαλισμένες όλες τις
απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες ή να
μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση, και να έχει εμβαδόν
γραφειακών και άλλων χώρων 1920
τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων
των
διαδρόμων διακίνησης και υπηρεσιών), και εμβαδόν αποθηκών 60 τ.μ.
Η οικοδομή θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το 2000 ή μεταγενέστερα.
Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να
έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη
χρονική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας παράδοσης του κτιρίου. Σε
περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης
των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής
έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής
/τερματισμού της σύμβασης.
3. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 80 περίπου. Η οικοδομή
πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να
διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό
και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να
υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης
τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους
εργασιακούς χώρους, σύστημα
πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις
αναγκαίες
ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις. Οι προτεινόμενοι
χώροι του κτιρίου θα πρέπει να διαθέτουν ανοιγόμενα παράθυρα. Οι
προτεινόμενοι χώροι του κτιρίου θα
πρέπει να διαμορφωθούν με βάση
την κτιριολογική μελέτη που έχει
ετοιμαστεί και την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν
από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
(τηλ:
22404109,
email:
cchristophorides@dca.mcw.gov.cy) η
από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Εφόσον υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη για τη διαμόρφωση των χώρων
αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την υποβολή της δήλωσης
ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι η
οικοδομή που θα προεπιλεγεί θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες
Κυβερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις

ανάγκες του Τμήματος, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και
θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 4
μηνών, από την ημερομηνία σύναψης
της σχετικής συμφωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι, με την υποβολή αίτησης
ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις για τις ελάχιστες
απαιτήσεις των ακόλουθών Υπηρεσιών: Αστυνομίας, Εθνικής Αρχής
Ασφάλειας, Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και Τμήματος Δημοσίων
Έργων.
4. Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού
(80 χώρους εκ των οποίων οι 15
απαραίτητα να είναι καλυμμένοι)
καθώς και 4 χώρους στάθμευσης
επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό εκ των οποίων τουλάχιστον ένας χώρος στάθμευσης να είναι για ΑΜEΑ.
5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει
να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
2.Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
3.Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων
/όψεων και τομών της οικοδομής,
4. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο
Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και
των εμβαδών των αποθηκών τα
οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
5.Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να
υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
7. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση
από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή
έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για
το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
6. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το
προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και
αποθηκευτικούς χώρους, το οποίο θα
εξετασθεί και καθορισθεί από την
αρμόδια Επιτροπή.
7. δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να
απευθύνεται στον Διευθυντή του
Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
στην Οδό Πινδάρου 27, Τ Τ 1429,
Λευκωσία, και να κατατεθεί στο
κιβώτιο προσφορών του Τμήματος
Πολιτικής Αεροπορίας 4ο όροφο το
αργότερο μέχρι τις 12:00 μ. Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ
καλείτε στο τηλέφωνο με αριθμό
22404109.
8. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
(www.mcw.gov.cy/dca) για μελέτη και
περαιτέρω πληροφόρηση πριν την
υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:
(α) Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
(β) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο
(γ) Κτιριολογική μελέτη
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
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Λ

ήγει στις 17 Ιουνίου 2016 η υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων για συμμετοχή στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σκοπός του Σχεδίου
είναι η επιχορήγηση της διαμονής και
διατροφής των εργοδοτουμένων και
των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία
των ορεινών θερέτρων και του Πύργου
Τηλλυρίας. Το Σχέδιο θα λειτουργήσει
για την περίοδο από 17/7/2016 μέχρι
23/9/2016.
Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο
Αδειών για το έτος άδειας 2015 νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της
οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα
€270,00 την εβδομάδα ή τα €1.170 το
μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά
κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας θα
λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες
αποδοχές και των δύο συζύγων για το
2015. Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι
οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που
διαμένουν στις περιοχές των ορεινών
θερέτρων και δικαίωμα συμμετοχής σε
ξενοδοχεία του Πύργου Τυλληρίας έχουν
όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων
που διαμένουν σε παραθαλάσσιες
περιοχές.
Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά την
περίοδο αιχμής του Σχεδίου, δηλαδή για
την περίοδο από 7/8/2016 μέχρι
26/8/2016, θα έχουν εργοδοτούμενοι ή
οι σύζυγοι τους που δεν συμμετείχαν
στο Σχέδιο από το 2012 (περιλαμβανομένου) και μετά. Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου δικαίωμα
σε επιχορήγηση θα έχουν εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι
ίδιοι ή οι σύζυγοι τους τον τελευταίο

ένα χρόνο, δηλαδή το 2015.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή (πέντε
διανυκτερεύσεις).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο
για όλες τις περιόδους λειτουργίας του
πρέπει να υποβληθούν στα κατά
τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη από 6/6/2016 μέχρι
17/6/2016 .

√ Έντυπα αιτήσεων στα γραφεία
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Εργατικά Κέντρα της
ΣΕΚ και στους οργανωτικούς
αξιωματούχους του κινήματος
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι προκρατήσεις θέσεων για τους
δικαιούχους στα ξενοδοχεία θα γίνονται
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Η επιλογή των ξενοδοχείων που θα
συμμετέχουν στο Σχέδιο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Επιτροπή από εκπροσώπους του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του
Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδόμων
Κύπρου, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, των Συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των
ξενοδοχείων αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους δικαιούχους
του Σχεδίου.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει ανάλογα με το κατά κεφαλή εισόδημα της
οικογένειας, ως ακολούθως:
Κατά κεφαλή εισόδημα
της οικογένειας
την εβδομάδα
το μήνα

Ποσοστό
επιχορήγησης

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
κατά άτομο την ημέρα

€

€

%

€

Μέχρι 220,00

Μέχρι 953,33

100

45,00

220,01 – 270,00

953,34 – 1.170,00

40,50

Σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο.
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• Ομιλία απερχόμενου γενικού Ταμία Σωτήρη Καλογήρου στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

Τ

ο 28ο συνέδριο μας πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο για την Κύπρο η
οποία καλείται να επιβιώσει
φυσικά και εθνικά κάτω από
αντίξοες συνθήκες. Το εθνικό
μας ζήτημα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι με φόντο τη
πολεμική σύρραξη στη Μέση
Ανατολή και την εξάπλωση της
τρομοκρατίας στην Ευρώπη
και σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
ΣΕΚ και γενικότερα τους εργαζόμενους,
οφείλουμε
να
κάνουμε νηφάλια την αυτοκρι-

Η Κυπριακή οικονομία που
μόλις αποσυνδέθηκε από τον
μνημονιακό
αναπνευστήρα
ψάχνει να βρει τον βηματισμό
της που θα της προσδώσει
ξανά τη χαμένη ευρωστία.
Μέσα σ’ αυτό το τοπίο, οι
εργαζόμενοι και τα μη προνομιούχα στρώματα του λαού
που βίωσαν μια σκληρή
πενταετία βαθιάς οικονομικής
ύφεσης προσπαθούν εναγωνίως να κρατηθούν όρθιοι. Τα
πράγματα δεν είναι καθόλου
εύκολα. Μπορεί να έχουν φανεί
τα πρώτα σημάδια της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά οι επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να υπάρχουν, αναγκάζοντας χιλιάδες συμπατριώτες
μας να βιώνουν ακόμη τον
ανεργιακό εφιάλτη.
Είναι ευθύνη όλων μας, μα
προπαντός της ηγεσίας της
ΣΕΚ να καταγράψουμε μέσα
από το σημερινό μας συνέδριο
τα πεπραγμένα της απελθούσας πενταετίας σκιαγραφώντας χωρίς σκοπιμότητες τη
συμβολή του Κινήματος στη
συλλογική προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας.
Την ίδια ώρα όμως, κοιτάζοντας στα μάτια τα μέλη της

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
που αναπόφευκτα ξαπλώθηκε
και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τους αδέξιους χειρισμούς και τις άστοχες επιλογές της διακυβέρνησης ΑΚΕΛΧριστόφια και την ασυδοσία
των Τραπεζιτών, έσυραν τον
τόπο στην οικονομική καταστροφή.
Πρώτα θύματα οι μισθωτοί
που είτε έχασαν τη δουλειά
τους, είτε απώλεσαν σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους
με το κουτσούρεμα των μισθών
και την αποψίλωση του κοινωνικού κράτους.

τική μας, αναγνωρίζοντας
λάθη και παραλείψεις, προβαίνοντας από δω και μπρος
σε διορθωτικές κινήσεις για το
καλό του Κινήματος και κατ’
επέκταση της κοινωνίας.

Βέβαια, τη χαριστική βολή στην
οικονομία έδωσε το έγκλημα
στο Μαρί και η κατάρρευση του
τραπεζικού συστήματος.
Δυστυχώς την ώρα της μεγάλης κρίσης στο πηδάλιο του
κράτους βρέθηκε ανάξια πολιτική ηγεσία οι χειρισμοί της

• Η ΣΕΚ μπροστάρισσα στον αγώνα για ενίσχυση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

Τα συμφέροντα της ΣΕΚ και του
κοινωνικού συνόλου κινούνται
μέσα σε συγκοινωνούντα
δοχεία. Είναι πασιφανές ότι
στην πενταετία που ανασκοπούμε η Κύπρος πέρασε από
συμπληγάδες.

οποίας

εξαπέστειλαν

την

του σημερινού συνεδρίου μας
να σας πως ότι αντιδράσαμε
πολύ χαλαρά στις ολέθριες
πολιτικές της διακυβέρνησης
Χριστόφια, τόσο πριν από το
Μαρί που διαβεβαίωνε ότι η
κυπριακή οικονομία είναι αλώβητη, όσο και μετά το Μαρί
όταν κορυφώθηκε η κρίση με
την έκρηξη της τραπεζικής
βόμβας.
Ωστόσο, εν μέσω των ερειπίων
καταβάλαμε σοβαρές προσπάθειες για να περιορίσουμε τις
επιπτώσεις της κρίσης και να
προλάβουμε φαινόμενα μαζικών απολύσεων και εκμετάλλευσης της εργασίας από επιτήδειους εργοδότες. Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς σε
ένα βαθμό, χωρίς ωστόσο να
εκλείψουν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης
εργαζομένων
κυρίως κοινοτικών, γεγονός
που εμμέσως υπόσκαπτε τα
εργατικά δικαιώματα του ντόπιου δυναμικού.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Σήμερα, με την έξοδο από το
Μνημόνιο, εμφανίστηκαν τα
πρώτα δείγματα οικονομικής
ανάκαμψης που προϋποθέτουν

ένα ευοίωνο αύριο. Είναι δική
μας ευθύνη, να συνδικαλιστούμε συνετά και χωρίς εξωσυνδικαλιστικές επιρροές, έχοντας
ως γνώμονα το συμφέρον των
εργαζομένων και της κοινωνίας, για να επιταχυνθεί η
οικονομική ανάπτυξη.
Έτσι, σιγά – σιγά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
που θα προσδώσουν νέα ελπιδοφόρα δυναμική στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο του
τόπου.
Πρώτιστη μας έγνοια τούτη
την ώρα, είναι η επανάκτηση
του βιοτικού επιπέδου που
πλήγηκε βαθύτατα μεσούσης
της κρίσης και η σταδιακή
επαναφορά των μισθών και
ωφελημάτων στα προ της κρίσης επίπεδα. Αυτό θα’ ναι, σ’
αυτή τη χρονική συγκυρία και
το μέγα στοίχημα της ΣΕΚ ως
ηγέτιδας δύναμης του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η μείωση ήταν καθολική και
επηρέασε όλα τα ΕΕΚέντρα και
τις συντεχνίες μέλη της ΟΗΟ.
Από πλευράς Ομοσπονδιών, τη
μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η ΟΟΙΜΣΕΚ η οποία απώλεσε πέραν των 40% των μελών
της. Παρόμοια τάση παρουσίασαν και οι άλλες Ομοσπονδίες, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

ΟΙ ΑΔΕΞΙΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΚΕΛ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε στη νέα
μεταμνημονιακή εποχή της οικονομικής ανάκαμψης, είναι να
επανεντάξουμε στη δύναμη της ΣΕΚ τους άνεργους που θα
βρουν δουλειά και να οργανώσουμε νέους χώρους απασχόλησης. Γι’ αυτό, την επόμενη μέρα του συνεδρίου επιβάλλεται να
προγραμματίσουμε συγκροτημένο οργανωτικό πλάνο για επανάκτηση της χαμένης δύναμης της ΣΕΚ. Η οργανωτική μας
ενδυνάμωση θα ενισχύσει τα οικονομικά μας προσδίδοντας στο
κίνημα την απαιτούμενη ισχύ προκειμένου να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις των καιρών. Οφείλουμε με συλλογικό πνεύμα
και σκληρή δουλειά να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες
που αναφύονται στην οικονομία και κυρίως στον τουρισμό,
αυξάνοντας αισθητά τον αριθμό των μελών μας και κατ’ επέκταση τα οικονομικά μας.
Τα μέλη μας, η νέα γενιά και η κοινωνία, εναποθέτουν μας τους
ελεύθερους συνδικαλιστές αρκετές ελπίδες για ένα καλύτερο
αύριο. Έχουμε λοιπόν χρέος να τεθούμε μπροστάρηδες στον
αγώνα για ενίσχυση της αξιοπιστίας, της επιρροής αλλά και
της δυναμικής της ΣΕΚ που έχουν προσβληθεί μεσούσης της
οικονομικής κρίσης. Πέραν τούτου προβάλλει αδήριτη η ανάγκη
υιοθέτησης μέτρων για ουσιαστικές αλλαγές που θα διαμορφώνουν μια νέα εικόνα στο κίνημα που θα την σέβονται και θα
την εμπιστεύονται τα πλατιά κοινωνικά στρώματα και το
σύνολο των εργαζομένων.

Κύπρο στον μνημονιακό βρόγχο με τις γνωστές οδυνηρές
επιπτώσεις που εξακολουθούν
να βιώνουν μέχρι σήμερα οι
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι άνεργοι και οι χαμηλοεισοδηματίες, με πρώτα
θύματα τους νέους μας που
μπήκαν στο κοινωνικό περιθώριο..
Αφουγκραζόμενος τις αγωνίες
και τις ανησυχίες των μελών
μας και του συνόλου των εργαζομένων, οφείλω ως ελεύθερος
συνδικαλιστής με πολυετή
πείρα, να παραδεχθώ ότι και
εμείς εδώ στη ΣΕΚ κάναμε
λάθη, στην αντιμετώπιση της
κρίσης. Κάνοντας την αυτοκριτική μας ως ηγεσία της ΣΕΚ
θεωρώ χρήσιμο από το βήμα

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΕΚ
Μερικές σκέψεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά
την επομένη του συνεδρίου:
1. Εκσυγχρονισμός των μηχανισμών και των δομών της ΣΕΚ προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική, ευέλικτη και λειτουργική.
2. Σχεδιασμός νέας εικόνας της ΣΕΚ κατά τρόπο που να εμπνέει
τους εργαζόμενους και την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα.
3. Ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της ΣΕΚ με τους πολιτειακούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
4. Εδραίωση συνθηκών μεγαλύτερης διαφάνειας στα εσωτερικά
του κινήματος αλλά και ενίσχυση της συλλογικότητας στη
λήψη των αποφάσεων μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
5. Θεσμοθέτηση κανόνων ώστε η ανάληψη ευθυνών εκ μέρους
των αξιωματούχων του κινήματος για τα λάθη και τις παραλείψεις τους να γίνει πράξη, με σκοπό να αυξηθεί το αίσθημα
ευσυνειδησίας, πειθαρχίας και ορθού προγραμματισμού.
6. Υιοθέτηση εσωτερικών κανόνων που θα αναβαθμίζουν και θα
ενισχύουν έμπρακτα το κύρος των έμμισθων οργανωτικών, οι
οποίοι συναποτελούν την ραχοκοκκαλιά του μηχανισμού του
κινήματος.
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• Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο ενέκρινε δέσμη ψηφισμάτων

Τ

ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο
της ΣΕΚ γύρισε νέα σελίδα
για το Κίνημα. Οι εργασίες του
συνεδρίου κύλησαν με απόλυτη
επιτυχία. Εγκρίθηκε η δράση
του Κινήματος για την παρελθούσα τετραετία και καθορίστηκαν ο στόχοι και οι προτεραιότητες της ΣΕΚ στην μεταμνημονιακή εποχή. Παράλληλα
εγκρίθηκε δέσμη ψηφισμάτων
για κρίσιμα κοινωνικά και
οικονομικά ζητήματα.
Το απόσταγμα των ψηφισμάτων θα δημοσιεύση σε συνέχειες η «Εργατική Φωνή».
Παιδεία,
Εκπαίδευση
και
Κατάρτιση
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκυπρίου Συνεδρίου, αποφασίζουν ότι,
1. Η εκπαίδευση και κατάρτιση
όλων των βαθμιδών της
Κύπρου πρέπει να τύχει άμεσης
μεταρρύθμισης,
(και
εκσυγχρονισμού), τέτοιας που
να συνάδει με τις αλλαγές στο
τοπίο, την οικονομία, να
εγγυάται την πρόσβαση σε
αυτήν από όλους και ιδιαίτερα
από τους νέους και άνεργους
και πάντα σεβόμενη τις καταβολές του λαού.

Ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους
Οι σύνεδροι στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, αναγνωρίζουν ότι, η Κυπριακή
πραγματικότητα παρουσιάζει
σημαντικές ιδιομορφίες και
ανατροπές σε σχέση με τη
μέχρι πρόσφατα εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής, με το
κράτος πρόνοιας να τίθεται
υπό αμφισβήτηση μέσα από
την αδυναμία του να στηρίξει
με επάρκεια τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Παρά ταύτα όμως, χαιρετίζεται η προώθηση του θεσμού
του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος ΕΕΕ, το οποίο δεν
βασίζεται στη μονοδιάστατη
χορήγηση χρηματικών παροχών, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα
κοινωνικών παρεμβάσεων που
αφορούν τρεις πυλώνες, ως
ακολούθως:
• Κατοχυρωμένη προνοιακή
παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία εξασφαλίζει ένα
αξιοπρεπές όριο διαβίωσης.
• Παροχή και πρόσβαση σε
ποιοτικές υπηρεσίες.
• Πλέγμα προγραμμάτων ενεργοποίησης και προώθησης
στην αγορά εργασίας ανέργων
που είναι ικανοί και διαθέσιμοι
προς απασχόληση.
Επιπρόσθετα, οι σύνεδροι
αποφασίζουν τη διεκδίκηση
μιας πιο ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής, η οποία να
βρίσκεται βέβαια σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη και
δυνατότητες της οικονομίας.

Aδήλωτη εργασία
Οι σύνεδροι του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ,

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ
απαιτούν από το κράτος
πέραν από τους ελέγχους που
διενεργεί, να προχωρήσει σε
πιο δραστικά μέτρα για να
πατάξει την αδήλωτη εργασία,
όπως:
- Τα χαμηλά και μη αποτρεπτικά πρόστιμα θα πρέπει να
αυξηθούν δραστικά και να
γίνονται πολύ πιο αυστηρά
όταν ο ίδιος εργοδότης διαπιστώνεται για δεύτερη φορά ότι
παρανομεί, μέσα από την ενίσχυση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
- Αύξηση των επιθεωρήσεων
από πλευράς υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι
ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ουσιαστικές
- Να μην επιτρέπεται σε παράνομο εργοδότη, ακόμη και μετά
την τιμωρία που επιβάλλουν οι
Αρχές, να δραστηριοποιηθεί
ξανά στον ίδιο οικονομικό
τομέα και να διεκδικεί οποιουσδήποτε διαγωνισμούς προσφορών του δημοσίου
- Να υιοθετήσει την πρόταση
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΕΟΚΕ) για τη δημιουργία
ευρωπαϊκής πλατφόρμας με
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ, για την πρόληψη
και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

διασυνδεθεί με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ληφθούν σοβαρά
υπόψη τα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται από την ανακάλυψη και αξιοποίηση του
φυσικού αερίου.
• Να επεκταθεί η περίοδος
παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους έξι στους
εννέα μήνες και η επιπρόσθετη
περίοδος να χρησιμοποιηθεί
για την επανεκπαίδευση των
ανέργων με στόχο την επανατοποθέτηση τους στην αγορά
εργασίας.
• Να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για

στόχο τη διάλυση των θεσμού
αυτού που αποτελεί δεύτερο
πυλώνα
συνταξιοδοτικής
παροχής.

Εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο
Οι σύνεδροι χαιρετίζουν την
ενεργό συμμετοχή της ΣΕΚ στις
εξελίξεις που επισυμβαίνουν
στην Ε.Ε σε σχέση με τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, ως πλήρες μέλος της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων- ΣΕΣ/ ETUC.
οι σύνεδροι αναδεικνύουν την
ανάγκη για περισσότερη εκδημοκρατικοποίηση των θεσμών

√ Κορυφαίο μέλημα η βελτίωση

του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

σεβασμού προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Παράλληλα, θεωρούν πως
παρά τα προβλήματα που
υπάρχουν, η ένταξη στην Ε.Ε
έχει λειτουργήσει υποβοηθητικά στην ενίσχυση των θεσμικών σωμάτων καθορισμού
πολιτικής, όπως είναι η Εθνική
Επιτροπή
Απασχόλησης,
καθώς επίσης και της ίδιας
της εργατικής νομοθεσίας.
Σε μια εποχή όπου ο Ευρωσκεπτικισμός αποτελεί βασική
απειλή προς την Ε.Ε, οι σύνεδροι θεωρούν ότι, θα πρέπει να
γίνει καλύτερη στόχευση για τη
δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στα οράματα
των ιδρυτών της για προώθηση μιας Ευρώπης των ανθρώπων με ενίσχυση της κοινωνικής δομής και πολιτικής της.
Στη βάση αυτή, η προσπάθεια
για άρση της λιτότητας, θα
πρέπει να έχει ως βασικούς

Aγορά εργασίας – ανεργία
– απασχόληση
Oι σύνεδροι καλούν την πολιτεία:
• Να δημιουργήσει συνθήκες
ανάπτυξης ώστε να αυξηθούν
οι θέσεις απασχόλησης. Προς
την κατεύθυνση αυτή πρέπει
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για υλοποίηση των
αναπτυξιακών έργων που
εξήγγειλε
στο
πρόσφατο
παρελθόν ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Να εντατικοποιηθούν οι σχεδιασμοί και οι πολιτικές για
την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και να απλοποιηθούν
πολεοδομικές, γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες του
δημόσιου τομέα, ώστε να βοηθηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία
να προχωρήσει σε κάθε μορφή
ανάπτυξης.
• Να μελετήσει και να επανεξετάσει την πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από
Τρίτες χώρες.
• Να καθιερώσει την ελληνική
γλώσσα ως την αναγκαία και
απαραίτητη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε αρκετά επαγγέλματα, κυρίως στον Τριτογενή
τομέα των υπηρεσιών.
• Να αναβαθμιστεί ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, να

προώθηση των νέων τάσεων
στον κόσμο της εργασίας,
όπως είναι η ψηφιοποίηση και
η ρομποτοποίηση.

Ταμεία Προνοίας
Οι σύνεδροι διαπιστώνουν ότι,
μετά το κούρεμα των καταθέσεων και τις επιπτώσεις που
επέφερε στα διάφορα Ταμεία
Προνοίας αλλά και μετά τις
σχετικές αποφάσεις που έλαβαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι
για διάλυση των Ταμείων Προνοίας τους, παρουσιάστηκε το
φαινόμενο πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στα
Παγκύπρια Ταμεία Προνοίας
που διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι, να τα διαλύουν και
να παίρνουν τα δικαιώματα
τους, μια επιλογή με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους.
Στην ίδια βάση, οι σύνεδροι
καυτηριάζουν την πρόθεση και
τις πράξεις διάλυσης ταμείων
προνοίας, όπως επίσης και
την προσπάθεια που καταβάλλεται από μερίδα της εργοδοτικής πλευράς για εκμετάλλευση της οικονομικής ύφεσης με

στη βάση της ενδυνάμωσης
του ρόλου και της παρεμβατικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και
την περαιτέρω αναβάθμιση
του ρόλου των κοινωνικών
εταίρων, στη βάση και της
επέκτασης του έμπρακτου

άξονες τη διαβούλευση, το
σεβασμό στα δικαιώματα των
εργαζομένων και του συνόλου
της κοινωνίας, όπως επίσης
και τη δημοκρατία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια στην
εργασία, με σαφή και έμπρακτα μέτρα.

ΓΕΣΥ
Οι σύνεδροι του 28ου παγκυπρίου συνεδρίου της ΣΕΚ εκφράζουν
την έντονη δυσαρέσκεια τους γιατί μια τεράστια ανάγκη της
Κυπριακής κοινωνίας για ένα γενικό σχέδιο υγείας δεν έχει ικανοποιηθεί, 15 χρόνια μετά την ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας. Η
απουσία ενός σύγχρονου καθολικού σχεδίου υγείας συρρικνώνει
επικίνδυνα το κοινωνικό κράτος το οποίο έχει λαβωθεί από την
οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν. Οι
σύνεδροι απαιτούν από την κυβέρνηση όπως υλοποιηθούν επιτέλους τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και να σταματήσουν
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα να υπονομεύουν την εισαγωγή του
ΓΕΣΥ και να κρατούν σε ομηρεία την υγεία των πολιτών, στο όνομα
της διατήρησης και μεγιστοποίησης ιδιοτελών οφελών, σε βάρος
του λαού και της κοινωνικής πρόνοιας.
Αναγνωρίζουν, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των κρατικών
νοσηλευτηρίων και θεωρούν ότι η αυτονόμηση τους, κάτω από το
υφιστάμενο κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κρατικών ιατρικών υπηρεσιών
και θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
όφελος των πολιτών, με προϋπόθεση πάντοτε την διασφάλιση
όλων των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων εργαζομένων.
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Μ

ε απόλυτη εκτίμηση και
ευγνωμοσύνη σε όσους
διαχρονικά έχουν συμβάλει στο
γιγάντωμα της ΣΕΚ, στο πλαίσιο του 28ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 25 με 27
Μαΐου το Κίνημα τίμησε με το
παράσημο Μάρκου Δράκου
πέντε εκλεκτά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής: Τον απερχόμενο γγ της ΣΕΚ Νίκο Μωυσέως, τον Νίκο Τάμπα, Δημήτρη Μιχαήλ, Μιχάλη Καλαφάτη και Νίκο Επιστηθίου οι
οποίοι έχουν πρόσφατα αφυπηρετήσει.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αφυπηρετήσαντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
τιμήθηκαν με το παράσημο του Μάρκου Δράκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

κομμάτι από το παρελθόν,
σβήνουμε ταυτόχρονα και ένα
αντίστοιχο κομμάτι από το
μέλλον. Και πρόσθεσε: Η ΣΕΚ με
απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν και με συνέπεια στο
παρόν, προδιαγράφει το μέλλον, συνθέτοντας απόψεις και
δημιουργώντας νέες δυναμικές
για την κοινωνία και τους
εργαζόμενους.
Σημειώνεται πως το παράσημο
του Μάρκου Δράκου αποτελεί
την ύψιστη τιμή για το Κίνημα
της ΣΕΚ.
Τους τιμώμενους παρασημοφόρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
ο οποίος παρέστη και απηύθηνε χαιρετισμό στην εναρκτήρια
τελετή του συνεδρίου.

Όπως επεσήμανε ο νέος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας σύμφωνα με
τον ποιητή, σβήνοντας ένα

Η διαδρομή της ΣΕΚ στον χρόνο

Η

εναρκτήρια τελετή του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ υπήρξε συγκλονιστική. Χορευτικη ομάδα της Αντιγόνης Τασουρή παρουσίασε με ένα ιδιαίτερο
τρόπο τη δράση της ΣΕΚ διαχρονικά, αποτυπώνοντας τις θυσίες και τα επιτεύγματα του Κινήματος σε δύσκολες εποχές. Το χορευτικό βασίστηκε σε λόγια που κατέγραψε ο Χρίστος Καρύδης με τίτλο «Διαδρομή στο χρόνο».

Μ

έσα στα δύσκολα και παγερά
χρόνια της αποικιοκρατίας, στις
αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν
τα πάντα τα σκίαζε η φοβέρα και τα
πλάκωνε η σκλαβιά, πρόβαλε στον
γκρίζο ουρανό, σαν άστρο φωτεινό, η
ίδρυση της ΣΕΚ.

εισβάλλει στα δικά μας μέρη.
Το Κίνημα μέσα στον πόνο, το δάκρυ,
το αίμα και την προσφυγιά, στέκεται
όρθιο και σ’ αυτή τη συμφορά.

Μια δράκα αγνοί οραματιστές που
νοιάζονταν για τον άνθρωπο, έφτιαξαν τη ΣΕΚ που έμελλε να διαδραματίσει ρόλο φάρου – καθοδηγητή, για τις
επόμενες γενιές.

Τα χρόνια περνούν και φεύγουν. Το
κίνημα παραμένει και μεγαλώνει.
Δημιουργεί και μεγαλουργεί. Αυξάνει
τα μέλη του και εδραιώνει την παρουσία του. Το κίνημα της ΣΕΚ αθόρυβα
και μεθοδικά έβαλε τη σφραγίδα του
στην ένταξη της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη.

Το όνομα της ΣΕΚ έγινε ταυτόσημο με
τους αγώνες και τις θυσίες του λαού
μας, για εθνική καταξίωση και λευτεριά.

Σήμερα το Κίνημα ελεύθερο, δυνατό
και ανεξάρτητο αγωνίζεται, νοιάζεται και φροντίζει για τις δυσκολίες
των ανώνυμων πολιτών.

Στα δύσκολα χρόνια του 1955, ΕΟΚΑ
και ΣΕΚ ήταν έννοιες ταυτόσημες.

Τώρα στην κρίση την οικονομική, η
ΣΕΚ παλεύει για δικαιοσύνη κοινωνική. Για περισσότερο από 70 χρόνια
υπηρετήσαμε τον άνθρωπο και προσφέραμε στην κοινωνία, όραμα, αξιοπρέπεια, ελπίδα.

Με την προσευχή στο νου, το χαμόγελο στα χείλη και με απαράμιλλη
αυτοθυσία, λεβεντιά και πατριωτισμό, στελέχη της εργατομάνας ΣΕΚ,
απλοί άνθρωποι του καθημερινού
κόπου και μόχθου, πήραν τις ανηφοριές και ανέβηκαν τα σκαλοπάτια,
που τους οδήγησαν στη λευτεριά και
την καταξίωση.

Με όραμα μια ελεύθερη, επανενωμένη
πατρίδα χωρίς συρματοπλέγματα
και κατοχή, θα συνεχίσουμε τον
αγώνα, όσο ανηφορικός και αν είναι ο
δρόμος.

39 δικοί μας άνθρωποι, εργάτες της
πίστης και μάστορες της βιοπάλης
κοσμούν το πάνθεο των ηρώων.

Αυτό το οφείλουμε στην πατρίδα,
αυτό το χρωστάμε στα παιδιά μας.

Η θυσία τους σηματοδοτεί το σήμερα
και καθοδηγεί το αύριο,
που είναι δύσκολο, γκρίζο,
αβέβαιο.

Μάιος 2016

Με το ξημέρωμα της Ανεξαρτησίας η ΣΕΚ παλεύει σ’
όλα τα επίπεδα για ένα
καλύτερο αύριο, για ένα
ποιοτικό βιοτικό επίπεδο,
για τον κάθε άνθρωπο, για
τον κάθε εργαζόμενο, για
ολόκληρη την κοινωνία.
Σιγά, αλλά σταθερά με
δυναμισμό καταφέρνει να
βάλει τη σφραγίδα της, σ’
όλες τις εργατικές κατακτήσεις.
Εχθροί και φίλοι υποκλίνονται μπροστά στο έργο που
δημιουργεί και παράγει
προς όφελος της κοινωνίας.
Και όλα αυτά μέχρι το
Μαύρο καλοκαίρι του μαύρου Ιούλη που ο Αττίλας

Χρίστος Καρύδης
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ο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο
της ΣΕΚ εξέλεξε τη νέα
πενταμελή γραμματεία η οποία
θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις και τις απαιτήσεις

της νέας
εποχής.

μεταμνημονιακής

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Φ.
Μάτσας τόνισε χαρακτηριστι-

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Γ

κά πως στις δύσκολες τούτες
ώρες «έχουμε ανοικτά θέματα
να διαχειριστούμε και θα προχωρήσουμε μπροστά με σιγουριά αξιοποιώντας όλο το

δυναμικό του Κινήματος.
Η νεοεκλεγείσα ηγεσία διαβεβαίωνει μέλη, στελέχη και
εργαζόμενους ότι θα πορευθεί

9

με σύνεση, υπευθυνότητα και
διεκδικητικότητα, με πρώτιστο
μέλημα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Μιχάλης Μιχαήλ, α.γ.γ. ΣΕΚ

Ο

Μιχάλης Μιχαήλ γεννήθηκε στο Τσέρι το 1964. Μετά την αποφοίτηση του από το
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στον κλάδο των θετικών επιστημών) υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 26 μήνες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Cyprus
College, και αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ruskin College στην
Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου αποκτώντας τον τίτλο Master in Arts, σε Διεθνή
Εργασιακές και Συνδικαλιστικές Σπουδές (MA in International Labour and Τrade Union
Studies). Στην ΣΕΚ προσελήφθηκε το 1985 και υπηρέτησε ως Οργανωτικός Γραμματέας και στη συνέχεια ως Επαρχιακός Γραμματέας στο Σωματείο στο Κυβερνητικοστρατιωτικών Εργατοϋπαλλήλων, μέχρι το 2005 που εξελέγηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Δημοσίων υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ), θέση που κατείχε μέχρι
την εκλογή του στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ στις 27 Μαίου 2016.

εννήθηκε στη Λευκωσία
στις 15 Αυγούστου
1970 και κατάγεται από
την Ευρύχου Σολέας.
Αποφοίτησε
από
το
Λύκειο Κύκκου Β στον
κλάδο των Θετικών Επιστημών και υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία
στις Δυνάμεις Καταδρομών από το βαθμό του
εφέδρου ανθυπολοχαγού.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας πτυχίο στην ιστορία και
μεταπτυχιακούς τίτλους στην Αρχαιολογία και στις
Διεθνείς Σχέσεις – Ευρωμεσογειακή Πολιτική.
Στο παρόν στάδιο βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης διδακτορικής διατριβής στην Κοινωνική Πολιτική.
Προσλήφθηκε στη ΣΕΚ τον Φεβρουάριο του 1995, στη
θέση του εκπαιδευτή στη Συνδικαλιστική Σχολή της
ΣΕΚ και ακολούθως ανέλαβε το Τμήμα Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, τον Ιούνιο του 2001. Το Νοέμβριο του
2011 εκλέγηκε στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα, μέχρι τον Μάιο του 2016, οπότε και εκλέγηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ.
Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΣΕΚ σε όλα τα τριμερή Σώματα διαβούλευσης και λήψης απόφασης,
όπως επίσης και στην Εκτελεστική Επιτροπή της
ETUC, καθώς και σε διάφορες εξειδικευμένες Επιτροπές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάμεσα σε άλλα, είναι
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ και του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έχει επίσης συμμετάσχει στη διαδικασία διαβούλευσης με την Κυβέρνηση και την Τρόικα, σε σχέση με την υλοποίηση των
Μνημονιακών υποχρεώσεων.
Παρουσιάζει έντονη δράση και εξειδίκευση στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη συγγραφή κειμένων πολιτικής, σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
Στα φοιτητικά του χρόνια συμμετείχε ενεργά σε οργανώσεις νεολαίας και φοιτητικές παρατάξεις, ενώ
επίσης την περίοδο 2003 – 2005 είχε εκλεγεί ως μέλος
στο προεδρείο της Νεολαίας της ETUC. Διετέλεσε
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λευκωσίας κατά την
περίοδο 2006 – 2011.
Στον περιορισμένο ελεύθερο του χρόνο αρθρογραφεί
σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συγγράφει ποίηση και
παρακολουθεί ποδόσφαιρο .
Είναι νυμφευμένος με την Ήβη Λαζάρου και έχουν
αποκτήσει ένα γιο ηλικίας 2 ½ ετών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συντόνισε και προήδρευσε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις και συναντήσεις της Μεσογειακής Ομάδας και των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων συνδικάτων
Δημοσίου Τομέα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες για διάφορα εργασιακά και κοινωνικά θέματα και εκπροσωπεί για πολλά χρόνια τα συνδικάτα της Κύπρου στην Επιτροπή Συλλογικών Διαπραγματεύσεων της ETUC.
Συμμετέχει επίσης σε πολλές άλλες επιτροπές και θεσμικά όργανα στην Κύπρο. Για σειρά ετών ήταν Πρόεδρος του
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κυβερνητικών Εργατών.
Είναι νυμφευμένος με τη Λάουρα Κώστα-Μιχαήλ, εκπαιδευτικό, και έχει τρία παιδιά, τον Σοφοκλή, τον Κυριάκο
και τη Χριστίνα.

Πανίκος Αργυρίδης, γενικός οργανωτικός ΣΕΚ

Ο

Πανίκος Αργυρίδης
γεννήθηκε στο χωριό
Ξυλιάτο της επαρχίας Λευκωσίας το 1982.
Αποφοίτησε από το Ενιαίο
Λύκειο Κύκκου Β’ και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Αν. Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Παρακολούθησε
παράλληλα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως Δημόσιες Σχέσεις
στο CIPR, Διοίκηση & Διαπραγματεύσεις στο Εθν. &
Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών και σειρά σεμιναρίων
που πραγματοποίησε η Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ
με βασικό αντικείμενο την αγορά εργασίας, την οικονομία, την κοινωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσλήφθηκε στη ΣΕΚ το 2002 στη θέση του Οργανωτικού
Γραμματέα στο Σωματείο Μεταφορών, Πετρελαιοειδών
και Γεωργίας και το 2007 ανάλαβε Γραμματέας του
Σωματείου, θέση την οποία κατείχε μέχρι την εκλογή
του στη θέση του Γενικού Οργανωτικού της ΣΕΚ το
2013. Παράλληλα από το 2010 μέχρι το 2013 κατείχε
τη θέση του Αναπληρωτή Επαρχιακού Γραμματέα, του
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στη ΣΕΚ, διετέλεσε
Γραμματέας του Παγκύπριου Τμήματος Νεολαίας της
ΣΕΚ και μέσα από την δράση του και την ενεργό εμπλοκή του στα θέματα γενικότερης πολιτικής για τη νεολαία, εκλέγηκε στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου
της νεολαίας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας
Κύπρου. Είναι πάρεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών
Διαφορών από το 2009 Είναι μέλος του διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
του Κεντρικού Ταμείου Αδειών. Από το 2013, είναι
μέλος του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
Ινστιτούτου (European Foundation) που εδρεύει στου

Ελισσαίος Μιχαήλ, μέλος γραμματείας
Ο Ελισσαίος Μιχαήλ γεννήθηκε το 1962 στην κατεχόμενη κοινότητα Αγίου Νικολάου
Λευκονοίκου.
Προσλήφθηκε ως οργανωτικός Γραμματέας στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκωσίας το 1983. Σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων ΣΕΚ. Στο παρελθόν υπηρέτησε το κίνημα ως Αναπληρωτής Επαρχιακός
Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λευκωσίας και είχε έντονη δραστηριοποίηση σε
διάφορα τμήματα του κινήματος όπως της Νεολαίας, του ΠΑΣΕΚ και του Τμήματος
Καταναλωτή.
Ο Ελισσαίος Μιχαήλ υπηρέτησε ως Πρόεδρος στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων
ενώ συνεχίζει να είναι Πρόεδρος στο Εργατικό Δικαστήριο.
Παράλληλα με τις συνδικαλιστικές του δραστηριότητες είχε και συνεχίζει να έχει ενεργό ανάμειξη στο Προσφυγικό Κίνημα. Διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος σε διάφορα Σωματεία ή Επιτροπές.
Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

Δουβλίνο και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων της ETUC που εδρεύει
στις Βρυξέλλες. Ο Πανίκος Αργυρίδης, εκπροσώπησε
τη ΣΕΚ, σε αρκετές επιτροπές, συμβούλια και συνέδρια
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα
κατά την πενταετία 2006 – 2011, είχε ενεργό εμπλοκή
σε θέματα απασχόλησης, διακρίσεων και ισότητας σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι νυμφευμένος με την Στάλω Θεοφίλου και μαζί
έχουν ένα παιδί τον Χρυσοβαλάντη.

Σάββας Κούλας, γενικός ταμίας ΣΕΚ

Ο

Σάββας Κούλας γεννήθηκε στην Αναφωτία, της Επαρχίας Λάρνακας το Φεβρουάριο του
1972. Πατέρας του ο
Κώστας (Ντίνος) Κούλας
στέλεχος της ΣΕΚ Λάρνακας για σαράντα και
πλέον χρόνια.
Αποφοίτησε από το
Λύκειο του Αγίου Γεωργίου και υπηρέτησε στη
συνέχεια την εθνική φρουρά ως βαθμοφόρος.
Προσλήφθηκε στη ΣΕΚ Λάρνακας το 1993 ως Οργανωτικός Γραμματέας στο Σωματείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.
Το 1998 εξελέγει Γενικός Οργανωτικός της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και
το 2012 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
Κατά τη διάρκεια της 23χρόνης υπηρεσίας του,
ασχολήθηκε με όλα τα επαγγελματικά, οργανωτικά
και οικονομικά θέματα που αφορούσαν την ΟΗΟΣΕΚ. Μαζί με συναδέλφους της ΟΗΟ, οργανώθηκε η
συντριπτική πλειοψηφία των Οργανισμών που
δημιουργήθηκαν σ΄αυτή τη χρονική περίοδο και
ενισχύθηκε η συνδικαλιστική πυκνότητα σε όλους
τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και στις Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 1994 παρακολούθησε
σειρά μαθημάτων στο Levinson College του Ισραήλ,
με θέμα “Labour movement in National Development”,
ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλά εκπαιδευτικά
σεμινάρια στην Κύπρο και στο Εξωτερικό. Σήμερα
είναι τεταρτοετής φοιτητής στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Συμμετείχε επίσης σε διάφορες επιτροπές στην
Κύπρο.
Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Κούλα, εκπαιδευτικό και έχουν τρία παιδία, τον Κωνσταντίνο, τον
Σώζο και τον μικρό Φάνη.
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Ο

ι συχνές ζαλάδες αρκετά
λεπτά μετά αφότου σηκώνεστε όρθιοι από καθιστή θέση
μπορεί να είναι σημάδι ενός
αρκετά σοβαρού υποκείμενου
προβλήματος υγείας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό
Neurology. Όταν ένα άτομο
σηκώνεται, σημειώνεται μια
ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να οδηγήσει σε ζαλάδα, ή ακόμη και
θολή όραση, αν και θα μπορούσε απλά να οφείλεται σε
αφυδάτωση ή σε παρενέργειες
κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Ή μπορεί να κρύβει κάτι
πιο σοβαρό.
Ωστόσο, αν αυτό συμβαίνει
συχνά, θα μπορούσε να είναι
ένας δείκτης κάτι πιο σοβαρού
που ονομάζεται ορθοστατική
υπόταση (ΟΥ), σύμφωνα με νέα
έρευνα που διενεργήθηκε από
ομάδα επιστημόνων της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στη
Βοστώνη των ΗΠΑ.
Ορθοστατική υπόταση είναι η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Επικίνδυνο Σύμπτωμα

έρευνας ήταν 50%.

Ποιο πρόβλημα υγείας δείχνει η ζαλάδα
όταν σηκώνεστε
μείωση της αρτηριακής πίεσης
μετά την αλλαγή θέσης. Αυτό
μπορεί να συμβεί μέσα σε 3
λεπτά από τη στιγμή που το
άτομο θα σηκωθεί από καθιστή θέση, ή το ανάποδο.

ΚΟΥ), ενώ τα 75 δεν είχαν
καμία από τις δύο αυτές
παθήσεις. Η μέση ηλικία των
συμμετεχόντων ήταν 59 έτη.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα
ιατρικά αρχεία 165 ανθρώπων
που είχαν κάνει σημαντικές
εξετάσεις του νευρικού τους
συστήματος, για να δουν οι
γιατροί αν το αυτόνομο νευρικό τους σύστημα λειτουργούσε
κανονικά.
Το 54% των ανθρώπων με
καθυστερημένη ΟΥ ανέπτυξε σε
λίγα χρόνια πλήρη ΟΥ
Από τα άτομα αυτά, τα 48
είχαν διαγνωστεί με καθυστερημένη ορθοστατική υπόταση
(ΚΟΥ), τα 42 είχαν διαγνωστεί
με ΟΥ (μια πιο σοβαρή μορφή

Μ

πορεί ένα ταπεινό παντελόνι ή το
καινούργιο σας μπλουζάκι να
απειλήσουν την υγεία σας; Και όμως,
κάποιες φορές μπορούν! Πολλές φορές
τα ρούχα μας ευθύνονται για δερματικές
ενοχλήσεις ή ακόμα και παθήσεις. Δείτε
λοιπόν πως μπορείτε να προστατευτείτε.
Μας αρρωσταίνουν τα ρούχα μας;
Ασφυκτικά στενά τζιν, ιδρωμένα tshirts, μπλουζάκια από νάιλον... Ακόμα
και η γκαρνταρόμπα σας μπορεί να
ευθύνεται για την εκδήλωση δερματικών
ενοχλήσεων και παθήσεων, όπως για
παράδειγμα φαγούρα, κοκκινίλες και
μυκητιάσεις. Μερικές φορές, μάλιστα, η
αγαπημένη σας μπλούζα μπορεί να
είναι ένοχη για την εκδήλωση της πρόσφατης αλλεργίας σας.

Κατά τη διάρκεια της 10χρονης
περιόδου
παρακολούθησης
των συμμετεχόντων, το 54%
των ατόμων με ΚΟΥ ανέπτυξε
πλήρη ΟΥ, ενώ το 31% ανέπτυξε κάποια εκφυλιστική ασθέ-

νεια του εγκεφάλου, όπως η
νόσος του Πάρκινσον ή άνοια
με σωμάτια Lewy (ασθένεια
που προκαλείται από ανώμαλη συσσώρευση πρωτεΐνης
στον εγκέφαλο). Εκείνοι με ΚΟΥ
που επίσης είχαν και διαβήτη
κατά την έναρξη της μελέτης
είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την πλήρη
ΟΥ από ό,τι εκείνοι που δεν
είχαν διαβήτη.
Το ποσοστό θανάτου μεταξύ
των συμμετεχόντων στη μελέτη
ήταν 29% για τα άτομα με ΚΟΥ
και 64% για τα άτομα με ΟΥ.
Για όσους έχουν δεν είχαν
καμία από τις δύο παθήσεις,
το ποσοστό θανάτου ήταν 9%.
Για τα άτομα με ΚΟΥ που αργότερα εξελίχθηκε σε ΚΟΥ, το
ποσοστό θνησιμότητας στη
διάρκεια των 10 ετών της

Κρύβουν κινδύνους τα ρούχα μας
• Πώς να τους εξουδετερώσετε
τα, παντελόνια κρύβουν αρκετές παγίδες για την υγεία. Κατ’ αρχάς, τρίβονται
με το δέρμα και μπορεί να προκαλέσουν
τη γνωστή θυλακίτιδα. Επίσης, ασκούν
πίεση στο επιφανειακό φλεβικό δίκτυο
των ποδιών, με αποτέλεσμα να επιτα-

κάποια αλλεργική δερματίτιδα. Επίσης,
τα συνθετικά υφάσματα όχι μόνο προκαλούν εντονότερη εφίδρωση, αλλά
συγκρατούν και την υγρασία στο σώμα.
Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον
ευνοϊκό για την ανάπτυξη μικροοργανι-

Μα, είναι καινούργια!
Αγοράσατε το φόρεμα που είχατε βάλει
στο μάτι και τρέχετε να το φορέσετε και
να βγείτε για ποτό με τις φίλες σας.
ΣΤΟΠ! Πριν χαρείτε τη νέα σας αγορά,
βάλτε τη στο πλυντήριο. Γιατί; Γιατί τα
χημικά που χρησιμοποιούνται ώστε τα
ρούχα να μην τσαλακώνουν μπορεί να
προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις.
Επίσης, μπορεί το νέο σας φόρεμα να
μεταφέρει βακτήρια, που του έχουν
μεταδώσει άνθρωποι που προηγουμένως το είχαν δοκιμάσει. Φροντίστε, λοιπόν, να πλένετε και να ξεπλένετε καλά
κάθε ρούχο που παίρνετε, πριν το φορέσετε.
Προσοχή στα εσώρουχα
Τα εσώρουχα έρχονται σε άμεση επαφή
με το δέρμα, γι’ αυτό πρέπει να είναι
φτιαγμένα από τα κατάλληλα υλικά. Για
παράδειγμα, τα στενά, τα μάλλινα και
τα συνθετικά εσώρουχα προκαλούν
εφίδρωση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης κάποιας μυκητίασης ή αλλεργικής δερματίτιδας. Τι μπορείτε να κάνετε; Να προτιμάτε τα λευκά, άνετα και βαμβακερά
εσώρουχα, που είναι ανθεκτικά, απορροφητικά και αφήνουν το δέρμα να
«αναπνέει».
Skinny παντελόνια
Δυστυχώς, τα στενά, χωρίς ελαστικότη-
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Πολλοί από εκείνους με ΚΟΥ,
που δεν ανέπτυξαν την πλήρη
μορφή της πάθησης, λάμβαναν
φαρμακευτική αγωγή που
μπορεί να επηρέασε την αρτηριακή τους πίεση, και άρα τα
αποτελέσματα της έρευνας
στην δική τους περίπτωση,
σύμφωνα με τους ερευνητές.
Ο επικεφαλής συγγραφέας της
έρευνας,
δρ
Christopher
Gibbons, υποστηρίζει ότι τα
ευρήματα αυτά δείχνουν ότι
περισσότερο από το ήμισυ των
ανθρώπων με καθυστερημένη
ορθοστατική υπόταση θα αναπτύξουν την πιο σοβαρή
μορφή της νόσου (δηλαδή
πλήρη ΟΥ). Και πρόσθεσε ότι η
συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να
οδηγήσει σε έγκαιρη αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία
αυτής της κατάστασης και,
ενδεχομένως, περισσότερων
υποκείμενων νόσων που μπορεί να συμβάλλουν σε πρόωρο
θάνατο.

Όταν γυρνάτε σπίτι μετά το γυμναστήριο, ποια είναι η πρώτη σας κίνηση; Αν
είναι να αδειάσετε τον σάκο σας, ένα
μεγάλο μπράβο, γιατί έτσι τα ιδρωμένα
ρούχα θα αεριστούν και δεν θα αντιμετωπίσετε την επόμενη μέρα τις δυσάρεστες μυρωδιές της υγρασίας που θα
έχει αναπτυχθεί μέσα στον σάκο. Επίσης, αν αγοράζετε ρούχα… υψηλών
επιδόσεων (π.χ. διαπνέοντα), καλό είναι
να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο ταμπελάκι τους, γιατί
διαφορετικά μπορεί ο τρόπος που τα
καθαρίζετε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. η λανθασμένη χρήση
μαλακτικού μπορεί να επηρεάσει τις
αντιμικροβιακές τους ιδιότητες). Τέλος,
φοράτε ρούχα που απορροφούν τον
ιδρώτα και δεν τρίβονται στο δέρμα
σας.
Καλσόν και κάλτσες

χύνεται η εμφάνιση ενδεχόμενης φλεβικής νόσου (π.χ. κιρσοί) σε όσους έχουν
προδιάθεση ή να επιδεινώνεται ένα ήδη
υπάρχον πρόβλημα. Τέλος, μπορεί να
επηρεαστεί η γονιμότητα των ανδρών,
καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας
στην περιοχή των όρχεων οδηγεί σε μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων. Καλό είναι, επομένως, να
αντικαταστήσετε τα στενά ρούχα με πιο
άνετα. Αν ήδη έχετε εμφανίσει κάποιον
δερματικό ερεθισμό, πλύνετε την περιοχή με κάποιο αντισηπτικό σαπούνι και
φορέστε κάτι πιο άνετο.
Διαβάστε την ετικέτα
Όπως και με τα τρόφιμα, καλό είναι και
στην περίπτωση των ρούχων να διαβάζετε την ετικέτα. Ο λόγος; Να γνωρίζετε
τι υλικά έρχονται σε επαφή με το δέρμα
σας, καθώς ορισμένα από αυτά, όπως
π.χ. οι ρητίνες, που αρκετές φορές χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υφασμάτων, μπορεί να προκαλέσουν

σμών. Επιλέγετε, λοιπόν, βαμβακερά
υφάσματα και αποφεύγετε τα στενά,
συνθετικά ρούχα.
Υπάρχουν και αυτά!
Ακόμα και τα κουμπιά και το φερμουάρ
των ρούχων σας μπορεί να προκαλέσουν τοπική αλλεργία (αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής), κυρίως αν είναι
από νικέλιο.
Σας αρέσουν τα αξεσουάρ;
Βαριά σκουλαρίκια, πιάστρες, γυαλιά
αλλάζουν στο λεπτό την εμφάνιση και
τη διάθεσή σας, αλλά δεν είναι πάντα
αθώα. Τα αγαπημένα σας αξεσουάρ
μπορεί να είναι η αιτία μικρών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε καθημερινά.
Για παράδειγμα, τα βαριά σκουλαρίκια
μπορεί να πιέζουν τους μυς του αυχένα
και μια σφιχτή πιάστρα ή οι σφιχτοί
βραχίονες των γυαλιών τους κροτάφους.
Fitness look!

Ντύνουν τα πόδια και σας κρατούν
ζεστούς ή βοηθούν στην ανάδειξη του
ρούχου που φοράτε. Όποιος και αν
είναι ο ρόλος τους, φροντίστε, σε ότι
αφορά τις κάλτσες, να αποφεύγετε τα
συνθετικά υλικά, που εμποδίζουν τον
αερισμό του ποδιού. Επίσης, μην επιλέγετε πολύ σφιχτές κάλτσες ή καλσόν,
γιατί μπορεί να ευνοήσουν την είσοδο
νυχιών στο δέρμα ή να εμποδίσουν την
κυκλοφορία του αίματος. Ειδικά δε για
τα καλσόν, όσα είναι σφιχτά στην κοιλιά μπορεί να προκαλέσουν ατροφία
των μυών της περιοχής, αν χρησιμοποιούνται συχνά.Η λύση είναι απλή.
Μην αγοράζετε καλσόν με στενό λαστέξ
στην κοιλιά και φροντίστε, όταν το
φοράτε, να αφήνετε περιθώριο στα
δάχτυλα. Ακόμη, προτιμάτε τις βαμβακερές και ελαστικές κάλτσες και αποφεύγετε τις πολύ λεπτές, γιατί μπορεί
να βγάλετε φουσκάλες λόγω τριβής με
τα παπούτσια.
Μικρή συμβουλή
Ξεβγάζετε καλά τα ρούχα και τα εσώρουχά σας (ακόμα και 2 φορές), γιατί
μπορεί τυχόν υπολείμματα από το
απορρυπαντικό ή το μαλακτικό να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα σας.
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• Ομιλία Γενικού Οργανωτικού ΣΕΚ Πανίκου Αργυρίδη στο 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

Μ

άθαμε τι πάει να πει οικονομική κρίση, μάθαμε τι
πάει να πει κατάρρευση του
τραπεζικού
συστήματος,
μάθαμε τι πάει να πει μνημόνιο
συναντίληψης, τρόικα, θεσμοί,
τον ρόλο του eurogroup, αλλά
προπάντων αυτό που χαρακτήρισε την περίοδο που ανασκοπούμε, είναι τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας.
Κάθε χρόνο χιλιάδες μέλη μας
έχαναν την δουλειά τους είτε
από το κλείσιμο των εταιρειών
τους, είτε από απολύσεις λόγω
πλεονασμού, είτε από εξαναγκασμούς σε παραιτήσεις και
παρά τις προσπάθειες (τις
υπερπροσπάθειες θα έλεγα)
που κατέβαλαν οι συνάδελφοι
συνδικαλιστές της πρώτης
γραμμής για να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας των μελών
μας, δυστυχώς η ανεργία δεν
μπόρεσε να αντιμετωπιστεί.
Μέσα στο νέο περιβάλλον που
κληθήκαμε να λειτουργήσουμε
αυτή την 5ετία, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες
καταστάσεις, γιατί σε κάθε
χώρο εργασίας και σε κάθε
φορά που ξεκινούσαμε διαβουλεύσεις, το δίλημμα που μας
έβαζαν σχεδόν όλοι οι εργοδότες ήταν, ή να συμφωνήσουμε
μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, ή θα προχωρούσαν σε
μαζικές απολύσεις προσωπικού λόγω πλεονασμού.

Μερίδα εργοδοτών
εκμεταλεύτηκε
την οικονομική κρίση
Υπήρχαν εταιρείες που είχαν
να αντιμετωπίσουν πραγματι-

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΚ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
πολλές φορές και αυθαίρετα σε
απολύσεις προσωπικού, σε
μειώσεις μισθών και ωφελημάτων και γενικά παραβίασαν
τις Συλλογικές Συμβάσεις και
τις διαδικασίες διαλόγου που
για χρόνια ακολουθούσαμε.
Και αυτό, γιατί η υψηλή ανεργία, επηρέασε αρνητικά τον
συνδικαλιστικό δυναμισμό που
είχαμε τα προηγούμενα χρόνια,
επισκιάζοντας τον με την
φοβία
της
πιθανότητας
κάποια μέλη μας να χάσουν τη
κά σοβαρά προβλήματα και
θεωρώ ότι μέσα από την εποικοδομητική μας στάση, συμβάλαμε στην αντιμετώπισης
τους, διατηρώντας ζωντανές
τις συλλογικές συμβάσεις και
με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα συμφωνήθηκαν οι

την υπηρεσία που θα επιθυμούσαν να έχουν από εμάς.

Πλήγηκε καίρια
ο κατασκευαστικός τομέας
Ο τομέας των οικοδομών
κατασκευών έχει πληγεί σε
τέτοιο βαθμό από την οικονομική κρίση, που πάνω από
3500 μέλη μας έχασαν την δουλειά τους λόγω πλεονασμού.
Οι προσλήψεις στον κλάδο,
λόγω απουσίας νέων έργων

• Τώρα αρχίζει μια νέα εποχή και όλοι έχουμε ευθύνη
να εργαστούμε συλλογικά για να επαναφέρουμε
τη δύναμη της ΣΕΚ στα επίπεδα που επιθυμούμε

ση της περιόδου απασχόλησης, ακόμη και σε περιοχές που
είχαμε τουρισμό καθ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Η κρίση έχει κάνει τον κύκλο
της και τώρα αρχίζει μια νέα
εποχή και όλοι έχουμε ευθύνη
να εργαστούμε συλλογικά για
να επαναφέρουμε την δύναμη
της ΣΕΚ στα επίπεδα που επιθυμούμε, αλλά και πέραν από
αυτά.
Τα πρώτα σημάδια του 2016,
ήδη πριν από λίγες ημέρες
αξιολογήσαμε τα πρώτα αποτελέσματα του 4μήνου του
2016 και φαίνεται ότι έχει
αρχίσει η ανοδική πορεία. Σε
όλες σχεδόν τις Ομοσπονδίες
και σε όλα τα Εργατικά Κέντρα
καταγράφεται αύξηση μελών
και αυτό είναι που πρέπει να
μας δημιουργεί την αισιοδοξία

• Με δύναμη και σιγουριά
θα εργαστούμε συλλογικά
στη μεταμνημονιακή
εποχή για μια πιο δυνατή
ΣΕΚ προς όφελος των
μελών της και
της κοινωνίας ευρύτερα

επαναφορά των προσωρινών
παραχωρήσεων.
Υπήρχαν όμως και εργοδότες,
που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την οικονομική κρίση και
στο βωμό αυτής, προχώρησαν,
ανάπτυξης ήταν μηδαμινές.
Αρκετές μικρές αλλά και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
έχουν κλείσει, ενώ σε πολλές
άλλες το προσωπικό τους έχει
μειωθεί λόγω του πλήγματος
που δέχτηκε ο τομέας του
εμπορίου. Χάσαμε μέλη από
την Ομοσπονδία Βιομηχανικών
κυρίως από το κλείσιμο εταιρειών και από τις απολύσεις
λόγω πλεονασμού.

Σε εξέλικη η εκλογική διαδικασία
για ανάδειξη της νέας ηγεσίας
της ΣΕΚ

ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην νέα εποχή που
ξεκινάει από αύριο.
Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης, αλλά και της διεκδίκησης
και με το σύνθημα του σημερινού μας συνεδρίου, χαράσσουμε τον δρόμο που θα μας καθοδηγεί την επόμενη 4ετία.
Μια νέα εποχή, που η οργανωτική και οικονομική ανάπτυξη του κινήματος είναι πιστεύω για όλους μας μονόδρομος.

δουλειά τους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
που δημιουργήθηκε, δεν θα
μπορούσε σίγουρα η οργανωτική μας δύναμη να μην επηρεαζόταν.
Η μείωση μελών, σίγουρα δεν
οφείλεται σε δική μας αμέλεια,
ή σε διαγραφές μελών για το
λόγο ότι δεν τους προσφέραμε

να προχωρήσουμε στην επόμενη 4ετία, αλλά και στο μέλλον.

Θα στοχεύσουμε στην
οργανωτική μας ανάπτυξη
Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια
νέα προσπάθεια και μια νέα
δυναμική, που να στοχεύει
στην οργανωτική μας ανάπτυξη, μέσα από συντονισμένες
προσπάθειες και μέσα από ένα

Πέραν των παγοποιήσεων στις
προσλήψεις, πρέπει να αναφέρουμε και την μείωση του
αριθμού εργαζομένων μέσα
από τις πρόωρες αφυπηρετήσεις, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και το κλείσιμο
κάποιων Ημικρατικών Οργανισμών με βασικότερη απώλεια
μελών, το κλείσιμο των
Κυπριακών Αερογραμμών.

νέο οργανωτικό πλάνο το

Οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες
μας καταγράφουν μείωση
μελών, αλλά σε χαμηλότερο
ποσοστό.
Στην τουριστική
Βιομηχανία, παρουσιάστηκαν
σοβαρά προβλήματα, αλλά
αυτό που καταγράφεται ιδιαίτερα την περίοδο που ανασκοπούμε είναι η σημαντική μείω-

Χρειάζεται να προβούμε σε

οποίο, με την εκλογή της νέας
ηγεσίας της ΣΕΚ και σε συνεργασία με όλα τα Σωματεία και
τα Τμήματα της ΣΕΚ να συνθέσουμε και να εφαρμόσουμε μια
νέα στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη το νέο εργασιακό
περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.
αλλαγές τέτοιες που θα μας
βοηθήσουν να λειτουργήσουμε
αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουμε την άρνηση των
εργοδοτών να αποδεχτούν την
οργάνωση και την σύναψη
Συλλογικών Συμβάσεων.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Υπάλληλος ζητά αποζημίωση γιατί η δουλειά του ήταν...βαρετή

Τ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ο ερώτημα δεν είναι καινούργιο, σίγουρα
όμως είναι - αρκετά - επίκαιρο. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει για να εργάζεται, ή εργάζεται για να ζει; Για κάποιους ισχύει έτσι και
αλλιώς το δεύτερο. Κάποιοι άλλοι, όμως, το
«παλεύουν μέσα τους», παρ' ότι η κρίση, οι
αυξημένες απαιτήσεις και οι πολλές υποχρεώσεις, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και
πάλι... στο δεύτερο.

Ένας υπάλληλος στη Γαλλία, πάντως, προφανώς συνειδητοποιημένος, όχι μόνο έχει αποδεχθεί ότι... ζει για να εργάζεται, αλλά έχει συνδέσει άμεσα την καθημερινότητά του, με το
εργασιακό του περιβάλλον. Βάσει του συγκεκριμένου σκεπτικού, κατέθεσε αγωγή εναντίον
της εταιρείας του, διότι η εργασία του ήταν...
πολύ βαρετή!
Ένας υπάλληλος που εργάζεται σε εταιρεία αρωμάτων, κατέθεσε αγωγή 350.000 ευρώ εναντίον της
εταιρείας του, με το αιτιολογικό ότι η δουλειά του
είναι βαρετή και ως εκ τούτου, τον οδηγεί καθημερινά στο... σκοτάδι της κατάθλιψης.
Ο 44χρονος Φρεντερίκ Ντεσνάρ παραιτήθηκε μετά
από τέσσερα χρόνια εργασίας στην εταιρεία, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Χαρακτήρισε τη δουλειά
του «κάθοδο προς την κόλαση» και υποστήριξε πως
αισθανόταν κατάθλιψη, ότι τον κατέστρεφε κατα-

στροφική και ότι ήταν ντροπιαστική.
Ο 44χρονος άνδρας προσελήφθη στην εταιρεία αρωμάτων στο Παρίσι ως μάνατζερ. Σταδιακά όμως, του
«ψαλίδιζαν» τις αρμοδιότητες, έως ότου δεν είναι
αντικείμενο. «Ήταν σαν να μην υπήρχα...», δήλωσε
χαρακτηριστικά. «Ξεσπούσα σε κλάματα. Αποχωρούσα απογοητευμένος και απελπισμένος. Κανείς όμως
δεν το πρόσεξε, διότι κανείς δεν ενδιαφερόταν για το
πως αισθάνομαι, ή αν υπάρχω εκεί», συμπλήρωσε,
αναδεικνύοντας το πρόβλημα των σχέσεων στον
εργασιακό χώρο.
Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι «ο κ. Μπερνάρ
δεν είχε πει ποτέ στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων
που δούλευε ότι η δουλειά του ήταν βαρετή. Αν ίσχυε
κάτι τέτοιο, γιατί δεν το ανέφερε;».

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας
δυσαρεστημένος πελάτης όταν
νιώθει πως τον εξαπατούν; Η
απάντηση έρχεται από το Ιλινόις
των ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα κατέθεσε αγωγή ύψους 5,1 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των
Starbucks λόγω... υπερβολικής
ποσότητας πάγου στα ροφήματα.
Η Αμερικανίδα Στέισι Πίνκους
στέλνει στα δικαστήρια την
πολυεθνική εταιρεία καθώς θεώ-

ρησε τις διαφημίσεις της άκρως
παραπλανητικές, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης καλείται να
πληρώσει μια συγκεκριμένη

Ζητούνται εκπαιδευτικοί
για να εργαστούν στη Χαβάη

Ό

σοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά στη
χώρα τους, τώρα έχουν την ευκαιρία να
ταξιδέψουν μέχρι την εξωτική Χαβάη για να
εργαστούν.
Συγκεκριμένα, στη Χαβάη, πάνω από 1600
εκπαιδευτικοί θα αποσυρθούν στο τέλος του
σχολικού έτους 2016.
Για να καλυφτεί αυτό το κενό, ανοίγονται στη
χώρα θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς.
Η χώρα καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη
θέση του εκπαιδευτικού να στείλουν το βιογραφικό τους και να κάνουν την αίτηση τους.
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Οικολογικά καθαριστικά
για το σπίτι

Η

προσπάθεια για φυσικότερο καθαρισμό
του σπιτιού μας ωφελεί την υγεία της
οικογένειάς μας, ιδιαίτερα μάλιστα των παιδιών, που η ανάπτυξή τους βλάπτεται από
την επαφή με χημικές ουσίες. Εξοικονομούμε
ακόμη χώρο και χρήματα, απλοποιούμε τη
ζωή μας και βοηθούμε το περιβάλλον. Τα
ποτάμια και τα υπόγεια νερά, καθώς και η
άγρια ζωή ωφελούνται από τη μείωση των
χημικών οικιακών αποβλήτων. Ανάμεσα στα
οικιακά απορρυπαντικά, τα πιο τοξικά είναι
τα καθαριστικά φούρνου, αποχετεύσεων και
λεκάνης τουαλέτας. H καυστική σόδα είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και για τον χρήστη.
Γενικό καθαριστικό για το σπίτι
Διαλύουμε και ανακατεύουμε μισό φλιτζάνι ξίδι και
1/4 φλιτζανιού μαγειρική σόδα σε δύο λίτρα ζεστό
νερό. Το διάλυμα διατηρείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα και καθαρίζει τζάμια, καθρέφτες, τις
αποθέσεις ασβεστίου σε βρύσες και κεραμικά πλακίδια. Το ξίδι χρησιμοποιείται για απομάκρυνση
λιπαρών ουσιών και μούχλας. Για λίπη μπορούμε
ακόμη να χρησιμοποιήσουμε και χυμό λεμονιού.
Χρησιμοποιούμε τη μαγειρική σόδα σαν σκόνη
καθαρισμού, και την ενισχύουμε αν χρειαστεί αναμιγνύοντας με ξίδι.
Καθαριστικό για τζάμια

ποσότητα ροφήματος, ενώ στην
ουσία απολαμβάνει τη μισή.

Διαλύουμε και ανακατεύουμε δύο κουταλιές ξιδιού
ανά λίτρο ζεστού νερού και καθαρίζουμε τα τζάμια
χρησιμοποιώντας τις παλιές μας εφημερίδες.
Ακόμα με το ίδιο διάλυμα μπορούμε να καθαρίσουμε κεραμικά πλακίδια και πλαστικές επιφάνειες
όπως το εσωτερικό του ψυγείου.

Τι επιδιώκει με την αγωγή της;

Για το πλύσιμο των πιάτων

Την αποζημίωση των καταναλωτών για τις οικονομικές απώλειες
που βίωσαν για την αγορά του
κάθε παγωμένου beverage που
αγόρασαν από τα Starbucks. Σε
ανακοίνωσή του τα Starbucks,
δήλωσαν ότι «οι πελάτες μας
αντιλαμβάνονται ότι ο πάγος
αποτελεί βασικό συστατικό των
παγωμένων.

Πράσινο ή άσπρο σαπούνι από λάδι ελιάς. Το τριμμένο σαπούνι ελιάς, διαλυμένο σε ζεστό νερό, χρησιμοποιείται για γενικό καθαρισμό, για πλύσιμο
πιάτων, για σφουγγάρισμα δαπέδων και βέβαια
για πλύσιμο ρούχων. Για επίμονους λεκέδες, προσθέτουμε λίγο ξίδι.

Αγωγή $5εκ.στα Starbucks λόγω υπερβολικής ποσότητας...πάγου!
Κύπρος

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνταξιούχος Πολωνός θα διασχίσει
τον Ατλαντικό με καγιάκ.

Α

ναχώρησε από την Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο
και θέλει να φτάσει στην Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο ακριβώς την μέρα που θα γιορτάσει τα 70α γενέθλιά του (9 Σεπτεμβρίου). Είναι η τρίτη φορά που επιχειρεί μόνος να κάνει την υπερατλαντική αυτή διαδρομή σε ένα καγιάκ.
Ο Αλεξάντερ Ντομπά αναχώρησε από το Μανχάταν την
Κυριακή μπροστά σε ένα πλήθος εκατό ατόμων που
ζητωκραύγαζαν και έβγαζαν μαζί του σέλφις.

Για τον φούρνο
Φτιάξτε ένα μίγμα παχύρευστης κρέμας με σόδα και
λίγο νερό και αλείψτε τις επιφάνειες του φούρνου
που θέλετε να καθαρίσετε. Με ένα ψεκαστήρα,
ψεκάστε με νερό όταν η σόδα αρχίζει να ξεραίνεται
για να την διατηρήσετε υγρή. Επαναλάβετε αρκετές
φόρες γιατί η σόδα πρέπει να είναι υγρή για να
δράση. Τέλος σκουπίστε καλά με ένα πανί και
αφαιρέσετε τη σόδα και τα υπολείμματα. Προσοχή
ο φούρνος σας πρέπει να είναι κλειστός και κρύος.
Για τα άλατα από το βραστήρα του νερού
Βράζουμε μέσα μισό φλιτζάνι ξίδι σε δύο φλιτζάνια νερό. Ξεπλένουμε καλά με ζεστό νερό όσο ο
βραστήρας είναι ακόμη ζεστός.
Για να καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας και
στις αποχετεύσεις

Στις προηγούμενες δύο φορές που ο Ντομπά επιχείρησε να διασχίσει τον Ατλαντικό αντιμετώπισε δύσκολες
καταστάσεις. Την πρώτη φορά τα νερά των παρέσυραν
από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης Ντακάρ στη βραζιλιάνικη πόλη της Acarau όπου του επιτέθηκαν ληστές
και του έκλεψαν τα πάντα. Τη δεύτερη φορά αναχώρησε από τη Λισαβόνα το 2013 και έφτασε στην Φλόριντα
σε διάστημα ενός έτους σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες.

Μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μισό φλιτζάνι
ξίδι. Η χημική αντίδραση που ακολουθεί διασπά τις
λιπαρές ουσίες σε σαπούνι και γλυκερίνη και καθαρίζει τις αποχετεύσεις. Μετά από 15 λεπτά, ρίχνουμε βραστό νερό για να ξεπλυθούν τα κατάλοιπα.

Κατά την αναχώρησή του από το Μανχάταν ο Ντομπά
δήλωσε ότι ξέρει τι θα αντιμετωπίσει και ότι αυτή του
η προσπάθεια είναι η δυσκολότερη από τις τρεις. "Ξέρω
για τα ρεύματα και τις καταιγίδες, αλλά αυτό θα έχει
ενδιαφέρον", είπε.

Μια μέρα στην τάξη, λέει η δασκάλα
στον Τοτό

Ο Πολωνός είναι ένας δεινός ορειβάτης, αλεξιπτωτιστής, πιλότος ανεμοπλάνου και ναύτης σε γιοτ.
Το καγιάκ του έχει μήκος πάνω από έξι μέτρα και το
σχεδίασε ο ίδιος. Προγραμματίζει να κωπηλατεί μεταξύ
οκτώ και 12 ώρες κάθε μέρα.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σοβαρά … αστειάκια

12

- Εγώ διαβάζω, εσύ διαβάζεις... τι
χρόνος είναι?
- Χαμένος!!
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Καλύτερος σύμμαχος μας ένας
«καλοταϊσμένος» οργανισμός

Κ

αθημερινά παρατηρούμε ότι
οι συνήθειές μας αλλάζουν
εις βάρος της υγείας μας,
καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος
απομακρύνεται από την παραδοσιακή διατροφή και παραδίνεται στους γρήγορους ρυθμούς
της ζωής με το γρήγορο έτοιμο
φαγητό και τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Συνέπεια είναι
ότι μια σειρά από ασθένειες
αλλά και η παχυσαρκία ταλαιπωρούν το δυτικό κόσμο.

σετε. Χρειάζεστετουλάχιστον 5
μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως και υπάρχουν
αμέτρητες συνταγές για να μην
τα βαρεθείτε.
• Πίνετε πολλά υγρά: οι ενήλικες χρειάζονται περίπου 1,5
λίτρο νερό καθημερινά και
ακόμη περισσότερο τις ημέρες
που έχει ζέστη ή ότανγυμνάζεστε εντατικά. Επίσης εκτός από
νερό μπορείτε να πίνετε χυμούς
χωρίς ζάχαρη και τσάι.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην παραδοσιακή
Ελληνική διατροφή η οποία
αποδεικνύεται ασπίδα της
υγείας.
• Απολαύστε ποικιλία τροφίμων: καθημερινά χρειάζεστε
περισσότερες από 40 θρεπτικές
ουσίες και είναι αδύνατον μια
μόνο τροφή να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του οργανισμού σας.
Ακόμη και αν δεν έχετε χρόνο
για κανονικό φαγητό, πλέον οι
επιλογές είναι πολλές και είναι
στο χέρι σας να ακολουθήσετε
ένα πιο ισορροπημένο πρόγραμμα. Για παράδειγμα αν το
γεύμα σας είναι επιβαρημένο με
λιπαρά μπορείτε να επιλέξετε
πιο ελαφρύ δείπνο.
• Βασίστε τη διατροφή σας σε
τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες: πολλοί αποφεύγουν το
ψωμί, τις πατάτες, τα ζυμαρικά
ή το ρύζι. Κι όμως το 50-55%
των θερμίδων που πρέπει να
καταναλώνετε ημερησίως θα
πρέπει να προέρχονται από
αυτές τις τροφές και καλό θα
ήταν να είναι ολικής άλεσης για
να έχουν φυτικές ίνες.
• Εμπλουτίστε τη διατροφή σας
με φρούτα και λαχανικά: ακόμη
και αν δεν τα πάτε καλά με
αυτά θα πρέπει να τα συνηθί-

√ Δεν υπάρχουν “καλές”
και “κακές” τροφές.
Όμως υπάρχει καλή και
κακή διατροφή.
• Διατηρήστε το σωστό βάρος:
το σωστό βάρος για τον καθένα
εξαρτάται από το φύλο, το
ύψος, την ηλικία. Δυστυχώς τα
παραπανίσια κιλά δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα αισθητικής αλλά αυξάνουν σημαντικά
τον κίνδυνο για τη ζωή του
υπέρβαρου ατόμου. Σε γενικές
γραμμές ο κανόνας είναι: μειώστε την ποσότητα της τροφής
και αυξήστε την κίνησή σας.
• Περιορίστε τις μερίδες, μην
καταργείτε τροφές: εάν τρώτε
μετρημένες μερίδες δεν χρειάζεται να απαρνηθείτε τις τροφές
που αγαπάτε. Ένα λογικό γεύμα
μπορεί να περιλαμβάνει από
όλες τις κατηγορίες τροφίμων.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

• Τρώτε σε τακτικούς χρόνους:
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
παραλείπετε γεύματα-ιδίως το
πρωινό. Κάτι τέτοιο μπορεί να
οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη πείνα.
Κάποια σνακ μεταξύ των γευμάτων περιορίζουν την πείνα,
αλλά προσοχή, δεν πρέπει να
χορτάσετε μ’ αυτά.
• Αρχίστε τώρα και προχωρήστε στις αλλαγές σταδιακά: το
να αλλάξετε τα πράγματα σταδιακά είναι πολύ πιο εύκολο
από το να κάνετε τις αλλαγές μια κι έξω. Για παράδειγμα, γράφετε σ’ ένα
χαρτί για τρεις μέρες τι
ακριβώς φάγατε. Αν είναι
πολύ λίγα τα φρούτα, προσπαθήστε να φάτε ένα επιπλέον φρούτο την ημέρα.
Αν πάλι οι αγαπημένες σας
τροφές είναι πλούσιες σε
λιπαρά, δεν υπάρχει λόγος
να τις καταργήσετε. Μπορείτε
να δοκιμάσετε τις πιο light
εκδοχές τους ή απλώς να
περιορίσετε κάπως την ποσότητα.
• Κινηθείτε: δεν πρέπει να
γυμνάζεστε μόνο για να κάψετε
θερμίδες κι επομένως να χάσετε
βάρος. Να γυμνάζεστε κυρίως
για να διατηρήσετε την καρδιά
σας υγιή, να βελτιώσετε το
κυκλοφορικό σας και γενικά
νιώθετε καλά.
Τα κόλπα είναι γνωστά: ανεβοκατεβαίνετε από τις σκάλες και
αφήστε το αυτοκίνητό σας λίγο
πιο μακριά και περπατήστε.
• Θυμηθείτε: Δεν υπάρχουν
“καλές” και “κακές” τροφές.
Όμως υπάρχει καλή και κακή
διατροφή. Δεν χρειάζεται να
αισθάνεστε ενοχές για τις τροφές που αγαπάτε αλλά φροντίστε να τις καταναλώνετε με
μέτρο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ: Στην παρούσα φάση
καλείσαι
να
αφιερώσεις
περισσότερο χρόνο στα προβλήματα
ενός οικείου σου, που φαίνεται να
χρειάζεται στήριξη κι εμψύχωση.

εκφράζοντας τις καλλιτεχνικές ή
μεταφυσικές ανησυχίες σου. Αν
όμως έχεις κατά νου κάποια υλικά
οφέλη, μάλλον θα απογοητευτείς
από το αποτέλεσμα.

ΤΑΥΡΟΣ: Kαλείσαι να είσαι πιο
δύσπιστος/η
απέναντι
σε
υποσχέσεις, που μπορεί να έχουν
ωραίο «περιτύλιγμα», αλλά στην
καλύτερη περίπτωση είναι απατηλές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί να ελπίζεις στο
«θαύμα» περισσότερο από ποτέ,
αλλά αν θελήσεις να «σπρώξεις» τα
πράγματα προς την επιθυμητή για
σένα κατεύθυνση, θα υιοθετήσεις
τελικά κάποιες πρακτικές, που δεν
συνάδουν ούτε με τη νομιμότητα
ούτε με την... τιμιότητα!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ενα πρόσωπο μπορεί να
αγγίξει κάποιες από τις ευαίσθητες
«χορδές» σου, αλλά οι συνθήκες να
μην επιτρέπουν κάτι περισσότερο
για την ώρα. Μια «ασαφής»
υπόσχεση για το μέλλον αρκεί να σε
τονώσει συναισθηματικά!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Χαλάρωσε και ξέχασε
οτιδήποτε σε αγχώνει κι αν δυσκολεύεσαι να το πράξεις εκεί που
βρίσκεσαι, δεν έχεις παρά να ταξιδέψεις κοντά στη φύση.
ΛΕΩΝ: Μπορείς να υπερβείς μια
«ενοχλητική»
πραγματικότητα,

ΖΥΓΟΣ: Θεωρείς ότι όλοι και όλες
κινούνται με γνώμονα την αλήθεια
και τη διαφάνεια, στην πραγματικότητα γίνονται πολλές παρασκηνιακές ενέργειες που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την προσωπική σου
ζωή.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σου έρχεται... κομματάκι
δύσκολο να συγκρατηθείς μπροστά
στους απανταχού «πειρασμούς» κι
αν δεν έχεις δίπλα σου τον
κατάλληλο άνθρωπο για να πορευτείτε από κοινού, μπορεί να παρα-

συρθείς σε επιλογές που θα σε
εκθέσουν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Προσπάθησε να βάλεις
κάτω τα πράγματα, πέρα από εγωισμούς και ανασφάλειες, ώστε να
λυθεί η όποια παρεξήγηση με ένα
πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αν είσαι δεσμευμένος/η,
με... ζηλιάρη/α, είναι πιθανόν να
προκύψει μια ένταση εξαιτίας της
πρόδηλης προτίμησης κάποιου/ας
προς το πρόσωπό σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλή είναι η χαλάρωση
κι ακόμα καλύτερες οι ερωτικές
φαντασιώσεις σου! Αν όμως
αρχίσεις να πιστεύεις ότι αυτά που
φαντάζεσαι μπορούν να υλοποιηθούν το πιθανότερο είναι να απογοητευτείς.
ΙΧΘΥΕΣ: Σήμερα μπορεί να τεθεί σε
δοκιμασία η εμπιστοσύνη που
τρέφεις στους άλλους αφού τελικά
δεν αποφύγεις κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που θα μπερδέψουν
ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ, νέος γ.γ. ΣΕΚ

Ύστατο μέτρο και με φειδώ οι απεργίες
– Τι περιμένετε να βρείτε
τώρα που πήρατε τα ηνία της
ΣΕΚ;
– Από εδώ και πέρα, περιμένω
να βρω νέα προοπτική και
δυναμική. Θεωρώ ότι ξεπερνούμε τη βαθιά κρίση και αξιοποιούμε τις προκλήσεις και
δημιουργούμε τις προοπτικές.
Θα είναι δύσκολα τα πράγματα
πάντως, αυτό είναι δεδομένο.
Αλλά ως νέος άνθρωπος
νιώθω ότι το στοιχείο της νέας
προοπτικής είναι μία ώθηση
που δίνει κίνητρο για να πολιτευτούμε με περισσότερη ευθύνη και σύνεση. Είμαστε σε ένα
στάδιο που αλλάζει σιγά-σιγά
η νοοτροπία και η προσέγγιση
του κόσμου, νιώθοντας ότι
ξεπερνούμε τη βαθιά ύφεση.
Οπότε θα πρέπει να διαχειριστούμε και τα αιτήματα των
εργαζομένων με τρόπο που να
λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο
μη ανατροπής της πορείας της
οικονομίας. Είμαι ένας εξ
αυτών που θεωρούν ότι πρέπει
να φτιάξουμε τα δημοσιονομικά μας με έναν τρόπο που να
μπορεί να στηρίξει την υπόλοιπη οικονομία, προτού
μπούμε στη λογική του να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί
από την πραγματική οικονομία. Άρα πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί και να καθοδηγήσουμε τους εργαζομένους για
να αντιληφθούν ότι τα προβλήματα μπορεί να έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά
υπάρχει ο κίνδυνος εάν ενεργήσουμε με ένα ανεξέλεγκτο
τρόπο να επαναφέρουμε την
οικονομία σε χειρότερα επίπεδα. Σημειώνω, πάντως, πως
τα όποια μέτρα λαμβάνονται
κατά την περίοδο της ύφεσης,
σε μία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικονομία, πρέπει να
έχουν ημερομηνία λήξης.

Ώριμοι οι εργαζόμενοι
– Θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι
διεκδίκησαν πρόωρα την
επαναφορά
ωφελημάτων
στα στάδια πριν από το
2013;
– Ως συνδικαλιστικό κίνημα,
ρόλος μας είναι να ελέγξουμε
τα αιτήματα τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, ως σύνολο, του κλάδου, αν μιλάμε για κλαδικά
αιτήματα ή της όποιας μεμονωμένης επιχείρησης, αν μιλάμε για επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση. Από την άλλη,
όμως, ο τρόπος προσέγγισης
των απαιτήσεων χρειάζεται
προσοχή ώστε να είναι στη
σφαίρα των πραγματικών
οικονομικών
δεδομένων.
Επίσης, χρειάζεται να διατηρήσουμε, ως ΣΕΚ, ζωντανό τον
κοινωνικό διάλογο και τη συλλογική διαπραγμάτευση, έτσι

• Θα διεκδικήσουμε δικαιώματα αλλά όχι εκτός των πραγματικών
δυνατοτήτων της οικονομίας
αλυσιδωτές αρνητικές προεκτάσεις και, ενδεχομένως,
δημιουργεί δυναμικές όπως
αυτές που βιώσαμε πρόσφατα,
της προσπάθειας για ποινικοποίηση του δικαιώματος της
απεργίας, είτε στις ουσιώδεις
υπηρεσίες είτε γενικότερα.
– Ποια η άποψή σας για τα
νομοσχέδια της μεταρρύθμισης του Δημοσίου;

Στην Κύπρο και όσον αφορά στη ΣΕΚ, τα ποσοστά μείωσης της
συνδικαλιστικής πυκνότητας είναι κατά πολύ μικρότερα από ό,τι
σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Παράλληλα, η μείωση του αριθμού
των μελών της ΣΕΚ κατά την περίοδο της κρίσης, είναι κατά
πολύ μικρότερη από την πορεία αύξησης της ανεργίας
ώστε μέσα από την τεκμηρίωση που προβάλλουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να καταλήγουμε σε μία συμβιβαστική και
συναινετική λύση και απόφαση, που να λειτουργεί προς
όφελος των εργαζομένων αλλά
και των επιχειρήσεων και της
οικονομίας γενικότερα. Να
σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι
έχουν δείξει τεράστια ωριμότητα όλα τα χρόνια της κρίσης,
αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη
περίοδο που υπήρξε.
– Ποια είναι η μεγαλύτερη
εργασιακή ανησυχία που
υπάρχει αυτή τη στιγμή στην

δικεί ένα ρόλο περισσότερης
ουσιαστικής
κοινωνικής
παρέμβασης. Για παράδειγμα,
η αποχή που σημειώθηκε στις
βουλευτικές εκλογές, ένα αποτέλεσμα δυσανάλογο με την
κουλτούρα που έχει δείξει ο
Κύπριος ως πολιτικό ον. Αυτό
το τεράστιο ποσοστό αποχής,
λοιπόν, νιώθω ότι δίνει ένα
κίνητρο στη ΣΕΚ να λειτουργήσει ταυτόχρονα με τη συνδικαλιστική της ιδιότητα και ως
ένας
φορέας
κοινωνικής
παρέμβασης, έτσι ώστε να
καλύψουμε ένα χάσμα που
υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας

• Στις επιχειρήσεις που υπάρχει συνδικαλιστική
παρουσία οι όροι εργοδότησης είναι σαφώς καλύτεροι
Κύπρο;
– Δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένο κλάδο ή τομέα. Η μεγαλύτερη εργασιακή ανησυχία είναι
να μην μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της
ενδεδειγμένης διαδικασίας και
να δημιουργηθεί λανθασμένη
εντύπωση στην κοινή γνώμη,
με αποτέλεσμα να μετατραπεί
ένα δικαίωμα ή ένα σωστό
αίτημα σε κάτι κοινωνικά μη
αποδεκτό, κάτι που θα μας
φέρει σε δύσκολη θέση ως συνδικαλιστικές οργανώσεις.
– Όταν λέτε ανατροπές και
αναταράξεις, αναφέρεστε και
στις απεργίες;
– Συμπεριλαμβάνονται και οι
απεργίες. Μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης όπως είναι η
ΣΕΚ, ο ρόλος της ξεφεύγει από
το απόλυτο στενό πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων και διεκ-

και των οργανωμένων συνόλων. Άρα η μεγαλύτερη εργατική ανησυχία θα ήταν να αποτύχουμε να πείσουμε για το
ορθό της διεκδίκησής μας την
κοινή γνώμη ή τα υπόλοιπα
συμβαλλόμενα μέρη, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε επιλογές, οι οποίες να ξεφεύγουν
από αυτό που η κοινή γνώμη ή
η κοινωνία η ίδια θεωρεί ως
αποδεκτό. Το έχω τονίσει
αρκετές φορές, ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις μπορεί να
αποτελούν ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των εργαζομένων, αφού είναι ένα μέσο που
δίνει τη δυνατότητα πίεσης
εκεί που υπάρχει αδικία, αλλά
από εκεί και πέρα, πρέπει να
χρησιμοποιείται με απόλυτη
φειδώ και να αποτελεί ύστατο
μέσο και μέτρο. Σε διαφορετική
περίπτωση, η κατάχρηση
αυτού του μέσου δημιουργεί

– Στην προσπάθεια αναχαίτισης της οικονομικής ύφεσης
είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε λάθη, στρεβλώσεις ή
παραλείψεις του παρελθόντος
και να έρθουμε να θέσουμε τα
σωστά βήματα με τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για
το μέλλον. Μέσα από αυτή τη
φιλοσοφία, θεωρώ ότι η
μεταρρύθμιση του Δημοσίου
αποτελεί αναγκαιότητα, για να
προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία που
όλοι μας σχολιάζαμε – συζητούσαμε, αλλά κανείς δεν είχε
την πολιτική βούληση για να
τα προχωρήσει. Είναι η ώρα να

γίνουν οι μεταρρυθμίσεις μέσα
από ένα δομημένο και στοχευμένο κοινωνικό διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα
που αφορούν και επηρεάζουν
τους εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα, διαφοροποιώντας
εκείνα τα στοιχεία που θα
αποδειχθεί μέσα από τη μελέτη
που γίνεται, ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν, να βελτιωθούν,
για να λειτουργήσει ο δημόσιος
τομέας ακόμα πιο υποστηρικτικά στην προοπτική ανάπτυξης και ανάκαμψης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δυναμική
ανάπτυξης αν δεν διαφοροποιηθούν, για παράδειγμα, οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες
που παρουσιάζονται σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για
οικονομική ανάπτυξη, εάν δεν
υπάρξει περαιτέρω στελέχωση
συγκεκριμένων υπηρεσιών και
αν αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτο ή δύσκολο να προβούμε σε
νέες προσλήψεις στον δημόσιο
τομέα, η επόμενη επιλογή είναι
μέσα από την κινητικότητα,
αξιολογώντας τις εκάστοτε
ανάγκες και τις προοπτικές.

Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
– Ποια είναι η γνώμη σας για τις ιδιωτικοποιήσεις;
– Η ΣΕΚ έχει πάγια προσέγγιση όσον αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις, ως θέμα αρχής είμαστε ενάντια. Οι αποκρατικοποιήσεις
σημαντικών οργανισμών αποτρέπουν τη δυνατότητα του κράτους να παρέχει συγκροτημένη ή ισορροπημένη κοινωνική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα τίθεται και θέμα εθνικής ασφάλειας σε
συγκεκριμένους τομείς. Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίσαμε να
πολιτευτούμε τα τελευταία χρόνια που υπήρξε έντονη συζήτηση
για τις αποκρατικοποιήσεις ήταν πως ο κάθε οργανισμός θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, αξιολογώντας τα δεδομένα που καταγράφει, αλλά και τη δυναμική που υπάρχει. Για
αυτό, συναινέσαμε σε κάποιους οργανισμούς μικρότερους, που
είχαν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, να κλείσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι θα διοχετεύονταν σε άλλες υπηρεσίες.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Βουλή διαφοροποίησε την απόφασή της στην τελευταία συνεδρίαση πριν από την αυτοδιάλυση,
σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της Cyta. Το θέμα θα έπρεπε να
συζητηθεί πολύ πιο πριν. Δεν πρέπει να παραπέμπονται νομοσχέδια στην καταληκτική συνεδρίαση της Βουλής, διότι δεν
υπάρχει ούτε χρόνος ούτε δυνατότητα να τα διαχειριστούν εις
βάθος.
– Βλέπετε σε κάποιους τομείς καταπάτηση των συλλογικών
συμβάσεων ή καταπάτηση των εργαζομένων;
– Η εμπειρία από την περίοδο της κρίσης, μας έδειξε ότι εκεί που
δεν υπήρχε συνδικαλιστική παρουσία και παρέμβαση, τα προβλήματα που κατεγράφησαν από αυθαίρετες προσεγγίσεις της
εργοδοτικής πλευράς ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα. Παράλληλα,
εκεί που δεν υπήρξε συγκροτημένη συνδικαλιστική παρέμβαση
την περίοδο που ακολούθησε του κουρέματος των καταθέσεων,
είδαμε να διαλύονται πάρα πολλά ταμεία προνοίας. Αφενός μεν
κάτω από την πίεση και την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε για
την επόμενη μέρα, αφετέρου μέσα από την πίεση της εργοδοτικής
πλευράς για να απαλειφθεί ένα ωφέλημα, το οποίο διεκδικήθηκε
και κερδήθηκε μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Από εκεί και
πέρα, η προσπάθεια που κατεβλήθη στους χώρους που υπήρχαν
συνδικαλιστικά οργωμένοι υπάλληλοι, ήταν συντονισμένη και σε
συνεργασία με την εργοδοτική πλευρά, και στόχος ήταν να περιορίσουμε στοιχεία και ωφελήματα των συλλογικών συμβάσεων σε
μία προσπάθεια να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας.

ERG_15-15_inn_4 6/7/16 11:08 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 764 - 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1964

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 13/2016 1/6/2016
150.000..............14522
1.000..................43537
400.....................29280
400.....................32458
400.....................10330
200.....................57755
200.....................36080
200.....................50556
200.....................23552
200.....................24786
200.....................28278
200.....................17914
200.....................55242
200.....................43225
200.....................16831
100.....................28214
100.....................13315

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

100.....................27735
100.....................40721
100.....................13406
100.....................42573
100.....................18400
100.....................22485
100.....................17458
100.....................23031
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
7314,

5158,

1979,

6699, 663, 6328
Από €25 οι λήγοντες σε
701, 812, 315, 219

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Είναι καλύτερο να
πέσεις σε κόρακες
παρά σε κόλακες,
γιατί

οι

πρώτοι

τρωνε τους νεκρούς
ενώ

οι

δεύτεροι

τρωνε τους ζωντανούς.
Τάσσος Δήμου
" Ένα τριαντάφυλλο
που δεν το αφήνουν
να ανθίσει"

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 90901402
Αμμόχωστος90901403
Λάρνακα
90901404
Λεμεσός
90901405
Πάφος
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ERG_16-16_inn_8 & 9 6/7/16 11:09 AM Page 1

16

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Σ

Μπορούν να αλλάξουν;

Μ

Ε την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, λογικά
θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος της προεκλογικής
περιόδου, που ομολογουμένως παρέμεινε ανοικτός
και μετεκλογικά. Το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
Ότι, δηλαδή, πέφτει η αυλαία της προεκλογικής με
την εκλογή του Προέδρου του κοινοβουλίου. Αμφιβάλλουμε πως αυτό το σενάριο θα ισχύσει. Αμφιβάλλουμε πως οι πολιτικές δυνάμεις πήραν τα
μηνύματα των πολιτών από τις εκλογές. Ελπίζουμε
ότι θα διαψευστούμε και η Βουλή να αλλάξει το
κλίμα και να ανατρέψει τα δεδομένα. Δεν υπάρχει
άλλη διέξοδος.
Είναι προφανές ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται
υπό πίεση και αμφισβήτηση και με βάση αυτή τη
διαπίστωση μπορεί κανείς να αντιληφθεί και τον
τρόπο αντίδρασής του. Έχει εντόνως αμφισβητηθεί
στις βουλευτικές
εκλογές και τούτο δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει,
εκτός κι εάν γίνουν μεγάλες ανατροπές. Οι βουλευτικές εκλογές της 22ας Μαΐου επιβεβαίωσαν το χάσμα
μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Με επιδερμικότητα
και κρύβοντας τα προβλήματα κάτω από το χαλί, η
σημερινή κατάσταση πραγμάτων θα διαιωνίζεται.
Οι τακτικισμοί δεν προσφέρουν λύσεις. Το μόνο που
μπορούν να προσφέρουν είναι ανάσες στο πολιτικό
σύστημα για να κρύψει το πρόβλημα χωρίς να προσφέρει διεξόδους.
Θεωρούμε πως «θεραπεία» υπάρχει.
Η μόνη οδός για την αντιμετώπιση του φαινομένου
αυτού είναι διά των ανατροπών και της ρήξης με
πολιτικά και άλλα κατεστημένα. Η αποχή, θα τολμήσουμε να το αναφέρουμε, ενδέχεται να εξυπηρετεί
κάποιους. Εκείνους, οι οποίοι βολεύονται με την
περιορισμένη συμμετοχή, φτάνει να εξασφαλίζουν
τα ποσοστά τους, να εκλέγονται στο κοινοβούλιο.
Τι μπορεί να γίνει; Για να επανακτήσουν οι πολιτικοί
την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα πρέπει να προβούν σε τομές. Πρωτίστως να πολεμήσουν την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, την αναξιοκρατία. Στοιχεία τα
οποία αξιοποιούνται στο έπακρο από κάποιους
πολιτικούς και χρησιμοποιούνται ως οξυγόνο για τη
συντήρησή τους και μερικές φορές της λαθροβίωσής
τους.
Δεν είμαστε αισιόδοξοι ποσώς. Δεν θεωρούμε πως
υπάρχει διάθεση για ανατροπές, για βελτίωση έστω
της κατάστασης.
Αντίθετα, διαπιστώνεται μια διάθεση διαιώνισης
της σημερινής κατάστασης πραγμάτων. Το σκηνικό
για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής δείχνει ότι
τα μηνύματα της 22ας Μαΐου δεν έφτασαν εκεί που
έπρεπε.
Οι πολίτες έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Όσοι δεν
αντιληφθούν το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών,
θα έχουν κόστος. Η αποχή θα αυξάνεται όπως και η
απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος δεν εκφράζεται
μόνο με την αποχή από τις κάλπες, που ειρήσθω εν
παρόδω συνιστά το μικρότερο κόστος για τους
πολιτικούς.
Δική μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι πως οι πολιτικοί οφείλουν να αλλάξουν κι αυτό είναι μονόδρομος. Είναι μια πορεία μονόδρομος για όλους. Και για
τους πρωταγωνιστές και για τους πολίτες.
Διαφορετικά θα παρακολουθούμε το ίδιο έργο, με
τους ίδιους ή άλλους πρωταγωνιστές. Θα «βράζουμε όλοι στο ζουμί μας» και θα… χαιρόμαστε με τη
στασιμότητα στη χώρα.
Η Θέση του "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ"

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Προσηλωμένοι οι εργαζόμενοι στην επίλυση
της εργατικής διαφοράς στα αεροδρόμια

υντεχνίες
και
εργαζόμενοι
παραμένουν πιστά προσηλωμένοι στο στόχο της οριστικής διευθέτησης της εργατικής διαφοράς που
ξέσπασε με τις εταιρείες Swissport
Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd, οι
οποίες προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου.
Αυτό τονίζεται σε πρόσφατη ανακοίνωση των δύο κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ μετά τις γενικές
συνελεύσεις όπου απερρίφθη η
εισήγηση της Υπουργού Εργασίας.
Οι δυο συντεχνίες τονίζουν χαρακτηριστικά πως η προσπάθεια, από
πλευράς εταιρειών να επιρρίψουν
ευθύνες στη συνδικαλιστική πλευρά
δεν βοηθά προς την εξεύρεση οριστικής συμφωνίας για επίλυση της
διαφοράς.
Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η
εισήγηση της Υπουργού έχει μεταφερθεί στους εργαζόμενους οι
οποίοι ελεύθερα εξέφρασαν τις
απόψεις τους ώστε να βοηθηθεί ο
Κοινωνικός διάλογος.»
Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας
της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ και
οι αντίστοιχοι γραμματείς των
συντεχνιών ΠΕΟ και ΔΕΟΚ απέστειλαν από κοινού επιστολή στην
Υπουργό εργασίας την 1η Ιουνίου με
την οποία ενημερώνουν πως δεν
κατέστη αποδεκτή η εισήγηση της
για ανανέωση της συλλογικής σύμ-

Έ
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βασης στην LGS
Handling.
Πρόσφατα, τονίζεται στην επιστολή
διαπιστώνεται σημαντική
αύξηση
πτήσεων και επιβατών στα αεροδρόμια που δεν
αιτιολογεί καθόλου τις νέες απαιτήσεις των εταιρειών για περαιτέρω παραχωρήσεις.
Ως εκ τούτου το προσωπικό απαιτεί σεβασμό και εφαρμογή της Συλ-

√

Οι επικριτικές βολές
των εταιρειών εναντίον
των συντεχνιών δεν βοηθούν
στην εξεύρεση συμφωνίας
λογικής του Σύμβασης και δεν είναι
διατιθέμενο να παραχωρήσει οτιδήποτε από τα ωφελήματα του.
Επίσης υπάρχει ανοικτό το ζήτημα
της υποχρέωσης της εταιρείας για
καταβολή της υπόλοιπης προσαύξησης του Απρίλη του 2016 το
οποίο θα πρέπει με την μισθοδοσία
του Ιουνίου να συμπληρωθεί.
Αιτία της διαμάχης αποτέλεσε η
απόφαση των δύο εταιρειών να
περικόψουν από τα μισθολόγια του
Μαΐου τον τιμάριθμο ο οποίος, από

το 2012 που πάγωσε ένεκα της
οικονομικής κρίσης, ακολούθησε
πτωτική πορεία, με τις συντεχνίες
που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στα δύο αεροδρόμια να μην
αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή.
Η εργατική κρίση επηρεάζει συνολικά γύρω στα 800 άτομα τα οποία
εργάζονται στις δύο εταιρείες,
μόνιμο και προσωρινό προσωπικό.

Στο πλευρό των εργαζομένων
Ο γ.γ. της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος
Μιχαήλ δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» πως οι συντεχνίες θα σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων
για σωστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών δεν δικαιολογεί
οποιεσδήποτε άλλες παραχωρήσεις
προς τις εταιρείες. Όσον αφορά το
θέμα της ΑΤΑ τόνισε πως αποτελεί
ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο θα
πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο
ηγεσιών.

ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

χουμε λάβει το μήνυμα της κοινωνίας ότι ζούμε σε εποχή
έργων και όχι λόγων, επισήμανε ο
νεοεκλεγείς πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης, μόλις
παρακάθησε στο προεδρείο του
νομοθετικού σώματος. Πρόσθεσε,
ότι νιώθει αυξημένο καθήκον ώστε
«εργασθούμε όλοι για πιο πολλές
συνεναίσεις για να βελτιώσουμε
τις σχέσεις μας και να κάνουμε το
κοινοβούλιο πιο αποτελεσματικό.»

γωγικά θα στηρίξει την προσπάθεια για την αναβάθμιση του κοινβουλευτικού έργου.
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος
Σιζόπουλος είπε ότι οι βουλευτές
του κόμματος θα στηρίξουν τις

Ο πρόεδρος του κινήματος
Οικολόγων Γιώργος Περδίκης διαβεβαίωσε ότι η προεδρία της Βουλής θα έχει την
υποστήριξη και των δύο
βουλευτών του κινήματος
στον ανυποχώρητο αγώνα
για πάταξη της διαφθοράς
και απονομή της διακαιοσύνης.

Οι πολιτικοί ηγέτες συνεχάρησαν
τον νέο πρόεδρο της Βουλής για
την εκλογή του. Ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, του μεγαλύτερου κόμματος,

√ Πρώτες δηλώσεις του
νέου προέδρου της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη
Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ότι θα
εργασθεί ώστε να αναβαθμισθεί το
καταρρακωμένο κύρος του κοινοβουλίου.
Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού ανέφερε ότι θα
λειτουργήσει εποικοδομητικά για
να αποκατασταθεί το κύρος του
κοινοβουλίου.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος δήλωσε ότι το
κόμμα του, τοποθετούμενο παρα-

www.sek.org.cy,

Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας παρατηρώντας ότι η εικόνα και το
κύρος της Βουλής έχουν πληγωθεί,
είπε πώς οι βουλευτές του θα είναι
δημιουργικοί και συναινετικοί σε
κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί
στην
αναβάθμιση
του
θεσμού και του έργου του
νομοθετικού σώματος.

προσπάθειες του προέδρου για
αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού
έργου. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δήλωσε ότι
αναμένει από το Κοινοβούλιο
πολλή δουλειά καθώς έξω βρίσκεται ένας λαός που υποφέρει.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με επιστολή του,
εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Δημήτρη Συλλούρη για την
εκλογή.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσβλέπει και επιθυμεί να έχει αγαστή και
άψογη συνεργασία με τον νέο Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι δύσκολες προκλήσεις που υπάρχουν, τόσο στα θέματα
της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής όσο και στο μείζον εθνικό
θέμα που είναι η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η απαλλαγή από
την κατοχή και η επανένωση της χώρας μας.»

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

