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Ώρα ευθύνης και διεκδίκησης
για τους εργαζόμενους
και την κοινωνία ευρύτερα
Α

υτή την Πρωτομαγιά, με την οικονομία να καταγράφει τη δική της
δυναμική πορεία ανάκαμψης, η ΣΕΚ
διεκδικεί τη λήψη αποτελεσματικών
μέτρων και πολιτικών ανάπτυξης ως
αντιστάθμισμα και αντίδοτο στην ανεργία, όπως επίσης και υποστηρικτικές
πολιτικές προς τις επιχειρήσεις, μέσα
από τις οποίες θα μπορεί να προκύψει
μια νέα δυναμική δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε ο
γενικός γραμματέας τη ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας μιλώντας από το βήμα της

μεγαλειώδους συγκέντρωσης της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Διαμήνυσε πως,
ούτε το εργατικό κόστος, ούτε και η ΑΤΑ
αποτελούν ζημιά και απειλή προς τις
επιχειρήσεις. Η ΣΕΚ, ξεκαθάρισε, δεν
πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς
αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται
μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της
τριμερούς συνεργασίας, είτε αυτές οι
αποφάσεις αφορούν το ΓΕΣΥ, είτε την
ΑΤΑ, είτε την ασφάλεια και υγεία στην
εργασία. Σε τέτοια ζητήματα δεν
χωρούν εκπτώσεις και ελλειμματικές
πολιτικές.
Σελ. 7,8,9

• Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε
η ΣΕΚ την επέτειο
της Εργατικής Πρωτομαγιάς

1η ΜΑΪΟΥ 1886:
ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΦΑΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

• Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο Εργατικών,
Κοινωνικών και Εθνικών Αγώνων

Με υπευθυνότητα και διεκδικητικότητα θωρακίζουμε
τα εργατικά συμφέροντα

• Στεφάνι από τον προεδρεύοντα
της Δημοκρατίας, πρόεδρο της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Μιχαλάκης Ιωάννου υπήρξε πρωτοπόρος και πρωτοστάτης των αγώνων που
συνδέουν το εργατικό κίνημα με
τις κατακτήσεις του και συνέδεσε το όνομα του με την κατάκτηση σημαντικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και
κυριότερα με την εμπέδωση
θεσμοθετημένων εργασιακών
σχέσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Δημοκρατίας για Μιχαλάκη Ιωάννου:

Πέτυχε να αποτυπώσει ανεξίτηλα τη δική του σφραγίδα
στον τρόπο διαμόρφωσης των εργατικών δικαιωμάτων
απευθυνόμενος στα παιδιά του
θα ήθελα να πω απλά, σεμνά,
πως θα πρέπει να νιώθετε ιδιαίτερη τιμή γιατί είστε απόγο-

Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό,
διεκδικώντας δυναμικά και
θέτοντας σαν αδιαπραγμάτευτο στόχο την κατοχύρωση συν-

Το πάρκο θα αποτελεί υπενθύμιση για τους δημότες όχι μόνο
του Στροβόλου, αλλά και της
Ιστορίας και της εξέλιξης όλων
των εργατικών αγώνων και
κατακτήσεων που πέτυχαν οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις
της Κύπρου.

Από τα νεανικά του χρόνια,
φύσει ανήσυχο και δραστήριο
πνεύμα, δεν περιόρισε τη
δράση του μόνο στον ευρύ
εργασιακό τομέα, αλλά ασχολήθηκε και γενικότερα με τα
κοινά της πατρίδος, αναπτύσσοντας ενεργό συμμετοχή και
πλούσια δράση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ το 1955-‘59.
Ο Μιχαλάκης Ιωάννου ήταν
ένας χαρισματικός ηγέτης του
εργατικού κινήματος. Υπηρέτησε από διάφορες θέσεις και
αξιώματα τους εργαζομένους
και τον Συνδικαλισμό και δεν
είναι τυχαίο πως από το 1973
μέχρι το 1999 που αφυπηρέτησε ήταν ο αδιαμφισβήτητος ΓΓ
της ΣΕΚ αλλά και η εμβληματική προσωπικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος των
εργαζομένων.
Για αυτό και δικαιολογημένα,

Σ

ε παγκύπρια
μονόωρη
στάση εργασίας κατήλθαν
την Πέμπτη 27 Απριλίου οι
εργαζόμενοι στους Δήμους
για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχει
περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία επηρεάζει τους
όρους απασχόλησης των
εργαζομένων και κατ’ επέκταση τις εργασιακές σχέσεις
Η δραστική μείωση της κρατικής χορηγίας και η απώλεια
εσόδων λόγω της οικονομικής
κρίσης
οδήγησε
πολλούς
δήμους σε δεινή οικονομική
θέση με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών και άλλων
υπηρεσιών προς τους Δημότες
καθώς και τα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Στη Λευκωσία η κύρια εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λευκωσίας στην παρουσία συνδικαλιστών και των Δημάρχων
Λευκωσίας, Λακατάμιας, Τσερίου, Λατσιών, Γερίου, Ιδαλίου.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Οι εργαζόμενοι καλούν την
Κυβέρνηση να στηρίξει άμεσα
οικονομικά τους Δήμους και τις

των των εργαζομένων και των
εργασιακών σχέσεων στην
Κύπρο, ιδιαίτερα ως ένας εκ
των εμπνευστών του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων.

νοι ενός μεγάλου εργατικού
ηγέτη. Πέτυχε με την ηγετική
του φυσιογνωμία να ανδρώσει
τη ΣΕΚ και να γίνει ο εκπρόσωπος της σε διάφορα συμβούλια, συνέδρια και σώματα
λήψης Αποφάσεων τόσο στην

θηκών ελευθερίας, ισότητας
και δικαιοσύνης για όλους
τους εργαζόμενους. Έτσι είναι
που πέτυχε να αποτυπώσει
ανεξίτηλα τη δική του σφραγίδα, στον τρόπο της διαμόρφωσης των εργατικών δικαιωμά-

Αναμφιβόλως, η ανάπλαση
τέτοιων χώρων αλλά ιδιαίτερα
η τιμητική απόδοση του ονόματος ενός καταξιωμένου
ηγέτη του συνδικαλιστικού
κινήματος τιμά όσους είχαν
την πρωτοβουλία και έχουν
πάρει την απόφαση να αποδώσουν το ελάχιστο που οφείλουμε σε όσους μας έχουν προσφέρει τόσα πολλά.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σας διαβεβαιώ πως η Κυβέρνηση, μέσα από την πολιτική που
υιοθέτησε όσον αφορά τους
εργαζόμενους από την αρχή

Αποφασισμένοι οι εργαζόμενων να αγωνιστούν για στήριξη
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κοινότητες για να μπορέσουν
να προσφέρουν ποιοτικές
υπηρεσίες στους πολίτες και
να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης.
Σαν πρώτο μέτρο ζητείται
όπως οι αποκοπές που έγιναν
στους μισθούς των εργαζομέ-

• Μονόωρη στάση
εργασίας στους Δήμους

τητας και αποφάσεων που
πλήττουν τους θεσμούς, τις
εργασιακές σχέσεις και τους
εργαζόμενους.

ΟΗΟ - ΣΕΚ
Απευθυνόμενος στους εργαζομένους, ο γγ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία είπε ότι τα
οικονομικά προβλήματα των
Δήμων, που πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, μας ανάγκασαν να αντιδράσουμε

οργανωμένα, προκειμένου να
ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους φορείς οι οπίοι
εντέλλονται για να πάρουν
αποφάσεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης τόνισε
πως στόχος ήταν και παραμένει η άμεση προώθηση της
μεταρρύθμισης της τοπικής
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της θητείας, της θα συνεχίσει
να βρίσκεται στο πλευρό σας
δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν,
ιδιαίτερα
αυτό της ανεργίας, αλλά και
αποκαθιστώντας όσα εξ ανάγκης ήταν υποχρέωση του κράτους να λάβει, όσον αφορά
μέτρα, προκειμένου να σωθεί.
Την ίδια ώρα θέτοντας ασπίδες προστασίας των συνδικαλιστικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσα από συγκεκριμένα νομοθετήματα, για τα
οποία δεν θεωρώ ότι η αναφορά είναι της παρούσης, θέλω
να σας βεβαιώσω ότι είναι και
χάρη της δικής σας υπεύθυνης
στάσης, του συνδικαλιστικού
κινήματος γενικότερα, που
έγινε κατορθωτό ο ένας μετά
τον άλλον οι διεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης να παρακολουθούν και να καταγράφουν την
ανάπτυξη που παρατηρείται
ύστερα από τα δύσκολα χρόνια
που περάσαμε και είναι μέσα
από αυτή την ανάπτυξη που
σας βεβαιώ πως θα αποκατασταθούν, όπως η υπόσχεση
της Κυβέρνησης, και τα ταμεία
προνοίας των εργαζομένων.
Αυτοδιοίκησης, μέσω της
οποίας οι Δήμοι θα καταστούν
διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητοι στην πράξη και θα
είναι σε θέση να προσφέρουν
στους πολίτες ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος, προσθέτοντας
ότι, «μέχρι να γίνει αυτό, είναι
απαραίτητο το κράτος να
παρέχει στους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη
στήριξη που χρειάζονται για
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους, που
πηγάζουν από τον Νόμο».

νων λόγω κρίσης να παραμένουν στις Τοπικές Αρχές και να
μην αποστέλλονται στο Κράτος.
Καλούν την Κυβέρνηση και τη
Βουλή σε συνεργασία με την
Ένωση δήμων όπως προχωρήσουν άμεσα και αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της
μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και διακήρυξαν
ότι είναι αποφασισμένοι, σε
συνεργασία με τις εκλεγμένες
αρχές, να αγωνιστούν με κάθε
τρόπο για να στηριχθεί ο
θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιστεκόμενοι σε φαινόμενα απραξίας, αναβλητικό-
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Δήμαρχος Στροβόλου

Aνδρέας Φ. Μάτσας γ. γ ΣΕΚ για Μιχαλάκη Ιωάννου:

Τεράστια η προσφορά
του Μιχαλάκη Ιωάννου στα κοινά

ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Μ

ε το βλέμμα στραμμένο στην ηρωοοτόκο γενέτειρα Παλαιχωρίου και
το μυαλό να στριφογυρίζει στα πέτρινα
χρόνια της νεοσύστατης Κυπριακής
Δημοκρατίας, μαζευτήκαμα σήμερα
ανήμερα της Πρωτομαγιάς εδώ για να
τιμήσουμε ένα εκλεκτό δημότη του
Στροβόλου. Συγκεντρωθήκαμε σαυτό το
όμορφο κομμάτι γής του δήμου μας, για
να καταθέσουμε τα άνθη της ευγνομωσύνης μας για έναν συμπολίτη μας που
ανάλωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της
πατρίδας, της κοινωνίας και των
ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου μας για μετονομασία αυτού
του όμορφου χώρου σε <<Εργατικό
Πάρκο Μιχαλάκης Ιωάννου>>, θεωρείται πράξη επιβράβευσης εκείνων που
αναλώνουν τη ζωή τους για την κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη

√ Η απόφαση για μετονομασία
του Πάρκου Περνέρα σε ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
θεωρείται πράξη επιβράβευσης
ανθρώπων που μας τιμούν
ως δήμο, ως κοινωνία,
ως χώρα και ως λαό

ι εκπρόσωποι των Εργοδοτικών Οργανώσεως ΚΕΒΕ και ΟΕΒ δεν δίστασαν να
πούν πως προσφορά του Μιχαλάκη
Ιωάννου στο οικονομικό οικοδόμημα της
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν τεράστια.
Ο δε γενικός γραμματέας της ΠΕΟ
Πάμπης Κυρίτσης αναγνώρισε πως ο
Μιχαλάκης Ιωάννου έχει θέσει τη δική
του προσωπική σφραγίδα στην ενότητα δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου, παρά τις όποιες
ιδεολογικές ή άλλες διαφορές.

Ε

ίναι πραγματικά ιδιαίτερη η τιμή να
εγκαινιάζουμε, σε συνεργασία με τον
Δήμο Στροβόλου, το πρώτο Εργατικό
Πάρκο στον τόπο μας, το οποίο θα
φέρει το όνομα ενός μεγάλου ηγέτη και
συνδικαλιστή της ΣΕΚ και μιας ιστορικής φυσιογνωμίας στα εργασιακά δρώμενα της Κύπρου, του Μιχαλάκη Ιωάν-

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Βέβαια, η προσωπικότητα του Μιχαλάκη Ιωάννου ακτινοβολούσε και στο διεθνές στερέωμα με την ηγεσία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελεύθερων
Εργατικών Συνδικάτων, να αναγνωρίζει
τον καθοριστικό ρόλο του Μιχαλάκη
Ιωάννου στην οικοδόμηση σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων συνδικαλιστών
συμβάλλοντας στην προσπάθεια επούλωσης των πληγών μέσα από τα ερείπια της Τουρκικής εισβολής το 1974.
Παράλληλα, εκθείασε τη συμβολή του Μιχαλάκη στο οικονομικό θαύμα του 1974 και
στην ανασυγκρότηση της
νήσου μέσα από τις στάχτες
της κατοχής και τον τότε
νωπό πόνο της προσφυγιάς.

από το σύνολο των οργανώσεων των
κοινωνικών εταίρων και από όλους
ανεξαίρετα τους Υπουργούς Εργασίας
με τους οποίους συνεργάστηκε.

ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
Φλογερός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, συνεπής στα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και
οράματα, πολιτικά δραστηριοποιημένος, μπόρεσε, μέσα από τα χαρακτηριστικά ηγετικά στοιχεία του να αντιληφθεί πως το μέλλον των εργαζομένων,
της ΣΕΚ, αλλά και του τόπου μας γενικότερα θα έπρεπε να οικοδομηθούν στη
βάση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της σύνεσης και της συναίνεσης,
διατηρώντας βέβαια αδιαπραγμάτευτα
τα θέματα αρχών και την αυτονομία και
ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Ως εκ τούτου, ο Μιχαλάκης Ιωάννου
έθεσε ως προτεραιότητά του, πέρα από
την ενίσχυση και αναβάθμιση της ΣΕΚ,
την εδραίωση της συνεργασίας του
συνδικαλιστικού κινήματος στην προώθηση των εργατικών αιτημάτων και

ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ
αλλά και την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης στον έχοντα ανάγκη συνάνθρωπο μας.
Ως πολίτης της μαρτυρικής μας πατρίδας και τώρα ως Δήμαρχος, νοιώθω
ξεχωριστή χαρά γιατί έτυχε να γνωρίσω από κοντά τον συνδημότη, τον αγωνιστή, τον συνδικαλιστή, τον άνθρωπο
Μιχαλάκη Ιωάννου. Η επιμονή του να
εγκαταστήσει την έδρα της εργατομάνας ΣΕΚ στα δημοτικά όρια του Δήμου
μας, μας τιμά ιδιαίτερα και διαδραμάτισε το δικό της ρόλο στη λήψη της
απόφασης μας για μετονομασία του
χώρου αυτού σε ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Είναι κοινή ομολογία πως η προσφορά
του στα κοινά θεωρείται τεράστια. Δεν
είναι πρόθεση μου να αναλύσω τον βίο
και την πολιτεία του τιμώμενου. Αλλά
είναι υποχρέωση μου να κάνω μια απλή
αναφορά σε σημαδιακές φράσεις που
εκστόμισαν σημαντικοί παράγοντες της
Κύπρου. Η αγωνιστικότητα, η τιμιότητα
και ο δυναμισμός του Μιχαλάκη Ιωάννου είναι αρετές που τις χρειαζόμαστε
στη σημερινή κρίσμη περίοδο που
περνά ο τόπος μας. Το έργο του είναι
παγκοίνως αναγνωρισμένο, ανέφερε ο
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας
Γλαύκος Κληρίδης.
Ο ρόλος του Μιχαλάκη Ιωάννου στα
σημαντικά επιτεύγματα του τόπου
όπως το Αναλογικό σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι νομοθεσίες
Περί Τερματισμού Απασχόλησης, Ετήσιων Αδειών και Ταμείων Προνοίας
υπήρξε πρωταγωνιστικός, ομολόγησε ο
πρώην υπουργός Εργασίας Ανδρέας
Μουσιούτας.

Δε το θεωρώ σοφό να μακρηγορήσω περαιτέρω για το
έργο και την προσωπικότητα
του Μιχαλάκη Ιωάννου. Αλλά
κρίνω ότι είναι χρήσιμο μέσα
στην υφιστάμενη κρίση αξιών
και ιδανικών που αποτέλεσε
την αιτία να συρθεί η Κύπρος
στην
κοινωνικοοικονομκή
άβυσσο, να αναγνωρίσουμε
πως έχουμε απόλυτη ανάγκη
τις αρετές που διέθετε ο
Μιχαλάκης
Ιωάννου,
αν
πράγματι επιθυμούμε να
βγούμε από τα σημερινά
αδιέξοδα.
Με αυτές τις σκέψεις, και με επίγνωση
του ρόλου και της αποστολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως πυλώνα λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος,
τελούμεν τα εγκαίνια του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ με τη
βεβαιότητα ότι ενέργεια μας αυτή θα
εκτιμηθεί από τις δημότισσες και τους
δημότες του Δήμου Στροβόλου και
ευρύτερα, εκλαμβανόμενη ως πράξη
επιβράβευσης ανθρώπων που μας
τιμούν ως δήμο, ως κοινωνία, ως χώρα
και ως λαό.
Είμαστε βέβαιοι πως ως Δήμος, με
παρόμοιες αποφάσεις και εκδηλώσεις
έχουμε να κερδίσουμε πολλά, καθώς οι
άξιοι πρέπει να τυγχάνουν της ελάχιστης
αναγνώρισης
αποτελώντας
παραδείγματα προς μίμηση για τους
νεώτερους τους οποίους καλούμεν να
συμμετέχουν στα κοινά προάγοντας το
κοινό καλό. Ως νέοι άνθρωποι, αντλούμε δύναμη από οραματιστές όπως ο
Μιχαλάκης Ιωάννου, με την ελπίδα ότι
θα δώσουμε νέα πνοή στο δήμο και
γενικότερα στην κοινωνία μας στα
δύσκολα τούτα χρόνια.

νου.
Ο Μιχαλάκης Ιωάννου, ήταν ο άνθρωπος και μέσα από αυτή την ιδιότητά
του, ο συνδικαλιστής ηγέτης που έχαιρε
της απόλυτης εκτίμησης από όλο το
φάσμα των κοινωνικών εταίρων. Για 44
ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε την εργατική τάξη, παρουσιάζοντας έντονη
δράση σε κάθε έκφανση εργατικής, κοινωνικής και εθνικής διεκδίκησης στον
τόπο μας, ενώ την ίδια στιγμή έντονη
υπήρξε και η διεθνής δραστηριοποίησή
του αξιοποιώντας την ενεργό συμμετοχή της ΣΕΚ στα διεθνή και Ευρωπαϊκά
συνδικάτα.

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ
Οραματιστής, ιδεολόγος, διεκδικητικός,
με μία μοναδική ικανότητα στη διαπραγμάτευση αλλά και την ίδια στιγμή
συναινετικός, αλληλέγγυος, καινοτόμος
και προοδευτικός, χαρακτηριστικά που
τον καθιέρωσαν ως τον μεγάλο ηγέτη,
όχι μόνο της ΣΕΚ, αλλά και των εργασιακών σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι έχαιρε τεράστιας εμπιστοσύνης και σεβασμού, από το σύνολο
του πολιτικού κόσμου, όπως επίσης και

συμφερόντων των εργαζομένων, όπως
επίσης και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις Ε/Κ και Τ/Κ συνδικαλιστικές οργανώσεις αξιοποιώντας
το ρόλο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Συνδικαλιστικών οργανώσεων στην
προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού
προβλήματος.

«ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σύμφωνα με το καταληκτικό σχόλιο του
Μιχαλάκη Ιωάννου στο βιβλίο του «Οι
εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ»- 2002, «οι
εργαζόμενοι της Κύπρου έχουν πολύ
ανεπτυγμένη κρίση και διορατικότητα.
Απέδειξαν επανειλημμένα τα αισθήματά τους για κοινωνική αλληλεγγύη, για
συσπείρωση και συμμετοχή σε κοινούς
αγώνες για το καλό του συνόλου και
της πατρίδας. Θα ανταποκριθούν θετικά και στις νέες προκλήσεις και θα
προστατεύσουν όσα με σκληρούς αγώνες και πολλές θυσίες δημιούργησαν».
Αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας και
προοπτικής, επιζητούμε ως ΣΕΚ να
λαμβάνονται από τους επισκέπτες του
εργατικού πάρκου «Μιχαλάκης Ιωάννου».
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Μέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και της συμφιλίωσης
εργασίας – οικογένειας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Π

ακέτο προτάσεων που αφορούν
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και σειρά ρυθμίσεων εξισορρόπηση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής, εξήγγειλε την
περασμένη εβδομάδα η Ευρωαπαϊκή
Επιτροπή, γνωστή ως «Κομισιόν».
Το πακέτο που τελεί υπό τη ευθύνη
των Αντιπροέδρων Ντομπρόβσκις και
Τίμμερμανς, αποσκοπεί στη βελτίωση
των συνθηκών για τους εργαζομένους
που είναι γονείς και για εκείνους που
παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να συνδυάσουν
την οικογενειακή τους ζωή με την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

οικογένειας, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως μειωμένο ή
ελαστικό ωράριο εργασίας ή ελαστικότητα ως προς τον τόπο εργασίας.

μισθολογικό χάσμα (16,3 %) και στο
συνταξιοδοτικό χάσμα (40 %) μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Τα κράτη μέλη
μπορούν να αναθέσουν στους κοινω-

• Αφορούν στη γονική άδεια, άδεια πατρότητας και άδεια φροντίδας
• Για πρώτη φορά εισάγεται επίσης, πενθήμερη άδεια φροντίδας
για ασθένεια άμεσου συγγενή.
• Οι διευθετήσεις οικογενειακής άδειας θα αποζημιώνονται
ισόποσα με το επίδομα ασθενείας, αναφέρει η Επιτροπή
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις πιό κάτω θέσεις
εργασίας παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
• Εταιρεία στην περιοχή ΚΥΚΚΟΥ ζητά για
άμεση πρόσληψη ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ απόφοιτο
κολλεγίου. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Φάνο
Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία κατασκευής στρωμάτων στη
βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου ζητά να προσλάβει εργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Χριστόδουλο Βασιλείου 99522169.
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου ζητά να προσλάβει ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με
άδεια οδηγού για φορτηγό 18 τόνων. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο Βασιλείου 99522169.

Η πρόταση υιοθετεί δέσμη νέων ή
αναβαθμισμένων ελάχιστων προτύπων για τη γονική άδεια, την άδεια
πατρότητας και την άδεια φροντίδας:
- περιλαμβάνει το νέο δικαίωμα, για
τους πατέρες, να λαμβάνουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες άδεια κατά
την περίοδο γέννησης του παιδιού
τους.

• Οδοντοτεχνικό εργαστήριο στην Λευκωσία
ζητά να προσλάβει

- προβλέπει επίσης ότι το ισχύον
δικαίωμα για τετράμηνη γονική άδεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς
παιδιών ηλικίας έως 12 ετών, ενώ
σήμερα η ηλικία που προβλέπεται
από μη δεσμευτική κατευθυντήρια
γραμμή είναι τα 8 έτη.

- ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

- η γονική άδεια γίνεται επίσης ατομικό δικαίωμα της μητέρας και του
πατέρα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης των τεσσάρων μηνών στον άλλο
γονέα, ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο
στους άντρες να κάνουν χρήση αυτής
της δυνατότητας.
- εισάγεται πενθήμερη άδεια φροντίδας, για ασθένεια άμεσου συγγενή.
- οι διευθετήσεις οικογενειακής άδειας θα αντισταθμίζονται και η αντιστάθμιση θα είναι τουλάχιστον ισόποση με το επίδομα ασθενείας.
- δίνει επίσης το δικαίωμα, σε γονείς
παιδιών ηλικίας έως 12 ετών και σε
παρόχους φροντίδας σε μέλη της

- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ με επιδεξιότητα στις τέχνες
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ COMPUTER
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κασιούρη
99631591.
- λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και
προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι δεν
θίγονται κατά τρόπο δυσανάλογο.
Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν
κυρίως να πολλαπλασιάσουν τις
δυνατότητες των αντρών να αναλαμβάνουν γονικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις παροχής φροντίδας. Έτσι,
θα επωφεληθούν τα παιδιά και θα
αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών
στην αγορά εργασίας και, ως επακόλουθο, θα μειωθεί η διαφορά μεταξύ
αντρών και γυναικών στην απασχόληση, διαφορά η οποία παρέμενε, το
2015, στο 11,6% και ανέβαινε ακόμη
και ως το 30 % σε οικογένειες με μικρά
παιδιά, κάτω των 6 ετών. Αυτό είναι
ένα από τα στοιχεία που οδηγούν στο

νικούς εταίρους την εφαρμογή της
οδηγίας αυτής υπό την προϋπόθεση
ότι εξασφαλίζονται τα αποτελέσματα
που επιδιώκει η οδηγία.
Επίσης , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους με θέμα την πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία, ώστε να οριστούν, πιθανώς, νέοι κανόνες στον
τομέα αυτό για να συμπεριλάβουν
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά
τους αυτοαπασχολουμένους και τους
εργαζομένους με άτυπη σχέση απασχόλησης και όσους υπάγονται στις
σημερινές πιο ευέλικτες ρυθμίσεις
εργασίας τις πιθανώς νέες μορφές
επισφαλούς εργασίας και κάθε άλλη
υποπερίπτωση.

«Φαρμάκι» οι τιμές των φαρμάκων στην Κύπρο

Π

ανάκριβα πληρώνουν οι Κύπριοι
τα φάρμακα όπως αποκαλύφθηκε
την περασμένη βδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου που
συζήτησε την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με τίτλο «Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων και το σύστημα
τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύει στην Κύπρο και
σύγκριση/αξιολόγηση των τιμών που
προκύπτουν με τις αντίστοιχες τιμές
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Διαπίστωσε πως η Κύπρος συγκαταλέγεται
στις ακριβότερες χώρες αγοράς φαρμάκων σε σχέση με το ΑΕΠ
Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της
συνεδρίας η βουλευτής Αννίτα Δημητρίου είπε πως με βάση τα δεδομένα
που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή
εύκολο γίνεται αντιληπτή η αποτυχία
διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων να
θέσουν φρένο στην αλματώδη αύξηση
των τιμών των φαρμάκων ή και να
θέσουν ένα αποτελεσματικό μηχανι-

σμό ελέγχου των εν λόγω τιμών. Θα
πρέπει, πρόσθεσε, να γίνει αλλαγή
στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Τιμών Φαρμάκων έτσι ώστε τα μέλη
της να προέρχονται μόνο από τον

όπως οι βιομήχανοι ή οι εισαγωγείς
φαρμάκων.

• Εταιρεία Φύλαξης στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια Φύλακα. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον συνάδελφο Κώστα
Ορατίου 99383836.
• Εταιρεία κατασκευής αεραγωγών κ.ά.
ζητά να προσλάβει
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ
μισθός 3000 ευρώ με απαιτούμενη εμπειρία
δύο χρόνια με διαμονή και διατροφή
- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το Ριάντ με
μισθό από 2200 ευρώ μέχρι τις 2500 ευρώ
με διαμονή και διατροφή
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο
Βασιλείου 99522169.
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου ζητά για άμεση πρόσληψη
ΤΑΠΕΤΣΑΡΗ. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Φάνο
Θεοφάνους 96557646.

Όπως τονίσθηκε, υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια για μείωση της τιμής των

• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στην Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΙΕΣΤΗ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Γιώργο Κασιούρη 99631591.

• Παρά τις αλλεπάλληλες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων οι οποίες ζητήθηκαν από την Κυβέρνηση, ουδέν βήμα προς διόρθωση έχει γίνει
καταγγέλλει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048

• Για υπερτιμολογήσεις και υπερκέρδη εμπόρων και εισαγωγέων,
κάνουν λόγο βουλευτές
δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα
έτσι ώστε να υπάρχουν μέλη που
πιθανό να έχουν έννομο συμφέρον

φαρμάκων και εξοικονόμηση πόρων
για το κράτος αλλά και τους πολίτες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει
να γίνει ανατιμολόγηση των φαρμάκων, αναθεώρηση των τιμών σε ετήσια βάση για να αποφεύγονται φαινόμενα διατήρησης ψηλών τιμών,
μείωση του ποσοστού προμήθειας
που λαμβάνουν οι φαρμακοποιοί το
οποίο φτάνει στο 37% και είναι από
τα πιο ψηλά στην ΕΕ.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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Τα νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα
τη μη εφαρμογή του Γε.Σ.Υ

Τ

ην ανάγκη για επείγουσα εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, επεσήμανε εκ νέου ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει τη χειρότερη θέση στην
ευρωπαϊκή ήπειρο σε σχέση με τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, τις
οποίες χαρακτήρισε απαράδεκτες.
Από το βήμα του 7ου Nicosia Economic Congress, ο κ. Παπμορίδης παρουσίασε στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ), σύμφωνα τα οποία οι δαπάνες των νοικοκυριών για την
υγεία ανέρχονται στο 55% ή €660 εκ. των συνολικών δαπανών
που καταβάλλονται στην Κύπρο ετησίως, οι οποίες ανέρχονται
στον €1,2 δισεκατομμύρια.
"Αυτό σημαίνει ότι από τα €1,2 δισ ετησίως, περίπου το 55%
καλύπτονται από την τσέπη του κάθε καημένου ανθρώπου ο
οποίος είχε την ατυχία να πέσει άρρωστος. Αυτό είναι απόλυτα
ντροπιαστικό για τη χώρα μας, είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει
να διατηρηθεί", υπογράμμισε.
Σημείωσε δε ότι οι δημόσιες δαπάνες ανέρχονται μόλις στα €430
εκ., ενώ με την εφαρμογή του
ΓΕΣΥ οι δαπάνες αυτές θα
• Επείγει η εφαρμογή
υπερδιπλασιαστούν και θα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
φτάσουν στο €1 δισ.

διαμηνύει για πολλοστή
φορά ο Γιώργος Παμπορίδης

Με βάση τα στατιστικά του
ΠΟΥ, η Κύπρος βρίσκεται στην
44η θέση από 139 χώρες σε
ό,τι αφορά τις δαπάνες για

την υγεία.
Επικαλούμενος ένα "τρομακτικό", όπως είπε, στατιστικό, ο κ.
Παμπορίδης είπε πως ο κάθε άνθρωπος ξοδεύει στα τελευταία
χρόνια της ζωής του όλα όσα ξόδεψε για όλη τη διάρκεια της
ζωής του στην υγεία.
Αγνοώντας αυτό το στοιχείο "είναι σαν να αγνοούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο", ο κ. Παμπορίδης είπε πως "προσπαθούμε να
παρουσιάσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Υγείας, που θα αυξήσει τις
δημόσιες δαπάνες για την υγεία πέραν του 100%, μέσω της εισαγωγής ενός τέλος μεταξύ 2,6% και 2,8% για πλήρη ιατρική κάλυψη από την ώρα της γέννησης μέχρι την ώρα του θανάτου".
"Ως εκ τούτου η μη αντιμετώπιση του ελλείμματος υγείας στη
χώρα μας συνιστά έλλειψη οράματος και ένα υψηλό τίμημα για
τα μελλοντικά χρόνια, είναι επείγον να το αντιμετωπίσουμε",
κατέληξε.

5

Η Αστυνομία προειδοποιεί: Αυτοκίνητα με
πλαστά έγγραφα πωλούνται μέσω διαδικτύου

Γ

ια σοβαρή διαδικτυακή
απάτη προειδοποιεί η Αστυνομία, τονίζοντας πως επιτήδειοι παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ως πωλητές ή αγοραστές εμπορευμάτων, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες
εμπορευόμενοι κυρίως κινητά
τηλέφωνα και αυτοκίνητα. Για
τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τρίτων.
Όταν οι απατεώνες παραλάβουν το ποσό, δεν αποστέλλουν το εμπόρευμα. Ο εντοπισμός τους είναι σχεδόν αδύνατος διότι σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία που δίδουν
στο διαδίκτυο, αλλά και στις
τράπεζες και στα γραφεία
μεταφορών είναι ψευδή.

mail) ψεύτικα έγγραφα του
αυτοκινήτου με τα οποία περιγράφουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του.
• Οι εγκληματίες για να πετύχουν τους σκοπούς τους χρησιμοποιούν, επίσης, παραπλανητικές ιστοσελίδες ούτω
καλούμενων εταιρειών μεταφοράς οι οποίες εγγυώνται την

• Προτρέπεται το κοινό
να είναι προσεκτικό
προκειμένου να αποφύγει
περιπέτειες

λογαριασμού τους κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα.
Συμβουλές:
• Για τις αγορές σας μέσω διαδικτύου πρέπει να γνωρίζετε
ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο. Αν
δεν γνωρίζετε τον προμηθευτή
σας, αποφύγετε να το κάνετε.
Ο προμηθευτής πρέπει να
προσδιορίζει τα ακριβή του
στοιχεία όπως είναι η διεύθυνση, το όνομα, τηλέφωνα κ.λ.π.
μόνο μέσω μεθόδων «ασφαλών
ηλεκτρονικών συναλλαγών»
(secure electronic transactions).
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό

Τρόπος δράσης των απατεώνων:
• Τα εμπορεύματα παρουσιάζονται σε χαμηλότερες τιμές
από τις συνηθισμένες για να
προσελκύσουν θύματα.
• Η επαφή μεταξύ του θύματος
και του απατεώνα γίνεται
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
• Μετά την πρώτη επαφή ακολουθούν άλλες που μπορεί να
γίνουν και μέσω τηλεφώνων.
• Τις περισσότερες φορές οι
εγκληματίες παρουσιάζονται
ως οι ιδιοκτήτες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα.
Με αυτό τον τρόπο παραπλανούν το θύμα τους και κάνουν
δυσκολότερο τον εντοπισμό
τους.
• Όσον αφορά στην πώληση
αυτοκινήτων οι εγκληματίες
αποστέλλουν στα θύματα τους
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

ασφαλή είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό των
«πελατών» τους.
• Πολλές φορές το θύμα καλείται να πληρώσει μέσω εταιρείας μεταφορών ή εμβάζοντας
τα χρήματα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την
περίπτωση οι εγκληματίες
χρησιμοποιούν (ενοικιάζουν)
τραπεζικούς λογαριασμούς
φοιτητών ή ανέργων οι οποίοι
αποκομίζουν για τη χρήση του

όταν καταχωρείτε πληροφορίες πληρωμής όπως οι αριθμοί τραπεζικών καρτών, να
ελέγχετε πάντα αν η διεύθυνση
της ιστοσελίδας που έχετε επισκεφτεί ξεκινά με «https» και
όχι με «http». Το «s» εδώ συμβολίζει την ασφάλεια /security.
Αναζητήστε τη μικρή κλειδαριά
στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας. Αυτό υποδεικνύει ότι η
ιστοσελίδα είναι ασφαλής για
συναλλαγή.

Kινδυνεύει η θέση σας στη δουλειά σας;
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΦΙΛΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
• Αγόρασε τις υπεραγορές Carrefour σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο

Όμιλος Σκλαβενίτη διαθέτει 560 καταστήματα υπεραγορών
σε Ελλάδα και Κύπρο. Από την 1η Μαρτίου ολοκληρώθηκε η
ενσωμάτωση του δικτύου της Μαρινόπουλος στην εταιρεία
«Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ» και τα καταστήματα
Carrefour έχουν μεταβιβαστεί στον ελληνικό Όμιλο.
Διέπεται από όρους κερδοφορίας, αρνείται πεισματικά να πωληθεί σε ξένους, κρατά χαμηλούς τόνους, δεν έχει κάνει καμία τηλεοπτική διαφήμιση, έχει χαμηλούς όρους πληρωμών και υποχρεώσεων και το κυριότερο: έχει άριστη συνεργασία με τους εργαζόμενους αλλά και με τους προμηθευτές της. Σήμερα στο τιμόνι της
«Σκλαβενίτης» βρίσκονται τα αδέλφια Γεράσιμος, Στέλιος, Μαρία
και Βίκυ. Και επιμένουν… ελληνικά. Δεν υποκύπτουν ούτε και σε
αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία στις «σειρήνες των πολυεθνικών κολοσσών που κατά καιρούς «χτυπούν την πόρτα» τους,
ακολουθώντας το δόγμα των ιδρυτών της επιχείρησης, Σπύρου
και Γιάννη οι οποίοι δεν ενέδωσαν ούτε όταν οι ξένοι τους έδωσαν «λευκή επιταγή» για να συμπληρώσουν εκείνοι το ποσό για
την πώληση των υπεραγορών τους. Ο διευθύνων σύμβουλος
Γεράσιμος Σκλαβενίτης, διαχρονικά έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με τους εργαζόμενους ενισχύοντας την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

• 5 κινήσεις με τις οποίες μπορεί να σώσετε τη δουλειά σας ή τουλάχιστον
την ψυχική σας κατάσταση

Ε

ίναι γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων τρομάζει στην
ιδέα της απόλυσης. Ιδιαίτερα
σε τούτες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η απόλυση
επικρέμεται ως δαμόκλεια
σπάθη πάνω από τα κεφάλια
σας. Γιαυτό καλό είναι να είστε
σε επαγρύπνηση προκεμένου
να αντιμετωπίσετε όσο πιο
αποτελεσματικά γίνεται τους
κινδύνους που καραδκούν.
Σας συνιστούμε να κάνετε τι
πιο κάτω ενέργειες σε περίπτωση που βρεθείτε στην
παραπάνω θέση και θέλετε να
αποφύγετε τα δυσάρεστα.

2. Ζητήστε από τον εργοδότη
σας να κάνετε μια κουβέντα
σε ουδέτερο πλαίσιο
Φαίνεται πως αυτός είναι ο
καταλληλότερος τρόπος για να
μάθετε τι κάνετε λάθος και τι
πρέπει να αλλάξετε στη δουλειά σας. Επιπλέον να θυμάστε
πως πρέπει να έχετε ανοιχτή
σκέψη, αλλά και να δείξετε το
πόσο ενδιαφέρεστε για την
εταιρεία.
3. Ζητήστε από τον εργοδότη
σας την ειλικρινή του άποψη
για την δουλειά σας
Η αλήθεια είναι ο καλύτερος

σύμβουλος, οπότε ακόμα και
αν δεν σας αρέσουν όσα ακούσετε, κρατήστε αυτά που πρέπει να αλλάξετε για να βελτιωθείτε στη δουλειά σας.
4. Μην εμπιστευτείτε απόλυτα όλα όσα θα ακούσετε από
τον εργοδότη σας
Φυσικά και μια συζήτηση με το
αφεντικό σας σε περίπτωση
απόλυσης σας είναι απαραίτητη, όμως να έχετε κατά νου
ότι ίσως κάποια από αυτά που
θα σας πει δεν είναι αλήθεια,
για αυτό αποφύγετε τις μεγάλες προσδοκίες και την απόλυτη εμπιστοσύνη.

1. Μην πανικοβάλλεστε

5. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε τη δουλειά σας

Αποφύγετε να θίξετε το θέμα
σε συναδέλφους σας και μιλήστε απευθείας στο αφεντικό
σας, ώστε να σας ενημερώσει
για την απόδοση σας.

Κοιτάξτε να κάνετε αυτό που
πρέπει σωστά και να μην αποσπάστε από το άγχος και τον
φόβο της αποτυχίας. Δώστε
τον καλύτερο σας εαυτό.
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Πρωτομαγιάτικες δραστηριότητες της ΣΕΚ

Τ

όσο η ΣΕΚ όσο και οι Ομοσπονδίες
της στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων διοργάνωσαν διάφορες συγκεντρώσεις σε χώρους εργασίας και ανέπτυξαν το νόημα της ημέρας. Παράλληλα ο γ.γ. της ΣΕΚ και ο

αναπληρωτής γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας
και Μιχάλης Μιχαήλ αντίστοιχα, ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για μείζονα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα.
Παράλληλα το Κίνημα της ΣΕΚ με περίπτερο στην πλατεία Φανερωμένης αλλά

και με ζωντανή σύνδεση με το Ράδιο
Πρώτο ενημέρωσε τους πολίτες για τα
δικαιώματα τους αλλά και για τις
θέσεις του Κινήματος σε μείζονα εργασιακά ζητήματα.
Το περίπτερο επισκέφθηκε σύσσωμη η

ηγεσία του Κινήματος,ο υφυπουργός
παρά το προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ο ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου και ο πρώην γ.γ. της ΣΕΚ Δημήτρης Κιττένης.

Επίσκεψη γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα και γ.γ. ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργου Κωνσταντίνου
στην Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Μαζί τους και ο οργανωτικός αξιωματούχος
Κυριάκος Χριστοδούλου

Επίσκεψη στο Τμήμα
Δασών

Επίσκεψη γ.γ. ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργου Κωνσταντίνου στο Τμήμα Δασών όπου
ανέλυσε το νόημα της Πρωτομαγιάς επεξηγώντας στους εργαζόμενους τις θέσεις
της ΣΕΚ στα μεγάλα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα
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• Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ ΣΕΚ

ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Η ΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ Γε.Σ.Υ

Σ

ήμερα γιορτάζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μέσα
από τη διάσταση του αγώνα,
του ήθους και της αλληλέγγυας
δύναμης που έχουν προσδώσει
στην εργατική Πρωτομαγιά οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι, ομοίως
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.
Η ΣΕΚ, με απόλυτο σεβασμό και
εκτίμηση στις διαχρονικές
θυσίες των εργαζομένων διεκδικώντας αναβάθμιση των
συνθηκών και βελτίωση των
όρων εργασίας, στέλλει ξεκάθαρο μήνυμα, προς πολλούς
αποδέκτες, για συνετή, στοχευμένη και τεκμηριωμένη
διεκδίκηση.
Εργατική Πρωτομαγιά και το
σύνολο των εργαζομένων
γιορτάζουμε, θυμόμαστε και
στοχοθετούμε,
αντλώντας
μηνύματα και οράματα από το
παρελθόν- διδασκόμενοι από
αυτά που μας καθοδηγούν ως
παρακαταθήκες και διαχρονικές αρχές και αξίες. Το αίμα
που χύθηκε το 1886 στο Σικάγο, στη διεκδίκηση των βασικών και θεμελιωδών ανθρώπινων και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, έδωσε δύναμη
στα θέλω και στα μπορώ,
κάνοντας τα αδύνατα, δυνατά
και τα αυτονόητα, δεδομένα.
Η διεθνής προβολή των γεγονότων του Σικάγο, το αιματοκύλισμα και η δίκη των συλληφθέντων, που ακολούθησε,
δημιούργησε τα θεμέλια της
Εργατικής Πρωτομαγιάς ως
Εργατικής Γιορτής. Έτσι, ο
Μάης του Σικάγο, έγινε ο Μάης
των εργαζομένων, ο δικός μας
Μάης, της αξιοπρέπειας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι θυσίες των εργατών του
Σικάγο, έγιναν φάρος και σύμβολο αγώνα, δίνοντας όραμα,
ελπίδα, στοχοπροσήλωση και
προοπτική για όλες τις επόμενες γενιές.
Πάνω σε αυτά τα θεμέλια, κτίστηκε ο σύγχρονος, αυτόνομος,
ανεξάρτητος και δημοκρατικός
συνδικαλισμός, ως θεμελιωτής
της κοινωνικής δικαιοσύνης
και των εργατικών δικαιωμάτων. Στυλοβάτης του συστήματος της τριμερούς συνεργασίας στην Κύπρο και προπομπός του τριπτύχου, ελευθερία, ισότης, δικαιοσύνη. Ένα
τρίπτυχο στο οποίο επένδυσε η
ΣΕΚ, ως ο κύριος εκφραστής
του ελεύθερου συνδικαλιστικού
κινήματος, μακριά από δογματισμούς, ακρότητες, στείρες
προσεγγίσεις και κομματικά
στεγανά, εξαρτήσεις και σκοπιμότητες.
Ενωμένοι μπορέσαμε- μαζί
συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε
για τη στήριξη και τη δύναμη

• Κληθήκαμε να διαχειριστούμε λάθη, παραλείψεις και ανεπάρκεια άλλων, πολιτικών,
πολιτειακών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων. Πετύχαμε,
παρά τις ανατροπές, να σώσουμε τον τόπο και να περιορίσουμε
τις αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους
που μας δίνεται για να συνεχίσουμε ακόμα πιο στοχευμένα
και διεκδικητικά.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Την τελευταία εξαετία, ζήσαμε
όλοι πρωτόγνωρα δύσκολες
συνθήκες και καταστάσεις, ως
συνέπεια της οικονομικής ύφεσης με αποκορύφωμα την
τεράστια αύξηση της ανεργίας,
την απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας και των εργασιακών
σχέσεων, την κατάρρευση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και την απώλεια σημαντι-

στην Κύπρο έχει αυξηθεί ως
αποτέλεσμα της μείωσης των
μισθών, κατά την τριετία
2012-2015.
Κληθήκαμε να διαχειριστούμε
λάθη, παραλήψεις και ανεπάρκεια άλλων, πολιτικών,
πολιτειακών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων. Πετύχαμε, παρά τις
ανατροπές, να σώσουμε τον
τόπο και να περιορίσουμε τις
αρνητικές επιπτώσεις στους
εργαζόμενους.
Επιβιώσαμε κόντρα στα μηνύ-

λου των εργαζομένων.
Αντέξαμε, αποφεύγοντας τους
λαϊκισμούς, το δογματισμό και
τη στείρα άρνηση. Η ΣΕΚ, μεγιστοποίησε τον παρεμβατικό
της ρόλο στην Κύπρο και στο
εξωτερικό, ως πλήρες μέλος
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο
σε επίπεδο Ε.Ε και διεκδίκησε
με τεκμηρίωση, αξιοποιώντας
το διαθέσιμο θεσμικό πλαίσιο
σε τριμερές και διμερές επίπεδο.
Διασώθηκαν θέσεις εργασίας,
συμφωνήθηκαν μέτρα με ημερομηνία λήξης για επαναφορά
μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων, διατηρήθηκε σε πολύ

√ Η κερδοφορία των επιχειρήσεων στην Κύπρο έχει
αυξηθεί κατά την περίοδο της κρίσης 2012-15
λόγω της μείωσης των μισθών

μεγάλο βαθμό η εργατική ειρήνη, όπως επίσης και ο παρεμβατικός μας ρόλος ως κοινωνικοί εταίροι.
Κυρίως όμως, η Κύπρος μπόρεσε, χάρη στις θυσίες των
εργαζομένων, σιγά- σιγά να
βρει ξανά τη χαμένη αξιοπιστία της και να επανέλθει στις
αγορές, έχοντας ολοκληρώσει
την εφαρμογή των Μνημονίου
Συναντίληψης, χωρίς να χρειάζεται η λήψη επιπρόσθετων
μέτρων.

√ Δυναμικά παρούσα η ΣΕΚ στη μεταμνημονιακή εποχή.
Η Κύπρος χάρις στις θυσίες των εργαζομένων
κρατήθηκε όρθια
√ Κίνδυνοι απορρύθμισης της αγοράς εργασίας,
αποτελούν η αδήλωτη εργασία, η παραβίαση
των συλλογικών συμβάσεων, τα ατομικά συμβόλαια
εργασίας και η οργιάζουσα φοροδιαφυγή

κών μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων για τους
εργαζόμενους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Μια περίοδος σημαδεμένη από
εξελίξεις, ανατροπές και βίαιες
απομυθοποιήσεις
θεσμών,
σωμάτων, διαδικασιών και
προσώπων,
προώθηση
μέτρων λιτότητας, μα πάνω
απ’ όλα, ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των
αλλαγών, πολλοί έσπευσαν να
μιλήσουν απαξιωτικά για τον
συνδικαλισμό και το συνδικαλιστικό κίνημα, βιώνοντας
έναν εφιαλτικό αριβισμό στην
απαξίωση, μηδενίζοντας το
ρόλο, την ιστορία αλλά και το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία των εργασιακών
σχέσεων στον τόπο μας.
Παράλληλα, αριθμός εργοδοτών προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την οικονομική ύφεση
στη βάση της μείωσης μισθών,
παρεμφερών ωφελημάτων και
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, όχι με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών επιβίωσης,
αλλά με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών, σε βάρος των
ίδιων των εργαζομένων. Οι
πρόσφατες διαπιστώσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
σαφείς και ξεκάθαρες πως, η
κερδοφορία των επιχειρήσεων

ματα των καιρών και σε επιβουλές αλλότριες. Είμαστε εδώ
ζωντανοί και μάχιμοι- και θα
παραμείνουμε παρόντες και
διεκδικητικοί, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον των χιλιάδων μελών μας και του συνό-

ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Η ΣΕΚ, συνειδητά επέλεξε να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, με ορίζοντα την
επόμενη μέρα του μνημονίου και εκφράζοντας ετοιμότητα για αξιοποίηση των προοπτικών που
διαφαίνονται σε στοχευμένο ορίζοντα
Στα δύσκολα συναινέσαμε σε συμβιβαστικές λύσεις με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων,
υπό τις περιστάσεις, αλλά και του ίδιου του κράτους και της κοινωνίας και συνθέσαμε προσεγγίσεις και απόψεις με σύνεση και υπευθυνότητα.
Σήμερα, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του τρόπου με τον οποίο πολιτευτήκαμε, η ΣΕΚ δηλώνει
δυναμικά παρούσα και πάλι σε τούτη τη σημαντική στιγμή της επανατοποθέτησης, των δομικών
μεταρρυθμίσεων και της επαναφοράς της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής, Η διαχρονικότητα
της υπευθυνότητας ταυτίζεται πλήρως με αυτή της διεκδίκησης.
Για τη ΣΕΚ τούτη είναι η ώρα ευθύνης και διεκδίκησης, για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, για
την Κύπρο μας.
Αυτή την Πρωτομαγιά, με την οικονομία να καταγράφει τη δική της δυναμική πορεία ανάκαμψης,
η ΣΕΚ διεκδικεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και πολιτικών ανάπτυξης ως αντιστάθμισμα και
αντίδοτο στην ανεργία, όπως επίσης και υποστηρικτικές πολιτικές προς τις επιχειρήσεις, μέσα
από τις οποίες θα μπορεί να προκύψει μια νέα δυναμική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση, θα πρέπει ξεκάθαρα να τονιστεί πως, ούτε το εργατικό κόστος,
ούτε και η ΑΤΑ αποτελούν ζημιά και απειλή προς τις επιχειρήσεις. Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του
κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, είτε αυτές οι αποφάσεις αφορούν το ΓΕΣΥ,
είτε την ΑΤΑ, είτε την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Σε τέτοια ζητήματα δεν χωρούν εκπτώσεις και ελλειμματικές πολιτικές - Ξεκάθαρη λοιπόν η θέση,
συνειδητή και αδιαπραγμάτευτη η πολιτική και συνδικαλιστική μας επιλογή.
Η επέκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης, η αγορά υπηρεσιών, τα προσωπικά συμβόλαια,
η αδήλωτη εργασία, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και η φοροδιαφυγή, αποτελούν βασικούς κινδύνους πλήρους απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή και
συναινετικό κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς.
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ΜΗΝΥΜΑ Γ.Γ. ΤΗΣ ΣΕΚ ΑΝΤΡΕΑ Φ. ΜΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΙΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΙ
Ε

ίμαστε εδώ ζωντανοί και
μάχιμοι και θα παραμείνουμε παρόντες και διεκδικητικοί, γιατί αυτό επιβάλλει το
συμφέρον των χιλιάδων
μελών μας και του συνόλου
των εργαζομένων.
Το μήνυμα αυτό έστειλε προς
πάσα κατεύθυνση ο γ.γ. της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας από
το βήμα της Παγκύπριας Πρωτομαγιάτικης εκδήλωσης που
πραγματοποιήσε η ΣΕΚ στο
οίκημα της, την Παρασκευή 28
Απριλίου 2017.
Στην κατάμεστη αίθουσα
«ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ» ο γ.γ. της
ΣΕΚ τόνισε πως η ΣΕΚ διαχρονικά άντεξε στα μηνύματα των
καιρών, απέφυγε λαϊκισμούς,
το δογματισμό και την στείρα
άρνηση. Μεγιστοποίησε τον
παρεμβατικό της ρόλο στην

√ Μακριά από λαϊκισμούς,
δογματισμό και στείρα
άρνηση, η ΣΕΚ διεκδικεί με
υπευθυνότητα αλλά και
δυναμισμό τα δίκαια των
εργαζομένων εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον
Κύπρο και στο εξωτερικό και
διεκδίκησε με τεκμηρίωση
αξιοποιώντας το διαθέσιμο
θεσμικό πλαίσιο σε τριμερές
και διμερές επίπεδο.
Και πρόσθεσε:«Η ΣΕΚ συνειδητά επέλεξε να αποτελεί μέρος
της λύσης και όχι του προβλήματος, με ορίζοντα την επόμενη μέρα του μνημονίου και
εκφράζοντας ετοιμότητα για
αξιοποίηση των προοπτικών.
Σήμερα, είπε ο κ. Μάτσας, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα
του τρόπου με τον οποίο πολιτευτήκαμε, η ΣΕΚ δηλώνει
δυναμικά παρούσα και πάλι σε
τούτη τη σημαντική στιγμή της
επανατοποθέτησης, των δομικών μεταρρυθμίσεων και της
επαναφοράς της κοινωνικής
ισορροπίας και συνοχής. Η
διαχρονικότητα της υπευθυνότητας ταυτίζεται πλήρως με
αυτή της διεκδίκησης».
Ο κ. Μάτσας παράλληλα αναφέρθηκε στα μείζονα εργατικά
και
κοινωνικά
ζητήματα
καλώντας την πολιτεία όπως
επικεντρώσει άμεσα την πολιτική της παρέμβαση για προώθηση τους. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Γε.Σ.Υ και στην
αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του καθώς και στην επαναλειτουργία της ΑΤΑ στη
βάση της αποκατάστασης της

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

αγοραστικής δύναμης των
μισθών με τρόπο που να αποφεύγεται η όποια περαιτέρω
μείωση τους.

Αναμφίβολα σημαντική η προσφορά
του συνδικαλιστικού Κινήματος στην Κοινωνία

Υπουργός Εργασίας
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου στον χαιρετισμό
που εκφώνησε τόνισε μεταξύ
άλλων ως υπουργείο και ως
Κυβέρνηση αναγνωρίζουν την
τεράστιας σημασίας συνεισφορά της ΣΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα στην προσπάθεια κατοχύρωσης των εργασιακών
δικαιωμάτων και στην οικοδόμηση της εργασιακής ειρήνης
και της κοινωνικής προόδου
για τον τόπο και αναφέρθηκε
σε «υπεύθυνη παρουσία του
συνδικαλιστικού
κινήματος
στις μεγάλες προκλήσεις που
αντιμετώπισε η χώρα», η
οποία υπήρξε καθοριστικός
παράγοντας για την επιτυχία
των προσπαθειών ολόκληρου
του λαού.
Με σύνεση και τόλμη η ΣΕΚ
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και μακριά από λαϊκι-

Η

Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί διαχρονικά
ορόσημο για τους αγώνες, τις θυσίες και τις
διεκδικήσεις των εργαζομένων για εξασφάλιση
αξιοπρεπούς εργασίας, της προόδου και ευημερίας και των βασικών δικαιωμάτων τους. Σήμερα τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και για την
εργατική ειρήνη και την κοινωνική αλληλεγγύη
στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζουμε ότι η προσφορά του συνδικαλιστικού
κινήματος και γενικά των εργαζομένων στην
προσπάθεια κατοχύρωσης των εργασιακών
δικαιωμάτων και στην οικοδόμηση της κοινωνικής προόδου, είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική.
Μέγιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση είναι
από την πρώτη στιγμή η αντιμετώπιση της
ανεργίας. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια
έχει αρχίσει να αποφέρει τα πρώτα θετικά και
ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αφού η ανεργία έχει
μειωθεί από 15,9% το 2013 σε 12,9% το 2016 και
ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας έχει
επιστρέψει στην αγορά εργασίας, ενώ ο Μάρτιος 2017 ήταν ο 35ος συνεχόμενος μήνας, κατά
τον οποίο η ανεργία ήταν χαμηλότερη σε σχέση

με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου χρόνου.
Όμως δεν εφησυχάζουμε.
Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανόρθωση της οικονομίας, την
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
και την στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων
μας. Είμαι βέβαιη ότι μέσα από την αγαστή
συνεργασία όλων μπορούμε να οικοδομήσουμε
ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.
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Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ ΣΕΚ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
ριστικό προϊόν θα πρέπει να αξιοποιηθεί στη βάση της δημιουργίας νέων και
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ως μέσω
οικονομικής ανάκαμψης και αναχαίτισης της ανεργίας.
• Άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας
που αφορά τις κανονιστικές διατάξεις
για προώθηση της ίσης μεταχείρισης
στην εργασία όπως επίσης και η νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων.

Κ

αλούμε την πολιτεία όπως επικεντρώσει άμεσα την πολιτική της
παρέμβαση στους ακόλουθους στόχους
συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής:
• Άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ στη βάση
του μονοασφαλιστικού, αλληλέγγυου
και καθολικού συστήματος με αυξημένες αρμοδιότητες στον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μέσα από τη
ψήφιση των δύο νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής και αφορούν την μεταρρύθμιση στον ζωτικό
τομέα της Υγείας και την αυτονόμηση
των κρατικών νοσοκομείων.
• Επαναλειτουργία της ΑΤΑ στη βάση
της αποκατάστασης της αγοραστικής
δύναμης των μισθών με τρόπο που να
αποφεύγεται η όποια περαιτέρω μείωση τους, διασφαλίζοντας τη διαχρονική
διατήρηση του ωφέλιμου αυτού θεσμού.
• Τάχιστη ψήφιση από τη Βουλή του
νομοσχεδίου για την Αδήλωτη Εργασία,
έτσι ώστε η εφαρμογή του να επενεργήσει καταλυτικά στην προσπάθεια επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας.
• Σχεδιασμός έργων ανάπτυξης και
προώθηση ουσιαστικών κινήτρων για
τόνωση της απασχόλησης και αναχαίτιση του μεταναστευτικού ρεύματος,
ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.
• Προώθηση στοχευμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης η οποία να λαμβάνει
σοβαρά υπόψη την πράσινη φορολογία
ως αντιστάθμισμα της φορολόγησης
της εργασίας.
• Υιοθέτηση μέτρων για αύξηση της
παραγωγικότητας, στο πλαίσιο της
επανεκκίνησης της οικονομίας και της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.
• Εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση της πολιτικής απόφασης για
αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας στη βάση της συμφωνίας
των Κοινωνικών Εταίρων με τον υπουργό Οικονομικών.
• Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός
της δημόσιας υπηρεσίας, μείωση της
γραφειοκρατίας και εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας και
χρηστής διοίκησης.
• Ο εκσυγχρονισμός της ΑΤΗΚ και ΑΗΚ
θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα στο
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους
και ενισχύοντας την κοινωνική τους
αποστολή.
• Η ανάπτυξη που παρουσιάζει το του-

Η πορεία ανανέωσης των συλλογικών
συμβάσεων και η δυνατότητα επαναφοράς ωφελημάτων και διεκδίκησης
μισθολογικών αυξήσεων μέσα σε λελογισμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο,
μέσω του ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου, θα δημιουργήσει μια νέα προοπτική ανάκαμψης της αγοράς εργασίας
και αναβάθμισης του ρόλου των εργαζομένων στο πνεύμα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς.

Κυπριακό – Εθνική ενότητα
Είναι έκδηλα κατανοητό πως, η συνεχιζόμενη κατοχή αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα στην πορεία ανάκαμψης
της οικονομίας. Θα ήμασταν ιδιαίτερα
ευτυχείς αν σήμερα, γιορτάζοντας την
Εργατική Πρωτομαγιά, μπορούσαμε να
είμαστε αισιόδοξοι για τη διαδικασία

√ Αλληλέγγυοι στον αγώνα
για τη δημιουργία μιας
ανθρώπινης κοινωνίας

επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.
Δυστυχώς, η αρνητική στάση της Τουρκικής πλευράς και του ηγέτη των Τ/Κ
επιβεβαιώνουν την αδιάλλακτη και
μαξιμαλιστική θέση και φιλοσοφία
προσέγγισης της όλης διαδικασίας.
Ως ΣΕΚ θεωρούμε πως, επιβάλλεται η
μέγιστη ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και αγαστή συνεργασία με
την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το
Ευρωπαϊκό κεκτημένο ως σημείο αναφοράς για προώθησης της αρχής των
ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, με στόχο την απελευθέρωση και επανένωση τόπου μας.
Προσηλωμένοι στην επίτευξη του στόχου, θα συμβάλουμε θετικά αξιοποιώντας τις δομές του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ, έτσι ώστε η λύση να εδράζεται
στις αρχές και αξίες της Ε.Ε και να προϋποθέτει μια ενιαία οικονομία, ένα
σύστημα εργασιακών σχέσεων και αποτροπή της δημιουργίας εργαζομένων
διαφορετικών ταχυτήτων.
Ο ρόλος μας παραμένει σημαντικός και
η προσήλωσή μας σε ιδανικά και αξίες
αδιαπραγμάτευτα σταθερή. Η ΣΕΚ στέλλει σαφές μήνυμα αγώνα και αλληλεγγύης, με ήθος και συνέπεια, για τη δημιουργία μιας ανθρώπινης κοινωνίας,
μέσα σε συνθήκες αξιοπρέπειας στην
εργασία και προαγωγής της κοινωνικής
συνοχής.
Δυνατά και υπεύθυνα, με όραμα και
σταθερότητα- σε πλήρη συνταύτιση
λόγων και έργων.

Ενωμένοι μπορέσαμε – Μαζί
συνεχίζουμε

Πιστοί στα διαχρονικά
μηνύματα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς
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ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

εργασία ως θεμελιώδες δικαίωμα
περιλαμβάνεται στην Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση το 1948. Όπως επισημαίνεται, η βασική λειτουργία της κοινωνίας χαρακτηρίζεται από γνωρίσματα όπως είναι η παραγωγή και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Χωρίς
αυτά δε μπορεί να «κινηθεί» και να λειτουργήσει σωστά η οικονομία η οποία
αποτελεί τη βάση του κοινωνικού ιστού.
Είναι γεγονός, ότι το δικαίωμα στην
εργασία έχει σαφώς έντονο κοινωνικό
χαρακτήρα διότι συνδέεται άμεσα με την

γκες που προκύπτουν ολοένα και κάθε
μέρα αντί να δημιουργούνται παράλληλα και νέες θέσεις, μειώνονται τον
τελευταίο καιρό. Είναι εδώ ακριβώς που
απαιτείται η δυναμική αλλά και επιδέξια εμπλοκή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην Ευρώπη υπάρχει ανεπτυγμένο σύστημα προστασίας του δικαιώματος της εργασίας. Αυτό, σε καμμιά
περίπτωση δεν σημαίνει πώς δεν υπάρχουν σοβαρές καταπατήσεις του ικαιώματος αυτού. Σε άλλα μέρη του κόσμου
όπως η Ασία και η Αφρική, επικρατούν
συνθήκες δουλείας παρά τις προσπάθειες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
[γνωστού ως
ILO, που λειτουργεί
υπό
την αιγίδα του
Οργανισμού
Ηνωμένων
Εθνών]
για
εξάλειψη
ή
περιορισμό
τους.

Προστασία
της εργασίας

ανθρώπινη υπόσταση αφενός και αφετέρου είναι ζωτικής σημασίας για τη
σωματική και ψυχική υγεία κάθε ατόμου
αλλά και την επιβίωση του. Μολαταύτα,
ο αριθμός των θέσεων, το ωράριο, η
αμοιβή εργασίας γίνεται κυρίως με βάση
οικονομικά κριτήρια. Γι’ αυτό το λόγο, το
πρόβλημα της ανεπάρκειας της ζήτησης
εργασίας ανάγεται ως πτώση της απόδοσης κεφαλαίου. Όμως, το γεγονός
αυτό δε σημαίνει ότι «ακυρώνεται» η
αξία της εργασίας ως κοινωνικού αγαθού το οποίο πρέπει να καταμερίζεται
δικαίως προς όλους.
Πέραν τούτου, η αξία της εργασίας προσλαμβάνει από την φύση της μείζονα
οικονομική διάσταση. Ως οικονομικό,
λοιπόν, δικαίωμα η εργασία έχει αμυντική, προστατευτική και διεκδικητική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα
εργασίας προστατεύεται ως αμυντικό
δικαίωμα, ως προστασία δηλαδή της
ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας και ως
τέτοιο στρέφεται καταρχήν κατά του
κράτους, παράλληλα όμως στρέφεται
και κατά του ιδιώτη - εργοδότη, κατά
της ιδιωτικής εξουσίας. Το δικαίωμα
εργασίας αναγνωρίζεται επίσης ως
δικαίωμα προστατευτικό. Το κράτος,
δηλαδή, οφείλει να μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων
των πολιτών και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες εργασίας.
Βλέπουμε όμως ότι παρ’ όλες τις ανά-

Στην Ευρώπη,
η
εργασία
α π ο τ ε λ ε ί
δικαίωμα και
προστατεύεται
από το Kράτος, που μεριμνά για τη
δημιουργία συνθηκών απασχόλησης
όλων των πολιτών και για την ηθική και
υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από
φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα
ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία
ίσης αξίας.
Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι
εργασίας, που συμπληρώνονται από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους
κανόνες που θέτει ηνομοθεσία.
Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής
εργασίας απαγορεύεται.
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με
την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή
για την αντιμετώπιση αναγκών της
άμυνας του κράτους ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με
την προσφορά προσωπικής εργασίας
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών
αναγκών.
Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζομένων, όπως ορίζει η νομοθεσία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

Η δουλεία «ζεί και βασιλεύει» στον κόσμο
ακόμη και στην προηγμένη Ευρώπη
• Γύρω στις 44000 οι σύγχρονοι σκλάβοι σε Ελλάδα και 4700 σε Κύπρο

Τ

ο απεχθές φαινόμενο της δουλείας
όχι μόνο δεν έχει εξαλειφθεί αλλά
αντίθετα εντείνεται τα τελευταία χρόνια
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη,
κυρίως λόγω των κάκιστων οικονομικών συνθηκών, των πολεμικών συρράξεων και κατεπέταση των αυξανόμενων
προσφυγικών ρευμάτων..
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της
οργάνωσης Walk Free Foundation που
ασχολείται με το θέμα της σύγχρονης
δουλείας, στην Ευρώπη εκτιμάται ότι
πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι
ζουν σε συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς.Και αυτό, παρά το γεγονός ότι

• Πάνω από 1.200.000 άνθρωποι
ζουν σε συνθήκες σύγχρονης
σκλαβιάς στην Ευρώπη
καταγράφονται τα χαμηλότερα νούμερα εκμετάλλευσης από τα άλλα μέρη του
πλανήτη.
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες σύγχρονης
δουλείας υπολογίζονται σε πάνω από
44.200 σε σύνολο 10.942.000 κατοίκων
στο συνολικό πληθυσμό. Στην Κύπρο ο
αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε
συνθήκες σύγχρονης δουλείας υπολογίζεται σε 4.700 σε πληθυσμό 1.165.000.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι αν και
πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται σε πολύ υψηλό επίπεδο όσον
αφορά στους δείκτες σεβασμού της
δημοκρατίας και της ειρήνης, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διασφάλισης πρόσβασης σε κοινωνικές
υπηρεσίες και της αντιμετώπισης της
διαφθοράς, χαρακτηριστικά που έχει
αποδειχθεί ότι μειώνουν το ενδεχόμενο ο
πολίτης να είναι ευάλωτος στην εκμετάλλευση, υπάρχουν και πολλές άλλες
που δεν παρουσιάζουν τόσο καλή εικόνα.
Μεταξύ των δεύτερων, στις οποίες αναφέρονται το Κόσοβο, η Τουρκία, η Αλβανία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, συγκαταλέγεται και η Ελλάδα επειδή, όπως τονίζεται, έχει προφίλ υψηλού ρίσκου λόγω
του αυξημένου βαθμού πολιτικής αστάθειας.
Σε όλες αυτές τις χώρες καταγράφεται
χαμηλή εμπιστοσύνη στο σύστημα
δικαιοσύνης και υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας, διαφθοράς και διακρίσεων. Στην Ελλάδα, όμως, συγκεκριμένα
αναφέρει η έκθεση, η ταραχώδης οικονομική κατάσταση έχει εντείνει το πόσο

ευάλωτος στην εκμετάλλευση είναι ο
πληθυσμός που αναζητεί δουλειά και
ευκαιρίες να ζήσει αξιοπρεπώς, με
ανεργία 24,4% τον Ιανουάριο του 2016
και ανεργία μεταξύ των νέων στο 51,9%.
Η Walk Free επισημαίνει ότι η Γηραιά
Ήπειρος αποτελεί πηγή και κόμβο
καταναγκαστικής εργασίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης κυρίως λόγω του
προσφυγικού.Και σημειώνει ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε
συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς στην
Ευρώπη προέρχονται από χώρες της
ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Λιθουανία, Σλοβενία κλπ) αλλά και από άλλες
χώρες με κυριότερες την Κίνα, την Βραζιλία και την Νιγηρία.
Προσθέτει δε ότι λόγω της προσφυγικής
κρίσης πλέον ο πολυπληθέστερος πληθυσμός που γίνεται στόχος των κυκλωμάτων σύγχρονης δουλείας είναι οι
πρόσφυγες και ιδιαίτερα οι γυναίκες και
τα παιδιά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετανάστευσης και του ΟΗΕ,
στην Ευρώπη αν και καταγράφηκαν ως
πρόσφυγες, σήμερα αγνοούνται περίπου 10.000 παιδιά, εκ των οποίων τα
5.000 αγνοούνται στην Ιταλία και τα
1.000 στη Σουηδία με την οργάνωση
Walk Free να εκτιμά ότι δεν αποκλείεται
καθόλου η πλειοψηφία να έχει πέσει
θύμα κυκλωμάτων σύγχρονης δουλείας.
Τα στοιχεία σε παγκόσμια επίπεδο προκαλούν συγκλονισμό καθώς πάνω από
45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες δουλείας.

Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον
κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε το
κουδούνι του σχολείου, απλούστατα
γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή
δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πάνω
από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας
5 έως 17 ετών) στον κόσμο εργάζονται

Ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια τα θύματα σύγχρονων μορφών δουλείας

Τ

ουλάχιστον 20,9 εκ. άνθρωποι υπόκεινται σε σύγχρονες μορφές δουλείας, με τις γυναίκες και τα
κορίτσια να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της
Δουλείας, στις 2 Δεκεμβρίου, προστίθεται ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα
εμπορίας κάθε χρόνο για φθηνή εργασία ή σεξουαλική
εκμετάλλευση.

Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει ότι η σύγχρονη δουλεία
λειτουργεί εις βάρος των ανθρωπινών δικαιωμάτων
ακόμη και στην εποχή μας, με τη μορφή της καταναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας, του εμπορίου λευκής σαρκός, του εξαναγκασμού σε γάμο, της
αναγκαστικής στρατολόγησης παιδιών για χρήση σε
ένοπλη σύγκρουση και της διακίνησης των λαθρομεταναστών.

Οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εξάλειψη όλων των
σύγχρονων μορφών δουλείας, συμπεριλαμβανομένης
και της καταναγκαστικής εργασίας.
Η 2η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της Δουλείας το 1949 από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΙΟΥ 2017

Ό

σους έταξαν σκοπό της
ζωής τους την προσφορά
προς τον συνάνθρωπο, όσους
για μια ολόκληρη ζωή αγωνίστηκαν σκληρά υπερασπιζόμενοι τα δίκαια των εργαζομένων, του λαού και της πατρίδας, δεν τους ξεχνούμε. Τους
ευχαριστούμεν για τη μεγάλη
προσφορά τους και τους
τιμούμεν.

• Εγκαίνια «Εργατικού Πάρκου Μιχαλάκης Ιωάννου» στον Στρόβολο
με στοχοπροσήλωση σε αιώνιες αξίες και ακατάλυτα ιδανικά

Με αυτές τις σκέψεις να στριφογυρίζουν στο μυαλό μας,
τελέσθηκαν το βράδυ της Πρωτομαγιάς τα εγκαίνια <<Εργατικού Πάρκου Μιχαλάκης Ιωάννου>> στον Στρόβολο. Την
εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με τη ΣΕΚ, τίμησε με την
παρουσία του ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υπουργοί, βουλευτές,
εκπρόσωποι της Πολιτείας της
Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανωμένων κοι-

11

στα κοινά είναι γεμάτη από
υπεύθυνες και εύτολμες διεκδικήσεις, για το καλό των εργαζομένων και των αδύναμων
συμπολιτών μας. Όσοι τον
έζησαν από κοντά δικαιούνται
να υπερηφανευόμαστε γιατί
τον είχαν ως συνεργάτη και ως
δάσκαλο. Οι νουθεσίες και οι
συμβουλές τους σε όλο το
φάσμα της καθημερινής μας
δραστηριότητες ήταν σοφές
και πολλαπλώς χρήσιμες για
τους νεώτερους του.
Ο βίος και η πολιτεία του, τον
κατατάσσει στο πάνθεον των
εξαίρετων ανδρών και των
επιφανών
συνδικαλιστών.
Χωρίς υπερβολές ο Μιχαλάκης
ήταν υπέροχος ως άνθρωπος
και ωραίος ως Έλλην. Παρέμεινε μέχρι την τελευταία του
πνοή όρθιος στις επάλξεις ,
θαρραλέος
μαχητής των
δικαίων των αδύναμων ομά-

Η προσωπική του σφραγίδα είναι ανάγλυφα ζωντανή
στα μεγαλύτερα επιτεύγματα του τόπου, τόσο πρό,
όσο και μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

δων του πληθυσμού και του
Κυπριακού Ελληνισμού.

νωνικών φορέων και πλήθος
εκτιμητών του έργου του α.
Μιχαλάκη Ιωάννου
Η εκδήλωση,αποτυπώνει την
αγάπη και την εκτίμηση των
εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών προς το

πρόσωπο του Μιχαλάκη Ιωάννου, του εκ Παλαιχωρίου
ορμώμενου που επέλεξε κάτω
από αντίξοες συνθήκες να
υπερασπίσει με σθένος και
παρρησία τα δίκαια της εργατικής τάξης και των συμπατριωτών του ευρύτερα. Η προ-

σωπική του σφραγίδα είναι
ανάγλυφα ζωντανή στα μεγαλύτερα
επιτεύγματα
του
τόπου, τόσο πρό όσο και μετά
την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Τα μέλη τη ΣΕΚ αλλά και ολό-

κληρη η κοινωνία, εξέφρασαν
προς το πρόσωπο του αείμνηστου Μιχαλάκη, τα ειλικρινή
αισθήματα αγάπης κι ευγνωμοσύνης για όλα όσα μας προσέφερε. Και μας προσέφερε
πολλά μα προπαντός σημαντικά. Η μακρόχρονη πορεία του

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό από τον Χωρεπίσκοπο
Μεσαορίας Γρηγόριο. Συνεχίσθηκε με φιλμάκι από τη δράση
του τιμώμενου, ομιλίες από
τον
Δήμαρχο
Στροβόλου
Ανδρέα Παπαχαραλάμπους
και τον γενικό γραμματέα της
ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα. Ακολούθησε
αντιφώνηση
εκ
μέρους της οικογένειας από
τον πρωτότοκο υιό του τιμώμενου, Άδωνη Ιωάννου. Χαιρετισμό απήυθυνε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξαίροντας τον βίο
και την πολιτεία το οραματιστή ηγέτη Μιχαλάκη Ιωάννου
που κράτησε επάξια το τιμόνι
της ΣΕΚ από το 1973 έως το
1999.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απίστευτο αλλά αληθινό

Γιγάντιο ηλιακό ρολόι διαμέτρου 12 μ. στην Κισσόνεργα

Τ

ο Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας στην
τελευταία συνεδρία του αποφάσισε να
προχωρήσει στην κατασκευή ενός γιγάντιου
ηλιακού ωρολογίου διαμέτρου 12 μέτρων.
Το ηλιακό ρολόι το οποίο είναι μοναδικό στο
είδος του θα κατασκευαστεί στον χώρο του
υπαίθριου αμφιθεάτρου στην πλατεία της
Κισσόνεργας με στόχο να εξωραΐσει και να
εμπλουτίσει περαιτέρω την κοινότητα της Κισσόνεργας.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, Γιώργο Στυλιανού, το ηλιακό ρολόι θα δείχνει την ώρα με την
σκιά του ήλιου και θα είναι ακόμα ένα σημείο
ενδιαφέροντος στην κοινότητα.
«Το πρωτοποριακό αυτό έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου,
αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Ιουλίου

πριν την έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων»,
είπε ο κ. Στυλιανού.
Αναμένεται ότι το έργο θα προσελκύσει επισκέπτες
στην πλατεία της Κισσόνεργας και θα είναι ακόμα
ένα σημείο αναφοράς για την κοινότητα.

Πώς να βρείτε ένα τηλέφωνο μέσω Google

Μ

πορεί να επικοινωνείτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δεν γνωρίζετε όμως το τηλέφωνο
του ατόμου αυτού. Εάν έχει αποφασίσει να το μοιραστεί, τότε θα
το βρείτε στο Gmail σας.
Μετά την είσοδo στο λογαριασμό
σας, θα δείτε τη φωτογραφία σας
επάνω δεξιά. Στα αριστερά της,
θα δείτε το εικονίδιο ενός τετραγώνου με μερικά μαυρισμένα κουτάκια πίσω από το οποίο κρύβονται περισσότερες υπηρεσίες της
Google. Εκεί θα βρείτε και τις Επαφές. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη
διεύθυνση

https://contacts.google.com/previ
ew/all

αριθμός κινητού τηλεφώνου που
σας ενδιαφέρει.

Το πιθανότερο είναι πως θα
εκπλαγείτε όταν δείτε πόσους
αριθμούς τηλεφώνου έχετε στη
διάθεσή σας, αν και δεν κάνατε
ποτέ εσείς την εισαγωγή τους ανά
επαφή. Η Google συγκεντρώνει
τους αριθμούς αυτούς με διάφορες αφορμές, μια από τις οποίες
είναι η χρήση τους για την επαναφορά κωδικού εισόδου.

Εξαγωγή επαφών

Κάντε λοιπόν αναζήτηση με βάση
το όνομα, ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα διαπιστώσετε εάν είναι διαθέσιμος ο

Πάντως σημειώστε ότι εάν θέλετε
να εξάγετε τη λίστα των επαφών
σας, τότε πρέπει να μεταβείτε
στην παλαιά έκδοση της εφαρμογής
στη
διεύθυνση
https://www.google.com/contacts/
u/0/?cplus=0#contacts. Από εκεί,
μπορείτε όχι μόνο να δείτε αλλά
και να εξάγετε σε μορφή CSV (ένα
αρχείο που διαβάζεται από εφαρμογές «λογιστικών φύλλων»,
όπως το Excel, κ.ά. με διαχωριστικό μεταξύ των τιμών).

Στρασβούργο: Παρουσιάστηκαν εκθέματα
εμπνευσμένα από Λεύκαρα

Ε

γκαινιάστηκε σήμερα στο κτίριο του Συμβουλίου
της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η έκθεση «Λευκαρίτικο Κέντημα: Τρόποι και Μετατροπίες», στην
παρουσία αξιωματούχων από την Κύπρο και το
Συμβούλιο της Ευρώπης.
Η έκθεση της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
παρουσιάστηκε στo πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

κρατίας Ιωάννη Κασουλίδη και της επικεφαλής της
Κυπριακής Αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ, βουλευτή
Στέλλας Κυριακίδου.
Στην ομιλία της η κα. Κυριακίδου είπε ότι «εγκαινιάζουμε αυτή την μοναδική έκθεση με εξαιρετικά καλλιτεχνήματα εμπνευσμένα από το διάσημο λευκαρίτικο κέντημα».
Αναφέρθηκε στην παράδοση αιώνων που συνεχίζεται στο χωριό των Λευκάρων από τον 14ο αιώνα,
σημειώνοντας ότι μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε
γενιά. Είπε ότι τα έργα εκπροσωπούν κατά τρόπο
αυθεντικό την κυπριακή κουλτούρα και τις παραδόσεις που συνεχίζονται ανά τους αιώνες.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Agramunt είπε ότι
το λευκαρίτικο κέντημα αντιπροσωπεύει μια από τις
πιο διάσημες εκφράσεις της ζώσας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κύπρου. «Αυτή η παράδοση αιώνων συνεχίζεται περήφανα από γενεά σε γενεά και
έχει προσδώσει στους κατοίκους των Λευκάρων μια
μοναδική αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, η
οποία παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα» είπε.
Την εκδήλωση χαιρέτησε και η Αντιγόνη Πολυνείκη εκ
μέρους της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

και Πολιτισμού. Προβάλλει τα έργα 20 Κυπρίων
δημιουργών που συμμετείχαν στο πρωτότυπο πρόγραμμα επιτόπιας διαμονής και εκμάθησης Λευκαρίτικου Κεντήματος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής
UNESCO.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Pedro Agramunt, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Εθνικής
Επιτροπής UNESCO, το λευκαρίτικο κέντημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη παραδοσιακής
χειροτεχνίας της Κύπρου.
Η εγγραφή του το 2009 στον Αντιπροσωπευτικό
Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO αποτελεί αναγνώριση της αισθητικής και
κοινωνικο-οικονομικής του αξίας και, επιπλέον, το
εντάσσει σε ένα παγκόσμιο σύστημα για την προστασία και ανάδειξη του ζώντος πολιτισμού της
ανθρωπότητας, ο οποίος μεταβιβάζεται προφορικά
και εμπειρικά από γενιά σε γενιά.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Π

ρόσφατα τέθηκε μια ερώτηση σε ηλικιωμένους ανθρώπους πάνω από 60 χρονών.
Η ερώτηση ήταν : ‘Τι συμβουλή θα δίνατε σε
αυτούς που έχουν την μισή σας ηλικία;’Αν και
η ερώτηση είναι απλή, οι απαντήσεις θα σας
εκπλήξουν. Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις τους γιατί είναι καλύτερα να έχετε στον
νου σας τις πολύτιμες συμβουλές τους και να
ενεργήσετε κατάλληλα, πριν είναι αργά!

• Η σωστή δουλειά είναι αυτή που αγαπάς
μερικές ημέρες, ανέχεσαι τις περισσότερες
ημέρες και που πληρώνει τους λογαριασμούς.
Σχεδόν κανείς δεν έχει μια δουλειά που να την
αγαπά κάθε μέρα.
• Τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Μην παντρεύεστε
μικροί. Ζήστε την ζωή σας.
• Ταξιδέψτε σε τόπους. Κάντε πράγματα. Είτε έχετε
τα μέσα είτε όχι. Πάρτε μια τσάντα και πηγαίνετε
όπου μπορείτε. Όσο δεν έχετε ακόμη υποχρεώσεις.
Δείτε τον κόσμο
• Μην παίρνετε την ζωή στα σοβαρά. Ακόμη και
όταν τα πράγματα είναι σκούρα και χωρίς καμιά
ελπίδα, προσπαθήστε να γελάσετε με το πόσο
αστεία είναι η ζωή.
• Ένας πραγματικός φίλος θα έρθει τρέχοντας εάν
τον καλέσεις στις 2 το πρωί. Όλοι οι άλλοι είναι
απλά γνωριμίες.
• Το πιο σημαντικό πρόσωπο στην ζωή σου είναι
το πρόσωπο που συμφώνησε να μοιραστεί την ζωή
μαζί σου. Πρόσεχε πως του φέρεσαι.
• Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Πέρασε
όσο περισσότερο χρόνο μπορείς με αυτά.
• Κανείς δεν πέθανε ευχόμενος να είχε δουλέψει
περισσότερο. Δουλέψτε σκληρά αλλά μην βάζετε
την δουλειά σαν προτεραιότητα. Πρώτα η οικογένεια, οι φίλοι ή ακόμη και ο εαυτός σας. Ίσως
ζήσεις πολύ ή λίγο, ποιος ξέρει
• Εάν σας παρασύρει ο ρυθμός της ζωής, απλά
συγκεντρωθείτε στο τώρα και φυλάξτε όλην αυτήν
την ομορφιά. Πάρτε βαθιά ανάσα και χαλαρώστε.
• Τρώτε και ασκηθείτε σαν να είστε διαβητικός και
καρδιακός με έμφραγμα, έτσι δεν θα γίνετε κάποιος
από αυτούς
• Έχουμε μόνο μια ζωή σε αυτήν τη Γη. Μην ξυπνήσετε ένα πρωί και καταλάβετε ότι δεν κάνατε τίποτα από αυτά που ονειρευόσασταν.

Σοβαρά … αστειάκια
Η δίκη είχε ξεκινήσει.
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν
λέει:
- Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια δασκάλα με ένα
αλυσοπρίονο...
- Παλιοψεύτη! Ακούγεται μια φωνή από το βάθος
της αίθουσας του δικαστηρίου.
- Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο δικαστής, και
κοιτάζει πάλι τον κατηγορούμενο λέγοντας του:
- Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το παιδί που
μοιράζει τις εφημερίδες με ένα φτυάρι...
- Παλιομίζερε! Ακούγεται η ίδια φωνή από το
βάθος της αίθουσας του δικαστηρίου.
- Είπα ησυχία! Φωνάζει ο δικαστής, κοιτάζει πάλι
τον κατηγορούμενο και του λέει:
- Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες και ένα ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι...
- Εγωϊστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο ίδιος τύπος.
- Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε μου; Ρωτά ο
δικαστής.
- Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας του κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, και ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα εργαλείο όταν το χρειαζόμουν.
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Μυστικά ομορφιάς που θα σας κάνουν να κερδίσετε χρόνο

Υ

πάρχουν μέρες που έχετε αργήσει στη δουλειά και πρέπει να
βιαστείτε ή απλά βαριέστε να
ασχοληθείτε με τις ώρες με την
προετοιμασία σας. Αυτές ακριβώς
τις στιγμές τα τεμπέλικα
μυστικά ομορφιάς μπορούν
να σας γλυτώσουν χρόνο,
αλλά και κόπο. Είναι ιδανικά κόλπα για πολυάσχολες
γυναίκες.
Έτσι, θα μπορέσετε να δείχνετε και πάλι πολύ όμορφη, χωρίς να έχετε χάσει
ώρες για να το πετύχετε. Το
μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να ακολουθήσετε
κάποια μικρά κόλπα και
θα είστε έτοιμη σε χρόνο
μηδέν.
Δοκιμάστε λοιπόν τα 8 τεμπέλικα
μυστικά ομορφιάς που θα δείτε
στην λίστα που ακολουθεί και
κάντε την καθημερινότητα σας και
όχι μόνο πιο εύκολη. Γλιτώστε
χρόνο από το βάψιμο αλλά και το
χτένισμα σας, ακόμη κι αν δεν βιάζεστε. Γιατί να κάθεστε με τις ώρες
στο μπάνιο για να πετύχετε κάτι
που μπορείτε να κάνετε σε λίγα
μόλις λεπτά. Με αυτό τον τρόπο,
θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τον
χρόνο που κερδίσατε σε κάτι πιο
δημιουργικό και ουσιαστικό. Χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει πως θα
πάτε στην δουλειά ή την βόλτα σας
απεριποίητη και άσχημη.
Βάλτε βαζελίνη στα σημεία που
θα ψεκάσετε μετά το άρωμα σας
Αν θέλετε να αυξήσετε την διάρκεια

της κολόνιας σας όταν βγαίνετε
έξω, δοκιμάστε να εφαρμόστε
πρώτα λίγη βαζελίνη στα σημεία
που θα την ψεκάσετε.
Σκουπίστε το πρόσωπο σας με

Απλά κάντε απολέπιση στα σκασμένα χείλη με ένα παλιό και πλυμένο καλά βουρτσάκι μάσκαρας.
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Ψεκάστε λακ στα τσιμπιδάκια
πριν τα βάλετε στα μαλλιά σας
Δοκιμάστε να ψεκάσετε με
λακ τα τσιμπιδάκια σας.
Θα δείτε πως το χτένισμα
σας θα διαρκέσει πολύ
περισσότερο. Πρόκειται για
ένα από τα τεμπέλικα
μυστικά ομορφιάς που
κάθε γυναίκα θα πρέπει να
γνωρίζει.
Μαζέψτε ψηλά τα σγουρά
μαλλιά σας και ψεκάστε
τα με λακ για να αποκτήσουν πλούσιο όγκο

ένα φίλτρο για γαλλικό καφέ
Αν δεν είστε από τις γυναίκες που
αγοράζετε τα χαρτάκια που
μαζεύουν την λιπαρότητα του
προσώπου σας, απλά πάρτε ένα
φίλτρο γαλλικού καφέ από το
ντουλάπι της κουζίνας σας. Σκουπίστε λοιπόν την επιπλέον λιπαρότητα από το δέρμα σας με αυτό
και απολαύστε το πρόσωπο σας.
Κάντε απολέπιση στα σκασμένα
χείλη με ένα παλιό και πλυμένο
καλά βουρτσάκι μάσκαρας
Τα σκασμένα χείλη είναι ότι χειρότερο. Δεν είναι μόνο άσχημα στο
πως φαίνονται, αλλά δυσκολεύουν
και την σωστή και ομοιόμορφη
εφαρμογή του κραγιόν σας. Αυτό
όμως είναι ένα από τα τεμπέλικα
μυστικά ομορφιάς που θα σας
δώσει λύση στο πρόβλημα σας.

Αν τα μαλλιά σας είναι ήδη σγουρά, αλλά θέλετε να τα κάνετε να
δείχνουν πιο γεμάτα και με όγκο.
Ανανεώστε τα και κάντε τα να δείχνουν σα να τα έχετε μόλις φτιάξει.
Πιάστε τα πάνω, στην κορυφή του
κεφαλιού σας και ψεκάστε τις
άκρες τους με λακ. Μετά αφήστε τα
να πέσουν κάτω και θα δείτε πως
θα έχουν αποκτήσει υπέροχο όγκο.
Βάλτε στο φούρνο μικροκυμάτων
το gel eyeliner
Δεν έχουν όλες ελεύθερο χρόνο για
να ανανεώσουν τα καλλυντικά
προϊόντα τους. Αυτό όμως είναι
ένα από τα τεμπέλικα μυστικά
ομορφιάς που θα σας δώσει εύκολα λύση στο ξεραμένο gel eyeliner
σας. Απλά βάλτε το στο φούρνο
μικροκυμάτων για λίγα δευτερόλεπτα και είναι έτοιμο για χρήση!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Για να αποφύγεις τις προστριβές που μπορεί να προκύψουν
στο οικογενειακό σου περιβάλλον,
λόγω των αρνητικών επιρροών που
δέχεσαι, καλό θα είναι να δείξεις τον
καλύτερό σου εαυτό και να ακούσεις
τι θέλουν να σου πουν οι δικοί σου
άνθρωποι. Καλό θα ήταν να βρεις
λίγο χρόνο για να αποστασιοποιηθείς
από τα γεγονότα και να για να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλεις και τι
σε κουράζει. Μην αφήνεις να διαιωνίζονται καταστάσεις.
Ταύρος: Βάλε πρόγραμμα και θα
μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους
σου. Μην στεναχωριέσαι και πιέζεσαι
άδικα και ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το
άμεσα, χωρίς περαιτέρω αναβολές.
Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας,
τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, θα σου
φέρει καλές εξελίξεις. Μην αφήνεις
τις ευκαιρίες να περνάνε χωρίς να τις
εκμεταλλευτείς. Κινήσου γρήγορα και
μεθοδικά, για να βγεις από τα αδιέξοδα που σε έχουν οδηγήσει διάφορες
καταστάσεις στο παρελθόν.
Δίδυμοι: Θα ασχοληθείς με θέματα
παιδιών ή γενικά με αγαπημένα
άτομα. Προσπάθησε να τους ακούσεις και να λύσεις ενδεχόμενα προβλήματα. Λόγω των αρνητικών επιρροών που δέχεσαι, μην καταναλώνεσαι τόσο πολύ σε άλλα θέματα γιατί
στο τέλος μπορείς να βγεις μπλεγμένος από εκεί που δεν το περιμένεις. Οι
υποχρεώσεις που έχεις είναι πάρα
πολλές και πρέπει να καταλάβεις ότι
δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί.
Καρκίνος: Περνάς πολλά προβλήματα και βιώνεις περίεργες καταστάσεις, που προσπαθείς να τις λύσεις
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να
ξέρεις ότι όλα αυτά βαδίζουν προς το
τέλος τους και η περίοδος που ήδη
διανύεις, είναι πολύ εποικοδομητική

και όλες οι καταστάσεις που σε προβλημάτιζαν, θα βρουν το δρόμο τους
και θα σε ικανοποιήσουν. Καλό θα
ήταν να ασχοληθείς με κάποιο δημιουργικό θέμα που έχεις κατά νου,
γιατί έχει πολλές πιθανότητες να σου
αποδώσει τα μέγιστα οφέλη.
Λέων: Η ημέρα θα φέρει πολλές
ευκαιρίες στην ζωή σου. Μπορείς να
βάλεις ένα πλάνο σε αυτά που θέλεις
να πραγματοποιήσεις, ώστε να μην
πελαγοδρομήσεις μετά. Με σταθερά
και καλώς μελετημένα βήματα, μπορείς αυτήν την περίοδο να κάνεις
θαύματα!
Παρθένος: Θέλεις να ξεφύγεις από
την καθημερινότητα, γιατί η ρουτίνα
σε έχει κουράσει αρκετά με τα τόσα
προβλήματα που συνεχώς ξεπροβάλλουν από το πουθενά και αυτό πρέπει
να ξεκινήσεις να κάνεις. Μπορείς να
περάσεις καλά με αγαπημένα άτομα,
κάνοντας θετικές και αισιόδοξες σκέψεις. Η περίοδος αυτή είναι καλή για
κοινωνικές επαφές και η διάθεσή σου
θα είναι επίσης πολύ καλή.
Ζυγός: Μερικά θέματα που μπορεί να
συμβούν, θα σε αποσυντονίσουν και
θα σε βγάλουν έξω από το πρόγραμμά σου και καλό θα είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Στο οικογενειακό σου περιβάλλον θα γίνουν
συζητήσεις, που μπορεί να σε φέρουν
σε δύσκολη θέση. Καλό θα είναι να
έχεις προετοιμαστεί και προγραμματιστεί για κάθε ενδεχόμενο.
Σκορπιός: Η μέρα έρχεται για να
τονώσει το ηθικό και την ψυχολογική
σου κατάσταση για τα καλά. Με
μεγάλη σου ανακούφιση θα διαπιστώσεις ότι οι σκληροί κόποι και οι
αγώνες που έκανες μέχρι τώρα δεν
πάνε χαμένοι. Συνέχισε στους ρυθμούς που έχεις και πολύ σύντομα θα
έχεις επιτυχία. Η κοινωνικότητά σου

σήμερα θα είναι πολύ αυξημένη.
Τοξότης: Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, για να λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε προβληματίζουν. Ο
δυναμισμός που θα έχεις θα είναι
μεγάλος και με ό,τι καταπιαστείς θα
το φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο
τρόπο. Φρόντισε προπάντων να
ξεκουραστείς και να ανακτήσεις τις
δυνάμεις σου, όταν βλέπεις ότι οι
αντοχές σου εξαντλούνται.
Αιγόκερως: Άλλαξε τρόπο συμπεριφοράς στα πράγματα και στα γεγονότα, ώστε να ξεπεράσεις πιο εύκολα
κάποια εμπόδια που έχουν εμφανιστεί. Έχεις μεγάλο δυναμισμό και
αυτοπεποίθηση και δεν πρέπει να την
αφήσεις να πάει χαμένη. Αξιοποίησε
την εύνοια που σου στέλνει το πλανητικό σκηνικό και μην παρατάς τις
προσπάθειές σου.
Υδροχόος: Μην αφήσεις κανέναν να
σε επηρεάσει και προπάντων μην
αφήνεις διάφορες καταστάσεις που
δημιουργούν τρίτα πρόσωπα, να σε
καταβάλλουν ψυχικά. Έχεις βάλει
κάποιους στόχους και δεν πρέπει να
παρεκκλίνεις από αυτούς, γιατί σε
οδηγούν προς την επιτυχία. Μην
ξεφύγεις λοιπόν για κανέναν λόγο!
Ιχθείς: Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις
κάποιες καταστάσεις με περισσότερη
ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα και
μη δημιουργείς αντιπαραθέσεις. Προσπάθησε να ελιχτείς και συμπεριφέρσου όπως απαιτούν οι περιστάσεις.
Με ηρεμία και σύνεση θα περάσεις
πολύ καλά την μέρα σου.

Στέγης προεξοχή. 8. Σε γιορτές συγκεντρώνεται - Θαρραλέος, τολμηρός. 9. Πανέμορφα ζώα - ... Κόλινς: Τραγουδιστής - Ένας ... άνεμος. 10. Μουσική νότα - Ο εικονιζόμεος (μικρό όνομα) - Λατίνων... αγαπώ. 11. Θερινός μήνας
(δημοτ.) - Κι έτσι τα ζώδια. 12. Δερμάτινο σακί - Παραίτηση δηλώνει. Ξενικός τίτλος ευγενείας.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χοιρινά παγιδάκια (Spare ribs)
ΥΛΙΚΑ: 1 1 ½ κιλό χοιρινά παϊδάκια, 1 κ.σ. φυστικέλαιο
¼ φλ. κινέζικη μπάρμπεκιου σος, 2 κ.σ. σάλτσα σόγιας
2 κ.σ. γλυκιά σάλτσα τσίλι, 2 κ.γ. ξύσμα τζίντζερ
¼ φλ. μέλι, 1/3 φλ. καστανή ζάχαρη
¼ κ.γ. μείγμα πέντε μπαχαρικών, ¼ φλ. ξηρό σέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Βράζουμε τα παϊδάκια σε μία κατσαρόλα με
νερό, για 10 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίζουμε και τα σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας. Ζεσταίνουμε το λάδι στο γουόκ και βάζουμε τα παϊδάκια να
ροδίσουν. Στη συνέχεια τα στραγγίζουμε πάνω σε
χαρτί κουζίνας. Σκουπίζουμε το λάδι από το γουόκ και
βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά να
βράσουν. Προσθέτουμε το κρέας και
το αφήνουμε για 10
λεπτά μέχρι να πιεί
τη σάλτσα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
• Κοινή η διαπίστωση ότι απαιτείται η λήψη
πρόσθετων μέτρων και ενεργότερης συνεργασίας
των εμπλεκομένων φορέων ενάντια στα εργατικά
ατυήματα

H

οικονομική ύφεση της τελευταίας εξαετίας σε συνδυασμό
με την απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας συνέβαλαν στην μείωση
των επιπέδων ασφάλειας στους
χώρους δουλειάς. Την επισήμανση
αυτή έκανε ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε
ομιλία του στην εκδήλωση «Άναμμα
Λαμπάδας» που έγινε στο μέγαρο
της ΣΕΚ την περασμένη Πέμπτη 27
Απριλίου στην παρουσία της
υπουργού Εργασίας και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων. Η
ψευδαίσθηση ότι η μη επένδυση
στον τομέα της ασφάλειας και
υγείας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, λειτούργησε έντονα κατά
την περίοδο της κρίσης με επιζήμια
αποτελέσματα στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα, σημείωσε.

• Η ΣΕΚ αξιώνει τάχιστη ψήφιση του νομοσχεδίου
για την Αδήλωτη Εργασία η εφαρμογή του οποίου
θα συμβάλει καταλυτικά στη μείωση των εργατικών
ατυχημάτων

ση, υπάρχει και η οικονομική πτυχή
διαμηνύοντας ότι το κόστος από
τα εργατικά ατυχήματα διεθνώς,
ξεπερνά το 4% του ΑΕΠ.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου η οποία κατέθεσε το

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται
σε όλο τον κόσμο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Η ΣΕΚ, ως ενεργό
μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδήλωση τιμής
και μνήμης, υπενθυμίζοντας στους

Ο κ. Μάτσας υπογράμμισε ότι
πέραν από την ανθρώπινη διάστα-

• Δυστυχώς, τα νούμερα
συνεχίζουν να είναι αμείλικτα και να γεννούν ανησυχία και προβληματισμό.
Σύμφωνα με τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας
εκτιμάται ότι κάθε χρόνο
χάνουν τη ζωή τους
περισσότεροι από 2,3
εκατομμύρια άνθρωποι
από εργατικά ατυχήματα
και επαγγελματικές
ασθένειες. Τα εργατικά
ατυχήματα εκτιμώνται
σε περισσότερα από 313
εκατομμύρια ετησίως

έντονο ενδιαφέρον της για εντατικοποίηση της συνεργασίας των
Κοινωνικών Εταίρων για ασφαλέστερους χώρους εργασίας. Η
υπουργός μαζί με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων, άναψαν
«Λαμπάδα Ελπίδας» ανανεώνοντας
τη βούληση τους για μεγιστοποίηση της κοινής δράσης με στόχο τη
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Κοινωνικούς Εταίρους τις ευθύνες
τους για ύπαρξη ασφαλών συνθηκών εργασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

Zέτα Αιμιλιανίδου υπουργός Εργασίας

Απατείται ενεργότερη συνεργασία
για καλύτερα αποτελέσματα

Σ

τόχος της Κυβέρνησης είναι με την συνεργασία με
τους Κοινωνικούς Εταίρους αλλά και όλων των
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων να αντιμετωπίσουμε μαζί την πρόκληση σε σχέση με τη συλλογή και
χρήση αξιόπιστων στοιχείων για τα θέματα της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να
εντοπίζονται τα αίτια κινδύνων, αποκλίσεων ή
παραλείψεων προκειμένου να σχεδιαστούν και
ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν ενδεχόμενα εργατικά ατυχήματα. Πρώτιστος
στόχος της πολιτείας σήμερα είναι η διασφάλιση
του κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας σε όλους
τους πολίτες της χώρας που επιθυμούν να εργαστούν. Αναμφίβολα
όμως οφείλουμε εξίσου να διασφαλίσουμε και το δικαίωμα των εργαζομένων για ασφαλή και χωρίς
κινδύνους για την υγεία εργασία.
Πρέπει με τη συνεργασία όλων να
διαμορφωθεί μια εθνική κουλτούρα
ασφάλειας και υγείας βάσει της
οποίας το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον να είναι σεβαστό σε όλα τα
επίπεδα. Επομένως, οι Κοινωνικοί
Εταίροι, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να συμμετέχουν
ενεργά στη διασφάλιση ενός τέτοιου εργασιακού περιβάλλοντος,
μέσω ενός συστήματος καθορισμένων υποχρεώσεων, καθηκόντων
και δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρη ότι
με τη συνεργασία όλων μπορούμε
να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος
όλων.

Η 28η Απριλίου καθιερώθηκε από
τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, ITUC, ως Παγκόσμια
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των
Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών.

Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ ΣΕΚ

Επιβάλλεται η λήψη
πρόσθετων μέτρων
• Το 2016 σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα ατυχήματα σε σύγκριση
με 5 το 2015. Ανησυχεί το γεγονός ότι 1 από αυτά δεν γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων αυξήθηκε σε ποσοστό 17.4%

Π

έρα από ανθρώπινη διάσταση
υπάρχει και η οικονομική όπου
πέραν του 4% του ΑΕΠ προκύπτει ως
κόστος από τα εργατικά ατυχήματα και
τις επαγγελματικές ασθένειες. Είναι
μύθος ότι η μη επένδυση στον τομέα της
ασφάλειας και υγείας αυξάνει την κερδοφορία ή βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Μεγάλο το κόστος για τους εργοδότες και το κράτος όπως οι πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις η απώλεια εξειδικευμένου και προσοντούχου προσωπικού,
οι άδειες ασθενείας, το ψηλό κόστος
ασφάλισης και η μείωση παραγωγικό-

τητας και ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
Η ΣΕΚ καταβάλλει στοχευμένη
προσπάθεια για ενίσχυση των
μέτρων ασφάλειας και υγείας
στην εργασία και στην ευαισθητοποίηση εργαζομένων και εργοδοτών μέσα
από ενημερωτικά προγράμματα και
σεμινάρια σε συνεργασία με Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
Κατά το έτος που διανύσαμε δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην αναχαίτιση της
καρκινογένεσης, στοχεύοντας στον
εκσυγχρονισμό της σχετικής Οδηγίας

για πρόληψη και προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες χημικές
ουσίες

Επιθεώρησης Εργασίας για μεγιστοποίηση της δυνατότητας επαρκών ελέγχων
κυρίως προληπτικών

Τρίπτυχο εισηγήσεων ΣΕΚ

3. Άμεση ψήφιση του Νομοσχεδίου για
αδήλωτη εργασία από Βουλή για περιορισμό των φαινομένων υποβάθμισης
των επιπέδων ασφάλειας και υγείας
και μη γνωστοποίησης εργατικών ατυχημάτων.

1. Επιβάλλεται η ενίσχυση και σε πολλές περιπτώσεις, επανασύσταση των
Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας
2. Η αριθμητική ενίσχυση του Τμήματος
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

• Η εργασία είναι αληθινή πηγή της ανθρώπινης ευημερίας

Λέων Τολστόι

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΒΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 758 - 15 Μαϊου 1964

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Με ακλόνητον πίστιν εις τον
εθνικόν αγώνα της Κύπρου
και εις τα δίκαια των εργαζο-

μένων η ΣΕΚ εώρτασε
λαμπρώς την Εργατικήν
Πρωτομαγιάν

Γιατί συγκαλύπτουν
την αππωμάρα;

Μ

έχρι και 500%
αυξάνονται
τα
πρόστιμα και τα περιθώρια ποινών φυλάκισης από δικαστήρια,
για παραβάσεις του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προτείνει η
κυβέρνηση. Και αφού ο
κυπραίος δεν καταλαμβαίνει από εκκλήσεις,
ευγένειες και συμβουλές, καλώς αποφασίσθησαν οι αυστηρότερες ποινές.
Φυσικά, όπως συνέβηκε
πλειστάκις στο παρελθόν, ουδεμία εισήγηση
για ποινή σ’ αυτούς
που προκαλούν το 40%
των Τροχαίων δυστυχημάτων δηλ. τις ηλικίες 15-25 χρονών.
Σύμπτωση ή συγκάλυψη
της
νεανικής
αππωμάρας; Τί λένε τα
συναρμόδια Υπουργεία
Δικαιοσύνης
και
Μεταφορών;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 7/2017 27/4/2017
70.000 ..............029063
10.000 ..............051074
5.000 ................086324
1.000 ................084729
1.000 ................015728
1.000 ................101110
1.000 ................022377
1.000 ................082828
1.000 ................043728
1.000 ................066941
1.000 ................108217
500 ...................104243
500 ...................058494
500 ...................039591
500 ...................062009
500 ...................029936
500 ...................038237
500 ...................012482
500 ...................044263
200 ...................063869
200 ...................047146

200 .................. 069753
200 .................. 052072
200 .................. 078711
200 .................. 066117
200 .................. 046725
200 .................. 037336
200 .................. 095914
Άλλα ποσά
Από €100 οι λήγοντες σε
7146, 8709
Από €50 οι λήγοντες σε
5904, 6673
Από €20 οι λήγοντες σε
747, 734
Από €10 οι λήγοντες σε
084, 097
Από €4 οι λήγοντες σε
14, 92

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Κωνσταντίνος & Ανθή
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει
το Σάββατο, 6 Μαϊου 2017, η ώρα 5.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά
Οι γονείς:
Νίκος και Ελένη Κωνσταντίνου - Ζέβλα
από Κατωκοπιά και τώρα στον Στρόβολο

Ιωάννης και Λένια Διαβαστού
από Γαλάτα και Λατσιά

Συγχαρητήρια και δεξίωση
από 7.30 - 9.00μ.μ. στο Sporting Club,
(πρώην Λαϊκή Sporting Club)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Αξιολόγηση Ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ

Η

Διοίκηση της ΑΗΚ με σκοπό
την αναβάθμιση των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και
την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών ελέγχου σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες,
προμηθευτές, πολιτεία, υπάλληλοι, στελέχη, ελεγκτικοί φορείς)
διενήργησε Ανεξάρτητη Εξωτερική
Αξιολόγηση Ποιότητας της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου του
Οργανισμού.
Η
Εξωτερική
Αξιολόγηση
Ποιότητας
της
λειτουργίας
Εσωτερικού Ελέγχου προβλέπεται
από τα Διεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτε-

ρικού Ελέγχου (Standards for the
Professional Practice of Internal
Auditing) του Διεθνούς Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών (Πρότυπο
1312) και ως διαδικασία ακολουθείται από όλους τους μεγάλους
και αξιόπιστους οργανισμούς διεθνώς. Την Εξωτερική Αξιολόγηση
Ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου
πραγματοποίησε ο κ. Κωνστα-ντίνος Π. Τριανταφυλλίδης, CIA,
CFSA, CCSA, CFE, εγκεκριμένος
Αξιολογητής
του
Διεθνούς
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών,
που έχει διενεργήσει σημαντικό
αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων
Ποιότητας μονάδων Εσωτερικού

Ασθενοφόρα .................. 22604000

Ελέγχου σε μεγάλους οργανισμούς
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση εφαρμογής των Διεθνών
Προτύπων και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας Εσωτερικού
Ελέγχου στην παροχή αξιόπιστων
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο
Διοικητικό
Συμβούλιο,
στα
Ανώτατα Στελέχη και στα άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη της ΑΗΚ.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Μήνυμα γ.γ ΣΕΚ κατά τα τα εγκαίνια του «Εργατικού Πάρκου Μιχαλάκης Ιωάννου»

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου διοργανώνουν εκδήλωση προς τιμή
της Ελληνίδας Κύπριας ΜΑΝΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιχώρι την Κυριακή 14 Μαϊου 2017
στις 10π.μ. με ομιλήτρια τη βουλευτή Στέλλα Κυριακίδου.

√ Κυριακή 14
Μαϊου 2017
ώρα 10 π.μ.

Θα προηγηθεί Εθνικό
Μνημόσυνο των Ηρώων
της ΕΟΚΑ 1955 - 1959
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ και
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

Πολιτευόμαστε μέσα από το τρίπτυχο
ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη

Η

ΣΕΚ στέλλει και σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα προς πολλούς
αποδέκτες για συνετή, στοχευμένη
και τεκμηριωμένη διεκδίκηση. Αυτό
διαμήνυσε ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας μιλώντας ανήμερα της Πρωτομαγιάς
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων
του «Εργατικού Πάρκου Μιχαλάκης
Ιωάννου» που τελέσθηκαν σε
συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου
στην παρουσία του προέδρου της
Δημοκρατίας, της οικογένειας του
τιμώμενου και πλήθους κόσμου.
Μακριά από ακρότητες, δογματισμούς, στείρες προσεγγίσεις και
κομματικά στεγανά, εξαρτήσεις και
σκοπιμότητες, η ΣΕΚ τόνισε, παραμένει πιστή στις παρακαταθήκες
που μας κληροδότησαν οι πρωτεργάτες του ελεύθερου συνδικαλισμού, υπογράμμισε. Μέσα από
αυτή τη λογική και φιλοσοφία, η
σημερινή ημέρα λαμβάνει μία
ακόμα σημαντική διάσταση από το
διαχρονικό παρελθόν της ΣΕΚ και
του ιστορικού της ηγέτη, Μιχαλάκη
Ιωάννου, πρόσθεσε .

ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗ

εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοπαντάνασσας στο
Παλαιχώρι στις 9π.μ. με ομιλητή τον γ.γ. της ΣΕΚ
Αντρέα Φ. Μάτσα.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, δρομείς θα μεταφέρουν
φλόγα από το Άγαλμα της Μάνας στο Μνημείο
Ηρώων της κοινότητας Παλαιχωρίου όπου θα γίνει
Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ τόνισε:
Σήμερα, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως ΣΕΚ πιστεύουμε έντονα, πως η μεγαλύτερη τιμή για τον
Μιχαλάκη Ιωάννου θα ήταν η στοχοπροσήλωση όλων μας, κοινωνικών εταίρων και πολιτειακών
αξιωματούχων, Κυβέρνησης και
Βουλής, στην προσέγγιση με απόλυτη συνέπεια αυτών των πολιτικών που ο ίδιος οραματίστηκε και
διαχειρίστηκε με επάρκεια.

Το τετράπτυχο της πολιτικής
της ΣΕΚ
1. Σεβασμός και ενίσχυση του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, της
τριμερούς συνεργασίας και του
κοινωνικού διαλόγου
2. Άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ, χωρίς
άλλα πισωγυρίσματα, στη βάση
αυτού που έχει συμφωνηθεί στη
συνάντηση του Προεδρικού με το
σύνολο των Κοινοβουλευτικών
κομμάτων- Ένα μονοασφαλιστικό,
ποιοτικό, καθολικό και αλληλέγγυο
σχέδιο υγείας.
3. Επαναλειτουργία της ΑΤΑ, στη
βάση της αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών, με
τρόπο που θα αποτρέπει την όποια
περαιτέρω μείωσή τους, διασφαλίζοντας τη διαχρονική διατήρηση
του ωφέλιμου αυτού θεσμού.
4. Εφαρμογή χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση της πολιτικής απόφασης για αποκατάσταση των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας,
αίροντας την κοινωνική αδικία και
αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη
προς τον θεσμό αυτό.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

Ρεπορτάζ από τα εγκαίνια του Εργατικού Πάρκου στις σελίδες 2, 3, 11

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

