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• Η ΣΕΚ στην αντεπίθεση με σκοπό την υλοποίηση του Γε.Σ.Υ

Σ

τη σημερινή εποχή της κοινωνικής
καθίζησης, της οικονομικής διαπλοκής, της πολιτισμικής παρακμής,
της πνευματικής ατροφίας και της
εθνικής απονεύρωσης, το νόημα της
θυσίας του ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου
Μάτση είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο και διδακτικό.
Τούτη την ώρα που τα πάντα γύρω
μας τα σκιάζει το γκρίζο χρώμα του
εγωκεντρισμού, της αλαζονείας και
της ιδιοτέλειας, είναι βέβαιο ότι το
πρότυπο ζωής του Κυριάκου Μάτση
θα πρέπει να διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία ως ξεχωριστό μάθημα
εθνικής αυτογνωσίας, γαλούχησης
και διαπαιδαγώγησης των παιδιών
μας στα ευγενή ιδανικά του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Με κορωνίδα το κολοσσιαίο
«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής» αναζητούνται σήμερα οι νέοι Μάτσηδες.
Σελ.7

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Η

ΣΕΚ τίθεται στην προμετωπίδα της
τιτάνειας προσπάθειας που καταβάλλει ο υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης με τους κοινωνικούς
φορείς με σκοπό η Κύπρος να αποκτήσει μέχρι το 2020 καθολικό και ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε
προς κάθε κατεύθυνση η εκδήλωση του
ΙΚΕΜ-ΣΕΚ με τίτλο «Γε.Σ.Υ: Ώρα ευθύνης» διατρανώνοντας την αποφασιστικότητα του κινήματος να αγωνισθεί
με όλες του τις δυνάμεις για να μετατραπεί το όραμα του Γε.Σ.Υ σε χειροπιαστή πραγματικότητα.
Δίδοντας το στίγμα των προθέσεων και

4 Σταθερά στο πλευρό του υπουργού Υγείας για εφαρμογή
του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας
υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

4 ΣΕΚ και κοινωνικοί φορείς συστρατεύονται με τον Γιώργο
Παμπορίδη για να σπάσουν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα
που λυμαίνονται τον ζωτικό τομέα της Υγείας
των σχεδιασμών του, ο κ. Παμπορίδης
ζήτησε από τη ΣΕΚ να ηγηθεί του αγώνα
για να γκρεμισθεί το «σινικό τείχος»
που κρατεί τον νευραλγικό τομέα της
Υγείας όμηρο των διαπλεκομένων συμφερόντων.
Αυτή την ώρα που η δημόσια Υγεία βρίσκεται υπό κατάρρευση και η πλειοψη-

φία των συμπολιτών μας υποφέρει,
είναι αδιανόητο να παραμένει σε ισχύ
ένα χρεωκοπημένο σύστημα που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών
και μειώνει τον πολιτισμό μας, τόνισε
από την πλευρά του ο αναπληρωτής
γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.
(Σελ. 9)

ΕΚΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ στο πλαίσιο Παγκύπριας
εκτρατείας καλεί τις εργαζόμενες να
διεκδικούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μητρότητα. Η γνώση των
δικαιωμάτων αποτρέπει εργοδότες να
θυματοποιούν εγκυμονούσες. Σελ. 8

Εμπρός όλοι μαζί να κτίσουμε ένα ποιοτικό
σύστημα υγείας που να μας τιμά
ως κοινωνία, ως χώρα και ως λαό

Ώρα για φορολογική μεταρρύθμιση
Δ

ύο τεράστιες προκλήσεις βρίσκονται ανάμεσα σ’
άλλα αυτή την ώρα ενώπιον του συνδικαλιστικού
κινήματος της ΣΕΚ.
Η μια αφορά τη λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) και η άλλη την έναρξη κοινωνικού διαλόγου
με την εκπόνηση και εφαρμογή μιας γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη πως η
τελευταία φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.
Ως προς το πρώτο θέμα, η ΣΕΚ υπέδειξε με αυστηρότητα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλη καθυστέρηση ούτε αναβλητικότητα γιατί το υφιστάμενο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατάρρευσε
προ πολλού, με τις συνέπειες να επιβαρύνουν τον
απλό ανυποψίαστο και ανώνυμο απροστάτευτο
πολίτη.
Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση πιστεύουμε πως ωρίμασε ο χρόνος για να κινηθεί το κράτος
προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο τόπος και η
κοινωνία χρειάζονται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει πράγματα και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιουργήθησαν σε βάρος των

εισοδημάτων των πολιτών που ακρωτηριάστηκαν
από δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν με
ταχύτητα φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Το αίτημα αυτό δεν είναι αυθαίρετο αλλά στηρίζεται
απόλυτα και από τον πρόεδρο Αναστασιάδη ο οποίος τον Μάιο του 2015 από το βήμα της γενικής συνέλευσης της ΟΕΒ δήλωσε πως, θα πρέπει να μειωθούν

• Οι βαριές φορολογίες προκαλούν

ασφυξία στην οικονομία
οι φορολογίες που επιβλήθηκαν στο παρελθόν και
πρόσθεσε ότι «οι βαριές φορολογίες ακρωτηριάζουν
το εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων και
προκαλούν ασφυξία στην οικονομία».
Η ΣΕΚ συνυπολογίζοντας όλα τα πιο πάνω απέστειλε δια του γενικού της γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα
σχετική επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη με την οποία διεκδικεί φορολογική μεταρ-

ρύθμιση – που ασφαλώς θα βρίσκεται στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και θα
εξετάζει ανάμεσα σ’ άλλα:
• Τις κλίμακες φορολογίας του εισοδήματος.
• Τη σταδιακή μείωση του ΦΠΑ που αιφνιδίως
εκτοξεύτηκε από το 15% στο 19%.
• Τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων
που αποτελούν πρώτη ύλη παραγωγής.
• Την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, όπως
υποστηρίζει σχετική μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Τη μείωση της φορολογίας ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους επί των καταθέσεων.
• Στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της δημιουργίας φορολογικής συνείδησης κ.λ.π.
Ακράδαντα πιστεύουμε ότι μια καλά σχεδιασμένη
γενική φορολογική πολιτική θα βοηθήσει την οικονομία να κινηθεί προς αναπτυξιακές κατευθύνσεις γι’
αυτό καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να επισπεύσει
τις σχετικές διαδικασίες.

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

Ά

ναυδη, αμήχανη αλλά και απαθής η
κοινή γνώμη παρακολουθεί τα
τεκταινόμενα στην σάπια πολιτική και
κοινωνικοοικονομική ζωή υποδηλώντας
με τη στάση της ανήμπορη να αντιδράσει για να αλλάξει τα πράγματα. Πέντε
και πλέον χρόνια από την τραγωδία στο
Μαρί, τέσσερα χρόνια από τον μνημονιακό οδοστρωτήρα της Τρόικα και
τριάμισυ περίπου χρόνια από το αδίστακτο κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων, η Κυπριακή καθημερινότητα
εξακολουθεί να ζεί στον ξεχωριστό δικό
της κόσμο των παραισθήσεων λές και
όλα κυλούν ομαλά στην μακαρία νήσον.

Τα κότσια του Γ. Παμπορίδη στην κοινωνία
της διαφθοράς και της διαπλοκής
οικονομίας;
Με αυτά τα αδυσώπητα ερωτήματα να
τριβελλίζουν το μυαλό μου σε καθημερινή βάση, αναλογίζομαι και αναφωνώ με
όλη τη δύναμη της ψυχής μου, πού πάμε
επιτέλους ως άτομα, ως κοινωνία, ως
πολιτεία, ως κράτος, ως χώρα και ως
λαός; Η απάντηση βέβαια είναι γνωστή

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

κρεούργηση των εισοδημάτων, ούτε η
οικονομική εξαθλίωση, μα ούτε και η
συνεχιζόμενη πολιτική παχυδερμία
φαίνεται να συγκινούν την κοινή γνώμη.

Καίρια ερωτήματα
Ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης, λοιπόν,
δικαιολογημένα διερωτάται: μα τι
πάθαμε τελοσπάντον και παραμένουμε
απαθέστατοι μπροστά στα τραγελαφικά φαινόμενα που αμαυρώνουν τη ζωή
μας. Γιατί ανεχόμαστε ακόμη αυτούς
τους γνωστούς - άγνωστους που κατακρεούργησαν τους πολίτες κι έσυραν
τον τόπο στο οικονομικό βάραθρο και
στην κοινωνική αναλγησία. Πώς είναι
δυνατόν ένας λαός εργατικός και υπερήφανος, να επιβραβεύει με την καθημερινή του στάση τους κάθε λογής
τυχοδιώκτες της πολιτικής και της

Γ

υναίκα κουράγιο. Μέχρι το 2086 θα
κατορθώσεις να φθάσεις στα μισθολογικά επίπεδα του άντρα συναδέλφου
σου.
Δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή
για να το διαπιστώσουμε αλλά σίγουρα
αποτελεί καλή είδηση πως μια σιδεροκέφαλη διάκριση θα καμφθεί μετά από
70 χρόνια….
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Γυναίκες με ακαδημαϊκά προσόντα,
γυναίκες με δεξιότητες θα συνεχίσουν
καθημερινά να προσπαθούν να αποδεικνύουν τα αυτονόητα που δεν είναι
ωστόσο δεδομένα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να υποτιμά-

τίμιους , είναι πέραν από βέβαιο ότι το
κακό όχι μόνον θα συνεχίζεται αλλά
τουναντίον θα θεριεύει. Και αυτό, ανεξάρτητα από την έκβαση της εισαγγελικής έρευνας για το τραπεζικό έγκλημα
και την οικονομική κατάρρευση ή την
«ευσπεσμένη» υιοθέτηση

νομοθεσίας

για εξυγίανση του αμαρτωλού Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Αν η κοινωνία των πολιτών με πρώτους
τους οικονομικά σφαγιασθέντες,

• Η θλιβερή μας κατάντια και το χρέος των ενεργών
και ευηπόληπτων πολιτών

Ούτε τα σκλαβοπάζαρα, ούτε η κατα-

Του Ξενή
Ξενοφώντος,

συνάνθρωπο σου να παίρνει 400 ευρώ
μηνιαία σύνταξη ύστερα από τρείς και
βάλε δεκαετίες σκληρής δουλειάς και
από την άλλη να μαθαίνεις ότι ο πολυσυνταξιούχος επώνυμος γείτονας σου
απολαμβάνει παχυλά εισοδήματα γιατί
τάχατες θήτευσε σε διαφορετικά πόστα
του δημοσίου! Να πληροφορείσαι ότι
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δεν

προτάξουν συγκροτημένο μέτωπο για
να ξηλωθεί το υπόγειο κύκλωμα των
γερακιών του εύκολου πλουτισμού που

και αυτομαστιγωτική: Δυστυχώς, αρκετά καίρια πόστα της πολιτείας, της
κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομία κατέχονται από επιτήδειους και
ασύδοτους που μοναδικό τους μανιώδες μέλημα είναι η κερδοσκοπία των
λίγων σε βάρος των πολλών. Είναι δε
αυταπόδεικτο ότι με την διαχρονική
ατιμωρησία που επικρατεί στην Κύπρο
εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είναι
εύκολη η απαλλαγή από τα πολύχρωμα
καρκινώματα που δηλητηριάζουν τον
καθημερινό βίο. Ακούς εκεί, να εμποδίζουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του φτωχοποιούμενου λαού με νόμο τον Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας, να ελέγξει
τον αμαρτωλό Συνεργατισμό! Να βλέπεις σχεδόν κάθε βδομάδα κόκκινους
φακέλλους για στημένους αγώνες να
καταφθάνουν στην Κύπρο από την
Ευρωπαική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
και να μην ιδρώνει το αυτί κανενός
αρμοδίου! Να γίνεσαι καθημερινά φρικτός μάρτυρας της αναίσχυντων ουρών
της αναξιοπρέπειας και της απανθρωπιάς στα δημόσια νοσκομεία και να μην
συγκινείται κανείς αξιωματούχος αυτής
της υπερφίαλης πολιτείας! Να πονάς
βλέποντας από τη μιά τον ανώνυμο

επώνυμοι και εύρωστοι επιχειρηματίες
αποφεύγουν επιμελώς να εκπληρούν τις
υποχρεώσεις τους στο Φόρο Εισοδήματος, στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και
στα λοιπά δημόσια ταμεία και ούτε
γάτα, ούτε ζημιά. Όμως, η τραγικότερη
πτυχή της υπόθεσης είναι, οι υπερπρονομιούχοι και ασύδοτοι συνεργάτες
τους στο άθλημα της διαπλοκής να
ζητούν χωρίς αιδώ την ψήφο του λαού
και να την παίρνουν. Ε, αυτό δεν συγχωρείται με τίποτα!
Ενόσω λοιπόν, οι πολίτες και δή οι μη
προνομιούχοι, με την ψήφο τους και
την εν γένει στάση τους στερούν την
δεινοπαθούσα Κυπριακή πολιτεία από
τους άξιους, τους άριστους και τους

Δεν λες που ο στόχος θα επιτευχθεί
έστω και μετά από 70 χρόνια. Παρά την
ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου η μισθολογική εξίσωση δεν επιτυγχάνεται.
Άδικο και παράλληλα τραγελαφικό. Μια
εργαζόμενη να πρέπει να εργάζεται 40
μέρες περισσότερο για να καλύψει το
μισθό ενός συναδέλφου της.
Άδικο επίσης ακούγεται στα αυτιά μας
ότι η γυναίκα που κατέχει το προνόμιο
του αυξάνει και του πληθύνεστε να
βρίσκεται στο μικροσκόπιο του εργοδότη ως καλή ή κακή εργαζόμενη ανάλογα
με το πόσες φορές αποφασίζει να
φέρει στον κόσμο ένα νέο πολίτη.
Κύριε εργοδότη και εσένα μια γυναίκα
σας γέννησε η οποία ξενυχτούσε πάνω
από το προσκέφαλο σας για να μην
αρρωστήσετε. Έφευγε από τη δουλειά

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)

δυνος να έρθουν τα χειρότερα είναι
ορατός. Το εγχείρημα βεβαίως δεν είναι
εύκολο αλλά φρονώ ότι οι επόμενες
εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι μια χρυσή ευκαιρία να φάνε το
πρώτο ηχηρό χαστούκι οι φορείς της
διαπλοκής και της μιζαδόρικης πρακτικής. Πέραν τούτου, για να φανεί αχτίδα
φωτός στην άκρη της σήραγγος, θα
πρέπει οι πολίτες να αφυπνισθούν από
το λήθαργο και να επιβραβεύουν ποικιλοτρόπως και σε μόνιμη βάση τους άριστους και τους εύτολμους που αποδεδειγμέα μοχθούν για το κοινό καλό.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να δώσω δημόσια τα εύσημα στον υπουργό Υγείας
Γιώργο Παμπορίδη που κήρυξε στην πράξη ανένδοτο πόλεμο ενάντια στα πλοκάμια της διαπλοκής που χωρίς αιδώ θησαυρίζουν δίς σε βάρος της υγείας των
πολιτών, οι οποίοι χωρίς οίκτο αργοπεθαίνουν στις αισχρές λίστες αναμονής
των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Καλείσαι λοιπόν, μη προνομιούχε συμπατριώτη,
αντί να επαιτείς, να απαιτείς και να διεκδικείς το δίκιο σου χωρίς φόβο. Ο υπουργός της Υγείας άνοιξε το δρόμο. Καλείσαι να τον στηρίξεις έμπρακτα επιβάλλοντας τους δικούς σου κανόνες στο παιγνίδι της καθημερινότητας, επιβραβεύοντας
τους άριστους και τιμωρώντας τους αρεστούς της διεφθαρμένης εξουσίας.

Γυναίκα κουράγιο. Για όλα εσύ φταις!
ται η εργασία τους.

λυμαίνεται τον δημόσιο πλούτο, ο κίν-

της ή δεν δούλεψε ποτέ ή εγκατέλειψε
την εργασία της για να σας προσφέρει
μητρική αγάπη και στοργή.
Και όταν κατόρθωσε να σας μεγαλώσει,
με στερήσεις,σας ώθησε να γίνεται
λαμπρός επιστήμονας και άνθρωπος
πάνω από όλα.
Τώρα πια ως επιτυχημένος επαγγελματίας προφανώς με σύζυγο και παιδιά
τα ξεχάσατε όλα.
Βλέπεται μπροστά σας όχι ανθρώπους
αλλά νούμερα και όταν τα νούμερα δε
βγαίνουν με μια μονοκονδυλιά αποφασίζεται να στείλετε στο σπίτι την εύκολη λεία.
Εξάλλου η γυναίκα δεν έχει φτιαχτεί για
καριέρα αλλά για να μεγαλώνει μόνο τα
παιδιά της!
Οπόταν με πιο θράσος ζητά κιόλας να

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

αμείβεται το ίδιο.
Καλά κυρία μου επειδή εσύ αποφάσισες
να πάρεις πτυχία και μεταπτυχιακά
αυτό σημαίνει πως δικαιούσαι ισότιμη
καταβολή μισθού.
Ας καθόσουν στο σπίτι σου, στην ησυχία σου με λιγότερες απαιτήσεις.
Εξάλλου το να βρίσκεσαι εντός της
οικίας σου όλοι είναι ευχαριστημένοι.
Φυσικά και αυτό δεν είναι δεδομένο.
Δε παίρνεις μισθό αλλά τουλάχιστον
δεν έχεις στο κεφάλι σου κανένα εργοδότη που να σε υποτιμά και να τα
παίρνεις στο κρανίο. Στο σπίτι αν δεν
αναγνωρίζουν την αξία της δουλειάς
που επιτελείς και πάλι δικό σου το
πρόβλημα!
Εσύ επέλεξες τον σύζυγο. Και τα παιδιά
σου εσύ τα δίδαξες με το παράδειγμα
σου να μην εκτιμούν.Συνεπώς όποια και
να είναι η επιλογή σου, εσύ φταις!

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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Στο σωστό δρόμο οι διαβουλεύσεις
για διασφάλιση του Ω. Κ. Π.
των Κρατικών Νοσοκομείων

Μ

ε απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της
απασχόλησης και τα δικαιωμάτων του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που
στελεχώνει τα κρατικά νοσοκομεία και της
εύρυθμης λειτουργία των νοσοκομείων στο
νέο περιβάλλον της αυτονόμησης και του
ελεύθερου ανταγωνισμού η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ μαζί
με την ΠΑΣΥΕΚ
ΠΕΟ έχει αρχίσει κύκλο επαφών με τον
Υπουργό Υγείας
Γιώργο
Παμπορίδη.
Ο
γγ
της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου
(φωτό) δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο ενώ
υπάρχει κλίμα αλληλοκατανόησης στις
θέσεις που εκφράζονται. Στο μεταξύ σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Υγείας, την περασμένη εβδομάδα όπου
συζητήθηκε το νομοσχέδιο«Ο Περί Ίδρυσης
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Νόμος του 2016» επί του οποίου η Ομοσπονδία Κυβερνητικών προέβη σε παρατηρήσεις.
Ο κ. Κωνσταντίνου κατέστησε σαφές πως
ότι με τον Υπουργό Υγείας συμφωνήθηκε
μεταξύ άλλων όπως
• οι Κανονισμοί Απασχόλησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού καθώς και
τα Σχέδια Υπηρεσίας θα ενσωματωθούν στη
Νομοθεσία
• το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό θα
παραμείνει στο Ταμείο Προνοίας και το Σχέδιο Υγείας του ΩΚΠ όπως έγινε και στην
περίπτωση της μετακίνησης προσωπικού
στον Στρατηγικό Επενδυτή των αεροδρομίων
τον Ιούλιο του 2005.
• το μεταφερόμενο ΩΚΠ θα μπορεί να διεκδικεί άλλες θέσεις στον Οργανισμό.
Σημαντικό θέμα το οποίο χρήζει επίλυσης
είναι η διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού η οποία παρουσιάζει αδυναμίες επιφέροντας πολλά προβλήματα τα οποία
δρούν σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας
των νοσοκομείων αλλά και του προσωπικού. Χωρίς το κατάλληλο προσοντούχο
προσωπικό στις θέσεις διοίκησης δεν μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση του προσωπικού.
Ο Υπουργός έκανε αναφορά στις συνεισφορές και υποστήριξε ότι θεωρεί ορθότερο να
υπάρχουν ίσες συνεισφορές εργοδοτών και
εργαζομένων.
Αναφορά έγινε και στις συνπληρωμές οι
οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή καταχρήσεων και θα είναι στο ύψος περίπου των
σημερινών συνπληρωμών στα Δημόσια
Νοσηλευτήρια.
Για όλα τα εργασιακά θέματα θα γίνει κανονισμός που θα ψηφίσει η Βουλή και θα
συμπεριλαμβάνεται στη νομοθεσία. Σε αυτό
τον κανονισμό θα συμπεριλαμβάνονται και
οι όροι και κανονισμοί απασχόλησης του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
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10.000 νέοι παραμένουν χωρίς δουλειά

ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
Σ

ε ανησυχητικά παραμένει η ανεργία των νέων στην Κύπρο παρά τη
παρά τη συνεχιζόμενη καθοδική
πορεία του ανεργιακού δείκτη. Τον
Σεπτέμβρη του τρέχοντος η ανεργία
των νέων παρέμεινε κολλημένη στο
26,7%, που μεταφράζεται σε 10.000
άτομα. Σημειώνεται ότι τον περασμένο χρόνο ο αριθμός των ανέργων
ήταν 11.000 ή 32,2%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
Eurostat, η ανεργία στους άνδρες
ήταν στο 11,8% και στις γυναίκες στο
12,4%.

μένων ανέργων τον περασμένο μήνα
αυξήθηκε στις 37.475 άτομα σε
σύγκριση με 37.304 τον Σεπτέμβρη.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το στοιχείο που δηλώνει σταθεροποίηση ως
προς τον αριθμό των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Τον Οκτώβρη οι νεοεισερχόμενοι
αριθμούσαν 4.665 άτομα (Οκτώβρης
2016) σε σύγκριση με 4.895 άτομα
την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

και ακολουθεί η επαρχία Λεμεσού με
450 τοποθετήσεις.
Οι περισσότερες τοποθετήσεις σε
ετήσια βάση καταγράφονται στις
υπηρεσίες, 356 άτομα (πωλητές και
γραμματειακό προσωπικό) και άλλοι
194 άνεργοι στην κατηγορία των
προσοντούχων.
Τον Οκτώβρη τοποθετήθηκαν μόνο
110 άνεργοι σε εργασία και είναι από
τους μικρότερους αριθμούς καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου.
Οι 10.232 άνεργοι του Οκτωβρίου

√ Μειώνεται

σταδιακά
ο γενικός δείκτης
της ανεργίας

Τον Οκτώβριο 2016 σύμφωνα με τα
στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής
Υπηρεσίας στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ανέργων σημειώθηκε μείωση της ανεργίας κατά 3.310 άτομα
ή 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015. Η μείωση της
ανεργίας τον Οκτώβρη αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των κατασκευών (1.145 άνεργοι), της μεταποίησης
(593 άτομα), του εμπορίου (437
άτομα), και σε μικρότερους αριθμούς
στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες.
Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις
(τα οποία δείχνουν την τάση της
ανεργίας), ο αριθμός των εγγεγραμ-

Ένα δεύτερο ουσιαστικό στοιχείο
σχετίζεται με τη μακροχρόνια ανεργία, που φαίνεται να παραμένει σε
υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, 16.799
άνεργοι ήταν εκτός παραγωγικής
διαδικασίας για περίοδο πέραν του
εξαμήνου, δηλαδή σχεδόν οι μισοί του
συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων.

ΔΥΑ
Από την αρχή του χρόνου τοποθετήθηκαν μόνο 1.761 άνεργοι από τις
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Η
πλειονότητα των τοποθετήσεων, 631
άτομα ήταν στην επαρχία Λευκωσίας

δηλαδή το ένα τρίτο του συνόλου
ήταν απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕ
ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
Με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό
στην ΕΕ τρέχει η υποχώρηση της γενικής ανεργίας. Και αναντίλεκτα αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη. Αυτή
είναι η μια όψη της ανεργίας. Η άλλη,
η πολυπλοκότερη έχει να κάνει με τη
νεανική ανεργία που αντιστέκεται και
τη μακροχρόνια ανεργία, που έχει
αναδειχθεί σε δομικό πρόβλημα της
οικονομίας.

Παμπορίδης σε ΠΑΣΥΚΙ: Αποσπασματικές οι δηλώσεις
μου που είδαν το φως της δημοσιότητας

Ο

Υπουργός
Υγείας
Γιώργος
Παμπορίδης, στο πλαίσιο της
προγραμματισμένης συνάντησης που
είχε προχθές με την Παγκύπρια
Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών
(ΠΑΣΥΚΙ), διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις
του που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ήταν αποσπασματικές.
Όπως ανέφερε στη διάρκεια της
συνάντησης, οι δηλώσεις στις οποίες
είχε προβεί αφορούσαν «…στο μοντέλο που ίσχυσε από την εποχή της
αποικιοκρατίας, όπου ο Αξιωματικός-Ιατρός παρείχε υπηρεσίες στον

απλό Οπλίτη-Ασθενή και που δυστυχώς, σε ελάχιστες περιπτώσεις συνεχίζει να απαντάται ακόμα και σήμερα
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαντώνται συμπεριφορές όπου ιατροί
αντιμετωπίζουν ασθενείς ως κατώτερα όντα και τους συμπεριφέρονται
ωσάν να είναι μπελάς. Αυτές οι
συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες και
δεν έχουν θέση στην Κύπρο του 2016.
Ωστόσο, ως Υπουργείο Υγείας, κάνοντας την αυτοκριτική μας, οφείλουμε
να παραδεχτούμε ότι ως εργοδότης
δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους

KENH ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Η ΣΕΚ προκήρυξε θέση συντηρητή
/ συντηρήτριας στις εξοχικές
κατοικίες της στον Κάτω Αμίαντο.
Πληροφορίες - αιτήσεις
στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ
www.sek.org.cy
ή στον γενικό οργανωτικό
γραμματέα Πανίκο Αργυρίδη
22 849849

επαγγελματίες υγείας πολλά όταν
εμείς δεν φροντίζουμε να παρέχουμε
τα στοιχειώδη εργαλεία στους επαγγελματίες μας για να ασκήσουν το
λειτούργημά τους».
Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι
της ΠΑΣΥΚΙ δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τις διευκρινίσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο

της

Συντεχνίας,

ενώ

εκφράστηκε εκατέρωθεν καλή βούληση για συνέχιση του διαλόγου, που
θα οδηγήσει στην επιτυχή εφαρμογή
της μεταρρύθμισης και του Γε.Σ.Υ.

Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση
ανέργων ηλικίας μέχρι 25 ετών

Σ

υνεχίζεται μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2016 η υποβολή αιτήσεων
για επιχορηγημένη απασχόληση άνεργων νέων ηλικίας μέχρι 25
ετων. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού
κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του
μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €6.000
για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης. Το Σχέδιο δύναται
να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΤΕΚ: Προειδοποιεί για παραπλανητικές διαφημίσεις
Τ
ανέγερσης κατοικίας σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές
4
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ο Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο
Κύπρου (ΕΤΕΚ) επιθυμεί
να επιστήσει την προσοχή του κοινού για πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί το φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί τον
τελευταίο καιρό με διαφημίσεις για ανέγερση κατοικίας σε τιμές εξαιρετικά
χαμηλές σε σχέση με το μέσο –σύνηθες
κατασκευαστικό κόστος ενώ ως επιπρόσθετο δέλεαρ γίνεται αναφορά πως
στις τιμές περιλαμβάνονται και οι
απαιτούμενες μελέτες.
Ειδικότερα σε σχέση με τα προβλήματα
που παρατηρούνται, όπως προκύπτουν
και από σχετικές καταγγελίες που έχουν
ληφθεί, ειδική μνεία αξίζει να γίνει
στους πιο κάτω παράγοντες:

Ανέγερση Κατοικίας
στο Οικόπεδο του Αγοραστή
Στην συνήθη περίπτωση όπου η ανέγερση των κατοικιών είναι «στο οικόπεδο
του αγοραστή», αποκρύβεται το γεγονός πως, την πρωτογενή νομική ευθύνη
για συμμόρφωση με απαιτήσεις της
νομοθεσίας την έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
της γης, ο οποίος όμως στην περίπτωση αυτή τυγχάνει να είναι και ο αγοραστής του «προϊόντος». Η προσέγγιση
αυτή είναι συνεπώς παραπλανητική και
στις περιπτώσεις όπου τα συμβόλαια
που έχουν υπογραφεί, τα οποία συνήθως ετοιμάζονται από τον πωλητή, δεν
διαλαμβάνουν ειδικές πρόνοιες και
ρήτρες σε σχέση με τις νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες εκάστου μέρους, η
θέση του αγοραστή σε σχέση με τον
πωλητή καθίσταται εξαρχής δυσχερής.
Περαιτέρω, ενώ παρουσιάζεται ότι ο
πωλητής με τις τιμές που διαφημίζει
προσφέρει την κατοικία ως ετοιμοπαράδοτο και ολοκληρωμένο προϊόν, αυτό
συνήθως δεν αποτυπώνεται στη συμφωνία που υπογράφεται, η οποία καθίσταται τελικά ως μια ανισοβαρής και

ελλιπέστατη εις όφελος του πωλητή,
συμφωνία εργοληψίας.

Διασφάλιση Ποιότητας, Ασφάλειας
και Νομιμότητας Οικοδομών
Οι προβαλλόμενες διαδικασίες, κόστος
και υπηρεσίες που διαφημίζονται
συχνά αίρουν ουσιαστικές δικλείδες
ασφαλείας σε σχέση τόσο με την ποιότητα κατασκευής όσο και την ίδια την
ασφάλεια του έργου και καθιστούν
αμφίβολη τη δυνατότητα ολοκλήρωσης
και παράδοσης των έργων. Παράλληλα,
η ίδια η διαδικασία φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες μη πλήρους συμμόρφωσης με το σύνολο των προνοιών της
κείμενης νομοθεσίας, ακροβατώντας
στα όρια της νομιμότητας αφού δεν
φαίνεται να τεκμηριώνεται η ικανοποίηση του συνόλου των σχετικών απαιτήσεων και μελετών, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει τελικά είτε στην
υποβάθμιση της ποιότητας των έργων,
είτε στη μη πλήρη συμμόρφωση στα
καθοριζόμενα πρότυπα και επίπεδα. Το
γεγονός αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τελικό προϊόν το οποίο
παραλαμβάνει ο καταναλωτής-ιδιοκτήτης, είτε άμεσα, είτε στην καλύτερη των
περιπτώσεων μεταγενέστερα κατά τη
διάρκεια χρήσης του κτηρίου.

σφαλίσουν, πέρα από την τήρηση της
νομοθεσίας, τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
Ως αποτέλεσμα, με την εκχώρηση
ουσιαστικά του προνομίου αυτού στον
κατασκευαστή, οι πολίτες παραμένουν
απροστάτευτοι έναντι της όποιας
καλής πρόθεσης που ο κατασκευαστής
διατηρεί στην προσπάθεια του να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, χωρίς να έχει
μάλιστα την πλήρη νομική ευθύνη, στην
περίπτωση που το κτίριο ανεγείρεται σε
γη του αγοραστή.
Η διαδικασία μελέτης ενός έργου και η
επακόλουθη διαδικασία υποβολής
αιτήσεως για έκδοση των απαραίτητων
αδειών (Πολεοδομική Άδεια και ακολούθως Άδεια Οικοδομής) και των απαραίτητων πιστοποιητικών και μελετών οι
οποίες την συνοδεύουν είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί όπως ο εκάστοτε
Μελετητής έχει επαρκή εμπειρία και
γνώση, και να αφιερώσει χρόνο κατά το
στάδιο της μελέτης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότη-

τα, η ποιότητα, αλλά και
η ίδια η ασφάλεια του
έργου. Θα πρέπει μάλιστα
να σημειωθεί ότι, με
σκοπό τη επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κατασκευών και ποιότητας ζωής, διαχρονικά οι απαιτήσεις
αυτές αυξάνονται με την περίληψη επιπρόσθετων παραγόντων, όπως η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.

Καταληκτικά
Εν κατακλείδι, το Επιμελητήριο καλεί
τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές τους, να μην παρασύρονται από προτάσεις οι οποίες
ενδεχομένως στην αρχή να φαίνονται
ελκυστικές, αλλά είτε περιέχουν ουρές
και επιπρόσθετα-μη άμεσα αναφερόμενα κόστη, είτε υποβιβάζουν τους κρίσιμους παράγοντες ασφάλειας και ποιότητας αλλά και της λειτουργικότητας
ενός έργου. Η δέουσα, τέλος, προσοχή
θα πρέπει να δίνεται και στις πρόνοιες
των συμβολαίων που υπογράφονται,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά
είναι πλήρη και καλύπτουν το σύνολο
των απαιτήσεων, διαδικασιών και
φάσεων της μελέτης, αδειοδότησης,
κατασκευής και λήψης των νενομισμένων εγκρίσεων για το έργο.

Ο κρίσιμος Ρόλος του ΣύμβουλουΜελετητή για τον Ιδιοκτήτη
Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η
αναφορά σε εκπόνηση μελετών δωρεάν
ή σε περίληψη του κόστους των μελετών
στη συνολική τιμή που προβάλλεται.
Κάτι τέτοιο προφανώς αποστερεί από
τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου, δηλαδή τον
αγοραστή, την εξασφάλιση ανεξάρτητων υπηρεσιών συμβούλων που θα δια-

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας
και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με
συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια

στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή
των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του
να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της

Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 12
Δεκεμβρίου 2016.
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1941461

Angelov

Sergey

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

24 672200

ΖΑΥΡΟΥ

ΚΡΙΣΤΙΑ

BELLA CASA LTD

2

5380758

Dewage

Roushnga

ΣΤΕΓΗ ΗΛ.ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ

25 806613

Θεοδούλου

Κώστας

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

3

1560227

Dimitrov

Encho

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

26 501371

Θεοδώρου

Μιχάλης

PROXYL LTD

4

6133872

Dimitrov

Emil

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

27 1042321

Ιωάννου

Ιωάννης

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

5

5864941

Dimitru

Robert

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

28 867606

Κίτσιου

Παναγιώτα

SWISSPORT

6

5479130

Dumitrescu

Lazat-Romica ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΕΘΕ

29 772975

Κορτάρη

Μαρία

EUROBLINDS

7

1665808

Gostev

Rumen

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

30 561358

Κυριακίδης

Σάββας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

8

5640985

Juno Olesea

Prisakarov

PILAVAKIS

31 668014

Κωνσταντίνου

Κωνσταντίνα ΕΦΟΡ.ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

9

5359163

Perera

Shamila

ΣΤΕΓΗ ΗΛ.ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ

32 1076381

Μαλαματένιου

Μαρία

10 1156669

Ritas

Νικόλας

LGS HANDLING-HERMES AIR

33 172474

Μελάς

Ανδρέας

G4S SECURE SOLUTIONS

11 5839150

Shaw

Paul

PAUL SHAW LTD.

34 834082

Μιχαήλ

Μάριος

J&P AVAX (ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

12 7393524

TERSENIDIS

VALERIOS

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

35 863444

Νεοφύτου

Λοϊζος

S.M.C. JOINT VENTURE

13 760629

TOTAN

VASILE

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ

36 888

Πετρόπουλλος

Πέτρος

S.M.C. JOINT VENTURE

14 5472074

Una

Kouke

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

37 892638

Ποζίδου

Κλάρα

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

15 1324518

Vasileva

Mariyka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

38 852478

Πουλλής

Παναγιώτης

KONE LTD

16 5483632

Vict Maria

Prisakarov

PILAVAKIS

39 786347

Σούγλης

Λεωνίδας

LGS HANDLING-HERMES AIR

17 891465

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

40 815538

Σοφοκλέους

Νικόλας

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

18 826126

Γεώργιος

Λούκα

S.M.C. JOINT VENTURE

41 1049865

Σταυρινού

Μιχάλης

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

19 1148168

Γιάγκου

Κούλλα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ

42 640293

Σταυρινού

Ανδρέας

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

20 890976

Δαμιανού

Σταύρος

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΝΙΤΗΣ ΛΤΔ

43 835836

Τριμπάκκιρου

Ξένια

SWISSPORT

21 722237

Έλληνα

Μιράντα

ΕΚΑ ΛΤΔ

44 521748

Φιλίππου

Αχιλλέας

ΑΛΕΠΑ ΛΤΔ - ΟΣΥΠΑ

22 547844

Ευθυμίου

Άννα

RAQUEL - EXPLOSAL LTD

45 748807

Χριστοδούλου

Δήμητρα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

23 713862

ΖΑΝΕΤΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ

LIMANAKI HOTEL APTS

46 1042866

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

ERG_5-5_inn_4 11/15/16 10:49 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙOY 2016

KΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αρχίζει η εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των φρουρών ασφαλείας

Μ

ε θέμα την απόφαση για έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των εργαζομένων ως Φύλακες Ασφαλείας, των εταιρειών παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, καθώς και των εταιρειών και οργανισμών
που αναθέτουν έργα στο εν λόγο τομέα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων του Υπουργείου εργασίας, μεταξύ των
Κλαδικών Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.
Στα πλαίσια της εκστρατείας, ετοιμάστηκε με τη
συμβολή των συντεχνιών και των εργοδοτικών
οργανώσεων, ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους εργαζόμενους του κλάδου. Στο φυλλάδιο γίνεται εκτενής αναφορά για βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ο μισθός πρόσληψης και ο κατώτατος μισθός, τις υποχρεώσεις του
εργοδότη προς τα ταμεία Κοινωνικών ασφαλίσεων, των αριθμό των ετήσιων αδειών που δικαιούται ο εργδοτούμενος, στο δικαίωμα του εργαζομέ-

νου για να έχει γραπτή ενημέρωση για τους όρους
εργασίας του και για τις νομοθεσίες, της άδεια
μητρότητας, για τον περί προστασίας των μισθών
νομό καθώς και για την νομοθεσία περί οργάνωσης χρόνου εργασίας .
Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε ενδελεχής
συζήτηση και προτάθηκαν μέτρα και δράσεις για
πάταξη των φαινομένων τα οποία ταλανίζουν το
κλάδο, όπως τι μη τήρηση του διατάγματος για το
κατώτατο μισθό καθώς και άλλων νομοθεσιών.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων της ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ, δήλωσε
πως η ΣΕΚ θα συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους
Φρουρούς Ασφαλείας, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους τα οποία προκύπτουν μέσα από τις
νομοθεσίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Ο κ.
Μιχαήλ εξέφρασε την ευαρέσκεια του στην έκδοση
του ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας προσπάθειας για πάταξη των παρανομιών που παρατηρούνται στο
κλάδο εις βάρος των εργαζομένων.

5

Στο μικροσκόπιο της Βουλής η επέκταση
της απασχόλησης του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού

Η

επέκταση της απασχόλησης του ωρομίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού πέραν των οκτώ μηνών τέθηκε στο μικροσκόπιο συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας την
περασμένη Τρίτη 8 Νοεμβρίου.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών
της ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου κατέθεσε την άποψη πως η
εποχική απασχόληση του Ωρομισθίου Κυβερνητικού Προσωπικού πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων
Τμημάτων και Υπηρεσιών.
Σε καμία περίπτωση ,τόνισε , δεν πρέπει να καλύπτονται μόνιμες ανάγκες με εποχικό προσωπικό. Δυστυχώς όμως αυτό
συμβαίνει στα κατασκευαστικά Τμήματα όπως το Τμήμα
Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, κλπ. Στο Τμήμα Δασών για παράδειγμα ο αριθμός του
εποχικού προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερος από το τακτικό
προσωπικό (713 εποχικοί και 133 τακτικοί) με αποτέλεσμα την
περίοδο που δεν υπάρχει απασχόληση εποχικού προσωπικού
το Τμήμα υπολειτουργεί.
Η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού θα αποβεί προς όφελος όλων.
Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η απασχόληση εποχικού
προσωπικού, να επεκταθεί όπου χρειάζεται και να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις, όπου είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής ζήτησε να κατατεθούν από το γενικό λογιστήριο τα ποσά που εισπράττει το κράτος από την αποκοπή
μισθών των εργαζομένων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα για να διαπιστώσει αν περισσεύουν λεφτά ώστε να
καταστεί δυνατή η επέκταση της απασχόλησης.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως όπου
χρειάστηκε δόθηκε επέκταση της απασχόλησης μετά από αίτημα των Διευθύνσεων των επηρεαζόμενων Κυβερνητικών Τμημάτων. Ανάφερε ως παράδειγμα τους 50 απασχολούμενους
στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους οποίους δόθηκε επέκταση απασχόλησης μέχρι 11 μήνες.

Π

όσο χρόνο προειδοποίησης απαιτείται να δώσει ο εργοδότης ή ο
εργοδοτούμενος για τερματισμό της
μεταξύ τους σύμβασης εργασίας; Η
προειδοποίηση πρέπει να είναι γραπτή
ή προφορική; Τι δικαιώματα έχει ο
εργαζόμενος που βρίσκεται σε περίοδο
προειδοποίησης και λαμβάνει προσφορά για νέα εργασία;
Μεγάλος αριθμός ερωτημάτων που
δέχεται το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων,
σχετίζονται με τη νομοθεσία για τερματισμό της απασχόλησης, γεγονός το
οποίο επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το συγκεκριμένο
θέμα.
Θεωρείται αδύνατο να αναλυθούν σε

Του Χρίστος Χρίστου
Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων

cchristou@dlr.mlsi.gov.cy

λίγες γραμμές όλες οι πρόνοιες των
περί Τερματισμού Απασχολήσεως
Νόμων του 1967 έως 2003 και για το
λόγο αυτό το άρθρο καταπιάνεται μόνο
με θέματα που αφορούν την περίοδο
προειδοποίησης για τερματισμό της
απασχόλησης και την πρόσφατη τρο-

Ο τερματισμός της απασχόλησης
και η περίοδος προειδοποίησης
ποποίηση της νομοθεσίας.
Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί ότι
ανεξάρτητα από το ποια πλευρά (εργοδότης ή εργοδοτούμενος) αποφασίζει
να διακόψει τη σχέση εργασίας, θα
πρέπει να παρέχεται περίοδος προειδοποίησης, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Στους πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζεται η ελάχιστη περίοδος
προειδοποίησης που οφείλει να δώσει
ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο και ο
εργοδοτούμενος στον εργοδότη. Όπως
φαίνεται, και στις δύο περιπτώσεις
κατά τη δοκιμαστική περίοδο –δηλαδή
την περίοδο πριν την συμπλήρωση των
26 εβδομάδων- δεν απαιτείται προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης.
Υπάρχει, επιπλέον η δυνατότητα για
μεγαλύτερη περίοδο προειδοποίησης
από την προβλεπόμενη στη νομοθεσία,
δεδομένου ότι προκύπτει από νόμο,
συλλογική σύμβαση, συμφωνία κ.α.
Παραδείγματος χάριν, στους όρους
εργοδότησης εγχώριας εταιρείας του
ασφαλιστικού κλάδου αναφέρεται πως
«σε περίπτωση παραίτησης υπαλλήλου, οφείλει να δώσει 30 ημέρες γραπτή προειδοποίηση». Σε καμία, όμως,
περίπτωση η περίοδο προειδοποίησης
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη
νομοθετικά καθορισμένη.
Η προειδοποίηση που παρέχει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο πρέπει να
είναι γραπτή και να αναφέρει και το

λόγο τερματισμού της απασχόλησης.
Σημειώνεται ότι στην υπόθεση 28/92 το
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών τονίζει ότι η υποχρέωση του εργοδότη να
παρέχει γραπτή προειδοποίηση αποσκοπεί μεταξύ άλλων και για «καταγραφή του λόγου τερματισμού». Ο

εγκαταλείψει την απασχόληση του,
χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προειδοποίηση και η απασχόληση του θα θεωρείται ότι τερματίζεται εκείνη τη χρονική στιγμή.
Τέλος, σύμφωνα με τη τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, η παροχή
προειδοποίησης σε εργοδοτούμενο ο
οποίος απουσιάζει από την εργασία
του λόγω ανικανότητας για εργασία για
περίοδο μέχρι 12 μήνες (προηγουμένως

Ελάχιστη προειδοποίηση
εργοδότη προς εργοδοτούμενο

Ελάχιστη προειδοποίηση
εργοδοτούμενου προς εργοδότη

Εβδομάδες
απασχόλησης

Εβδομάδες
προειδοποίησης

Εβδομάδες
απασχόλησης

Εβδομάδες
προειδοποίησης

26-51

1

26-51

1

52-103

2

52-259

2

104-155

4

260 και άνω

3

156-207

5

208-259

6

260-311

7

312 και άνω
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εργοδότης έχει την επιλογή να πληρώσει την περίοδο προειδοποίησης που
δικαιούται ο εργαζόμενος και να διακόψει αμέσως την εργασιακή σχέση.
Ο εργοδοτούμενος που έλαβε προειδοποίηση μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με
τον εργοδότη του, να απουσιάζει από
την εργασία του μέχρι και 8 ώρες/εβδομάδα (με μέγιστο όριο τις 40 ώρες καθ΄
όλη τη διάρκεια της προειδοποίησης)
για εξεύρεση νέας εργασίας. Εάν ο
εργοδοτούμενος λάβει προσφορά για
νέα εργασία, ενώ είναι σε περίοδο προειδοποίησης, έχει τη δυνατότητα να

ήταν 6 μήνες) «απαγορεύεται για το
χρονικό διάστημα που αρχίζει από την
πρώτη μέρα της εν λόγω απουσίας και
λήγει την τελευταία μέρα του χρονικού
διαστήματος που υπολογίζεται προσθέτοντας την περίοδο απουσίας και
το χρονικό διάστημα που ισούται με το
ένα τέταρτο (¼) αυτής». Δηλαδή, εάν
ένα εργαζόμενος απουσιάζει με άδεια
ασθενείας π.χ. για 100 ημέρες, ο εργοδότης δεν μπορεί να του δώσει προειδοποίηση εκείνες τις 100 ημέρες, αλλά
ούτε και 25 ημέρες (1/4*100) μετά την
επιστροφή του στην εργασία. Στην
πράξη ο υπολογισμός αυτός πρέπει να
γίνεται μετά την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία, που είναι γνωστές οι ακριβείς ημέρες απουσίας του.
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Απεχθάνονται τη δουλειά τους
αλλά αδυνατούν να την εγκαταλείψουν

Πρώτη παγκοσμίως
η Ελληνική ναυτιλία

Η

Ελλάδα κρατάει σφιχτά τα σκήπτρα της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Με βάση την τελευταία ετήσια έκθεση
της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου των
Ηνωμένων Εθνών, της UNCTAD, το
μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται σε 16,36%, έναντι 16,1% πριν από
ένα χρόνο και 15,5% το 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις
αρχές του τρέχοντος έτους, οι Έλληνες
πλοιοκτήτες ελέγχουν συνολικά 4.136
πλοία, έναντι 4.017 πλοίων το 2015,
μια αύξηση κατά 119 πλοία. Από τα εν
λόγω πλοία, όμως, μόλις τα 728 έχουν
υψώσει την ελληνική σημαία, ενώ
πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 796 πλοία. Το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου με βάση τη χωρητικότητα ανέρχεται πλέον σε 293 εκατ.
τόνους dwt (περιλαμβάνονται πλοία

• Στη 2η θέση η Ιαπωνία
και στη 3η η Κίνα

1.000 τόνων και πάνω), έναντι 279,4
εκατ. τόνων πέρυσι. Ωστόσο, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της
UNCTAD, σχεδόν το 78% του στόλου (με
βάση τη χωρητικότητα) είναι εγγεγραμμένο σε ξένα νηολόγια.
Στην ελληνική σημαία είναι νηολογημένα πλοία χωρητικότητας «μόλις» 64,7
εκατ. τόνων, από 70 εκατ. τόνους
πέρυσι. Συνολικά, υπολογίζοντας και
τα μικρότερα πλοία (από 100 τόνους
και άνω), την ελληνική σημαία φέρουν
1.386 πλοία, ενώ με βάση τη χωρητικότητα, το μερίδιο του ελληνικού νηολογίου δεν ξεπερνά το 4,07% σε παγκόσμια βάση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους, η ελληνική
σημαία έχει απολέσει το 2,49% της
χωρητικότητάς της, ενώ κατατάσσεται
στην 9η θέση διεθνώς.
Μετά την Ελλάδα, στη δεύτερη θέση με
βάση τη χωρητικότητα του στόλου της
κατατάσσεται και πάλι η Ιαπωνία με
μερίδιο της τάξεως του 12,78% (από
13,3% πέρυσι), αριθμώντας συνολικά
3.969 πλοία, συνολικής χωρητικότητας
229 εκατ. τόνους dwt. Ακολουθεί η Κίνα,
η οποία παρότι διαθέτει τα περισσότερα πλοία παγκοσμίως με 4.960, εντούτοις, το μερίδιό της με βάση τη χωρητικότητα δεν ξεπερνά το 8,87%, από 9,1%
πέρυσι. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η
Γερμανία με μερίδιο της τάξεως του
6,65%, επίσης μειωμένο από το 7,04%
του προηγούμενου έτους, ενώ η πρώτη
πεντάδα συμπληρώνεται από τη
Σιγκαπούρη, της οποίας το μερίδιο
διαμορφώνεται σε 5,32%, ενισχυμένο
σημαντικά από το 4,84% που είχε καταγραφεί πέρυσι.
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• Τι επισημαίνει έρευνα της εταιρείας Aon Hewitt επί θεμάτων απασχόλησης

Τ

ο 8% του παγκόσμιου εργατικού
δυναμικού δεν βρίσκει ενδιαφέρον
στην εργασία του, αλλά ούτε και κίνητρο για να την αφήσει. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να θεωρηθούν «φυλακισμένοι», έστω κι αν αυτός ο χαρακτηρισμός είναι σκληρός.
Έρευνα της Aon Hewitt που έγινε ανάμεσα σε 500.000 εργαζομένους, συνηγορεί ι ότι το πρόβλημα δεν αφορά την
κατηγορία των ανθρώπων που ξέρουν
ότι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
Είναι, αντιθέτως, άνθρωποι που δεν
έχουν καν τη διάθεση να ψάξουν για
άλλη δουλειά και συχνά αιτία της
απροθυμίας τους είναι το γεγονός ότι
έχουν υπερβολικά υψηλές αποδοχές
από τη δουλειά τους.

«Οι οργανισμοί οφείλουν να ενδιαφέρονται ώστε να αντλούν ικανοποίηση οι
υπάλληλοί τους», τονίζει. Οπως, όμως,
γνωρίζουν καλά πολλοί «φυλακισμένοι» εργαζόμενοι, πολλές επιχειρήσεις
δεν ενδιαφέρονται να ικανοποιήσουν το
προσωπικό τους. Τότε οι «φυλακισμένοι» πρέπει να αποδράσουν.

Εν ολίγοις, τα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι τουλάχιστον το 60% των «φυλακισμένων» είναι υψηλόμισθοι ή αμείβονται πολύ καλύτερα από το 48% όσων
δεν νιώθουν «φυλακισμένοι» στη δουλειά τους. Υπάρχει, όμως, και ο παράγων αδράνειας.
Τα στοιχεία της Aon Hewitt επιβεβαιώνουν την πεποίθηση πως όσο μεγαλύτερο διάστημα μένει κανείς στην ίδια
εταιρεία, τόσο περισσότερο νιώθει
καθηλωμένος στη δουλειά του.
Η απουσία κινήτρων μετατρέπει τη
δουλειά σε αγγαρεία και το αίσθημα
που γεννάει διοχετεύεται σε όλους τους
τομείς της ζωής ενός ανθρώπου. «Οταν
είναι κανείς αποξενωμένος από τη δουλειά του, τι είδους σύντροφο, σύζυγο,
φίλο ή ζωή έχει εκτός δουλειάς», αναρωτιέται ο κ. Ελερ, που επιμένει ότι η
άντληση ικανοποίησης από την εργασία δεν θα έπρεπε να θεωρείται μόνον
πρόβλημα των εργαζομένων και να
αφήνει αδιάφορες τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Ελερ καλεί τους εργαζομένους να
αντιληφθούν πως έχουν μεγαλύτερη
δύναμη απ’ όση φαντάζονται και τους
προτείνει να ζητήσουν αυτό που
θέλουν. Κι αν δεν το πάρουν, είναι η

κατάλληλη περίοδος για να αρχίσουν
να ψάχνουν άλλη δουλειά.

Υψηλή εξειδίκευση
Τη στιγμή που η Ελλάδα διατηρεί τα
πρωτεία της ανεργίας σε όλη την
Ευρώπη, έξι στους 10 εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν ορισμένες θέσεις
εργασίας και συχνά οι τομείς είναι
διαρκώς οι ίδιοι. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της
ManpowerGroup για το
2016, το 59% των Ελλήνων εργοδοτών δυσκολεύεται να εντοπίσει
εργαζομένους με τα
απαιτούμενα προσόντα,
λόγω ανεπάρκειας ταλέντων και παντελούς
έλλειψης
επίδοξων
υπαλλήλων με τις απαιτούμενες δεξιότητες.
Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη
δυσκολία στην κάλυψη
θέσεων στον τομέα των
επαγγελματιών πωλητών, του προσωπικού
υπηρεσιών τεχνολογίας
πληροφορικής και των
εξειδικευμένων τεχνητών.
Παράλληλα,
μεγάλη
ζήτηση υπάρχει για προσωπικό για τους χώρους
εστίασης και ξενοδοχείων, καθώς και για οδηγούς. Το 29% των εργοδοτών επικαλείται την
έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων μεταξύ όσων αναζητούν εργασία, το 27% την έλλειψη εμπειρίας και
το 12% την έλλειψη προσωπικών ικανοτήτων.

Γυναικεία διαμαρτυρία για τις μισθολογικές
ανισότητες στη Γαλλία

Κ

ερδίζει έδαφος η δράση της φεμινιστικής οργάνωσης «Οι Δοξασμένες»

Στους δρόμους του Παρισιού βγήκαν
την περασμένη βδομάδα 16000, περίπου, Γαλλίδες εργαζόμενες για τις
υπάρχουσες μισθολογικές ανισότητες
μεταξύ ανδρών και γυναικών. στη Γαλλία.
Οι διαμαρτυρόμενες συγκεντρώθηκαν
στην «Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ,» στιγματίζονατς τη μισθολογική αδικία που
υφίστανται οι γυναίκες, σε σχέση με
τους άνδρες.
Στην ομιλία της, η Φατιμά Μπενομάρ,
μέλος της οργάνωσης «Les Effrontees»,
επισήμανε : «Σήμερα, το ήμισυ των
επαγγελματικά ενεργών γυναικών
συγκεντρώνονται σε μόλις έντεκα από
τις ογδόντα έξι υπάρχουσες επαγγελματικές κατηγορίες. Μόλις 15% από
αυτές εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ το 33% έχει
προσληφθεί με τη μορφή της μερικής
απασόλησης [part time] .
Οι γυναίκες είναι θύματα ανισότητας
από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό τους.

Στην Ιαπωνία, η μισθολογική ανισότητα είναι τέτοια, που οι εργαζόμενες θα
έπρεπε να διακόψουν τη δουλειά στις
10.22 το πρωί. Στη Γαλλία, ο νόμος για
τη μισθολογική ισότητα ψηφίσθηκε το
1972 και βρισκόμαστε στο 2016, χωρίς
να έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Οι ειδικοί
υπολογίζουν ότι θα πρέπει να κάνουμε
υπομονή μέχρι το 2186 για να απολαύσουμε την ίδια μισθολογική αντιμετώπιση με τους άρρενες συναδέλφους
μας. Εχουμε έτσι άλλα 170 χρόνια υπομονής μπροστά μας, εάν δεν κάνουμε
κάτι για αυτό».
Στη Γαλλία, η
οργάνωση
«Οι
Δοξασμένες» δεν
κάλεσε επισήμως
σε απεργία, καθώς
δεν έχει το νομικό
δικαίωμα να το
κάνει. Μόνον οι
συνδικαλιστικές
οργανώσεις μπορούν να κηρύξουν
απεργιακές κινητοποιήσεις.

«Αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά να
κάνουμε είναι η οργάνωση μέσω Διαδικτύου», λέει η Αλίξ Χόιερ, μία από τις
ιδρύτριες της οργάνωσης «Οι Δοξασμένες». «Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε να
προβούμε σε συμβολικές κινήσεις,
όπως τη χρήση του Facebook και του
Twitter για τη δημοσίευση μηνυμάτων.
Το 2010, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat είχε αποφανθεί ότι οι
γυναίκες στην Ε.Ε. αμείβονται κατά
15,1% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το νόημα της θυσίας του
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σ

τη σημερινή εποχή της κοινωνικής
καθίζησης, της οικονομικής διαπλοκής, της πολιτισμικής παρακμής και της
πνευματικής ατροφίας, το νόημα της
θυσία του ήρωα του Εθνικοαπελευθερωτικού Αντιαποικιακού Αγώνα της Κύπρου,
ΕΟΚΑ 55-59, Κυριάκου Μάτση είναι όσο
ποτέ άλλοτε επίκαιρο και διδακτικό.
Πρότυπο ήθους και επίδοσης ως μαθητής
και αργότερα ως φοιτητής της Γεωπονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μάτσης, αφιέρωνε

ένα όνειρο έζησε, με ένα πόθο σκοτώθηκε,
να δει την αγαπημένη του Κύπρο ελεύθερη
κι ενωμένη με το μητρικό κορμό. Ο διακαής πόθος του για απελευθέρωση από
τον Αγγλικό ζυγό, εκδηλώθηκε έντονα
κατά τη διάρκεια της πλούσιας φοιτητικής του δράσης στη Θεσσαλονίκη. Σε
αυτούς που του αντιπρότασσαν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι φτωχή και
καταστρεμμένη, ενώ η Αγγλία είναι μια
πλούσια αυτοκρατορία, απαντούσε με
πάθος: «Προτιμούμε τα ράκη της μητρός
Ελλάδος, παρά την πορφύραν της
μητρυιάς».

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973

Σ

τη σημερινή εποχή που τα πάντα
στον κόσμο τα σκιάζει η απάνθρωπη στάση των ισχυρών της γής
και η διατεταγμένη αποστολή των
εγκάθετων τους στα κράτη και στις
κοινωνίες, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη της νεανικής αφύπνισης και της
λαϊκής εξέγερσης. Σήμερα που η
κρίση αξιών και ιδανικών σε Κύπρο
και Ελλάδα βαθαίνει μέρα με τη μέρα,
με τη νεολαία μας να φυτοζωεί εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής εξαθλίωσης, στρέφουμε τη μνήμη μας
πίσω στην ιστορική 17η Νοεμβρίου

• Η επέτειος του Πολυτεχνείου
δείχνει το δρόμο της τιμής και
της αξιοπρέπειας στη νέα γενιά
• Η νεολαία οφείλει να μπεί
στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα
για αποτίναξη του ζυγού των
εμπόρων των λαών και των εθνών

τη ζωή του στην Επιστήμη και στη διαφώτιση για τα Δίκαια του του τρισβασανισμένου Κυπριακού Ελληνισμού «Τόνιζε
τον πόνο των σκλάβων» και διακήρυττε
ότι ο πολιτισμός ενός λαού ιστορικού
πρέπει να τύχει σεβασμού και να αποδοθεί εις αυτόν η ελευθερία του». Με αυτά τα
ιδανικά να στριφογυρίζουν στο μυαλό
του αδειαλείπτως, ο εκ Παλαιχωρίου
Πιτσιλιάς ορμώμενος Κυριάκος Μάτσης
επέλεξε συνειδητά να πεθάνει όρθιος
παρά να ζει γονατιστός, ενσαρκώνοντας
την εικόνα του ιδεατού αγωνιστή της
Ελευθερίας και της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας σε όλες τις διαστάσεις τους. Όσα
και να πει κανείς για το βίο και την πολιτεία του Κυριάκου Μάτση είναι λίγα για
να αποτυπώσουν το μεγαλείο της θυσίας
και της προσφοράς του στην ιδιαίτερη
πατρίδα Κύπρο. Η απεριόριστη αγάπη
του για τον άνθρωπο και την ατομική
ελευθερία, τον οδηγούν σε μια έντονη κριτική στάση έναντι του κομμουνισμού και
του κομματικού εκφραστή του στην
Κύπρο που απαρνιόταν την ιδέα της
πατρίδας, που καταργούσε την ατομική
ελευθερία και μετατρέπει τον άνθρωπο σε
μηχάνημα έτοιμο να εκτελεί τις άνωθεν
διαταγές. Μίλησε για τα ανθρώπινα
δικαιώματα μεσούντος του δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, έξι χρόνια πριν από
την έγκριση από τον ΟΗΕ της Παγκόσμιας
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όντας μαθητής του γυμνασίου,
πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
την διορατικότητα και την σοφία που τον
διακατείχαν από τη νεαρή του ηλικία.
Με τον ενάρετο βίο του που ξεχείλιζε από
τα ιδανικά της φιλοπατρίας, της φιλανθρωπίας και της δικαιοσύνης σε όλες τις
πτυχές της, ο Κυριάκος Μάτσης απέδειξε
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ήταν ένας
αγνός ιδεολόγος, ένας γνήσιος ανθρωπιστής, ένας πραγματικός πατριώτης. Με

Με την περάτωση των σπουδών του, η
εμπλοκή του στη διαφώτιση του αγροτικού κινήματος ήταν ενεργός και η μεταλαμπάδευση της επιστημονικής του γνώσης
στους Κύπριους αγρότες ήταν θαυμαστή.
Εργάσθηκε με ζήλο για την άνοδο της
Κυπριακής αγροτιάς και εργατιάς. Περιόδευε στα γύρω χωριά κάνοντας διαλέξεις
και διδάσκοντας τους γεωργούς τις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Η δράση
του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ, και τα έργα του στον καθημερινό στίβο, αντικατοπτρίζουν το στίγμα
και το μέτρο των εθνικών μας προσανατολισμών και των κοινωνικών μας αναζητήσεων. Ιδιαίτερα στα σημερινά πέτρινα χρόνια της ηθικής παρακμής, της
πνευματικής πενίας και κατεπέκταση της
παγκοσμιοποιημένης ζούγκλας, ο βίος
και η πολιτεία του Κυριάκου Μάτση αποτελούν μοναδικό φάρο για την κοινωνική
ανασυγκρότηση, την πνευματική ανάταση
και την εθνική μας αναγέννηση. Η σκληρά
δοκιμαζόμενη Κύπρος, η δεινοπαθούσα
Ελλάδα και ο Ελληνισμός ολόκληρος,
μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες,
με την προυπόθεση πως η φιλοσοφική
σκέψη και το έργο του Κυριάκου Μάτση θα
γίνει βίωμα και οδηγός της Κυπριακής και
Ελληνικής νεότητας. Τούτη την ώρα, που
τα πάντα γύρω τα σκιάζει το γκρίζο
χρώμα του εγωκεντρισμού, της αλαζονείας και της ιδιοτέλειας, είναι βέβαιο ότι το
πρότυπο ζωής του Κυριάκου Μάτση θα
πρέπει να διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία ως κορυφαίο μάθημα γαλούχησης
και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας
στα ευγενή ιδανικά του Ανθρωπισμού,
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Με
κορωνίδα το κολοσσιαίο «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί
αρετής» αναζητούνται σήμερα οι νέοι
Μάτσηδες, που θα βγάλουν την Κύπρο
από το κοινωνικό, εθνικό και οικονομικό
βούρκο.

7

1973 κατά την οποία τα φοιτητικά
νιάτα αποφάσισαν να βγάλουν από
τον γύψο τη χώρα που γέννησε τη
Δημοκρατία. Αψηφώντας τις απειλές
του στρατοκρατικού καθεστώτος και
τον τρόμο των ερπυστριών, οι αγωνιστές φοιτητές τόλμησαν. Χωρίς
φόβο αλλά με ευτολμία, πήραν την
τύχη της Ελλάδας στα νεανικά τους
χέρια. Με τα πατριωτικά αισθήματα
να πλημμυρίζουν τις καρδιές τους,
σήκωσαν άφοβα το λάβαρο του
ξεσηκωμού στέλνοντας σε όλα τα
μήκη και πλάτη της χώρας το μήνυμα
ότι του «Έλληνα ο τράχηλος ζυγό
δεν υπομένει».

Με το άλικο αίμα τους πότισαν το
ευλογημένο δένδρο της Δημοκρατίας,
διαμηνύοντας ότι στη σύγχρονη
Ευρώπη δεν χωράνε εκπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές
ελευθερίες και τις δημοκρατικές
αρχές.
Σήμερα που η Ελλάδα, αλλά και η
Κύπρος ως η άλλη βασική συνιστώσα
του Ελληνικού Έθνους, βιώνουν το
αποτρόπαιο πρόσωπο της φτώχειας
και της εξαθλίωσης με πρώτα θύματα τη νέα γενιά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι όσο ποτέ επίκαιρο και
διδακτικό. Η άνεργη και περιθωροποιημένη νεολαία μας αντί να αργοσβήνει στις καφετέριες, καλείται σε
αφύπνιση για αγώνα ενάντια στα
σχέδια των οικονομικών κερδοσκό-

πων που λυμαίνονται το δημόσιο
πλούτο. Η φοιτιώσα νεολαίας μας ως
το πιο εκλεκτό κομμάτι του λαού, αντί
να συνωστίζονται στις καφετέριες
της αργοσχολίας εθιζόμενη στα
δολώματα της ψηφιακής υποκουλτούρας, καλείται να υψώσει το ανάστημα της στους κάθε λογής πολιτικάντηδες που φέρουν τεράστια ευθύνη για τη θλιβερή κατάντια της
χώρας.
Οι άνεργοι νέοι επιστήμονες μας που
«λαθροβιούν» με το χαρτζιλίκκι του
παππού ή της γιαγιάς παίζοντας
στα δάκτυλα του κινητού και του
«τάμπλετ» τα αδιέξοδα της ζωής
τους, καλούνται να προτάξουν το
δικό τους όχι στους εκπρόσωπους
της οικονομικής ολιγαρχίας. Εμπνεόμενοι οι νέοι μας από το έπος του
Πολυτεχνείου, καλούνται να βρούν τη
δύναμη για να αναδυθούν μέσα από
το λήθαργο της καθημερινότητας και
να ξαναμπούν πρωτοπόροι στις
πορείες για ένα καλύτερο αύριο. Είναι
αδιανόητο σε τούτη τη σκληρή δοκιμασία της μαρτυρικής Κύπρου και
της καταδυναστευμένης Ελλάδας, οι
νέοι μας να κινούνται στον αστερισμό
της χαμένης αυτοπεποίθηση τους.
Αναζητούνται τούτη την ώρα οι
μάγκες που θα ξαναεμφυσήσουν
στην κατακρεουργημένη νεολαία μας
την ορμή, τη ζωντάνια, και την περηφάνια. Με το βλέμμα στραμμένο στην
αγέρωχη θωριά των εξεγερθέντων
νέων του Πολυτεχνείου, εμείς οι
παλαιότεροι απολογούμαστε γιατί με
τα λάθη, τις παραλείψεις και την ολιγωρία μας, παραδώσαμε στους νέους
μια κοινωνία απεχθή που τους συν-

θλίβει τα όνειρα και τους στερεί ένα
όμορφο αύριο. Με την ψυχή μας να
θλίβεται για την τραγική κατάντια
του Ελληνισμού, έχουμε υπέρτατο
χρέος να αφουγρασθούμε τις κραυγές
απόγνωσης της σημερινής νεολαίας
και να σημάνουμε συναγερμό για
αγώνα ενάντια στα κατεστημένα που
θέλουν την κοινωνία φέουδο τους και
την νεολαία υπόδουλη τους. Εμπρός,
να ξαναθίσει το χαμόγελο και η ελπίδα στα χείλη της νεολαίας μας προκειμένου να ξανατεθεί στην πρωτοπορία των κοινωνικών και εθνικών
αγώνων. Ήρθε η ώρα κάποιοι να
κάνουν την αρχή κτυπώντας τις
καμπάνες της ανάτασης που θα
φέρουν την ανάσταση και την λύτρωση.
Ξ.Ξ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

• Συνεχίζεται η εκστρατεία του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ άρχισε την υλοποίηση
της εκστρατείας ενημέρωσης για
τις βασικές πρόνοιες του νόμου για
τη μητρότητα.
Η εκστρατεία περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους εργασίας, για
ανάδειξη της σημασίας που έχει η
γνώση που συμβάλει καθοριστικά
στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα
Ησαϊα επισκέφθηκε το Μακάριο
Νοσοκομείο συνοδευόμενη από τον
επαρχιακό οργανωτικό του Ε.Ε.Κ
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Νίκο
Σατσιά.
Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, η
κυρία Ησαια κατέστησε σαφές

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόλυση εργαζόμενης
απαγορεύεται αυστηρά,
από την αρχή
της εγκυμοσύνης (αφού
ενημερώσεις γραπτώς
τον εργοδότη) μέχρι
και τρείς μήνες
μετά τη λήξη
της άδειας
μητρότητας

πως το Κίνημα της ΣΕΚ έχει στις
προτεραιότητες του την προαγωγή
της Ισότητας δίδοντας έμφαση
στην ενημέρωση η οποία αποτελεί
την δίοδο για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων.
Η μητρότητα επεσήμανε δεν απο-

√ Η μητρότητα αφορά
ολόκληρη την κοινωνία
τελεί γυναικεία υπόθεση και ως εκ
τούτου είναι αναγκαία και η ενημέρωση των ανδρών.
Δυστυχώς τόνισε παρά το ισχυρό
νομοθετικό πλαίσιο η άγνοια των
νομοθεσιών δημιουργεί άλλοθι σε

μερίδα εργοδοτών που προχωρούν
σε απόλυση εγκύων γυναικών.
Είναι πλέον προφανές πως οι
μηχανισμοί ελέγχου παρακολούθησης και εφαρμογής της νομοθεσίας
δεν μπορούν να βρίσκονται πανταχού παρών.
Συνεπώς, το σύνολο των εργαζομένων θα πρέπει να αναπτύξει την
διεκδικητική του ικανότητα μέσα
από την καθολική οργάνωση του
στις συντεχνίες αφού έχει αποδειχθεί ότι στους χώρους που υπάρχει συνδικαλιστική παρουσία τα
εργασιακά προβλήματα αντιμετωπίζονται με επιτυχία.
Οι επισκέψεις του Τμήματος θα
συνεχιστούν σε παγκύπρια βάση.

Όλα τα
εργασιακά σου
ωφελήματα
διασφαλίζονται
πλήρως!
(13ος μισθός,
συντάξιμα χρόνια,
αναγνώριση
υπηρεσίας)

Δικαιώματα
➢ Άδεια απουσίας για εξετάσεις
προγεννητικού ελέγχου
➢ Άδεια Μητρότητας 18 συνολικών εβδομάδων
(11 υποχρεωτικών) και 16 εβδομάδων
σε περίπτωση υιοθεσίας
➢ Επέκταση Άδειας Μητρότητας
σε περιπτώσεις πρόωρου τοκετού. Για
κάθε 21 ημέρες στη θερμοκοιτίδα,
μια επιπρόσθετη εβδομάδα άδεια μητρότητας με ανώτατο όριο τις έξι εβδομάδες
➢ Επέκταση Άδειας Μητρότητας ανά τέσσερις
(4) εβδομάδες σε περιπτώσεις
πολύδυμων κυήσεων π.χ. δίδυμα 22
εβδομάδες, τρίδυμα 26 εβδομάδες κ.ο.κ.
➢ Δικαίωμα σε απαλλαγή από τη νυχτερινή
εργασία, (κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης) μετά από ιατρικό πιστοποιητικό
➢ Διακοπή της εργασίας για μια ώρα
καθημερινά, για 9 μήνες από τον τοκετό
ή από την ημερομηνία που αρχίζει η άδεια
μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας, για
σκοπούς φροντίδας

Υποχρεώσεις
➢ Γνωστοποίησε γραπτώς την εγκυμοσύνη σου
στον εργοδότη σου
➢ Σε περίπτωση απόλυσής σου, γνωστοποίησε
την εγκυμοσύνη με ιατρικό πιστοποιητικό
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Ο εργοδότης σου ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ
να ανακαλέσει την απόλυση

Ο συνολικός αριθμός καταγγελιών που έλαβαν
οι Επιθεωρητές Ισότητας του Τμήματος Εργασίας για παραβίαση της εν λόγω νομοθεσίας
για το 2016 μέχρι σήμερα, ανέρχονται στις 20
καταγγελίες. Οι περισσότερες καταγγελίες
αφορούσαν απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης ή/και
άρνηση εργοδοτών να δεχτούν πίσω στην
εργασία την έγκυο εργαζόμενη μετά το τέλος
της άδειας μητρότητας.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ:
Διεκδίκησε τα δικαιώματα σου που πηγάζουν μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο.
Αν τυγχάνεις διαφορετικής μεταχείρισης λόγω εγκυμοσύνης
κατάγγειλε στο Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ στο τηλ. 22849849

Από τον δημόσιο τομέα λαμβάνονται παράπονα που αφορούν γενικότερα θέματα εφαρμογής
της νομοθεσίας για την προστασία της μητρότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται
κατεύθυνση για σωστή εφαρμογή του Νόμου.
Στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη ενώπιον του Δικαστηρίου 14 ποινικές διώξεις.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

• Αυστηρότατη προειδοποίηση ΣΕΚ με πολλαπλούς αποδέκτες

ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕ.Σ.Υ

Σ

κληρή και συγκροτημένη θα
είναι η αντίδραση της ΣΕΚ
σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης της τιτάνειας προσπάθειας που καταβάλλεται για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου
Υγείας.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα
έστειλε προς κάθε κατεύθυνση
η εκδήλωση με θέμα «ΓΕΣΥ :
Ώρα ευθύνης» που διοργανώθηκε χθές στο μέγαρο της ΣΕΚ
με κεντρικό ομιλητή τον
υπουργό Υγείας
Γιώργο
Παμπορίδη.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ στην τοποθέτηση του,
εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του κινήματος στην προσπάθεια του υπουργού Υγείας
για εφαρμογή του μονοασφαλιστικου ΓΕΣΥ με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, μακριά από ιδιοτελή
συμφέροντα και σκοπιμότητες,
πολιτικής, οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Η
ΣΕΚ δεν θα ανεχθεί άλλο πολιτικά τερτίπια και υποκρισίες
στο μείζον θέμα της Υγείας
των πολιτών, διαμήνυσε ο κ.
Μιχαήλ καλώντας όσους ναρκοθετούν την πορεία του ΓΕΣΥ
να κάνουν δεύτερες σκέψεις
αναλογιζόμενοι τις ευθύνες
τους έναντι της κοινωνίας.
Αυτή την ώρα, που το υφιστάμενο σύστημα υγείας βρίσκεται
υπό κατάρρευση και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας
υποφέρει, είναι αδιανόητο να
παραμένει σε ισχύ ένα χρεωκοπημένο σύστημα υγείας που
προσβάλλει την αξιοπρέπεια
των πολιτών και μειώνει τον
πολιτισμό μας, τόνισε.
Η ΣΕΚ, κατέληξε ο κ. Μιχαήλ,
καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα
να ψηφίσουν τη νομοθεσία για
το ΓΕΣΥ και να μην επηρεαστούν από τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που λειτουργούν στο χώρο της υγείας και
τα οποία επιθυμούν να κρατούν σε ομηρεία την υγεία του
λαού.
Στην παρέμβαση του ο πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλι-

σης Υγείας Θωμάς Αντωνίου
υιοθετώντας τις θέσεις της
ΣΕΚ, διαβεβαίωσε ότι ο Οργανισμός είναι καθόλα έτοιμος να
προχωρήσει στην υλοποίηση
του ΓΕΣΥ, όπως συμφωνήθηκε
στο προεδρικό από τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

• Πλήρη ταύτιση ΣΕΚ και Υπουργού Υγείας για εφαρμογή του ΓΕΣΥ στη βάση
των ομόφωνων θέσεων Προεδρικού – Κομμάτων
• Ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τη ΣΕΚ και τα οργανωμένα σύνολα να πολεμήσουν
με όλες τις δυνάμεις τους κάθε ενέργεια που στρέφεται ενάντια στην τιτάνεια
προσπάθεια για προώθηση του μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, δόκτωρ
Ανδρούλα Ελευθερίου διατράνωσε την αποφασιστικότητα
της οργάνωσης να συνεργασθεί με τη ΣΕΚ και τα άλλα κοινωνικά σύνολα για να εφαρμοσθεί το ΓΕΣΥ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.
Στην ομιλία του ο υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης
συνεχάρη τη ΣΕΚ και τα οργανωμένα σύνολα για την επίμονη και σθεναρή στάση τους
στην κοινή προσπάθεια υλοποίησης του μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ.
Τόνισε ότι το ΓΕΣΥ είναι πρωτίστως θέμα πολιτικό και κοινωνικό και δευτερευόντως
οικονομικό, στέλλοντας το
μήνυμα ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις
εκείνων που ναρκοθετούν την
δρομολογημένη πορεία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ο κ.
Παμπορίδης κάλεσε τη ΣΕΚ και
την οργανωμένη κοινωνία των
πολιτών να αντιδράσουν με
αποφασιστικότητα και με όλες
τις δυνάμεις που διαθέτουν,
ενάντια σε όσους νέμονται τον
ζωτικό τομέα της Υγείας.
Ζήτησε επίσης από όλους τους
κοινωνικούς φορείς να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα για ένα ποιοτικό και καθολικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Μέσα από τη συζήτηση που
ακολούθησε, εξήχθη το συμπέρασμα ότι είναι επιταγή των
πολιτών να ενταθεί ο αγώνας
των κοινωνικών φορέων με
προμετωπίδα τη ΣΕΚ, για να
διασφαλισθεί η σταδιακή
εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέχρι τον
Ιούνιο του 2020 στη βάση της
συμφωνίας του Προεδρικού.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος η λειτουργία
του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας
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ΥΓΕΙΑ
ΓΛΥΚΕΙΑ ΓΕΥΣΗ… ΠΙΚΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• 6 μυστικά για απαλλαγή από τη ζάχαρη
μια για πάντα!

Η

ζάχαρη δεν είναι ωφέλιμη γα τον ανθρώπινο
οργανισμό, λένε οι επιστήμονες. Είναι «θεμιτό» να
την λαμβάνεις με αυστηρό μέτρο μια φορά στο τόσο,
αλλά το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να την
κόψεις ή τουλάχιστον αν δεν μπορείς να την μειώσεις!
Άλλωστε
η
ζάχαρη είναι
υπεύθυνη για
τα
περιττά
κιλάκια αλλά
και για τα
σ η μ ά δ ι α
γήρανσης! Η
αλήθεια είναι
ότι βρίσκεται
σχεδόν παντού
και είναι ύπουλη διότι είναι κρυμμένη και σε τροφές
που δεν φαντάζεσαι! Ωστόσο, όμως αν το έχεις πάρει
απόφαση τότε καλό είναι να διαβάσεις τα εξι μυστικά που παρατίθενται στη συνέχεια.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ ΓΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Ε

ίναι απόλυτα φυσιολογικό όταν
είστε κουρασμένοι να θέλετε έμα
μπανάκι με καυτό νερό. Όμς λάβετε
υπόψιν πως κάτι τέτοιο συμβάλλει
στην γήρανση του δερματος. Γιαυτό προσέξτε.

2. Πίνε μόνο νερό! Απόφυγε αναψυκτικά, ενεργειακά
ποτά, και χυμούς. Όλα αυτά περιέχουν ζάχαρη!
3. Μην σε νοιάζει αν κάποια φρούτα περιέχουν ζάχαρη γιατί αυτή τη ζάχαρη σε συνδυασμό με την Βιταμίνη Α και C τη χρειάζεσαι για να πάρεις την ενέργεια
που χρειάζεσαι.
4. Η ζάχαρη έχει και άλλες ονομασίες, για τις οποίες
θα πρέπει να είσαι ενημερωμένη. Γι΄αυτό έχε το νου
σου όταν δεις στα συστατικά κάποιου προϊόντος ότι
περιέχει φρουκτόζη σημαίνει ότι έχει ζάχαρη.
5. Ψάξε να βρεις υποκατάστατα προϊόντα από τα
αγαπημένα σου τρόφιμα που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστη ποσότητα ζάχαρης.
6. Κόψε τη ζάχαρη σταδιακά και όχι με τη μια! Αν για
παράδειγμα τρως πολλές σοκολάτες τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τρως μια την εβδομάδα αρχικά και έπειτα καμία.

Πιές άφθονο νερό ακόμα
κι αν δεν διψάς!

Α

ναμφίβολα το νερό είναι πολύτιμο κάθε ώρα και
στιγμή. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως είναι
καλό να πίνουμε 8-10 ποτήρια και όχι μόνο όταν
αισθανόμαστε δίψα. Το νερό δεν ξεδιψάει μόνο, αλλά
είναι ευεργετικό για τον οργανισμό μας.
Συγκεκριμένα βοηθάει:
Στην καλή υγεία του δέρματος
Το νερό αναζωογονεί τα κύτταρα και ενισχύει την
καλή κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα το
δέρμα να παραμένει λαμπερό. Είναι η πιο φυσική
μορφή ενυδάτωσης.

Στην απώλεια βάρους: Ενισχύει τον μεταβολισμό,
δημιουργεί αίσθημα κορεσμού (ειδικά αν πίνεις 1-2
ποτήρια πριν το φαγητό) και οπωσδήποτε βοηθάει
στο αδυνάτισμα.
Στην αντιμετώπιση του άγχους: Το νερό βοηθάει να
ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και να μη βρίσκεται
συνέχεια σε μόνιμη ένταση. Όταν αγχώνεσαι, πίνε
λίγο νερό, θα αναζωογονήσει τον εγκέφαλο.
Στη δυσκοιλιότητα: Βοηθάει στην καλή πέψη και στη
σωστή εντερική
λειτουργία.
Αν
πάσχεις
από
δυσκοιλιότητα
βάλε στο τραπέζι
μπόλικες φυτικές
ίνες
και
ένα
μπουκαλάκι νερό.

άρα πιο ευαίσθητο. Επομένως, αν
συνηθίζετε να πλένετε καθημερινά

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το καυτό
νερό προκαλεί αγγειοδιαστολή,
δημιουργώντας ευρυαγγείες, τους
αντιαισθητικούς κόκκινους λεκέδες
στο δέρμα.
Οι ευρυαγγείες είναι ένα κατεξοχήν
γυναικείο πρόβλημα (υπολογίζεται
ότι 7 στις 10 γυναίκες ταλαιπωρούνται από αυτές), το οποίο
μάλιστα μαρτυρά την ηλικία σας,
αφού παρουσιάζεται συνήθως
μετά τα 40. Το φαινόμενο είναι
ακόμα πιο έντονο στο πρόσωπο,
όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό και

να κάνετε ντους με ζεστό νερό,
ξεκινήστε με χλιαρό και σταδιακά
γυρίστε προς το
ζεστό,
δίνοντας
έτσι χρόνο στο
δέρμα σας να συνηθίσει τη θερμοκρασία.

Τι μπορείτε να κάνετε

Καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε
βιταμίνη Κ, όπως τα
πράσινα φυλλώδη
λαχανικά
(π.χ.
λάχανο, μαρούλι,
σπανάκι, λαχανάκια Βρυξελλών),
που βελτιώνουν την ελαστικότητα
των αγγείων.

Πλένετε το πρόσωπό σας με δροσερό ή και κρύο νερό. Αν δυσκολεύεστε να εγκαταλείψετε τη συνήθεια

Αποφεύγετε το αλκοόλ, το οποίο
αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα
για τις ευρυαγγείες.

το πρόσωπό σας με καυτό νερό,
καλό είναι να αλλάξετε συνήθεια.

Υαλουρονικό Οξύ
3 αλήθειες και 1 μύθος που πρέπει να ξέρεις!

Ο «ΓΛΥΚΟΣ» 6ΛΟΓΟΣ
1. Πριν αγοράσεις κάποιο προϊόν διάβασε τα συστατικά του.
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Σ

ίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά
που ακούς ή διαβάζεις για το
υαλουρονικό οξύ. Πρόκειται για
ένα από τα δύο πιο «διάσημα»
συστατικά στο χώρο της κοσμετολογίας – μαζί με το κολλαγόνοπου χαρίζει ζωντάνια και σφριγηλότητα στην επιδερμίδα , νεανική
όψη, λειαίνοντας παράλληλα, τις
λεπτές ρυτίδες και γραμμές. Και
αφού το δέρμα αντικατοπτρίζει τη
γενικότερη υγεία μας, μπορούμε να
πούμε πως το υαλουρονικό οξύ
συμβάλλει θετικά (και) στην προάσπιση της υγείας ολόκληρου του
οργανισμού μας!

ντικό δομικό συστατικό και συμβάλλει τόσο στην καλή λειτουργία
των αρθρώσεων και των μυών όσο
και στη διατήρηση της λαμπερής
επιδερμίδας μας. Υπολογίζεται ότι
κάθε ανθρώπινος οργανισμός
περιέχει περίπου 15 γραμμάρια
υαλουρονικού οξέος, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στο υγρό των
ματιών και τις αρθρώσεις αλλά και
στην επιδερμίδα. Μάλιστα, κάθε
μέρα, το 1/3 της παραγόμενης
ποσότητας υαλουρονικού οξέος
αντικαθίσταται φυσικά από τον
οργανισμό μας.

Γι αυτό το λόγο, πάμε να εξετάσουμε 3 αλήθειες και να καταρρίψουμε
1 μύθο γύρω από αυτό το «θαυματουργό» στοιχείο, που κάθε γυναίκα θα πρέπει να γνωρίζει!

Το υαλουρονικό οξύ είναι το κατεξοχήν συστατικό της ενυδάτωσης,
που παράγεται, όπως είπαμε
παραπάνω, από τον οργανισμό
μας, διατηρώντας την ελαστικότητα, τη σφριγηλότητα και τη νεανικότητα του δέρματός μας. Σκέψου
μόνο, ότι στην επιδερμίδα μας βρίσκονται μόρια υαλουρονικού
οξέος, τα οποία δρουν σα μαγνήτες
και μπορούν να συγκρατήσουν έως
και 1.000 φορές το βάρος τους σε
νερό, για βαθιά και αποτελεσματική ενυδάτωση!

Αλήθεια 1. Είναι στη φύση μας…
Και πιο συγκεκριμένα στον οργανισμό μας! Το υαλουρονικό οξύ είναι
βασικό, φυσικό συστατικό της επιδερμίδας μας, παράγεται από τους
ινοβλάστες και υπάρχει σε όλους
σχεδόν τους ιστούς του οργανισμού μας, κυρίως όμως τον συνδετικό και τον νευρικό. Είναι σημα-

Αλήθεια 2. Είναι βαθιά ενυδατικό!

Αλήθεια 3. Προλαμβάνει
γήρανση της επιδερμίδας

τη

Η επιδερμίδα μας έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί την υγρασία και
αυτό είναι πραγματικά που της
χαρίζει τη νεανική και σφριγηλή
της όψη. Παρά την ύπαρξη, όμως,
υαλουρονικού οξέος σε αυτή, μερικοί παράγοντες όπως ο άστατος
τρόπος ζωής, η ρύπανση του
περιβάλλοντος και η ηλικία που
μειώνουν την παραγωγή του σε
μεγάλο βαθμό. Εστιάζοντας στον
τελευταίο παράγοντα, η πάροδος
του χρόνου υποβαθμίζει την ποιότητα και τη δυνατότητα των
μορίων του να συγκρατούν υγρασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει
απώλεια ενυδάτωσης και να εμφανίζονται ρυτίδες στην επιδερμίδα.
Σύμφωνα με μελέτες, από την ηλικία των 20-25 ετών ξεκινάει η μείωση της παραγωγής του υαλουρονικού οξέος από τον οργανισμό
μας και η διάσπασή του με αποκορύφωμα την εμφάνιση λεπτών
γραμμών, χαλάρωσης, ρυτίδων και
θαμπής όψης μετά τα πρώτα
–άντα (με ορατά αποτελέσματα
κυρίως στο πρόσωπό μας).

Είστε σε ένταση;
• Αποφορτιστείτε πάραυτα με τρεις κινήσεις!

Η

απαλλαγή από το άγχος κάνει
καλό τόσο στην πνευματική
σας υγεία όσο και στη σωματική.
Το άγχος συνδέεται με όλες τις
βαριές ασθένειες, όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και η κατάθλιψη. «Μόλις το άγχος αρχίσει να
κλιμακώνεται, γίνεται δύσκολο να
το διώξετε», εξηγεί ο Πάτροκλος
Παπαδάκης,
ψυχολόγος.
«Το
μυστικό είναι να αντιδράσετε μόλις
χτυπήσει». Την επόμενη φορά που
θα νιώσετε ότι πνίγεστε, δοκιμάστε
ένα από τα παρακάτω μυστικά του
1 λεπτού.
1 Σκίστε χαρτιά: Όταν σκίζετε
χαρτιά, ανακουφίζεστε πραγματικά. «Όταν ακούτε το χαρτί να σκί-

ζεται, επικεντρώνεστε σε κάτι, ενώ
η σωματική κίνηση του να σκίζετε
κάτι χωρίς να προκαλείτε κακό
διώχνει την ένταση», λέει ο ψυχολόγος.

2 Πείτε ένα αστείο: Το γέλιο αυξάνει τις ενδορφίνες που βελτιώνουν
τη διάθεση και μειώνει τις ορμόνες
του στρες, όπως η κορτιζόλη και η

επινεφρίνη, λένε ερευνητές στο
Πανεπιστήμιο Ίρβιν της Καλιφόρνιας.
3 Αναπνεύστε βαθιά: Φτάστε στην
εσώτερη γαλήνη με αυτή τη σύντομη άσκηση αναπνοής: Πρώτα, σκεφτείτε μια εικόνα που σας κάνει να
νιώθετε ήρεμοι και μετά κλείστε τα
μάτια σας και πάρτε οχτώ βαθιές
αναπνοές, προσέχοντας να γεμίζει
ο αέρας τους πνεύμονές σας.
Εκπνεύστε με αναστεναγμό και
φανταστείτε την ένταση να εξατμίζεται από το κορμί σας. «Οι αργές
αναπνοές μειώνουν τις ορμόνες
τους στρες στον οργανισμό», λέει ο
ψυχολόγος. Και όσο πιο ήρεμοι
είστε, τόσο πιο ευτυχισμένοι είστε.
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Α

ναντίλεγκτα η καθημερινότητα ενός γονιού είναι
γεμάτη φωνές, ουρλιαχτά και
επιφωνήματα που συνήθως
αποβαίνουν σε βάρος της
οικογένειας με πρώτο θύμα το
ίδιο το παιδί. Η Έιμι ΜακΚρίντι, ειδικός σε θέματα ανατροφής γονιών συνιστά τα πιο
κάτω επτά βήματα:
1. Περάστε προσωπικό χρόνο
με τα παιδιά σας σε καθημερινή βάση. Τα παιδιά έχουν την
ανάγκη να αισθάνονται κάθε
μέρα ότι οι γονείς τους τα νοιάζονται και τα προσέχουν.
Αρκούν 10-15 λεπτά κοινού
χρόνου μία ή δύο φορές την
ημέρα για να δείτε τη συμπεριφορά τους να αλλάζει.
2. Δώστε τους την ευκαιρία να
συμμετέχουν στις δουλειές του
σπιτιού. Τα παιδιά, ανεξάρτητα από το εάν είναι ακόμα
νήπια ή έχουν γίνει έφηβοι
πρέπει να νιώθουν ότι είναι
υπεύθυνα για κάποιες από τις
βασικές υποχρεώσεις ενός νοικοκυριού. Συμμετέχοντας στις
καθημερινές δουλειές αποκτούν σημαντικές ικανότητες,
αποκτούν αίσθηση του τι

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΟΥΡΛΙΑΧΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΟΠΟ
• 6+1 μικρά μυστικά με τα οποία θα υποχρεώσετε τα παιδιά να εισακούσουν τις εντολές σας
σημαίνει «ομαδική» προσπάθεια σε μια οικογένεια.
3. Φροντίστε να τηρούν αυστηρά το πρόγραμμα του ύπνου.
Τα παιδιά χρειάζονται πολύ
περισσότερο ύπνο από τους
ενήλικες. Ο οργανισμός τους
είναι σε συνεχή ανάπτυξη κι
αυτό είναι από μόνο του αρκετά ενεργοβόρο. Το σίγουρο
είναι ότι ένα παιδί που έχει
ξεκουραστεί αρκετά είναι την
επόμενη μέρα πολύ πιο ήρεμο
και συνεργάσιμο.
4. Προτιμήστε να εκπαιδεύετε
παρά να τιμωρείτε. Υπάρχουν
πολλά παιδιά που δεν ανταποκρίνονται με τον προβλεπόμενο τρόπο στην «τιμωρία».
Εάν το δικό σας ανήκει σ’ αυτή
την κατηγορία, ίσως πρέπει να
χρησιμοποιήσετε άλλου είδους
χειρισμό. Εξάλλου, με το να το
αναγκάζετε να μείνει στο
δωμάτιό του ή καθισμένο σε
μια καρέκλα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν του

Ε

ίναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι
το χρόνιο κι έντονο εργασιακό άγχος
μπορεί προοδευτικά να οδηγήσει στην
εμφάνιση του συνδρόμου της ”επαγγελματικής εξουθένωσης”, δηλαδή στη
σωματική, ψυχική και συναισθηματική
εξάντληση, μια κατάσταση όπου ο
εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα
θετικά συναισθήματα που είχε (στο
βαθμό που είχε!) για το αντικείμενο της
δουλειάς του, παύει να είναι ικανοποιημένος από την εργασία και την απόδοσή του και αναπτύσσει αρνητική εικόνα
για τον εαυτό του. Η Ευθυμία Παυλάτου
κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια,
μας δίνει χρησιμότατες συμβουλές για
να αυτοπροστατευθούμε.
Συνήθως η επαγγελματική εξουθένωση
εμφανίζεται σε εργασιακές συνθήκες
που κάνουν το άτομο να αισθάνεται ότι:
– Δουλεύει υπερβολικά.
– Δεν εκτιμάται αρκετά η εργασία του.
– Δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και τα
καθήκοντά του, καθώς και οι προσδοκίες που οι άλλοι έχουν απ’ αυτό.
– Δεν έχει τον έλεγχο σε σημαντικά
ζητήματα σχετικά με τη δουλειά του.
– Δεν είναι εξασφαλισμένη η θέση εργασίας του και υπάρχει ανασφάλεια για
το μέλλον.
– Έχει αναλάβει υπερβολικές υποχρεώσεις.
– Δεν ανταμείβεται ανάλογα με την προσφορά του.
Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και
προσωπικοί παράγοντες που καθιστούν κάποιους ανθρώπους ”ιδανικούς
υποψήφιους” για εργασιακή εξουθένωση. Το φαινόμενο αυτό συνήθως
”χτυπά” τα άτομα που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
– Είναι ιδιαίτερα ευσυνείδητα.
– Έχουν υπερβολικές προσδοκίες από
τον εαυτό τους, επιδιώκουν την τελειότητα και έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν -ή πρέπει- να επιτυγχάνουν σε
ό,τι κάνουν.

δίνετε την ευκαιρία να μάθει να
κάνει καλύτερες επιλογές. Αυτό
ακριβώς είναι το «κλειδί».
Όταν το παιδί σας είναι άτακτο ή σας αγνοεί σκεφτείτε «Τι
μπορώ να κάνω ώστε να του
μάθω ότι άλλη φορά σε ανάλογη περίσταση θα πρέπει να
πράξει διαφορετικά;».
5. Μην κάνετε ποτέ το διαιτητή
στους καυγάδες τους. Εάν
επεμβαίνετε στις διενέξεις των
παιδιών σας προκειμένου να
ορίσετε ποιος έχει δίκιο και να
επιβάλλετε την τιμωρία στον
άλλο, το μόνο που καταφέρνετε είναι να εντείνετε την αντι-

παλότητα μεταξύ τους. Επιπλέον, στερείτε από τα παιδιά
τη δυνατότητα να λύσουν μόνα
τους τις διαφορές τους. Το
καλύτερο που μπορείτε να
κάνετε όταν τα βλέπετε να
τσακώνονται είναι να τα
αγνοήσετε. Εάν η κατάσταση
αρχίζει να ξεφεύγει και χρειαστεί να παρέμβετε, κάντε το
λέγοντας «δεν με αφορά ποιος
το ξεκίνησε, απλά θέλω να σας
βοηθήσω να βρείτε μια λύση.
Εσείς, τι προτείνετε;»
6. Ορίστε απλούς και ξεκάθαρους κανόνες. Δεν χρειάζεται
να υπάρχει ένας κανόνας για

Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης

Σιωπηλό σήμα κινδύνου
– Απεχθάνεστε το να πηγαίνετε στη δουλειά σας το πρωί;
– Εκνευρίζεστε εύκολα με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες ή τους
πελάτες σας και χάνετε την υπομονή σας;
– ”Ζηλεύετε” εκείνους που είναι ευχαριστημένοι στη δουλειά τους;
– Ενδιαφέρεστε λιγότερο πλέον να κάνετε ”καλά” τη δουλειά σας;
– Θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους και
αναλαμβάνουν περισσότερα απ’ όσα θα
μπορούσαν να φέρουν σε πέρας χωρίς
να… φτάσουν στα όριά τους.

κάθε περίσταση, αλλά μόνο
κάποιες βασικές αρχές, τις
οποίες όμως είναι υποχρεωμένα όλα τα μέλη της οικογένειας
να τηρούν απαρέγκλιτα. Για
κάθε έναν από αυτούς τους
κανόνες ορίστε και τη συνέπεια
στην οποία οδηγεί η μη τήρησή
του. Πάντα να προειδοποιείτε
τα παιδιά όταν πρόκειται να
υποστούν τη συνέπεια, αλλά
μείνετε σταθερή στην απόφασή
σας να εφαρμόσετε τους κανόνες.
7. Μάθετε να χρησιμοποιείτε
περισσότερο το «ναι» και λιγότερο το «όχι». Τα παιδιά
μισούν να ακούν «όχι», «απαγορεύεται», «δεν μπορείς» -κι
εμείς άλλωστε το ίδιο θα νιώθαμε εάν μας το έλεγαν. Προσπαθήστε σε κάθε ευκαιρία να
αντιδράτε θετικά και όχι αρνητικά. Αν ο γιος σας θέλει να
πάει στο πάρκο ενώ δεν έχει
ακόμα τελειώσει την ορθογραφία του, αντί να πείτε αμέσως
«όχι», πείτε «ναι, ασφαλώς και
μπορείς να πας να παίξεις με
τους φίλους σου, αμέσως
μόλις τελειώσεις με τα μαθήματά σου».

(ή η… ανυπαρξία της).
– Να αναγνωρίσουμε τα όριά μας και
τον περιορισμένο έλεγχο που εκ των
πραγμάτων έχουμε σε κάποιες καταστάσεις και να διακρίνουμε αυτά που
μπορούμε αν αλλάξουμε (προσπαθώντας να βρούμε και τους τρόπους) από
εκείνα που πρέπει να αποδεχτούμε ως
έχουν.
– Να φροντίσουμε τον εαυτό μας τόσο
συναισθηματικά όσο και σωματικά: πιο
ισορροπημένη διατροφή, καλύτερος
ύπνος, σωματική άσκηση και ξεκούραση είναι μερικές τετριμμένες
αλλά
απαραίτητες
συμβουλές.
– Να οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο
μας, ώστε να
υπάρχει και
χώρος για…
απραξία (την
οποία όμως
πρώτα πρέπει

• Αμείλικτα ερωτήματα τα οποία
οφείλετε να απαντήσετε άμεσα
προκειμένου να αποφύγετε
κακοτοπιές στην υγεία σας
– Δυσκολεύονται -ή δεν επιτρέπουν
στον εαυτό τους- να λένε ”όχι”, θέλουν
να ικανοποιούν τους πάντες.
– Αρνούνται να μοιραστούν τις ευθύνες
με άλλους ή να συζητήσουν τις δυσκολίες τους και προτιμούν να εργάζονται
μόνοι.
– Θεωρούν ότι η προσωπική αξία τους
είναι στενά συνδεδεμένη με τη δουλειά
τους και έχουν έντονη την ανάγκη αποδοχής από τους άλλους μέσα από τα
επιτεύγματά τους.
Το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης μας ”προειδοποιεί” για την επικείμενη εμφάνισή του, καθώς είναι μια
συσσωρευτική διαδικασία που οδηγεί
σταδιακά σε συναισθηματική εξάντληση
και απόσυρση, της οποίας τα πρώτα
σημάδια είναι η απώλεια ενεργητικότητας και κινήτρου και μια αίσθηση
”παράλυσης” σχετικά με την αντιμετώπισή της – η επαγγελματική εξουθένωση
είναι ο ”πάτος” μιας αργής και… σιωπηλής διαδικασίας.

Η αρχική αντίδραση απέναντι στο έντονο και παρατεταμένο στρες και στη μείωση της παραγωγικότητάς σας μπορεί
να είναι να προσπαθήσετε ακόμα
περισσότερο να ανταποκριθείτε σε διάφορους απαιτητικούς ρόλους και καθήκοντα, πιέζοντας τον εαυτό σας να δουλέψει πιο σκληρά, περισσότερο και πιο
γρήγορα!

ΠΡΩΤΕΣ … ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Οι… πρώτες βοήθειες που μπορούμε να
προσφέρουμε στον εαυτό μας όταν
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε…
σωματικά και ψυχικά εξαντλημένοι από
την εργασία μας:
– Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τις αιτίες που μας κάνουν να
νιώθουμε τόση πίεση: οι εργασιακές
συνθήκες, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη δουλειά μας, οι στόχοι
που έχουμε θέσει, η υπόλοιπη ζωή μας
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να μας… επιτρέψουμε!)*.
– Να μάθουμε να λέμε ”όχι” χωρίς φόβο
και ενοχές*.
– Να δίνουμε, όποτε μπορούμε, προτεραιότητα στον εαυτό μας και στις ανάγκες μας.
– Να μοιραζόμαστε με άλλους τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας όταν είναι
εφικτόα.
– Να ”τροφοδοτήσουμε” και να φροντίσουμε τις εργασιακές αλλά και τις προσωπικές σχέσεις μας και γενικότερα τη
ζωή μας έξω και πέρα απ’ τη δουλειά.
– Να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας,
στο μέτρο του δυνατού, στα κατάλληλα
πρόσωπα που θα μπορούσαν να μας
βοηθήσουν (προϊσταμένους, συναδέλφους κ.λπ.).
– Να εξετάσουμε την πιθανότητα να
αναζητήσουμε άλλη εργασία εφόσον οι
συνθήκες δεν αλλάζουν.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εσείς γνωρίζετε γιατί οι αεροσυνοδοί έχουν τα χέρια
πίσω όταν υποδέχονται τους επιβάτες

Τ

ο σίγουρο είναι πως
όλοι το έχουμε προσέξει… Οι αεροσυνοδοί που
υποδέχονται τους επιβάτες
το αεροπλάνο κατά την
επιβίβασή τους έχουν
πάντα τα χέρια τους πίσω
από την πλάτη… Ο λόγος;

Η Indipendent αναφέρει ότι
ο λόγος δεν έχει να κάνει
ούτε με τη σωστή στάση
του σώματος, ούτε με την
ευγένεια αλλά ούτε με την υγιεινή
όπως μπορεί πολλοί να φαντάζονται λανθασμένα… Κάθε αεροσυνοδός απλώς κρατά ένα μηχανηματάκι πίσω στα χέρια του το

οποίο μετρά με ακρίβεια τους επιβάτες που μπαίνουν στο αεροπλάνο… Έτσι για να μην φαίνεται

αυτή η διαδικασία στους επιβάτες, οι αεροσυνοδοί φροντίζουν
να κρύβουν τα χέρια τους.

«Άκου κυρία… Είμαι που τα κοτσιηνοχώρκα
τζαι είμαι πολλά περήφανη»

Τ

ο πιο YOLO κείμενο που μπορούσε να γραφτεί ποτέ κυκλοφορεί στο διαδίκτυο…Η νέα Avant
Garde στηρίζει απόλυτα τον περήφανο αγώνα των τσαμπουκαλάδων Κοκκινοχωριατών που ξέρουν
να σέβονται.

σε για το όνομα μου τζιαι αφού
της απάντησα μετά ερώτησεν με
μετά πόθεν είμαι… Απάντησα της
που τα κοτσιηνοχώρκα… Έμεινα
ως το κοτσιηνό… αφού επέταξεν
μου έναν «Απαναία μου μα σοβαρά»;

Περισσότερα σχόλια είναι περιττά. Μεταφέρουμε το κείμενο
αυτούσιο:

Εθεώρησα τζιαι γω ότι κάποιον
ξέρει η κυρία. Επήρε φόρα τζιαι
εξεκίνησε να θάφκει τους κοτσιη-

εσείς να περνάτε καλά τις διακοπές σας; Μα έντζιαι επρόσβαλα
τους, εγιώ πιερώνω τους ρεεε,
απλά ελλίον χώρκατοι λαλεί μου.
Την ίδια ώρα ο κομμωτής μάταια
προσπαθεί ν’ αλλάξει κουβέντα…
Δεν την άντεξα. Σηκώθηκα τζιαι
είπα του κομμωτή ότι ενναπάω
άλλη ώρα… τζαιι αφού εγύρισα
προς το μέρος της άκουσεν τα
εξής:
«Άκου κυρία… Είμαι που τα
κοτσιηνοχώρκα τζαιι είμαι πολλά
περήφανη. Είμαστε οι πιο φιλόξενοι τζαιι οι πιο τσαμπουκκαλάες
που ούλην την Κύπρο. Ότι εννά
κάμουμεν λαλεί το η ψυσιή μας.
Από ότι εκατάλαβα δεν έσιης παιδεία. Διότι αν είσιες δεν θα εμιλούσες έτσι για εμάς και δεν θα μας
υποτιμούσες. Εκατάλαβα ότι κάτι
πάει λάθος με σένα αν και μου
είπες ότι είσαι καθηγήτρια!

Tίτλος: «Ναι ρε … είμαστε από
τα Κοκκινοχώρια»*
Ολόκληρο το άρθρο: «Είναι για να
φακκάς πάνω σου μερικές φορές!
Η σημερινή ατάκα της κυρίας
55άρας που τη «χώρα» έφυρε με
πραγματικά.
Βρεθήκαμε τυχαία στο κομμωτήριο
κι αφού περίμενα να έρτει η σειρά
μου έπιασε στη κουβέντα…Άρχισε
να με ρωτά για την βαφή, αν είναι
φυσικά τα μαλλιά μου, τι σιαππού
βάλλω, αν τα ισιώνω με σίδερο
κλπ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα
καλά.
Στην πορεία της κουβέντας ερώτη-

νοχωρκάτες για διάφορα πράματα. Ότι δεν εξιέτε μαζί τους κάθε
καλοτζιέρι που πάει Πρωταρά ή
Αγία Νάπα. Ότι λαλούν κάτι λέξεις
που εν τους καταλάβει τζιαι ότι
γενικά δεν έχουν παιδεία!
Γιατί το λαλείς τούτον ερώτησα
την τζιαι είπα της ότι οι κοτσιηνοχωρκάτες και παιδεία έχουν και
γενικά είναι καλά πλάσματα.
Επρόσβαλε σας καμιά φορά κανένας κοτσιηνοχωρκάτης ή έβρισε
σας κυρία; Οχι… απαντά μου.
Τότε γιατί προσβάλλετε αυτούς
τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε
καλοτζέρι σας εξυπηρετούν, ώστε

Το ότι μιλουμε «χωριάτικα» κατά
την άποψη σου δεν μας κάμνει
τζαι χώρκατους. Εμάς κυρία στα
κοτσιηνοχώρκα το πρώτο πράμα
που μας μαθαίνουν είναι για τον
σεβασμό τζαιι την ανθρωπιά τζαι
ύστερα τ’ άλλα ούλα.
Έφυα τζαιι ακόμα εμιλούσα μόνη
μου… Πως μπορείς να υποτιμάς
τους ανθρώπους λόγω της καταγωγής τους διότι εσύ έτυχε να γεννηθείς σε πόλη. Αν είναι δυνατόν.
Αυτό από μόνο του δεν σε κάνει
άνθρωπο επιπέδου!» Και το άρθρο
κλείνει ως εξής: ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ
ΚΟΤΣΙΗΝΟΧΩΡΚΑΤΕΣ
Σε όποιον αρέσουμε για τους
άλλους δεν θα μπορέσουμε!!!

Σοβαρά … αστειάκια
Περπατούσε στο δρόμο ένας κύριος με
περηφάνια και είχε έναν παπαγάλο στον
ώμο του. Όπως προχώραγε κάποιος
περίεργος περαστικός τον ρωτάει:

- Μιλάει, μιλάει;
Και του απαντάει ο παπαγάλος:
- Δεν ξέρω μόλις με αγόρασε!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 16 NOEMΒΡΙΟΥ 2016

Φτιάξτε μόνοι σας κρέμα
νύχτας για ρυτίδες
Υλικά:
4 κ.σ. γάλα
2 κ.σ. μέλι
10 κ.σ. έτοιμη κρέμα βάση φυτική
5 σταγ. αιθέριο έλαιο Μυρρό
Βιταμίνη Ε
Εκτέλεση:

Βάζουμε την έτοιμη κρέμα σε ένα μπολ.
Ζεσταίνουμε ελαφρά το γάλα μαζί με το μέλι
μέχρι να λιώσει το μέλι. Ανακατεύουμε μαζί
την κρέμα μετο μείγμα γάλακτος και μελιού καλά.
Βάζουμε την έτοιμη κρέμα μας σε καθαρό βαζάκι.
Τη τοποθετούμε
στο ψυγείο
για να μείνει η κρέμα
μας φρέσκια.

Δεν θα πιστεύετε ποιο
είναι το πιο βρόμικο μέρος
του ψυγείου!

Ε

σείς πόσο συχνά καθαρίζετε το ψυγείο σας;
Είναι σίγουρα μια κουραστική διαδικασία, αφού
πρέπει πρώτα να βγάλτε τα πάντα από μέσα και
με υπομονή να τρίψετε καλά κάθε ράφι και κάθε
γωνίτσα, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν καθαρίζουμε το
ψυγείο μας όσο συχνά θα θέλαμε –ή όσο συχνά θα
έπρεπε.
Επειδή όμως στο ψυγείο φυλάσσουμε διάφορα
τρόφιμα, πολλά από τα οποία μπορεί να αρχίσουν
να μουχλιάζουν ή να απελευθερώνουν υγρά όσο
περνούν οι μέρες, τα μικρόβια που αναπτύσσονται
στο εσωτερικό του μπορεί να φτάσουν σε εξωφρενικά επίπεδα, παρά τη χαμηλή θερμοκρασία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο βρόμικο μέρος
του ψυγείου είναι το συρτάρι στο οποίο φυλάσσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Πειράματα
έχουν υποδείξει ότι σε ένα συρτάρι ψυγείου μπορεί
να υπάρχουν έως και 8.000 βακτήρια ανά τετραγωνικό εκατοστό, 750 φορές περισσότερα απ’ όσα
θεωρούνται ασφαλή για τον άνθρωπο.
Όσον αφορά τα είδη των βακτηρίων που «παραμονεύουν» στο ψυγείο μας, η ποικιλία είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνει παθογόνους μικροοργανισμούς όπως η σαλμονέλα, το Εσερίχια κόλι και
η λιστέρια, ειδικά αν ξεχάσουμε τα φρούτα και τα
λαχανικά μέσα στο συρτάρι και αυτά αρχίσουν να
αποσυντίθενται.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε
επαφή τα τρόφιμα δεν πρέπει να κουβαλούν πάνω
από 10 μονάδες βακτηρίων ανά τετραγωνικό εκατοστό.
Για να εξασφαλίσετε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων στο σπίτι, φροντίστε να
καθαρίζετε το ψυγείο –και ιδιαίτερα το συρτάρι
όπου φυλάσσετε τα φρούτα και τα λαχανικά– τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επικίνδυνη για την υγεία η μούχλα στα λάστιχα του ψυγείου

Η

διατήρηση του ψυγείου καθαρού και τακτοποιημένου είναι
ζωτικής σημασίας, καθώς είναι ο
χώρος αποθήκευσης των τροφίμων που καταναλώνουμε.
Παράλληλα,
ακριβώς
επειδή
συντηρεί τα τρόφιμα, είναι ευάλωτο σε ανάπτυξη βρωμιάς και μούχλας αν δεν καθαρίζεται τακτικά.
Πώς θα το καθαρίσετε:
- Καταρχάς βγάζετε το ψυγείο από
την πρίζα.
- Αν πρόκειται για εντοιχισμένο
ψυγείο, σύρετέ το ώστε να μπορέσετε να το καθαρίσετε πιο εύκολα.
- Αδειάστε όλο το ψυγείο από τα
περιεχόμενά του.
- Αφαιρέστε τα κουτιά και τις
θήκες αποθήκευσης, καθώς και τις
σχάρες ή τις γυάλινες επιφάνειες.

Συρτάρια, θήκες και σχάρες
Μπορείτε να τα πλύνετε με κάποιο
απορρυπαντικό της αρεσκείας
σας, το οποίο θα ξεβγάλετε πολύ
καλά ή μείγμα νερού με μαγειρική
σόδα.

√ Αποτελεσματικός και απλός
τρόπος καθαρισμού
Το εσωτερικό του ψυγείου
Αποφύγετε τα προϊόντα που
περιέχουν χλώριο. Προτιμήστε
ζεστό νερό με λευκό ξύδι ή με πράσινο σαπούνι ή μαγειρική σόδα
διαλυμένη σε ζεστό νερό (2 κουταλιές της σούπας σε μια μικρή λεκάνη με νερό).
Εάν οι μυρωδιές επιμένουν, μπορείτε να περάσετε τις επιφάνειες στο εσωτερικό του ψυγείου
με
ένα
σφουγγάρι που
έχετε βουτήξει
σε διάλυμα από
νερό και λεμόνι.
Εξωτερική επιφάνεια
Το
εξωτερικό
μέρος
του
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ψυγείου μπορεί να καθαριστεί
εύκολα με μια σαπουνάδα από
νερό με απορρυπαντικό πιάτων ή
με πράσινο σαπούνι.
Λάστιχα στην πόρτα του ψυγείου
Τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη είναι το πιο
δύσκολο και ύπουλο τμήμα του,
καθώς στα σημεία που δεν φαίνονται, συγκεντρώνουν συνήθως
μούχλα και βρωμιά. Για να τα
καθαρίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα νερού με χλωρίνη, στο οποίο θα βουτήξετε το
σφουγγάρι και κατόπιν θα τα τρίψετε. Μια άλλη λύση είναι να
πάρετε μια παλιά οδοντόβουρτσα
και να την βουτήξετε σε μείγμα
μαγειρικής σόδας και νερού.
Γύρω από το ψυγείο
Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε κάτω
και πίσω από το ψυγείο, καθώς
είναι τα σημεία που συγκεντρώνουν σκόνη.
Άσχημη μυρωδιά μέσα στο ψυγείο
Για να αποφύγετε τις μυρωδιές στο
εσωτερικό του ψυγείου, μπορείτε
να γεμίσετε και να τοποθετήστε ένα
φλιτζανάκι με νερό και μαγειρική
σόδα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η πίεση της καθημερινότητας σε έχει αποσυντονίσει και δεν
μπορείς να σκεφτείς το μέλλον και
πώς θα καταφέρεις να φτάσεις
στην επιτυχία που θέλεις. Οι δυνατότητες που θα έχεις θα είναι πάρα
πολλές και θα μπορέσεις να πετύχεις όλα αυτά που θέλεις αρκεί να
τα προγραμματίσεις σωστά και να
τα οργανώσεις κατάλληλα.
Ταύρος: Η μέρα θα σου δώσει την
ευκαιρία να ξεκουραστείς, γεγονός
που θα σε αναζωογονήσει ώστε
στην συνέχεια να έχεις αποθέματα
ενέργειας για τις προσωπικές σου
υποθέσεις. Κάθε ευκαιρία που θα
υπάρξει δεν πρέπει να σε παρασύρει σε εξάρσεις ενθουσιασμού και
έντονων αντιδράσεων.
Δίδυμοι: Θα υπάρξουν κάποιες
εντάσεις σε συζητήσεις που θα
γίνουν στον επαγγελματικό σου
χώρο και θα σε αγχώσουν. Αν
κάποιο άτομο που εκτιμάς, χάσει
την θέση του, φρόντισε να μην
μιλήσεις γιατί μπορεί να είναι εις
βάρος σου. Να θυμάσαι ότι όλα
κρέμονται σε μία πολύ λεπτή κλωστή και σίγουρα δε θέλεις να πέσεις
από αυτήν.
Καρκίνος: Φρόντισε να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος
και κάποια θέματα που μπορεί να
καθυστερούν. Θα έχεις τόση εσωτερική δύναμη που είναι εύκολο να
διορθώσεις πολλά κακώς κείμενα.
Θα ήταν ωφέλιμο να μην πάρεις
βιαστικές αποφάσεις για θέματα
που δεν είναι του παρόντος. Σκέψου
πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει
να κάνεις και συζήτησε με δικά σου
άτομα όλες τις πιθανές λύσεις.
Λέων: Αυτό το διάστημα θα χρειαστεί να πάρεις σημαντικές αποφά-

σεις για κάποια θέματα που σε
προβληματίζουν και πρέπει να δείξεις την απαραίτητη ψυχραιμία.
Φρόντισε οι κινήσεις σου να είναι
μετρημένες, να μην νευριάζεις με
θέματα που δεν έχουν και σπουδαία
σημασία και να βλέπεις τα πράγματα με πολύ ρεαλισμό. Έτσι θα
καταστρώσεις πιο σωστά τα σχέδιά σου για να απαλλαγείς από
αυτά που σε προβληματίζουν.
Παρθένος: Δες πιο προνοητικά κάτι
που προς το παρόν σε ξενίζει, γιατί
σε προειδοποιεί για μεγαλύτερες
αλλαγές που θα ακολουθήσουν, με
σημαντική αφετηρία τον ερωτικό
σου τομέα. Η παρουσία σου θα
είναι αισθητή σε όλες τις εκφάνσεις
της καθημερινότητας σου, με αποτέλεσμα να κάνεις εντύπωση και να
πετύχεις αυτά που θέλεις.
Ζυγός: Φρόντισε να ακολουθήσεις
μια πιο δραστήρια πορεία από τη
συνηθισμένη και να αποβάλλεις
από πάνω σου οποιοδήποτε πρόβλημα ενδέχεται να ανακόπτει την
πορεία των σχεδίων σου. Εξωτερίκευσε τις πνευματικές σου ανησυχίες και όλες τις υπόλοιπες ικανότητές σου και δε θα αργήσει να
έρθει και η επιτυχία που αναζητάς.
Σκορπιός: Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προκύψουν κάποια
θέματα που δε θα μπορέσεις να τα
ελέγξεις απόλυτα και θα χρειαστεί
να ζητήσεις την βοήθεια των
συνεργατών σου. Φρόντισε να
κάνεις τις πρέπουσες κινήσεις, να
έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων
και να ξέρεις πως θα κάνεις το
πρόγραμμά σου όπως ακριβώς το
έχεις δρομολογήσει.
Τοξότης: Φρόντισε να μην επηρεαστείς από παράγοντες που μπορεί

να σε αποσυντονίσουν. Επιστράτευσε την εξυπνάδα και τον δυναμισμό σου για να ξεπεράσεις όλα τα
προβλήματα που μπορεί να έχεις. Η
οικογένεια σου έχει ανάγκη την
παρουσία σου, γι’ αυτό φρόντισε
τον ελεύθερο σου χρόνο να τον
περάσεις μαζί της και μην την αμελείς άλλο…
Αιγόκερως: Φρόντισε να μην αποσυντονιστείς από διάφορες καταστάσεις που μπορεί να γίνουν γύρω
σου και βγεις εκτός προγράμματος.
Χάραξε τη δική σου πορεία και μην
αποκλίνεις με τίποτα από τα σχέδια που έχεις βάλει. Εάν νιώθεις ότι
οι σωματικές σου αντοχές σε προδίδουν, φρόντισε να ξεκουραστείς
λίγο και μετά να συνεχίσεις.
Υδροχόος: Είσαι σε αναμονή και
περιμένεις κάποια πράγματα για
διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι
και να ξέρεις ότι θα έρθουν και θα
είναι όλα πολύ καλά. Μπορείς να
βάλεις καινούργιους στόχους και τα
θεμέλια σε θέματα που υπάρχουν
ήδη, αλλά είναι προβληματικά. Μην
απογοητεύεσαι από τη στασιμότητα των ημερών. Πολύ γρήγορα θα
φανεί φως στο τούνελ!
Ιχθείς: Επειδή η εκπλήρωση των
στόχων σου είναι πολύ κοντά, πρέπει να κινηθείς ανάλογα, να μην
επαναπαυτείς καθόλου και κυρίως
να μην ανακοινώσεις τα σχέδια που
έχεις για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που θα θελήσουν
να σου δημιουργήσουν εμπόδια και
καθυστερήσεις, γι’ αυτό πρέπει να
είσαι πολύ προσεχτικός.

ελληνικής μυθολογίας. 9. Λίγο... νερό - Η εικονιζόμενη (μικρό όνομα) - Πληθυντικός άρθρου. 10.... Ντβόρζακ: Τσέχος συνθέτης - Βασιλιάς της αρχαίας Σπάρτης. 11. Αόριστος βοηθητικού ρήματος - Κράτος της
Δυτικής Αφρικής. 12. Απάρνηση, φευγάλα - Θέατρο
του νομού Πρεβέζης.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μους νηστίσιμη
Υλικά:

400 γρ. κουβερτούρα σε κομμάτια
200 γρ. νερό.
Εκτέλεση:
Βράζουμε το νερό και το ρίχνουμε πάνω από την τεμαχισμένη σοκολάτα. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε στο
ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.
Μετά χτυπάμε στο μίξερ για 5’ μέχρι να αφρατέψει.
Μπορείτε να λιώσετε ζάχαρη και αφού την απλώσετε
σε λαδόκολλα και κρυώσει να κόψετε κομμάτια και να
τα βάλετε σαν διακόσμηση!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ετήσια Γενική [Εκλογική] και Καταστατική Συνέλευση

Η

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 787 - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ετήσια Γενική [Εκλογική] Συνέλευση
και Καταστατική Συνέλευση, του
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου 2016 στις 6.30 μ.μ. στο
μέγαρο της ΣΕΚ [Λ. Στροβόλου 11 στο
Στρόβολο]
Θέματα :

• Θέματα που τυχόν υπεβλήθησαν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο
από μέλη, προς λήψη αποφάσεων
από τη Γενική Συνέλευση
• Ορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή
• Εκλογές για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
• Αλλαγές Καταστατικού.

• Πεπραγμένα
• Έκθεση Δράσης Διοικητικού
Συμβουλίου
• Ταμιακή Έκθεση
• Έγκριση των ως άνω δύο Εκθέσεων

H προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.iep.org.cy στη θέση Εκδηλώσεις
και το Καταστατικό στη θέση
Ταυτότητα. Πληροφορίες : τηλ.
99444000, in.el.politismou@gmail.com

Βήμα αναγνωστών

Τ

ί θα γίνει, δηλαδή, θα
συνεχίσουμε να πληρώνουμε καταναλωτικά αγαθά, όπως
το γάλα, το ψωμί, τα φθαρτά και τα
φρούτα
σαν
νάτανε...χαβιάρι;
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της
Eurostat οι τιμές στην Κύπρο στα
συγκεκριμμένα καταναλωτικά προϊόντα φθάνουν στο 140% του μέσου
όρου της Ε.Ε. Κι όμως, δεν είδαμε
κανένα να αντιδράσει, τα κόμματα
μας που βιάζονται να εκδώσουν
ανακοινώσεις για τα πλέον ασήμαντα, δεν τα είδαμε να τοποθετούνται
μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω έρευνας, δεν
είδαμε να απειλούν θεούς και δαίμονες αν δεν γίνει κάτι που θα ρίξει τις
τιμές των αναγκαίων αυτών προϊόντων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο HONDA
CIVIC αυτόματο, 9.5 χρονών
σε άριστη κατάσταση
Όλα τα σέρβις στην
αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99386488
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Κατά τ’ άλλα, σκίζουμε και η οικονομία μας πάει από...θαύμα σε θαύμα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΛΥΣΗ SUDOKU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ
«ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΣΤ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»
Παρασκευή 25 Νοεμβριου 2016 ώρα 8.30 μ.μ.
στην αίθουσα Πάρκου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ» ΚΥΠΡΟΥ & «ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Είσοδος με δείπνο και ποτό €15

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο
TOYOTA YIARIS
10 χρονών σε άριστη
κατάσταση.

Γλέντι – Χορός – Διασκέδαση

Όλα τα σέρβις
στην αντιπροσωπεία

99 373000 και in.el.politismou@gmail.com

Τιμη: €5.500

Ευπρόσδεκτοι οι φίλοι και τα μέλη του Ινστιτούτου
καθώς και οι παρέες τους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
99817185

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ Η ΑΛΚΗ

πέδρασε από το«Μακάρειο» με τη νίκη η ΑΛΚΗ
Ορόκλινης στην τιτανομαχία με τον Ολυμπιακό,
κρατώντας γερά τα σκήπτρα της 1ης θέσης. Άλμα
στη 2η θέση έκανε η ΠΑΦΟΣ με το τρίποντο της επί
της ΕΝΑΔ, σε συνδυασμό με την οδυνηρή ήττα της
Αγίας Νάπας στην Παρεκκλησιά.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ «ΜΟΥΝΤΙΑΛ» 2018

ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΝΙΚΗ - ΜΕΤΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Χ

ωρίς να ικανοποιήσει τους
4000, περίπου, θεατές που
παρευρέθηκαν στο ΓΣΠ, η Εθνική
Κύπρου νίκησε την Κυριακή το
άσημο Γιβραλτάρ κερδίζοντας τους
πρώτους της βαθμούς. Η ομάδα
μας δεν έδειξε χαραχτήρα, ο αγω-

Άνθισαν τα πρώτα
χαμόγελα στα χείλη
των διεθνών μας με
την νίκη επί
των ερασιτεχνών
του Γιβραλτάρ

• Χρυσοφόρα ισοπαλία
για Ελλάδα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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νιστικός προσανατολισμός της
ήταν αναιμικός και ο τρόπος ανάπτυξης της ανορθόδοξος.
Τα πρώτα τους τέρματα με το
εθνόσημο πέτυχαν οι νεαροί,
Πιέρος Σωτηρίου (δύο) και
Βαλεντίνος Σιέλης. Η ομάδα του

Χριστάκη Χριστοφόρου ήταν καταφανώς ποιοτικότερη και ανώτερη
από την αντίπαλο της η οποία
παραμένει στον πάτο με μηδέν
βαθμούς.

Η ΕΛΛΑΔΑ
Οβίδα πρόκρισης εξαπέλυσε ο
Γιώργος Τζαβέλλας στην εκπνοή

του αγώνα της Ελλάδας με τη
Βοσνία - Ερζεγοβίνη στο στάδιο «Γ.
Καραϊσκάκης». Με το θεαματικό
του τέρμα, ο Έλληνας διεθνής ισοφάρισε και κράτησε την Ελλάδα
ολοζώντανη στην υπόθεση πρόκρισης αφήνοντας την αντίπαλο
της πίσω, με -3 βαθμούς.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 19 – 20 Noεμβρίου
2016, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 – 20/11/16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ, Σάββατο
ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ, Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ, Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΚΕΝΗ

ΑΣΙΛ - ΘΟΪ

Μ

όνη στη 2η θέση έμεινε η Ορμήδεια μετά το
νικηφόρο πέρασμα της από το «Μακάρειο» με
αντίπαλο τον ΔΙΓΕΝΗ, σε συσχετισμό με τη ήττα της
ΜΕΑΠ από τον Χαλκάνορα. Εξακολουθεί να απογητεύει η ΑΠΕΠ που παραμένει στο βυθό.

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της εταιρείας Carlsberg, έχουν ως
ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
2-2
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου 3-0

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 1-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΕΥΑΓOΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 1-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-1
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
1-7
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – Α.Ε.Βυζακιάς 2-0
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας2-2
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΠΑΟ Κάτω Μονής
1-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
0 - 10
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
9-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ4 - 1
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
2 - 11
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-3
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (2.30΄
μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄
μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Τετάρτη 30/11/16

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΡΜΗΔΕΙΑ: ΑΛΜΑ ΣΤΗ 2η ΘΕΣΗ

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής είναι:

Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1-0
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ- Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
5-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜ. – ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
1-1
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - Ε.Ν. ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑ
5-2
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
0-5
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
0-7
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
6-0
Α.Ε. ΑΛΑΣΣΑΣ - ΧΡ. ΜHΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
2-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ – Α.Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
2-2
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ – ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1-6
Για την 8η αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
ΠΕΜΠΤΗ 17.11.2016 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Α.Ε. ΛΟΦΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΤΛΑΣ: ΑΝΕΒΗΚΕ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΨΗΛΑ

τη 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα ανέβηκε ο Άτλας με τη νίκη
του επί του ουραγού
Σπάρτακου εκτοπίζοντας
τον Κούρρη που παραχώρησε ισοπαλία στον
Ονήσιλλο. Σήμα κινδύνου
εκπέμπει ο Σπάρτακος
που παραμένει χωρίς
νίκη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.11.2016 και ώρα 7.30 μμ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.11.2016 και ώρα 2.30 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ – ΣΕΚ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σ.&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ.ΜΑΜΑ
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.11.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.11.2016 και ώρα 7.30 μ.μ
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έντονη ανησυχία ΣΕΚ για τη CETA

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Γιατί εργάζονται το ίδιο αλλά
αμείβονται διαφορετικά.
Οι τέσσερις απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις
θα απαντήσουν στο σχετικό ερώτημα

1

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της μισθολογικής
διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων; Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα σύνθετο ζήτημα με διάφορα συσχετιζόμενα αίτια. Εξακολουθεί να υπάρχει στις ημέρες μας λόγω των ευρύτερων ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων σε όλο το
εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Μια από
τις σημαντικότερες αιτίες είναι ο επαγγελματικός
διαχωρισμός που προάγει τις γυναίκες σε τομείς
που αμείβονται λιγότερα

2

Τι εννοούμε όταν λέμε μισθολογική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων; Η μισθολογική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των
αποδοχών ανδρών και γυναικών, με βάση τη μέση
διαφορά των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών
όλων των εργαζομένων. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες
στην ΕΕ κερδίζουν περίπου 16% λιγότερα χρήματα
την ώρα από τους άνδρες Η διαφορά στις αμοιβές
των δύο φύλων ποικίλλει ανά την Ευρώπη. Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υφίσταται
παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες
επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο από
τους άνδρες.

3

Ποιές είναι οι επιπτώσεις της μισθολογικής
διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων στη διάρκεια
του βίου; Αποτέλεσμα της μισθολογικής διαφοράς
μεταξύ των δύο φύλων είναι ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα χρήματα στη διάρκεια του βίου τους.
Αυτό το γεγονός έχει αρνητική επίπτωση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, τις ευκαιρίες κατάρτισης, τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα επιδόματα ανεργίας, στοιχεία που επηρεάζουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.

4

Πώς μετράται η μισθολογική διαφορά μεταξύ
των δύο φύλων στην ΕΕ; Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων παρουσιάζεται ως ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και εκφράζει τη
διαφορά ανάμεσα στις μέσες ακαθάριστες ωριαίες
αποδοχές ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Οι
ακαθάριστες αποδοχές είναι ημερομίσθια ή μισθοί
που καταβάλλονται απευθείας σε έναν εργαζόμενο
προτού γίνει οποιαδήποτε παρακράτηση για φόρο
εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η
χρήση των ωριαίων αποδοχών ως βάσης για τον
υπολογισμό της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των
δύο φύλων μπορεί επίσης να συγκαλύψει συγκεκριμένες
διαφορές
των
αποδοχών
που δεν καταγράφονται, όπως η
καταβολή επιμίσθιου, οι αποδοχές
βάσει απόδοσης ή
οι εποχικές καταβολές.
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ΣΕΚ ανησυχεί έντονα για τις
αρνητικές επιπτώσεις που θα
έχει η εφαρμογή της εμπορικής
συμφωνίας CETA η οποία υπογράφτηκε πρόσφατα μεταξύ Ευρωπαικής Ένωσης και Καναδά. Η
ΣΕΚ προειδοποιεί ότι εάν επικυρωθεί η συμφωνία CETA από το
Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη
μέλη της Ε.Ε, θα πληγούν σοβαρά
τα συμφέροντα των εργαζομένων
και της κοινωνίας ευρύτερα.
Ανεξάρτητες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η CETA σε συνδυασμό με
τις προωθούμενες διατλαντικές
συμφωνίες TTIP και TISA, εξυπηρετούν τις μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες πλήττοντας τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνίας
των πολιτών. Επιπρόσθετα, οι εν
λόγω συμφωνίες θα υπονομεύσουν
σοβαρά το Ευρωπαϊκό δημοκρατικό οικοδόμημα, αφού οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούν μέσα από
τις εμπορικές διατλαντικές συμφωνίες να παρακάμπτουν τα εθνικά δικαστήρια και να απευθύνονται στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών ISDS, αξιώνοντας αποζημιώσεις από τα κράτη για οτιδήποτε επηρεάζει αρνητικά τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.

Επιστημονικές μελέτες, πάντως,
απορρίπτουν με επαρκή τεκμηρίωση τον ισχυρισμό ότι οι συμφωνίες
αυτές θα δημιουργήσουν αύξηση
του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας,
ενισχύοντας την ανησυχία συνδικαλιστικών και των άλλων οργανώσεων ότι θα πληγούν σημαντικά

δικαιώματα των πολιτών με αιχμή
την προστασία της υγείας καθώς
και τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΕΚ
Η ΣΕΚ στηρίζοντας ενεργά την
καταβαλλόμενη προσπάθεια που
συντονίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, κατέθεσε
έγκαιρα ξεκάθαρες θέσεις στη
Βουλή και επεξήγησε τους κινδύνους που θα επιφέρει η προώθηση
των εμπορικών διατλαντικών συμ-

φωνιών. Το θέμα απασχόλησε επίσης το πρόσφατο Παγκύπριο
Συνέδριο της ΣΕΚ το οποίο ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα ενάντια στις
συμφωνίες CETA, TTIP, και TISA. Το
ψήφισμα επιδόθηκε στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς.
Η ΣΕΚ συνεχίζοντας την εκστρατεία
της με σκοπό να προστατευτούν τα
γενικότερα συμφέροντα των πολιτών και οι δημοκρατικοί θεσμοί,
εντείνει τις ενέργειες της προς την
κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα έτσι που να ακουστεί ακόμη πιό
δυνατά η φωνή των οργανωμένων
κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που αντιτίθενται στις συγκεκριμένες συμφωνίες.
Σημειώνεται ότι η Συνομοσπονδία
Ευρωπαικών Συνδικάτων και τα
Συνδικάτα του Καναδά με κοινή
ανακοίνωση τους επικρίνουν τον
τρόπο προώθησης της συμφωνίας
CETA, αξιώνοντας πλήρη διαφάνεια μέσω κοινωνικού διαλόγου με
σκοπό την υιοθέτηση μιάς ισορροπημένης, δίκαιης και προοδευτικής
συμφωνίας που θα εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαικό και
παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αλλαγές στην απασχόληση και στην εργασία
στο επίκεντρο συνάντησης του Eurofound

Ο

υσιαστικά ζητήματα που
άπτονται της απασχόλησης
και της εργασίας με γνώμονα
πάντοτε τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης
και Εργασίας Eurofound που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις
10 και 11 Νοεμβρίου 2016.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν συζήτηση του εγγράφου
προγραμματισμού 2017-2020,της
νέας σύνθεσης του Διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού η
οποία θα καθοριστεί την επόμενη
συνάντηση, την αξιολόγηση της
εργασίας των συμβουλευτικών
επιτροπών αλλά και τον ρόλο που
καλούνται να διαδραματίσουν τα
μέλη του Δ.Σ σε σχέση με την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου
που επιτελεί το Eurofound.
Ο γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης ο οποίος θα
συνεχίσει να εκπροσωπεί το Κίνη-

√ Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε
ο γενικός οργανωτικός
Πανίκος Αργυρίδης
μα της ΣΕΚ στον συγκεκριμένο
Οργανισμό δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτεταμένα οι ευκαιρίες και
οι προκλήσεις που διανοίγονται
στον τομέα της εργασίας και των

αλλαγών στην απασχόληση, όπως επίσης η ψηφιακή εποχή,
οι εργασιακές σχέσεις
και οι συνθήκες εργασίας. Στη δική του
παρέμβαση, ανέλυσε
μεταξύ άλλων το
εργασιακό τοπίο στην
Κύπρο
κατά
την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου
υπήρξε αλλοίωση των
εργασιακών σχέσεων
αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλεται στην παρούσα φάση για την
επαναφορά μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων και την αναβάθμιση του βιοτικού των εργαζόμενων.
Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 για
να συμβάλει στο σχεδιασμό και την
καθιέρωση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας. Συμμετέχουν κυβερνήσεις εργαζόμενοι
εργοδότες και θεσμικά όργανα της
ΕΕ.

Ο νόμος για τη μητρότητα κατοχυρώνει τα δικαιώματά σου. Εσύ;
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόλυση εργαζόμενης απαγορεύεται αυστηρά,
από την αρχή της εγκυμοσύνης (αφού ενημερώσεις
Πληροφορίες: Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
Τηλ. 22849849, 22849618
www.sek.org.cy

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

γραπτώς τον εργοδότη) μέχρι και τρείς μήνες
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

