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• Αισιόδοξα μηνύματα αναφύονται από το εργασιακό μέτωπο

Κατοχύρωση εργατικών
δικαιωμάτων στο Κατάρ

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ι

στορική συμφωνία για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Κατάρ υπέγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ. Ο γ.γ. της
Ομοσπονδίας Γιαννάκης Ιωάννου
που επισκέφθηκε τους εκεί εργαζομένους επέστρεψε ικανοποιημένος
για την επιτευχθείσα συμφωνία.

(Σελ. 9)

Επίσκεψη γ.γ. ΣΕΚ
σε βιομηχανίες στη Λεμεσό

Σ

ε καλό δρόμο βρίσκονται οι διεργασίες για ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων.

βάσεων», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας.

Λίγους μήνες μετά την έξοδο της οικονομίας από τη βαθιά
οικονομική
ύφεση, Συντεχνίες και Εργοδότες προχωρούν στην υπογραφή νέων συλλογικών συμφωνιών με παραχωρήσεις
μισθολογικών αυξήσεων και παρεμφερών ωφελημάτων σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται υπό τις
περιστάσεις ικανοποιητική καθώς επιτυγχάνεται ο συντεχνιακός στόχος για
σταδιακή επαναφορά των μισθών και
ωφελημάτων
που
απωλέσθηκαν
μεσούσης της οικονομικής κρίσης των
τελευταίων πέντε ετών.

«Σε αρκετές περιπτώσεις, πέραν από
την αποπαγοποίηση και επαναφορά
μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων, έχουμε πετύχει, εκεί όπου τεκ-

επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
που είχαν αλλοιωθεί ως αποτέλεσμα
των ειδικών συμφωνιών που έγιναν για
περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης. Σε ορισμένες επιτεύχθηκε ολική
επαναφορά μισθών και εισφορών σε
ταμεία προνοίας.
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«Ειμαστε ικανοποιημένοι στη βάση του
γεγονότος ότι διαφαίνεται και προδιαγράφεται μια θετική τάση στη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμ-

Στο τελευταίο δωδεκάμηνο εκρεμμούσαν
για ανανέωση 147 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν 54,243 εργαζόμενους. Από αυτές μέχρι τώρα έχουν ανανεωθεί 131. Στις πλείστες επιτεύχθηκε

Ενθαρρυντική η πορεία
για «αναίμακτη» εδραίωση
της εργασιακής ειρήνης

Εκκρεμούν, γύρω στις 20 συλλογικές
συμβάσεις, ανάμεσα τους οι συλλογικές
συμβάσεις της οικοδομικής βιομηχανίας, του ωρομίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού, των εργαζομένων στον
ημιδημόσιο τομέα και τις αρχές της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Απόλυτη αρμονία στη συνύπαρξη Μητρότητας και Εργασίας

Τ

Τ

ην ώρα που στην Ευρωπαϊκή Κύπρο
μερίδα εργοδοτών θεωρούν τη Μητρότητα σοβαρό κόστος για τις επιχειρήσεις και
δεν διστάζουν να απολύουν έγκυες γυναίκες, η Σουηδή ευρωβουλευτής δείχνει στην
πράξη με το παράδειγμα της πως η μητρότητα και η εργασία μπορούν να συνυπάρξουν με αρμονία.

Βράβευση επιχειρήσεων
καλών πρακτικών Ισότητας

Η φωτογραφία στέλλει ισχυρό το μήνυμα
προς την Κύπρο που αγωνίζεται με νύχια
και με δόντια να κρατηθεί μακριά από τη
δημογραφική συρρίκνωση, ότι πρέπει να
διαφυλαχθεί η Μητρότητα ως κόρη οφθαλμού.

λο και περισσότερες επιχειρήσεις απορρίπτουν τα στερεότυπα υιοθετώντας στην πράξη την
αρχή της Ισότητας ανδρών - γυναικών. Ο Φορέας Πιστοποίησης βράβευσε έξι εταιρείες.
(Σελ. 8)

Αρκετές συλλογικές συμφωνίες
ανανεώνονται με επαναφορά
μισθών και ωφελημάτων

μηριώνεται η οικονομική ανάπτυξη και
ανάκαμψη των επιχειρήσεων την παροχή μισθολογικών αυξήσεων», σημείωσε.

η διεθνούς εμβέλειας Φαρμακοβιομηχανία Metochemie και την
Lordos Plastics επισκέφθηκε ο γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας μαζί με
τον γ.γ. της ΟΒΙΕΚ Νεόφυτο Κωνσταντίνου.
(Σελ. 8)

Ό
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Υπέρτατη ευθύνη κάθε
Ευρωπαϊκής Κοινωνίας
να θωρακίσει τη Μητρότητα
καθιστώντας την Ισότητα
ανδρών - γυναικών
χειροπιαστή
πραγματικότητα

Η ΣΕΚ έχει εγκαινιάσει εκστρατεία ενημέρωσης για τη νομοθεσία για τη Μητρότητα με
στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία
για την αναγκαιότητα της προστασίας της.

Μέγιστο όπλο η ενότητα και η εθνική ομοψυχία
Μ

ετά το πρόσφατο αδιέξοδο στις συνομιλίες για
λύση του κυπριακού, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η Κύπρος και ο λαός της βίωσαν
ακόμα μια αποτυχημένη προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης του προβλήματος. Η τουρκική αδιαλλαξία
επανέλαβε για ακόμα μια φορά τον εαυτό της, ενώ η
σκληρότητα της Άγκυρας ξεπέρασε κάθε όριο, ιδιαίτερα στο θέμα των εδαφικών αναπροσαρμογών που
θα πρέπει να συνοδεύουν τη λύση.
Οι ώρες είναι κρίσιμες και δύσκολες. Οι καιροί είναι
ύποπτοι και πονηροί με πλήθος κινδύνους να απειλούν την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού σ’
αυτό το ακριτικό κομμάτι ευρωπαϊκής γης. Αυτό που
προέχει αυτή την ώρα είναι η μέγιστη ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Πρώτα απ’ όλα και
πάνω απ’ όλα θα πρέπει να αποφευχθεί η αχρείαστη

πολιτική φλυαρία η οποία δεν ωφελεί σε τίποτα και
κανένα. Να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η συνεργασία ανάμεσα σε Λευκωσία και Αθήνα, γιατί αυτή η

• Συστράτευση των δυνάμεων

του Ελληνισμού για σπάσιμο
των αδιεξόδων και άρση
της πολύχρονης κατοχής
σχέση είναι το μέγιστο περιουσιακό στοιχείο που
διαθέτει η Κύπρος στον αγώνα που διεξάγει για ορθή
λύση, απελευθέρωση και επανένωση. Άλλωστε όσες
φορές διασπάστηκε αυτός ο άξονας βιώσαμε εθνικές
τραγωδίες.

Αυτή την ώρα χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και
νηφαλιότητα για να αξιολογηθούν σωστά όλα τα νέα
δεδομένα και με ορθό τρόπο να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.
Η ΣΕΚ διεκδικεί λύση βιώσιμη που θα επανενώνει τον
τόπο, θα αντέχει στο χρόνο, θα στηρίζεται στο
Ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα σέβεται τα ανθρώπινα
και συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των νομίμων
πολιτών. Μια τέτοια λύση για να είναι διαρκής και
βιώσιμη προϋποθέτει την αποχώρηση του κατοχικού
στρατού και κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων.
Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο
και τη μέγιστη εγγύηση για όλους τους πολίτες του
τόπου.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 11/29/16 11:05 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Γιώργος Παμπορίδης

Και ρεύμα στη «μικρή
Τουρκία»

ακόμα μια ενέργεια για να εξαΣεσφαλίσει
την πλήρη εξάρτηση
Σκατεστημένου της Κυπριακής πολιτιτων κατεχομένων από την Τουρκία
ε ηχηρό ράπισμα εναντίον του σαθρού

προέβη το καθεστώς του σουλτάνου. Υπέγραψε με τη μαριονέτα του
στα κατεχόμενα, τον Ακιντζί, συμφωνία για πόντιση καλωδίου, με το
οποίο θα μεταφέρεται ηλεκτρικό
ρεύμα από την Τουρκία στο ψευδοκράτος, όπως έγινε με τον αγωγό
μεταφοράς νερού. Με το ηλεκτρικό
καλώδιο η Τουρκία θα δέσει πιο
σφιχτά τα κατεχόμενα, στην προσπάθειά της να τα μετατρέψει σε
«μικρή Τουρκία». Και θα μπορεί,
όποτε το επιθυμεί, να υποβάλλει το
ψευδοκράτος σε... ηλεκτροσόκ, για
να του υπενθυμίζει ότι αυτή κάνει
κουμάντο σε όλα. Είναι προφανές
ότι το καλώδιο Τουρκίας - κατεχομένων έρχεται και ως απάντηση
στο προωθούμενο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ
Ισραήλ και Κύπρου και στη συνέχεια προς την Ελλάδα. Και μάλιστα
ο φίλος μας ο Μουσταφά είχε το
θράσος να προτείνει στο πρόσφατο συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας στην Κωνσταντινούπολη ο αγωγός αυτός, αντί
να γίνει μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και
Ελλάδας, να γίνει μεταξύ Ισραήλ Κύπρου και Τουρκίας. Το γεγονός
είναι ότι η Τουρκία, με τον αγωγό
ηλεκτρικού ρεύματος προς τα κατεχόμενα και προηγουμένως με τον
αγωγό νερού, βροντοφωνάζει τους
στόχους της για σταδιακή προσάρτηση των κατεχομένων. Δυστυχώς,
όσο κι αν βροντοφωνάζει τις επιδιώξεις της, ο Πρόεδρός μας ακούει μόνο... «θετική ρητορική».
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

κής και κοινωνικοοικονομικής ζωής
μεταφράζονται οι συχνές δημόσιες
τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας
Γιώργου Παμπορίδη με φόντο το Γενικό
Σχέδιο Υγείας, (Γε.Σ.Υ). Από τις πρώτες
μέρες της ανάληψης του υπουργείου
Υγείας, ο κ. Παμπορίδης χωρίς φόβο
αλλά με πάθος, αποκαλύπτει από τα
πλέον επίσημα χείλη την ιλαροτραγική
κατάσταση που επικρατεί στον νευραλγικό τομέα της Υγείας στην Κύπρο.
Του Ξενή Ξενοφώντος,

συνεργάτες του εργάζονται σκληρά και
μεθοδικά χωρίς να υπολογίζει προσωπικό ή πολιτικό κόστος. Πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στη ΣΕΚ με τίτλο «Γε.Σ.Υ:
Ώρα Ευθύνης» κάλεσε τη Συνομοσπονδία
Εργαζομένων Κύπρου και τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα να συνεργασθούν
μαζί του για να γκρεμιστεί το «σινικό
τείχος» που χωρίζει τον τομέα της Υγείας δημιουργώντας μια ενιαία υγιή αγορά
για τον ασθενή. Απαιτείται, σημείωσε,

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή
της Κυπριακής Δημοκρατίας πολιτειακός
αξιωματούχους τολμά να μιλήσει στον
λαό με την γλώσσα της ωμής αλήθειας
για τα κακώς κείμενα στον τόπο. Στις
πρώτες μέρες της υπουργίας του ο κ.
Παμπορίδης μίλησε ευθαρσώς «για ομερτά και τεράστια διαπλεκόμενα συμφέροντα στο χώρο της Υγείας» Ταυτόχρονα
πληροφόρησε τους πολίτες ότι θα
συγκρουσθεί μετωπικά με τα κάθε λογής
διαπλεκόμενα συμφέροντα για να γιατρευτεί ο τομέας της Υγείας που νοσεί
βαρύτατα εδώ και δεκαετίες.
Με ευλαβική προσήλωση στον τεθέντα
ιερό στόχο, ο κ. Παμπορίδης και οι

ο συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη
δημιουργία ενός αρμονικού εργασιακού
περιβάλλοντος στον οποίο ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα μακριά από
ανεπιθύμητες συμπεριφορές να εστιάσει την προσοχή του αποκλειστικά και
μόνο στην εργασία του.
Αποτελεί λοιπόν ευθύνη για τον κάθε
συνδικαλιστή ηγέτη να δίδει την απαιτούμενη βαρύτητα στην άμεση διαχείριση περιστατικών βίας και διακρίσεων
στο χώρο εργασίας, τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν μακροχρόνια προΤης Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

βλήματα στην υγεία των θυμάτων με
απρόβλεπτες συνέπειες και στην ίδια
την επιχείρηση.
Μεγαλύτερη όμως ευθύνη φέρουν οι
ίδιοι οι εργοδότες οι οποίοι οφείλουν
να εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις και

να ανεγερθεί σχεδόν από την αρχή ένα
νέο οικοδόμημα Υγείας βασισμένο στις
υπάρχουσες μελέτες του μονοασφαλιστικου Γε.Σ.Υ υπό την εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Προειδοποίησε
δε ότι οι νάρκες στο δρόμο του Γε.Σ.Υ θα
είναι πολλές και οι αντιδράσεις τεράστιες. Ζήτησε από τη ΣΕΚ και τις ανιδιοτελείς δυνάμεις της κοινωνίας που έχουν
όραμα, να συστρατευθούν στην τιτάνεια
προσπάθεια για λειτουργία καθολικού
και ποιοτικού συστήματος υγείας που θα
μας τιμά ως κοινωνία, ως χώρα και ως
λαό.

ΝΤΡΟΠΗ
Τη περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στην
Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο κ. Παμπορίδης έστρεψε ευθέως τα πυρά του κατά
των βουλευτών οι οποίοι με παρεμβάσεις
τους ζητούν μεροληπτική μεταχείριση
ασθενών στα κρατικά νοσοκομεία, πράγ-

Η δημόσια υπηρεσία οφείλει
να είναι πρότυπο καλού εργοδότη
με αυστηρότητα τις νομοθεσίες ενώ θα
πρέπει διερευνούν χωρίς καθυστέρηση
καταγγελίες εργοδοτουμένων τους λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα τα οποία θα
τιμωρούν τους θύτες αλλά και θα αποτρέπουν στη μη επανάληψη παρόμοιων
περιστατικών.
Καθημερινά γινόμαστε δέκτες περιστατικών παρενόχλησης το λεγόμενο εργασιακό «μπουλιγκ» και σεξουαλικής
παρενόχλησης τα οποία σημαδεύουν
καθημερινά την εργασιακή αρμονία .
Οι εργοδότες υποχρεούνται στη βάση
της κείμενης νομοθεσίας να προστατεύουν τους εργαζόμενους εφαρμόζοντας ένα είδος προληπτικής πολιτικής
στις επιχειρήσεις τους γνωστοποιώντας με κώδικες και εσωτερικές εγκυκλίους πως οποιαδήποτε μορφή προσβλητικής συμπεριφοράς που να πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα
τιμωρείται αυστηρά, χωρίς εκπτώσεις.
Οι

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)

πλείστες, όμως

επιχειρήσεις δεν

μα που όπως είπε αποτελεί ντροπή για
μια χώρα που θέλει να λέγεται πολιτισμένη και Ευρωπαική.
Η ξεκάθαρη πρόθεση του για συνέχιση
μέχρις εσχάτων της ολομέτωπης
σύγκρουσης του με κατεστημένα δεκαετιών και η διαφαινόμενη στήριξη που
τυγχάνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ο
δρόμος για το Γε.Σ.Υ ανοίγει διάπλατα.

• Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας πολιτειακός
αξιωματούχους συγκρούεται μετωπικά και δημόσια με το σαθρό κατεστημένο.
Ευθύνη των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων να τον στηρίξουν

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές με αποτέλεσμα η ανθρώπινος σεβασμός στον
συνάδελφο ή στον υφιστάμενο να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση για
κάθε επιχείρηση να φροντίσει να
πιστοποιείται από τον Εθνικό Φορέα

Ωστόσο, τίποτε δεν έχει κριθεί ακόμη
καθώς τα γεράκια του εύκολου πλουτισμού καραδοκούν. Ήδη ο Σύνδεσμος Ασαφαλιστικών Εταιρειών επιχειρεί να φρενάρει το Γε.Σ.Υ απαιτώντας πολυασφαλιστικό αντί μονοασφαλιστικό σχέδιο
υγείας. Αυτή η θέση επιβεβαιώνει πλήρως την προειδοποίηση του υπουργού
ότι όσο πιο κοντά φθάνυμε στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ τόσο περισσότερο θα πληθαίνουν οι νάρκες για ανατίναξη του. Τα
πλατειά στρώματα του λαού, λοιπόν, ας
μην μείνουν απαθείς μπροστά σαυτή τη
νέα επιχειρούμενη υπόσκαψη των θεμελίων του Γε.Σ.Υ. Η ΣΕΚ στέκεται ολόθερμα
στο πλευρό του υπουργού και καλεί τα
οργανωμένα σύνολα σε συστράτευση
ενάντια στη διαπλοκή, στηρίζοντας
έμπρακτα εύτολμες πρακτικές και παλληκαρίσιες πολιτικές τύπου Παμπορίδη
αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα σ’
αυτόν τον δύσμοιρο τόπο.
προσωπικό της.
Θα πρέπει παράλληλα να λεχθεί πως ο
πρώτος διδάξας ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος θα πρέπει να
είναι η δημόσια υπηρεσία. Δυστυχώς
όμως εξόσων διαφαίνεται η μονιμότητα και η ασφάλεια στην εργασία επιδρά
αρνητικά σε θύτες που δεν πτοούνται
για τις άνομες πράξεις και συμπεριφορές τους επειδή γνωρίζουν εκ προοιμίου πως πολύ δύσκολα απολέσουν τη

• Η πολιτεία ας αξιολογήσει εάν ένας απλός κώδικας καλής
συμπεριφοράς είναι ικανός να σταματήσει ανεπίτρεπτες
συμπεριφορές ή θα πρέπει να εισαχθούν εσωτερικές αυστηρές ποινές
που να δίδουν πραγματικά μαθήματα πρόληψης
Πιστοποίησης ως επιχείρηση που υιοθετεί καλές πρακτικές που στοχεύουν
στη δημιουργία ενός αυθεντικού εργασιακού κλίματος για το οποίο όλοι θα
αισθάνονται υπερήφανοι. Εξάλλου για
τον κάθε επιχειρηματία αποτελεί όφελος, οι εργοδοτούμενοι του να είναι
καλοί πρεσβευτές του ονόματος μιας
επιχείρησης που να φροντίζει για το

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

θέση εργασίας τους.
Ας αξιολογηθεί λοιπόν από την ίδια την
πολιτεία κατά πόσο ένας απλός κώδικας καλής συμπεριφοράς είναι ικανός
να σταματήσει ανεπίτρεπτες συμπεριφορές ή θα πρέπει να εισαχθούν εσωτερικές ποινές που να δίδουν πραγματικά μαθήματα πρόληψης.

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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Σεβασμός στο λεωφορείο

Διοικητής ΚΤ:

Μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη
αντίδοτο στην ανεργία

Τ

ο 2017 αναμένεται συνέχιση της ανάκαμψης της
οικονομίας που παρατηρείται τα τελευταία δύο
χρόνια, ενώ οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές τόσο
για τον τραπεζικό τομέα όσο και για τη δημοσιονομική κατάσταση. Αυτά τόνισε η Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη, υπογραμμίζοντας ότι “ο καλύτερος δρόμος για την αντιμετώπιση των δύο βασικών
προβλημάτων της οικονομίας, αυτό της ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι
οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη,
μέσω
περισσότερων
επενδύσεων”.
Ταυτόχρονα, η κ. Γιωρκάτζη, ξεκαθάρισε ότι η
ανάπτυξη που παρουσιάζει η οικονομία “είναι
βιώσιμη γιατί διαπιστώνουμε να γίνονται επεν√ Τοποθετήσεις
δύσεις από ιδιώτες επενδυτές” στους τομείς του
της κ. Γιωρκάτζη,
τουρισμού, στα ξενοδοενώπιον της
χεία, στις μαρίνες και σε
Κοινοβουλευτικής
καζίνο, ενώ σε σχέση με
Επιτροπής
τις Μη Εξυπηρετούμενες
Οικονομικών και
Χορηγήσεις (ΜΕΧ) επισήμανε πως “υπάρχει ακόμη
Προϋπολογισμού
δρόμος και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει
για να πετύχουμε την επίλυση του κύριου προβλήματος” των τραπεζών που είναι τα ΜΕΧ και ότι “δεν
υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση της προσπάθειας”.

√ Ενθαρρυντικές
οι προοπτικές
της οικονομίας
για το 2017

Εξέφρασε, ωστόσο, ικανοποίηση για το ότι “οι
κυπριακές τράπεζες έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυστηρότερες εποπτικές οδηγίες
και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων τριών κυρίως χρόνων, διορθώνοντας θεμελιώδεις
αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γεγονός
που αποτέλεσε κλειδί για τη σημαντική βελτίωση της
αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης προς τον τομέα”.
“Αν και σημαντικά προβλήματα παραμένουν, όπως
το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(49%), το υψηλό δημόσιο χρέος (109,6%) και η ανεργία (12,1%), οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές τόσο
για τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται τώρα
σε πολύ υγιέστερη βάση, όσο και για τη δημοσιονομική κατάσταση, η οποία υποστηρίζεται, επίσης,
από την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη συνεχή
μείωση της ανεργίας”, επισήμανε.
Ανέφερε ότι για ολόκληρο το 2016 το πραγματικό
ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,7% και να συνεχίσει να αυξάνεται περίπου στα ίδια επίπεδα το 2017
και 2018, αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και σε μικρότερο
βαθμό τις καθαρές εξαγωγές.
“Ο δυναμισμός της οικονομίας προβλέπεται να ενισχυθεί περαιτέρω, επωφελούμενος από τις βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα που σημειώθηκαν τα
τελευταία χρόνια”, τόνισε η Διοικητής της ΚΤΚ.
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Κ

ατά γενική ομολογία οι επιβατικές μεταφορές στην Κύπρο τα
τελευταία έξι χρόνια έχουν κάνει
σημαντικά «άλματα» προόδου σε
όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.
Ωστόσο, υπολείπονται να γίνουν
πολλά ακόμα προκειμένου να φτάσουν και γιατί όχι να ξεπεράσουν
τις αντίστοιχες των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.
Για να αντιληφθούμε την τεράστια
πρόοδο που έχει συντελεσθεί,
αρκεί να φέρουμε στο μυαλό μας,
την πολύ άσχημη κατάσταση που
επικρατούσε πριν μερικά χρόνια,
και ειδικότερα πριν το 2010, στις
Επιβατικές Συγκοινωνίες της
Κύπρου. Σε αυτή την μεγάλη πρόοδο σημαντική είναι η συνεισφορά
όλων των αρμοδίων φορέων.
Μελανή εξαίρεση αποτελεί η αρνητική συνεισφορά πλείστων πολιτών, οι οποίοι με τον τρόπο οδήγησής τους δεν βοηθούν καθόλου
στη βελτίωση του τομέα των επιβατικών μεταφορών.
Οι περισσότεροι ιδιώτες οδηγοί
βλέπουν δυστυχώς την παρουσία
του λεωφορείου στους δρόμους,
ως ένα μεγάλο πρόβλημα, που
συνήθως τους προκαλεί ένα αδικαιολόγητο εκνευρισμό. Κι αυτό
επειδή το εκλαμβάνουν ως ένα επιπρόσθετο εμπόδιο που τους καθυστερεί να φτάσουν πιο γρήγορα
στον προορισμό τους. Σε αρκετές
περιπτώσεις σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στις στάσεις των λεωφορείων, παρεμποδίζοντας με
αυτό τον τρόπο την ομαλή διέλευσή τους. Ελάχιστοι οδηγοί σκέφτονται ότι το λεωφορείο μεταφέρει
συμπολίτες μας, οι οποίοι αν δεν
μετακινηθούν με αυτό το μαζικό
μέσο μεταφοράς, θα χρησιμοποιήσουν μικρά ιδιωτικά αυτοκίνητα
τα οποία σίγουρα θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κατά συνέπεια,
αυτό που φταίει στις καθυστερήσεις μετακίνησης, δεν είναι το
λεωφορείο, αλλά η αλόγιστη
χρήση των μικρών ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών οχημάτων στους
δρόμους μας. Η παρουσία των
οποίων σίγουρα θα μειωθεί σημαντικά, αν οι Κύπριοι πολίτες αγαπήσουν επιτέλους και αρχίσουν να
χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι σήμερα, τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.
Τα Αστικά Λεωφορεία μεταφέρουν
σήμερα καθημερινά στα σχολεία σε
όλη την επικράτεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, περίπου 10.000
μαθητές, με πάρα πολύ φθηνό
εισιτήριο. Με τον τρόπο αυτό
συνεισφέρουν σημαντικά στην
αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης παντού, και κυρίως,
στους χώρους γύρω από κάθε σχολικό συγκρότημα. Επιπλέον τα
τελευταία χρόνια τα Αστικά Λεωφορεία χρησιμοποιούνται από ένα
σημαντικό αριθμό φοιτητών και
εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να
αποκτήσουν και να συντηρήσουν
δικό τους αυτοκίνητο. Με τις Αστικές Συγκοινωνίες μετακινούνται

√ Απαραίτητη η ανάληψη

πρωτοβουλίας για τη
δημιουργία κουλτούρας
αποδοχής των μέσων
μαζικής μεταφοράς
ακόμα, επί καθημερινής βάσης,
χιλιάδες
συμπατριώτες
μας
συνταξιούχοι, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση, είτε θα χρησιμοποιούσαν το προσωπικό τους
αυτοκίνητο είτε κάποιο άλλο επιΤου Χαράλαμπου
Αυγουστή
Επαρχιακού
Γραμματέα
Κλάδου Μεταφορών ΣΕΚ
Λευκωσίας

βατικό όχημα συγγενικού τους
συνήθως προσώπου.
Τα Υπεραστικά Λεωφορεία με την
σειρά τους αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα, αφού μεταφέρουν
κάθε μέρα εκατοντάδες εργαζομένους από και προς τις πόλεις της
Κύπρου με πολύ φθηνό εισιτήριο,
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και
στην αποσυμφόρηση των αυτοκινητόδρομων, κυρίως στα σημεία
εισόδου και εξόδου από τα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Επιπρόσθετα, η χρήση λεωφορείων λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα χιλιάδων ξένων επισκεπτών, που κατά το παρελθόν, εξέφραζαν την έκπληξη τους για την
απουσία
σωστά
δομημένου
συστήματος μαζικών επιβατικών
μεταφορών. Κάτι που ασφαλώς
τους δυσκόλευε στις μετακινήσεις
τους.
Συμπέρασμα: Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το κάθε
ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί
στους δρόμους μας, αφαιρεί από
αυτούς πολλά επιβατικά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τη δραστική
αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης. Άποψη του γράφοντος είναι ότι ο τρόπος χρήσης του
αυτοκινήτου από ιδιώτες και
επαγγελματίες οδηγούς είναι και
θέμα Παιδείας και είναι απόλυτα
συνυφασμένος με κακές νοοτροπίες ετών που πρέπει να αλλάξουν. Κάποτε πρέπει όλοι μας να
πάψουμε να θεωρούμε το λεωφο-

ρείο ως ένα ανταγωνιστικό μέσο
που δυσκολεύει τις μετακινήσεις με
το αυτοκίνητο μας και να το αντικρίσουμε ως ένα μέσο που συνεισφέρει τα μέγιστα σε πάρα πολλούς τομείς. Πρώτα απ’ όλα στους
πολίτες της χώρας μας που δεν
έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν διαφορετικά, όπως είναι οι
συνταξιούχοι και οι μη κάτοχοι
ιδιωτικού μέσου μεταφοράς.
Ύστερα στους μαθητές μας, κάτι
που διευκολύνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό και τους γονείς. Και σίγουρα τους ξένους επισκέπτες που αν
μείνουν ικανοποιημένοι από την
εξυπηρέτηση θα μετατραπούν σε
δωρεάν διαφημιστές του τόπου
μας. Ακόμα τα λεωφορεία εξυπηρετούν τον κάθε ένα που θέλει να
αφήσει στο χώρο στάθμευσης του
σπιτιού του το δικό του αυτοκίνητο, συνεισφέροντας έτσι τα μέγιστα στη μείωση της εκπομπής
ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Δεν φτάνει να λέμε μόνο ότι η
ατμόσφαιρα ρυπαίνεται καθημερινά, δεν είναι αρκετό να λέμε ότι ο
πλανήτης θερμαίνεται από την
χρήση κυρίως των συμβατικών
καυσίμων. Κάποτε πρέπει να
κάνουμε και εμείς κάτι πιο ουσιαστικό για να συνεισφέρουμε θετικά
στην μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος!
Εν κατακλείδι, θεωρώ απολύτως
απαραίτητη, την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη δημιουργία
νοοτροπίας-κουλτούρας
σεβασμού και αποδοχής από
τους πολίτες των μέσων μαζικής
μεταφοράς: Με την εισαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, έτσι
ώστε οι νέοι μας να ενημερώνονται
σωστά για τα οφέλη του λεωφορείου πριν αποχτήσουν δίπλωμα
οδήγησης και στη συνέχεια δικό
τους επιβατικό αυτοκίνητο. Με την
διοργάνωση από τους αρμόδιους
φορείς (εταιρείες επιβατικών
συγκοινωνιών, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών
Μεταφορών,
Συνδικάτα
κ.α.)
κατάλληλων δράσεων ώστε να
ενημερωθούν όλοι οι πολίτες της
χώρας για τα οφέλη της μετακίνησης με το λεωφορείο. Για το σκοπό
αυτό εξαιρετικά σημαντική θα
είναι ασφαλώς η συνεισφορά των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(Μ.Μ.Ε.).

ERG_4-4_inn_13 11/29/16 11:05 AM Page 1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

4

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Η πολλή δουλειά τρώει
τον αφέντη ή καλύτερα τους
εργασιομανείς μεσήλικες

Ο

ι μεσήλικες που εργάζονται πολλές ώρες και
συχνά θυσιάζουν τον ύπνο τους για χάρη της
δουλειάς τους, τείνουν να έχουν χειρότερη υγεία όταν
γεράσουν, σύμφωνα με μακρόχρονη Φινλανδική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Μικαέλα Μπιργκίτα του Πανεπιστημίου της πόλης Γυβάσκυλα, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για
θέματα γήρανσης «Age and Ageing», ανέλυσαν σε
βάθος 25ετίας στοιχεία για την υγεία άνω των 3.000
ανδρών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, τόσο
κατά την μέση όσο και την τρίτη ηλικία τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι 45άρηδες και 50άρηδες είχαν
τη συνήθεια να δουλεύουν σκληρά (πάνω από 50
ώρες την εβδομάδα) και να μην κοιμούνται αρκετά
(λιγότερο από εξήμιση ώρες τη μέρα), όταν πια έγιναν
65άρηδες και 70άρηδες, είχαν χειρότερες επιδόσεις
στις σωματικές λειτουργίες, στη ζωτικότητά και στη
γενικότερη υγεία τους, σε σχέση με όσους εργάζονταν
λιγότερο και κοιμούνταν περισσότερο, όταν ήσαν
μεσήλικες.
Η επικεφαλής επεσήμανε ότι στην εποχή μας πολλοί
επαγγελματίες
και άλλοι εργαζόμενοι, πέρα
από τις επίσημες ώρες στο
γραφείο, δουλεύουν αρκετές
ακόμη αφανείς ώρες, στο
σπίτι τους ή κατά τις μετακινήσεις τους, π.χ. διαβάζοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή έγγραφα της
δουλειάς τους.
Αυτό σημαίνει ότι, στην πραγματικότητα, ένας σύγχρονος μεσήλικας δουλεύει παραπάνω από το κανονικό και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία
του εν καιρώ, όταν πια βγει στη σύνταξη.
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Η εργασία σε βάρδιες επιβαρύνει τον οργανισμό

Ε

ίναι κοινώς αποδεκτό πως ορισμένοι άνθρωποι προσαρμόζονται εύκολα στην εργασία σε εναλλασσόμενες βάρδιες και άλλοι πάλι
όχι. Φιλανδοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένας γονιδιακός υποδοχέας της μελατονίνης επηρεάζει την
προσαρμογή του σώματος στην
εργασία σε βάρδιες.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό
άρθρο του επιστημονικού εντύπου
Sleep, η νέα μελέτη για πρώτη
φορά αναδεικνύει τους υποκείμενους γενετικούς παράγοντες για
την κακή απόδοση των εργαζομένων που αλλάζουν συχνά βάρδιες.

το 2000. Η σχέση επίσης εντοπίστηκε σε ομάδα 577 εργαζομένων
της ευρύτερης ομάδας των απασχολούμενων σε εναλλασσόμενες
βάρδιες της ίδιας μελέτης, καθώς
και εργαζόμενοι από τον χώρο της
φροντίδας υγείας και των μεταφορών.
Η μελέτη εδραίωσε επίσης ότι ο
κίνδυνος μετάλλαξης του MTNR1A

• Γιατί ορισμένοι αντέχουν
την εργασία σε βάρδιες
και άλλοι όχι;

γοντες, όπως η διακυμάνσεις του
κιρκαδιανού ρυθμού.
Και καθώς συντελεί σε μικρότερο
αριθμό υποδοχέων μελατονίνης, ο
κίνδυνος μετάλλαξης του γονιδίου
μπορεί να προκαλέσει την αποδυνάμωση του συστήματος μετάδοσης των σημάτων της μελατονίνης,
ενός δηλαδή από τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που σταθεροποιούν τον κιρκαδιανό ρυθμό.
Η επίδραση της γονιδιακής μετάλλαξης στον υποδοχέα της μελατονίνης 1A (MTNR1A) εξηγεί γιατί η
έκθεση σε πηγές φωτός κατά τη

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
του Ελσίνκι, μελέτησαν πλήρως το
ανθρώπινο γονιδίωμα και εντόπισαν ότι μια συχνή γονιδιακή
μετάλλαξη στον υποδοχέα της
μελατονίνης 1A (MTNR1A) σχετίζεται με την εργασιακή κόπωση που
βιώνουν όσοι δουλεύουν σε βάρδιες.
Η εργασία σε βάρδιες έχει διαπιστωθεί ότι διαταράσσει τον κιρκαδιανό ρυθμό του σώματος, συντελώντας σε εκδήλωση διαταραχών
ύπνου και κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι ερευνητές εστίασαν γι’ αυτό τον
λόγο σε εργαζόμενους από διάφορους τομείς απασχόλησης που
απαιτούσαν εναλλαγή βάρδιας. Οι
διαφορές στην εργασιακή κόπωση
που απέρρεε από την εργασία σε
βάρδια, ήταν σε συμφωνία με τις
γενετικές διαφορές σε ολόκληρο το
γονιδίωμα.
Η σχέση με τον γονιδιακό υποδοχέα
της μελατονίνης ανακαλύφθηκε σε
μια ομάδα 176 εργαζομένων που
είχαν συμμετάσχει σε μελέτη υγείας

σχετίζεται ίσως με την μεθυλίωση
του DNA στην ρυθμιστική αλληλουχία του γονιδίου MTNR1A,
καθώς και με την αποδυναμωμένη
έκφραση του γονιδίου. Η μεθυλίωση του DNA είναι ένας από τους
επιγενετικούς μηχανισμούς που
ρυθμίζουν την λειτουργικότητα του
γονιδίωματος,
επηρεαζόμενη,
αλλά όχι μόνον, από μεταλλάξεις
στην αλληλουχία του DNA, αλλά
και από περιβαλλοντικούς παρά-

διάρκεια της νύχτας διαταράσσει
τον κιρκαδιανό ρυθμό όσων εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες.
«Η μετάλλαξη που εντοπίσαμε
μπορεί εν μέρει μόνο να εξηγήσει
τις διαφορές που παρατηρούνται
μεταξύ των ανθρώπων και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση
για να καθοριστεί η ανοχή του
εργαζόμενου στην εργασία σε
εναλλασσόμενες βάρδιες» υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα
της μελέτης.

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

Λοιζος

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

Ελληνα

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.)
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εξαγγέλθησαν νέα σχέδια κατάρτισης ανέργων
Τ

ην προκήρυξη για συμμετοχή
στα
προγράμματα
κατάρτισης ανέργων που αποσκοπούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας
ανακοίνωσαν το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).
Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει
ότι “σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων
για απόκτηση, εμπλουτισμό
ή/και αναβάθμιση των γνώσε-

ων και δεξιοτήτων τους στις
ειδικότητες του φροντιστή για
άτομα με τετραπληγία/παραπληγία και του φροντιστή για
δικαιούχους φροντίδας στο
πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση”.
Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν να υποβάλλονται
στα γραφεία της ΑνΑΔ στην οδό
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 25431,
1392 Λευκωσία (τηλέφωνο

• Αφορούν δικαιούχους
Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος
22515000,
τηλεομοιότυπο
22428332), ή στα επαρχιακά
και τοπικά Γραφεία Εργασίας
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέχρι τα μεσάνυχτα
της Πέμπτης 15 Δεκεμβρίου
2016”.
Περισσότερες πληροφορίες και
σχετικά έντυπα αίτησης συμμε-

τοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν είτε
από τα γραφεία της ΑνΑΔ στην
οδό Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, είτε από τα επαρχιακά
και τοπικά Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,
είτε από την ιστοσελίδα της
ΑνΑΔ στην στην ιστοσελίδα της
ΑΝΑΔ.
Σχέδιο παροχής κινήτρων
για πρόσληψη δικαιούχων ΕΕΕ
Την πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων από επιχειρήσεις /
οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου
για συμμετοχή στο επιμέρους

πρόγραμμα τρίμηνης κατάρτισης στο πλαίσιο του “Σχεδίου
παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
σε συνδυασμό με τρίμηνη
κατάρτιση”,
ανακοινώνουν
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).
Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει
ότι “σκοπός του επιμέρους
προγράμματος του Σχεδίου
είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας των δικαιούχων
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω της παροχής
ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής
πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, στις
οποίες θα παραμείνουν ως
απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, για τους
επόμενους 12 μήνες μετά από
την ολοκλήρωση της κατάρτισης”.
Προσθέτει ότι “αιτήσεις από
επιχειρήσεις / οργανισμούς
μπορούν να υποβάλλονται μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω
της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ,
μέχρι και τα μεσάνυχτα της
Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου
2016”.
Περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στην ιστοσελίδα
της ΑΝΑΔ ή να απευθύνονται
στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ
22515000.

Kοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση
του νομοσχεδίου για αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων

Τ

η συζήτηση του νομοσχεδίου για αυτονόμηση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων ολοκλήρωσε
την
περασμένη
Πέμπτη η Επιτροπή Υγείας της
Βουλής, ενώ άρχισε παράλληλα
την κατ` άρθρον συζήτηση του
νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας
της συνεδρίας ο Υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης
έκανε λόγο για μια παραγωγική συνεργασία με την Επιτροπή
και σημείωσε ότι κατά τη συνεδρία δόθηκαν οι απαραίτητες
διευκρινίσεις.
«Εύχομαι και ελπίζω ότι θα
προχωρήσουμε άμεσα έτσι
ώστε να καταστεί όσο το δυνατό ταχύτερη η υποβολή των
νομοσχεδίων στην Ολομέλεια
της Βουλής», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν μπορεί να προωθηθεί προς την Ολομέλεια το
νομοσχέδιο για την αυτονόμηση, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η

συζήτηση του ή θα πρέπει να
αναμένεται και η ολοκλήρωση
της συζήτησης για τους κανονισμούς, ο κ. Παμπορίδης
υπενθύμισε ότι η απόφαση
των κομμάτων είναι τα δύο
νομοσχέδια, για την αυτονόμηση και το ΓεΣΥ να προωθηθούν
μαζί στην Ολομέλεια. «Άρα
παράλληλα με την κατ` άρθρον
συζήτηση του νομοσχεδίου για
το ΓεΣΥ ολοκληρώνουμε τις
διαδικασίες σύνταξης των σχε-

τικών κανονισμών και έχουν
τεθεί
χρονοδιαγράμματα»,
σημείωσε
«Ρεαλιστικά θεωρώ ότι πρέπει
όλα να έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου η Βουλή με την επιστροφή από τις διακοπές των
Χριστουγέννων να μπορεί να
ασχοληθεί επισταμένα με όλο
το φάσμα των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στον τομέα
υγείας», κατέληξε.
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Διευρύνεται η κοινωνική
πολιτική της ΑΗΚ

M

ε απόφαση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την 1η Δεκεμβρίου 2016 δυο νέες
κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ εντάσσονται στην ειδική διατίμηση 08. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επωφεληθούν έκπτωση,
περίπου 20% στον λογαριασμό ηλεκτρισμού.
Οι νέοι δικαιούχοι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ είναι οι
αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς, οι οποίοι λαμβάνουν Επίδομα
Διακίνησης και τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση
(κατά
πλάκα σκλήρυνση)
και
είναι εγγεγραμμένα Μέλη στον
Παγκύπριο
Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.Η
εφαρμογή των
νέων κριτηρίων
ένταξης
στη
διατίμηση αυτή, θα αρχίσει με τα τιμολόγια που θα εκδίδονται
από την 1 Δεκεμβρίου 2016, εφόσον υποβληθεί από τον πελάτη το σχετικό έντυπο αίτησης.
Μέχρι σήμερα, οι δικαιούχοι της διατίμησης αυτής ήταν: πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά
και πάνω και με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος -δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος -λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας -λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά
Άτομα και-λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά
Άτομα. Η οικιακή διατίμηση με κώδικα 08 ισχύει για κάθε μία
από τις πιο πάνω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι
Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι
οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή Δημοκρατία. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ειδική αυτή διατίμηση, μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα κριτήρια ένταξης τους, καθώς και τη σχετική
αίτηση, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ ή από
την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.eac.com.cy. Η υποβολή
αίτησης πρέπει να γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
της ΑΗΚ.

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ετήσια Γενική [Εκλογική]
και Καταστατική Συνέλευση

Η

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 :
• Πεπραγμένα
• Έκθεση Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
• Ταμιακή Έκθεση
• Έγκριση των ως άνω δύο Εκθέσεων
• 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.
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
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σκιτσογράφος σχολιάζει τον θάνατο της δικαιοσύνης στο κόσμο με 10 υπέροχα σκίτσα

Ο «ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ» ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ο

σκιτσογράφος από το Αζερμπαϊτζάν Gunduz Agayev με τα
σατυρικά του σχέδια της σειράς
Femidead σχολιάζει τον θάνατο

της δικαιοσύνης στο κόσμο. Στις
εικονογραφήσεις του -όπως ο
ίδιος ισχυρίζεται- απεικονίζονται
οι πραγματικές συνθήκες δικαίου

που επικρατούν στις χώρες αυτές
και ο τρόπος που οι παγκόσμιοι
ηγέτες τις διαχειρίζονται.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Uber καταδικάστηκε
για καταπάτηση
εργατικών δικαιωμάτων

H

πολύ σημαντική απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει καθεστώς εργάτη και
όχι αυτοαπασχολουμένου για τους οδηγούς στα
αυτοκίνητα-ταξί της Uber, λειτουργεί ως τροχοπέδη
στην άνθηση της νέας «οικονομίας του διαμοιρασμού», η οποία δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας διεθνώς. Ωστόσο η απόφαση προχωρεί πολύ
πιο πέρα από αυτήν τη μάλλον επιφανειακή εκτίμηση. Η αμερικανική Uber, με τη χρήση εφαρμογής σε
κινητές και φορητές συσκευές, διασυνδέει αυτοκινητιστές με πελάτες, αλλάζοντας τα δεδομένα στην
παραδοσιακή αγορά των επαγγελματιών αυτοκινητιστών και πλήττοντας τον ανταγωνισμό και τα
εργασιακά δικαιώματα. Σε πάμπολλες πόλεις έχουν
κινηθεί διαδικασίες εναντίον της και τώρα έχουμε
την πρώτη ιστορική απόφαση.
Το επιχείρημά της ότι λειτουργεί ως εταιρεία υψηλής
τεχνολογίας, η οποία
√ Στο Λονδίνο
δίνει τη δυνατότητα
οι δικαστές
σε αυτοαπασχολούμενους οδηγούς να
αποφάνθηκαν ότι
συνδέονται με επιβάοι οδηγοί δικαιούνται
τες μέσω εφαρμογής,
τον ελάχιστο μισθό
δεν ευσταθεί πλέον.
Στο Λονδίνο οι δικακαι δώρο αδείας
στές αποφάνθηκαν
ότι οι οδηγοί λογίζονται ως εργάτες,
οπότε δικαιούνται τον ελάχιστο μισθό-ωρομίσθιο
και δώρο αδείας. Η Uber δήλωσε πως θα εφεσιβάλει
την απόφαση, όπως ήταν αναμενόμενο. Την υπόθεση κίνησαν δύο από τους οδηγούς της στη βρετανική
πρωτεύουσα και η απόφαση, κατά την Uber, αφορά
αποκλειστικά αυτούς και μόνον.

Ασκός του Αιόλου
Οι αναλυτές, πάντως, επισημαίνουν ότι η απόφαση
αυτή είναι πολύ πιθανόν θα ανοίξει τον ασκό του
Αιόλου, παρακινώντας και άλλους οδηγούς της Uber
στη Βρετανία αλλά και λοιπούς εργαζομένους στην
«οικονομία του διαμοιρασμού» για διεκδικήσεις. Στην
εν λόγω οικονομία το σύνηθες είναι η προσωρινή
εργασία και η βραχυπρόθεσμη απασχόληση. «Η απόφαση είναι μείζονος σημασίας, επειδή όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτήν την κατηγορία της οικονομίας θεωρούνται εσφαλμένα από την εργοδοσία αυτοαπασχολούμενοι και στερούνται βασικών δικαιωμάτων»,
διευκρινίζει ο Νάιτζελ Μακέι, ένας από τους δικηγόρους των οδηγών που κέρδισαν την υπόθεση. Μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο του BBC, πρόσθεσε
ότι οι πελάτες του κάποια στιγμή έφθασαν να κερδίζουν 5 λίρες την ώρα, όταν το ελάχιστο ωρομίσθιο
στη Βρετανία ανέρχεται στις 7,20 στερλίνες για τους
άνω των 25 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι η Uber, η οποία εφαρμόζει παντού
ιδιαίτερα επιθετική πολιτική διείσδυσης, εισήλθε στο
Λονδίνο το 2002. Η βρετανική πρωτεύουσα, σημειωτέον, είναι από τις ελάχιστες μεγαλουπόλεις που δεν
θέτουν ανώτατο όριο στον αριθμό των ταξί. Βέβαια
τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για την Uber εκεί,
δεδομένου ότι αντιμετώπισε την οργισμένη αντίδραση των οδηγών των παραδοσιακών μαύρων ταξί του
Λονδίνου (καμπ). Σήμερα, η Ενωση Αναγνωρισμένων
Οδηγών Ταξί, που εκπροσωπεί τους αυτοκινητιστές
των μαύρων ταξί, εκφράζει την ικανοποίησή της για
την απόφαση. «Τώρα πλέον η Uber θα αναγκαστεί να
πληρώσει το ελάχιστο ωρομίσθιο και θα παύσει να
εκμεταλλεύεται το ευάλωτο εργατικό δυναμικό της»,
ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Στη Βρετανία, τέλος, θα
πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχει διαφορά, στο
πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ «εργάτη»
και «υπαλλήλου», καθώς ο τελευταίος δικαιούται
επιπλέον παροχές, όπως οι αναρρωτικές άδειες και
το καθεστώς προστασίας από παράνομη απόλυση.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Έτσι θα κάνεις
το facebook σου
να «μιλά» αρχαία
Ελληνικά
«Τί δοκείς»

Τ

ην επιλογή της Αρχαίας
Ελληνικής γλώσσα έκανε
διαθέσιμη στους χρήστες
του το Facebook, τιμώντας
με αυτόν τον τρόπο τις
ρίζες της πιο σημαντικής
γλώσσας στην Ιστορία. Τα
μηνύματα αναγράφονται
ως «Αγγέλματα» και το
facebook ρωτάει «Τί δοκείς»
αντί για «Τι σκέφτεσαι»,
ενώ όταν κάποιος επιθυμεί
να σχολιάσει μια φωτογραφία βλέπει την ένδειξη
«Σχόλιον γράφειν». Ωστόσο
κάποιοι χρήστες έχουν
αντιδράσει αναφέροντας
ότι αυτή η αλλαγή είναι
πρόχειρη και έχει λάθη. Η δε
αρχική σελίδα έχει γίνει
«οἶκος» όπως φαίνεται και
στη φωτογραφία.
Για να αλλάξει η γλώσσα θα
πρέπει να πάτε:
1. «Ρυθμίσεις»
2. «Γλώσσα»
3. Αναζητήστε την επιλογή
«Ελληνική αρχαία» και
πατήστε
«Αποθήκευση
αλλαγών».

Α

ναμφισβήτηα, οι Έλληνες
ίκαροι θεωρούνται οι καλύτεροι πιλότοι του κόσμου. Το
παραδέχονται οι πάντες. Ή
τουλάχιστον, κανείς δεν μπορείς να αμφισβητήσει ότι η
Ελληνική πολεμική αεροπορία
με αιχμή την ομάδα ΖΕΥΣ διαθέτει επιδέξια στελέχη που
φιγουράρουν στους ουρανούς
του πλανήτη γή.
«Τολμηρότεροι πέραν των
δυνάμεών τους», όπως αναφέρει ο θυρεός της 116 Πτέρυγας
Μάχης, τα «Γεράκια του Αιγαίου», φούσκωσαν με υπερηφάνεια τα στήθη των Ελλήνων
κατά την παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Τα ελληνικά φτερά της ομάδας
«Ζευς» έκλεψαν την παράσταση με τους εντυπωσιακούς
ελιγμούς πάνω από τη
συμπρωτεύουσα, ενώ τα μηνύματα που μετέφεραν συγκίνησαν τους πολίτες και ανύψωσαν το εθνικό μας φρόνημα.
Οι χειρισμοί ακριβείας και οι

7

Αγορά Υπηρεσιών ή Αγορά Ψυχών;
Α

πό το 2012 οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
εργάζονται στα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης έχουν περιέλθει κάτω από
το ιδιόρρυθμο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Σε ένα βράδυ και εξυπηρετώντας
πολιτικές σκοπιμότητες και μικροπολιτικά
συμφέροντα μετατράπηκαν από μισθωτοί
υπάλληλοι του Υ.Π.Π σε αυτοεργοδοτούμενοι. Από εκεί και
πέρα, ξεκίνησε η
αφάνταστη ταλαιπωρία εκατοντάδων καθηγητών της
Μέσης Εκπαίδευσης, που κάθε
χρόνο έχουν να
αντιμετωπίσουν
την αδιαφορία του
εν λόγω Υπουργείου
ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ
που παραβλέπει τα
ΤΣΕΛΕΠΟΥ
πολλαπλά προβλήΕκπαιδευτικός Κ.Ι.Ε.
ματα τους. Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος
Υπουργός φαίνεται να αγνοεί την ύπαρξη
τους αφού μέχρι σήμερα έχει αποδεχτεί
μόνο μια φορά να συναντηθεί με την επιτροπή του Συνδέσμου τους.
Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί κάθε μήνα
αναγκάζονται να καταβάλλουν εισφορές
14,6 στις Κ.Α αφού θεωρούνται αυτοεργοδοτούμενοι. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως
οι «αυτοεργοδοτούμενοι εκπαιδευτές»
όπως τους αποκαλεί το Υπουργείο εργάζονται σε δημόσια σχολεία κατά τις απογευματινές ώρες που καθορίζονται από το
Υ.Π.Π., διδάσκουν ύλη που καθορίζεται

από το αρμόδιο Υπουργείο, παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, αξιολογούνται από διευθύνοντες, οι οποίοι είναι διορισμένοι εκπαιδευτικοί του Υπουργείου και
βεβαίως αμείβονται από το ίδιο το Υπουργείο με μισθούς που έχει καθορίσει ανά
επίπεδο. Όλα αυτά χωρίς βέβαια να αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική τους πείρα
αλλά και η προσφορά τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου.

• Συνεχίζεται η αδικία
σε βάρος των εκπαιδευτικών
Κ.Ι.Ε. με επιζήμιες επιπτώσεις
για την κοινωνία

Ταυτόχρονα, έχουν να αντιμετωπίσουν την
εχθρότητα και την καχυποψία κάποιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων που φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν την
επάρκεια των γνώσεων τους αλλά και κατά
πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα τους, αφού θα προτιμούσαν
στις συγκεκριμένες θέσεις να βρίσκονται
διορισμένοι συνάδελφοι τους. Προφανώς
παραβλέπουν εσκεμμένα, πως οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα
Κ.Ι.Ε. έχουν αποφοιτήσει από τα ίδια Πανεπιστήμια, οι περισσότεροι έχουν μετεκπαιδευτεί και συνεχίζουν να επιμορφώνονται
καθημερινά για να αντεπεξέλθουν στις

εκπαιδευτικές προκλήσεις της εποχής. Να
σημειωθεί πως οι πλείστοι εκπαιδευτικοί
των Κ.Ι.Ε. έχουν εκπαιδευτική πείρα που
ξεπερνά τα δέκα χρόνια, άρα σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως
άπειροι.
Παράλληλα, κατά τη φετινή χρονιά και
χωρίς καμία ενημέρωση αποφασίστηκε
πως οι εργαζόμενοι στα Κ.Ι.Ε. για να πληρώνονται για τις διδακτικές τους ώρες θα
πρέπει να συμπληρώνουν τιμολόγια, κάτι
που από ότι έχει φανεί θα καθυστερεί
ακόμη περισσότερο την καταβολή των
δεδουλευμένων τους. Αυτό σημαίνει πως ο
μισθός τους θα καταβάλλεται στα μέσα αν
όχι και στο τέλος του επόμενου μήνα. Ήδη,
για το Σεπτέμβριο και αφού μεσολάβησαν 4
μήνες ανεργίας χωρίς κανένα επίδομα,
πολλοί εκπαιδευτικοί πληρώθηκαν μετά
τις 20 Οκτωβρίου.
Καταλήγοντας, αναμφισβήτητα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Κ.Ι.Ε. αντιμετωπίζουν την αδιαφορία όχι μόνο του
Υπουργείου αλλά και των πολιτικών αρχόντων του τόπου αφού βρίσκονται σε αυτή
τη δεινή θέση μετά από πολιτικές αποφάσεις. Τα λόγια, η θεωρητική στήριξη και
υποσχέσεις δεν έχουν επιλύσει μέχρι σήμερα κανένα πρόβλημα. Αν τα λόγια δεν
γίνουν πράξεις τότε θα συνεχιστεί η κατάφωρη αδικία απέναντι σε εκατοντάδες
εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται καθημερινά για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΚΑΡΟΙ: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΠΙΛΟΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
εντυπωσιακοί ελιγμοί του σμηναγού Λουκά Θεοχαρόπουλου
τράβηξαν τα βλέμματα όλων
και έκαναν τους Έλληνες να
σηκώσουν το κεφάλι ψηλά...
Συγκεκριμένα, ο σμηναγός Λουκάς Θεοχαρόπουλος,απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες, είπε από αέρος:
«Το "όχι" συμβολίζει την ενότητα και αποφασιστικότητα των
Ελλήνων. Ενωμένοι, δυνατοί
και περήφανοι ακολουθώντας
τα χνάρια των προγόνων μας
ας ατενίσουμε το μέλλον με
αισιοδοξία. Χρόνια πολλά
Ελλάδα».

σκεπάζουν την χώρα και το
λαό μας. Να είστε υπερήφανοι
για την αποστολή σας! Ο Θεός
μαζί σας!»
Ο σμηναγός Λουκάς Θεοχαρόπουλος ανήκει στη μονάδα
αεροπορικών επιδείξεων της

ακόμη και σήμερα.
Μάλιστα το «γεράκι» της ελληνικής αεροπορίας συγκαταλέγεται
στους
καλύτερους
«πολεμιστές» του Νάτο, αφού
κέρδισε το 2ο βραβείο, πίσω
από τον επίσης Έλληνα πιλότο

• Η ομάδα «ΖΕΥΣ» τα «γεράκια» της Πολεμικής Αεροπορίας
θεωρούνται οι καλύτεροι πολεμιστές του ΝΑΤΟ

Αυτή είναι η ομάδα «Ζευς»
Η ομάδα «Ζευς» έχει καταφέρει
να αποτελεί έναν από τους
καλύτερους «πρεσβευτές» της
Ελλάδας της κρίσης, στο εξωτερικό.
Αν κάποιος διαβάσει τα σχόλια
ξένων, σε εξειδικευμένα έντυπα
και ιστοσελίδες, θα διαπιστώσει πως όχι μόνο βοηθούν στην
βελτίωση της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό, αλλά
ταυτόχρονα
αποδεικνύουν
περίτρανα το αξιόμαχο της
Πολεμικής Αεροπορίας και των
στελεχών της.
Αλλά και στο εσωτερικό, η
παρουσία της ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων, προκαλεί
θαυμασμό, αποσπώντας το
δυνατό χειροκρότημα του
κόσμου.

Τα παραπάνω λόγια, προκάλεσαν και την συγκίνηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου, ο
οποίος του απάντησε:
«Κύριε σμηναγέ, τα φτερά σας

115ης Πτέρυγας Μάχης στη
Σούδα της Κρήτης και απογειώθηκε από την 110η Πτέρυγα
Μάχης στη Λάρισα. Θυμίζουμε
ότι ανάλογο μήνυμα, σε όλους
τους Έλληνες, είχε στείλει από
τη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, και πέρυσι ο σμηναγός,
Σωτήρης Στράλης, με τη φράση
του «Έλληνες, σηκώστε το
κεφάλι ψηλά», να συγκινεί

υποσμηναγό
Χαράλαμπο
Νίκου,
στα
στρατιωτικά
γυμνάσια που γίνονταν το
2011 στην Ισπανία μεταξύ
αεροπορικών δυνάμεων της
Ελλάδας, της Τουρκίας, της
Γαλλίας, της Πολωνίας, της
Γερμανίας, της Ισπανίας και
της Ιταλίας. Ο Λουκάς Θεοχαρόπουλος διακρίθηκε με τον
τίτλο του «2ου καλύτερου
πολεμιστή».

H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 "Ζευς" (F-16 Demo
Team), αποτελεί ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα εκτέλεσης αεροπορικών επιδείξεων, που σκοπό
έχει να διαδώσει την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας και
την τόνωση του ηθικού τόσο
των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων όσο και της Ελληνικής κοινωνίας ενώ παράλληλα
προβάλλει την μαχητική ικανότητα και το γενικότερο έργο
της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των
αεροπορικών επιδείξεων είναι
τύπου F-16C Block 52+.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Επισκέψεις γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στις Βιομηχανίες

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Metochemie, Lordos Plastics

• Τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που υιοθέτησαν
καλές πρακτικές Ισότητας

Η ΣΕΚ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Για ένα εργασιακό περιβάλλον
απαλλαγμένο από διακρίσεις

Ο

ρόλος της ΣΕΚ είναι καθόλα υποβοηθητικός
στη διαγραφόμενη
πορεία για ανάκαμψη της οικονομίας
αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τη θέση αυτή ανέπτυξε δια
ζώσης στις διευθύνσεις των φαρμακοβιομηχανιών Metochemie και Lordos
Plastics, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Μάτσας σε περιοδεία του στη
Λεμεσό την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών
Νεόφυτο Κωνσταντίνου και τους
οργανωτικούς γραμματείς της ΣΕΚ
Λεμεσού Σοφοκλή Σοφοκλέους και
Παναγιώτη Φρυδά.
Στο εργοστάσιο της φαρμακοβιομηχανίας Metochemie που εργοδοτεί γύρω
στα 800 άτομα, η αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη
Ανδρέας Πίττα και την διευθύνουσα
σύμβουλο Γιόλη Πίττα στην παρουσία
του γενικού και οικονομικού διευθυντή.
Αντηλλάγησαν απόψεις σε καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα με
αιχμή το Γενικό Σχέδιο Υγείας, την ΑΤΑ,
τις συντάξεις και ζητήματα γενικότερης
κοινωνικής πολιτικής. Ο κ. Μάτσας διαβεβαίωσε ότι η πολιτική της ΣΕΚ είναι
υποβοηθητική στην πορεία ανάκαμψης
της οικονομίας και αναζοωγόνησης
των επιχειρήσεων ύστερα από πέντε
δύσκολα χρόνια βαθιάς οικονομικής
ύφεσης. Εξήγησε ταυτόχρονα ότι η ΣΕΚ
και το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδι-

ειρήνης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ LORDOS PLASTICS
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΣΕΚ
είχε συνάντηση με τη διεύθυνση της
βιομηχανίας LORDOS PLASTICS όπου

√

Σε συναντήσεις με
τους επικεφαλής των δύο
εταιρειών αναλύθηκε ο
ρόλος της ΣΕΚ στην πορεία
ανάκαμψης της οικονομίας

√

Οι εργαζόμενοι
διεκδικούν με υπευθυνότητα
και αποφασιστικότητα το
μερίδιο που τους αναλογεί
από την παραγωγικότητα

συζήτησε θέματα της οικονομίας και
της απασχόλησης, εξηγώντας τις
θέσεις του κινήματος στα μεγάλα ζητήματα αλλά και στις σχέσεις συντεχνιών
– εργοδοτών. Ο κ. Μάτσας διαβεβαίωσε
ότι η ΣΕΚ ενεργεί συναινετικά με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας διεκδικώντας το μερίδιο που ανήκει στην εργατική τάξη με οδηγό την
πολιτική που χαράσσει το συνδικαλιστικό κίνημα σεβόμενη τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, τον θεσμό της Συλλογικής Σύμβαση και της
Τριμερούς Συνεργασίας.
Και στα δύο εργοστάσια ο
κ. Μάτσας και η συνοδεία
του μίλησε με εργαζόμενους στην παρουσία
τοπικών επιτρόπων της
ΣΕΚ. Άκουσε με προσοχή
τα προβλήματα τους,
αφουγκράστηκε τις ανησυχίες τους σε επιμέρους
θέματα που ηγέρθηκαν,
διαβεβαιώνοντας ότι η
ΣΕΚ είναι έμπρακτα στο
πλευρό τους για επίλυση
προβλημάτων με πνεύμα
συνεννόησης αλλά αν
χρειαστεί και δυναμικής
παρέμβασης εάν και εφόσον κριθεί τούτο αναγακίο.

κούν με υπευθυνότητα και
αποφασισικότητα το μερίδιο τους από τον παραγόμενο πλούτο. Διαμήνυσε ότι
στο πλαίσιο των διεργασιών για ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων που
λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, η ΣΕΚ απαιτεί
επαναφορά των μισθών και
των ωφελημάτων στα πρό
της κρίσης επίπεδα. Εξήρε
την υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού
κινήματος
κατά την περίοδο της κρίσης, αναδεικνύοντας τη
θετική συμβολή του στην
διατήρηση της εργατικής

Ο

ι καλές πρακτικές Ισότητας που
υιοθετούν κυπριακές επιχειρήσεις
αποτελούν ένα επιτυχέστατο συστατικό
στοιχείο για ένα αρμονικό εργασιακό
περιβάλλον το οποίο δημιουργεί παραγωγικούς εργαζόμενους που αισθάνονται ισότιμοι στο χώρο εργασίας τους.
Η θέση αυτή διατυπώθηκε στο πλαίσιο
της Τελετής Βράβευσης επιχειρήσεων
από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης
Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή καλών
πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων
στο Εργασιακό περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου εξέφρασε την ευαρέσκεια της που όλο και
περισσότερες εταιρείες απορρίπτουν τα
στερεότυπα και τις πεπαλαιωμένες
αντιλήψεις και υιοθετούν στην πράξη
την αρχή της ισότητας ανδρών και
γυναικών.
Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων βράβευσε έξι νέες επιχειρήσεις,
οι οποίες μετουσιώνουν τον στόχο για
τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από κάθε
είδους διάκριση. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

• Kanika Hotels Ltd - 9 Καλές Πρακτικές
• Logicom Public Ltd - 1 Καλή Πρακτική
• Logicom Solutions Ltd - 1 Καλή Πρακτική
• Newcytech Business Solutions Ltd - 1
Καλή Πρακτική
• M.G.F.K. Energy Ltd - 4 Καλές Πρακτικές
• Universal Life Insurance Public Co. Ltd 4 Καλές Πρακτικές
Η δράση και το έργο του Φορέα Πιστοποίησης απέδειξε αυτά τα τρία χρόνια
λειτουργίας του ότι παράγει πολύ θετικά αποτελέσματα και μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε με πιο εντατικούς
ρυθμούς για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Η υπουργός εξέφρασε τέλος την ευχή
όπως όλο και περισσότερες εταιρείες
και οργανισμοί θα ακολουθήσουν το
παράδειγμά των επιχειρήσεων που
βραβεύθηκαν. Οφείλουμε όλοι μας να
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με πλήρη
αφοσίωση και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για τη δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένη από τις ανισότητες. Το Κίνημα της ΣΕΚ εκπροσώπησαν
στη τελετή ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο γενικός
οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

οποία ρητά απαγορεύεται ή ύπαρξη
συνδικάτων.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική
εξέλιξη για την αραβική χώρα στην

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας
η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οικοδόμων
(B.W.I) απηύθηνε πρόσκληση στον γγ
της Ομοσπονδίας Γιαννάκη Ιωάννου,
ο οποίος παρευρέθηκε στην υπογραφή του ειδικού μνημονίου απασχόλησης στις 15 Νοεμβρίου 2016 στο

ια πρώτη φορά στα χρονικά του
Κατάρ υπογράφεται μνημόνιο συμφωνίας που αφορά δικαιώματα των
εργαζομένων, μετά από τη διεξαγωγή
διαλόγου αντιπροσωπείας της B.W.I
με την Ανώτατη Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού της χώρας.

Κατάρ.
Το συγκεκριμένο μνημόνιο απασχόλησης αφορά εργαζόμενους από διάφορες χώρες του τρίτου κόσμου όπως
Σρι Λάνκα – Ινδία – Λεπάν – Φιλιππίνες.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, Γιαννάκης Ιωάννου

9

είχε παράλληλα την ευκαιρία να επισκεφθεί και εργοτάξια της εταιρείας
J&P, η οποία δραστηριοποιείται στο
Κατάρ. Συνομίλησε με εργαζομένους
για διάφορα προβλήματα που τους
απασχολούν ενώ παράλληλα είχε την
ευκαιρία να ενημερώσει για τις τρέχουσες εργασιακές εξελίξεις στην
Κύπρο.

Υπεγράφη στο Κατάρ μνημόνιο συμφωνίας
για κατοχύρωση των εργατικών δικαιωμάτων
απαραίτητα έγγραφα στους
εργάτες (με τις αμοιβές για μία
βίζα να αγγίζουν ακόμη και τα
3.500 δολάρια), είναι εκείνοι
που κρατούν με τη βία τα διαβατήριά τους, είναι εκείνοι που
αποφασίζουν πόσο (και αν) θα
πληρωθούν, αφού δεν υπάρχει
νόμιμος κατώτατος μισθός.
Παράλληλα τα εργατικά συνδικάτα είναι απαγορευμένα στη
χώρα, με μόνη εξαίρεση τις
«εργατικές επιτροπές», που
μπορούν να σχηματιστούν
μόνο αν λάβουν μέρος τουλάχιστον 100 υπήκοοι του Κατάρ.
Είναι χαρακτηριστικό πως στη
χώρα εργάζονται μόλις 71.000
ντόπιοι κάτοικοι, και προφανώς δεν απασχολούνται συχνά
ως εργάτες στον κατασκευαστικό τομέα.
Το 70% του πληθυσμού και το
95% του εργατικού δυναμικού
της χώρας είναι μετανάστες,
κυρίως από την Ινδία και το
Νεπάλ, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, για τα έργα υποδομής
του Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθούν ακόμη 1,5 εκατομμύριο
μετανάστες.

Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ επισκέφθηκε
εργαζομένους της εργοληπτικής εταιρείας J & P

Κατάρα ή ευλογία

Τ

ο Κατάρ, με πληθυσμό που
δεν ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια, και περίπου 300.000 υπηκόους, είναι η χώρα με το
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν
εισόδημα παγκοσμίως.
Μαζί με τις υπόλοιπες χώρες
του Κόλπου, βρίσκονται στις
τελευταίες θέσεις παγκοσμίως,
αναφορικά με τα εργατικά
δικαιώματα και την ποιότητα
των εργασιακών συνθηκών,
διατηρώντας ακόμη σε ισχύ το
απαράδεχτο σύστημα “kafala”
για τους απασχολούμενους σε
κατασκευαστικά έργα και
οικιακές εργασίες.

Πρόκειται για ένα σύστημα
χορηγίας ή «προστασίας», του
οποίου οι ρίζες βρίσκονται
στις αραβικές αρχές της φιλοξενίας, σύμφωνα με τις οποίες
οι ξένοι που έφταναν στο
Κατάρ βρίσκονταν υπό την
προστασία των οικοδεσποτών
τους(!)
Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο,
η χορηγία μεταφράζεται σε
δουλεία.
Οι εργοδότες διατηρούν πλήρη
έλεγχο επί των εργαζομένων
τους, οι οποίοι δεν μπορούν να
αλλάξουν δουλειά ή να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς την

έγκρισή τους. Οι εργοδότες
είναι εκείνοι που δίνουν τα

Τα στοιχεία για τις εργασιακές
συνθήκες στη χώρα ήταν γνωστά και είχαν επισημανθεί από
τους αντίστοιχους φορείς
πολύ πριν την ανάληψη της
διοργάνωσης του Μουντιάλ.
Η εντατικοποίηση των κατα-

σκευαστικών έργων, εντείνει
τις ανησυχίες για εκατοντάδες
θύματα με τη Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ITUC) να
κάνει λόγο για 4.000 νεκρούς
μετανάστες εργάτες μέχρι την
έναρξη του Μουντιάλ.

Οι μισθοί στο Κατάρ
Σχετικά με τους μισθούς, στο
Κατάρ δεν υπάρχει κατώτατος μισθός, καθώς είναι
προϊόν
διαπραγμάτευσης
ανάμεσα στο εργοδότη και
τον υποψήφιο απασχολούμενο. Ωστόσο, οι μισθοί στο
Κατάρ κυμαίνονται σε υψηλά
πλαίσια γενικότερα, κάτι
άλλωστε που έχει κάνει το
κράτος δημοφιλή προορισμό
μετανάστευσης για λόγους
εργασίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι μετανάστες στο Κατάρ
είναι οι πρώτη στη σχετική
λίστα, που είναι σε θέση να
αποταμιεύσουν και να επενδύσουν στο Κατάρ, πριν επιστρέψουν στη χώρα τους!
Η ιατρική περίθαλψη συνήθως είναι ιδιωτική και παρέχεται από τον εργοδότη. Πολλές εταιρίες πέραν του
μισθού είναι σε θέση να προσφέρουν δωρεάν διατροφή,
διαμονή, έξοδα κίνησης κτλ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ

Το κινητό και ο υπολογιστής μας
βοηθούν να χάσουμε τον ύπνο μας

Η

χρήση κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή στο κρεβάτι
πριν από τον ύπνο αποτελεί «συνταγή» αϋπνίας ή κακής
ποιότητας ύπνου, προειδοποιεί νέα βρετανική επιστημονική
μελέτη, που αξιολόγησε όλες τις σχετικές έρευνες μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ειδικό στη βιοστατιστική
Μπεν Κάρτερ του King’s
College του Λονδίνου και της
• Κινητά και φορητοί
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιυπολογιστές πριν από τον
στημίου του Κάρντιφ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
ύπνο υπερδιπλασιάζουν
στο αμερικανικό παιδιατρικό
τον κίνδυνο για αϋπνία
περιοδικό “JAMA Pediatrics”,
παιδιών και εφήβων
αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση)
προειδοποιούν οι επιστήμονες 20 έρευνες παρατήρησης,
που συνολικά αφορούσαν
περίπου 125.200 παιδιά, με
μέση ηλικία 14,5 ετών. Διαπιστώθηκε
ότι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών
υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο ανεπαρκούς ύπνου.Οι επιστήμονες
επεσήμαναν ότι ο ύπνος
είναι ζωτικός για την υγιή
σωματική και ψυχική ανάπτυξη των
παιδιών και τόνισαν ότι η χρήση ηλεκτρονικών φορητών
συσκευών πριν τον ύπνο έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για
την ποσότητα, όσο και για την ποιότητα του ύπνου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι νυσταγμένα την επόμενη μέρα.
Οι ερευνητές συνιστούν την ελάχιστη δυνατή χρήση τέτοιων
συσκευών στην κρεβατοκάμαρα πρίν από την ώρα του
ύπνου.

ΥΓΕΙΑΝ ΕΧΩ

Τ

Εκμεταλλευτείτε
τoυς εποχικούς καρπούς

α φρέσκα φρούτα και λαχανικά του φθινοπώρου είναι
ιδανικές πηγές ενέργειας για τον οργανισμό. Μερικά
μάλιστα από τα αγαπημένα των περισσοτέρων, όπως είναι
για παράδειγμα τα μήλα, δρουν κατά της χοληστερίνης εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, ενώ η
κολοκύθα και οι γλυκοπατάτες, αν και δεν αποτελούν βασική διατροφική
επιλογή, ίσως πρέπει να
τις προτιμούμε περισσότερο καθώς είναι πλούσιες
πηγές βιταμίνης E και έχουν
ελάχιστες θερμίδες.

Έ

κκληση να σταματήσει η μανία με το
σολάριουμ κυρίως σε νέες ηλικίες,
καθώς ενοχοποιείται για καρκίνο του
δέρματος, απηύθυναν οι επιστήμονες
στην διάρκεια του Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου Δερματολογίας (EADV 2016)
που έγινε στη Βιέννη, πριν μερικές
εβδομάδες.
Η μόδα για να μην πούμε η μανία με το
σοκολατί χρώμα, ακόμη και μέσα στον
χειμώνα, διαπνέει όλη σχεδόν την
Ευρώπη, ενώ ακόμη και στην Ελλάδα,
με τόσο μεγάλη ηλιοφάνεια, 1 στους 5,
έχει ραντεβού με το ειδικό κρεβάτι του
σολάριουμ (sunbed). Κάτι ανάλογο
ισχύει και σε χώρες, όπως η Ιταλία και
η Ισπανία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
έχει κατατάξει το μαύρισμα σε εσωτερικούς χώρους ως την πρώτη θέση των
αιτιών για καρκινογένεση (καρκίνο του
δέρματος και μελάνωμα).
Την περασμένη χρονιά το 42% των ενηλίκων και το 24% των εφήβων δήλωσαν
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Η σωστή ενυδάτωση προσφέρει
δύναμη στον οργανισμό

Σ

ύυσωμοι οι επιστήμονες
παγκοσμίως υποστηρίζουν
πως
καλή ενυδάτωση του
οργανισμού αποτελεί καθημερινή ανάγκη, ανεξάρτητα από τη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος
και τις εποχές του χρόνου.
Δυστυχώς όμως πολλοί, ιδίως
ηλικιωμένοι, δεν τροφοδοτούν
τον οργανισμό τους με επαρκείς
ποσότητες υγρών.
«Η έλλειψη αυτή μπορεί να αναχθεί σε σοβαρό πρόβλημα, αφενός διότι δεν αισθάνονται τη
δίψα τόσο πολύ όσο όταν ήταν
νεότεροι, αφετέρου διότι συχνά
λαμβάνουν φάρμακα όπως τα
διουρητικά που διεγείρουν την
αποβολή υγρών από το σώμα»
λέει ο νεφρολόγος Τζούλιαν
Σάιφτερ, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
Χάρβαρντ.
Όπως εξηγεί, το νερό είναι κάτι
παραπάνω από απαραίτητο
στον οργανισμό, καθώς μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και
οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα,
αποβάλλει βακτήρια από την
ουροδόχο κύστη, συμβάλλει
στην πέψη των τροφίμων και
την εξομάλυνση της αρτηριακής
πίεσης, προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα και εξισορροπεί τον
καρδιακό παλμό, προστατεύει
τα όργανα, τους ιστούς και τις
αρθρώσεις, ρυθμίζει τη σωματική θερμοκρασία και διατηρεί
την ισορροπία των ηλεκτρολυτών (κυρίως του νατρίου) στο
αίμα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως
είναι απολύτως απαραίτητο να
καταναλώνουμε άφθονα υγρά,
τονίζει.
Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν
πίνετε αρκετά; Μια πολύ καλή
ένδειξη κρύβεται στο χρώμα των
ούρων σας: πρέπει να είναι
ωχρό προς διαφανές. Οσο πιο

κίτρινο και προς το σκούρο είναι
τόσο μεγαλύτερη έλλειψη νερού
υποδηλώνει. Αν μάλιστα φθάσετε σε σημείο αφυδάτωσης, τα
ούρα σας θα είναι λιγοστά και
πολύ σκούρα (έως καφέ), θα
νιώθετε αδυναμία, πιθανώς θα
έχετε υπόταση και θα ζαλίζεστε,
προσθέτει.

Σχετικές ανάγκες
Η αλήθεια είναι ότι προ πολλού
έχει καταρριφθεί ο μύθος που
ήθελε όλους τους ενηλίκους να

• Πόσο νερό χρειαζόμαστε
κάθε μέρα
πρέπει να πίνουν καθημερινά
οκτώ ποτήρια νερό. Για τον
μέσο υγιή ενήλικο, ως φαίνεται,
αρκούν τέσσερα έως έξι ποτήρια, διότι προσλαμβάνει αρκετά
υγρά από πολλές άλλες πηγές,
κατά τον δρα Σάιφτερ.
Ακόμα και αυτό όμως δεν είναι
απόλυτο, διότι όσοι γυμνάζονται σκληρά και όσοι κάνουν
βαριά χειρωνακτική εργασία, με
συνέπεια να ιδρώνουν πάρα
πολύ, μπορεί να χρειάζονται
μεγαλύτερες ποσότητες. Πόσο
μεγάλες; «Οι άνθρωποι που
στάζουν από τον ιδρώτα, μπορεί να χρειάζονται και δύο ή
τρία ποτήρια νερό ανά ώρα
σκληρής εργασίας ή προπόνησης» απαντά. Αντιθέτως, τα
τέσσερα έως έξι ποτήρια μπορεί
να είναι υπερβολικά πολλά για
τους πάσχοντες από ορισμένα
νοσήματα (λ.χ. θυρεοειδοπάθειες, νεφροπάθειες, προβλήματα

Το σολάριουμ σύμμαχος του καρκίνου του δέρματος

Σε συνέντευξη τύπου που έγινε στο

σολάριουμ προκαλεί μελάνωμα, καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων και σε
μικρότερο βαθμό, βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα, ειδικά εάν η πρώτη έκθεση
στην ακτινοβολία γίνεται σε νεαρή ηλικία. Ενοχοποιείται, δε, για έναν μεγάλο

• Υπεύθυνο και για την πρόκληση μελανώματος
• Πρώτα θύματα οι νεαρές ηλικίες
πλαίσιο του EADV, ο Dr. Mariano Suppa,
καθηγητής δερματολογίας, που δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες και συμμετέχει ενεργά ήδη, από το 2010, στην
καμπάνια για την πρόληψη του δερματικού καρκίνου (Euromelanoma skin
cancer prevention campaign) ήταν απόλυτος.
"Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι το

Τι να κάνετε
Για να εξασφαλίσετε την καλή
ενυδάτωση του οργανισμού σας,
ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:
* Να θυμάστε ότι όλα τα ροφήματα συμβάλλουν στην κάλυψη
των ημερήσιων αναγκών, ακόμα
κι αν περιέχουν καφεΐνη ή αλκοόλ.

Νέα επιστημονκή έρευνα

ότι έκαναν τεχνητό μαύρισμα. Φέτος
έκανε το 21% των ενηλίκων και το 36%
των εφήβων, ενάντια στις πανευρωπαϊκές οδηγίες, που συστήνουν την
αποφυγή του.

με το ήπαρ ή την καρδιά) και για
όσους παίρνουν φάρμακα που
προκαλούν κατακράτηση υγρών
(όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα οπιοειδή αναλγητικά και ορισμένα αντικαταθλιπτικά). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρόσληψη υγρών πρέπει
να εξατομικεύεται και καλό είναι
να συμβουλευθείτε τον γιατρό
σας, συνιστά ο ειδικός.

αριθμό μελανωμάτων, πριν από την
ηλικία των 30 ετών".
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο καθηγητής,
χρησιμοποίησε την λέξη "tanorexia",
όρος που συνδυάζει τις λέξεις μαύρισμα και όρεξη. Ο όρος αποδίδει την
αίσθηση χαλάρωσης και ευζωίας.
Φανερώνει, όμως, και μια ψυχολογική
διάσταση, που εμφανίζεται σε επίπεδο

* Η καλύτερη επιλογή για ενυδάτωση παραμένει το νερό, διότι η
πολλή καφεΐνη μπορεί να δράσει διεγερτικά και να παρεμποδίσει τον ύπνο, το αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται το πολύ σε
ένα ποτό την ημέρα για τις
γυναίκες και δύο για τους
άνδρες, ενώ τα ροφήματα με
ζάχαρη βλάπτουν το σωματικό
βάρος και εν γένει την υγεία.
* Να θυμάστε ότι αρκετό υγρό
λαμβάνετε από τρόφιμα με
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό
όπως οι σαλάτες, τα φρούτα, οι
σούπες, τα βραστά λαχανικά, τα
γιαούρτια κ.λπ.
* Να πίνετε υγρά καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Eνας εύκολος τρόπος είναι να σας γίνει
συνήθεια ένα ή δύο ποτήρια
νερό πριν από κάθε κύριο γεύμα
της ημέρας ή/και μισό ή ένα
ποτήρι με κάθε χάπι που παίρνετε (εξαρτάται, βέβαια, και από
τον αριθμό των χαπιών που
παίρνετε).

διαταραχής". Πιο επιρρεπείς είναι οι
νέοι ενήλικες, οι γυναίκες, άτομα μέσης
και υψηλής κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης, που "ψάχνουν τον ήλιο".
Συνήθως καπνίζουν και προέρχονται
από τη Βόρεια Ευρώπη. Από μέρη που
στερούνται τον ήλιο και την ζεστασιά
του για μεγάλο διάστημα.
Το τεχνητό μαύρισμα είναι αγαπητό
περισσότερο στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη.
Όσοι κάνουν, διατρέχουν 90% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα,
συγκριτικά με όσους δεν κάνουν.
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ
ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
• 5 απλές- έξυπνες τακτικές για να πείσετε
τους πάντες πως έχετε δίκιο

Κ

άθε άποψη που εκφράζουμε μπορούμε να την τεκμηριώσουμε καλύτερα αν χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα
επιχειρήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα μας τα
επιχειρήματα είναι σωστά και λογικά.
Ωστόσο, ακόμα κι έτσι μπορείτε ακολουθώντας ορισμένες
τακτικές οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες να
κερδίσετε τις εντυπώσεις και τελικά να τους πείσετε ότι
έχετε δίκιο. Πώς;

Να είστε σίγουροι για ό,τι λέτε: Μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι δεν συμφωνούν πάντα στο
σωστό, αλλά σε αυτό που ακούγεται πιο σωστό.
Ο καθηγητής πανεπιστημίου Bryan Bonner
υποστηρίζει ότι οι
άνθρωποι ασυνείδητα
επιλέγουν αν συμφωνούν με ανθρώπους
ανάλογα με το φύλο,
την ηλικία, τη φυλή
και γενικότερα με όποιον τους εμπνέει περισσότερο εμπιστοσύνη, παρά ανάλογα με αυτά που πραγματικά ακούνε.
Χρησιμοποιείστε γραφήματα: Μια νέα μελέτη από το
Πανεπιστήμιο του Κορνέλ δείχνει ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τους επιστήμονες. Ένα γράφημα
λοιπόν, επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι και πιο αξιόπιστο, μιας και το κύρος της επιστήμης δίνει άλλη δύναμη
στα λεγόμενα.
Να είστε πολιτισμένοι: Φροντίστε να σέβεστε τις απόψεις των άλλων όσο γελοίες και αν σας ακούγονται ή
ακόμα και αν δεν συμφωνείτε με αυτές. Θα πρέπει πρώτα
να αποδείξετε την αξία του εαυτού σας προκειμένου να
κερδίσετε και τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των
γύρων σας.
Κάντε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: Σε περίπτωση που
συζητάτε ή αψιμαχείτε με το αφεντικό σας, τον συνάδελφό σας ή τους φίλους σας, κάντε του ανοιχτού τύπου
ερωτήσεις και δώστε του χώρο να απαντήσει ξεδιπλώνοντας τον τρόπο σκέψεις του.
Πείστε τους ότι οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί σας:
Προσπαθείστε να εκμεταλλευτείτε το γεγονός πως οι
άνθρωποι έχουν την τάση να συμφωνούν με αυτό που
πιστεύει η πλειοψηφία ότι είναι σωστό, ακόμα κι αν τα
επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε ακούγονται κάπως
παράξενα.

Σ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 NOEMΡΙΟΥ 2016

17 επαγγέλματα έχουν
συνδεθεί με την κατάθλιψη

ύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, διαπιστώθηκε
ότι το άγχος που προέρχεται από την συναισθηματική εργασία μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση κατάθλιψης.

Έξυπνη «συνταγή» για να οργανώσεις το σπίτι σου!
Σ
ου έχει τύχει να πας απροειδοποίητα (για κάποιο
λόγο) στο σπίτι μιας φίλης σου και να δεις τα
πάντα να είναι στη θέση τους; Πώς τα καταφέρνει;
Μπορείς και εσύ αρκεί να οργανωθείς. Διάβασε τα
παρακάτω κολπάκια και ίσως σου φανούν χρήσιμα!

Αν δε δημιουργήσεις χάος στο σπίτι, δε θα έχεις να
καθαρίσεις τίποτα. Επομένως φρόντιζε ότι κάνεις
να το καθαρίζεις αμέσως για να μη μαζεύονται οι
δουλειές. Αν για παράδειγμα θέλεις να ντυθείς,
δοκίμασε όσα ρούχα θέλεις αλλά μόλις τελειώσεις
ξαναβάλ’τα όλα στην ντουλάπα. Επίσης όταν
Σταμάτα το πριν ξεκινήσει
μαγειρεύεις, μην περιμένεις να γίνει το φαγητό και
Καλό είναι το σπίτι σου να δείχνει καθαρό και οργανα καθαρίσεις. Μπορείς να καθαρίζεις ταυτόχρονα
νωμένο χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Όταν, λοιπόν,
έτσι ώστε μετά να έχεις να πλύνεις πολύ λιγότερα
πηγαίνεις διακοπές με την οικογέπράγματα και να μην επικρατεί
νειά σου μην αγοράζεις μαγνητά• Μεγάλη υπόθεση
χάος στην κουζίνα σου.
κια και σουβενίρ καθώς τα περιση
εύρυθμη
λειτουργία
Ένας χώρος για τον άντρα
σότερα από αυτά μετά από μερικά
του
σπιτιού
στην
χρόνια θα καταλήξουν στα σκουΣυνήθως οι άντρες είναι αρκετά
πίδια καθώς θα αρχίσουν να σε
ακατάστατοι και πετάνε τα αντικαθημερινότητα μας
ενοχλούν και θα τα θεωρείς ξεπερασμένα. Αγόραζε μόνο πράγματα
χρήσιμα ή που θεωρείς πως θα θέλεις να έχεις για
πάντα στο σπίτι σου.
Τα παιδιά έχουν δύναμη
Όταν έχεις πολλά παιδιά (από 2 και πάνω) είναι
δύσκολο να έχεις τα πάντα οργανωμένα στο σπίτι
σου. Έτσι μπορείς να χρησιμοποιείς τα παιδιά σου
προς όφελός σου. Παίξτε ένα παιχνίδι όπου εσύ θα
βάζεις ένα χρονόμετρο και αυτά θα πρέπει μέσα σε
αυτό το χρόνο να τακτοποιήσουν τα δωμάτιά τους.
Όποιο τελειώσει πρώτο, για παράδειγμα μέσα σε 15
λεπτά, θα είναι ο νικητής.
Χρησιμοποίησέ το ή πέταξέ το

Ο κανόνας είναι ένας: Αν δεν το χρησιμοποιείς, δεν
το φοράς, δεν παίζεις με αυτό, δεν το τρως ή αγνοείς την ύπαρξή του για τουλάχιστον 6 μήνες τότε
πέταξέ το. Αν λοιπόν, τα παιδιά σου έχουν παρατήσει κάτι εκτός του δωματίου τους και δεν το έχουν
αγγίξει τους τελευταίους μήνες τότε ήρθε η ώρα να
το πετάξεις.
Κάνε ένα 5λεπτο ξεκαθάρισμα
Κάθε πρωί πριν πάς στη δουλειά ή κάθε βράδυ πριν
κοιμηθείς πάρε ένα κουτί ή μία σακούλα και κάνε
μία βόλτα σε όλο το σπίτι. Όποτε βρίσκεις κάτι σε
κάποιο δωμάτιο που δε θα έπρεπε να είναι εκεί
αλλά κάπου αλλού βάλ’το μέσα στο κουτί και
πήγαινέ το στο δωμάτιο που ανήκει. Έτσι μέσα σε 5
λεπτά θα έχεις βάλει μία τάξη σε όλο σου το σπίτι.

1. Οδηγός μέσων μεταφοράς
2. Μεσίτης
3. Κοινωνικός λειτουργός,
4. Κατασκευαστής
5. Θυρωρός, 6. Νομικός,
7. Οικονόμος
8. Εργαζόμενος σε ιδιωτικές λέσχες
9. Υπεύθυνος ασφαλείας,
10. Εκδόσεις
11. Αγροτικές εργασίες,
12. Μόδα
13. Ηλεκτρισμός και καθαριότητα, 14. Εργολάβος
15. Πετρέλαιο,
16. Χονδρικό εμπόριο
17. Εργαζόμενος σε συνεργείο αυτοκινήτων

κείμενά τους εδώ και εκεί. Το κακό είναι ότι κατηγορούν εσένα όταν δε βρίσκουν αυτό που θέλουν. Για
να λύσεις αυτό το πρόβλημα πάρε ένα ωραίο κουτί
και βάζε μέσα όλα τα άσχετα αντικείμενα που αφήνει ο άντρας σου εδώ και εκεί. Έτσι θα ξέρει, όταν
ψάχνει κάτι, πως κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στο κουτί που έχεις φτιάξει γι’αυτόν.

Πρόσεξε για να έχεις

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α

ν για οποιονδήποτε λόγο
χάνετε συχνά την ηρεμία σας
στη δουλειά, μπορείτε να την
ξαναβρείτε τάχιστα, αρκεί να
κάνετε τις σωστές κινήσεις.

1 Βάλτε στην επιφάνεια εργα-

σίας Μπείτε στον υπολογιστή
και επιλέξτε ένα μαγευτικό τοπίο
που μόλις το κοιτάτε, σας κάνει
να… χάνεστε σε πελάγη ηρεμίας!

Η μελέτη αυτή έρχεται μετά
από την έρευνα που είχε γίνει
από το Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology και
είχε βρει τα 17 επαγγέλματα
που είναι πιο πιθανό να έχουν
σύνδεση με την κατάθλιψη.
Δείτε ποιοι 17 τομείς είναι συνδεδεμένοι με την κατάθλιψη.

11

Ακόμη και λίγα λεπτά θα σας
βοηθήσουν να καθαρίσετε το
κεφάλι σας και να ξαναβρείτε την
ψυχραιμία σας.

4 Αν είστε μόνοι στο γραφείο,
κλείστε για λίγο τα φώτα και τα
• 7 μυστικά για να επανεύρετε τον εαυτό σας, αν
φισικά τον έχετε χάσει, την
ώρα της εργασιακής σας
καθημερινότητας
μάτια σας και σκεφτείτε 5 καλά
πράγματα που σας συνέβησαν
μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη
ημέρα. Στο χέρι σας είναι να
συνεχίσετε να σας συμβαίνουν.

2

Πάρτε μια κρέμα χεριών με
ευκάλυπτο και δυόσμο και
φυλάξτε τη στο συρτάρι σας.
Όταν αρχίσετε να αγχώνεστε,
κάντε λίγο μασάζ με αυτή στα
χέρια σας. Η μυρωδιά και το
μασάζ θα σας κάνουν να χαλαρώσετε.

3

Σηκωθείτε από το γραφείο
σας και βγείτε για λίγο έξω.

5

Πείτε λίγο τσάι.
Προκειμένου να το απολαύσετε και να το αφήσετε να σας χαλαρώσει,
προτιμήστε να κάνετε
ένα διάλειμμα πίνοντάς
το κι όχι να κρατάτε με
το ένα χέρι το φλιτζάνι και με το άλλο
να πληκτρολογείτε.

6 Να θυμάστε: Εκείνο που μπορείτε να εκτιμήσετε στην εργασία
σας είναι η προσπάθεια που
καταβάλλετε. Δεν υπάρχει κάτι
που σημαντικό από αυτό.
Το μυστικό
Όταν τα πράγματα είναι «ζόρικα» και αγχωτικά στη δουλειά
ξεχνάτε να παίρνετε ανάσα.
Λάθος. Θυμηθείτε να παίρνετε
βαθιές ανάσες σε τακτά διαστήματα και να μην πανικοβάλλεστε,
ώστε η αρτηριακή σας πίεση να
διατηρείτε στα σωστά επίπεδα
και να μην αυξάνονται τα επίπεδα του στρες.
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Το όνειρο της Αλίκης γίνεται πραγματικότητα
Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πραγματοποιεί την υπόσχεση που είχε δώσει στην μητέρα του

Έ

να μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Ήρθε η ώρα που ο Γιάννης
Παπαμιχαήλ θα πραγματοποιήσει την υπόσχεση που
είχε δώσει στην μητέρα του
Αλίκη Βουγιουκλάκη λίγο
πριν φύγει για πάντα για
το μεγάλο ταξίδι. Να διατηρήσει ζωντανό το μύθο της,
τον πολιτισμό που χάρισε
στην Ελλάδα, τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες και επιτυχίες.
Eίναι γνωστό ότι η Αλίκη λάτρευε
το Γιάννη. Κι ο Γιάννης όμως
λάτρευε την Αλίκη. Τη μητέρα του!
Γιατί γι΄αυτόν ήταν η μητέρα του.
Και του λείπει καθε μέρα. Κάθε
στιγμή. Τώρα λοιπόν ο Γιάννης
Παπαμιχαήλ, είναι έτοιμος να
κάνει πραγματικότητα την υπόσχεση που έδωσε στην Αλίκη.
Να κρατήσει ζωντανό το όνομα
και το μύθο της. Μαζί με το στενό
συνεργάτη του Νίκο Βασιλάκη και
μια ομάδα αξιόλογων ανθρώπων
– ανάμεσά τους και φίλοι και
συνεργάτες της Αλίκης- ετοιμάζεται να δημιουργήσει κάτι που δεν
έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Ένα πολυχώρο αφιερωμένο στη
μεγάλη μας ηθοποιό. Πρόκεται για
ένα πρότζεκτ με διεθνείς προδιαγραφές που θα κάνει πάταγο! Ο
πολυχώρος θα βρίσκεται κάπου
στο κέντρο της Αθήνας και θα

ο πόσο επικίνδυνος είναι ένας
καρκίνος του παχέος εντέρου,
εξαρτάται -εκτός από άλλους
παράγοντες- και από το σε ποια
πλευρά θα εκδηλωθεί. Μια νέα ιταλική επιστημονική έρευνα δείχνει
ότι ο καρκίνος στην αριστερή
πλευρά είναι σχεδόν 20% λιγότερο
θανατηφόρος από ό,τι στη δεξιά.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
ογκολόγο δρα Φαούστο Πετρέλι,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό
ογκολογίας «JAMA Oncology»,
αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) 66
σχετικές μελέτες, που αφορούσαν
συνολικά πάνω από 1,4 εκατομμύρια ασθενείς, για χρονικό διάστημα 65 μηνών κατά μέσο όρο.

αποτελείται από τέσσερα μεγάλα
πρότζεκτ.

έχει αναλάβει. Κι αυτά είναι μόνο
λίγα από αυτά που θα δούμε…

1) Το μουσείο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκεί ο επισκέπτης θα μπορεί να δει όλα τα προσωπικά
αντικείμενα της Αλίκης. Τα
κοστούμια της από όλες τις
παραστάσεις. Περoύκες, το νεσεσέρ με τα καλλυντικά της, τα
κοσμήματά της,το κινητό της
τηλέφωνο ακόμα και τα τσιγάρα
και τις τσίχλες της! Ο επισκέπτης
θα μπορεί να δει επίσης και τα
αυθεντικά κοστούμια και φορέματα που φορούσε η Αλίκη σε όλες
τις ταινίες της!

2) Δραματική Σχολή Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η σχολή θα έχει αξιόλογους καθηγητές υποκριτικής
και μάλιστα πολλοί από αυτούς
έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν
με την Αλίκη.

Όλα τα αντικείμενα που είχε στο
καμαρίνι της, αλλά και στο σπίτι
της και τα χρησιμοποιούσε καθημερινά. Κάπου εκεί θα δεσπόζει
και το κέρινο ομοίωμά της το
οποία αυτή την ώρα φιλοτεχνείται από τον καλλιτέχνη που τον

4) Το καφέ Αλίκη στημένο σε
πρότυπα εξωτερικού. Αυτό που
σου παρουσιάζει αποκλειστικά το
TLIFE θα είναι το σκίτσο που θα
κοσμεί τα τραπέζαι τα φλιτζάνια
τα ποτήρια του Cafe – Αλίκη!

3) Θέατρο. Εκεί θα γίνονται
παραστάσεις αλλά και παιδικό
θέατρο που θα συνδυάζεται με
επισκέψεις των παιδιών στο
Μουσείο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο
θέατρο θα ανέβει παιδική παράσταση που θα πραγματεύεται τη
ζωή της Αλίκης!

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
ότι οι αριστεροί καρκίνοι του
παχέος εντέρου τείνουν να διαφέρουν γενετικά από τους δεξιούς. Η
μείωση του κινδ ύ ν ο υ
θανάτου
για τους
αριστερ ο ύ ς
όγκους ισχύει
άσχετα
από
άλλους κλινικούς παράγοντες, όπως το
στάδιο
του
όγκου (αρχικό ή προχωρημένο) ή τη
διενέργεια χημειοθεραπείας.
Οι αριστεροί καρκίνοι βρίσκονται

στο ορθόν και στο σιγμοειδές
κόλον, πιο κοντά στον πρωκτό, και
επειδή εκδηλώνουν συχνότερα
αιμορραγία, διαγιγνώσκονται πιο
γρήγορα. Οι δεξιοί καρκίνοι βρίσκονται στο άνω τμήμα του εντέρου, κοντύτερα στο λεπτό έντερο,
διαγιγνώσκονται με μεγαλύτερη
καθυστέρηση και είναι πιθανότερο
να εμφανίσουν μεταστάσεις, ιδίως
στο ήπαρ.
Η σιγμοειδοσκόπηση επιτρέπει μια
πιο περιορισμένη εξέταση της αριστερής πλευράς του εντέρου, ενώ η
κολονοσκόπηση είναι μια πιο πλήρης εξέταση όλου του εντέρου,
πέρα από εκεί που μπορεί να φθάσει η σιγμοειδοσκόπηση, δηλαδή
και στη δεξιά πλευρά.

Κεραμίδια – ηλιακούς συλλέκτες λανσάρει η Tesla

Η

τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών στην οροφή του σπιτιού
είναι μία οικολογική, αλλά συχνά
άβολη και αντιαισθητική προσθήκη. Η γνωστή από τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα εταιρεία Tesla
πρότεινε μία πιο διακριτική λύση
με παρουσίαση νέας μορφής
ηλιακών συλλεκτών, που έχουν
συρρικνωθεί στο μέγεθος και τη
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Μαζεύεις τα καλοκαιρινά και δεν
έχεις θήκες φύλαξης;
Κανένα Πρόβλημα!

E

αν δυσκολεύεσε να βρείς χώρο για να
αποθηκεύσεις τα μπλουζάκια και τα σορτσάκια σου, υπάρχει πρακτική και ανέξοδη
λύση. Χρησιμοποίησε παλιές μαξιλαροθήκες.
Ναι, αυτές που δεν χρησιμοποιείς ποτέ!

Θα προστατεύσουν τα καλοκαιρινά σου
ρούχα το ίδιο αποτελεσματικά και δεν θα
χρειαστεί να ξοδέψεις ούτε μισό ευρώ. Το
μόνο έξοδο είναι η αγορά σκώρου για προστασία τους.

Ο καρκίνος στην αριστερή πλευρά του παχέος εντέρου
είναι λιγότερο θανατηφόρος από ό,τι στη δεξιά

Τ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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μορφή γυάλινων κεραμιδιών.
Τα κεραμίδια αυτά θα βγαίνουν σε
διάφορα χρώματα και το τελικό
αισθητικό αποτέλεσμα δεν διαφέρει από μία κλασική κεραμοσκεπή.
Ο Μασκ ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι
η συγκεκριμένη λύση θα είναι
φθηνότερη από την κατασκευή

μίας κανονικής οροφής και την
προσθήκη τυπικών ηλιακών συλλεκτών.

Η γηραιότερη γυναίκα
στον κόσμο είναι 117 ετών
Τρώει τρία αυγά την ημέρα

Α

υτή η τρομερή Ιταλίδα, με την απίστευτη
διατροφή, είναι ο
τελευταίος
άνθρωπος εν
ζωή που γεννήθηκε τον 19ο
αιώνα. «Είμαι
116 ετών και
στις 27 Νοεμβρίου έγινα 117», δήλωσε αυτή η
υπέργηρη γυναίκα με το κοφτερό μυαλό, ενώ δεχόταν τους δημοσιογράφους στο σπίτι της στην
Verbania, μια μικρή πόλη στα βόρεια της Ιταλίας.
Η διατροφή της Εμμα δεν μοιάζει με τίποτα από
όσα λένε οι διατροφολόγοι. «Τρώω δύο αυγά την
ημέρα και τίποτα άλλο. Τρώω και κανένα παξιμάδι. Δεν τρώω πολύ γιατί δεν έχω πλέον δόντια»,
εξηγεί. Η Εμμα έπαθε αναιμία σε ηλικία 20 ετών
και ένας γιατρός την συμβούλευσε να τρώει τρία
αυγά την ημέρα, δύο ωμά και ένα βρασμένο. Ακολούθησε από τότε πιστά αυτή τη συμβουλή και θα
πρέπει να έφαγε όλα αυτά τα χρόνια πάνω από
100.000 αυγά.
Ο γιατρός Bava, ο οποίος την παρακολουθεί τα
τελευταία 27 χρόνια, το επιβεβαιώνει: «Η Εμμα
έτρωγε πάντα πολύ λίγα λαχανικά και πολύ λίγα
φρούτα. Όταν την συνάντησα έτρωγε τρία αυγά
την ημέρα, δύο αυγά ωμά το πρωί και ένα ομελέτα
το μεσημέρι, ενώ το βράδυ έτρωγε ελάχιστο κοτόπουλο». Τα τελευταία χρόνια δεν τρώει ούτε κοτόπουλο παρά μόνο μερικά παξιμάδια. «Δεν θέλει να
τρώει κρέας γιατί δεν της αρέσει και κυρίως γιατί
κάποιος της είπε ότι είναι καρκινογόνο», προσθέτει ο γιατρός της.
Άνθρωποι από την Αμερική, την Ελβετία, την
Αυστρία, το Τορίνο, το Μιλάνο ήρθαν στα γενέθλιά
της για να την δουν.
Η Εμμα Μοράνο είναι ωστόσο μοναχική. Το 1938
χώρισε από τον βίαιο σύζυγό της και το μονάκριβο παιδί της πέθανε σε ηλικία 7 ετών. Από τότε
έζησε μόνη της δουλεύοντας ως τα 75 της χρόνια
σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει τσάντες από
καραβόπανο. Είναι πολύ ανεξάρτητη και αυτόνομη
ως τα 115 της. Δεν έχει βγει από το διάρι της τα
τελευταία 20 χρόνια και το 2016 αναγκάστηκε να
καλέσει μια νοσοκόμα κοντά της. Το μυαλό της
είναι απίστευτα κοφτερό αλλά δεν ακούει καλά. Η
μητέρα της πέθανε 91 ετών και οι δύο αδελφές της
στα 100.

Σοβαρά … αστειάκια
- Γιατί οι άντρες είναι σαν τα δελφίνια;
- Γιατί λένε ότι είναι έξυπνοι αλλά δεν έχουν
καταφέρει ακόμη να το αποδείξουν...
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7 Τρόποι για να ενισχύσετε τη μνήμη σας

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που
ξεχνάμε ακόμα και το πιο απλό
πράγμα. Πού αφήσαμε τα κλειδιά
μας, τι φαγητό είχαμε εχθές ή
ακόμη και ένα προγραμματισμένο
ραντεβού.
Με αυτό τον τρόπο αισθανόμαστε
πως η μνήμη μας μας εγκαταλείπει
και ίσως στο μέλλον θα
ξεχνάμε όλο και περισσότερα πράγματα.

πληροφορίες, ενώ κοιμόμαστε.
Φρούτα και λαχανικά, τα βασικά
Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τροφές που ενισχύουν τη
μνήμη και την ψυχική υγεία. Μελέτη του Χάρβαρντ έδειξε πως τα
μούρα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ένα αντιοξειδωτικό που βελ-

Για να παραμείνει το
μυαλό «ξυράφι» και για
μνήμη…
ελέφαντα,
υπάρχουν μερικοί τρόποι για να ενισχύσουμε
τη μνήμης μας.

Ύπνος, ο βοηθός

τιώνει τη γνωστική λειτουργία και
λειτουργεί ως ασπίδα για το
Αλτσχάιμερ.

Οταν δεν κοιμόμαστε καλά, είναι
σχεδόν βέβαιο πως την επόμενη
μέρα η συγκέντρωση «πάει περίπατο». Αυτό συμβαίνει γιατί ο
ύπνος και η μνήμη είναι συνδεδεμένα με δύο τρόπους:

Παράλληλα, τα πράσινα λαχανικά,
όπως το μπρόκολο και το σπανάκι
καθυστερούν την γνωστική εξασθένηση, ενώ το αβοκάντο βοηθά
την αύξηση ροής του αίματος στον
εγκέφαλο.

Ο επαρκής ύπνος βοηθά στην
μάθηση και την συγκέντρωση και

Ώρα για τρέξιμο ή περίπατο

Ο εγκέφαλος «απορροφά» τις νέες

την περιοχή εκείνη του εγκεφάλου
που εμπλέκεται η μνήμη με τη
μάθηση. Οι μελέτες δείχνουν πως
ένα ζωηρό περπάτημα για 40
λεπτά επηρεάζει την υγεία του
εγκεφάλου.

Γέλιο, γέλιο, γέλιο
Σύμφωνα με μελέτες, το
γέλιο είναι το καλύτερο
φάρμακο. Ενα αστείο ή
ένα ανέκδοτο έχει αποδειχθεί πως αυξάνει
την
βραχυπρόθεσμη
μνήμη σε ενήλικες.

Η τακτική αερόβια άσκηση διευρύνει τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου,

Ενα ποτήρι κρασί έχει
θετικές συνέπειες στον
ιππόκαμπο του εγκεφάλου. Σύμφωνα με
τους ερευνητές του
Πανεπιστημίου Texas A
& M, το αντιοξειδωτικό
ρεσβερατρόλη
(που
βρίσκεται στο δέρμα
των κόκκινων σταφυλιών) μπορεί
να βοηθήσει στην καταπολέμηση
της ασθένειας που σχετίζεται με
την εξασθένηση της μνήμης όσο
μεγαλώνουμε.

Ναι, και στον καφέ
Η κατανάλωση καφέ έχει μια θετική επίδραση στη μακροπρόθεσμη
μνήμη, σύμφωνα με μια μελέτη που
διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins.

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. Η αλήθεια είναι ότι
οι δυνατότητες που έχεις είναι πάρα
πολλές και θα μπορέσεις να πετύχεις
όλα αυτά που θέλεις, αρκεί να τα
προγραμματίσεις σωστά και να τα
οργανώσεις κατάλληλα.
Ταύρος: Θα έχεις 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 βρεθεί
στο στόχαστρο των ανωτέρων σου,
φρόντισε να μην πάρεις θέση, γιατί
μπορεί να είναι εις βάρος σου. Να
θυμάσαι ότι όλα κρέμονται σε μία
πολύ λεπτή κλωστή και σίγουρα δεν
θέλεις να σπάσει.
Καρκίνος: Φρόντισε να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος
και κάποια θέματα που μπορεί να
καθυστερούν. Θα έχεις αρκετή εσωτερική δύναμη και θα είναι εύκολο να
διορθώσεις πολλά κακώς κείμενα.
Επίσης, καλό θα είναι 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 χρεια-

SUDOKU

Ναι, στο κρασί

Ώρα για σταυρόλεξο
Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και ναι είναι
λύση. Το σταυρόλεξο,
όχι μόνο μας γεμίζει
γνώση, αλλά μας βοηθά
να
επαναφέρουμε
παλιά γεγονότα στη μνήμη μας.
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στεί να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για κάποια θέματα που σε προβληματίζουν και πρέπει να δείξεις
την απαραίτητη ψυχραιμία. Φρόντισε οι κινήσεις σου να είναι μετρημένες, να μην εκνευρίζεσαι με θέματα
που δεν έχουν μεγάλη σημασία και
να βλέπεις τα πράγματα με περισσότερο ρεαλισμό.
Παρθένος: Δες σήμερα 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 καθημερινότητάς σου,
με αποτέλεσμα να κάνεις εντύπωση
και να πετυχαίνεις αυτά που θέλεις.
Ζυγός: Φρόντισε να ακολουθήσεις
μια πιο δραστήρια πορεία από τη
συνηθισμένη και να ξεπεράσεις με
κάθε τρόπο οποιοδήποτε πρόβλημα
ενδέχεται να ανακόπτει την πορεία
των σχεδίων σου. Εξωτερίκευσε τις
πνευματικές σου ανησυχίες, αλλά
και όλες ικανότητές σου, και δεν θα
αργήσει να έρθει η επιτυχία που
αναζητάς.
Σκορπιός: Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προκύψουν θέματα, που
δεν θα μπορέσεις να τα ελέγξεις
απόλυτα και θα χρειαστεί να ζητήσεις τη βοήθεια των συνεργατών
σου. Φρόντισε να κάνεις τις πρέπουσες κινήσεις και να έχεις τον έλεγχο
των καταστάσεων. Να ξέρεις πως
έτσι θα κάνεις το πρόγραμμά σου
όπως ακριβώς το έχεις δρομολογήσει. Δείξε τις θετικές προθέσεις που
έχεις για κάποια θέματα και οι άλλοι
θα σου συμπαρασταθούν.

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
οικογένειά σου έχει ανάγκη την
παρουσία σου, γι’ αυτό φρόντισε να
περάσεις τον ελεύθερο σου χρόνο
μαζί της και μην την αμελείς άλλο…
Αιγόκερως: Η κοινωνικότητά σου θα
είναι αυξημένη και μπορείς να επιδοθείς σε δημόσιες σχέσεις, που θα
σου φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον. Η επικοινωνία σου θα είναι σε
πολύ καλά επίπεδα και η διάθεσή
σου θα είναι τόσο ανεβασμένη, που
θα κάνεις χαρούμενους αυτούς που
βρίσκονται δίπλα σου. Ωστόσο, καλό
θα είναι να φροντίσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου.
Υδροχόος: Φρόντισε να μην αποσυντονιστείς από διάφορες καταστάσεις, που μπορεί να προκύψουν
γύρω σου, και βγεις εκτός προγράμματος. Χάραξε τη δική σου πορεία
και μην αποκλίνεις με τίποτα από τα
σχέδια που έχεις κάνει. Αν νιώθεις
ότι οι σωματικές σου αντοχές σε
προδίδουν, φρόντισε να ξεκουραστείς λίγο και μετά να συνεχίσεις.
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.
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Γαρίδες με κόκκινη σάλτσα λαχανικών
και καστανό ρύζι
Υλικά:
8-10 γαρίδες μεσαίου μεγέθους κατεψυγμένες ή φρέσκιες, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο (ή ξερό)
¼ πιπεριά πράσινη κομμένη
σε τετράγωνα κομματάκια
5 μανιταράκια άσπρα κομμένα σε φετούλες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 1 κ.σ μουστάρδα, κόκκινο
πιπέρι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
40γρ καστανό ρύζι για πιλάφι (μακρύκοκκο)

Εκτέλεση:
Σε ένα αντικολλητικό τηγανάκι ρίχνουμε τα μανιταράκια, τις πιπεριές και το φρέσκο κρεμμυδάκι να μαλακώσουμε με λίγο ζεστό νερό. Προσθέτουμε τον πελτέ
ντομάτας και λίγο περισσότερο νερό (αν χρειάζεται)
για να αρχίσουν να μαλακώνουν. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε σάλτσα τριμμένης ντομάτας αντί για τον
πελτέ και το νερό. Προσθέτουμε τις γαρίδες μαζί με τη
μουστάρδα και τις αφήνουμε λίγο να βράσουν στο
ζουμί και στη σάλτσα. Προσθέτουμε νερό μέχρι να
καλυφθούν οι γαρίδες και ρίχνουμε 40 γρ. καστανό ρύζι
μέσα στο τηγανάκι. Το ρύζι χρειάζεται περίπου 8-10
λεπτά να ψηθεί. Αφήνουμε χαμηλή τη φωτιά μέχρι να
βράσει το ρύζι και να «δέσει» η σάλτσα καθώς οι γαρίδες σε 3-5 λεπτά θα είναι έτοιμες. Προσθέτουμε περισσότερο νερό σε περίπτωση που εξατμιστεί το περισσότερο και το ρύζι δεν έχει βράσει ακόμη.

Μελιτζάνες παπουτσάκια νηστίσιμα
Υλικά:
1 νεροπότηρο κιμά σόγιας, 3 νεροπότηρα νερό (για τον
κιμά σόγιας), 15 μελιτζάνες, 1 ποτήρι ντομάτα τριμμένη, 2
κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδου
μαιντανό, ρίγανη, αλάτι- πιπέρι, λάδι
15 φέτες νηστήσιμο κασέρι (όσες και οι μελιτζάνες)

Εκτέλεση:
Βράζουμε για 10 λεπτά τη σόγια στο νερό και αφήνουμε να κρυώσει και να στραγγίσει σε ένα τρυπητό σκεύος. Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια με το σκόρδο και προσθέτουμε τη σόγια και τη ντομάτα. Αφήνουμε να βράσουν 10 λεπτά και προσθέτουμε τα μυρωδικά και τα
μπαχαρικά. Σβήνουμε κι αφήνουμε να κρυώσει. Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες απο τα κοτσάνια και τη φλούδα σε σταυρό. Τις πλένουμε και τις σκουπίζουμε. Τις
τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι να μαλακώσουν λίγο. Τις
αραδιάζουμε σε ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε απο
μέσα κι από έξω. Τις γεμίζουμε με κιμά με ενα κουτάλι
κι απο πάνω από κάθε μελιτζάνα, τοποθετούμε μια
φέτα κασέρι. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μια ώρα
περίπου, να ροδίσει το κασέρι.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ο

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 784 - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

Παγκύπριος
Σύνδεσμος
Μονογονεϊκών Οικογενειών και
Φίλων και το Ίδρυμα Προώθησης
Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ», διοργανώνουν ημερίδα το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016
μεταξύ των ωρών 4μ.μ -6μμ στο
ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, με θέμα
«Μονογονεϊκότητα στην Ευρώπη και
στην Κύπρο: Θεσμικό, Κοινωνικό και
Οικονομικό Πλαίσιο» και σας καλούν να
παραστείτε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
- Παρουσίαση πορισμάτων συγκριτικής
μελέτης με θέμα «Μονογονεϊκότητα
στην Ευρώπη και στην Κύπρο: Θεσμικό,
Κοινωνικό και Οικονομικό Πλαίσιο» από
την Άννα Πηλαβάκη, Πρόεδρο Δ.Σ
Ιδρύματος Προώθησης Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ».

οικογενειών στην Κύπρο (Ε.Ε.Ε και επίδομα μονογονιού) και Μηχανισμοί προστασίας, από την Αργεντούλα Ιωάννου,
Πρόεδρος Δ.Σ Παγκύπριου Συνδέσμου
Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων.
Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Μίμης
Θεοδότου, Σύμβουλος ισότητας
Στην ημερίδα θα διανεμηθεί ενημερωτικό τρίπτυχο για τα δικαιώματα των
μονογονιών
Για δηλώσεις συμμετοχής
στο τηλ. 25358090, 99594554 ή inbox
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Θα προσφερθούν ποτά,
αλμυρά και γλυκά

- Υφιστάμενη κατάσταση μονογονεϊκών

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Πωλείται αυτοκίνητο TOYOTA YIARIS
10 χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €5.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99817185

● Εκείνος που είναι
ήρεμος κι ευτυχής
από τη φύση του δεν
θα νιώσει καθόλου
την πίεση της ηλικίας, αλλά γι' αυτόν
που έχει την αντίθετη
διάθεση και η νεότητα και τα γηρατειά
είναι το ίδιο βάρος.

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο HONDA CIVIC 9.5
χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99386488
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τ

ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ο ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 3 – 4 Δεκεμβρίου 2016,
συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν.
ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3 – 4/12/16
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ,
Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ,
Σάββατο
ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ,
Κυριακή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC,
Σάββατο
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 26 – 27/11/16
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
3-7
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ,
9-0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ,
0-4
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ,
1-0
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ,
3-3
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – 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.

Τ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

α
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, είναι:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – Ε. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Καπέδων

2-0
1-2
3-0
3-0

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Α.Ε.Βυζακιάς
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

0-3
1-1
0-6
2-0
2-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

4-1
3-1
1-4
5-1
2-1
0-6
3-0
2-2
1-6

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1.12.2016 και ώρα 8.00 μ.μ.
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΤΕ –ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.12.2016
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ ΑΕΝ 7.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 8μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3.12.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4.12.2016 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5.12.2016 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Νέα ήττα για την ΑΝΟ που είναι πλέον
συνδεδεμένη στον αναπνευστήρα
• Η Καρμιώτισσα εκπλήσει με την απόδοση
και την αποτελεσματικότητα της

4-2
1-1
1-1
3-1
0-2
1-0
3-0

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΣΕ Η ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ

Ξυλοτύμπου αν και άφησε δύο βαθμούς στο
γήπεδο της ΜΕΑΠ, παραμένει στην κορυφή. Η
διαφορά της από τους διώκτες της έχει μειωθεί
τώρα στους τρεις βαθμούς. Στη 2η θέση αναρριχήθηκαν οι, Χαλκάνορας και Διγενής Ορόκλινης εκτοπίζοντας την Ορμήδεια η οποία υπέστη οδυνηρή
ήττα από τον Λεβαδειακό.

• Πήρε τα πάνω του ο ΑΡΗΣ που ΔΟΞΑσθηκε
με νέα καταπληκτική εμφάνιση

• Δύσκολη και αγχωτική νίκη για τον πρωτοπόρο ΑΕΚ, πολύ καλή η εμφάνιση του Ερμή

Συνεχίζει την καλή πορεία
της η Νέα Σαλαμίνα, χωρίς
ωστόσο να έχει σταθεροποιήσει στον επιθυμητό
βαθμό την απόδοση
της. Ο Εθνικός, παρά
την ήττα, απέδειξε
ότι κινείται προς την
ορθή κατεύθυνση.
Η πρωτοπόρος ΑΕΚ
έστω και δύσκολα λύγισε τον
σκληροτράχηλο ΕΡΜΗ, χωρίς να
πιάσει ικανοποιητική απόδοση. Η
νίκη της πάντως θεωρείται δίκαιη.
Ο ΕΡΜΗΣ κοίταξε στα μάτια τους
πρωτοπόρους χάνοντας με το
κεφάλι ψηλά.

μηνύοντας ξεκάθαρα ότι η υπόθεση του τίτλου βρίσκεται στους
στόχους της.
Ο Άρης ξύπνησε από το
λήθαργο κι επανήλθε δριμύτερος με πλήρη πανοπλία, στέλλοντας
μήνυμα
προς
κάθε κατεύθυνση
ότι η μάχη της
παραμονής στα
σαλόνια μπορεί
να κερδιθεί. Η
ΔΟΞΑ χλωμή και
ασύνδετη
απογοήτευσε με τον
προπονητή
Λ.
Χατζηλούκα
να
καταθέτει
την
παραίτηση του.
Τσίμπησε
βαθμό
η
ουραγός
Αναγέννηση
Δερύνειας με
τον
Σάββα
Πουρσαϊτίδη

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

να δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση του τιτάνειου αγώνα για σωτηρία. Στον στόχο
της παραμονής έδειξαν
ότι
πιστεύουν και οι Ζακακιώτες που
δεν τα βάζουν κάτω.
Ντέρμπυ με τα όλα του στο ΓΣΠ.
ΑΠΟΕΛ και Απόλλων πρόσφεραν
σπουδαίο θέαμα αλλά στο τέλος
έμειναν και οι δύο με γλυκόπικρη
γεύση στα χείλη. Το αποτέλεσμα
πάντως κρίνεται δίκαιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ...................... 1-1
64’ Ντασίλβα (πέναλτυ), 95’ Μπερτόλιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η δυστοκία στην τελική προσπάθεια και η αδράνεια στη φάση του
τέρματος, στοίχισαν στην ΟΜΟΝΟΙΑ τη 2η ήττα της. Η ΑΕΛ έτριξε
για άλλη μια φορά τα δόντια δια-

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• 2η ήττα της Ομόνοιας που έχασε στις λεπτομέρεις από την ανερχόμενη ΑΕΛ

• Τα είχε όλα το ντέρμπυ ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ

εν θυμίζει σε τίποτε την
«Μεγάλη Κυρία» η Ανόρθωση
που συνεχίζει να απογοητεύει και
να πληγώνει. Η ήττα στο «Α.
Παπαδόπουλος» από την νεοφώτιστη Καρμιώτισσα ξεχείλισε το ποτήρι στέλλοντας
μήνυμα ριζικής ανασυγκρότησης στο κυανόλευκο στρατόπεδο.
Η νεοφώτιστη Καρμιώτισσα εντυπωσιάζει και συγκινεί με το
πάθος, την μαχητικότητα και την αυτοπεποίθηση που την διακατέχουν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Φόρα - κατηφόρα για την Αναγέννηση

• Νίκη και φρέσκος αέρας για την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, συνεχίζει την προσπάθεια η ΑΧΝΑ

Δ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΠ - Παρεκκλησιά
ΘΟΪ Λακατάμιας - ΠΑΕΕΚ
ΑΣΙΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΝΑΔ
ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ. - Αλκή Ορ.
ΟΘΕΛΛΟΣ - Ακρίτας
Πάφος FC - Αγία Νάπα
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Η «ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ» ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΠΑΖΕΙ Η ΑΛΚΗ

υνεχίζεται η φρενήρης κούρσα της Αλκής
Ορόκλινης, πιστοποιώντας με τον καλύτερο
τρόπο ότι έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση
του τίτλου και άνοδο στα σαλόνια. Κυριότερος
διώκτης της παραμένει η ΠΑΦΟΣ που φιλοδώρησε
με τριάρα την Αγία Νάπα ακολουθώντας την πρωτοπόρο με διαφορά έξι βαθμών.

Η

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

1

Η φθίνουσα πορεία της Ανόρθωσης δεν μπορεί να αναστραφεί χωρίς ανασυγκρότηση εκ βάθρων. Η αναγέννηση της
«Κυρίας» είναι πλέον υπόθεση όλων των Ανορθωσιατών.

2

Η ΟΜΟΝΟΙΑ παρά την ήττα έδειξε ότι έχει πλάνο σε κάθε παιγνίδι, στοιχείο σημαντικό για την παραπέρα πορεία της.

3

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ανεβαίνει συνεχώς. Αν σταθεροποιήσει την
απόδοση του είναι βέβαιον ότι θα μπει για τα καλά στην
κούρσα του υποψήφιου πρωταθλητή.

Μ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ

ειώθηκε στους δύο βαθμούς η ψαλίδα του πρωτοπόρου
Ονήσιλλου από την ΑΠΕΑ μετά το στραβοπάτημα της ομάδας
της Σωτήρας στην Πύλα.
Στην 3η θέση συνωστίζοΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
νται τρεις ομάδας. Σιγά σιγά το τοπίο ξεκαθαρίζει με την ΑΠΕΠ να απειλεί σοβαρά τον πρωτοπόρο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Δάφνη Πίττα: Στη Medochemie
βαδίζουμε στοχευμένα
Συνέντευξη της Διευθύνουσας Σύμβουλου
της Φαρμακευτικής Εταιρίας Medochemie
Δάφνης Πίττα στο Ygeia-News

1

Η εταιρεία σας μετρά 40 χρόνια στον τομέα
της φαρμακοβιομηχανίας. Πόσο μεγάλη ευθύνη είναι αυτό; Το ότι το κάνουμε εδώ και 40 χρόνια
είναι απόδειξη ότι φέρουμε την ευθύνη αυτή με
σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Αυτό μας βοήθησε
να αναπτυχθούμε και να κερδίσουμε τη θέση μας
στην παγκόσμια αγορά πάντοτε με γνώμονα την
ποιότητα και τις προσιτές τιμές που αντανακλούν
εμπιστοσύνη στο όνομα Medochemie. Είναι σίγουρα
μεγάλη ευθύνη και δέσμευση να συνεχίσουμε αυτή
την πορεία και να μη σταματήσουμε ποτέ να αναζητούμε νέους και καλύτερους τρόπους επέκτασης και
ανάπτυξης, με μοναδική μας προτεραιότητα τον
άνθρωπο και την υγεία του.

2

Ποιά η βασική αρχή σας ως εταιρεία; Η παροχή ποιοτικής και οικονομικά προσιτής φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους ανθρώπους στον
πλανήτη, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη

3

Στον τομέα της έρευνας τώρα, πως συνδράμετε; Επενδύουμε ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα περίπου το 10 % των εσόδων μας στην έρευνα για νέα φάρμακα.

4

Ποιες οι ενέργειες της εταιρείας σας στα
πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς; •Η στήριξη του πολιτισμού ως προστιθέμενη
αξία και του αθλητισμού ως θετικό πρότυπο ζωής
για την κοινωνία και τους νέους.
• Συνιδρυτές της GreenDot Κύπρου.
• Ίδρυση επιτροπών για τη Προστασία του Περιβάλλοντος και Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας.
• Εγκατάσταση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών σε
μία από τις μεγαλύτερες εργοστασιακές μας μονάδες.
• Υποστήριξη των προσπαθειών του Κυπριακού
Ινστιτούτου, με τη χορηγία δύο ηλιοστατών.
• Περιβαλλοντική συνείδηση μέσω του εθελοντισμού.
• Υποστήριξη των παγκόσμιων και τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
• Οργάνωση και συμμετοχή σε:
- Δενδροφυτεύσεις.
- Καθαρισμούς των ακτών.
- Προγράμματα ενίσχυσης της περιβαλλοντικής
συνείδησης
• Δωρεά φαρμάκων.
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογής τροφίμων.
• Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο «Investors in
People».

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 NOEMΒΡΙΟΥ 2016

Ε

κτός συγλονιστικού απροόπτου
το Υπουργικό Συμβούλιο ψηφίζει στην τακτική του συνεδρία
σήμερα Τετάρτη το νομοσχέδιο που
αποσκοπεί στην καταπολέμηση
της μαύρης εργασίας στην Κύπρο.
Στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα
παραπεμφθεί στην ολομέλεια της
Βουλής για ψήφιση ώστε να γίνει
νόμος του κράτους. Με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου συμφώνησε
το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
στο οποίο ως γνωστό συμμετέχουν
οι Συντεχνίες και οι Εργοδότες και
προεδρεύει η υπουργός Εργασίας.
Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και
ΚΕΒΕ εξέφρασαν διαφωνία σε επί
μέρους θέματα που αφορούν
κυρίως το ύψος των ποινών που
θα επιβάλλονται στους παρανομούντες.
Η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο,
πάντως οργιάζει αγγίζοντας το
25%. Οι συντεχνίες ανησυχούν
έντονα καθώς πλήττονται σοβαρά
τα κοινωνικά ταμεία, υποσκάπτεται ο υγιής ανταγωνσμός μεταξύ
των επιχειρήσεων ενώ συσσωρεύονται πλήθος προβλημάτων που
υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Τον τελευταίο καιρό οι επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας
διενεργούν επιθεωρήσεις σε συχνή
βάση. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται
σε εργοτάξια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καταστήματα και
συνεργεία αυτοκινήτων, προκειμένου να διαπιστώσουν από πρώτο
χέρι την έκταση του προβλήματος
της μαύρης εργασίας.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016
διενεργήθηκαν 3.768 επιθεωρήσεις
σε ισάριθμες επιχειρήσεις όπου
εργοδοτούνταν 7.808 εργοδοτούμενοι. Διαπιστώθηκε ότι ποσοστό
της αδήλωτης εργασίας ανήλθε
στο 16% σε σχέση με το 17% που
αφορούσε σε όλο το 2015.
Η ανασφάλιστη εργασία αγγίζει
όλους τους εργαζόμενους ανεξαρ-

τήτως εθνοτικής καταγωγής. Το
θλιβερό είναι ότι τον τελευταίο
καιρό, μεσούσης της κρίσης και
της υψηλής ανεργίας τα κρούσματα καλύπτουν ολοένα και περισσότερο και το ντόπιο εργατικό δυναμικό.

βαραίνει τον εργοδότη εντός εύλογου χρονικου διαστήματος. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση του
εργοδότη να δηλώνει ηλεκτρονικά
τον εργοδοτούμενό του στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την έναρξη της απασχόλησής του.

√ Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού
Συμβουλίου το νομοθετικό πλαίσιο για την αδήλωτη απασχόληση
√

Προνοούνται αυστηρότατες ποινές και τσουχτερά πρόστημα
για τους παρανομούντες εργοδότες

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Το υφιστάμενο εξώδικο πρόστιμο
των 200 ευρώ που επιβάλλεται
στον παρανομούντα εργοδότη δεν
είναι καθόλου αποτρεπτικό με
αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να συνεχίζουν το αμαρτωλό τους έργο
απτόητοι. Στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον του υπουργικου
συμβουλίου για έγκριση τα πρόστιμά είναι τσουχτερά και είναι
βέβαιον ότι θα επενεργήσουν αποτρεπτικά. Προβλέπεται, εισαγωγή
διοικητικών προστίμων, δημιουργία ενιαίου σώματος επιθεωρητών
για βελτίωση της ελεγκτικής ικανότητας και εισαγωγή μηχανογραφημένων συστημάτων, που θα
επιτρέπουν την ανάλυση κινδύνου.
Προτείνεται, επίσης, όπως το
βάρος της απόδειξης του χρόνου
εργοδότησης ενός εργαζόμενου

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ
Ουσιαστικές αλλαγές επέρχονται
και στο πεδίο της επιθεώρησης.
Βέλγοι τεχνοκράτες από τους
οποίους το Υπουργείο Εργασίας
ζήτησε την τεχνογνωσία τους,
προτείνουν τη σύσταση ενιαίας
αρχής για την επιθεώρηση της
εργασίας, που θα συντονίζει τις
επιθεωρήσεις και όλους τους
εμπλεκόμενους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρέμβαση.
Προτείνεται, επίσης, η δημιουργία
μηχανογραφικού
συστήματος,
μέσω του οποίου η ενιαία αρχή για
την επιθεώρηση της εργασίας θα
έχει άμεση πρόσβαση σε όλη την
πληροφόρηση για ανάλυση του
κινδύνου αναφορικά με την αδήλωτη εργασία και εντοπισμό πιθανών στόχων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο Δήμος Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου σας προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλίου της Φένιας Κινικλή Απρόσμενη Καταιγίδα
την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 19.00 Αχίλλειος Βιβλιοθήκη
Λευκωσίας (Κων/νου Παλαιολόγου 30 (έναντι χώρου στάθμευσης ΟΧΙ)

5

Για το θέμα της εφαρμογής του ΓεΣΥ, πως
εκτιμάτε τις εξελίξεις μέχρι στιγμής; Φαίνεται
να είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το οποίο σκοντάφτει σε συγκρουόμενα συμφέροντα, αλλά
πιστεύω πως υπάρχει πολιτική βούληση και πως ο
νυν υπουργός είναι διατεθειμένος να το λύσει.

Χαιρετισμοί: Ηλίας Επιφανίου - Εκδότης
Λεώνη Ορφανίδου - Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Λευκωσίας
Τούλα Κακουλλή - Συγγραφέας
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας

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

