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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Στο στόχαστρο
η αδήλωτη εργασία

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σ

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Η ΣΕΚ χαιρετίζει αξιώνοντας τάχιστη ψήφιση
του νομοσχεδίου από τη Βουλή.

(Σελ. 5)

Η μοναδικότητα της εξέγερσης
της 25ης Μαρτίου 1821

Η

επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας αποτελεί άσβεστο

φάρο για αφύπνιση των υπόδουλων λαών όπου γης. Ταυτόχρονα εμπνέει τη νέα γενιά για
αγώνες υπέρ των ιδανικών της
ελευθερίας και της αξιοπρέπει-

(Σελ. 7)

ας.

της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά
γραφεία του κινήματος την Τετάρτη 15
Μαρτίου 2017.
(Σελ. 3, 16)

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΠτΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ.ΜΑΤΣΑΣ, γ.γ. ΣΕΚ

Γε.Σ.Υ. με αποφασιστικότητα

4 Στη σωστή πορεία ο διάλογος
για την ΑΤΑ

Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα
η Ίση Μεταχείριση στην Εργασία

Α

ε γενικές γραμμές σημειώθηκε ταύτιση θέσεων στα θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ με τον πρόεδρο

4 Αντιμετωπίζουμε το θέμα του

(Σελ. 6)

διαπραγμάτευτο δικαίωμα
είναι για τη ΣΕΚ η Ίση Μεταχείριση στην Εργασία διαμήνυσε
ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας σε
επίσκεψη του σε χώρους δουλειάς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την 8η Μαρτίου,
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2943
TIMH 0.70€

4 Ταύτιση απόψεων στα
ζητήματα που ηγέρθηκαν

4 Αναγκαιότητα η διατήρηση
της βασικής έννοιας της ΑΤΑ

4 Προχωρεί η διαδικασία
για κάλυψη του 75% των
κουρεμένων Ταμείων Πρόνοιας

4 Οι συνεισφορές για το Γε.Σ.Υ
να στηριχθούν στη νομοθεσία
του 2001

• Σαφή μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
Ο

ι ξενοδοχοϋπάληλλοι θ’ αντιδράσουν δυναμικά και συγκροτημένα σε
κάθε περίπτωση παραβίασης της συλλογικής σύμβασης. Το μήνυμα αυτό
έστειλε ο επανεκλεγείς γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ
- ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους από το
βήμα του 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου
της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων,
διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση
πως η περίοδος χάριτος έχει εκπνεύσει.

• Δυναμική αντίδραση εκεί που παραβιάζεται η συλλογική σύμβαση
• Ντόπιο καταρτισμένο προσωπικό στην πρώτη γραμμή
• Αναγκαιότητα η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Σε χαιρετισμό του ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας τόνισε την αναγκαιότητα
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού.
(Σελ. 8, 9)

Χρήζει βελτίωσης η κοινωνική πολιτική
Κ

άποια κομμάτια της κοινωνικής πολιτικής του
κράτους χρήζουν κτίσιμο εξ’ υπαρχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον – κυβέρνηση και βουλή – θα
πρέπει να επιδείξουν για το επίδομα τέκνου και τη
φοιτητική χορηγία που το 2011 έτυχαν σοβαρού κουτσουρέματος από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ένα κουτσούρεμα για το οποίο η ΣΕΚ διαφώνησε,
υποστηρίζοντας πως, η διόρθωση των δημοσίων
οικονομικών θα πρέπει να γίνει μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσα από την είσπραξη των
καθυστερημένων φόρων, μέσα από τον περιορισμό
του σπάταλου κράτους και όχι μέσα από τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Τελικά, οι τότε κυβερνώντες, με τη στήριξη ή και την
ανοχή της βουλής, κτύπησαν αδίστακτα και αλύπητα τόσο το επίδομα τέκνου, όσο και τη φοιτητική

χορηγία, που αποτελούσαν δύο από τους πλέον
βασικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σήμερα που κάποιες πολιτικές δυνάμεις – κυρίως της
αντιπολίτευσης – επιχειρούν να βελτιώσουν τα
πράγματα, θα πρέπει να μελετηθεί με σοβαρότητα

• Να διορθωθούν οι αδικίες του 2011
σε βάρος του επιδόματος τέκνου
και της φοιτητικής χορηγίας
ολόκληρο το εύρος της κοινωνικής πολιτικής.
Ιδιαίτερα ως προς το επίδομα τέκνου, θα πρέπει:
(α) να απλοποιηθεί το έντυπο της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος.

(β) το υφιστάμενο έντυπο ζητά από το δικαιούχο να
δηλώνει τις καταθέσεις του, όχι όμως και τα δάνεια
του. Υποδείξαμε έγκαιρα αυτή την αδυναμία στην
προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να υπάρξει όμως
διόρθωση.
Η ΣΕΚ συζήτησε πρόσφατα αυτά τα ζητήματα με την
Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων και από την
ανταλλαγή απόψεων προέκυψε πως, η υπουργός
Εργασίας είναι πρόθυμη να λάβει αποφάσεις που θα
αίρουν τις αδικίες του παρελθόντος. Αυτό διαμήνυσε προς την κοινωνία των πολυτέκνων.
Η ΣΕΚ παρακολουθεί με προσοχή τα συγκεκριμένα
ζητήματα και παραμένει αυστηρά προσηλωμένη
στην πορεία βελτίωσης της κοινωνικής πολιτικής η
οποία δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται αυστηρά
λογιστικά, αλλά ανθρωποκεντρικά και ευέλικτα.

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

Τουριστική περίοδος
ξενοδοχεία και όροι εργασίας

Β

ρισκόμαστε μόλις μια ανάσα από την
έναρξη της τουριστικής περιόδου και η
ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων
για τους νομικά κατοχυρωμένους όρους
εργασίας στα ξενοδοχεία, κρίνεται εκ των
ων ουκ άνευ. Ωράριο εργασίας, υπερωριακή αποζημίωση, εβδομαδιαία ανάπαυση,
ετήσια άδεια, αργίες κ.α., ως γνωστό, ρυθμίζονται μέσα από τους περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας)
Κανονισμούς του 1972 έως 2016 (βλέπε

Τώρα είναι η ώρα της Υγείας
και της αξιοπρέπειας του πολίτη

Στα ξενοδοχεία που λειτουργούν ολόχρονα,
ο χρόνος παραχώρησης της ημεραργίας
που δεν λήφθηκε ή χρηματικής αποζημίωσης της, επεκτείνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων

Η ετήσια άδεια είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες με απολαβές. Το αξιοσημείωτο,
πάντως είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο
για τα ξενοδοχεία καθορίζει και άδεια
ασθενείας για τους εργαζόμενους, κάτι το
οποίο δύσκολα εντοπίζεται στη λοιπή
εργατική νομοθεσία που οριοθετεί τους
όρους εργασίας σ΄ άλλους κλάδους της
οικονομίας. Η άδεια ασθενείας, λαμβάνει
υπόψη την περίοδο απασχόλησης και έχει
διαμορφωθεί ως εξής:

cchristou@dlr.mlsi.gov.cy

• Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 3 έτη απασχόληση: 15 ημέρες

Του Χρίστος Χρίστου

• Μεγαλύτερη των 3 ετών απασχόληση: 24
ημέρες.
Πέραν των πιο πάνω, κάθε εργοδότης είναι
υποχρεωμένος να αναρτά στο ξενοδοχείο
(α) κατάλογο με τα ονόματα, τα επαγγέλματα τις ώρες εργασίας, τις ημεραργίες
και την ετήσια άδεια των εργαζομένων και
(β) πίνακα με την κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας στους εργαζόμενους.

ενότητα «Νομοθεσία» στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων).
Το ωράριο εργασίας, ένας από τους σημαντικότερους όρους απασχόλησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες/ημέρα και τις
48 ώρες/εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων
των υπερωριών. Επισημαίνεται ότι το ημερήσιο ωράριο εργασίας μπορεί να κατανεμηθεί σε περίοδο μέχρι και 13 ωρών, με δύο
διακοπές το πολύ. Η μέγιστη υπερωριακή
απασχόληση που επιτρέπεται είναι 9
ώρες/εβδομάδα και η αποζημίωση για
κάθε επιπλέον ώρα εργασίας αμείβεται
τουλάχιστο με 1,5 ώρες.

Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις οι οποίες
αναφέρονται επί τροχάδην λόγω χώρου,
είναι η χρέωση και η κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας καθώς επίσης και
αυτές που έχουν προστεθεί με την τελευταία τροποποίηση του 2016 και έχουν να
κάνουν με την εισαγωγή ταμείου προνοίας
και αργιών (1/1, 6/1, Καθαρά Δευτέρα,
25/3, 1/4, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή και
Δευτέρα του Πάσχα, 1/5, Δευτέρα του
Αγίου Πνεύματος, 15/8, 1/10, 28/10,
25/12 και 26/12) για τους εργαζόμενους.
Διευκρινίζεται ότι εκτός από το κανονικό
ημερομίσθιο, η εργασία κατά τις αργίες
αποζημιώνεται με ένα επιπλέον ημερομίσθιο σε χρήμα ή ελεύθερο χρόνο.

Σ΄ ότι αφορά την ανάπαυση, ο υπάλληλος
που εργάζεται σε ξενοδοχείο δικαιούται
δύο ημεραργίες (off)/εβδομάδα. Ο εργοδότης, τη μια εκ των δύο ημερών, έχει τη
δυνατότητα να την αναστείλει και να την
παραχωρήσει σε μορφή ελεύθερου χρόνου
ή να καταβάλει χρηματική αποζημίωση με
την αναλογία 1:1 στον επηρεαζόμενο
εργαζόμενο, εντός του τρέχοντος έτους.

Ο

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η απόσταση επιθυμίας και πράξης
είναι δυστυχώς υπό τις σημερινές συνθήκες τεράστια. Η Κύπρος για ακόμη
πολλά χρόνια δεν θα μπορεί να απορροφήσει όλο αυτό το δυναμικό το
οποίο χρόνο με το χρόνο αυξάνεται.

ιδέα για δημιουργία Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο ρίχθηκε στα
τέλη της δεκαετίας του 1960. Λόγω της ταραχώδους πολιτικής κατάστασης εκείνης της περιόδου και της τουρκικής εισβολής του 1974, το θέμα μπήκε
στο ψυγείο κι επανήλθε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η νομοθεσία που
διέπει το Πλαίσιο για το Γενικό Σχέδιο Υγείας ψηφίσθηκε από τη Βουλή το
2001.
Στη δεκαετία που ακολούθησε, δυστυχώς τα πράγματα παρέμειναν στάσιμα
με αποτέλεσμα το υφιστάμενο αναχρονιστικό σύστημα να αγγίξει τα όρια της
κατάρρευσης. Με την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, τα εισοδήματα πολλών νοικοκυριών είχαν συρρικνωθεί
σημαντικά με αποτέλεσμα να σημειωΤου Ξενή
θεί θεαματική στροφή των πολιτών
Ξενοφώντος,
στα δημόσια νοσοκομεία.
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»

Ήταν φυσικό επακόλουθο, το αναχρονιστικό και σκουριασμένο σύστημα να
μην αντέξει τη νέα τάξη πραγμάτων
xenis.xenofontos@sek.org.cy
φθάνοντας ένα βήμα προ της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας. Υπό τη σκιά
• Η Κύπρος χωρίς Γε.Σ.Υ
αυτών των αδυσώπητων πραγματιδεν δικαιούται να αποκαλείται κοτήτων, η ΣΕΚ όρθωσε ανάστημα
θέτοντας ως κορωνίδα των προτεραιΕυρωαπαϊκή χώρα
οτήτων της την τάχιστη προώθηση
του Γε.Σ.Υ. Ασκώντας την επιρροή της
προς κάθε κατεύθυνση, κατόρθωσε να πείσει την κοινωνία των πολιτών για
την αδήριτη αναγκαιότητα του Γε.Σ.Υ. Με πειστικά επιχειρήματα άσκησε τεράστια πίεση στην πολιτική εξουσία, πείθοντας πως η Κύπρος χωρίς Γε.Σ.Υ δεν
μπορεί να αποκαλείται Ευρωπαική χώρα.
Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα, πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση Κοινωνικής Συμμαχίας με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση του Γε.Σ.Υ. Με συνεχή προσπάθεια, η ΣΕΚ σε συνεργασία με το λοιπό συνδικαλιστικό κίνημα και
την οργάνωση των Πασχόντων, κατάφερε να θέσει τα κόμματα προ των ευθυνών τους, καταλήγοντας στην ιστορική απόφαση του προεδρικού του περασμένου Σεπτεμβρίου ότι το Γε.Σ.Υ είναι μονόδρομος.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα στην τελική ευθεία υλοποίησης του Γε.Σ.Υ. Αυτό
που απομένει είναι η ψήφιση των δύο σχετικών νομοσχεδίων και η πιστή
εφαρμογή των προνοιών τους. Δεν ζούμε με αυταπάτες ότι φθάσαμε στο
τέρμα καθώς τα συμφέροντα είναι πολλά ενώ ο δρόμος είναι σπαρμένος με
παγίδες. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι η αταλάντευτη προσήλωση στον στόχο θα
φέρει και την θετική έκβαση της καταβαλλόμενης τιτάνειας προσπάθειας. Οι
εργαζόμενοι και οι μη προνομιούχοι, διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιοδήποτε πισωγύρισμα.

• Η γνώση δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα πτυχίο που θα
αραχνιάσει στα ντουλάπια αλλά ως μια ανεκτίμητη αξία την οποία
μπορεί να εξαργυρώσει κάποιος στην αγορά εργασίας

Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Η

Ξεχείλισε η Κύπρος
με άνεργους επιστήμονες

ι νέοι της Κύπρου, το παρόν και το
μέλλον αυτού του τόπου αγωνιούν
για το εργασιακό τους μέλλον. Η ταυτότητα τους: Προσοντούχο ανθρώπινο
δυναμικό που θέλει απεγνωσμένα να
εργαστεί.

Η μοίρα τους: Να εργάζονται και να
λαμβάνουν μισθούς φτώχειας και να
μην μπορούν να απεξαρτηθούν από
την οικογενειακή φωλιά. Θα μένουν εκεί
για χρόνια πολλά εκτός και εάν πάρουν
την απόφαση να μεταναστεύσουν
ζητώντας λίγη δόση ελπίδας στη ξενιτιά.
Το είπαμε και θα το ξαναπούμε πως
χρειάζεται χάραξη μακρόπνοης στρα-

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)
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τηγικής για έλεγχο της αγοράς εργασίας ενώ οι προβλέψεις και οι μελέτες
θα πρέπει να συνδέονται με την παρεχόμενη εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Κατά αυτόν τον
τρόπο θα παρέχεται έγκαιρα η δυνατότητα των νέων να αξιολογούν τις επιθυμίες τους πριν πάρουν τις τελικές
τους αποφάσεις.
Η γνώση δεν πρέπει να προσεγγίζεται

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

ως ένα πτυχίο που θα αραχνιάσει στα
ντουλάπια αλλά ως μια ανεκτίμητη
αξία την οποία μπορεί να εξαργυρώσει
κάποιος στην αγορά εργασίας.
Αν αφεθεί η κατάσταση στον αυτόματο
πιλότο, θα φθάσουμε σε ακραία παραδείγματα του τύπου να ζητάμε ταμίες
με απαιτούμενο προσόν το μεταπτυχιακό στα μαθηματικά, ή υπάλληλο σε
παγωταρία με απαιτούμενο προσόν το
μεταπτυχιακό χημικού.
Ξεχειλίσαμε με ανέργους επιστήμονες
που ξαπλώνουν στον καναπέ του σπιτιού τους ελπίζοντας να χτυπήσει το
τηλέφωνο για μια θέση εργασίας των
500 και 600 ευρώ.
Και το τραγικό της όλης κατάστασης;
Να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα:
Παρά άνεργος καλύτερα αδέκαρος
εργαζόμενος!!!

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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ΑΤΑ - Γε.ΣΥ - Ταμεία Προνοίας κυριάρχησαν
της συνάντησης ΣΕΚ - Προέδρου Αναστασιάδη

Ο

τρόπος
υλοποίησης
της
κυβερνητικής απόφασης του
περασμένου Σεμπτέμβρη για κάλυψη του 75% των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας βρίσκεται σε εξέλιξη,
δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά την
πρόσφατη συνάντηση του με την
ηγεσία της ΣΕΚ. Για το θέμα της
ΑΤΑ, είπε ότι βρίσκεται ένας υπό
εξέλιξη διάλογος με θετική προοπτική κατάληξης. Σε ό,τι αφορά το
ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι
αντιμετωπίζει το θέμα με αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να
επιλύσει όλες τις εκκρεμότητες,
όπως είναι οι συνεισφορές και οι
συμπληρωμές έτσι ώστε να γίνει
μια σύγκληση των πολιτικών
αρχηγών για να ανασκοπήσουν την
πρόοδο όσον αφορά τις ομόφωνες
αποφάσεις που ελήφθησαν πέρσι,

προκειμένου το συντομότερο δυνατό να ψηφιστούν τα δύο νομοσχέδια. Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Μάτσας είπε πως σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ταύτιση απόψεων
σε όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν και ότι το επόμενο διάστημα
θα είναι καταλυτικό σε σχέση με τη
διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που
αφορούν και τα εργασιακά και την
κοινωνική πολιτική.
Ειδικότερα, ο κ. Μάτσας εξέφρασε
την ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κατάληξη στο θέμα
της ρύθμισης της ΑΤΑ, που θα
αφήνει ικανοποιημένες και τις δύο
πλευρές, εργοδότες και εργαζόμενους, διατηρώντας τη βασική
έννοια της ΑΤΑ και την ίδια στιγμή
αποτρέποντας περαιτέρω μισθολογικές μειώσεις. «Έχουμε ζητήσει
από τον Πρόεδρο τη δική του

συνεισφορά, έτσι ώστε το θέμα
που βρίσκεται σε εκκρεμότητα για
καθορισμό των συνεισφορών να
παρουσιάζει διακριτική διαφορά
σε ό,τι αφορά τις συνεισφορές των
εργαζομένων και των εργοδοτών
στη βάση και των προνοιών της
νομοθεσίας του 2001» υπογράμμισε.
Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση
των κουρεμένων ταμείων προνοίας, ο κ. Μάτσας είπε ότι λήφθηκαν
διαβεβαιώσεις από τον Πρόεδρο
ότι το θέμα θα προσεγγιστεί στη
βάση και των πολιτικών αποφάσεων για αποκατάσταση του 75%
της αξίας των κουρεμένων ταμείων προνοίας άμεσα με την εμπλοκή και των κοινωνικών εταίρων,
στο πλαίσιο του διαλόγου που
βρίσκεται σε εκκρεμότητα ενώπιον
του Υπουργείου Οικονομικών.
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Σε πορεία υλοποίησης έξι
σχέδια επιδοτούμενης εργασίας
• Με νομοθετική βούλα εντάσσονται
στην αγορά εργασίας δικαιούχοι ΕΕΕ

Ο

ι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που
είναι ικανοί προς εργασία καλούνται να ανταποκριθούν υποχρεωτικά στη νομοθετική πρόνοια για
επιδοτούμενη απασχόληση ή κατάρτιση.
Προς τούτο, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προκηρύξει και υλοποιεί έξι Σχέδια με στόχο την ενεργοποίηση των ικανών
προς εργασία δικαιούχων ΕΕΕ και η στήριξή τους για
ένταξη στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια του
Υπουργείου για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι
συνεχής στέλλοντας το μήνυμα <<επιδοτούμε την
εργασία και όχι την ανεργία.>> Τα Σχέδια βάσει της
κυβερνητικής πολιτικής εστιάζονται σε τρεις κατηγορίες:
• Κίνητρα σε εργοδότες και συνέργειες με τον ιδιωτικό
τομέα για εργοδότηση ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ,
• Κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση δικαιούχων του
ΕΕΕ σε συγκεκριμένους κλάδους και επαγγέλματα για
ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, και
• Κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων προς διευκόλυνση της επανένταξης ή της ένταξης στην αγορά
εργασίας μέσω τοποθέτησης σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φάση υλοποίησης
Αναλυτικότερα, τα Σχέδια που έχουν ως στόχο την
ενεργοποίηση ικανών προς εργασία δικαιούχων ΕΕΕ
και τα οποία βρίσκονται στη φάση υλοποίησης τους
από το Υπουργείο, είναι:
• Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ΕΕΕ σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση, βάσει
του οποίου το κράτος επιδοτεί κατά 100% την περίοδο τρίμηνης κατάρτισης σε εργοδότη, με προϋπόθεση
την πρόσληψη για τουλάχιστον 12 μήνες με επιδότηση 60% του μισθολογικού κόστους για τον εργοδότη.
• Σχέδιο κατάρτισης δικαιούχων ΕΕΕ στη Ξενοδοχειακή
/ Επισιτιστική βιομηχανία, βάσει του οποίου δικαιούχοι ΕΕΕ καταρτίζονται με δαπάνες του κράτους σε
επαγγέλματα εν σχέση με την τουριστική βιομηχανία,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα και σχετικό επίδομα κατάρτισης. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της τουριστικής
περιόδου 2017, τα πρόσωπα αυτά θα προσληφθούν
στην τουριστική βιομηχανία.
• Σχέδιο κατάρτισης δικαιούχων ΕΕΕ στον τομέα του
λιανικού εμπορίου, βάσει του οποίου δικαιούχοι ΕΕΕ
καταρτίζονται με δαπάνες του κράτους στον τομέα
των πωλήσεων με τελικό αποτέλεσμα την πιστοποίηση ικανότητας και των επαγγελματικών προσόντων
στον τομέα των πωλήσεων.
• Σχέδιο επιμόρφωσης ανέργων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς δικαιούχους φροντίδας στο
πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
βάσει του οποίου δικαιούχοι ΕΕΕ καταρτίζονται ως
παροχείς υπηρεσιών φροντίδας, ώστε να εργοδοτηθούν από πρόσωπα, των οποίων οι ανάγκες για υπηρεσίες φροντίδας επιδοτούνται από το κράτος στο
πλαίσιο παροχής ΕΕΕ.
• Έργο επιδότησης ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως
εργασίας για προώθηση της απασχόλησης, βάσει του
οποίου δικαιούχοι ΕΕΕ παραπέμπονται στοχευμένα σε
ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, τα οποία
αναλαμβάνουν την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας, με επιδότηση που εξαρτάται από το εάν η τοποθέτηση σε εργασία διατηρηθεί για πέραν των 6 ή 12
μηνών.
• Σχέδιο τοποθέτησης δικαιούχων ΕΕΕ σε οργανισμούς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
για σκοπούς κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων,
σύμφωνα με το οποίο οι ικανοί προς εργασία δικαιούχοι ΕΕΕ που δεν τοποθετήθηκαν σε εργασία ή
κατάρτιση βάσει των άλλων Σχεδίων, θα τοποθετούνται στους ανωτέρω οργανισμούς για απόκτηση
δεξιοτήτων και κατάρτιση με στόχο την βελτίωση της
απασχολησιμότητάς τους και την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας.

ERG_4-4_inn_13 3/21/17 11:48 AM Page 1

KΟΙΝΩΝΙΑ
Πλαστικά δάπεδα με καρκινογόνες ουσίες
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Υ

πάρχουν υπόνοιες ότι είναι επιβλαβή για την υγεία τα πλαστικά δαπεδα
που χρησιμοποιούνται τόσο σε αθλητικά γήπεδα όσο και παιδικές χαρές.

Ο Ευρωπαικός Οργανισμός REACH και το Υπουργείοο Εργασίας ζήτησαν να
ενημερωθούν το Υπ. Παιδείας, τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ότι τα πλαστικά δάπεδα που περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά
βάρος είναι επίκινδυνα.
Από την πλευρά του το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι το ζήτημα αυτό
είναι θέμα που άπτεται στην αρμοδιότητα των Σχολικών Εφορειών.
Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστος Χατζηαθανασίου ανέφερε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος που να επιβάλλει την αφαίρεση των δαπέδων και την αντικατάστασή τους.
Ανίθετα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού υποστηρίζει ότι τα παιδιά
είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους από το εν λόγω ζήτημα.
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Tα φάρμακα πωλούνται
πιο φθηνά στα φαρμακεία
704 φάρμακα σε φαρμακεία του ιδιωτικού
τομέα πωλούνται πιο φθηνά από από την
περασμένη εβδομάδα έπειτα από διάταγμα
του Υπουργείου Υγείας.
Από τα συνολικά 5.553 φάρμακα του τιμοκαταλόγου, στην ετήσια επικαιροποίηση
εμπίπτουν τα 2.674, από τα οποία τα 704
παρουσίασαν μείωση στην τιμή, ενώ τα
1970 παρέμειναν ως είχαν.
Στο -9.31% κατά μέσο όρο ανέρχεται το
ύψος της μείωσης και αφορά κάποια αντιβιοτικά, κυρίως φάρμακα του κεντρικού
νευρικού συστήματος και του καρδιαγγειακού συστήματος.
Δεν τυγχάνουν μείωσης όσα φάρμακα έχουν
χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των 10 ευρώ
ή ανήκουν στα μη συνταγογραφούμενα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Οι καταναλωτές στις δύσκολες εποχές που ζούμε
πρέπει να είναι ενημερωμένοι, διεκδικητικοί και οφείλουν:
• Να προστατεύουν τα δικαιώματα τους
• Να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιούς και σε ποιές
τιμές
• Να κοιτάζουν τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης
των προϊόντων
• Να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους
• Να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια
• Να γνωρίζουν ότι κατά την αγορά προϊόντων δικαιούνται
ΔΥΟ χρόνια εγγύηση και εάν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούνται εγγύηση ΕΝΑ χρόνο

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ

Φοιτητική μέριμνα:

Mέχρι τις 31 Μαρτίου
οι αιτήσεις

Σ

τις 31 Μαρτίου 2017 λήγει η ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας.
Σύμφωνα με τη Υπηρεσία Μέριμνας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι
οικογένειες φοιτητών οι οποίες εμπίπτουν
στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν
αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος
2016/2017 καλούνται να το πράξουν μέχρι
τότε. Τονίζεται ότι, οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.
Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο) μπορούν να εξασφαλιστούν
από τα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής
Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
(ΚΕΠ), τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που
στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά
Ταχυδρομεία, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
www.moec.gov.cy.

Αυξήθηκε κατά 0,9% η απασχόλησης
στην Κύπρο το 4ο τρίμηνο 2016

Ο

αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,9% στην Κύπρο, κατά 0,3% στη
ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,2% στην EΕ
το τέταρτο τρίμηνο του 2016, σε σύγκριση
με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσίας [ Eurostat] κατά το τρίτο τρίμηνο του
2016, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,8%
στην Κύπρο και κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην EΕ των 28.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,0% στην Κύπρο, κατά 1,1% στη
ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην EΕ, κατά
το τέταρτο τρίμηνο του 2016 (μετά από +
2,8%, + 1,2% και 1,1 % αντίστοιχα κατά το
τρίτο τρίμηνο του 2016).
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ΣΕΚ δεν διαπραγματεύεται
σε καμμιά περίπτωση το
δικαίωμα της εργαζόμενης
γυναίκας για Ίση Μεταχείριση
στην εργασία.

Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων
από το γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέα Φ.
Μάτσα στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας.

Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η Ίση
Μεταχείριση στην εργασία

Ο κ. Μάτσας μιλώντας σε μια
κατάμεστη αίθουσα ανέλυσε
τα καίρια εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα που χειρίζεται η ηγεσία της ΣΕΚ και διαβεβαίωσε πως η υλοποίηση γενικού σχεδίου υγείας δεν θα
αλλοιώσει το εργασιακό καθε-

στώς των εργαζομένων. Κατέδειξε παράλληλα την αναγκαιότητα όπως οι εργαζόμενες
δώσουν την απαιτούμενη
έμφαση στη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους που πηγάζουν μέσα από το νομοθετικό
πλαίσιο.

Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας
Κυβερνητικών ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου είχε
την ευκαιρία να εξηγήσει και
να αναλύσει τα επαγγελματικά
ζητήματα που απασχολούν
τους εργαζόμενους μέλη της
ΣΕΚ και να απαντήσει σε ερωτήματα των εργαζομένων.
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Η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα ανέπτυξε τα
δικαιώματα των εργαζομένων

σε σχέση με την ισότητα και
κάλεσε τις γυναίκες να αξιώνουν σεβασμό και αξιοπρέπεια
στο χώρο εργασίας τους.
Παρών στην εκδήλωση και ο
Οργανωτικός γραμματέας του
Σωματείου Κυβερνητικών ΣΕΚ
Λευκωσίας Τάσος Κακουλλής.

Το 23% των γυναικών στην Κύπρο βρίσκεται στα όρια της φτώχειας
τις γυναίκες
Π
οσοστό 23% των γυναικών και
20% των ανδρών, τα έτη 20072014 ζούσαν στα όρια κινδύνου της
φτώχειας, επισημαίνει σε Έκθεση του
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
Ισότητα. Η έκθεση συζητήθηκε την
περασμένη εβδομάδα εκτενώς από
την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

ΕΥΡΥΜΑΤΑ
Ο δείκτης ισότητας στην Ε.Ε. (ο μέσος

όρος δηλαδή) βρίσκεται στο 52%. Η
Κύπρος καταγράφει ποσοστό 48% ενώ
τα ψηλότερα ποσοστά που ακουμπούν
το 67%-70% παρουσιάζονται κυρίως
στις Σκανδιναβικές Χώρες.
Μεγάλη ανισότητα παρατηρείται στην
ΕΕ και κυρίως στην Κύπρο σε ό,τι
αφορά τους μονογονιούς. Σύμφωνα με

την Έκθεση, τον κίνδυνο φτώχειας
αντιμετωπίζει το 55%-60% των γυναικών μονογονιών στην Κύπρο, ενώ για
τους άνδρες το ποσοστό κυμαίνεται
γύρω στο 20%. Ο μέσος όρος για την ΕΕ
είναι 46% για τις γυναίκες μονογονιούς
και 20% για τους άνδρες.

Άνεργο το 60% των γυναικών
άνω των 55
Μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά στην ΕΕ,
και ειδικά για την Κύπρο, φαίνεται να
υπάρχει σε ό,τι αφορά τις
γυναίκες μεταξύ 55-64
ετών, οι οποίες είτε έχουν
αφυπηρετήσει είτε βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και, όπως προκύπτει
από την ανάλυση των
στοιχείων,
βρίσκονται
αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της φτώχειας. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της
Έκθεσης για τις γυναίκες, η
Κύπρος παρουσιάζει ανεργία στις ηλικίες 55-64 ετών που πλησιάζει το 60%,
ενώ για τους άνδρες το ποσοστό κυμαίνεται στο 35%. Ο μέσος όρος για τις
γυναίκες στην ΕΕ είναι το 52% και για
τους άνδρες το 36%.

Η ανεργία πλήττει περισσότερο

Τα στοιχεία που καταγράφονται στην
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
για την ισότητα καταδεικνύουν την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ ανδρών
και γυναικών σε ό,τι αφορά την αγορά
εργασίας. Όπως προκύπτει από αυτά,
στην Κύπρο, το 32,7% των Κυπρίων
γυναικών δεν εργάζεται. Επίσης, δεν
εργάζεται το 25,1% των μεταναστριών.
Άνεργο στην Κύπρο είναι το 28,1% των
Ευρωπαίων γυναικών που ζουν στο

• Ευρήματα έκθεσης Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα

νησί, καθώς και το 22,5% των γυναικών
που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Το ποσοστό των ανδρών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας στην
Κύπρο είναι 22,4% για τους Κύπριους
και 16,0% για τους πολίτες άλλων
χωρών.
Ο μέσος όρος ανενεργών γυναικών στην
ΕΕ είναι 32,9% και 22,2% για τους
άνδρες. Στον γενικό πληθυσμό ο μέσος
όρος στην ΕΕ είναι 22,4% για τους
Ευρωπαίους πολίτες, ενώ για την
Κύπρο το ποσοστό ανενεργών Ευρωπαίων πολιτών φθάνει το 21,7%.
Από την Έκθεση, προκύπτει, ωστόσο,

ότι στην Κύπρο κανένας άνθρωπος δεν
ζει σε συνθήκες εξαιρετικής φτώχειας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας, κανένας
άνθρωπος στην Κύπρο δεν ζει με $1,90
την ημέρα ούτε με $3,10.
Με σοβαρές στερήσεις ζει το 15,3% του
πληθυσμού στην Κύπρο, ενώ με απλές
στερήσεις ζει το 36,5% Στην Ε.Ε. το
2014, το 53% των ατόμων που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας ήταν
γυναίκες και το 47% άνδρες. Το 2014, το
55% των ατόμων που αντιμετώπιζαν
τον κίνδυνο της φτώχειας βρισκόταν σε
εργάσιμη ηλικία.
Γενικά στην ΕΕ, το 30% των φτωχών
νοικοκυριών είχε (το 2014) παιδιά. Το
40% των γυναικών που αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο φτώχειας ανήκει στις εργάσιμες ηλικίες, ενώ το 60% των γυναικών
βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας. Σε
αντίθεση με τους άνδρες όπου τα
ποσοστά είναι αντίστροφα.
Τέλος, μεταξύ των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας μόνο
το ένα τέταρτο εργοδοτείται (το 14% με
πλήρη απασχόληση και το 11% με μερική απασχόληση). Το ένα τέταρτο των
ενήλικων Ευρωπαίων αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο φτώχειας. Στην Κύπρο το
ποσοστό για τις γυναίκες κυμαίνεται
γύρω στο 23% και για τους άνδρες στο
21%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 25%.
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Τ

ο υπουργικό Συμβούλιο στην συνεδρία του την Παρασκευή 17 Μαρτίου
2017 ενέκρινε τονομοσχέδιο που αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης
εργασίας. Βάσει των προνοιών του
νομοσχεδίου, οι εργοδότες υποχρεούται
να δηλώνουν ηλεκτρονικά την πρόσληψη του κάθε υπαλλήλου αμέσως με την
ανάληψη της εργασίας, ενώ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δέκα
χιλιάδες ευρώ για του παρανομούντες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
το νομοσχέδιο για την Αδήλωτη Εργασία

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας χαιρέτησε την έγκριση του νομοσχεδίου
εκφράζοντας την προσδοκία ότι η
Βουλή θα το ψηφίσει σύντομα. Ταυτόχρονα διατύπωσε την άποψη ότι με την
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας θα
περιορισθούν δραστικά τα κρούσματα
της αδήλωτης εργασίας και κατεπέκταση η εργασιακή εκμετάλλευση. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο η αδήλωτη εργασία φθάνει μέχρι και το 25%.

√ Για πρώτη φορά προνοείται η επιβολή διοικητικού προστίμου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας το βάρος της απόδειξης
ανήκει πλέον στον εργοδότη. Επιπρόσθετα, υιοθετούνται πιο αποτελεσματι-

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Οι ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ζητούν να
προσλάβουν άτομο με πτυχίο Μηχανικού για την
θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΠΕΛΕΚΑΝΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ/ΜΗΧΑΝΙΚΟ με 5ετή πείρα.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εργοστάσιο στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου
ζητά να προσλάβει
- ΒΟΗΘΟ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- ΕΡΓΑΤΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, στον Χριστόδουλο
Βασιλείου 99522169.
• Πρατήριο στην περιοχή Ιδαλίου ζητά να προσλάβει
άτομο για πλήρη απασχόληση.
• Ζητείται ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ με επαγγελματική
άδεια οδηγού.
Για περισσότερες πληροφορίες, στον Χαράλαμπο
Αυγουστή 99927380.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

κοί μηχανικοί αποτροπής, αυστηρότερες ποινές αυξημένες αρμοδιότητες
στου επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σεμινάρια συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ
με αιχμή το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις

Σ

τρατηγικές μάρκετινγκ για τα
συνδικάτα είναι το θέμα σεμιναρίου που διοργανώνει η συνδικαλιστική σχολή στον Πρωταρά
στα οποία συμμετέχουν τα επαγγελματικά στελέχη της ΣΕΚ και
άμισθοι αξιωματούχοι μελών της
ΟΗΟ-ΣΕΚ.
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να
εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις
αρχές του μάρκετινγκ και των
δημοσίων σχέσεων και πως οι
τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του
αριθμού των μελών της συντεχνίας.

στους χώρους εργασίας και πως
αυτά μπορούν να επιλυθούν.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:
•

Αναπτύξουν

διανόηση

των

√ Καταλυτικός ο ρόλος
των συντεχνιών στην
κοινωνική και οικονομική
πρόοδο της κοινωνίας

ποιήσει τις τεχνικές και να αντλήσουν πληροφόρηση από τις καλές
πρακτικές άλλων συντεχνιών στην
Ευρώπη
• Κατανοήσουν πως το μάρκετινγκ
και οι δημόσιες σχέσεις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν την εικόνα μιας συντεχνίας
και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος
αυτός στους εργαζόμενους και
στην κοινωνία γενικότερα.
• Αναλύσουν κατά πόσο η θετική

Όπως τόνισε στην «Εργατική
Φωνή» ο λειτουργός εκπαίδευσης
της Συνδικαλιστικής σχολής Βαγγέλης Ευαγγέλου σε ένα γοργά
εναλλασσόμενο περιβάλλον, οι
συντεχνίες δεν θα μπορούσαν να
αποτελέσουν καμία εξαίρεση. Το
μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις
έχουν γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη για τις λειτουργιές των οργανισμών. Την δεύτερη μέρα του
σεμιναρίου παρευρέθηκαν ο γγ της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ για τρίμηνη απασχόληση
- PROCESS CONTROL με σύστημα βάρδιας για μόνιμη
απασχόληση
- 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
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, απόφοιτο τεχνικής σχολής.
Για περισσότερες πληροφορίες, στον Φάνο Θεοφάνους 96557646.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΣΕΣΥ – ΟΗΟ –
ΣΕΚ για την τετραετία 2017 – 20
Μάριος Θεοχαρίδης

Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Φραγκούδης

Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Αλεξία Στυλιανού

Οργανωτικός Γραμματέας

Γιώργος Μαλάης

Ταμίας

Λουκής Καλαθάς

Μέλος

Βάσω Κυριάκου

Μέλος

Στέλλα Κυριάκου

Μέλος

Κωστάκης Πιερή

Μέλος

Δημήτρης Δημητρίου Γραμματέας της Επιτροπής
του Τμήματος Συνταξιούχων.

Πανίκος Αργυρίδης οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις με τους συμμετέχοντες
στο σεμινάριο και να αφουγκραστούν δια ζώσης τα προβλήματα
όπως τα βιώνουν οι συνάδελφοι

αρχών του μάρκετινγκ και των
δημοσίων σχέσεων πως αυτές θα
μπορούν να εφαρμοστούν προς
όφελος της συντεχνίας
• Εξετάσουν ενδεχομένως πως
άλλες συντεχνίες έχουν χρησιμο-

εικόνα μια συντεχνίας θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία
ενός στίγματος (brand), το οποίο
θα είχε θετική επίδραση για τη
συντεχνία. Σημειώνεται ότι τα
σεμινάρια θα ολοκληρωθούν τέλος
Μαρτίου.
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Τα σύγχρονα μηνύματα
της Εθνεγερσίας του 1821
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Τα Οθωμανικά σύνδρομα
Του Νίκου Ορφανίδη

Κ

Η

Γι’ αυτό και τα αυτοκρατορικά, Οθωμανικά σύνδρομα κι ο νεοσουλτανισμός, που τον παρακολουθούμε αμήχανοι και ενεοί, η απίστευτη βία και ο ευτελισμός των ανθρώπων.

Το ιδεολογικό περιεχόμενο και
η πνευματική ταυτότητα του
Ιερού Αγώνα του συμπυκνώνεται στο κυρίαρχο σύνθημα
«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ».

αθώς παρακολουθώ τις μεθοδεύσεις και τους σχεδιασμούς και
τις καταιγιστικές δηλώσεις των Τούρκων, αυτές του νεοσουλτανισμού, σκέφτομαι, ακόμα μια φορά, πως όσα συνηθίσαμε να
ζούμε, ο δυτικός τρόπος, η δυτική ηθική, οι επαναλαμβανόμενες
διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Αμερικανική
και Γαλλική Επανάσταση, ώς τον καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά είναι και παραμένουν άγνωστος τόπος για
τους Οθωμανούς, που κομίζουν και εφαρμόζουν μέσα στους αιώνες έναν άλλο κώδικα ισχύος και δυνάμεως και επικράτησης εν τω
κόσμω.

Στα λογικά επιχειρήματα και τους αποδεικτικούς λόγους περί
δικαίου της Δυτικής σκέψης, αντιτάσσεται μια παράλογη λογική,
που καθίσταται ισοπεδωτική και συντριπτική, έως καταστροφική
για όλους εμάς τους ανυποψίαστους για τη στάση και τη νοοτροπία των Οθωμανών της Ανατολής, όπου επικρατεί ο ανορθολογισμός, η μυστικοπάθεια, η άλογη βία. Η σφαγή του αντιπάλου. Ο
αφανισμός του. Η ισοπέδωση του ανθρωπίνου προσώπου. Η εθνοκάθαρση. Η παράλογη λογική και η απίστευτη επιχειρηματολογία,
πέραν πάσης αρχής δικαίου.
Ζήσαμε στην ιστορία, τον βίαιο εξισλαμισμό, τις μετακινήσεις των
χριστιανικών πληθυσμών, το παιδομάζωμα. Έτσι ζήσαμε σήμερα, κι
εδώ στην Κύπρο, τη βίαιη και μαζική μετακίνηση 200 χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές τους
εστίες. Ολοκληρωτικός διωγμός,
εθνοκάθαρση, τρομοκρατία, σφαγή, ετσιθελισμός, διεκδικήσεις και
αυτοκρατορικά ανατολικά σύνδρομα. Αυτά βιώνουμε και ζούμε στην
Κύπρο, με τη νέα Τουρκοκρατία που
μας προέκυψε.
Φτάσαμε σχεδόν τον μισό αιώνα
και πλέον, και βιώνουμε επωδύνως
την κατοχή της πατρίδας μας. Τον
τεράστιο όγκο του τουρκικού στρατού. Την υπεροπλία. Την τρομοκρατία. Τον εποικισμό. Τις απειλές.
Αλλά και τη συστηματική διαστροφή της αλήθειας. Την ψευδολογία. Την προπαγάνδα. Την ιστορική
αυθάδεια. Την εγκατάλειψη. Τη μεθοδική και συστηματική προσπάθεια επανακατάληψης και τουρκοποίησης ενός ακραιφνώς ελληνικού νησιού, όπως είναι η Κύπρος.
Θυμάμαι εκείνη την απίστευτη, τη μέχρις εξευτελισμού κωλυσιεργία, την αναβλητικότητα, την απροθυμία για διάλογο, όλη τη σκηνοθεσία, την παρέλευση του χρόνου, την απίστευτη ανατολίτικη
υπομονή, έναντι των αγωνιούντων Ελλήνων για τερματισμό της
κατοχής. Τους εκβιασμούς. Τις απειλές. Την αθέτηση των συμπεφωνημένων. Ουδείς από μέρους τους σεβασμός σε συνθήκες και
συμφωνίες και υπογραφές.
Έτσι αφανίστηκε ο πληθυσμός της αγιασμένης Καρπασίας, παρά
τη συμφωνία του Αυγούστου του 1975 της Βιένης, ένας-ένας αποσύρονται οι εναπομείναντες γέροντές μας κι εκείνες οι χαροκαμένες
γριούλες, με τη θριαμβεύουσα απάνθρωπη πολιτική της Τουρκίας.
Έτσι παγιδεύτηκε και η Κύπρος στις μεθοδεύσεις και αναβολές και
απειλές και την τρομοκρατία.
Όμως, αν δεν υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, κι αν δεν την αγαπήσουμε μετά πάθους, έστω και την εσχάτη ώρα, είμαστε χαμένοι,
ως Έλληνες, μπροστά στη βουλιμία και το θράσος των Οθωμανών.
Τώρα είναι η ώρα της περισυλλογής και της ενότητας. Η ανάδειξη
του εθνικού και Ορθοδόξου φρονήματος, που χρόνια τώρα τα χλευάζουμε και τα πολεμούμε λυσσωδώς. Η ώρα της πατρίδας μας και
της εθνικής σοβαρότητας και της συνοχής και της σύμπνοιας.
Σκέφτομαι εκείνο τον δωρικό λόγο του στρατηγού Μακρυγιάννη,
που τον αντιγράφω, ακόμα μια φορά, έτσι εις οικοδόμησιν ζωής
και ψυχής:

«Κι όσο αγαπώ την πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Νά
?ρθη ένας να μού ειπή ότι θα πάγη ομπρός η πατρίδα, στρέγομαι να μου βγάλ? και τα δύο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός,
και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει αν είναι η πατρίδα μου
αχαμνά, δέκα μάτια νά ?χω, στραβός θα να είμαι. Ότι σ? αυτείνη θα ζήσω, δεν έχω σκοπόν να πάγω αλλού.»
Αυτά από τον στρατηγό Μακρυγιάνη.

επέτειος της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821
μας υπενθυμίζει το χρέος μας
απέναντι στους γιγαντομάχους τη Εθνεγερσίας, αλλά και
εκείνους που ετοίμασαν το
Γένος για τη μεγάλη εξέγερση.

Η Ελληνική πορεία προς την
ελευθερία αρδεύεται από τα
βαθιά ιδεολογικά ποτάμια του
Ελληνικού Γένους, με τους
ασύγκριτους πνευματικούς
θησαυρούς και την οικουμενική ακτινοβολία. Καθρεφτίζει
τα άγια βάθη της Ελληνικής
ψυχής και την πύρινη φλόγα
της Ορθοδοξίας. Αναφύεται

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Την ιδιαιτερότητα και τη
μοναδικότητα της Ελληνικής
Επανάστασης εκφράζει και ο
θρυλικός γέρος του Μωριά ο
Κολοκοτρώνης ο οποίος στα
απομνημονεύματα του γράφει:
«Η επανάσταση η δική μας δε
μοιάζει με καμιά από όσες
έγιναν στην Ευρώπη. Της
Ευρώπης οι επαναστάσεις
είναι εμφύλιοι πόλεμοι ο δικός
μας πόλεμος ήταν ο πλέον
δίκαιος ήταν έθνος με άλλο
έθνος».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

από τα σπλάχνα των τιτάνων
του πανανθρώπινου οικουμενικού πνεύματος των γιγάντων του 21. Βγαίνει από τα
κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά
και αδελφώνει, φωτίζει, γεννά
σεισμικά βιώματα, σφυρηλατεί δεσμούς και μας εμψυχώνουν ως ομοούσιο Έθνος.
Δυστυχώς όμως, η κορυφαία
αυτή Εθνική εορτή και μια από
τις λαμπρότερες της Ορθοδοξίας, τα τελευταία χρόνια
υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο και το πνεύμα της
παρερμηνεύεται, συσκοτίζεται
ή διαστρεβλώνεται.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Του Ελληνικού ξεσηκωμού
προηγήθηκαν οι αγώνες των
Σουλιωτών και του Λάμπρου
Κατσώνη, και οι ατέλειωτοι
αγώνες της κλεφτουριάς.
Στην Ελλάδα η Εκκλησία, κλήρος και λαός κάμνει την επανάσταση «πρώτα υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδας
κατά του Οθωμανού δυνάστη». Στην Ελλάδα διακηρύττουν με το στόμα του Διάκου
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα,
γραικός θε να πεθάνω», όπου
το γραικός σημαίνει Έλληνας
και Χριστιανός.

Είναι πράγματι βαθύς ο λόγος
του Σολωμού όταν υμνεί την
Ελευθερία μας και τονίζει πως
είναι «απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», η
οποία με τους ιδεολογικούς
θησαυρούς τους οποίους
περικλείει, εκφράζει, ακτινοβολεί, έχει ένα νέο μεγάλο
μήνυμα για ολόκληρο τον
κόσμο, ένα κόσμο που αι
σήμερα αναζητεί τα ξείδωρα
νάματα και το εωθινό φως
της πραγματικής ελευθερίας.
Διότι όπως το είπε ο Κάλβος:

Αν η αρετή κι ο ελεύθερος
νόμος ως άγια χρήματα
ειλικρινά λατρεύονται
τότε, καθώς ο Παράδεισος
δίνει η γη ρόδα.
Έχοντας αυτά κατά νούν, επιβάλλεται όπως κάθε Έλληνας
να μην ξεχνά την ιστορική

7

μνήμη. Γιατί αυτή τον
φρονηματίζει, τον
εμπνέει, τον καθοδηγεί, τον ενισχύει, του
δίνει τη δύναμη των
οραματισμών του για
το μέλλον, τον χαλυβδώνει την ψυχή στις
κρίσιμες ώρες της
ιστορίας, τον κάνει
ικανό για εύτολμες
και ηρωϊκές αποφάσεις και για σκληρά
αγωνίσματα,
τον
συγκρατεί σε ώρες
δύσκολες σκληρών
δοκιμασιών, τον χειραγωγεί στην οδό του
χρέους, του ανοίγει
φωτεινούς
ορίζοντες, τον δείχνει το
δρόμο προς τις υψηλές κορυφές που κατοικούν η αρετή
και η δόξα και τον προφυλάσσει από δρόμους ολισθηρούς
που οδηγούν στις μεγάλες
συμφορές.

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Το 21 είναι για την ελληνική
ιστορία όχι μόνο ένας σταθμός υπέροχος, καρπός και
απαύγασμα του Ελληνικού
πνεύματος και της ζωοδότρας
ορθοδοξίας, αλλά και μια
σημαδιακή αφετηρία για την
εκπλήρωση
οικουμενικής
αποστολής για μεταλαμπάδευση του πνευματικού πολιτισμού.

196 χρόνια μετά
Σε τούτη τη σκληρή δοκιμασία
της ηθικής παρακμής, της
κοινωνικής κατάπτωσης και
της οικονομικής κατακρεούργησης των νοικοκυριών, η
φετινή επέτειος της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, στέλλει ισχυρό το μήνυμα πως η λευτεριά
παραστέκει μονάχα στο πλευρό ενός λαού ενωμένου, τίμιου, εργατικού, ηθικού και
ανδρείου. Στις σημερινές συνθήκες δεν αρκούν πλέον οι
επετειακού χαρακτήρα χαιρετισμοί. Χρειάζεται να προωθήσουμε περισσότερο την ιδέα
της πατρίδας. Να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε
δηλαδή την ιδιαιτερότητα της
ταυτότητας μας.

Σήμερα που οι νεοσουλτάνοι της Άγκυρας βαδίζουν στα ίχνη
του Ιμπραήμ, αδικούν και δολοφονούν αθώους, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδειξη της διεθνούς υποκρισίας. Σήμερα που η
εκπαίδευση τείνει να προσανατολιστεί μονοσήμαντα στις
ανάγκες της αγοράς, με θλιβερό αποτέλεσμα την εργασιακής
εκμετάλλευση, την ανεργία και την εξαθλίωση είναι απαραίτητο περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διατηρήσουμε την
ιστορική μας μνήμη στρέφοντας την προσοχή μας στις διαχρονικές αξίες του Ελληνικού πολιτισμού.
Έχουμε υπέρτατο χρέος να υπενθυμίσουμε στον συμπολίτης
μας, στον αδιάφορο που αφήνεται νωχελικά να δαπανά τον
χρόνο του στην οθόνη του κινητού ή του <<τάμπλετ>> ότι
τελικά η δικαίωση της ιστορικής του παρουσίας στους αιώνες, ίσως απαιτήσει νέες θυσίες και νέους προσωπικούς ή και
συλλογικούς αγώνες.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

14ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τ

ην ανάγκη επίσπευσης όλων των
απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε
τάχιστα να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί νέο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης
του τομέα του τουρισμού επεσήμανε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας
Φ. Μάτσας από το βήμα του 14ου
Παγκύπριου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων - ΟΥΞΕΚΑΣΕΚ-που πραγματοποιήθηκε σήμερα,
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.

√

Η περίοδος χάριτος τέλειωσε. 25.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι θα αντιδράσουν
δυναμικά αν συνεχιστεί η παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης

√

Εκ των ων ουκ άνευ, στην πρώτη γραμμή της τουριστικής βιομηχανίας
να παραταχθεί ντόπιο δυναμικό που να προάγει την Κυπριακή φιλοξενία

δοχοϋπάλληλοι βρίσκονται πανέτοιμοι
να αντιδράσουν με νόμιμο αλλά δυναμικό τρόπο. Η περίοδος χάριτος, κατέληξε, έχει τελειώσει.
Του συνεδρίου προήδρευσε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρί-

Όσον αφορά την ενδοχώρα, ο γενικός
γραμματέας τόνισε ότι θα πρέπει να
υπάρξει ανάδειξη και αναβάθμιση του
τοπικού χαρακτήρα της υπαίθρου, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά.

λωτη εργασία και θα κατατεθεί στη
Βουλή για έγκριση γεγονός το οποίο θα
απαλλάξει, επιτέλους την αγορά εργασίας από απαράδεκτα φαινόμενα εκμετάλλευσης.

δης ο οποίος τόνισε πως κορωνίδα των

Τόνισε δε πως η εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και υγιών εργασιακών σχέσεων καθιστά επιβεβλημένη
την περεταίρω ενίσχυση της τριμερούς
συνεργασίας.

μας σε όλους τους κλάδους της οικονο-

3ο την προσέλκυση τουριστών από νέες
αγορές και

Έστειλε, παράλληλα μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση πως η διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας δεν οφείλεται στους μισθούς και
στα ωφελήματα των εργαζομένων,
αλλά στη χαμηλή παραγωγικότητα,η
βελτίωση της οποίας αποτελεί ευθύνη
του κράτους και της εργοδοτικής πλευράς.

4ο τη χρησιμοποίηση – αξιοποίηση του
ντόπιου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα
της τουριστικής βιομηχανίας, με σεβασμό προς τα εργασιακά θέσμια και τις
συλλογικές συμβάσεις.

Η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου ανακοίνωσε πως στην αυριανή σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου
θα εγκριθεί το νομοσχέδιο για την αδή-

Όπως κατέδειξε ο κ. Μάτσας, η νέα
στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων και τα εξής:
1ο την αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος
2ο την επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Επιβεβλημένη η ανάγκη περαιτέρω
ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας

Π

αρά τις έντονες δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ένεκα της οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για
την κυπριακή οικονομία το γεγονός ότι ο τουρισμός μας παρουσιάζει εκ νέου άνθηση. Σύμφωνα με τα
στατιστικά
της
Eurostat για το 2016,
καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του
10.9% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος,
ποσοστό το οποίο
συνιστά ρεκόρ για
την Κύπρο.
Η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη αποτελεί αναμφισβήτητα
πρωταρχική επιδίωξη της Κυβέρνησης, εντούτοις, αναγνωρίζοντας ότι βασικό στοιχείο για
την επιτυχή πορεία του τουριστικού τομέα
αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία
των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν όχι
μόνο την οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής
βιομηχανίας αλλά και την αναζωογόνηση της
αγοράς εργασίας καθώς και την περαιτέρω
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του
ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται
στον εν λόγω κλάδο.
η εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και
υγιών εργασιακών σχέσεων είναι ένας δύσκολος και μακρόχρονος αγώνας που καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη ενίσχυσης της τριμερούς
συνεργασίας μας με τους κοινωνικούς εταίρους
και το σεβασμό στον κοινωνικό διάλογο, ο
οποίος αποτελεί και το καλύτερο εργαλείο μας
στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους στην εισηγητική του ομιλία έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλους πως αν συνεχιστούν οι
παραβιάσεις της συλλογικής σύμβασης
στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας και η σύναψη προσωπικών συμβολαίων με υποδεέστερους όρους από
τις συλλογικές συμβάσεις 25000 ξενο-

προσπαθειών του Κινήματος είναι η
προστασία των συνδικαλιστικών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων των μελών
μίας.
Στο κύριο μέρος του συνεδρίου αναλύθηκαν τα οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα της Ομοσπονδίας από
τους οργανωτικούς γραμματείς Μιχάλη
Φράγκο και Κυριάκο Γιασουμή.
Το συνέδριο τίμησε για την πολύχρονη
προσφορά τους στην Ομοσπονδία τους
Παναγιώτη Σαββίδη, Στέλιο Στυλιανίδη,
Κώστα Λαγό και εξέλεξε τη νέα ηγεσία
της ΟΥΕΚΑ.
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Μιλτιάδης Μιλτιάδους, γ.γ. ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

Δυναμική η αντίδραση αν συνεχιστεί
η παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης

Τ

ο Συνέδριο μας πραγματοποιείται σε μια περίοδο
που μπροστά μας βρίσκονται
καθημερινά κρίσιμα ζητήματα
που απασχολούν το παρόν και
το μέλλον των ξενοδοχοϋπαλλήλων καθώς και της εργατικής τάξης του τόπου μας γενικότερα.
Η συλλογική σύμβαση καταπατείται από την πλειοψηφία
των ξενοδόχων και εντείνεται η
εκμετάλλευση των εργαζομένων με τη ψηλή ανεργία.
Πιστεύουμε ότι η επιτυχία
οποιασδήποτε προσπάθειας
για ανάπτυξη της τουριστικής
βιομηχανίας και ιδιαίτερα της
προώθησης της αειφορίας και
της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού μας προϊόντος,
άπτεται άμεσα και πρώτιστα
με τους ανθρώπους που το
υπηρετούν.
Ο τουρισμός είναι από τη φύση
του ανθρωποκεντρικός και η
διαχείριση των ανθρωπίνων
πόρων τίθεται από μόνη της
πρώτη σε προτεραιότητα.
Η επικράτηση σωστών εργασιακών σχέσεων, η προώθηση
και ο σεβασμός δίκαιων και
ανθρώπινων όρων εργασίας
μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης, είναι στοιχεία
που θα αποδώσουν κύρος,
αξιοπρέπεια και αξιοπιστία
στα τουριστικά επαγγέλματα.
Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσουμε τους ικανότερους των
νέων μας στα επαγγέλματα
αυτά, διασφαλίζοντας έτσι τα
ζητούμενα και απαιτούμενα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του
τουρισμού μας, σε σταθερή και
μακροχρόνια βάση.
Αν η πιο πάνω αρχή δεν γίνει
κατανοητή και δυστυχώς δεν
γίνεται κατανοητή από την
πλειοψηφία των ξενοδόχων, το

Συνδικαλιστικό μας Κίνημα θα
παλέψει με κάθε μέσο για να
προστατέψει τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους.
Έχουμε διαχρονικά επιδείξει
τεράστια υπομονή και υπευθυνότητα έναντι της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της οικονομίας μας.
Έχουμε προβεί τα τελευταία 15
χρόνια σε πολλές αλλαγές στη
συλλογική σύμβαση και οι
εργαζόμενοι έχουν κάνει μεγάλες θυσίες για χάρη του τομέα
και της ανταγωνιστικότητας.
Με τις ενέργειες τους πολλοί
ξενοδόχοι προσπαθούν να μας
πείσουν ότι κακώς ως Συνδικαλιστικό κίνημα αφουγκρα-

√ Το 2017 σταθμός

ορόσημο για το
συνδικαλιστικό κίνημα
για εφαρμογή
της συλλογικής σύμβασης
στήκαμε τις εκκλήσεις των
ιδίων, της βουλής και του κράτους να βοηθήσουμε και να
συμβάλουμε στη διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού μας προϊόντος και
την
διατήρηση του τουριστικού
τομέα ως του μεγαλύτερου
πνεύμονα της οικονομίας της
Κύπρου.
Το 2016 ήταν η χρονιά του
τουρισμού, ήταν η χρονιά όπου
έχουν δημιουργηθεί ρεκόρ τόσο
στις αφίξεις τουριστών όσο
και στα έσοδα.
Δεν δεχόμαστε την ισοπέδωση,
ούτε το σλόγκαν της εργοδοσίας ότι τα 500 ή 600 ευρώ το
μήνα είναι καλύτερα από το
τίποτε. Για μας τα 500 και 600
ευρώ δεν διαφέρουν από το
τίποτε. Είναι μισθοί πείνας,
φτώχειας και εξαθλίωσης του
λαού και κατάντια για την
πολιτεία μας.
Θέλω να είστε σίγουροι ότι η
ηγεσία της Ομοσπονδίας και
της ΣΕΚ, κάνουμε ότι είναι

δυνατόν για να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των
ξενοδοχοϋπαλλήλων, αλλά και
όλων των εργαζομένων στην
Κύπρο.

Από το βήμα του 14ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΥΞΕΚΑ
στέλλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλους τους αποδέκτες
πως αν δεν σταματήσουν τις
παραβιάσεις της συλλογικής

σύμβασης και να πάψουν να
κάνουν προσωπικά συμβόλαια
υποδεέστερα των συλλογικών
συμβάσεων, θα βρουν μπροστά
τους αυτή τη χρονιά 25000
ξενοδοχοϋπαλλήλους.

• Η περίοδος ανοχής έχει τελειώσει.
Δεν θα αφήσουμε άλλο
τους εργαζόμενους να γίνονται
έρμαιο εκμετάλλευσης
από ασύδοτους εργοδότες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους
Γιώργος Καράς

γενικός γραμματέας
αναπλ. γεν. γραμματέας

Κυριάκος Γιασουμής

Ταμίας

Μιχάλης Φράγκος

Μέλος

Ανδρέας Παναγή

Μέλος
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ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πώς θα βρείτε την ευτυχία
στον εργασιακό σας χώρο
Η νέα πρόκληση των εργοδοτών και οι νέες
προτεραιότητες των εργαζόμενων

«Π

όσο ικανοποιηµένοι είστε από την εργασία σας;». Σαυτό
το απλό αλλά πολυσύνθετο ερώτημα, απαντά η Ελλαδίτισσα επιστήμονας Ασπασία Δημοπούλου, υποστηρίζοντας ότι
για όλες τις λοιπές δραστηριότητες µετράµε µε ποσοστά χαράς
και ευτυχίας, για την εργασία µας όμως αρκούµαστε στην κλίµακα της ορθολογικής ικανοποίησης.
Ίσως αυτό το στερεότυπο να πηγάζει από παλαιότερες αντιλήψεις για την εργασία, όµως η σύγχρονη πραγµατικότητα επιβάλλει µια άλλη, πιο τολµηρή θεώρηση των πραγµάτων. Οι εταιρείες έχουν πλέον να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις και χρειάζεται να αναζητήσουν ανθρώπους µε
νέες ικανότητες και
υψηλά
ποσοστά
ενέργειας για να τις
βοηθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να απασχολούν εργαζοµένους που να τους
αρέσει και να χαίρονται να ταυτίζουν το
επαγγελµατικό τους
µέλλον µε το όνοµα
του εργοδότη και να
αισθάνονται αποφασισµένοι να συµβάλουν στην επιτυχία του
(employee engagement).
Πώς, όµως, θα γίνει αυτό; Η απάντηση έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, οι οποίοι ξεκινούν από το περιβάλλον που δηµιουργεί ο εργοδότης, αγγίζουν την ποιότητα της
ζωής (well being) του εργαζόµενου, επιδρούν στη δυναµική και
στο ηθικό της οµάδας (high moral teams) και επιστρέφουν στον
εργοδότη µε την έννοια της επιτυχούς απόδοσης (high performing
companies).
Το µέλλον της εργασιακής συνύπαρξης απαιτεί περιβάλλοντα
προσανατολισµένα σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, παράγοντες
υψηλά ιεραρχηµένοι στο παρελθόν, όπως χρήµατα και εργασιακή
ασφάλεια, δεν καταλαµβάνουν πλέον την ίδια θέση στις προτεραιότητες των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.
Τι τους κρατά λοιπόν χαρούµενους και αποδοτικούς και ποιοι
είναι οι παράγοντες που σταθµίζουν στις επιλογές τους;
Ποιοτική εργασία µε προκλήσεις, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε πολλά και ενδιαφέροντα αντικείµενα
και θα τους εξασφαλίζει τη γνώση, την επαγγελµατική ανάπτυξη
και αναβάθµιση. Η διαρκής εκπαίδευση, η συχνή εναλλαγή ρόλων
(internal rotation), καθώς επίσης και ο σύγχρονος τρόπος δουλειάς, µε περισσότερη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και λιγότερη γραφειοκρατία, είναι παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση
κλίµατος δηµιουργίας και πρωτοπορίας.
Εταιρική κουλτούρα που να τους αντιπροσωπεύει. Η αναζήτηση
της αξίας µε την οποία θέλουν να ταυτίζονται πλέον οι εργαζόµενοι για να νιώθουν περήφανοι και ευχαριστηµένοι οδηγεί σε
εταιρείες που αποδεδειγµένα συµβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο
µε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που νοιάζονται για το
κοινό καλό και που µπορούν να παρουσιάσουν έναν σκοπό
(purpose), πέραν των οικονοµικών αποτελεσµάτων.
Δυνατότητα να δηµιουργήσουν τον δικό τους ορισµό της επιτυχίας. Η παλαιότερη άποψη της ταχύτατης επαγγελµατικής εξέλιξης δεν είναι πλέον το ζητούµενο. Οι νέοι εργαζόµενοι επιθυµούν να ορίσουν οι ίδιοι τους ρυθµούς µε τους οποίους θα εξελιχθούν. Ως εκ τούτου αναζητούν, λοιπόν, από τους εργοδότες
τους συχνή καθοδήγηση και ειλικρινή επικοινωνία έτσι ώστε να
µπορούν να επιλέξουν µόνοι τους την κατεύθυνση που θα πάρει η
σταδιοδρομία τους.
Ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής. Η µονοσήµαντη
καθηµερινότητα στερεί από τους εργαζοµένους τα επίπεδα ενέργειας που οι ίδιοι χρειάζονται για να αποδώσουν και η έλλειψη
ποικίλων εµπειριών και ερεθισµάτων αφαιρεί από τη δηµιουργικότητα και την επιθυµία για προσφορά. Η εξισορρόπηση του
χρόνου δουλειάς και προσωπικής ζωής είναι σηµαντικότατος
παράγοντας ευεξίας (well being) και αποτελεί στόχο όλων των
εργαζοµένων. Καταληκτικά, θέλουμε να τονίσουμε ότι η δηµιουργία ταυτίζεται µε τη χαρά και το ενδιαφέρον σε όλους τους τοµείς
της ζωής µας.
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Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα
αλλά η οικογένεια και οι σχέσεις

Ο

οικονομικός πλούτος δεν
είναι το κλειδί για την
ευτυχία. Αντίθετα η οικογένεια,
ο γάμος, οι συγγενείς, το εύρος
και το βάθος των κοινωνικών
σχέσεων, είναι καθοριστικοί
παράγοντες για την ευτυχία,
ανεξάρτητα από τα χρήματα.
Για πολλούς ανθρώπους η
ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση αυτών που θέλουν αντί
να είναι η αναζήτηση της
απόλαυσης και της ευτυχίας.
Σε ανεπτυγμένες και
πλούσιες χώρες όπως η
Σουηδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και οι Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής,
το επίπεδο πλούτου των
πολιτών τους είναι πολύ
ψηλότερο από εκείνο
φτωχών χωρών όπως το
Μεξικό και η Γκάνα.
Όμως ο βαθμός ικανοποίησης
και ευτυχίας βρίσκεται στα
ίδια επίπεδα παρά το γεγονός
ότι στις πλουσιότερες χώρες
το εισόδημα μπορεί να είναι 10
φορές μεγαλύτερο από εκείνο
στις φτωχότερες χώρες.
Εάν τα χρήματα δεν μας προσφέρουν ευτυχία, τι είναι αυτό
που μπορεί να το κάνει;

ΠΗΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Έρευνα που έγινε σε 44 χώρες
(Pew Research Center), έδειξε
ότι:
1. Η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας
είναι η οικογένεια
2. Οι παντρεμένοι άνθρωποι
ζουν συνήθως τουλάχιστον 3
χρόνια περισσότερα και ταυτόχρονα
έχουν
καλύτερη
σωματική και ψυχική υγεία
από τους ανύπαντρους
3. Η οικογένεια σε ένα άνθρωπο, αυξάνει τα αισθήματα ικανοποίησης και όσο περισσότερο χρόνο περνά κάποιος με την
οικογένεια του, τόσο θετικότερα αυτό επενεργεί στην ψυχική
υγεία και στην ευτυχία του

Η εργασία είναι κεντρικός
παράγοντας στην ικανοποίηση
που έχει ένας άνθρωπος από
τη ζωή του. Παίζει σημαντικό
ρόλο στην ευτυχία του.
Η αυτονομία που έχει κάποιος
στην εργασία του, ο τρόπος
και ο ρυθμός με τον οποίο
πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του, η εμπιστοσύνη μεταξύ
εργοδότη και εργαζομένου, η

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ
1. Ας κοιτάξουμε προς τα έξω
όχι για να κάνουμε συγκρίσεις
με τους άλλους αλλά για να
αναπτύξουμε κοινωνικές σχέσεις με ανθρώπους. Αυτός
είναι ένας πιο σίγουρος δρόμος προς την ευτυχία
2. Ας δημιουργήσουμε στενές
σχέσεις φιλίας και αγάπης, με

• Η εργασία είναι κεντρικός παράγοντας
στην αναζήτηση της ευτυχίας
• Καλύτερη κοινωνία είναι αυτή στην οποία το επίπεδο ευτυχίας είναι το ψηλότερο
ορθότητα και δικαιότητα των
διαδικασιών, η συμμετοχή στη
λήψη αποφάσεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες στην ικανοποίηση από την επαγγελματική απασχόληση.
Σε εθνικό επίπεδο, όταν οι
κυβερνήσεις δίνουν σημασία
στις ατομικές προτιμήσεις,
τότε οι πολίτες γίνονται πιο
ευτυχισμένοι. Οι επιλογές που
δίνονται στους πολίτες και
ταυτόχρονα το αίσθημα που
έχουν ότι μπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις
της χώρας τους, αυξάνουν το
αίσθημα ικανοποίησης και
ευτυχίας που έχουν.
Ας δούμε όμως τι μπορούμε να
κάνουμε για να βελτιώσουμε το
επίπεδο ικανοποίησης μας
από τη ζωή και ταυτόχρονα
της ευτυχίας μας:

ανθρώπους που εκτιμούμε. Ας
δουλέψουμε σκληρά για την
καλλιέργεια και διατήρηση των
καλών μας σχέσεων. Ας προγραμματίσουμε συχνές επαφές
με την οικογένεια, τους φίλους,
τους γείτονες και τους φίλους
μας
3. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη διείσδυση του επαγγέλματος μας στην προσωπική
μας ζωή. Πρέπει να παραμένει
αρκετός χρόνος για τις προσωπικές σχέσεις και την
ψυχαγωγία μας.
Το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών, θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους δείκτες προόδου
μιας χώρας όπως και οι οικονομικοί δείκτες. Είναι αναγκαίο
να αξιολογείται και η πρόοδος
του, να παρακολουθείται
στενά.

Το χρήμα δεν μπορεί να αγοράσει την ευτυχία

Α

ναντίλεγκτα, οι άνθρωποι
ανά την υφήλιο
έχουν
ανάγκη
την
ουσιαστική,
ανθρώπινη επαφή και φυσικά
την εργασία καθώς η αδράνεια
δημιουργεί προβλήματα αυτοεκτίμησης και κακής ψυχολογικής κατάστασης. Όμως τo
χρήμα δεν αγοράζει την ευτυχία και μια νέα έρευνα του
London School of Economics
and Political Science (LSE) έρχεται να το επιβεβαιώσει.

κό από μια γενναία αύξηση
του μισθού του.

Η έρευνα τοποθετεί στην κορυφή των απαραίτητων παραμέτρων για μια ευτυχισμένη ζωή,
την ύπαρξη συντρόφου και τη
καλή ψυχική υγεία. Αποδείχτηκε ακόμα πως το να έχει
κάποιος μία δουλειά που τον
ικανοποιεί, είναι πιο σημαντι-

λυση ευρημάτων από διεθνείς
δημοσκοπήσεις που αφορούσαν
περισσότερους
από
200.000 ανθρώπους από όλον
τον κόσμο.

Η ανάλυση των στοιχείων της
έρευνας ανήκει σε ερευνητές
του φημισμένου LSE, οι οποίοι
προέβησαν σε μια μεγάλη ανά-

• Τι επισημαίνει
Πανεπιστημιακή έρευνα
στην Βρετανία

Τα στοιχεία που προέκυψαν
έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον:

• ο διπλασιασμός του μισθού
αυξάνει την ευτυχία που νιώθει κάποιος κατά μόλις 0,2
βαθμούς σε μία κλίμακα από 0
έως 10.
• Η ύπαρξη μιας καλής σχέσης
και η αγάπη για τον σύντροφό
μας αυξάνει την ευτυχία κατά
0,6 βαθμούς, ενώ η απώλεια
του συντρόφου-λόγω χωρισμού ή θανάτου- την μειώνει
στον ίδιο βαθμό!
• Οι ψυχικές διαταραχές, η
κατάθλιψη και η ανεργία αναδεικνύονται ως σοβαρά προβλήματα που καταστρέφουν
τις πιθανότητες να γίνει
κάποιος ευτυχισμένος – μια
μείωση που φτάνει τους 0,7
βαθμούς.
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Προστατεύστε τα παιδιά από
τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Η

μη ιονίζουσα ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα συστήματα wifi,
Bluetooth και τα κινητά τηλέφωνα.
Στην Ευρώπη η διαμάχη για τις επιπτώσεις της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό έχειφουντώσει. Μπορεί το κινητό
να προκαλεί ακόμη και καρκίνο: «Ναι», απαντούν
κάποιοι, «δεν υπάρχουν
αποδείξεις»
• Οι επιδράσεις της υποστηρίζουν άλλοι.

ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας είναι
αθροιστικές. Γι αυτό
όπου είναι δυνατό,
χρησιμοποιείτε
ενσύρματες συνδέσεις
οι οποίες θεωρούνται
πιο ασφαλείς

Επειδή όμως υπάρχουνισχυρές ενδείξεις ότι η έκθεση
στις
ασύρματες
ακτινοβολίες μπορεί
να είναι περισσότερο
επιβαρυντική για το
έμβρυο και το παιδί,
η συνετή αποφυγή
είναι μια προσέγγιση
για να κρατηθεί η
έκθεση των παιδιών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Οι γονείς οφείλουν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας ακολουθώντας μερικές βασικές αρχές:
• Κρατάμε μακριά τα κινητα από τα παιδιά. Να
θυμάστε ότι η ένταση της ακτινοβολίας αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης.
• Τα αγόρια δεν τοποθετούν το τηλέφωνο στις
μπροστινές τσέπες και τα κορίτσια στα μπράτσα.
• Χρησιμοποιούμε το μεγάφωνο ή hands free αντί
να βάζουμε το κινητό στο πρόσωπό τους αν
πρόκειται να μιλήσουν σε καποιον.
• Διατηρούμε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου
από τις έγκυες γυναίκες όταν τηλεφωνούμε.
• Τα κινητά, τα ασύρματα τηλέφωνα και τα Wi-Fi
routers δεν πρέπει να αφήνονται στα υπνοδωμάτια των παιδιών ή στους χώρους που παίζουν.

Γυναίκες θωρακίστε την υγεία σας με σωστή διατροφή

Ο

ρισμένες βιταμίνες και ορισμένα
μέταλλα παίζουν ξεχωριστό
ρόλο ανάλογα με την ηλικία. Κάθε
γυναίκα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει
τις ανάγκες του οργανισμού της
ώστε να φροντίζει να τις καλύπτει
καθημερινά με τις κατάλληλες τροφές και/ή μέσω συμπληρωμάτων
διατροφής.
Τα συστατικά-κλειδιά για την υγεία
της γυναίκες κατά την παιδική και
εφηβική, την αναπαραγωγική και
την τρίτη ηλικία, παρατίθενται στη
συνέχεια.
1. Ασβέστιο: Το ασβέστιο είναι
απαραίτητο και σημαντικό καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας, όμως στην εφηβεία και στα
πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης ο
ρυθμός απορρόφησής του από τα
οστά είναι εξαιρετικά υψηλός. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι για να γίνει
σωστά η απορρόφηση του ασβεστίου χρειάζεται επάρκεια βιταμίνης D
στον οργανισμό. Η βιταμίνη D εξασφαλίζεται χάρη στην έκθεση στον
ήλιο και σε πολύ μικρότερο ποσοστό
από τροφές όπως τα μανιτάρια, το
αυγό και το ψάρι. Εκτός από τα
γαλακτοκομικά, καλές πηγές ασβεστίου είναι το μπρόκολο, η λαχανίδα
και το κινέζικο λάχανο.
2. Σίδηρος: Είναι απαραίτητος για
την παραγωγή αιμοσφαιρίων και η
σημασία του μεγαλώνει όταν ένα
κορίτσι μπαίνει στο στάδιο της
εμμηνόρροιας (περίοδος). Κάθε
μήνα, χάνονται λόγω της έμμηνου
ρύσης μικρές ποσότητες σιδήρου
από τον οργανισμό, οι οποίες πρέπει να αναπληρώνονται μέσω τροφών όπως το κόκκινο κρέας και τα
πουλερικά, τα λιπαρά ψάρια, οι
φακές και τα ενισχυμένα δημητριακά.
Θρεπτικά συστατικά στην αναπαραγωγική ηλικία
Μια γυναίκα που θέλει να κάνει
παιδί μπορεί να βελτιώσει την αναπαραγωγική της ικανότητα διατηρώντας ένα υγιεινό και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Ιδιαίτερη
αξία σε αυτό το στάδιο της ζωής
έχουν τα εξής θρεπτικά συστατικά:

Μ

εταξύ των πλεονεκτημάτων της
τηλεργασίας οι εργαζόμενοι επισημαίνουν τη μείωση στον χρόνο μετακίνησης, μεγαλύτερη αυτονομία και
καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην
επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή.
Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους
θεωρούν ότι η τηλε-εργασία προσφέρει
μεγαλύτερα κίνητρα στο προσωπικό,
αυξάνει την παραγωγικότητα και την
αποτελεσματικότητα και κυρίως περιορίζει τον χώρο που απαιτείται για γραφεία.

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ
Όμως η άλλη όψη της τηλεργασίας
είναι πιο ανησυχητική.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται: «Η τάση
είναι να επέρχεται επιμήκυνση της
διάρκειας της εργασίας, να δημιουργείται αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στη
μισθωτή εργασία και στην ιδιωτική
ζωή και να προκαλείται εντατικοποίηση της εργασίας. Το 41% των πολύ
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1. Φυλλικό οξύ: Το φυλλικό οξύ
ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β και ο ρόλος του είναι πολύ
σημαντικός στην πρόληψη συγγενών ανωμαλιών. Αρκετές τροφές
ενισχύονται σήμερα με φυλλικό οξύ
κατά την παραγωγική διαδικασία,
ενώ η βιταμίνη βρίσκεται στη φυσική της μορφή κυρίως στα φυλλώδη
λαχανικά.
2. Βιταμίνη Β12: Η βιταμίνη είναι

τους ακρογωνιαίους λίθους της καλής υγείας κάθε ατόμου.
Τι σημαίνει όμως στην πράξη σωστή διατροφή; Με δυο λόγια,
επαρκής πρόσληψη πολύτιμων θρεπτικών συστατικών
απαραίτητη για τη ομαλή ανάπτυξη
και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Βρίσκεται κατ’ εξοχήν σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης, επομένως οι γυναίκες που ακολουθούν
αυστηρά χορτοφαγική διατροφή
συχνά παρουσιάζουν έλλειψη και

χρειάζεται να λαμβάνουν τις αναγκαίες ποσότητες μέσω συμπληρωμάτων διατροφής.
3. Ω3 λιπαρά οξέα: Τα Ω3 λιπαρά
οξέα παίζουν πολλαπλούς ρόλους
στον οργανισμό, οι κυριότεροι από
τους οποίους άπτονται της εγκεφαλικής και νευρολογικής υγείας. Αυτά
τα υγιεινά λιπαρά βρίσκονται
κυρίως στα λιπαρά ψάρια όπως ο
σολομός, ο τόνος και το σκουμπρί
αλλά και στους ξηρούς καρπούς.
4. Βιταμίνη D: Η βιταμίνη D εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε πτυχή της
υγείας, από τη σκελετική υγεία έως

Η τηλεργασία προκαλεί αϋπνία και άγχος
• Αναντίλεγκτα, η τηλεργασία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως κέρδος
σε χρόνο και χρήμα στις μεταφορές και πιο ισορροπημένη οικογενειακή ζωή,
αλλά σε μεγάλη δόση μπορεί να βλάψει την υγεία. Έγγραφο έρευνας
του Οργανισμού Ηνωμένων που συντάχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και την Eurofound [ υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ] βασίζεται σε έρευνες που διεξήχθησαν σε 15 χώρες

Εξάλλου 42% των προσώπων που
εργάζονται διαρκώς στο σπίτι τους και
το 42% των πολύ κινητικών τηλεργαζομένων δηλώνουν πως ξυπνούν πολλές
φορές τη νύχτα, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τα πρόσωπα που απασχολούνται στον χώρο εργασίας τους
είναι μόνο 29%.

5. Σίδηρος: Οι ανάγκες του γυναικείου οργανισμού σε σίδηρο σχεδόν
διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Μετά τον τοκετό

• Η σωστή διατροφή και η σωματική άσκηση αποτελούν

Έκθεση του ΟΗΕ

κινητικών εργαζομένων αναφέρουν
υψηλά επίπεδα άγχος σε σύγκριση με
το 25% αυτών που εργάζονται συνεχώς
στο γραφείο».

την καρδιαγγειακή και τη μεταβολική υγεία. Παράγεται σε ποσοστό
90% ενδογενώς στον οργανισμό χάρη
στην έκθεση του δέρματος στην
ηλιακή ακτινοβολία και σε ποσοστό
μόλις 10% λαμβάνεται μέσω της
διατροφής.

Ο Τζον Μέσεντζερ, ο οποίος συμμετείχε
στη σύνταξη της έκθεσης, υπογραμμί-

και μέχρι να επανέλθει ο κύκλος της
περιόδου η πρόσληψη σιδήρου δεν
χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Θρεπτικά συστατικά στην τρίτη
ηλικία
Μετά το στάδιο της εμμηνόπαυσης,
οι ανάγκες του οργανισμού της
γυναίκας σε θρεπτικά συστατικά
αλλάζουν και πάλι. Ο σίδηρος δεν
είναι πια τόσο απαραίτητος, αφού
σταματά η περίοδος, ενώ οι ανάγκες
σε άλλα συστατικά αυξάνονται
λόγω της μειωμένης ικανότητας
απορρόφησής τους από τον οργανισμό.
1. Ασβέστιο & βιταμίνη D: Η απώλεια οστικής πυκνότητας είναι ως
έναν βαθμό αναπόφευκτη όσο περνούν τα χρόνια, ωστόσο οι γυναίκες
πρέπει να φροντίζουν να λαμβάνουν αρκετό ασβέστιο, πάντα σε
συνδυασμό με βιταμίνη D, ώστε να
επιβραδύνουν τη διαδικασία και να
μειώσουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.
2. Βιταμίνη Β12: Η ικανότητα απορρόφησης της βιταμίνης Β12 μειώνεται λόγω της ηλικίας, επομένως
χρειάζεται αύξηση της κατανάλωσης των τροφών που την περιέχουν.
Απαραίτητες τροφές είναι λοιπόν το
ψάρι, το κόκκινο κρέας, το αυγό και
τα ενισχυμένα τρόφιμα.
ζει τα πλεονεκτήματα της μερικής
τηλεργασίας, η οποία επιτρέπει στον
εργαζόμενο να διατηρεί την επαφή με
τους άλλους συναδέλφους.
«Η ιδανική ισορροπία φαίνεται πως
είναι 2 έως 3 ημέρες εργασίας κατ'
οίκον την εβδομάδα» δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στη Γενεύη. «Ίσως οι
εταιρείες να πρέπει να καταφεύγουν σ'
αυτή πιο συχνά, επειδή έχει θετικά
αποτελέσματα, όχι μόνο για τους εργαζομένους αλλά και για τον εργοδότη».
Στην έκθεση προτείνεται, εξάλλου, να
κατοχυρωθεί το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» και αναφέρονται ως παραδείγματα η Γαλλία και η Γερμανία. Ορισμένες επιχειρήσεις επιβάλλουν, ήδη,
το σβήσιμο των «σέρβερ» πληροφορικής, πέραν των ωρών εργασίας ώστε
να εμποδίζεται η αποστολή μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διάρκεια των ρεπό και των διακοπών.
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Κι όμως υπάρχει λόγος

Απίστευτο αλλά αληθινό

Γιατί τα μπουκάλια της μπύρας είναι πράσινα
ή καφέ και ποτέ διάφανα;

Σ

ίγουρα
όλοι
έχουμε
παρατηρήσει πως τα
μπουκάλια της μπύρας είναι
καφέ ή πράσινα και ποτέ
διάφανα. Το γυαλί επιλέχθηκε από τον 19ο αιώνα
ως ιδανικό για την αποθήκευση της μπύρας που την
διατηρεί φρέσκια για περισσότερο χρόνο.

τους καλοκαιρινούς μήνες. Η
μπύρα άρχισε να μυρίζει περίεργα
και αυτή η αποκρουστική μυρωδιά οφειλόταν στο γεγονός ότι το
διάφανο γυαλί επέτρεψε στις

Αρχικά επιλέχθηκε το διάφανο γυαλί για τα μπουκάλια αλλά αυτό δεν λειτούργησε καλά σχετικά με τη γεύση και
την ποιότητα της μπύρας, ειδικά

ακτίνες UV να το διαπεράσουν,
αλλάζοντας τη μυρωδιά αλλά και
τη γεύση του ποτού.
Η λύση στο πρόβλημα ήρθε με την
αλλαγή του χρώματος του γυαλιού. Το καφέ χρώμα απέτρεπε την ακτινοβολία
από το να επηρεάσει την
ποιότητα του ποτού. Στην
πορεία προστέθηκε και το
πράσινο γυαλί, καθώς το
καφέ είχε έλλειψη μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κάπως έτσι η μπύρα είναι
πλέον ασφαλής.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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10 συμβουλές ζωής
Οι 10 κλέφτες της ενέργειάς σου
1. Άφησε τους ανθρώπους που μοιράζονται
μονάχα παράπονα, προβλήματα, καταστροφικές ιστορίες, φόβο και κριτική στους
άλλους. Εάν κάποιος ψάχνει να βρει ένα κάδο
απορριμάτων για να πετάξει τα σκουπίδια
του, κοίταξε να μην είσαι εσύ!
2. Πλήρωσε τα χρέη σου στην ώρα τους.
Ταυτόχρονα ζήτησε πίσω αυτά που σου χρωστάνε ή εάν δεν μπορείς άφησε το να πάει
στην ευχή!

3. Να κρατάς τις υποσχέσεις σου. Εάν δεν το
έχεις κάνει, αναρωτήσου το γιατί. Πάντοτε μπορείς
να αλλάξεις γνώμη ζητώντας συγνώμη, να ξαναδιαπραγματευτείς ή να προσφέρεις μια εναλλακτική λύση σε μια υπόσχεση που δεν διατήρησες, μην
το κάνεις όμως συνήθεια. Ο πιο απλός τρόπος για
να αποφύγεις να μην κάνεις κάτι που υποσχέθηκες
είναι να πεις αμέσως «όχι».

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

4. Αφιέρωσε χρόνο μονάχα στα πράγματα που σε
ευχαριστούν να κάνεις.

«Βγάζει μάτι»

Το κίτρινο χρώμα των ταξί αποτρέπει
τα... τροχαία

Τ

α έκαναν κίτρινα για να είναι πιο εύκολα
ορατά στους επιβάτες. Φαίνεται όμως ότι
το κίτρινο χρώμα των ταξί αποτρέπει και τις
συγκρούσεις με άλλα αυτοκίνητα, αποκαλύπτει μεγάλη μελέτη στους δρόμους της Σιγκαπούρης.

«Αν και υπάρχουν ανεκδοτολογικές αναφορές
για υψηλότερες συχνότητες ατυχημάτων στα
σκουρόχρωμα οχήματα, λίγες μελέτες έχουν
δείξει εμπειρικά μια ισχυρή αιτιακή σχέση
ανάμεσα στο χρώμα και τον κίνδυνο ατυχήματος»
λέει ο Χο Τεκ Χουα, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης.

διαδρομές, καθώς έφτανε το εντυπωσιακό ποσοστό
του 19%.
Η εξήγηση που προτείνουν οι ερευνητές είναι ότι το
κίτρινο τραβά πιο εύκολα την προσοχή, ειδικά τη
νύχτα, και δίνει έτσι στους άλλους οδηγούς περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν και να αποφύγουν τα
ατυχήματα.

Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη στις νυχτερινές

Μ

Βαζάκια των 30 γραμμαρίων, τα
οποία θα τιμώνται 150 ευρώ, θα
είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα
σημεία της Θεσσαλονίκης τον
Ιούνιο, ελπίζουν οι μαθητές του
Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και
του τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Τροφίμων
του
Perrotis College.
Σήμερα, χαβιάρι από σαλιγκάρια
παράγεται μόνο στη Βρετανία, τη

7. Να δίνεις προτεραιότητα στην υγεία σου.
Χωρίς την μηχανή του σώματος σου, δουλεύοντας
στο μέγιστο, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Κάνε
συχνά διαλείμματα.
8. Αντιμετώπισε τις τοξικές καταστάσεις που
ανέχεσαι, από το να εξαγοράσεις ένα φίλο ή κάποιο
μέλος της οικογένειας, μέχρι στο να ανέχεσαι αρνητικές ενέργειες ενός συντρόφου ή κάποιας ομάδας.
Λάβε τα αναγκαία μέτρα.

10. Συγχώρεσε, άφησε μια κατάσταση που σου
προκαλεί πόνο, μπορείς πάντα να επιλέξεις να
αφήσεις και να απελευθερώσεις τον πόνο της μνήμης!

Αν λοιπόν αισθάνεστε ότι κανείς δεν σας προσέχει
στο δρόμο, ίσως είναι καλή ιδέα να βάψετε το αυτοκίνητο καναρινί.

150 ευρώ το βαζάκι
Θεσσαλονίκη: Χαβιάρι από σαλιγκάρια κανείς;
ια τόσο σπάνια λιχουδιά
είναι λογικό να πωλείται
προς 3.200 ευρώ το κιλό: μαθητές
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκης πειραματίζονται με την παραγωγή λευκού
χαβιαριού από ελληνικά σαλιγκάρια.

6. Πέτα, συμμάζεψε και οργανώσου. Δεν υπάρχει
τίποτε χειρότερο από το να σου «ρουφήξει» την
ενέργεια σου ένας χώρος ακατάστατος και γεμάτος
από πράγματα του παρελθόντος που δεν σου χρησιμεύουν πια!

9. Αποδοχή. Από το να χαλάς την «ζαχαρένια» σου
με μια κατάσταση που δεν μπορείς να αλλάξεις
κάνε τον «κινέζο».

Η ομάδα του Χα ανέλυσε δεδομένα για 4.175 κίτρινα
ταξί και 12.525 μπλε ταξί που ανήκαν στην ίδια
εταιρεία. Εξέτασαν επίσης δεδομένα GPS για 3.000
οδηγούς προκειμένου να αποκλείσουν παράγοντες
όπως η πείρα, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδό
τους.
Η ανάλυση έδειξε ότι τα κίτρινα ταξί είναι 9% πιθανότερο να εμπλακούν σε σύγκρουση σε σχέση με τα
μπλε ταξί, αναφέρει η ομάδα στην επιθεώρηση PNAS.

5. Επέτρεψε στον εαυτό σου να ξεκουράζεται
όταν χρειάζεται και να δρας όταν σου παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία.

Γαλλία και την Ιταλία, επισήμανε
ο κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή,
Βαγγέλης Βέργος.
Μέχρι στιγμής, η παραγωγή στη

Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα 550
γραμμάρια.
Οι 30 μαθητές, 15 έως 18 ετών,
ξεκίνησαν την κλειστή ελεγχόμενη
εκτροφή σαλιγκαριού υπό την

καθοδήγηση
του
καθηγητή
Πέτρου Ευαγγέλου. Τα 300 σαλιγκάρια-γεννήτορες του ενδημικού
είδους Helix aspersa maxima ζουν
σε ξύλινη κατασκευή με ελεγχόμενη θερμοκρασία, σχετική υγρασία
και φωτισμό. Τα σαλιγκάρια
αυτού του είδους γεννούν κατά
μια φορά το χρόνο περίπου 100
αβγά, συνολικού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων.
Στη
Σχολή
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, η οποία έχει την
εποπτεία των προγραμμάτων
πρακτικής άσκησης του ΕΠΑΛ και
το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Perrotis
College, έχει ξεκινήσει έρευνα για
την διατροφική αξία των αβγών,
με στόχο τη βελτιστοποίηση της
παραγωγής.

«Πράσινο φως» και από το παλάτι
για το Brexit

Η

βασίλισσα Ελισάβετ εξουσιοδότησε επίσημα
την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι να
ξεκινήσει τις διεργασίες και συνομιλίες για την
έξοδο της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Η βασίλισσα επικύρωσε τη νομοθεσία που εγκρίθηκε πρόσφατα από το κοινοβούλιο.
Η ανακοίνωση, που έγινε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Τζον Μπερκάου, επιβεβαιώνει ότι η Μέι
μπορεί να ξεκινήσει τις συνομιλίες διαζυγίου οποιαδήποτε στιγμή, αν και ο εκπρόσωπός της άφησε
να εννοηθεί την Δευτέρα ότι η όποια τέτοια απόφαση πιθανόν να έλθει προς το τέλος του μήνα παρά
τις επόμενες ημέρες.

Σοβαρά … αστειάκια
Η κυρία στο φούρναρη:
- "Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί
που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο."
- "Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί
εδώ και 20 χρόνια!"
Και η κυρία:
- "Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!"
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Θρεπτικοί θησαυροί κάτω από τη γη

Μ

ας τροφοδοτούν με τα μέγιστα
θρεπτικά συστατικά και αν
ξέρουμε πώς να τις καταναλώσουμε, μας δίνουν όλη τους τη γεύση.
Επιστροφή, λοιπόν, στις… ρίζες!
Φυτρώνουν μέσα στο έδαφος και
αποτελούν βόμβες βιταμινών και
θρεπτικών ουσιών. Οι ρίζες και οι
υπόγειοι βλαστοί γενικότερα είναι
οι «αποθηκευτικοί χώροι» των
φυτών, εκεί όπου συγκεντρώνονται ένας σωρός πολύτιμα
συστατικά. Έχουν όμως και
εξαιρετική γεύση, γι’ αυτό τα
τελευταία χρόνια τις συναντάμε σε καλά εστιατόρια.
Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο να
τις εντάξουμε στη διατροφή
μας.
Σπαράγγια: Πρόκειται για
τους τρυφερούς βλαστούς
ενός ευρωπαϊκού πολυετούς
φυτού, το οποίο φτάνει σε
ύψος το ενάμισι μέτρο περίπου. Τα σπαράγγια τα βρίσκουμε σε διάφορα χρώματα
(πράσινα, λευκά και μοβ) και ποικίλλουν σε πάχος. Στην αγορά,
όμως, υπάρχουν και άγρια σπαράγγια, τα οποία είναι πιο λεπτά
και έχουν εντονότερη γεύση. Θεωρούνται λαχανικά πολυτελείας.
Τι μας προσφέρουν: Είναι πηγή
καλίου, φυλλικού οξέος, βιταμίνης
C, φωσφόρου και σιδήρου, έχουν
διουρητική δράση, ενώ συχνά τους

αποδίδονται και αφροδισιακές
ιδιότητες.
Γλυκοπατάτα: Η γλυκοπατάτα δεν
είναι απλώς μια πατάτα. Διαθέτει
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που τη διαφοροποιούν θρεπτικά
από την κλασική πατάτα. Είναι
γλυκιά, αρωματική και εξαιρετικά
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Ωστόσο, δεν έχει τη θέση που της

Τι μας προσφέρει: Αποτελεί εξαι-

Τι μας προσφέρουν: Τα
παντζάρια είναι πλούσια σε
βεταΐνη, συστατικό που καθαρίζει
το αίμα και μειώνει τα επίπεδα της
ομοκυστεΐνης (είδος αμινοξέος που
σε υψηλά επίπεδα βλάπτει το
αγγειακό σύστημα). Αποτελούν
καλές πηγές βιταμίνης C και περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά. Είναι
επίσης πλούσια σε φυλλικό οξύ και
αδιάλυτες φυτικές ίνες (είναι πιο
δύσπεπτες από τις διαλυτές).

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι σημερινές αστρολογικές
όψεις σου προκαλούν μια γενικότερη
αβεβαιότητα και σε οδηγούν σε λάθος
συμπεράσματα, είτε για αυτούς που
σε περιβάλλουν είτε για τα γεγονότα
που εκτυλίσσονται γύρω σου. Αυτό
όμως άμεσα θα αλλάξει και όλα θα
γίνουν πιο ξεκάθαρα. Θα ξέρεις τι
σου γίνεται και θα μπορέσεις να
κάνεις νέα σχέδια για το μέλλον.
Ταύρος: Η ημέρα φέρνει στο προσκήνιο πολλές ευθύνες, τις οποίες πρέπει
να αναλάβεις και να διαχειριστείς με
μεγάλη ωριμότητα. Σε βοηθάει πολύ η
σιγουριά που νιώθεις πλέον για τον
εαυτό σου και η αισιοδοξία ότι θα τα
καταφέρεις. Φρόντισε μόνο να ακολουθείς ένα πλάνο, για να έχεις τον
απόλυτο έλεγχο των εργασιών και
του χρόνου σου.
Δίδυμοι: Οι θετικές επιρροές των
σημερινών αστρολογικών όψεων
οδηγούν τη ζωή σου σε ένα νέο επίπεδο. Τα όνειρα και οι στόχοι σου
βλέπεις ότι προχωρούν προς την επιτυχή τους υλοποίηση ενώ οι απανωτές αλλαγές εξελίσσουν τα πράγματα
διαρκώς προς το καλύτερο. Αξιοποίησε όλο αυτό το θετικό κλίμα και
άδραξε κάθε ευκαιρία, που θα σου
λύσει τα χέρια σε όποιο ζήτημα κληθείς να αντιμετωπίσεις στο μέλλον.
Καρκίνος: Η πίεση που δέχεσαι μέρες
τώρα, σε έχει αποσυντονίσει πολύ
και έχεις κάνει πολλές βεβιασμένες
και λάθος κινήσεις. Το πλανητικό
σκηνικό όμως σου στέλνει θετικές
επιρροές, οπότε είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις κάποια απόσταση από
τα προβλήματα, ώστε να ξεκουράσεις
τη σκέψη σου και να γεμίσεις τις
μπαταρίες σου. Αυτό θα σε βοηθήσει

να επανέλθεις δριμύτερος και να
παίρνεις τις σωστές αποφάσεις.
Λέων: Έχεις την τάση να μεγαλοποιείς τα πράγματα και καταλήγεις να
πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Πάρε
το χρόνο που χρειάζεσαι και κάνε ένα
μικρό διάλειμμα, ώστε να σκεφτείς
καθαρά τι γίνεται στη ζωή σου.
Σύντομα θα διαπιστώσεις πως το
πρόβλημα ήταν πιο πολύ στο μυαλό
σου και ότι η πραγματικότητα είναι
πολύ καλύτερη απ’ όσο πίστευες.
Παρθένος: Τα σχέδιά σου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και εμπόδια.
Αυτό σε δυσαρεστεί και σε βγάζει
εκτός πλάνου. Μην είσαι υπερβολικός
όμως στις αντιδράσεις σου, αφού δε
γίνεται πάντα να κυλούν όλα τέλεια.
Άσε λοιπόν την απαισιοδοξία στην
άκρη και κινήσου με δυναμισμό και
αποφασιστικότητα. Μην ξεχνάς ότι
έχεις τα άστρα με το μέρος σου,
καθώς η θέση της Σελήνης στους
Ιχθείς σε βοηθάει να πάρεις τις
σωστές αποφάσεις και να οδηγηθείς
στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ζυγός: Έχουν μαζευτεί πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες, που σου προκαλούν στρες και θολώνουν τη σκέψη
σου. Αυτό σε καθιστά ανίκανο να
πάρεις οποιαδήποτε σωστή απόφαση και νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο
πουθενά. Ανασύνταξε τις δυνάμεις
σου, πάρε χρόνο να καθαρίσεις τη
σκέψη σου και δώσε ένα τέλος σε ό,τι
σε βασανίζει και σε βγάζει από το
πρόγραμμά σου. Από εδώ και πέρα
καλά θα κάνεις να μην αφήσεις ξανά
δουλειές για την τελευταία στιγμή,
γιατί θα οδηγηθείς ξανά σε αδιέξοδο.
Σκορπιός: Τονώνεται η αυτοπεποίθησή σου και ευνοεί την επίτευξη των

SUDOKU

ρετική πηγή βιταμίνης Α, η οποία
παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, με
κυριότερη την όραση. Παράλληλα,
περιέχει σημαντικές ποσότητες
βιταμίνης C, μιας σημαντικής
αντιοξειδωτικής βιταμίνης, η
οποία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας
συστήματος, στην ενίσχυση της
αντιοξειδωτικής προστασίας
του οργανισμού και στη βέλτιστη απορρόφηση του σιδήρου.
Επίσης, περιέχει βιταμίνη Β6,
καθώς και κάλιο.
Παντζάρια: Είναι από τα πιο
γλυκά λαχανικά και η περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα
ξεπερνά αυτήν των καρότων
και του καλαμποκιού. Γνωστά
από την αρχαιότητα για το
χρώμα τους και την ιδιότητά
τους να «βάφουν». Από το
φυτό τρώγεται και η ρίζα και
τα φύλλα του.

αξίζει στο ελληνικό τραπέζι.
Μήπως, λοιπόν, πρέπει να την
εντάξουμε στη διατροφή μας, μιας
και ανήκει στις υπερτροφές; Αξίζει
ακόμη να αναφερθεί ότι παρά τη
γλυκιά της γεύση, η γλυκοπατάτα
έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και
λίγες θερμίδες (μια μέτρια γλυκοπατάτα περιέχει περίπου 96 θερμίδες).
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στόχων σου. Ξέρεις τι ζητάς και είσαι
σίγουρος για τον εαυτό σου και τις
δυνάμεις σου. Αξιοποιείς κάθε μέσον
που διαθέτεις, ώστε να οδηγηθείς
στην επιτυχία.
Τοξότης: Η μέρα αναμένεται να είναι
ιδιαίτερα φορτωμένη από καθήκοντα
που θα κληθείς να αναλάβεις. Φρόντισε να μην απελπίζεσαι, γιατί αν σε
πάρει από κάτω, δε θα τα καταφέρεις. Πολλά προβλήματα που θα
έρθουν στο προσκήνιο, θα σε προβληματίσουν πολύ.
Αιγόκερως: Η ημέρα προβλέπεται
άκρως επίφοβη για τυχόν ολισθήματα. Θα είσαι αρκετά επιρρεπής σε
λάθη και οι επιλογές σου ίσως σε
διαψεύσουν, φέρνοντας ανεπιθύμητα
αποτελέσματα. Φρόντισε να είσαι σε
επαγρύπνηση, ώστε να αποφεύγεις
παγίδες και να μελετάς καλά κάθε
σου κίνηση, ιδίως στον επαγγελματικό τομέα. Με σύνεση και ψυχραιμία,
όλα θα γίνουν όπως πρέπει και στην
ώρα τους.
Υδροχόος: Σήμερα επιχειρείς να μιλήσεις με άτομα που εμπιστεύεσαι για
τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις
σου, ώστε να πάρεις τη γνώμη τους.
Μην αφήνεις όμως κανέναν να σε
επηρεάσει παραπάνω απ’ όσο πρέπει.
Ιχθείς: Η πίεση του τελευταίου διαστήματος σε έχει απορρυθμίσει και
καθυστερείς την υλοποίηση σχεδίων.
Φρόντισε να παραμένεις ψύχραιμος
και κινήσου μεθοδικά, προκειμένου να
τα καταφέρεις. Στο εξής, θα ήταν
καλό να μην αφήνεις υποχρεώσεις να
μαζεύονται για τελευταία στιγμή.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σουσαμόπιτα Θράκης
ΥΛΙΚΑ:
1 πακέτο φύλλο κρούστας «πολίτικο» της alfa
2-1/2 φλ. σουσάμι καβουρδισμένο
1-1/2 φλ. φρυγανιά αλεσμένη, 1-1/2 φλ. καρύδι
2 κ.σ. κανέλα, μισή κ.γ. γαρύφαλλο,
μισή κ.γ. μοσχοκάρυδο, 1 φλ. ελαιόλαδο
μισό φλ. σπορέλαιο
Για το σιρόπι
3 φλ. νερό, 3 φλ. ζάχαρη, 2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
ξύλο κανέλας, μισό λεμόνι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Αφού καβουρδίσουμε το σουσάμι, το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το σουσάμι, τη φρυγανιά, το καρύδι, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το μοσχοκάρυδο. Τα αλέθουμε, αλλά δεν τα
κάνουμε σκόνη. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 150160′ C, στις αντιστάσεις. Λαδώνουμε το ταψί της κουζίνας. Ανοίγουμε ένα φύλλο στον πάγκο και πασπαλίζουμε σε όλη την επιφάνεια 4-5 κουταλιές γέμιση. Καλύπτουμε με το 2ο φύλλο και άλλη μια κουταλιά γέμιση.
Συνολικά, θα κάνουμε 4 στρώσεις φύλλο-γέμιση. Στο
τελευταίο φύλλο (4ο), πασπαλίζουμε με τη γέμιση και

τυλίγουμε σε ρολό, όχι σφιχτό, κατά μήκος (ξεκινάμε από
τη στενή πλευρά). Το τοποθετούμε με την ένωση προς τα
κάτω στο λαδωμένο ταψί και επαναλαμβάνουμε με τα
υπόλοιπα φύλλα. Φτιάχνουμε 3 ρολά, ακολουθώντας τις
οδηγίες του πρώτου. Με μαχαίρι κοφτερό χαράζουμε τα
ρολά σε φέτες. Καρφώνουμε σε κάθε φέτα από 1 γαρύφαλλο. Ενώνουμε το ελαιόλαδο με το σπορέλαιο και το
ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα να κάψει. Λίγο λίγο, με κουτάλι, περιχύνουμε τα ρολά με το καυτό λάδι. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα και 15′, μέχρι να
ροδίσουν καλά τα ρολά. Το αργό και παρατεταμένο
ψήσιμο κάνουν τα ρολά έξτρα τραγανά.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε τη
ζάχαρη και το νερό. Προσθέτουμε την κανέλα και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει βράση. Προσθέτουμε λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού και ολόκληρη τη λεμονόκουπα. Βράζουμε για 3-4’ λεπτά. Τέλος, προσθέτουμε το μέλι και
ανακατεύουμε. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε
την κανέλα και το λεμόνι. Αφήνουμε λίγα λεπτά το σιρόπι να γίνει χλιαρό. Βγάζουμε τα καυτά ρολά από το
φούρνο και τα σιροπιάζουμε σιγά σιγά, με ένα κουτάλι.
Τα αφήνουμε να κρυώσουν στο σιρόπι τους. Όσο κρυώνουν, συνεχίζουν να ρουφάνε σιρόπι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 752 - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Ο

ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών
ΕΟΚΑ 55 - 59, η ΣΕΚ
Λάρνακας και ο Σύνδεσμος
Εφέδρων
Αξιωματικών
Λάρνακας, διοργανώνουν τον
εορτασμό της 1ης Απριλίου
1955 την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα
8.00μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 8η Μαρτίου,
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΣΕΚ Λεμεσού
εισέφερε στη Μητρόπολη Λεμεσού 3000 ευρώ για τα
προγεύματα των παιδιών στα σχολεία. Την επιταγή
επέδωσε στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού
Αθανάσιο ο επαρχιακός γραμματέας Τίτος Τιμοθέου,
συνοδευόμενος από στελέχη του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ.

Πρόγραμμα:
• Χαιρετισμός από την Έλενα Κκαϊλά, του Συνδέσμου
απογόνων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55 - 59.
• Χαιρετισμός από τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59
Ντίνο Τζιαρρή
• Ομιλία από τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55 - 59 και
πρόεδρο του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ 55
- 59 Ανδρέα Μαϊμαρίδη.
• Θεατρικό έργο: «Ο Μιλτιάδης της Κύπρου» του αείμνηστου αγωνιστή Φάνου Ναθαναήλ. Παρουσιάζει ο
θεατρικός όμιλος «Γ.Σ. ΚΙΜΩΝ Ξυλοτύμπου».
• Ελληνικοί χοροί από τον Λαογραφικό όμιλο «ΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ» της ΣΕΚ Λάρνακας - Αμμοχώστου.
• Τραγουδά η χορωδία του Γυμναστικού Συλλόγου
«ΚΙΜΩΝ» Ξυλοτύμπου.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1) Ήταν μια νύχτα για Λευτεριά

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Σε ένα χρόνο από

2) Για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη

τώρα θα εύχεσαι να

3) Για σένα Κύπρο, Αθάνατη

είχες ξεκινήσει

Εθνικός Ύμνος
Η φετινή γιορτή αφιερώνεται στους ηρωομάρτυρες
της ΕΟΚΑ που πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια
στα χέρια των Άγγλων βασανιστών τους.

σήμερα"
Karen Lamb

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

Ο

Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 25η Μαρτίου 2017, τα

Γενικά Καταστήματα θα είναι ανοικτά ενώ το Σάββατο,
1η Απριλίου 2017 θα είναι κλειστά.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Κατά την Πασχαλινή περίοδο, τη Μεγάλη Παρασκευή
(14/04/2017) και το Μεγάλο Σάββατο (15/04/2017) τα
Γενικά Καταστήματα θα είναι ανοικτά μέχρι τις 18:00,
ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα
(16/04/2017 και 17/04/2017) θα είναι κλειστά.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 18 – 19 Μαρτίου 2017, διεξήχθησαν οι τελευταίοι αγώνες του του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τα πιο
κάτω αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-0
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-2
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
3-0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
1-1
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΚΕΝΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ: Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ: ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
TΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ: ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΤΕΤΡΑΘΛΗΤΡΙΑ: ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
O.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 - 7
2. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
1-4
3. EΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 7 - 2
4. ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ /ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-0
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3/17
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε. Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Γήπεδο
Πυργών)
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC (Γήπεδο Λειβαδιών)
Ώρα έναρξης 3.30΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ενιαίας
Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακή 19 Μαρτίου 2017,
με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Εταιρείας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
(ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας

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

1-4

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 4 - 1
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

0-1

Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΠΑΟ Κάτω Μονής

5-2

Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας

1- 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κ & Ε Τραχωνίου - ΠΑΕ Λόφου

7-1

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών

5-6

Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ - Α. Ε Τραχωνίου

1-3

Σ & Π Ζσκακίου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου

1-3

Χρ. Μηνά Κορφής - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 0-4
Ε.Ν. Αγίου Τύχωνα - ΠΑΟ Προσφύγων

3-4

Παρθενών Χαλκούτσας - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης

3-3

ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΘΟΙ Πισσουρίου

2-1

Επόμενη αγωνιστική
• Τρίτη 21.3.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Χρ. Μηνά Κορφής
• Τετάρτη 22.3.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι Πύργου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
Ε.Ν. Αγίου Τύχωνα - Παρθενών Χαλκούτσας
• Σάββατο 25/3/2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - Α.Ε.Κ Πολεμιδιών
Π & Σ Ζακακίου - Χρ. Μηνά Κορφής
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ

Ν

ίκη ανόδου για τον Ολυμπιακό που
επανέρχεται στα σαλόνια ύστερα
από τέσσερα περιπετειώδη χρόνια. Στο
κάτω διάζωμα δίδονται μάχες ζωής
από πέντε ομάδες. Η αγωνία άγγιξε
κόκκινο καθώς ο υποβιβασμός πιθανότατα θα κριθεί στους μεταξύ τους
αγώνες, στην τελευταία αγωνιστική το
προσεχές Σάββατο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
• Εκτόπισε την ΑΕΚ από την 2η θέση με την 25η
συνεχή αγωνιστική χωρίς ήττα
• Η ΑΕΚ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της
πληρώνοντας κραυγαλέα λάθη
• ΑΠΟΕΛ: Αύξησε τη διαφορά στο +7

Τ

ην μεγάλη ανατροπή έκανε ο
Απόλλωνας επιτυγχάνοντας σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ, την οποία εκτόπισε από την 2η θέση. Είναι η
25η συνεχόμενη αγωνιστική
χωρίς ήττα για το συγκρότημα
του Σ. Αυγουστή που του δίνει
κάθε δικαίωμα να κάνει όνειρα
τίτλου. Η ήττα της ΑΕΚ οφείλεται κυρίως στα σοβαρά λάθη
των παικτών της αλλά και στην
επίτευξη του νικητήριου τέρματος από ελεγχόμενη θέση (offside), γεγονός που ξεσήκωσε
θύελλα διαμαρτυριών από τους
φίλους της.
Νίκη με χρώμα Ευρωπαϊκό
πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ λυγίζοντας
την φορμαρισμένη Ανόρθωση.
Οι «Πράσινοι» φαίνεται ότι
ξεπερνούν την κρίση και εισέρχονται σε σταθερή πορεία ανάκαμψης.
Όσο για τη «Μεγάλη Κυρία» έδειξε και
πάλι καλά στοιχεία, αλλά και αδυναμίες.
Νίκη παραμονής σημείωσε ο ΑΡΗΣ που
έστρωξε τη ΔΟΞΑ στο βυθό.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι
τέλους για την πολυπόθητη παραμονή
δήλωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων Νικόλας Μαρτίδης και Σάββας
Πουρσαϊτίδης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Νίκη ΕΡΜΗ βάζει σε περιπέτειες την Καρμιώτισσα
• Επέστρεψαν τα χαμόγελα στη Νέα Σαλαμίνα
• Νίκη βάλσαμο για ΑΡΗ, οδυνηρή ήττα για ΔΟΞΑ
• Νίκη στόχου Ευρώπης για ΟΜΟΝΟΙΑ, ήττα για
τη «Μεγάλη Κυρία»

και αξίζαμε τη νίκη δήλωσε ο Αντόνιο
Κονσεϊσάο. Πρέπει να βελτιώσουμε την
ψυχολογία μας, ειπε ανήσυχος ο τεχνι-

κός του Εθνικού Β. Ιβανάουσκας.
Ο ΕΡΜΗΣ ψαλίδισε τις ελπίδες της
Καρμιώτισσας η οποία εισήλθε σε τροχιά ανησυχίας για το αύριο.
Χωρίς να ιδρώσει ο πρωτοπόρος
ΑΠΟΕΛ υπέταξε την ΑΕΛ αυξάνοντας τη
διαφορά από τον 2ο Απόλλωνα στο +7.
Η ομάδα της Λεμεσού υστέρησε, υποκύπτοντας φυσιολογικά στην ανωτερότητα του πρωτοπόρου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Λεμεσιανή «ταχεία αμαξοστοιχία»
του Σ. Αυγουστή προσπέρασε αλώβητη
την 25η συνεχόμενη στροφή με το
βλέμμα στραμμένο στον Όλυμπο

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκη ψυχολογίας και ανασυγκροτήσης
κατέγραψε η Νέα Σαλαμίνα, ελπίζοντας
σε μια νέα αρχή. Ήμασταν καλύτεροι

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ: Αγκαλιά με τον τίτλο

Μ

ια ανάσα από την κατάκτηση του
τίτλου βρίσκεται η Ξυλοτύμπου
που επικράτησε της Ελπίδας. Άλμα
στη Β’ κατηγορία έκανε ο Χαλκάνορας
που απέδρασε με το τρίποντο από τα
Λατσιά. Για το 3ο χρυσό εισιτήριο
αναμένεται να γίνει η μάχη των μαχών
μεταξύ Διγενή Ορόκλινης και Εθνικού
Λατσιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας εξακολουθεί να κινείται
στον αστερισμό της αναξιοπιστίας και των υπόγειων διαδρομών του μαύρου χρήματος. Ο νέος κόκκινος φάκελος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (UEFA) 23 σελίδων περιέχει ισχυρότατες ενδείξεις για χειραγώγηση
του αγώνα ΑΕΖ - ΔΟΞΑ. Μοναδική όαση στην έρημο του Κυπριακού ποδοσφαίρου
παραμένει η ακτινοβολία του Πιέρου Σωτηρίου και των άλλων ταλέντων ντόπιας
κοπής που κατάφεραν μέσα σ’ ένα βοθρολυματικό περιβάλλον να επιβιώσουν.

1

Μπορεί η διαιτησία να έχει αδικήσει την ΑΕΚ στο ντέρμπυ με τον Απόλλωνα,
αλλά σε καμμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται τα απανωτά λάθη των παικτών της σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Το ανησυχητικό για την ομάδα του
Ι. Ιδιάκεθ είναι ότι τα λάθη είναι επαναλαμαβανόμενα.

2

Η πορεία του Απόλλωνα στην εποχή του Σωφρόνη Αυγουστή είναι αξιοζήλευτη. Μπορεί να μην έχει καταφέρει να φτιάξει ομάδα με «ευγενές μέταλλο»
αλλά κατόρθωσε να δώσει πνοή, αυτοπεποίθηση, ζωτικότητα, χαρακτήρα
και αγωνιστικό προσανατολισμό, στοιχεία απαραίτητα για το κτίσιμο μεγάλης
ομάδας.

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ

Σ

υναρπαστικό προβλέπεται το
πέσιμο της αυλαίας καθώς θα
ξεκαθαρίσει η τρίτη ομάδα που θα
σφραγίσει την άνοδο της στην Γ’
Κατηγορία. Ο Φοίνικας που υπέστη αναπάντεχη ήττα στην έδρα
του, παίζει τα ρέστα του με τη
ΔΟΞΑ Παλιομετόχου. Στο ίδιο
μοτίβο κινείται και η «Αμαθούς»
με αντίπαλο τον Σπάρτακο Κιτίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
ΣΤΑ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η παιδεία, οι καταναλωτές
και η παραγωγικότητα
Με το Χρίστο Καρύδη, Υπεύθυνο του τμήματος
Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

• Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση ΣΕΚ – Προέδρου Αναστασιάδη

Τ

ην αισιοδοξία του ότι τα θέματα της ΑΤΑ και του
Γε.Σ.Υ θα έχουν θετική κατάληξη διατύπωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε

σία βρίσκεται σε εξέλιξη για συλλογή στοιχείων προκειμένου να σχηματισθεί ολοκληρωμένη εικόνα. Διαβεβαίωσε ότι η πολιτική απόφαση για αποκατάσταση

1

Πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η εμπλοκή της
παιδείας στα ζητήματα που αφορούν τους
καταναλωτές; Η παιδεία είναι το εργαλείο μέσα από
το οποίο μπορείς να διαμορφώσεις κοινή γνώμη για
όλα τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα. Είναι το εργαλείο με το οποίο μπορείς να μορφώσεις και να επιμορφώσεις τους ανθρώπους, ώστε να είναι καλά
καταρτισμένοι, σωστοί, διεκδικητικοί για την αυριανή εθνική και βιολογική τους επιβίωση.
Είναι μέσα από αυτή τη διάσταση που χαιρετίζουμε
την φετινή απόφαση των υπουργείων Εμπορίου και
Παιδείας να διοργανώσουν διαγωνισμό ανάμεσα
στη μαθητική κοινωνία που στόχευε στη δημιουργία
κουλτούρας καταναλωτές από τις μικρές ηλικίες.
Συνολικά 350 μαθητές από 40 σχολεία έλαβαν μέρος
στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και δημιούργησαν
σχετικά φιλμάκια και ετοίμασαν σχετικές αφίσες
στέλλοντας πλήθος μηνύματα όπως είναι π.χ. «το
σκέψου λογικά, κατανάλωσε σωστά», «πρόσεχε τις
προσφορές», «αγόρασε χρήσιμα και υγιεινά προϊόντα» κ.λ.π.

του 75% των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας θα
υλοποιηθεί. Η ΣΕΚ ζήτησε όπως το θέμα διευθετηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ο πρόεδρος
έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΣΕΚ για εμπλοκή
των κοινωνικών εταίρων στην τεχνική διαδικασία ρύθμισης του όλου ζητήματος.

Τα δύο υπουργεία οφείλουν να θεσμοθετήσουν τη
φετινή δραστηριότητα και ο διαγωνισμός να διεξάγεται σε ετήσια βάση.

2

Μέσα από την ίδια λογική μπορεί η παιδεία να
συμβάλει και στη βελτίωση της παραγωγικότητας; ή και άλλων ζητημάτων; Ναι. Το υπουργείο
Παιδείας σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας
θα πρέπει να κινηθούν προς τις εξής δύο κατευθύνσεις:
(α) Να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τον
επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήδη η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού παράγει χρήσιμο
έργο και κάνει συγκεκριμένες μελέτες για τις ανάγκες
που υπάρχουν στην αγορά εργασίας σε ανθρώπινο
δυναμικό.
Αυτό το υλικό, μέσα από συγκεκριμένο τρόπο πρέπει
να φθάνει σε όλα τα εκπαιδευτήρια προς ενημέρωση
των μαθητών.
(β) Να επενδύσουν στην έννοια της
παραγωγικότητας, αναβαθμίζοντας τη σχετική – λίγη – ύλη που
υπάρχει στα βιβλία της Πολιτικής Οικονομίας και να αναβαθμίσουν τα σχετικά κεφάλαια που αφορούν την επιχειρηματικότητα των νέων.

Τ

«ΓΕΣΥ ώρα ευθύνης»

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 σήμερα
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 6.30μ.μ. και
καλούνται όλα τα μέλη και φίλοι της ΣΕΚ να παρευρεθούν.

συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ
στα γραφεία της Συνομοσπονδίας την Τετάρτη 15
Μαρτίου 2017. Αναφερόμενος στην ΑΤΑ, ο πρόεδρος
σημείωσε ότι το θέμα είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του
διαλόγου που διεξάγεται υπό την υπουργό Εργασίας
με τις ηγεσίες των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα βρεθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων η χρυσή τομή.
Για το θέμα των Ταμείων Προνοίας είπε ότι η διαδικα-

Για το Γε.Σ.Υ η ΣΕΚ κάλεσε τον πρόεδρο να
παρέμβει ώστε το ποσοστό των συνεισφορών
των εργαζομένων να είναι μικρότερο από αυτό
των εργοδοτών, όπως προβλέπει ο αρχικός νόμος.
Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ ζήτησε τη συνδρομή του προέδρου
προκειμένου να ικανοποιηθεί το συντεχνιακό αίτημα
για νομοθετική κατοχύρωση βασικών όρων εργοδότησης στην Οικοδομική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη θετική ανταπόκριση του προέδρου της Δημοκρατίας να συμβάλει
στην γενικότερη προσπάθεια επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας και διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

Αναγκαιότητα η συνεισφορά όλων για υλοποίηση του Γε.Σ.Υ

Τ

ο φλέγον ζήτημα του καθορισμού ποσοστού συνεισφοράς
εργαζομένων, εργοδοτών και
κράτους που αποτελεί εκκρεμότητα για την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, συζητήθηκε
σε πρόσφατη συνάντηση των
συντεχνιών με τον υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη.
Η ΣΕΚ δια μέσου του γγ της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα ξεκαθάρισε για
ακόμη μια φορά πως το ύψος των
συνεισφορών θα πρέπει να
παρουσιάζει διακριτή διαφορά
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η Κοινωνική Δικαιοσύνη και φιλοσοφία

στην οποία βασίστηκε η ρύθμιση
που υπάρχει στον νόμο του 2001.
Ο κ. Μάτσας ευθαρσώς διατύπωσε
τη θέση πως το ποσοστό συνεισφοράς θα πρέπει να αφορά το
σύνολο των εργοδοτών, των εργαζομένων αλλά και όσων λαμβάνουν εισοδήματα ώστε να μπορεί
να εφαρμοστεί η αρχή της καθολικότητας και της αλληλεγγύης.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ διατύπωσε αυτές τις
θέσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στη
ΣΕΚ ο οποίος ενημέρωσε την ηγεσία του Κινήματος για τις τρέχου-

σες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κοινωνική Συμμαχία
Η κοινωνική συμμαχία σε μια προσπάθεια να πεισθούν τα κόμματα
πως είναι εκ των ων ουκ άνευ η
εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος υγείας που να καλύπτει τις
ανάγκες των πολιτών είχε συνάντηση χθες Τρίτη με την ηγεσία του
ΑΚΕΛ ενώ αύριο Πέμπτη στις 4.45
το απόγευμα θα συναντηθεί με τον
Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. Σήμερα Τετάρτη στις 10
πμ η Κοινωνική Συμμαχία θα
συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας
Γιώργο Παμπορίδη.

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.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

• Συνάντηση υπουργού
Υγείας με τις συντεχνίες

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

