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Συνάντηση ΣΕΚ
Προέδρου Δημοκρατίας

Σ

ήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017
στις 10.30π.μ. πραγματοποιεί-

ται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ
στο Στρόβολο συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ. Τίθενται επί τάπητος καίρια εργασιακά και κοινωνι-

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2942
TIMH 0.70€

ΧΑΡΑΣΣΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Μ
ε εμπροσθοφυλακή το Τμήμα Γυναικών

τητα δεν είναι πλέον διαπραγματεύσιμη.

της ΣΕΚ, οι εργαζόμενες διατρανώνουν

Η γραμματέας του Τμήματος Δέσποινα
Ησαϊα κάλεσε την πολιτεία να ηγηθεί ενός
κοινωνικού διαλόγου με στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής στην
αγορά εργασίας.
(Σελ. 8, 9)

τη θέλήση τους να εντείνουν τον αγώνα για
να γίνει η Ισότητα πράξη. Η ογκώδης κεντρική εκδήλωση της 8ης Μαρτίου έστειλε ισχυρό
το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η Ισό-

κοοικονομικά ζητήματα και το

• Τα καίρια εργασιακά ζητήματα τέθηκαν στο μικροσκόπιο του Γενικού Συμβουλίου

Κυπριακό.

«ΓΕΣΥ ώρα ευθύνης»

Έ

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ρχονται καλύτερες μέρες για τους
εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα. Τη διαπίστωση αυτή έκανε το
Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στην τακτική
του συνεδρία της περασμένης Πέμπτης
κατά την οποία εξέτασε τα οικονομικά

και οργανωτικά αποτελέσματα του
περασμένου χρόνου.
Το 2016 η ΣΕΚ κατέγραψε ανοδική τροχιά τόσο στα οργανωτικά, όσο και στα
οικονομικά αποτελέσματα. Στην απόφαση του, το Γενικό Συμβούλιο εκφράζει

την ικανοποίηση του γιατί στέφεται με
επιτυχία η πολιτική της ΣΕΚ και γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος για
επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
στα προ της κρίσης επίπεδα.
(Σελ. 11, 16)

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ
Λεμεσού σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Κοινωνικών και Εργατικών
Μελετών ΣΕΚ (ΙΚΕΜ-ΣΕΚ), διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «ΓΕΣΥ ώρα
ευθύνης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
και ώρα 6.30μ.μ. και καλούνται
όλα τα μέλη και φίλοι της ΣΕΚ να
παρευρεθούν.

4 Ανατέλλουν καλύτερες μέρες για τη ΣΕΚ και τους εργαζόμενους
4 Διαπιστώθηκε αξιόλογη οργανωτική ανάπτυξη το 2016

Κύριος ομιλητής: Γιώργος Παμπορίδης, Υπουργός Υγείας
Χαιρετισμοί:
• Tίτος Τιμοθέου, Επαρχιακός
Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού
• Μιχάλης Μιχαήλ, Αν. Γενικός
Γραμματέας ΣΕΚ
• Θ. Αντωνίου, Πρόεδρος ΟΑΥ
Συντονίζει ο Χρίστος Καρύδης,
Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ.

Συστάσεις ΣΕΚ προς καταναλωτές

Η

15η Μαρτίου καθιερώθηκε το 1983 από τα Ηνωμένη Έθνη να εορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα
Καταναλωτών.

σωστοί καταναλωτές πρέπει διαρκώς να βρίσκονται
σε εγρήγορση, να είναι καλά ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.

Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, το Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ, διαπιστώνει
πως, στην αγορά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που
δημιουργούν ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό
και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.

• Η αγορά κρύβει παγίδες
και ανασφάλεια

Υπάρχει ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως
είναι π.χ. το ψωμί και το γάλα, ενώ οι παραπλανητικές διαφημίσεις και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από μέρους αρκετών επιχειρήσεων βρίσκονται
στην κορυφή του κώδικα των παρανομιών.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους πιστεύουμε πως, οι

Πρέπει ακόμα να μάθουν:
• Να προστατεύουν τα δικαιώματα τους
• Να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιους και σε
ποιες τιμές
• Να αναζητούν την ημερομηνία παραγωγής και την
ημερομηνία λήξης των προϊόντων

• Να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια
• Να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους
• Να γνωρίζουν ότι κατά την αγορά προϊόντων
δικαιούνται δύο χρόνια εγγύηση και εάν το προϊόν
είναι μεταχειρισμένο δικαιούνται εγγύηση ενός χρόνου.
Τέλος, από την κυβέρνηση ζητούμε να περιορίσει τα
μονοπώλια και τα ολιγοπώλια, να ενισχύσει τον
ανταγωνισμό σ’ όλα τα επίπεδα, να αυξήσει τις ποινές για όσους παράγουν και διοχετεύουν ακατάλληλα και επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά και να εντάξει στην εκπαίδευση δράσεις και πρωτοβουλίες για
να δημιουργηθεί από τις μικρές ηλικίες κουλτούρα
καλού και ενημερωμένου καταναλωτή.

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

O

ι προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας για την
επόμενη διετία είναι αρκετά
αισιόδοξες. Η θεαματική αύξηση του τουριστικου ρεύματος
προς την Κύπρο, σε συνδυασμό με τα θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα και την προβλεπόμενη ανάκαμψη σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας,
γεννούν ευοίωνες προοπτικές
για το αύριο. Μοναδικό, ίσως,
αγκάθι που δηλητηριάζει το

Ηανάκαμψητηςοικονομίας
καιηβραδυφλεγήςβόμβατωνΜΕΔ
συστήματος”, πρόσθεσε ο κ.
Ιωάννου. Περαιτέρω, σημείωσε
πως, «αν τα επόμενα δύο χρόνια δεν μειωθούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια δραστικά, το
πρόβλημα θα πάρει πολύ ανεπιθύμητες διαστάσεις»

Είναι ηλίου φαεινότερο πως η
νομοθεσία και η πρακτική που
ακολουθήθηκε στο θέμα των
Του Ξενή
ΜΕΔ, δεν έφερε τα ποθούμενα
Ξενοφώντος, αποτελέσματα. Το θέμα είναι
Αρχισυντάκτη πολύ σοβαρό και η πολιτεία
«Εργατικής
στο σύνολο της οφείλει χωρίς
Φωνής»
χρονοτριβή να βρεί τη χρυσή
φόρμουλα για επίλυση του,
xenis.xenofontos@sek.org.cy
προτού προσλάβει την μορφή
χιονοστιβάδας που στο πέρακαλό οικονομικό κλίμα και τις
σμα της θα αφήσει νέες βαθιές
προοπτικές ανάπτυξης είναι
πληγές στο κοινωνικοοικονοαναντίλεγκτα τα Μη Εξυπηρεμικό γίγνεσθαι.
τούμενα Δάνεια, ΜΕΔ.
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου, τόνισε ότι τα ΜΕΔ μαζί με
την ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία αλλά και η κοινωνία.
“Αποτελούν τροχοπέδη στην
πλήρη εκδήλωση του αναπτυξιακού δυναμικού της Κύπρου.
Παρά το ότι υπάρχει σαφής
ανάπτυξης, εντούτοις τα ΜΕΔ
αποτελούν και το σημαντικότερο παράγοντα αποσταθεροποίησης
του
τραπεζικού

Διάσωσημικρομεσαίων

Προβάλλει, λοιπόν, αδήριτη η
ανάγκη να βρεθεί τρόπος επιβίωσης των επιχειρήσεων που
έχουν πρόβλημα με τα δάνεια
τους και σε τελική ανάλυση να
επιτευχθεί η διάσωση τους και
μαζί τους αρκετές θέσεις εργασίας. Αυτή η εξέλιξη όχι μόνο
θα επενεργήσει σαν οξυγόνο
στην οικονομία αλλά θα υποβοηθήσει ουσιαστικά στην
εδραίωση της οικονομικής
ανάκαμψης η οποία σήμερα
είναι μεν ανοδική αλλά με
αναιμικές τάσεις. Το ποσοστό

Η

ΣΕΚ είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι
της κοινωνίας µας. Πρεσβεύει ό,τι
πιο όµορφο και αξιόλογο ορίζει την
έννοια άνθρωπος: Εννοώ τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της
διάθεσης για προσφορά στον συνάνθρωπο, της συλλογικότητας, του
σεβασµού, της εµπιστοσύνης στον
συµπολίτη µας, αλλά και της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
Της ΔέσποιναςΗσαΐα
-Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

όπως αρµόζει σε µια ευνοµούµενη κοινωνία , απαλλαγµένη από αγκυλώσεις
του παρελθόντος.
Η ΣΕΚ δεν κλείνει τα μάτια και δεν
προσπερνά αδικίες και κάθε προσπάθεια επιχειρούμενης εκμετάλλευσης της
ανθρώπινης υπόστασης.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ακόµη και σήµερα οι γυναίκες είναι η

των ΜΕΔ στην Κύπρο, που
αποτελεί το υψηλότερο στην
Ευρωπαική Ένωση, αν δεν μειωθεί δραστικά, θα πλήξει ολόκληρη την κοινωνία, κυρίως
όμως τη μεσαία τάξη που
αποτελούσε για δεκαετίες την
ραχοκοκκαλιά της οικονομικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής
προόδου.

αδύναμου ακόμη οικονομικού
περιβάλλοντος. Πέραν τούτου,
οι δύο συστημικές Κυπριακές
τράπεζες παραμένουν σε κίνδυνο από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 50 %
των μεικτών χορηγήσεων.
Συνεπώς, τα ψηλά επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων
δανείων

•Χωρίςβιώσιμηλύσητουθέματοςτωνμηεξυπηρετούμενωνδανείων,ηοικονομικήανάκαμψηθαασθμαίνει
καιηκοινωνίαθαβρίσκεταισελανθάνουσακατάσταση
μεεπιζήμιεςεπιπτώσειςγιατηχώρα

Οιτράπεζες
Οι ειδικοί προειδοποιούν πως
οι Κυπριακές τράπεζες αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση της μείωσης του εξαιρετικά
μεγάλου όγκου των προβληματικών δανείων εν μέσω ενός

εγκυμονούν κινδύνους και για
τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
τις προοπτικές ανάκαμψης της
οικονομίας.
Έχοντας αυτά κατά νούν,
καλούμεν την κυβέρνηση να

ΗΣΕΚδενκλείνειταμάτια
καιδενπροσπερνάαδικίες

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

αναλάβει πρωτοβουλία για
επίλυση του σοβαρότατου
αυτού προβλήματος με σκοπό
να αποτραπεί πώληση των
περιουσιών των πολιτών που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να
αποπληρώσουν το δάνειο
τους.

Μήνυμα
Καταλήγοντας, θέλουμεν να
στείλουμεν ισχυρό το μήνυμα
ότι για να καταγράψει υψηλές
και σταθερές πτήσεις η
Κυπριακή οικονομία, θα πρέπει
να δοθεί οριστική και βιώσιμη
λύση στο φλέγον θέμα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων τα
οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην καταβαλλόμενη προσπάθεια ανάκαμψης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εδραιωθεί το φαινόμενο
που θέλει τους αριθμούς να
ευημερούν και τους ανθρώπους να υποφέρουν, γεγονός
που θα σηματοδοτήσει την
απαρχή νέων δεινών για την
Κυπριακή κοινωνία. Το κράτος
που με την παρέμβαση του
έσωσε τις τράπεζες οι οποίες
φέρουν το μεγάλο μερίδιο της
ευθύνης για την κρίση και την
κοινωνικοοικονομική κατάρρευση, είναι αδιανόητο να
αφήσει στο έλεος των τραπεζιτών τους μικρομεσαίους και
τους μη προνομιούχους που
είναι απλώς τα θύματα της
επελθούσας τραγωδίας. Αυτή
είναι και η μοναδική συνταγή
για να αποτραπεί ένα νέο κοινωνικό χάος με την πτώχευση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

στην τελική δρα σε βάρος της παραγωγικότητας.
Κατανοούμε πλήρως τη διστακτικότητα που παρατηρείται υπό τον φόβο της
απόλυσης.

πιο ευάλωτη κοινωνική οµάδα, αυτή
που υπόκειται συνήθως σε διακρίσεις
και αυτή που βάλλεται περισσότερο
όταν η κοινωνία στην οποία ζει, βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης.
Βαθύτερο το φορτίο της αδικίας εις
βάρος του γυναικείου φύλου, βαθύτερη
και η ευθύνη της διεκδίκησης. Κανείς
δεν πολεμάει τις μάχες που μας αφορούν καλύτερα από τον δικό μας εαυτό
και εμάς.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις συνδικαλιζόμενες γυναίκες , να αξιώνουμε
να τυγχάνουμε ισότιμης μεταχείρισης
στον χώρο εργασίας μας, να αξιώνουμε
τον σεβασμό, αλλά και να τολμούμε να
καταγγέλλουμε την όποια ενέργεια
αντιβαίνει νόμους και ηθικούς φραγμούς.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα να μειώνει

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

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

και να εξευτελίζει τον συνάνθρωπο
του, τον συνεργάτη του, τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα του.
Στον χώρο της εργασίας - πέραν από
συλλογικές συμβάσεις και νομοθεσίες
που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα μας

•Βαθύτεροτοφορτίοτηςαδικίας
ειςβάροςτουγυναικείουφύλου,
βαθύτερηκαιηευθύνη
τηςδιεκδίκησης

Γιατί το πιθανότερο αποτέλεσμα μιας
επώνυμης καταγγελίας ισούται - στον
ιδιωτικό τομέα - με την απόλυση από
την εργασία. Ο φόβος για μια τέτοια
ενδεχόμενη εξέλιξη, καταβάλλει το θύμα
από άγχος και εργασιακή ανασφάλεια.
Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να πρωτοστατήσει ενός κοινωνικού διαλόγου
μέσα από τον οποίο θα οριστούν οι
τρόποι

ενδυνάμωσης της γυναικείας

συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
- υπάρχει και ο άγραφος νόμος της
προσωπικής και της επαγγελματικής
συμπεριφοράς. Συνεπώς, χρειάζεται να
τίθενται από τον καθένα μας τα προσωπικά του όρια, ώστε στον εργάσιμο
μας χρόνο τίποτα και κανένας να μη
χαλάει την εργασιακή αρμονία που

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

Είναι καιρός να προβούμε σε ριζικές
καινοτομίες που θα δημιουργήσουν την
ανάλογη δυναμική για να δοθεί η απαιτούμενη αξία στη γυναικεία παρουσία
στο καθημερινό γίγνεσθαι.
Έφθασε πια το πλήρωμα του χρόνου.

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ενώπιον μεγάλων προκλήσεων
το συνέδριο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Νέος γραμματέας Νεολαίας
ΣΕΚ ο Νίκος Καλαθάς

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της
ΣΕΚ σε συνεδρία του την
περασμένη εβδομάδα επικύρωσε τον διορισμό του
οργανωτικού γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού Νίκου Καλαθά, στη θέση του γραμματέα του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ.
Ο κ. Καλαθάς αντικατέστησε τον Τάσο Κακουλλή ο
οποίος με τους κανονισμούς Τμήματος Νεολαίας έχει
ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 35 ετών.
Τόσο ο νέος γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας,
όσο και ο απερχόμενος γραμματέας δήλωσαν στην
«Εργατική Φωνή» πως θα συνεχίσουν να αγωνίζονται
ώστε η νεολαία της Κύπρου, ως ένα αξιόμαχο και
προσοντούχο δυναμικό, να βρίσκεται ενεργό στην
αγορά εργασίας
Ο Νίκος Καλαθάς υπηρετεί το Κίνημα της ΣΕΚ από
το 2011. Μέχρι σήμερα εξυπηρέτησε τα Σωματεία
Ιδιωτικών, Κυβερνητικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της ΣΕΚ Λεμεσού.
Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας από το Southern
Illinois University, μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές
Σπουδές από to University of Surrey ενώ ολοκληρώνει
αυτό το διάστημα το μεταπτυχιακό του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τ

α μείζονα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
αλλά και οι συνεχείς προσπάθειες
που καταβάλλει η ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ
για επίλυση τους, θα τεθούν στο
επίκεντρο του 14ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που
θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Συνταξιούχων Υπαλλήλων της
Αρχής Ηλεκτρισμού Λεμεσού και Μονής στο οίκημα
της ΣΕΚ Λεμεσού την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου
2017.

Παρευρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος
των Συνταξιούχων Α.Η.Κ. Γιώργος Παπαϊωάννου ο
οποίος ενημέρωσε τα μέλη για τις δραστηριότητες
της Παγκύπριας Συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ Α.Η.Κ.
Τίμησε με την παρουσία του ο νέος επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου ο οποίος
χαιρέτισε την Συνέλευση και αναφέρθηκε στο ΓΕΣΥ
τονίζοντας πως η ΣΕΚ κάνει το παν για την εφαρμογή του Σχεδίου το συντομότερο δυνατό. Επίσης διαβεβαίωσε τα μέλη της Συντεχνίας των Συνταξιούχων
ΕΠΟΠΑΗ , ότι η ΣΕΚ θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των Υπαλλήλων της ΑΗΚ, για επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν.
Στη συνέχεια ο επαρχιακός πρόεδρος Λεμεσού/Μονής
Μιχαλάκης Φεσάς, έκανε απολογισμό του χρόνου
που πέρασε. Πρόταξε ιδιαίτερα το θέμα της παροχής
Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διαμηνύοντας πως
πρέπει το συντομότερο δυνατό η Πολιτεία και όλοι
όσοι είναι εμπλεκόμενοι, να προχωρήσουν στην υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Νέα επαρχιακή επιτροπή
Στη συνέχεια έγινε εκλογή νέας επαρχιακής επιτροπής. Εκλέγηκαν οι πιο κάτω:
Ανδρέας Ποταμίτης

Πρόεδρος

99487733

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος 99656509

Σάββας Χριστοφίδης

Μέλος

99432939

Ηλίας Σάββας

Μέλος

99411349

Πάμπος Χαραλάμπους

Μέλος

99495270

Παναγιώτης Μασούρας

Μέλος

99593878

Βάσος Σπανός

Μέλος

99596059

σία της Ομοσπονδίας η οποία θα

τα που θα προκύψουν την επόμενη

κληθεί να χειριστεί όλα τα ζητήμα-

τετραετία.

• Αύριο Πέμπτη το
14ο Παγκύπριο Συνέδριο
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

16/3/17 στις 10 το πρωϊ στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα
απευθύνουν, η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γ.γ. της
ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας. Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο γ.γ. της
ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους.
Στο συνέδριο θα αναλυθούν τα
οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα και θα εκλεγεί η νέα ηγε-

ΣΕΚ και Οργάνωση Πολυτέκνων εξέτασαν καίρια κοινωνικά ζητήματα

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Συνταξιούχων ΕΠΟΠΑΗ
Α.Η.Κ Λεμεσού - Μονής

Π

3

Να αρθούν οι αδικίες σε βάρος
των επιδομάτων τέκνων και μάνας

Τ

η
διακηρυγμένη
θέση της ΣΕΚ για
την ανάγκη εκπόνησης
γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης που θα
πρέπει να βρίσκεται
μέσα στο πλαίσιο των
οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, υποστηρίζει η Παγκύπρια
Οργάνωση Πολυτέκνων
(Π.Ο.Π.).
Το θέμα απασχόλησε
πρόσφατη συνάντηση
της ΣΕΚ με αντιπροσωπεία της Π.Ο.Π. στη
διάρκεια της οποίας
συζητήθηκε το πιο
πάνω θέμα, με την
οργάνωση των πολυτέκνων να υπογραμμίζει πως πρέπει να
αρθούν αδικίες που
προέκυψαν - κυρίως το
2011 σε βάρος του επιδόματος τέκνων και
του επιδόματος μάνας.
Ήδη για διόρθωση των
πιο πάνω η Π.Ο.Π. βρίσκεται σε επαφή με την
υπουργό Εργασίας.

√ Ώρα για εφαρμογή γενικευμένης φορολογικής μεταρρύθμισης
μέσα στο πλαίσιο των αντοχών και της ανάπτυξης της οικονομίας

Η ΣΕΚ, η οποία το 2011
διαφώνησε έντονα με
το κουτσούρεμα του
επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, ενημέρωσε την
Π.Ο.Π. πως για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης απέστειλε
σχετική επιστολή - αίτημα προς
τον υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη.

ΣΕΚ και Π.Ο.Π. συμφώνησαν να
βρίσκονται σε συνεχή επαφή και
διαβούλευση για προώθηση των
σχετικών ζητημάτων.
Από πλευράς ΣΕΚ στη συνάντηση
πήραν μέρος ο γ.γ. και ο α.γ.γ.
Ανδρέας Φ. Μάτσας και Μιχάλης

Μιχαήλ, αντίστοιχα, καθώς επίσης
και ο Χρίστος Καρύδης υπεύθυνος
του Τμήματος Οικονομικών Μελετών. Από πλευράς Π.Ο.Π. της αντιπροσωπείας ηγείτο ο πρόεδρος
της Οργάνωσης Ντίνος Ολύμπιος
και ο γενικός γραμματέας Λούκας
Παναγιώτου.
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KΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Πρωτοποριακές νομοθεσίες – 10 βασικές αρχές προστασίας

Β’ και τελευταίο μέρος

Η

προώθηση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, η
ευηµερία και η ευζωία αποτελούν βασικές αρχές της ΕΕ,
πράγμα που αποτυπώνεται
στη νοµοθεσία της. Η συµµετοχή µίας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει επιπλέον προστασία για τους
καταναλωτές.
Οι 10 βασικές αρχές για το
πώς η νομοθεσία της ΕΕ σας
προστατεύει ως καταναλωτές,
ανεξάρτητα από το κράτος
µέλος στο οποίο βρίσκεστε
παρατίθεναι πιο κάτω. Να
έχετε υπόψη ότι οι εθνικοί
κανόνες για την προστασία
των καταναλωτών ενδέχεται
σε ορισµένες περιπτώσεις να
παρέχουν υψηλότερο επίπεδο
προστασίας.

6. Μερικές φορές οι καταναλωτές µπορούν να αλλάξουν
γνώµη. Τι γίνεται αν ένας
πωλητής εµφανιστεί απρόσμενα στο σπίτι σας και σας πείσει µε κάποιο τρόπο να υπογράψετε συµβόλαιο για να
βάλετε διπλά τζάμια ή να αγοράσετε νέα χαλιά, αξίας εκατοντάδων ευρώ; Η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία σας προστατεύει
από τις πωλήσεις κατ’ οίκον. Η
γενική αρχή είναι ότι µπορείτε
να καταγγείλετε ένα τέτοιο
συµβόλαιο εντός επτά ηµερών.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες
εξαιρέσεις: για παράδειγµα, τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια και
σε µερικές χώρες της ΕΕ οι αγορές αξίας έως 60 ευρώ. Η
νοµοθεσία της ΕΕ σας προστατεύει επίσης, ως καταναλωτή,

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
όταν πραγµατοποιείτε αγορές
δι’ αλληλογραφίας, µέσω του
Διαδικτύου ή από εταιρείες
τηλεπώλησης και άλλους «εξ’
αποστάσεως» πωλητές. Η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία απαγορεύει απάτες όπως την
«πώληση µη παραγγελθέντων»

προϊόντων – π.χ. πόσο στοιχίζουν ανά κιλό ή ανά λίτρο – για
να σας διευκολύνουν να αποφασίσετε ποιο προϊόν συµφέρει περισσότερο. Η νοµοθεσία
της ΕΕ υποχρεώνει επίσης τις
εταιρείες χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών να σας παρέχουν

• Η «Europe Direct» είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να
βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθμός τηλεφώνου δωρεάν κλήσης
σε όλη την ΕΕ: 00 800 6 7 8 9 10 11
– να σας στέλνουν, δηλαδή,
αγαθά που δεν έχετε παραγγείλει και στη συνέχεια να σας
ζητούν να πληρώσετε. Αν αγοράσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία
στο Διαδίκτυο, ταχυδροµικώς
ή από εταιρεία τηλεπώλησης,
µπορείτε να ακυρώσετε το
συµβόλαιο, χωρίς αιτιολογία,
εντός επτά εργάσιµων ηµερών.
Για ορισµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες έχετε έως και
δεκατέσσερις ηµερολογιακές
ηµέρες για την ακύρωση του
συµβολαίου.
7. Εύκολη σύγκριση τιμών.
Πώς συγκρίνετε την τιµή που
έχουν δύο διαφορετικές µάρκες
δηµητριακών για πρωινό όταν
η µία πωλείται σε συσκευασία
375gr και η άλλη 500gr; Η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία υποχρεώνει τα σουπερµάρκετ να σας
δίνουν την «τιµή µονάδας» των

ορισµένες τυποποιηµένες πληροφορίες. Για παράδειγµα, οι
εταιρείες δανειοδότησης και οι
εταιρείες πιστωτικών καρτών
πρέπει να σας πουν ποιο είναι
το ετήσιο επιτόκιο που θα
πρέπει να πληρώσετε - όχι
µόνον το ύψος των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης.
8.
Οι
καταναλωτές
δεν πρέπει
να
π α ρ α πλανώΤηλ. 00 800
νται. Λαµβάνετε µια επιστολή από εταιρεία
πωλήσεων µέσω ταχυδροµείου
που σας συγχαίρει γιατί κερδίσατε το πρώτο βραβείο σε κλήρωση που οργάνωσαν. Τελικά
αποδεικνύεται ότι δεν είναι
παρά ένα κόλπο για να επικοι-

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

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

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

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

νωνήσετε µαζί τους ώστε να
µπορέσουν να σας πείσουν να
κάνετε µια παραγγελία. Στην
πραγµατικότητα, δεν έχετε
κερδίσει κανένα βραβείο. Είναι
θεµιτό αυτό το είδος του µάρκετινγκ; Όχι. Η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία απαγορεύει τη διαφήµιση που παραπλανά ή
εξαπατά τους καταναλωτές.
Επιπλέον, στην περίπτωση
τηλεπωλήσεων, αγορών δι’
αλληλογραφίας ή µέσω διαδικτύου, οι πωλητές πρέπει να
είναι ειλικρινείς και έντιµοι
μαζί σας. Βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είναι υποχρεωµένοι να σας παρέχουν κάθε
λεπτοµέρεια σχετικά µε το
ποιοι είναι, τι πωλούν, πόσο
κοστίζει (συµπεριλαµβανοµένων των φόρων και του
κόστους της παράδοσης) και
σε πόσο χρόνο θα σας παραδώσουν το προϊόν. Οι εταιρείες δανειοδότησης και έκδοσης
πιστωτικών
καρτών υποχρεούνται βάσει
της ευρωπ α ϊ κ ή ς
6 7 8 9 10 11 νοµοθεσίας
να σας παρέχουν γραπτώς κάθε στοιχείο σχετικό µε
τη συµφωνία πίστωσης που
συνάπτετε. Σε αυτό πρέπει να
περιλαµβάνονται πληροφορίες
σχετικές µε τον τόκο που καταβάλλετε, τη διάρκεια ισχύος
της συµφωνίας και τον τρόπο
µε τον οποίο µπορείτε να την
καταγγείλετε.
9. Προστασία στις διακοπές.
Τι συµβαίνει αν κάνετε ένα
οργανωµένο ταξίδι και ο ταξιδιωτικός πράκτορας πτωχεύσει; Τι γίνεται αν το ταξιδιωτικό φυλλάδιο σας υπόσχεται
ξενοδοχείο πολυτελείας και
βρεθείτε µπροστά σ’ ένα εργοτάξιο; Και στις δύο περιπτώσεις η νοµοθεσία της ΕΕ σας
παρέχει προστασία. Τα πρακτορεία οργανωµένων ταξιδίων πρέπει να έχουν προβλέψει τρόπους για να σας µεταφέρουν πίσω στη χώρα σας
στην περίπτωση που κηρύξουν
πτώχευση ενώ βρίσκεστε σε
διακοπές. Πρέπει επίσης να
σας αποζηµιώσουν εάν οι διακοπές δεν ανταποκρίνονται σε
όσα υπόσχεται το φυλλάδιό
τους. Αν ο ταξιδιωτικός πράκτορας προσπαθήσει να αυξήσει την τιµή των διακοπών ή
να αλλάξει το θέρετρο χωρίς
την έγκρισή σας, η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία σας δίνει το δικαίωµα να ακυρώσετε την κράτησή σας. Κι αν πάτε στο αεροδρόµιο και ανακαλύψετε ότι
δεν µπορείτε να επιβιβαστείτε
γιατί η αεροπορική εταιρεία ή
ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει
κάνει υπεράριθµες κρατήσεις,
η νοµοθεσία της ΕΕ σας δίνει το
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δικαίωµα αποζηµίωσης. Στη
διάρκεια των διακοπών σας ή
ακόμη κι αφού επιστρέψετε, η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία σας
παρέχει προστασία από ασυνείδητους πωλητές σχεδίων
χρονοµεριστικής
µίσθωσης
ακινήτων. Τα σχέδια χρονοµεριστικής µίσθωσης σας δίνουν
το δικαίωµα να χρησιµοποιείτε
ένα διαµέρισµα ή µία βίλα σε
ένα θέρετρο για ένα χρονικό
διάστηµα ετησίως. Οι πωλητές
χρονοµεριστικής µίσθωσης σε
ορισµένα θέρετρα προσεγγίζουν τουρίστες από άλλες
χώρες και προσπαθούν να
τους πιέσουν να υπογράψουν
πολυδάπανα συμβόλαια τα
οποία δεν καταλαβαίνουν
απολύτως. Η νοµοθεσία της ΕΕ
σας προστατεύει από τις πρακτικές αυτές. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε ένα αντίγραφο του φυλλαδίου της χρονοµίσθωσης, καθώς και µετάφραση του συµβολαίου που
σας προτείνουν στη γλώσσα
σας. Αν όντως υπογράψετε
συµβόλαιο, έχετε στη διάθεσή
σας δέκα μέρες για να το σκεφτείτε, εντός των οποίων µπορείτε να καταγγείλετε τη
σύµβαση χωρίς αιτιολογία.
Τέλος, ένα εξίσου σηµαντικό
στοιχείο είναι ότι η νοµοθεσία
της ΕΕ σας διευκολύνει να
πάρετε τους τετράποδους
φίλους σας µαζί σας στις διακοπές. Αφού ο κτηνίατρός σας
χορηγήσει στη γάτα , στο
σκύλο σας ή σε άλλο κατοικίδιο ένα από τα νέα «διαβατήρια κατοικίδιων ζώων», το
ζώο σας µπορεί να ταξιδέψει
µαζί σας σε όλες τις χώρες της
ΕΕ
10. Πραγµατική αποκατάσταση στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών. Η
αναγνώριση των καταναλωτών ως ουσιαστικών και υπεύθυνων οικονοµικών παραγόντων στην εσωτερική αγορά
αποτελεί µία από τις βασικές
αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους καταναλωτές. Οι
καταναλωτές πρέπει να έχουν
τα μέσα ώστε να κάνουν ενηµερωµένες επιλογές για τα αγαθά
και τις υπηρεσίες που αγοράζουν. Τα συµφέροντά τους
πρέπει να προωθούνται και να
κατοχυρώνονται, ιδίως λόγω
της αυξανόµενης πολυπλοκότητας των αγορών εντός των
οποίων συναλλάσσονται. Το
πεδίο και το µέγεθος των αγορών αυξήθηκε σηµαντικά τα
τελευταία χρόνια, λόγω µεταξύ
άλλων της εισαγωγής του
ευρώ, της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου και της
αυξηµένης κινητικότητας εντός
της ΕΕ. Η εσωτερική αγορά της
ΕΕ, εκτός από τα οφέλη που
προσφέρει στις επιχειρήσεις,
προσφέρει επίσης στους καταναλωτές ευρύτερη επιλογή και
µεγαλύτερη αξία για τα χρήµατά τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι
καταναλωτές πρέπει να έχουν
την εμπιστοσύνη να αναζητήσουν την καλύτερη προσφορά
οπουδήποτε στην Ευρώπη.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κρέας με ορμόνες και χλώριο
στο τραπέζι των Ευρωπαίων

Τ

ο μενού που θα προσφέρει η Ε.Ε, για να
εξετάσει προφανώς τις αντοχές μας
σαν γνήσια πειραματόζωα, θα επιτρέπει
την εμπορία γενετικά τροποποιημένων
προϊόντων, ώστε να εξυπηρετηθεί ο
Καναδάς μέσω της συμφωνίας Συνολική
οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας
της επονομαζόμενης και CETA με την Ε.Ε.
βάσει της οποίας καταργούνται οι τελωνειακοί δασμοί.
Με την είσοδο των κολοσσών βιομηχανίας
από Καναδά που ασχολούνται με την
παραγωγή κρέατος θα πληγεί μεταξύ

• Με τυχόν εφαρμογή της υπερατλαντικής συμφωνίας CETA Καναδοί
και Αμερικάνοι θα πλημμυρίσουν
την Ευρώπη με φτηνό γενετικά
τροποποιημένο κρέας

άλλων η παραγωγή βιολογικών προϊόντων , θα ελαχιστοποιηθούν οι τοπικές
ποικιλίες και κατ’ επέκταση η βιοποικιλότητα των χωρών – μελών της Ε.Ε.
Τους κινδύνους επισημαίνει σε δήλωση
του ο βουλευτής Λάρνακας Χρήστος
Ορφανίδης υπογραμμίζοντας ότι η προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας θα είναι
καταστροφικές για χώρες όπως την
Κύπρο, αφού θα εξαφανίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Εξάλλου επισημαίνει ότι στην συμφωνία
περιλαμβάνεται και η πρόνοια ότι σε
περίπτωση που η Κυβέρνηση ενός κράτους μέλους της Ε.Ε επιθυμεί να θεσπίσει
νομοθεσία που θα καθιστά απαγορευτική
την χρήση χημικών προϊόντων τότε η
εταιρεία θα μπορεί να μηνύσει το κράτος
γιατί θα σταθεί εμπόδιο στα κέρδη της.
Ακόμη ο βουλευτής Ορφανίδης τονίζει ότι
η εν λόγω συμφωνία αποτελεί δούρειο
ίππο για να ακολουθήσει σύντομα αντίστοιχη συμφωνία Ε.Ε-ΗΠΑ η λεγόμενη ΤΤΙΡ
η οποία και θα διαλύσει την γεωργία και
κτηνοτροφία των κρατών- μελών.

Πρόστιμο σε εταιρεία που
πωλούσε παιδικά παιχνίδια
με τοξικές χημικές ουσίες

Η

εταιρία S. Mania Trading καταδικάστηκε με πρόστιμο 7500 ευρώ επειδή
διέθετε στην αγορά προς πώληση στο
ευρύ κοινό, παιδικά παιχνίδια που περιείχαν τοξικές για την αναπαραγωγή χημικές
ουσίες (φθαλικούς εστέρες). Την καταδίκη
επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον περασμένο μήνα.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
1907/2006 (REACH), τα παιχνίδια και τα
αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην αγορά, δεν επιτρέπεται να
περιέχουν συγκεκριμένες φθαλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του
0,1% κατά βάρος (κ.β.) του πλαστικοποιημένου υλικού, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
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15η ΜΑΡΤΙΟΥ: Διακήρυξη Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή

Να δημιουργήσουμε κουλτούρα
διεκδικητικού καταναλωτή

Τ

ο Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ, που συστάθηκε το
2004, αποδίδει τεράστια σημασία
στην προστασία των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων του καταναλωτή.
Με αφορμή την 15η Μαρτίου, που
καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του
ΟΗΕ να γιορτάζεται ως η ημέρα των
δικαιωμάτων του καταναλωτή, το
Σωματείο επισημαίνει πως, στην
αγορά υπάρχουν αρκετά προβλήματα
που δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό και
επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο
ζωής.
Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και
οι παραπλανητικές διαφημίσεις από
μέρους αρκετών επιχειρήσεων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των παρανομιών.

• Με την επιμόρφωση
και τη διδασκαλία από
τις μικρές ηλικίες
παραλείψεις τους – στην οικονομική
καταστροφή της Κύπρου.
• Να αυξηθούν οι ποινές για όσους
παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά
ακατάλληλα προϊόντα. Η αύξηση των
ποινών ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας απειλεί πλέον
πάνω σε καθημερινή βάση.
• Να υπάρξει φορο-ελάφρυνση στα
καύσιμα, στα οποία παρατηρείται το
φαινόμενο να επιβάλλεται ΦΠΑ πάνω
στο φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τα 2/3 της λιανικής τιμής πώλησης να είναι φόροι.
Στην Κύπρο με τις περιορισμένες

Η ακρίβεια που υπάρχει στον τομέα
της υγείας και η πολύχρονη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)
συνέβαλαν τα μέγιστα στην υποβάθμιση του επιπέδου ζωής.

Στον τομέα της Παιδείας και της
Εκπαίδευσης υπάρχει χώρος και για
άλλου είδους δραστηριότητες που θα
συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας καταναλωτή.
• Να επισπευσθούν οι έρευνες και να
τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ενέχονται – είτε με τα λάθη είτε με τις

• Συγχαίρουμε το υπουργείο Εμπορίου
για την απόφαση του να δημοσιοποιεί τις ποινές που επιβάλλονται σ’ όσους παρανομούν, καθώς επίσης και
για τη δημιουργία και λειτουργία των παρατηρητηρίων τιμών.

Σήμερα στις δύσκολες
εποχές που ζούμε ζητούμε
από τους καταναλωτές:
• Να προστατεύουν τα
δικαιώματα τους

• Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις και
οι προσπάθειες για να καλυφθούν τα
σοβαρά ελλείμματα που υπάρχουν
στην ενημέρωση και επιμόρφωση των
καταναλωτών.

Η φετινή προσπάθεια για τη διεξαγωγή παγκύπριου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Καταναλωτές εν δράσει» που αναλήφθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και
αφορά μαθητές Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης, είναι προς την ορθή
κατεύθυνση και ως εκ τούτου χαιρετίζεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση.

• Η βουλή καλείται να εγκρίνει τάχιστα
τα κυβερνητικά νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η λειτουργία του Γενικού
Σχεδίου Υγείας αποτελεί τον μοναδικό
τρόπο που θα περιορίσει ή και θα
εξαλείψει την ακρίβεια και την
αισχροκέρδεια που υπάρχει στον
τομέα της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ
καλεί τους καταναλωτές
να βρίσκονται σε εγρήγορση και σε διαρκή
δράση, να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.

Ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να
ληφθούν και τα πιο κάτω μέτρα:

• Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες
τις βαθμίδες, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει δράσεις
ώστε από τις μικρές ηλικίες να δημιουργηθεί κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και διεκδικητικού καταναλωτή.

• Να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες, ώστε να προωθηθεί στη βουλή
για έγκαιρη ψήφιση η νέα νομοθεσία
που προνοεί την εναλλακτική επίλυση
καταναλωτικών διαφορών.

Οι καταναλωτές

Ενόψει των πιο πάνω, εισαγωγικώς
λεχθέντων, το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ καλεί την
πολιτεία να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών με κάθε νόμιμο τρόπο, να
κλείσει τα παράθυρα της οποιασδήποτε ασυδοσίας και να ενισχύσει τον
ανταγωνισμό σ’ όλα τα επίπεδα.

Το υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία
με το ΡΙΚ – υπό την ιδιότητα του ως
δημόσια ραδιοτηλεόραση – να αναλάβουν εκστρατεία ποιοτικής ενημέρωσης των καταναλωτών. Σ’ αυτή την
προσπάθεια μπορούν να συνδράμουν
και τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

χοπέδη στην
απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.

• Να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιους και σε
ποιες τιμές
• Να κοιτάζουν την ημερομηνία παραγωγής και
την ημερομηνία λήξης των
προϊόντων
δημόσιες συγκοινωνίες το ιδιωτικό
αυτοκίνητο αποτελεί αναγκαιότητα
και όχι πολυτέλεια, γι’ αυτό οι φορολογίες δεν πρέπει να λειτουργούν
απαγορευτικά.
Ήδη για το θέμα αυτό η ΣΕΚ εισηγήθηκε τόσο στο υπουργείο Οικονομικών
όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας να ενταχθεί στα πλαίσια
ενός κοινωνικού διαλόγου που θα
στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα πρέπει –
ασφαλώς – να βρίσκεται στα πλαίσια
των οικονομικών δυνατοτήτων του
κράτους.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και
καλά καταρτισμένο προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
(ΕΠΑ), η οποία οφείλει να επισπεύσει
τη μελέτη των καταγγελιών που βρίσκονται ενώπιον της, σύμφωνα με τις
οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά
προϊόντων πρώτης ανάγκης.
Το γεγονός ότι κατά καιρούς η ΕΠΑ
βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές
αποφάσεις που έχουν σχέση με τη
σύνθεση της σαν αποτέλεσμα προβληματικών διορισμών αποτελεί τρο-

• Να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια
• Να ζητούν αποδείξεις για τις
συναλλαγές τους
• Να γνωρίζουν ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούνται 2 χρόνια
εγγύηση και εάν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούνται εγγύηση ενός
χρόνου.
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές
όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα
συμφέροντα τους και απειλούνται τα
δικαιώματα τους, να προβαίνουν σε
σχετικές καταγγελίες:
• Στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’
όλες τις πόλεις, στα τηλέφωνα
22849849, 25861000, 24633633,
26811639 και 23821432.
• Στην τηλεφωνική γραμμή 1429 η
οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η γραμμή
αυτή δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους καταναλωτές πάνω σε
24ωρη βάση χωρίς οποιονδήποτε
κόστος.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Α

πό το κακό στο χειρότερο κινείται ο δείκτης παραγωγικότητας
στην εργασία. Ο Κυπριακός δείκτης παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αποκλίνει όλο και περισσότερο
συγκρινόμενος με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παραγωγικότητα εργασίας την τελευταία εξαετία, 2010-2016,
δηλαδή με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, ακολουθεί φθίνουσα πορεία και πλέον εξελίσσεται σε διαρθρωτικό πρόβλημα.
Το 2015, η παραγωγικότητα εργασίας μετρούμενη ως ΑΕΠ ανά
απασχολούμενο ήταν στο 85,2% του
μέσου όρου της ΕΕ, τιμή που κατατάσσει την Κύπρο στη 15η θέση
• Η παραγωγικότητα
εργασίας είναι ο δείκτης μεταξύ των 28 χωρών μελών της ΕΕ.
Το 2010 η τιμή ήταν στο 91,6% και
που αντικατοπτρίζει
έκτοτε παρατηρείται συνεχής επιτην ανοδική ή πτωτική δείνωση της πορείας.

τάση της οικονομίας
μιας χώρας

Πρώτη στην κατάταξη ήταν η Ιρλανδία με 186,0% και ακολουθούσε το
Λουξεμβούργο με 166,3%. Μία θέση
πάνω από την Κύπρο δηλαδή στη 14η, βρίσκεται η μικρή οικονομία
της Μάλτας με 92,2%. Η χώρα μας είναι στην ίδια ομάδα, όσον
αφορά στην κατάταξή της, με τη Σλοβακία, 83,3% (16η θέση) και
ακολουθεί η Ελλάδα με 82,6% και η Σλοβενία με 81,5%. Επίσης, η
παραγωγικότητα εργασίας μετρούμενη ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας
παρουσίαζε ουσιαστικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ, ήταν
στο 77,4%, τιμή που κατατάσσει την Κύπρο πάλι στη 15η θέση
μεταξύ των 28 χωρών μελών. Το 2010 η τιμή ήταν 81,4% και έκτοτε καταγράφεται σταθερή υποχώρηση. Στην 14η θέση είναι η Σλοβενία με 78,6% και πρώτη χώρα στην κατάταξη ήταν το Λουξεμβούργο με 178,7%. Οι κακές επιδόσεις της παραγωγικότητας εργασίας καταγράφονται στις Ετήσιες Στατιστικές παραγωγικότητας
εργασίας, συγκρίσεις Κύπρου - ΕΕ, που ανακοίνωσε πρόσφατα το
ΚΕΠΑ. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι από το 2010 και μετά ακολουθείται φθίνουσα πορεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών
μελών της ΕΕ. Το αρνητικό πρόσημο της παραγωγικότητας εργασίας επιδρά αρνητικά στη διαβρωμένη και προβληματική ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Στο 14% η ψαλίδα της ανισότητας
στην Κύπρο το 2015
Σ

το 14 % ανέρχεται η
Κυπριακή ψαλίδα της ανισότητας σε βάρος της γυναίκας. Αυτό αποτυπώνεται στα
στοιχεία
της Στατιστικής
Υπηρεσίας για το 2015 που
δόθηκαν εκτάκτως στη δημοσιότητα με την ευκαιρία της
παγκόσμιας
ημέρας
της
γυναίκας.
Στην Κύπρο διαμένουν 435.600
γυναίκες, αποτελώντας την
πλειοψηφία στον συνολικό
πληθυσμό με ποσοστό 51%.
Οι περισσότερες γυναίκες ανήκουν στις ηλικίες 25-29 ετών
(35.800).
Παράλληλα, ο πληθυσμός των
γυναικών στην Κύπρο παρουσιάζει χαρακτηριστικά γήρανσης. Η αύξηση της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής των
γυναικών κατά τα τελευταία
χρόνια αυξάνει τη διαφορά
στα ποσοστά των δύο φύλων
στον πληθυσμό των ηλικιωμένων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 54% του πληθυσμού
στις ηλικίες 65+.
Ωστόσο, η προσδοκώμενη
διάρκεια της ζωής των γυναικών στη γέννηση είναι τα 83,5
έτη σε σύγκριση με 79,8 έτη
για τους άνδρες.

√ Πλειοψηφία οι γυναίκες στην Κύπρο με 51%
√ 3 στις 10 κινούνται στα όρια της φτώχειας
√ Οι πλείστες εργάζονται στους τομείς των υπηρεσιών
και των πωλήσεων
√ 1 στις 2 γυναίκες άνω των 15 ετών εργάζεται
λούν το 48% του συνολικού
εργατικού δυναμικού της
Κύπρου.
Μια στις δύο γυναίκες εργάζεται (50% των γυναικών ηλικίας
15 και άνω) και από αυτές που
εργάζονται το 85% έχει πλήρη
απασχόληση και το 15% έχει
μερική απασχόληση.
Το 8% των γυναικών ηλικίας
15 ετών και άνω είναι άνεργες.
Το 46% είναι στην ανεργία για
λιγότερο από 6 μήνες, το 16%
είναι για 6 μέχρι 11 μήνες και
το 38% είναι άνεργες για 12
μήνες και περισσότερο.
Εννέα στις δέκα εργαζόμενες
γυναίκες (90%) είναι υπάλληλοι. Από αυτές το 78% έχει
μόνιμη εργασία και το 22% έχει
προσωρινή εργασία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας το
δημοφιλέστερο
επάγγελμα
ανάμεσα στις γυναίκες είναι η

από σοβαρή υλική στέρηση.
Η γυναίκα στην Κύπρο καθημερινά συναντά συγγενείς
(49%), φίλους (34%) και έχει
ενεργή συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(41%). Καθημερινά ή σχεδόν
καθημερινά κάνει χρήση του
διαδικτύου το 67% των γυναικών ηλικίας 16-74 ετών. Οι
πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο είναι η αναζήτηση πληροφοριών για
προϊόντα ή υπηρεσίες με 62%,
η συμμετοχή σε κοινωνικά
δίκτυα (61%) και η παρακολούθηση βίντεο από υπηρεσίες
κοινής χρήσης (58%).
Η γυναίκα στην Κύπρο χρησιμοποιεί έξυπνο κινητό τηλέφωνο σε ποσοστό 71% και της
αναλογεί ποσοστό 48% των
ταξιδιών των κατοίκων της
Κύπρου στο εξωτερικό.
Σε ό,τι αφορά σε παραβατική

Το 2015 η παραγωγικότητα εργασίας του συνόλου της κυπριακής
οικονομίας υπολογίστηκε σε €47.705 ανά απασχολούμενο (αξία
των παραγόμενων αγαθών, υπηρεσιών) και στα €26,64 ανά ώρα
εργασίας. Ο τριτογενής τομέας, των υπηρεσιών, παρουσιάζει την
υψηλότερη ανά απασχολούμενο ίση με 108,9% της παραγωγικότητας του συνόλου της κυπριακής οικονομίας. Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας, με 66,6% πολύ χαμηλότερη στο 55,7% είναι αυτή του
πρωτογενούς τομέα.

Τ

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
φορολογικών οφειλών

ις απαραίτητες προϋποθέσεις για υποβολή αιτήσεων ώστε να
ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθεσίας για τη διαδικασία ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με γνωστοποίηση που θα εκδοθεί από τον Έφορο
Φορολογίας σύμφωνα με το Άρθρο 20 της εν λόγω νομοθεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» έγκαιρα (και
πριν την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) για αποφυγή καθυστερήσεων και αχρείαστης ταλαιπωρίας.
Σημειώνεται ότι αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
φορολογικών οφειλών θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά
μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που θα είναι διαθέσιμο
στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» .
Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να υποβληθεί ηλεκτρονικά η
αίτηση είναι:
1. Η εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας
«Αριάδνη» (www.ariadne.gov.cy) μέσω της οποίας θα γίνει έλεγχος
εγκυρότητας των στοιχείων, και στη συνέχεια ως εξουσιοδοτημένος
χρήστης, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο μηχανογραφημένο
σύστημα.
2. Υποβολή όλων των απαραίτητων δηλώσεων για όλα τα έτη /
περιόδους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών.

Όταν παντρεύεται για πρώτη
φορά έχει μέση ηλικία 29,3
έτη. Αναμένεται ότι θα φέρει
στον κόσμο 1,32 παιδιά (συνολικό ποσοστό γονιμότητας)
και στη γέννηση του πρώτου
της παιδιού έχει ως μέση ηλικία τα 29,1 έτη.
Σε σχέση με την εκπαίδευση το
38% των γυναικών ηλικίας 25
ετών και άνω έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 32% είναι απόφοιτες
λυκείου.
Παράλληλα, το 58% των
γυναικών ηλικίας 15 ετών και
άνω ανήκουν στο εργατικό
δυναμικό. Οι γυναίκες αποτε-

εργοδότηση στις υπηρεσίες ή
πωλήσεις κατά 24%.
Η γυναίκα υπάλληλος στην
Κύπρο έχει μηνιαίες απολαβές
γύρω στα €1.600. Το χάσμα
αμοιβών μεταξύ γυναικών και
ανδρών είναι 14% (για το
2015). Σχεδόν τρεις στις δέκα
γυναίκες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού. Περισσότερες
από μια στις έξι γυναίκες
(17%) έχουν εισόδημα κάτω
από το σχετικό όριο της φτώχειας, περίπου μια στις δέκα
(11%) ζει σε νοικοκυριό με
πολύ χαμηλό δείκτη έντασης
εργασίας και το 15% υποφέρει

συμπεριφορά, το 5% των ενήλικων γυναικών προσάχθηκε
σε δίκη και το 3% καταδικάστηκε από τα δικαστήρια.
Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η συντριπτική πλειοψηφία των καταδικών αφορούσε
τροχαία αδικήματα και μικροπαραβάσεις, ενώ για το 97%
των καταδικών η ποινή που
επιβλήθηκε ήταν το πρόστιμο.
Η συμμετοχή των γυναικών
στο σοβαρό έγκλημα είναι
περιορισμένη, με μόνο το
0,06% των ενήλικων γυναικών
να ενέχονται στη διάπραξη
σοβαρών αδικημάτων.
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Αισιόδοξοι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων
για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας

ισιόδοξοι εμφανίζονται οι διευθυντές των Κυπριακών
επιχειρήσεων για την
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με τα τοπικά αποτελέσματα της 20ης Ετήσιας
Παγκόσμιας Έρευνας της PwC. Φέτος η
παγκόσμια έρευνα διενεργήθηκε σε 79
χώρες και συμμετείχαν συνολικά περίπου 1,400 στελέχη.
Από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι CEOs
των κυπριακών επιχειρήσεων παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.
Το 36% αναμένει ότι στην Κύπρο θα
υπάρξει βελτίωση μέσα στους επόμενους 12 μήνες (έναντι 33% πέρσι), το
37% διαβλέπει παραμονή στα ίδια επίπεδα, ενώ το 24% πιστεύει πως η οικονομία θα σημειώσει ύφεση.
Επιπρόσθετα, αισιοδοξία επικρατεί και
για τις προοπτικές αύξησης των εσό-

δων των εταιρειών τους κατά τους επόμενους 12 μήνες.

δυναμικού τους κατά τους επόμενους 12
μήνες.

Παρόλο που παρατηρείται μια μικρή
πτώση σε σχέση με πέρσι, από 85% σε
83%, το ποσοστό των διευθυντικών στελεχών που δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι

Απειλές
Στις κυριότερες απειλές που διαβλέπουν περιλαμβάνονται επίσης η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη, με ποσοστό

√ Τι επισημαίνει η PwC Κύπρου στη διεξαγόμενη για 6η συνεχόμενη
χρονιά τοπική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 89 ηγετικά στελέχη του
επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου

σημειώνει σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, το 31% δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι
(έναντι 20% πέρσι), το 52% σχετικά
αισιόδοξοι και το 17% απαισιόδοξοι.
Από την έρευνα διαπιστώνεται πρόθεση του 46% πιστεύουν πως θα προχωρήσουν σε αύξηση του ανθρώπινου

7

στην αγορά, ενώ το 44%
θεωρεί και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ως
μία από τις σημαντικότερες απειλές.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της τοπικής
έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος της
PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου επισήμανε πως είναι σημαντικό λοιπόν οι
επιχειρήσεις να επικεντρωθούν και να
επενδύσουν στην τεχνολογία, στις
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
τους αλλά και να προσαρμοστούν στις
ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα
τους θωρακίσουν για το μέλλον.

60% και οι υπέρμετρες νομοθετικές ρυθμίσεις με 58%.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συγκεκριμένα
ποσοστά ανέρχονται στο 82% και 80%
αντίστοιχα. Σε σχέση με τις επιχειρηματικές απειλές, το 46% των CEOs των
κυπριακών επιχειρήσεων ανησυχούν
ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιο κάτω θέσεις εργασίας στη Λευκωσία
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ
στα συνειμμένα τηλέφωνα.
Α. Porter για
99543310.

ξενοδοχείο

στη

Λευκωσία

τηλ.

Β. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ για τρίμηνη απασχόληση
- ΕΡΓΑΤΗ για απασχόληση από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο
- CHECKER με σύστημα βάρδιας για μόνιμη απασχόληση
- PROCESS CONTROL με σύστημα βάρδιας για μόνιμη
απασχόληση
- ΟΔΗΓΟ FORKLIFT
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για
τη θέση QUALITY CONTROL με σύστημα βάρδιας για
απασχόληση από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για
τη θέση QUALITY CONTROL OFFICER
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ.
Τηλ. 96557646.
Γ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ/ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ, μισθός
4000 ευρώ με διαμονή και διατροφή
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ μισθός 3000
ευρώ με απαιτούμενη εμπειρία δύο χρόνια με διαμονή και διατροφή
- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ για το Ριάντ μισθός από 2200
ευρώ μέχρι 2500 ευρώ με διαμονή και διατροφή
- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το Ριάντ με μισθό από
2200 ευρώ μέχρι τις 2500 ευρώ με διαμονή και διατροφή
Τηλ. 99522169.
Δ. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ, ΠΕΛΕΚΑΝΟ, ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΠΑΚΛΑΜΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ/ΜΗΧΑΝΙΚΟ
τηλ.99641048
ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ με επαγγελματική άδεια οδηγού. 99927380.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Α. H εταιρεία MTN ζητά να προσλάβει άτομα για τις
θέσεις
- APPLICATION DEVELOPER
- DATABASE ADMINISTRATOR
- IPTV COMMERCIAL SPECIALIST
- TERMINALS AND AFTER SALES MANAGER
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mtn.com.cy 3
Β. H εταιρεία BAKER TILLY ζητά να προσλάβει άτομα
για τις θέσεις
- BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
- CHIEF FINANCIAL OFFICER
- HUMAN RESOURCES SENIOR MANAGER
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.bakertillyklitou.com
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Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μ

ε το σύνθημα «Αξιώνουμε Ίση
Μεταχείριση στην εργασία και
στην κοινωνία» την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα ο γ.γ. της
ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας τόνισε πως η
ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της την
προαγωγή της Ισότητας και κάλεσε
τις γυναίκες σε εγρήγορση για να
διεκδικούν τα δικαιώματα τους που

πηγάζουν μέσα από το νομοθετικό
πλαίσιο.
Ο κ. Μάτσας ανέπτυξε παράλληλα τις
πολιτικές της ΣΕΚ για μείζονα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα που
απασχολούν καθημερινά τους πολίτες
και ειδικότερα τους εργαζόμενους.
Χαιρετισμό απηύθυνε η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η οποία
ανέπτυξε τις πολιτικές και τις δρά-

σεις του υπουργείου Εργασίας με
στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας
παρουσίας στην αγορά εργασίας.

θειες που καταβάλλει η ΣΕΚ για ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στο
καθημερινό γίγνεσθαι.

Ομιλία απηύθυνε η γραμματέας του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα η οποία κάλεσε τις
γυναίκες να συσπειρωθούν γύρω από
το συνδιακλιστικό κίνημα με στόχο να
ενδυναμωθεί η διεκδικητική του ισχύ.
Η κ. Ησαϊα αναφέρθηκε στις προσπά-

Η εκδήλωση περιελάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το συγκρότημα
της ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
«Λυγερή». Ελληνικοί χοροί «ταξίδεψαν» νοερά τους παρευρισμόμενους
στα νησιά του Αιγαίου με τίτλο:
Νησιώτικα Μελτέμια.

Οι γυναίκες αξιώνουν να ζήσουν
με αξιοπρέπεια-ισότητα-δικαιοσύνη

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Συνεχής προτεραιότητα μας η στήριξη
του γυναικείου εργατικού δυναμικού

Ο

ι διαρκείς αγώνες και προσπάθειες
του γυναικείου κινήματος και οι
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις
αναβάθμισαν σαφώς ριζικά τη θέση
της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.
Εντούτοις, αγωνιζόμαστε σε ένα αγώνα
άνισο, δύσκολο και χωρίς τέλος. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται
κάθε χρόνο εκατοντάδες κρούσματα
βίας, κακομεταχείρισης και σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης
κατά των γυναικών. Επιπλέον, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα και
επηρεάζει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των γυναικών και των οικογενειών
τους, για αυτό και τα αμέσως επόμενα
Σχέδια για εργοδότηση ανέργων θα
εστιάσουν και στις γυναίκες.
Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες
που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα,
θέτουμε ως βασική προτεραιότητα της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη συνεχή στήριξη του γυναικείου φύλου και τη διασφάλιση της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε
όλους τους τομείς. Έχουμε την πεποίθηση ότι, προωθώντας την ισότητα,
επενδύουμε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και γενικά στην ευημερία
του συνόλου. Ως εκ τούτου, δίνουμε
μεγάλη βαρύτητα τόσο στη βελτίωση
του νομοθετικού πλαισίου όσο και στην
υλοποίηση νέων μέτρων που στοχεύουν
στην ίση μεταχείριση των δύο φύλων
και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Στα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο

Εργασίας έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού νομοθετικού
πλαισίου και έχουμε εναρμονίσει πλήρως την εσωτερική μας νομοθεσία με
τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας. Στο
πλαίσιο αυτής της προστασίας, περιλήφθηκαν στην νομοθεσία μας οι ακόλουθοι Νόμοι:
• O Νόμος για την Προστασία της
Μητρότητας,
• Ο Νόμος για την Ίση Μεταχείριση
Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση,
• Ο Νόμος για την Γονική Άδεια και
Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας, και
• Ο Νόμος για την Ίση Αμοιβή Μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης
Αξίας.
Το Υπουργείο, υλοποιώντας τους στόχους της παρούσας Κυβέρνησης, έχει
επίσης τροχοδρομήσει το θέμα της
πληρωμένης Άδειας Πατρότητας,
καθώς και της Σύνταξης Χηρείας σε
άντρες, δύο ζητήματα εξίσου σημαντικά για την ισότητα των φύλων.
Η νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των δύο φύλων από μόνη
της δεν αρκεί. Για αυτόν τον λόγο,
εφαρμόζονται τόσο προληπτικές, όσο
και κατασταλτικές δράσεις, με αρμοδιότητες όπως τη λήψη και διερεύνηση
καταγγελιών για θέματα διάκρισης
λόγω φύλου και προστασίας της
μητρότητας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δέσποινα Ησαια, γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ

Η ΣΕΚ δεν κλείνει τα μάτια
δεν προσπερνά αδικίες

Η ΣΕΚ αξιώνει τάχιστη εφαρμογή
του πλαισίου που προάγει την ισότητα

Ο

ι γυναίκες
δημιουργούνται. Ισχυρά στερεότυπα
αποτελούν
που είναι εμπεδωμένα στις συνειδήσεις
την πιο ευάμας δεν αφήνουν εύκολα τη γυναίκα
λωτη κοινωνιεργαζόμενη να πάρει την απόφαση να
κή
οµάδα,
καταγγείλει τέτοια περιστατικά
αυτήν
που
Άξιον αναφοράς, το έλλειμμα που
υπόκειται
υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία από
συνήθως
σε
την απουσία
Κώδικα Σεξουαλικής
διακρίσεις και αυτήν που βάλλεται
Παρενόχλησης.
περισσότερο όταν η κοινωνία στην
Σε ένα κράτος που απειλείται από την
οποία ζει βρίσκεται σε κατάσταση κρίσυρρίκνωση πληθυσμού, η μητρότητα
σης. Βαθύτερο το φορτίο της αδικίας εις
αποτελεί
σοβαρό
βάρος του γυναικείου
εμπόδιο, «μειονέκτηφύλου, βαθύτερη και η
√ Η πολιτεία ας ηγηθεί
μα» για τον εργασιακό
ευθύνη της διεκδίκηενός κοινωνικού αγώνα μέσα από χώρο. Οι απολύσεις
σης. Κανείς δεν πολετον οποίο να ενδυναμωθεί η θέληση εγκύων γυναικών διαμάει τις μάχες που μας
δέχονται η μια την
αφορούν
καλύτερα των εργαζομένων να αξιώνουν την
άλλη κατά παράβαση
εφαρμογή των νομοθεσιών που
από τον δικό μας
της νομοθεσίας, αφού
προάγουν την ισότητα
εαυτό, καλύτερα από
μερίδα
εργοδοτών
εμάς. Ειδικότερα εμείς
θεωρεί την εγκυμοσύνη
οι συνδικαλιζόμενες γυναίκες έχουμε
κόστος για την επιχείρηση.
καθήκον να αξιώνουμε ισότιμης μεταΣοβαρή διάκριση διάχυτη στην ευρωχείρισης στον χώρο εργασίας μας, να
παϊκή κοινωνία - αποτελεί και η ανισόαξιώνουμε τον σεβασμό, αλλά και να
τητα στις αμοιβές. Διάκριση πότε
τολμούμε να καταγγέλλουμε την όποια
εμφανής και πότε αθέατη. Ίδια προσόενέργεια αντιβαίνει
ντα, ίδια εργασία ίδιες ευθύνες, αλλά
Πληθώρα καταγγελιών βρίσκονται ενώδιαφορετικός μισθός. Χωράει κάτι
πιον των θεσμών για σεξουαλική παρετέτοιο στη λογική της κοινωνικής δικαινόχληση στον χώρο εργασίας. Γυναίκες
οσύνης; Το Συνδικαλιστικό Κίνημα
εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα τολπρέπει να είναι συμπαραστάτης και
μούν περισσότερο, σύμφωνα με τα
συνδημιουργός αυτού του αγώνα που
στοιχεία της Επιτροπής Ισότητας και
θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της
θέσης της γυναίκας στην κυπριακή κοιτης Επιτρόπου Διοικήσεως, να προχωνωνία, για εξάλειψη των διακρίσεων.
ρήσουν σε καταγγελία.
Η πορεία, αν και δύσκολη, είµαι σίγουΠληθώρα ακόμη περιστατικών εργαρη ότι στη βάση ενός ειλικρινούς, αµοισιακού εκφοβισμού και υποτίμησης
βαίου και ουσιαστικού διαλόγου, θα
έρχονται ενώπιον του Συνδικαλιστικού
ευοδωθεί, ώστε να πετύχουµε τους στόΚινήματος ζητώντας από εμάς καθοχους που ονειρευόμαστε. Την κοινωνία
δήγηση στα εργατικά προβλήματα που
που μας αξίζει.
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ΣΕΚ αξιώνει από την πολιτεία Κράτος και Βουλή - να δράσει
καταλυτικά στην εμπέδωση Ίσων
Ευκαιριών στην εργασία και στην κοινωνία, για άνδρες και γυναίκες, και
διεκδικεί την υιοθέτηση δραστικότερων
πολιτικών, αλλά και την εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου που προάγει
την Ισότητα.
Αυτά τόνισε με έμφαση στον πρόεδρο
της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη αντιπροσωπεία του Τμήματος Εργαζομένων Γυναιών ΣΕΚ την Τετάρτη 8 Μαρτίου συνοδευόμενη από το γγ. της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα.

Τόσο ο γ.γ. της ΣΕΚ όσο και η γραμματέας του τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών Δέσποινα Ησαϊα κάλεσαν
τον πρόεδρο της Βουλής να εγκαινιάσει
έναν κύκλο συζητήσεων στις αρμόδιες
κοινοβουλευτικές επιτροπές για να
εξεταστούν οι λόγοι
διαώνισης των δια√ Η Ισότητα
κρίσεων.

δικαίωμα αυτό.
Παράλληλα, πάγιο αίτημά μας παραμένει η εισαγωγή του θεσμού της Άδειας Πατρότητας, που αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

•

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση
της Νομοθεσίας για τη Μητρότητα. Η
ΣΕΚ έχει εγκαινιάσει από τον περασμένο Ιούνιο εκστρατεία ενημέρωσης, με
την ανάρτηση αφισών που αναγράφουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας σε Ιδιωτικές Κλινικές και Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Η πολιτεία οφείλει να δώσει έμφαση
στην ενημέρωση των εργαζομένων
στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας, αφού καταγράφεται μέσα από
έρευνες, πως ένα μεγάλο ποσοστό
εργαζομένων δε γνωρίζει
τις κείμενες
νομοθεσίες. Τόσο η
των Φύλων
Επίτροπος Διοίκησης
δεν θα επιτευχθεί χωρίς
Στο υπόμνημα γίνεται
όσο και η Επιτροπή
ισχυρή πολιτική δέσμευση
ιδιαίτερη αναφορά σε
Ισότητας, λαμβάνουν
και οικονομική στήριξη
«4» πυλώνες που
ετήσια αριθμό παραείναι σημαντικοί για
πόνων που σίγουρα
την προαγωγή της ισότητας. Ο πρόεδεν αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του
δρος της Βουλής δεσμεύτηκε να εξετάπροβλήματος.
σει τα ζητήματα που έχουν τεθεί από
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο για άρση
τη ΣΕΚ επισημαίνοντας παράλληλα
της οποιασδήποτε αδικίας που δημιπως επιβάλλεται να παρθούν μέτρα
ουργείται από τη μείωση του σχετικού
για να σμικρυνθεί το χάσμα μεταξύ
κονδυλιού, ζητούμε τη δική σας στήριΔημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
ξη και υποστήριξη που πιστεύουμε ότι
• ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
θα είναι καταλυτική. Η προώθηση της
Οι αμοιβές των δύο φύλων παραμέΙσότητας απαιτεί μεταρρυθμίσεις σε
νουν σε σοβαρή ανισορροπία . Οι
οργανωτικό και στρατηγικό πλαίσιο.
γυναίκες τείνουν να απασχολούνται σε
Ο ρόλος των Συνδικάτων θα πρέπει να
χαμηλά αμειβόμενους τομείς και επαγδιατηρηθεί και όπου χρειάζεται να ενιγέλματα, με συνέπεια να λαμβάνουν
σχυθεί.
χαμηλές αμοιβές.
• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ
Το μισθολογικό χάσμα στην Κύπρο
αγγίζει το 14,2%, παρά την υφιστάμενη νομοθεσία περί Ίσης Αμοιβής που
απαγορεύει ρητά το χάσμα για Εργασία Ίσης Αξίας αλλά και για Εργασία
Όμοιας Αξίας.

• ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για
λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος, είναι η
μoναδική νομοθεσία που προάγει τη
συμφιλίωση με δικαιούχους γυναίκες
και άνδρες.
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη άδεια
παρέχεται άνευ απολαβών, περιορίζει
σημαντικά τη χρήση της, ενώ λαμβάνεται στην πλειονότητα από γυναίκες
που αμείβονται χαμηλότερα από τους
άνδρες, για να περιοριστεί η απώλεια
οικογενειακού εισοδήματος.
Αίτημά μας είναι όπως η συγκεκριμένη
άδεια επιδοτηθεί, είτε πλήρως, είτε
μερικώς, για να αποτελεί κίνητρο και
για τους άνδρες να αξιοποιούν το

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ

Στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
παρατηρούνται σοβαρά κρούσματα
σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας και
εργασιακού εκφοβισμού.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών έχει
ετοιμάσει Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και βίας στην εργασία, τον
οποίο προτίθεται να ενσωματώσει ως
παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας. Η απουσία τέτοιου Κώδικα,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα αποτελεί σημαντικό κενό, αφού ο νόμος περί Ίσης
Μεταχείρισης στην Απασχόληση και
Επαγγελματική Εκπαίδευση υποχρεώνει τους εργοδότες στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για αποφυγή απαράδεκτων φαινομένων.
Η συμβολή της Βουλής στη δημιουργία
ενός τέτοιου κώδικα μπορεί και πρέπει
να είναι άμεση και ουσιαστική.
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Προσοχή:Το χρόνιο
άγχος μας παχαίνει
• Επιβεβαιώνεται από νέες μελέτες
Βρετανών ερευνητών

Ε

ίναι αυταπόδεικτο πως όταν βρισκόμαστε σε ψυχική αναστάτωση ή έχουμε άγχος τείνουμε να κάνουμε διατροφικές ατασθαλίες αναζητώντας ανακούφιση. Βρετανοί ερευνητές επιβεβαιώνουν αυτό που πρακτικά
έχουμε
όλοι διαπιστώσει: το χρόνιο
άγχος
μας
παχαίνει.
Σύμφωνα
με
στοιχεία
που
δημοσίευσαν
στο επιστημονικό
έντυπο
Obesity επιστήμονες του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου, έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση 2.527 άνδρες και
γυναίκες 50 ετών και άνω, ποσοτικοποιώντας τα επίπεδα του στρες στον οργανισμό τους με μέτρηση των
επιπέδων της κορτιζόλης, ορμόνης που σχετίζεται
άμεσα με το στρες.
Αφού συνυπολόγισαν την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το κάπνισμα, τον διαβήτη και άλλες παραμέτρους που μπορεί να συντείνουν στην παχυσαρκία, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο υψηλότερα ήταν τα
επίπεδα της κορτιζόλης, τόσο μεγαλύτερος ο Δείκτης
Μάζας Σώματος και η περίμετρος της μέσης. Επίσης
τα υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης σχετίστηκαν με
εμμένουσα παχυσαρκία.
Να σημειωθεί ότι η μέτρηση των επιπέδων της κορτιζόλης έγινε σε δείγματα άκρων τριχών 2 εκατοστών,
αντί των δειγμάτων ούρων ή σάλιου που μπορεί να
παρουσιάζουν διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τρίχες παρέχουν ασφαλέστερη εικόνα για τα
επίπεδα του στρες στον οργανισμό σε εύρος χρόνου.
«Αν και δεν είναι πάντα εφικτό να περιορίσει ή να
εξαλείψει κανείς το στρες από την καθημερινότητά
του μπορεί να κάνει προσπάθεια να το ελέγξει. Αλλά
ακόμα και η επίγνωση ότι έχουμε στρες μπορεί να μας
βοηθήσει να προσέξουμε τη διατροφική μας συμπεριφορά και να αποτρέψουμε τη συσσώρευση περιττών
κιλών», εξηγεί η Δρ Σαρα Τζάκσον, κύρια συγγραφέας
της μελέτης.

Επαγγελματίες Οπλίτες:

Νέες προσλήψεις τον Μάιο
• Δικαίωμα για αίτηση και σε γυναίκες

Μ

έσα στον Μάιο αναμένεται να γίνει η νέα προκήρυξη για νέες προσλήψεις Επαγγελματίων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά σύμφωνα με ρεπορτάζ της
εφημερίδας Πολίτης.
Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά μετά την αποχώρηση ατόμων που είχαν προσληφθεί με την πρώτη
προκήρυξη.
Όσοι από τους ΣΥΟΠ που εργοδοτούνται τώρα στην
Εθνική Φρουρά θέλουν να αποχωρήσουν μπορούν να
το κάνουν μέχρι τον Απρίλιο χωρίς καμία επίπτωση.
Με τη νέα προκήρυξη θα προσληφθεί συγκεκριμένος
αριθμός οπλιτών που θα κληθούν να υπηρετήσουν σε
συγκεκριμένες περιοχές. Θα ξέρουν δηλαδή εκ των
προτέρων όσοι προσληφθούν που θα υπηρετήσουν.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα έχουν πλέον
δικαίωμα και
γυναίκες
να
κάνουν αίτηση
οι οποίες όμως
όπως σημειώνεται θα στελεχώσουν μάχιμες μονάδες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

• Γιορτάστε την Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή με έξυπνες κινήσεις υπέρ της τσέπης σας

Σε περιόδους κρίσης η οικονομική περισυλλογή
θεωρείται αναγκαία πράξη

Η

κρίση ακόμη είναι εδώ δείχνοντας επιδεικτικά τα δόντια της.
Τα πλείστα νοικοκυριά υποφέρουν.
Ώρα λοιπόν να κλείσουμε την
κάνουλα των περιττών εξόδων,
τουλάχιστον μέχρις ότου έλθουν
καλύτερες μέρες. Με αυτό το σκεπτικό μπορούμε να τονώσουμε τα
οικονομικά μας με απλές καθημερινές κινήσεις.

διαφημίσεις ή τις σελίδες τους ότι
το τάδε κατάστημα έχει τις πάνες
του μωρού σας ή το αγαπημένο
σας απορρυπαντικό ρούχων ή
πιάτων στη μισή τιμή, σπεύσατε –
και μάλιστα αγοράστε περισσότε-

«στην άκρη» κάθε μήνα, συνεχίζετε
-αν μέσω κρίσης- να θεωρείτε
λογικό να δίνετε 120 ευρώ για ένα
άρωμα, συσκευασίας 50ml; Ναι,
μυρίζει υπέροχα και ταιριάζει
τέλεια στην επιδερμίδα σας και έχει

• 5+1 καθημερινά
έξοδα που μπορούμε
να αποφύγουμε

ένα εντυπωσιακό μπουκαλάκι που
πραγματικά στολίζει το μπουντουάρ σας, όμως… σκεφτείτε το: Είναι
απλά ένα άρωμα και κοστίζει σχεδόν όσα χρήματα δίνετε κάθε μήνα
για ρεύμα!

Στα τρόφιμα
Είτε πρόκειται για φαγητά που
μαγειρέψαμε, αλλά δεν τρώμε και
πετάμε, είτε για τρόφιμα που έχουμε αγοράσει και δεν καταναλώνουμε μέχρι την ημερομηνία λήξης,
άρα χαλάνε, δεν είναι λίγες οι
φορές που κι εμείς οι ίδιοι θυμώνουμε με τον εαυτό μας με αυτή την
πολύ κακή μας συνήθεια. Μια καλή
ιδέα για να την «κόψουμε», είναι
αφενός να ψωνίζουμε λιγότερα για την ακρίβεια, μόνο τα απαραίτητα - από το σούπερ μάρκετ,
καθώς και να μαγειρεύουμε μικρότερες ποσότητες φαγητού. Επίσης,
σημαντικό είναι να κοιτάμε τις
τιμές πριν αγοράσουμε ένα τρόφιμο και να το συγκρίνουμε με άλλες
Στη συνδρομή του γυμναστηρίου
Όσο χαμηλή κι αν την βρήκατε, όσο
αποφασισμένοι κι αν είστε ότι θα
πηγαίνετε 3 φορές την εβδομάδα…
ξανασκεφτείτε το. Αφού το ξέρετε
καλά μέσα σας ότι σε 3 μήνες θα
σταματήσετε και θα είναι ζήτημα
αν έχετε πάει 10 φορές. Είναι γεγονός ότι μερικές φορές για να αναγκαστούμε να κάνουμε κάτι πρέπει
να το πληρώσουμε. Κι αν πραγματικά παραμείνετε πιστοί στο
ραντεβού σας στη Zumba, σας
βγάζουμε το καπέλο! Αν, όμως,
έχετε υπάρξει θύμα του καλού μάρκετινγκ των γυμναστηρίων και στο
παρελθόν, δώστε μια ευκαιρία στο
τρέξιμο. Είναι δωρεάν και θα σας
φέρει εξίσου καλά αποτελέσματα.
Στο γεγονός ότι δεν εκμεταλλευόμαστε σωστά τις προσφορές
Οι περισσότερες υπεραγορές
κάνουν κατά καιρούς σημαντικότατες προσφορές σε «ακριβά» είδη,
π.χ. σε απορρυπαντικά και πάνες.
Μην τις αψηφάτε. Όταν ενημερώνεστε, για παράδειγμα, από τις

ρα του ενός πακέτα. Μακροπρόθεσμα θα έχετε κάνει σημαντική οικονομία.
Στα προγράμματα κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας, διαδίχτυο,
συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λ.π.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι
διαρκώς σε επαγρύπνηση σχετικά
με το πόσα χρήματα ξοδεύεις κάθε
μήνα για όλα τα παραπάνω,
συγκριτικά με το πόσα ξοδεύουν οι
φίλοι και οι γνωστοί σε αντίστοιχες παροχές και τι προσφορές
«τρέχουν» κάθε τόσο από τις εταιρίες επικοινωνιών. Μπορείτε,
όμως, τουλάχιστον κάθε φορά που
ανανεώνετε τη συνδρομή σας να το
ψάχνετε λίγο παραπάνω, αλλά και
να επιδίδεστε σε «παζάρια» με την
εκάστοτε εταιρία, γιατί θα εκπλαγείτε από το πόσα χρήματα μπορεί
να γλιτώσετε.
Στα επώνυμα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς
Ακόμα κι αν έχετε μια σχετική οικονομική άνεση και σας περισσεύουν
κάποια χρήματα για να βάζετε

Στο χαρτί κουζίνας
και στα καθαριστικά
Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό,
όμως αν είστε από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν χαρτί
κουζίνας για το παραμικρό, π.χ.
για να σκουπίζετε τα πιάτα ή τα
χέρια σας ή για να καθαρίζετε τα
πάντα στο σπίτι, το πιθανότερο
είναι ότι χρειάζεστε 2-3 μεγάλα
ρολά την εβδομάδα (μπορεί να λέμε
και λίγα). Αυτό σε χρήματα μεταφράζεται περίπου στα 6-7 ευρώ
ανά εβδομάδα. Από την άλλη, αναθεωρήστε ως προς τα καθαριστικά
του σπιτιού σας: Συγκρίνετε τιμές
στα απορρυπαντικά ρούχων που
βρίσκετε στα σούπερ μάρκετ και σε
αυτά που πωλούνται στις αποθήκες χαρτικών - καθαριστικών.
Μήπως χρησιμοποιείτε υπερβολική
ποσότητα; Όσο για τα απολυμαντικά της κουζίνας, ξέρατε ότι το
ξύδι, το λεμόνι και η σόδα μπορούν
να κάνουν εξίσου καλή δουλειά γλιτώνοντάς σας και από τα
πολλά χημικά;

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Στεγαστικό και φοιτητικό δάνειο με την ίδια υποθήκη

Ο

Οργανισμός Χρηματοδότησης
Στέγης, ΟΧΣ, σχεδιάζει διεύρυνση των υπηρεσιών του με αιχμή
την παραχώρηση Στεγαστικού και
φοιτητικού δανείου με την ίδια
υποθήκη
Ο Πρόεδρος του Σταύρος Αγρότης
δήλωσε ότι έχουν ετοιμαστεί κανονισμοί που θα «διευρύνουν σε
κάποιο μικρό βαθμό τους τομείς
δραστηριότητας του Οργανισμού
ώστε να παρέχει και χρηματοδότηση για τις ανάγκες της οικογένειας
μεσαίου και χαμηλού εισοδήματοςμε κύριο στοιχείο την παραχώ-

ρηση φοιτητικών δανείων.»
Στο επίκεντρο θα εξακολουθήσει να
είναι η παραχώρηση στεγαστικών
δανείων αλλά κύριο κομμάτι της

διεύρυνσης θα είναι το φοιτητικό
δάνειο, υπογράμμισε.
Ως παράδειγμα, ο κ. Αγρότης είπε
ότι αν ένα νεαρό ζευγάρι κάνει
δάνειο από τον ΟΧΣ για να αγοράσει ένα διαμέρισμα των €100.000,
το οποίο θα μπει ως υποθήκη, σε
20 χρόνια το υπόλοιπο του δανείου
θα είναι πολύ πιο χαμηλό δίνοντας
τη δυνατότητα στο συγκεκριμένο
ζευγάρι με βάση την ίδια υποθήκη
να αυξήσει το δανεισμό του μέσω
της σύναψης φοιτητικού δανείου
για τις σπουδές των παιδιών του.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
σε τακτική του συνεδρία
την 9η Μαρτίου 2017, συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω
θέματα και αποφάσισε τα
εξής:
- Χαιρετίζει την ουσιαστική
παρέμβαση του προέδρου Αναστασιάδη στο θέμα της προώθησης του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓΕΣΥ) και εκφράζει την
ικανοποίηση του γιατί τόσο ο
πρόεδρος όσο και ο αρμόδιος
υπουργός υποστηρίζουν την
εισαγωγή μονοασφαλιστικού
σχεδίου υγείας, με αναβαθμισμένο το ρόλο του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας.
Χαιρετίζει ακόμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΣΕΚ στη
σύσταση της Κοινωνικής Συμμαχίας, η οποία μέσα από τη
στοχευμένη
δραστηριότητα
της, δημιούργησε ακόμα ένα
σοβαρό υπόβαθρο προώθησης
του ΓΕΣΥ και καλεί τη Βουλή
χωρίς αναβλητικότητα και
κωλυσιεργία να ψηφίσει τα
σχετικά νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της, ώστε να
τηρηθούν και τα χρονοδιαγράμματα που τέθησαν στη
σύσκεψη του προεδρικού στην
παρουσία των πολιτικών
αρχηγών.
Όσον αφορά το θέμα των
συνεισφορών αυτές πρέπει να

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ
Υποδεικνύει πως, στην πρώτη
γραμμή της τουριστικής και
ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα
πρέπει να απασχολούνται
Κύπριοι, καλά καταρτισμένοι,
που μπορούν να προωθήσουν
το κυπριακό τουριστικό προϊόν, το οποίο βεβαίως χρήζει
και ποιοτικής αναβάθμισης.
Ήδη η αλόγιστη απασχόληση
ανειδίκευτου αλλοδαπού προσωπικού συνέβαλε τα μέγιστα
στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και στην
πλήρη απορρύθμιση των όρων
εργοδότησης στα ξενοδοχεία.
Παράλληλα πρέπει να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και
μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική πολιτική στόχευση να
προσελκυσθούν τουρίστες και
από νέες αγορές.
- Διατυπώνει την ισχυρή
άποψη πως, πρέπει τάχιστα
να συγκληθεί από τον υπουργό
Οικονομικών η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
(Σ.Ο.Ε.), ώστε να βρεθούν στο
ίδιο τραπέζι διαλόγου ταυτόχρονα κυβέρνηση, εργοδότες
και συντεχνίες για μια εφ’ όλης
της ύλης συζήτηση, (με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη),
για το παρόν και το μέλλον της

ξης, η πραγματική οικονομία
απειλείται από την ψηλή ανεργία καθώς επίσης και από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα
υπάρχει με την ανεργία των
νέων και την μακροχρόνια

κυπριακής οικονομίας.

- Η ΣΕΚ έχει κατέλθει με πνεύμα
καλής διάθεσης και καταθέτοντας συγκεκριμένες απόψεις,
ζητώντας να ολοκληρωθεί,
μέσα σε πνεύμα συναίνεσης
και μακριά από ακρότητες, ο
διάλογος για το θέμα της
Αυτόματης
Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Ο
θεσμός πρέπει να επανέλθει σε
τρόπο που θα αποκαθιστά
πλήρως την αγοραστική δύναμη των μισθών από τον πληθωρισμό και η επαναφορά του
θα πρέπει να γίνει χωρίς να
δημιουργηθούν οποιεσδήποτε
μειώσεις στους μισθούς των
εργαζομένων.

- Εκφράζει αγωνία γιατί τα
τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
το φαινόμενο της αδήλωτης
εργασίας σχεδόν σε όλο το
φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και καλεί τη Γενική Εισαγγελία να επισπεύσει
το νομοτεχνικό έλεγχο σχετικού
κυβερνητικού νομοσχεδίου που
βρίσκεται ενώπιον της και το
οποίο αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου στα πλαίσια
του Εργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος.

- Χαιρετίζει την απόφαση της
κυβέρνησης για τη δημιουργία
υφυπουργείου Τουρισμού. Το
συνδικαλιστικό κίνημα εκφράζει την ετοιμότητα του να συμβάλει με τις γνώσεις και τις
εμπειρίες του στη διαμόρφωση
της νέας τουριστικής στρατηγικής.

Η Σ.Ο.Ε. παρά το ότι είναι
θεσμοθετημένο όργανο Κοινωνικού διαλόγου, συνήλθε για
τελευταία φορά στις 5 Σεπτεμβρίου 2013.

Απαιτούμε το νομοσχέδιο να
κατατεθεί στη βουλή άμεσα και
να ψηφιστεί σε νόμο έτσι ώστε
να συμβάλει θετικά στην αναχαίτιση του προβλήματος και
στην ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας.
- Παρά το γεγονός ότι, η
κυπριακή οικονομία για επτά
συνεχόμενα τρίμηνα καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυ-

- Καλεί τον υπουργό Οικονομικών να καλέσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινωνικό διάλογο με στόχο, πάντοτε στο

• Οι Σύνεδροι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για
την ανοδική πορεία που κατέγραψε το Κίνημα το 2016
διανοίγοντας ευοίωνες προοπτικές για το αύριο
ανεργία, όπου σε μέσους
όρους το 2016, σχεδόν ένας
στους δύο ήταν άνεργος για
διάστημα πέραν των 12
μηνών.
Καλείται η κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες
για τον περιορισμό της ανεργίας και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να προ-

χωρήσει σε πιο δραστικές αναπτυξιακές πολιτικές που θα
δημιουργούν νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας π.χ. επίσπευση σειράς αναπτυξιακών
έργων που εξήγγειλε ανά
επαρχία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

καθοριστούν με τρόπο που θα
διατηρείται η ποσοστιαία
αναλογία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, όπως προβλέπεται και στο νόμο του
2001.

συμβάσεων έχει ανανεωθεί με
παροχή μισθολογικών αυξήσεων.

- Εκφράζει την ικανοποίηση
του γιατί σταδιακά υλοποιείται η πολιτική του συνδικαλιστικού κινήματος για επαναφορά μισθών και άλλων
ωφελημάτων στα προ κρίσης
επίπεδα, και τονίζει πως, είναι
σημαντικό το γεγονός ότι,
αρκετός αριθμός συλλογικών

πλαίσιο των οικονομικών
δυνατοτήτων του τόπου, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση
μιας γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης προς την
κατεύθυνση της δικαιότερης
κατανομής του εθνικού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η οικονομική κρίση έχει
πλήξει περισσότερο τους

μισθωτούς και έχει αυξήσει τις
κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει
να μελετηθεί η δυνατότητα μείωσης της φορολογίας στα
καύσιμα και να εισαχθούν
λογικές και πολιτικές πράσινης φορολογίας, στα πρότυπα
των όσων ισχύουν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
- Εκφράζει για πολλοστή φορά
την ανησυχία του για τη χαμηλή παραγωγικότητα που
παρατηρείται στην Κύπρο και
καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο
και τους εργοδότες μέσα από

11

διάλογο με το συνδικαλιστικό
κίνημα, να εκπονήσουν πολιτικές για αύξηση της. Η χαμηλή
παραγωγικότητα αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής
οικονομίας και όσο δεν εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.
Η πολιτική αδράνεια και η
αδιαφορία που επιδεικνύεται
για αυτό το κορυφαίο ζήτημα
τα τελευταία πολλά χρόνια
είναι προκλητικά απαράδεκτη.
- Χαιρετίζει το γεγονός ότι
διαφαίνεται θετική αξιολόγηση
του ρόλου που διαδραμάτισε
το συνδικαλιστικό κίνημα σε
όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, τόσο από την
πολιτική ηγεσία, όσο και από
τους ίδιους τους εργαζόμενους
και το σύνολο της κοινωνίας.
Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και μέσα από το

γεγονός ότι, ήδη η ΣΕΚ έχει
πετύχει σημαντική οργανωτική
ανάπτυξη η οποία παρουσιάζει ουσιαστική αύξηση μελών.
Η δυναμική αυτή, δίνει περισσότερη ώθηση στη ΣΕΚ για
εντατικοποίηση της προσπάθειας για επίτευξη του στόχου
της επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας, της μεγαλύτερης προστασίας των εργαζομένων και της δημιουργίας
περισσότερων αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας αναχαιτίζοντας τα προβλήματα της
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού.

Κυπριακό Πρόβλημα
Τέλος το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ ασχολήθηκε
και με τις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα και
διατυπώνει τις εξής απόψεις:
«Μετά το πρόσφατο αδιέξοδο στις συνομιλίες
για λύση του κυπριακού, η κατάσταση είναι
εξαιρετικά δύσκολη. Αυτή την εποχή βιώνουμε
ακόμα μια αποτυχημένη προσπάθεια ειρηνικής
διευθέτησης του προβλήματος.
Δυστυχώς 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.
Να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η συνεργασία ανάμεσα σε Λευκωσία και Αθήνα, γιατί

αυτή η 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 απελευθερώνει και θα επανενώνει τον τόπο, θα αντέχει στο χρόνο, θα στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό
κεκτημένο και θα σέβεται τα ανθρώπινα και
συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των νομίμων
κατοίκων.
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».
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Άγρυπνες νύχτες
Οι ελέφαντες κοιμούνται λίγο και στα όρθια

Λ

Απίστευτο αλλά αληθινό

έμε ότι κάποιος έχει
μνήμη ελέφαντα, αλλά
θα πρέπει επίσης να λέμε
ότι έχει αϋπνία ελέφαντα.
Οι αφρικανικοί ελέφαντες
που ζουν ελεύθεροι στη
φύση κοιμούνται κατά μέσο
όρο μόνο δύο ώρες τη μέρα,
λιγότερο από κάθε άλλο
θηλαστικό ζώο της ξηράς.
Συχνά περνάνε σχεδόν δύο
μέρες χωρίς να κοιμηθούν
καθόλου, ενώ το μεγαλύτερο
μέρος του λιγοστού ύπνου
τους τον περνούν στα όρθια,
αποκαλύπτει η πρώτη έρευνα του είδους της.

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή Πολ Μάνγκερ της Σχολής Ανατομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου του Γουιτγουότερσραντ της Νότιας Αφρική, αναφέ-

46 συνεχόμενες ώρες, στη διάρκεια των οποίων ταξιδεύει αποστάσεις έως 30 χιλιομέτρων,
πιθανώς επειδή δεν βρίσκει την
ησυχία του εξαιτίας των λιονταριών και των λαθροκυνηγών.

ρουν στην επιθεώρηση PLoS One,
παρακολούθησαν συνεχώς επί 35
μέρες δύο θηλυκούς ελέφαντες
στη Μποτσουάνα.
Οι επιστήμονες είχαν προηγουμένως εμφυτεύσει στην προβοσκίδα
του κάθε ελέφαντα μια συσκευή
καταγραφής της δραστηριότητάς
του, ενώ του είχαν περάσει και
ένα κολάρο με GPS και γυροσκόπιο, ώστε να παρακολουθούν
πότε ξάπλωνε.
Διαπιστώθηκε ότι ένας ελέφαντας μπορεί να μείνει ξύπνιος για

Οι επιστήμονες ξύνουν το κεφάλι
τους πάντως πώς τα καταφέρνει
ο ελέφαντας με τόσο λίγο ύπνο.
Το θέμα θα μελετηθεί περαιτέρω
με αρσενικούς ελέφαντες. Ένα
παράδοξο που χρειάζεται διερεύνηση, είναι ότι ο ύπνος σχετίζεται
με την εμπέδωση της μνήμης,
αλλά ο ελέφαντας καταφέρνει να
έχει θαυμάσια μνήμη, χωρίς να
κοιμάται πολύ.
Μετά τον ελέφαντα, το ζώο που
κοιμάται λιγότερο, είναι μάλλον
το άλογο, που συνήθως δεν
ξεπερνά τις τρεις ώρες τη μέρα.

Κύπρια παρακολουθεί την πλοήγηση δορυφόρου
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστήματος

Κ

ύπρια καρδιολόγος, η
Χαρίκλεια Ολυμπίου,
είναι ανάμεσα σε εκείνους
που επιλέγηκαν από τον
Ευρωπαϊκό
Οργανισμό
Διαστήματος (ΕΟΔ) για να
παρακολουθήσουν
την
πλοήγηση του δορυφόρου
Sentinel-2Β στο διάστημα.
Η εκτόξευση έγινε στις 3.49
τα
ξημερώματα,
ώρα
Κύπρου, από τον διαστημικό σταθμό Spaceport στην Κουρού, της Γαλλικής Γουιάνας.

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκείνα που διαδραματίζονται στη
διήμερη εκδήλωση Sentinel2Go. Οι
επιλεγόμενοι θα βιώσουν μια
μοναδική εμπειρία και θα γνωρίσουν τους ειδικούς που ασχολού-

Μόλις μία ώρα αργότερα, το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών
Επιχειρήσεων
(ESOC)
στο
Darmstadt της Γερμανίας, όπου
βρίσκεται και η Κύπρια, ανέλαβε
τον έλεγχο του δορυφόρου.

νται με το εν λόγω πρόγραμμα
καθώς και τους επιστήμονες του
ΕΟΔ.

Η εκτόξευση του Sentinel-2Β υπάγεται στο πρόγραμμα Copernicus.
Η κ. Ολυμπίου και όσοι επιλέχθηκαν μαζί της, βρίσκονται στη γερμανική πόλη αναλαμβάνοντας τον
ρόλο του παρατηρητή, ο οποίος
παρακολουθεί, καταγράφει και
αναμεταδίδει συνεχώς από τα

Ο ΕΟΔ είναι διεθνής οργανισμός
και αποτελείται από 22 κράτημέλη. Συντονίζοντας τους χρηματο-οικονομικούς και πνευματικούς πόρους των μελών της,
μπορεί να αναλάβει προγράμματα και δραστηριότητες πολύ πιο
απαιτητικές από τις δυνατότητες

κάθε ευρωπαϊκής χώρας μεμονωμένα. Το μόνιμο προσωπικό που
στελεχώνεται σε αυτόν αριθμεί
περίπου 2.000 άτομα και χρηματοδοτείται από την οικονομική
συμβολή όλων των μελών του, η
οποία υπολογίζεται σύμφωνα
με το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν της κάθε χώρας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός πως η ανά κεφαλή
επένδυση κάθε Ευρωπαίου
στο διάστημα είναι πολύ
μικρή, αφού κατά μέσο όρο
κάθε πολίτης πληρώνει σε
φόρους για διαστημικές
δαπάνες σχεδόν όσο ένα εισιτήριο για τον κινηματογράφο.
Ο Οργανισμός Διαστήματος αποτελεί την πύλη της Ευρώπης στο
διάστημα. Αποστολή του είναι η
διαμόρφωση της ανάπτυξης των
δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων
με τον σκοπό αυτό, ώστε να προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες
της γηραιάς ηπείρου.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εντάξτε 8 τροφές στη
διατροφή σας
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ: Ένα νόστιμο λαχανικό με πολλά
αντιοξειδωτικά. Βοηθάει στην καταπολέμηση
χρόνιων παθήσεων και μπορεί
να κάνει την
επιδερμίδα σου
να φαίνεται πιο
νέα.

ΧΟΙΡΙΝΟ: Μπορεί να έχει κακή φήμη λόγω των λιπαρών,
που όμως συναντάμε συνήθως στο μπέικον.
Αν επιλέξεις τα σωστά κομμάτια από το χοιρινό
κρέας μπορείς να λάβεις άπαχη πρωτεΐνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο και σελήνιο.
ΤΥΡΙ COTTAGE: Είναι μια μεγάλη πηγή πρωτεϊνών
και ασβεστίου, καθώς μισό φλιτζάνι περιέχει περίπου 13 γραμμάρια πρωτεΐνης και 10% του ασβεστίου που χρειαζόμαστε καθημερινά.
ΑΓΡΙΑ BLUEBERRIES: Αυτά τα blueberries έχουν
υπερδιπλασιάσει αντιοξειδωτικά σε σχέση με
τασυνηθισμένα μούρα. Μπορείς να τα βρεις στην
αγορά σε κατεψυγμένη μορφή και να τα προσθέσεις
στα smoothies για κρεμώδη υφή.
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Τα θαλασσινά, τα ψάρια και τα
οστρακοειδή, είναι
μια καλή πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και περιέχουν
πολλά
θρεπτικά
συστατικά,
όπως
σίδηρο και ψευδάργυρο.
ΦΑΣΟΛΙΑ: Τα φασόλια είναι μια μεγάλη
πηγή
πρωτεϊνών,
φυτικών ινών, βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Η υψηλή
περιεκτικότητά τους σε ίνες, βοηθά στη μείωση
λίπους στην περιοχή της μέσης και στη βελτίωση
της πέψης.
ΡΟΔΙ: Ένα αντιοξειδωτικό φρούτο του φθινοπώρου
που θεωρείται superfood. Είναι γλυκό και σου αφήνει μια ευχάριστη - ξινή γεύση στο τέλος. Περιέχει
πολυφαινόλες, βιταμίνη C, κάλιο και φυτικές ίνες
και μπορείς να τα βρεις εύκολα αυτήν την περίοδο
στην αγορά.
ΚΑΝΕΛΑ: Η κανέλα είναι ένα καρύκευμα που συχνά
επιλέγουμε το φθινόπωρο ή το χειμώνα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να την επιλέγουμε όλο το χρόνο.
Έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Σοβαρά … αστειάκια
Πάει ένας γάιδαρος στον φούρνο και λέει στον
φούρναρη…

Σκωτία
Παιδιά με «σεσουάρ» στους δρόμους για
να επιβραδύνουν τους βιαστικούς οδηγούς!

Τ

ην κατάσταση στα χέρια τους
αποφάσισαν να πάρουν οι
κάτοικοι του χωριού Χόουπμαν
της Σκωτίας, προκειμένου να
κάνουν τους οδηγούς που περνούν από τον κεντρικό δρόμο να
κατεβάσουν ταχύτητες.
Οι κάτοικοι, μεταξύ των οποίων
και παιδιά, βγαίνουν στο δρόμο,
φορώντας τα φωσφορίζοντα
γιλέκα και με τα σεσουάρ ανά χείρας μιμούνται την αστυνομία που

τραυματιστεί σοβαρά ή και να
σκοτωθεί από την ιλιγγιώδη
ταχύτητα των οδηγών.

χρησιμοποιεί τα ραντάρ που
καταγράφουν υψηλές ταχύτητες.
Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται ότι θα μπορούσε κάποιος να

«Είναι πολύ επικίνδυνο ιδίως για
τα παιδιά που πηγαίνουν το
πρωί στο σχολείο» δήλωσε δημοτικός σύμβουλος της περιοχής.
«Αυτός είναι και ο λόγος που
μερικοί από τους κατοίκους έχουν
καταφύγει σε αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να κάνουν
τους οδηγούς να επιβραδύνουν».

«Ένα κιλό ψωμί»
Ο φούρναρης έχει χαζέψει και δεν κάνει τίποτα….
Ο γάιδαρος του ξαναλέει:
«Ένα κιλό ψωμί.»
Ο φούρναρης του το δίνει…
«Πόσο κάνει;»
«Τίποτα, κερασμένο».
«Ευχαριστώ» λέει ο γάιδαρος και φεύγει.
Ο φούρναρης αφού έφυγε ο γάιδαρος, κάθεται και
μονολογεί:
«Ένας γάιδαρος ήρθε και μου ζήτησε ψωμί, τι άλλο
θα δούμε σήμερα;»
Eκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά μέσα ο γάιδαρος και
του λέει:
«Μήπως έχεις και μια σακούλα γιατί είμαι με το
μηχανάκι;»
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(παν)έξυπνα τρικς για να τρως λιγότερο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Πώς μπορείς να «εξοντώσεις» τη λιγούρα για γλυκό;

Σ

ε ένα πρόγραμμα διατροφής
σημασία έχει όχι μόνο η ποιότητα άλλα και η ποσότητα της
τροφής . Και μόλις είπα τη μαγική
λέξη «ποσότητα», που είναι το
αδύνατό σου σημείο. Δεν αντέχεις
ούτε να μετράς το ψητό κοτόπουλο
σε γραμμάρια, ούτε και σου αρέσει,
ειδικά τις ημέρες που πεινάς πολύ.
Από την άλλη βλέπεις πως λόγω
του καθιστικού τρόπου ζωής οι
μερίδες που συνιστούν οι διαιτολόγοι είναι όλο και μικρότερες.
Άτιμες θερμίδες!
Πώς θα χάσεις εκείνα τα κιλάκια
που σε απασχολούν; Μην ανησυχείς, αφού υπάρχουν έξυπνες
τεχνικές που θα σε βοηθήσουν να
μειώσεις άμεσα την ποσότητα της
τροφής που καταναλώνεις χωρίς
καν να το καταλάβεις.
Πρώτα από όλα, μόλις καθίσεις
στο τραπέζι και πριν ξεκινήσεις
το κύριο γεύμα σου πιες 2 ποτήρια
νερό. Κατά ένα παράξενο τρόπο,
θα νιώσεις χορτάτη πολύ πιο γρήγορα. Έχει βρεθεί σε έρευνες πως
τα άτομα που έπιναν νερό πριν το
φαγητό τους, κατανάλωναν 20%
λιγότερη τροφή από αυτούς που
δεν το έκαναν. Ακόμα, με το που θα
ολοκληρώσεις το γεύμα σου, θα
βουρτσίσεις τα δόντια σου. Η
μέντα που υπάρχει στις οδοντό-

κρεμες όχι μόνο θα σου αλλάξει
την γεύση και θα σου καθαρίσει την
αναπνοή αλλά θα σου μειώσει την
επιθυμία για γλυκό μετά το γεύμα.
Διαβολικό; Κάτι θα ξέρουν και οι
κυρίες των πολυεθνικών που βλέπεις στις ταινίες που πριν καλά
καλά ολοκληρώσουν του γεύμα

τους τρέχουν στο μπάνιο με μία
οδοντόκρεμα ανά χείρας....
Ακόμα, χρησιμοποίησε μικρότερα
σκεύη στο φαγητό. Η κατανάλωση
φαγητού σε μικρά πιάτα χρησιμοποιώντας μικρά πιρούνια ή κουτάλια θα σε βοηθήσει να καταναλώσεις λιγότερες θερμίδες, να μασήσεις καλύτερα το φαγητό σου και
να χορτάσεις γρηγορότερα. Ναι,
πρέπει να το κάνεις!
Βάψε την κουζίνα σου μπλε. Οι
έρευνες έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο χρώμα μειώνει την πείνα.

Αντιθέτως, το κόκκινο αυξάνει την
επιθυμία για κατανάλωση περισσότερου φαγητού για αυτό και
είναι το χρώμα που κυριαρχεί στα
εστιατόρια τύπου (fast food). Αν
τώρα δεν σου μένει χρόνος και
χρήμα για ανακαίνιση της κουζίνας (λογικό ακούγεται) μπορείς να
τη γεμίσεις με μπλε διακοσμητικά,
όπως μπλε αλατιέρα, μπλε πετσέτες, μπλε βάζο με λουλούδια κτλ.
Και αν πάλι δεν είσαι τόσο οπτικός τύπος, δοκίμασε να τοποθετήσεις στην κουζίνα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό σου αρωματικά κεριά, αποσμητικά χώρου ή
αιθέρια έλαια με άρωμα πορτοκαλιού, βανίλιας και μπανάνας. Όσο
περίεργο και αν σου ακούγεται,
μάθε πως έχουν την ιδιότητα να
μειώνουν την πείνα. Μύρισε τα
πριν την μεγάλη επιθυμία για
γλυκό και… «σώθηκες»!
Ένα μυστικό για τις ημέρες που
είσαι μόνη σου στο σπίτι ή έστω με
την κολλητή σου( η οποία ναι μεν
θα γελάσει αλλά δε θα σε παρεξηγήσει). Δοκίμασε να φας με το
αντίθετο χέρι, καθώς αυτό θα σε
κάνει να μη τρως λαίμαργα και να
μειώσεις κατά πολύ την ποσότητα
της τροφής που θα καταναλώσεις
αφού θα έχεις κουραστεί!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μπορείς να κάνεις σημαντικές
αλλαγές και να αντιμετωπίσεις μερικά
πράγματα με περισσότερη σοβαρότητα.
Πρέπει να προγραμματιστείς περισσότερο, για να διεκπεραιώσεις τις πολυάριθμες υποχρεώσεις σου. Μην σε πιάνει
πανικός και μείνε συγκεντρωμένος στις
κινήσεις σου, γιατί μόνο έτσι θα τα
καταφέρεις.
Ταύρος: Μια αναστάτωση μπορεί να
προκύψει στην οικογένειά σου, λόγω
κάποιου ξαφνικού προβλήματος, αλλά
αυτό θα είναι εντελώς περαστικό. Μην
αφεθείς στις δυσκολίες και μην τα
παρατάς τώρα, που τα πράγματα έχουν
μπει σε καλό δρόμο. Θα έχεις απίστευτες
επικοινωνιακές ικανότητες και θα ξεκαθαρίσεις οποιεσδήποτε παρανοήσεις
δημιουργηθούν.
Δίδυμοι: Αυτή η μέρα θα είναι αρκετά
καλή για εσένα, σχετικά με κάποιες κοινωνικές επαφές που θες να κάνεις. Η
όψη της Σελήνης με τον Ήλιο σε επηρεάζει θετικά και η γοητεία σου είναι αυξημένη. Μπορείς να γνωρίσεις νέους, αξιόλογους ανθρώπους, να μιλήσεις μαζί
τους για τα όνειρα σου και, που ξέρεις;
Μπορεί πολύ γρήγορα να σου χρειαστούν για τα επόμενα βήματα σου.
Καρκίνος: Προσπάθησε να βάλεις καινούργια πλάνα για τις προβληματικές
καταστάσεις σε όλους τους τομείς της
ζωής σου και να ξέρεις ότι οι πλανήτες
είναι πολύ φιλικοί με το ζώδιο σου.
Ωστόσο, καλό θα είναι να μην κινηθείς
παρορμητικά μέσα στη γενικότερη
αισιοδοξία που σε διακατέχει, γιατί θα
κάνεις λάθος κινήσεις, που στο μέλλον
δεν θα μπορείς να διορθώσεις.
Λέων: Μπορείς να δεις μερικά πράγματα
από άλλη σκοπιά και να διορθώσεις

πολλά κακώς κείμενα, που σε προβληματίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η
διάθεσή σου θα είναι καλή και θα προσπαθήσεις να λύσεις υποθέσεις που σε
αγχώνουν. Αυτό είναι και το καλύτερο
που μπορείς να κάνεις επί του παρόντος.
Παρθένος: Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής
της ημέρας. Εσύ όμως πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι στους ίδιους ρυθμούς,
γιατί μόνο έτσι θα φτάσεις στην επιτυχία που αναζητάς γρηγορότερα. Προσπάθησε να επιλύσεις οριστικά καταστάσεις που σε κουράζουν και σε καταπιέζουν και μην κρατάς αρνητική στάση
σε ζητήματα, που απαιτούν ριζοσπαστικές κινήσεις και αποφάσεις.
Ζυγός: Ενδεχομένως να προκύψουν
κάποιες καθυστερήσεις από εκεί που δεν
τις περίμενες, όμως μην πανικοβάλλεσαι. Πρέπει να ελέγξεις τον εκνευρισμό
σου και να αποφύγεις τις βιαστικές
κινήσεις. Επίσης, φρόντισε να δείξεις
τεράστια προσοχή σε αυτά που λες,
ειδικότερα με δικά σου άτομα, για να μην
δημιουργούνται αντιπαραθέσεις.
Σκορπιός: Μπορεί η μέρα σου να είναι
αρκετά αγχώδης, αλλά εσύ δεν έχεις να
φοβηθείς τίποτε γιατί θα καταφέρεις να
βάλεις τα πράγματα στη σειρά τους. Οι
διάφορες προθεσμίες που έχεις βάλει
για να πετύχεις τους στόχους σου πλησιάζουν σύντομα και σιγά-σιγά θα
αρχίσεις να απολαμβάνεις τις επιτυχίες,
που δεν θα είναι λίγες.
Τοξότης: Θα κάνεις τον απολογισμό σου
και θα αναθεωρήσεις πολλά πράγματα,
που έκανες μέχρι τώρα. Η κοινωνικότητά σου είναι στα ύψη και πρέπει να το
εκμεταλλευτείς αυτό, στο έπακρο. Μην

χρονοτριβείς με πράγματα που δεν έχουν
σημασία. Φρόντισε να κάνεις το πρόγραμμά σου και να αρχίσεις να υλοποιείς τους στόχους σου. Κινήσου μεθοδικά,
για να έχεις τα θετικά αποτελέσματα
που θέλεις.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι καλή για να
κάνεις τα πράγματα πιο οργανωμένα
και να φροντίσεις παραπάνω τον εαυτό
σου. Έχεις αρχίσει να αγνοείς αυτά που
δεν είναι και τόσο σημαντικά για σένα
και αυτό σου δίνει περισσότερο χρόνο
να ασχοληθείς με όσα τελικά αξίζουν
τον κόπο. Προχώρα στους στόχους σου
χωρίς να σε αποσπάσει τίποτε και είναι
σίγουρο ότι αυτό που έχεις βάλει στο
μυαλό σου, θα είναι το καλύτερο για
σένα και την πορεία της ζωής σου.
Υδροχόος: Η μέρα θα είναι αρκετά κουραστική και καταπιεστική, σε σχέση με
τις διάφορες υποχρεώσεις που έχεις.
Πρέπει να δεις πολλές καταστάσεις με
ψυχραιμία, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα διάφορα προβλήματα. Θα
μπεις σε σκέψεις για την επίλυση πολλών θεμάτων που σε αγχώνουν εδώ και
πολύ καιρό και ίσως χρειαστεί να συμβουλευτείς τα άτομα που εμπιστεύεσαι,
για να βγάλεις σωστά συμπεράσματα.
Ιχθείς: Η οξυμένη διαίσθηση που θα
έχεις σήμερα, θα σε βοηθήσει να λύσεις
κάποια θέματα που σε απασχολούν
έντονα τώρα τελευταία. Μπορείς να
βάλεις σε εφαρμογή τα σχέδιά σου, αλλά
να ξέρεις ότι απαιτούν αρκετή κούραση.
Μη διστάζεις, γιατί οι προσπάθειές σου
θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλους τους
στόχους σου.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Δηλητηριώδης αράχνη, που υποδηλώνει
και μεγάλο κακό. 2. Ασυμβίβαστη με την ύπαρξη κινήτρων. 3. Πορθμείο της Πελοποννήσου (καθ.). - Έχει
πάντα την τελευταία λέξη (με άρθρο). 4. Γαλλικό σύμφωνο. - Άρθρο. - Γαλλικός νομός με πρωτεύουσα τη
Λίλη. 5. Έτσι μετακινείται η γάτα. 6. Χωριό της Αττικής.
7. Το μικρό όνομα του ποιητή Λειβαδίτη (με άρθρο). Δύο από τα σύμφωνα της... Γιάλτας. 8. Θάλασσα της
Ανταρκτικής. - Αξιόλογες οι ιαματικές πηγές της. 9.
Γάλλος στρατηγός του 18ου αιώνα. - Τέως μονάρχης.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Δεν πρέπει να μένει ανοιχτός (αιτ.). 2. Μειωμένες οι δυνάμεις του. 3. Διώρυγα για... ιταλομαθείς.
- Κάποτε την... υπολογίζαμε (γεν.). 4. Συχνά λιθόκτιστες. 5. Μουσική νότα (αντίστρ.). - Πνευστά μουσικά
όργανα (αιτ.). 6. Θεωρείται ο Τζορτζ Κλούνι. - Μάρκα
δίτροχων. 7. Μία από τις γνωστότερες είναι αυτή των
Μεδίκων στον κήπο του Λουξεμβούργου (καθ.). - Μαζί
με ένα άρθρο γίνεται πόλη της Ηπείρου. 8. Επικίνδυνο
ζώο (αντίστρ.). - Ξενική ονομασία μουσικού οργάνου.
9. Είναι, σαν φρούτα, οι αγουρίδες. - Από μία γενική
ακολουθείται.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ξεροτήγανα (Παριανές δίπλες χωρίς αυγά)
ΥΛΙΚΑ:
4 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Χυμό και ξύσμα απο 2 μικρά ακέρωτα
πορτοκάλια
1 /2 κ.γ κοφτό σόδα μαγειρικής, 1/4 φλ.
σπορέλαιο
3 κουταλιές κονιάκ, 1/2 φλ. νερό (περίπου)
Σπορέλαιο ή απαλό ελαιόλαδο για το
τηγάνισμα
Για το μέλωμα
500 γραμ. μέλι θυμαρίσιο, 250 γραμ. νερό, 1/2 κ.σ κανέλα
1/2 κ.γ γαρύφαλλο, Μπόλικο χοντροκομμένο καρύδι για το πασπάλισμα ή σουσάμι καβουρδισμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά για τα ξεροτήγανα και δουλεύουμε τα υλικά μέχρι να έχουμε μία ζύμη εύπλαστη. Αν
χρειάζεται προσθέτουμε λίγες σταγόνες νερό για να το πετύχουμε
αυτό. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά.
Παίρνουμε κομμάτια ζύμης και ανοίγουμε πολύ λεπτό φύλλο με τον
πλάστη σε αλευρωμένη επιφάνεια. Με το ροδάκι κόβουμε το φύλλο
σε μακρόστενες λωρίδες- 2 εκατοστά φάρδος και 20 εκατοστά
μήκος. Ζεσταίνουμε σπορέλαιο η απαλό ελαιόλαδο σε βαθιά και
φαρδιά κατσαρόλα. Η φωτιά πρέπει να είναι μέτρια προς δυνατή.
Με ένα μεγάλο πιρούνι παίρνουμε μία λωρίδα ζύμης από την άκρη,
τη στρίβουμε και τη μπερδεύουμε στα δόντια του πιρουνιού. Έπειτα τη βουτάμε στο καυτό ελαιόλαδο. Ταυτόχρονα τυλίγουμε γρήγορα γύρω από το πιρούνι όπως τυλίγουμε τα μακαρόνια. Έτσι, το
ξεροτήγανο παίρνει σχήμα τριαντάφυλλου και ξεκολλάει εύκολα
από το πιρούνι. Με τον ίδιο τρόπο τηγανίζουμε όλες τις λωρίδες
του φύλου. Αφήνουμε τα ξεροτήγανα σε απορροφητικό χαρτί να
στραγγίσουν. Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το μέλι με το νερό, όχι
για να βράσει, απλά για να ζεσταθεί και προσθέτουμε την κανέλα
και το γαρύφαλλο. Βουτάμε τα κρύα ξεροτήγανα ένα-ένα στην
κατσαρόλα, τα μελώνουμε καλά απ’ όλες τις πλευρές και τα βάζουμε σε πιατέλα, όπου τα πασπαλίζουμε με μπόλικο χοντροκομμένο
καρύδι και σερβίρουμε.
Αν σας φαίνεται δύσκολη η διαδικασία με το πιρούνι, τότε μπορείτε απλά να κάνετε σχέδια είτε τσιμπώντας τις λωρίδες, είτε μπλέκοντας τις σε φιόγκο.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Εκστρατεία
Επιθεώρησης
Εργοταξίων

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ) του

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Υπουργείου

Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 749 - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964

Ασφαλίσεων, ανακοίνω-

ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΕΙΟΩΔΟΥΣ ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑΣ Η ΣΕΚ ΔΙΕΔΗΛΩΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

τους μήνες Φεβρουάριο,

ΔΙΕΔΗΛΩΘΗ ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙ’ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΗ ΗΝΩΜΕΝΟΣ
- ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ - ΤΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΡΟΜΑΚΡΑΤΩΝ

εκστρατεία επιθεωρήσε-

ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

σε πρόσφατα ότι κατά
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο και Σεπτέμβριο του
2017, θα διεξάγει ειδική
ων των εργοταξίων για
την εφαρμογή προνοιών
των περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία
Για πρόσθετες διευκρινί-

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
διοργανώνει στις 13-18 Μαίου την καθιερωμένη
ετήσια εκδρομή στην Ελλάδα προς τιμήν του
συνιδρυτή και πρώτου γενικού γραμματέα του
αείμνηστου ιατρού Σίμου Νησιώτη και καλεί
τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή
στο 99373000 ή 22720000. Θεσσαλονίκη,
Όλυμπος, Μονή Αγ. Διονυσίου του εν Ολύμπω,
Αρχαίον Δίον, Π. Παντελεήμωνας, Πλαταμώνας,
Μεταξάδες, Ραψάνη, Αγιά, Στόμιον.
Τιμή ανά άτομο €400 σε δίκλινο.
Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με φόρους αεροδρομίων, διαμονή τέσσερα βράδυα σε ξενοδοχείο
4* στις ακτές Ολύμπου - Πιερίας με ημιδιατροφή
και ένα βράδυ στην Θεσσαλονίκη σε 4* με πρόγευμα, μεταφορές περιηγήσεις βάσει του προγράμματος που είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα
www.iep.org.cy

σεις ή πληροφορίες:
morphanides@dli.mlsi.gov.cy,
onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy
τηλ. 22405660 /
22405614 / 22405676

ΠΩΛΟΥΤΑΙ
Πωλούνται δύο καναπέδες Κυπριακής
κατασκευής γκρίζου
χρώματος σε άριστη
κατάσταση (μήκος 2.40
ο καθένας) στην τιμή
των 1500 ευρώ.
Τηλ. επικοινωνίας
99310056

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 18 – 19 Μαρτίου 2017,
συνεχίζεται το Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 – 19/3/17
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Κυριακή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ Σάββατο
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 11 – 12/3/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Αναβλήθηκε
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
3-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-3
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
3-2
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.30΄
μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄
μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

ΘΟΙ Καπέδων – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

3- 0

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Α.Ε.Βυζακιάς ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 0- 3
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας 3 - 0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

3–0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Α. Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1-2

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ- ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ

1-6

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΡΜΑΓΚΑ
2. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 3. ΡΙΟΝ - Η
ΗΧΩ 4. ΚΑ - ΤΑ - ΝΟΡ 5.
ΑΘΟΡΥΒΑ 6. ΔΕΚΕΛΕΙΑ 7. Ο
ΤΑΣΟΣ - ΛΤ 8. ΡΟΣ - ΥΠΑΤΗ
9. ΟΣ - ΤΣΑΡΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ 2.
ΑΔΙΑΘΕΤΟΣ 3. ΡΙΟ - ΟΚΑΣ
4. ΜΑΝΤΡΕΣ 5. ΦΑ ΑΥΛΟΥΣ 6. ΓΟΗ - ΒΕΣΠΑ 7.
ΚΡΗΝΑΙ - ΑΡ 8. ΟΧΙΑ ΑΛΤΟ 9. ΑΩΡΑ - ΤΗΣ.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Ποτέ δεν είναι αργά
για να είσαι αυτό
που ίσως θα ήσουν"
George Eliot

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ {Αναβλήθηκε}
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1-5
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ {Αναβλήθηκε}

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

2-4

Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.3.2017
Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

7.00 μ.μ.

Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - Α.Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

7.30 μ.μ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 7.00 μ.μ

Τα αποτελέσματα της Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, με
την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου
Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.3.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου 6 - 3
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
3-0
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡ.
Αγίων Τριμιθιάς
2-2

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΝΟΡΘΒΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.3.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Ε. Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΜΕ... ΠΟΡΘΗΤΗ ΤΟΝ ΠΙΕΡΟ

ΝΙΚΗ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΦΟ

Η

Πάφος απέδρασε με το τρίποντο
από την Αγία Νάπα κάνοντας
σημαντικό άλμα για την κατάκτηση της
2ης θέσης και την άνοδο της στα
σαλόνια της Α’ Κατηγορίας. Προ των
πυλών της ανόδου βρίσκεται και ο
Ολυμπιακός παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα. Οδυνηρή ήττα για Ομόνοια
Αραδίππου που την θέτει σε τροχιά
περιπέτειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

• Ο ΑΠΟΕΛ άλωσε και το «Α. Παπαδόπουλος»
• Ήττα με το κεφάλι ψηλά για την ΑΝΟ
• Νίκες - βάλσαμο για ΔΟΞΑ και Καρμιώτισσα
• ΑΕΚ: Άνοδος στην 2η θέση παρά την ισοπαλία
με την ΟΜΟΝΟΙΑ

Μ

ε το μονόκαννο του Πιέρου
Σωτηρίου και το μυαλό στραμμένο
στην Ευρώπη, ο ΑΠΟΕΛ επόρθησε το «Α.
Παπαδόπουλος» εδραίωσε την παρα-

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΑΦΟΣ ..................2-3
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΕΝΩΣΗ ..............2-4
ΕΝΑΔ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.................3-3
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ..................3-5

• Σκόνταψε ο Απόλλωνας παρά την καλή εμφάνιση στο Λεμεσιανό ντέρμπυ
• Ηρεμία στο στρατόπεδο της ΑΕΛ έφερε ο ένας
βαθμός και η αξιοπρεπής παρουσία
• Περιπέτειας συνέχεια για ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

24 συνεχείς αγώνες.
Η ΑΕΛ με το Διονύση Διονυσίου στον
πάγκο, μετά το διαζύγιο με τον Πάμπο
Χριστοδούλου, έπαιξε με πάθος και
δύναμη, πήρε την ισοπαλία έναντι ενός μεγάλου αντιπάλου
επαναφέροντας κλίμα ηρεμίας
στην ομάδα.
Η ΔΟΞΑ ψαλίδισε τα φτερά του
ΕΡΜΗ, προχωρώντας νικηφόρα
για 4η συνεχή αγωνιστική στο
δρόμο για παραμονή στα μεγάλα σαλόνια. Στο ίδιο μοτίβο
κινήθηκε και η Καρμιώτισσα που
πολυβόλησε με πεντάσφαιρο
τον Εθνικό, αναπτερώνοντας τις
ελπίδες της για σωτηρία.

ΕΘΝΙΚΟΣ Α. - ΑΣΙΛ .....................1-0
ΠΑΕΕΚ - Θ.Ο.Ϊ.............................2-2
ΑΛΚΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. ................3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ποτήρι της ήττας, μάλιστα εντός
έδρας.
ΑΕΚ και ΟΜΟΝΟΙΑ, στο μεταξύ τους
ισόπαλο αγώνα στο «Αρένα», δούλεψαν
από κοινού προς όφελος του πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ. Δικαιούμασταν κάτι
περισσότερο είπε ο κ. Ιδιάκεθ, αν συνεχίζαμε με 11 θα το γυρίζαμε αντιφώνησε ο Α. Ιωακείμ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η απομάκρυνση του Στάϊκου
Βεργέτη δεν στάθηκε ικανή να
φέρει την άνοιξη την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που γεύθηκε ξανά το πικρό

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

μονή του στο ρετιρέ, ανοίγοντας τη
ψαλίδα στο +6. Η Ανόρθωση πάλεψε,
μόχθησε, είδε τον μεγάλο αντίπαλο στα
μάτια αλλά η τύχη δεν της χαμογέλασε.
Απομακρύνθηκε κατά 7 πόντους από
την κορυφή ο Απόλλωνας παραχωρώντας ισοπαλία στην συμπολίτιδα του
ΑΕΛ. Μπορεί να μην κέρδισε αλλά έπεισε για την αξία της η ομάδα του Σ.
Αυγουστή που διατηρεί το αήττητο για

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο

ΔΑΛΙΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΑΝΟΔΟΥ

Χαλκάνορας πολυβόλησε με
πεντάσφαιρο τη γειτόνισσα του
ΜΕΑΠ κάνοντας σημαντικό βήμα ανόδου. Εκτόπισε τον Διγενή από τη 2η
θέση μετά την ήττα της ομάδας της
Ορόκλινης
στην
Πέγεια.
Αξιοσημείωτες νίκες για Διγενή
Μόρφου και Ελπίδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε ότι έχει ομάδα με μέταλλο που και στα δύσκολα
έχει την ευχέρεια να ακτινοβολεί. Αιχμή του δόρατος οι Κύπριοι παίκτες που δίδουν μαθήματα «πατριδογνωσίας» σε προπονητές, παράγοντες και φιλάθλους, στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι η αξιοποίηση
των ντόπιων ταλέντων είναι πλέον μονόδρομος.

Μασίνουα

1

Εξακολουθούν να καταφθάνουν κόκκινοι φάκελοι από την Ευρωπαϊκή
2 Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) σηματοδοντώντας για πολλοστή
φορά την αναξιοπιστία του Κυπριακού πρωταθλήματος. Επιτέλους,
κάποιοι, στον πολιτικό και ποδοσφαιρικό χώρο έχουν χρέος έναντι της
κοινωνίας να απολογηθούν για την κατάντια του δημοφιλέστερου αθλήματος.

3

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ παρά τα τελευταία δύο στραβοπατήματα έδειξε ότι
έχει και τις αντοχές και τις δυνάμεις να παλέψει για τον τίτλο μέχρι
τέλους.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Α

ΟΔΥΝΗΡΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

προσδόκητη ισοπαλία για την
ομάδα της Αμαθούντας που
σκόνταψε στην Αγλαντζιά χάνοντας την ευκαιρία να ερωτοτροπήσει με την 3η προνομιούχα
θέση. Αξιοσημείωτη εκτός έδρας
νίκη για την ομάδα του Κούρρη
που διεκδικεί κατάληψη της 3ης
θέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Θετικότατα τα οργανωτικά - οικονομικά αποτελέσματα 2016

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συνέντευξη, με τον Μιλτιάδη Μιλτιάδους
γ.γ ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ

1

Ενόψει του αυριανού Παγκυπρίου Συνεδρίου
της ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις σας. Η συνεχής προάσπιση των δικαιωμάτων των ξενοδοχουπαλλήλων παραμένει πρώτιστη
έγνοια μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, κύρια συνδικαλιστική επιδίωξη μας είναι η νομοθετική κατοχύρωση βασικών όρων εργοδότησης, ο σεβασμός των
συλλογικών συμβάσεων εκ μέρους των εργοδοτών, η
πάταξη της αδήλωτης εργασίας και η εξάλειψη των
εκδηλούμενων κρουσμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης.

2

Με το ντόπιο δυναμικό τι γίνεται. Πιστεύουμε
ότι τώρα είναι η ώρα για πλήρη στελέχωση της
τουριστικής βιομηχανίας και δη του ξενοδοχειακού
τομέα με καλά καταρτσιμένο ντόπιο προσωπικό το
οποίο θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για
προαγωγή της πατροπαράδοτης Κυπριακής φιλοξενίας για να αποκτήσει το τουριστικό μας προιόν
συγκεκριμένη ταυτότητα, στοιχείο απαραίτητο για
προσέλκυση περιηγητών υψηλής εισοδηματικής
στάθμης.

3

Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την αναβάθμιση
του τουριστικού μας προιόντος. Βασικός παράγοντας θεωρείται η αλόγιστη ξένου και μη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, το οποίο στις πλείστες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως φθηνό προσωπικό σε βάρος της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΚ: ΜΠΡΟΣΤΑ
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Ψ

ηλές οργανωτικές πτήσεις
κατέγραψε η ΣΕΚ το 2016. Τα
οργανωτικά αποτελέσματα ήταν
θετικότατα καταγράφοντας αύξηση του αριθμού των μελών σε όλες
τις επαρχίες. Τη μερίδα του λέοντος πήραν οι τουριστικές περιοχές Πάφου και Ελεύθερης Αμμοχώστου, λόγω της ραγδαίας αύξησης
του τουριστικού ρεύματος προς
την Κύπρο την περασμένη χρονιά.
Το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε την
βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα
για το 2017 θα είναι
ακόμη καλύτερα. Κατά
τις παρεμβάσεις τους,
τα μέλη του Γενικού
Συμβουλίου διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να
εργασθούν ακόμη πιο
σκληρά και μεθοδευμένα ώστε το Κίνημα
να ξανακερδίσει τη
δύναμη που είχε το
2011.

Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τη σημειούμενη ανοδική τροχιά του Κινήματος,
στέλλοντας το μήνυμα ότι στη νέα
εποχή η ΣΕΚ προχωρεί μπροστά με
δύναμη και σιγουριά για να επαναφέρει την κανονικότητα στα εργατικά δικαιώματα που έχουν πληγεί
από την κρίση. Η οργανωτική ανάπτυξη που συντελείται, ισχυροποιεί τη θέση μας για πιο διεκδικητική πολιτική, πάντοτε στο πλαίσιο της υπευθυνότητας και της

σύνεσης, σημείωσε.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας
Μιχάλης Μιχαήλ ανέλυσε την
πολιτική και τις επίμονες ενέργειες
της ΣΕΚ για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Υπογράμμισε
ότι η τιτάνεια προσπάθεια για
εφαρμογή του μονοασφαλιστικού
Γε.Σ.Υ. στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα θα είναι αδιάκοπη και αταλάντευτη.

Ο γενικός γραμματέας

Συνάντηση της γραμματέως Ισότητας Ελλάδος Φ. Κούβελα με την ηγεσία της ΣΕΚ

4

Τι χρειάζεται αυτή την περίοδο ο Κυπριακός
τουρισμός δεδομένης και της διαπιστούμενης
δυναμικής του. Αξιοποίηση του ντόπιου καταρτισμένου δυναμικού, δημιουργία λαμπρής κι ευδιάκριτης ταυτότητας του προιόντος μας. Περαιτέρω χρειάζεται εμπλουτισμός του προιόντος μέσω ανάπτυξης του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, όπως
πολιτιστικός, προσκυνηματικός, ναυταθλητικός,
αθλητικός και εναλλακτικός τουρισμός. Επίσης, επιβάλλεται η λήψη
ουσιαστικών μέτρων για εξωραισμό του περιβάλλοντος
χώρου και πάταξη της αισχροκέρδειας
που
ανθεί
κυρίως σε αμιγώς τουριστικές περιοχές κατά την
περίοδο αιχμής.
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ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ

Σ

υνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ
και το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών είχε την Τρίτη 7 Μαρτίου
2017, στο οίκημα της ΣΕΚ η γενική
γραμματέας Ισότητας, Φωτεινή
Κούβελα η οποία συνοδευόταν
από την Επίτροπο Ισότητας Ιωσηφίνα Αντωνίου.
Στο επίκεντρο της συνάντησης
τέθηκαν τα ποικίλα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες σε Ελλάδα και Κύπρο
και τονίστηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης των θεσμών που παρακολουθούν την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που προάγει την
Ισότητα.

ζητήματα που αφορούν την Ισότητα.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαία και η γραμματέας Ισότητας
Ελλάδος συμφώνησαν να ενδυναμώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία με κοινές δράσεις, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των έμφυλων
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Με πρωτοβουλία της ΣΕΚ, της ΟΗΟ
- ΣΕΚ και της ηγεσίας της ΕΠΟΠΑΗ
(ΟΗΟ - ΣΕΚ) πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη της κ. Κούβελα στην ΑΗΚ,
συνοδευόμενη από τον γ.γ. Ανδρέα
Φ. Μάτσα η οποία είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές και απόψεις με εργαζόμενες γυναίκες για
τα θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
ενημέρωσε την κ. Κούβελα ότι για
το Κίνημα της ΣΕΚ αποτελεί προτεραιότητα η προώθηση πολιτικών
που να συμφιλιώνουν την εργασία
και οικογένεια ενώ πρόσθεσε πως
το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ μέσα από ετήσιες εκστρατείες
ενημερώνει τις εργαζόμενες για τα
δικαιώματα τους.
Η κ. Κούβελλα ενημέρωσε για τον
τρόπο λειτουργίας της γραμματείας ισότητας Ελλάδος και εξήγησε
πως οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης έχει δυστυχώς επιφέρει οπισθοδρόμηση στα ζητήματα
ισότητας.
Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και
προσπάθεια, κατέληξε, για να
μπορέσουν και πάλι η ευρωπαϊκές
κοινωνίες να δώσουν ώθηση στα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

