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ΠΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

«Ηλεκτροπληξία» στις εργασιακές
σχέσεις στην ΑΗΚ

Ο

ι Κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, θα κλιμακώσουν τα απεργιακά μέτρα στην
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα αν η εργοδοτική πλευρά δεν προσέλθει σε διάλογο
για επίλυση της υπάρχουσας εργατικής διαφοράς. Χθες οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας αξιώνοντας εφαρμογή της Ειδικής Συμφωνίας που προνοεί ενιαίους όρους εργοδότησης στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
(Σελ. 3)

Σ

ύσσωμα τα συνδικάτα κινητοποιούνται για να διατηρηθεί
αλώβητος ο δημόσιος χαραχτήρας
της Αρχής Ηλεκτρισμού. Η ΕΠΟΠΑΗ
(ΟΗΟ – ΣΕΚ) η μεγαλύτερη συντεχνία
στην ΑΗΚ μέσω του συνεδρίου της
προειδοποίησε ότι δεν θα γίνουν
άλλο ανεκτές οι μεθοδεύσεις του
υπουργού Ενέργειας για διαμελισμό
του οργανισμού.
(Σελ. 6, 11)

Εκστρατεία ενημέρωσης
για το Γε.Σ.Υ.

Ε

κστρατεία ενημέρωσης των εργαζομένων και των συνταξιούχων

για τη θετική τροπή που προσέλαβε
το μείζον θέμα του Γενικού Σχεδίου
Υγείας ξεκίνησε η ΣΕΚ, τονίζοντας
την ανάγκη εγρήγορσης για να διασφαλισθεί η ομαλή πορεία του οδικού χάρτη και η εφαρμογή του μέχρι
το 2020 βάσει της
νομοθεσίας.

ψηφισθείσας

(Σελ. 5, 6, 16)

Ο Καύσωνας καραδοκεί

• Σε αισιόδοξο κλίμα διεξήχθηκαν οι εργασίες του Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΜΕΠΕΓΕ -ΣΕΚ

ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π

αρά την οικονομική κρίση
που έπληξε την Κύπρο, οι
συλλογικές συμβάσεις στους
κλάδους μεταφορών, πετρελαιοειδών και γεωργίας, κρατήθηκαν κατά βάση αλώβητες χωρίς
μειώσεις στους μισθούς και τα
παρεμφερή ωφελήματα. Μιλώντας από το βήμα του 16ου
Παγκυπρίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας της ΣΕΚ
(ΟΜΕΠΕΓΕ) ο γενικός γραμματέας
Παντελή Σταύρου (φωτο),
σημείωσε ότι οι μάχες για να
διατηρηθούν σε αξιοπρεπή επίπεδα τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα ήταν
καθημερινές. Περαιτέρω υπογράμμισε ότι τα μηνύματα από
τα λιμάνια και τη ναυτιλία είναι
θετικά.
Ο γγ
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας επικέντρωσε τον χαιρετισμό του στις προσπάθειες
του συνδικαλιστικού κινήματος
για επαναφορά μισθολογικών
και παρεμφερών ωφελημάτων
διαμηνύοντας ότι «σε αυτή τη
χρονική συγκυρία καμία έκπτωση δεν μπορεί να δοθεί, κανένα
πισωγύρισμα δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της κοινωνικής
ισορροπίας
στον
τόπο».

(Σελ. 3)
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Ο γ.γ της Διεθνούς Ομοσπονδίας

• Οι συλλογικές συμβάσεις κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα χάρις
στις συνεχείς και υπεύθυνες μάχες των συνδικάτων

• Συνδικαλιστική προτεραιότητα η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
και η ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων

Εργαζομένων Μεταφορών, ITF,
Stephen Cotton είπε ότι οι εργαζόμενοι στην Κύπρο πλήρωσαν
το τίμημα της οικονομικής κρίσης, σημειώνοντας ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να
διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα
ξανασυμβεί στο μέλλον. Τόνισε
επίσης ότι η παγκοσμιοποιούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική
δεν μιλά για δίκαιη κοινωνία,
αλλά επικεντρώνεται στο κέρδος. Η ατομική ανισότητα στον
χώρο εργασίας ποτέ πριν δεν
ήταν χειρότερη, επισήμανε.

• Εντείνεται η προσπάθεια για να κρατηθούν
σε αξιοπρεπή επίπεδα
τα Συνδικαλιστικά δικαιώματα

ΕΚΛΟΓΕΣ
Γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ για την επόμενη τετραετία επανεξελέγη
ο Παντελής Σταύρου. Στη
θέση του αναπληρωτή γ.γ
εξελέγη ο Χαράλαμπος
Αυγουστή (φωτό)

Το δρόμο της παραγωγικότητας δείχνουν οι μαθητές
Τ

α τελευταία εννέα χρόνια τέτοια εποχή, το Κέντρο
Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το
υπουργείο Παιδείας βραβεύει τα σχολεία και τους
μαθητές που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με
τίτλο «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση».

και ωφέλιμο προς την επιθυμητή κατεύθυνση, που
δεν είναι άλλη από τη δημιουργία νέων ιδεών και
απόψεων που θα βελτιώνει την παραγωγικότητα της
κυπριακής οικονομίας, αλλά και της σχολικής μονάδας ή και της επιχείρησης.

Πρόκειται για έναν ετήσιο διαγωνισμό που έγινε
θεσμός και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές που θα
είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι, επιστήμονες, εργοδότες να εξοικειωθούν με την έννοια της παραγωγικότητας και να κατανοήσουν τη σημασία της.

• Μαθητικός διαγωνισμός
με αισιόδοξα μηνύματα

Στο φετινό διαγωνισμό έλαβαν μέρος 18 σχολεία
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και συνολικά 186
μαθητές έφτιαξαν και παρουσίασαν έργο χρήσιμο

Η ΣΕΚ χαιρετίζει και ανελλιπώς στηρίζει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Συγχαίρει τόσο τους διοργανωτές, (ΚΕΠΑ και υπουργείο Παιδείας), όσο και
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που ασχολού-

νται με το συγκεκριμένο θέμα.
Ευκαιρίας δοθείσης, επαναλαμβάνουμε την πάγια
τεκμηριωμένη θέση μας, σύμφωνα με την οποία, η
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής
οικονομίας δεν οφείλεται στους μισθούς και στα
ωφελήματα των εργαζομένων αλλά στη διαχρονικά
χαμηλή παραγωγικότητα.
Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα της οικονομίας μας, γι’ αυτό κάθε ενέργεια
που στοχεύει να κινήσει τα πράγματα προς τα
εμπρός (όπως είναι π.χ. ο μαθητικός διαγωνισμός
και οι ιδέες της νέας γενιάς), είναι και ευπρόσδεκτη
και καλοδεχούμενη.

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

Το μέγα στοίχημα της φοροδιαφυγής με φόντο το Γε.Σ.Υ

Α

πό την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, η φοροδιαφυγή
θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα
αθλήματα στον τόπο μας. Επώνυμοι και
μη, κατακλέβουν το κράτος, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, το οποίο
ζώντας στο δικό του κόσμο, αδυνατεί ή
καλύτερα παρουσιάζεται απρόθυμο να
εξαποστείλει τους γνωστούς - άγνωστους μεγαλοφροφυγάδες και φοροαποφυγάδες πίσω από τα σίδερα. Αυτή η
τακτική της ατιμωρησίας που, δυστυχώς,
έχει παγιωθεί στον τόπο μας, επενεργεί
ενθαρρυντικά στην διόγκωση του φαινομένους της φοροδιαφυγής, πλήττοντας
βαρύτατα τα δημόσια ταμεία.

κορύφωση αυτού του άτυπου αλλά
αχρείου «δόγματος» που κατατρώει τα
σωθικά της κυπριακής κοινωνίας, σε
συνδυασμό με κραυγαλέες αδυναμίες του
πολιτικού και δημόσιου βίου, έσυρε τον
τόπο στον οικονομικό όλεθρο και το λαό
στην εξαθλίωση.
Σήμερα, που οι Δανειστές της χρεοκοπημένης Κύπρου αναγκάζουν την κυβέρνηση
μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας να τερματίσει το μεγάλο φαγοπότι, οι γνωστοί –
άγνωστοι μεγαλοκαρχαρίες κλωτσούν. Με
ισχυρό όπλο την πλουτοκρατική επιρροή

• Ήρθε ή ώρα ο πολιτικός κόσμος να αποδείξει πειστικά και τεκμηριωμένα
ότι το διαζύγιο του με την κοινωνία των πολιτών είναι προσωρινό

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

τους, επιχειρούν την συντήρηση του διάτρητου συστήματος για να μπορούν να
επιδίδονται έστω και περιορισμένα στο
προσφιλές τους άθλημα. Δυστυχώς όλοι
κώφευαν γιατί, λίγο πολύ, εβολεύοντο με
την ατιμωρησία. Τούτη την ώρα που τα
μη προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού δυσπραγούν και η κυβέρνηση καταβάλλει συγκροτημένες προσπάθειες για
να αποσυνδεθεί ολοκληρωτικά η οικονομία από τον αναπνευστήρα, η κυβέρνηση
έχει ιστορική ευθύνη να υιοθετήσει το τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης ως σημαντικού όπλου για πάταξη της φοροδιαφυγής. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες πρέπει οποσδήποτε να εκπαιδευθούν καταλλήλως τόσο με τεχνογνωσία
όσο και με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε
να πληγεί καίρια το τέρας της φοροδιαφυγής. Πάνω απόλα όμως, χρειάζεται
πολιτική βούληση. Χωρίς την αναγκαία
βούληση από την κυβέρνηση και τα κόμματα, είναι αδύνατον να επέλθουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,πέραν των
100 φυσικών ή νομικών προσώπων οφείλουν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ενώ το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων φόρων
ξεπερνά το μισό δίς. Τα ερωτήματα που
γεννιούνται είναι αδυσώπητα:
-Γιατί οι εκάστοτε κρατούντες επιδεικνύουν τόση μεγάλη «στοργή» στους μεγαλοοφειλέτες;
- Γιατί το κράτος κυνηγά, με περισσή
σπουδή μάλιστα, τους μικροοφειλέτες,
αφήνοντας κατά βάση ανενόχλητους τους
μεγαλοοφειλέτες;
Είναι πασιφανές ότι στην Κύπρο του 21ου
αιώνα, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα
κάπου τέμνονται, εξού και αλληλοκαλύπτονται, με κορωνίδα την επιβράβευση
των παρανομούντων και συνεπακόλουθη
τιμωρία των νομοταγών πολιτών. Η

Ά

Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

κύριο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή ένας στους τέσσερεις νέους σκέφτεται σοβαρά να μεταναστεύσει με την ελπίδα να μπορέσει να
εξασφαλιστεί επαγγελματικά έστω και
για μερικά χρόνια. Οι αριθμοί μπορεί να
είναι ψυχροί και το ζητούμενο είναι με

Φρονούμεν ότι η Κύπρος μπορεί να ορθοποδήσει και να βρεί ξανά τον βηματισμό
της αν το παράδειγμα του Γε.Σ.Υ σταθεί
φάρος καθοδήγησης των πολιτικών απο-

• Μετά τον επιτυχή πολιτικό χειρισμό του μείζονος θέματος του Γε.Σ.Υ σειρά
παίρνει το κολοσσιαίο ζήτημα της φοροδιαφυγής.

Του Ξενή X. Ξενοφώντος,

κρως αποθαρρυντικοί και απογοητευτικοί είναι οι στατιστικοί αριθμοί που μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα, καθώς το 26,6% του πιο
παραγωγικού μέρους του πληθυσμού
(άτομα ηλικίας 18-28 ετών) της χώρας
εκφράζει πρόθεση για μετανάστευση με

Τρανό παράδειγμα που αποδεικνύει του
λόγους το αληθές είναι η υπόθεση του
Γε.Σ.Υ το οποίο ενώ καρκινοβατούσε για
δεκαετίες, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης
χάρις στην πολιτική βούληση του προέδρου της Δημοκρατίας και την ευτολμία
του Υπουργού Υγείας ο οποίος παρέμεινες
μέχρι τέλους αταλάντευτα προσηλωμένος
στον τεθέντα στόχο.

φάσεων. Αυτό είναι μέγα στοίχημα τόσο
για την κυβέρνηση, όσο και για ολόκληρο
το πολιτικό σύστημα το οποίο καλείται
να αποδείξει ότι θέλει την επανασύνδεση
του με την κοινωνία των πολιτών με την
οποία σε επίπεδο εμπιστοσύνης πήρε εδώ
και αρκετά χρόνια διαζύγιο.

• Το θέμα της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής απασχολεί μόνιμα
τη ΣΕΚ και συζητήθηκε στα τελευταία
συνέδρια της. Εγκρίθηκαν συγκεκριμένα
ψηφίσματα τα οποία επιδόθηκαν
στον αρμόδιο Υπουργό και
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
• Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ πέραν του ότι
θα στηρίξει την κοινωνική συνοχή,
θα συμβάλει αποτελεσματικά
στη μείωση της φοροδιαφυγής αφού
όλες πλέον οι πληρωμές στον τομέα
της Υγείας θα διεκπεραιώνονται
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

Ανακάμπτει η αγορά εργασίας
αλλά οι νέοι ετοιμάζουν βαλίτσες
ποιους άραγε τρόπους το κράτος θα
μπορέσει να συμβάλει στη μη παγίωση
τους. Είναι λυπηρό μια χώρα με πολύ
ψηλά ποσοστά μορφωτικού επιπέδου
να μη μπορεί να απορροφήσει και να
επενδύσει στην οικονομία της το δικό
της ντόπιο δυναμικό.
Οι καιροί έχουν γυρίσματα και φαίνεται
πως το μοτίβο της μετανάστευσης
επαναλαμβάνεται με μια ουσιαστική
διαφορά. Το 1974 ξενιτεύονταν οικογενειάρχες για να στηρίξουν τις γυναίκες
και τα παιδιά τους για να ζήσουν μια
καλύτερη ζωή. Τώρα που ο τροχός της
ζωής γύρισε, ήλθε φαίνεται η σειρά
των παιδιών να ξενιτευτούν για να
απαλλάξουν τους γονείς από πρόσθετο
οικονομικό βάρος αφού η δυσκολία να
εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας με

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)

αξιοπρεπή μισθό και ωφελήματα
φαντάζει από δύσκολο μέχρι αδύνατο.

• Δυστυχώς δεν ζούμε
στο παραμύθι με το μαγικό ραβδί
που με ένα χτύπημα θα
μετατραπούν οι άνεργοι σε
εξασφαλισμένους εργαζόμενους
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Γιατί πάτωσαν
οι μαθητές;

Ν

αι, πάτωσαν στα κύρια
μαθήματα οι μαθητές μας,
στις παγκύπριες εξετάσεις.
Γιατί εδώ και τέσσερεις δεκαετίες οι θεσμοί και οι αξίες χάθηκαν. Η έγνοια των νέων σήμερα
είναι τα μπαράκια, τα «κκαφέ»
και τα νυκτοπερπατήματα.
Κατάντησαν ανιστόρητοι, ανορθόγραφοι, άσκεφτοι και ακαλλιέργητοι στην ανάγνωσηκατανόηση κειμένου και ανεπίδεκτοι μαθήσεως στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
Η καλοπέραση και η έγνοια των
γονιών για αγορά ακριβού κινητού και «σπόρτ» αυτοκινήτου
μας έφεραν εδώ που είμαστε
τώρα. Ούτε, όμως, οι εκπαιδευτικοί είναι αμέτοχοι. Αρκετοί
μόνο για τις οικονομίες και τις
διακοπές τους σκέφτονται...
Με απλά λόγια, φροντίσαμε να
δημιουργήσουμε μιά νέα δομή
λαού, χωρίς αρχές και γνώση, με
σύνθημα το εύκολο κέρδος, το
ρουσφέτι και την καλοπέραση.
Γι’ αυτό είναι πια καιρός να
μαζευτούμε όλοι γύρω από ένα
τραπέζι να φάμε λιτά, να μιλήσουμε φιλικά, να νοιώσουμε
ζεστά και οικογενειακά για να
ξαναγίνουμε άνθρωποι της
σκληρής δουλειάς, των γνήσιων
ιδανικών, της ακόρεστης γνώσης και της απόκτησης άπειρων
δεξιοτήτων...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

απορροφήσουν σημαντικό αριθμό
ανέργων επιστημόνων δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση και στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει επιτελούς
να κατανοήσουμε πως οι άνεργοι και οι
φτωχοί εργαζόμενοι ακροβατούν στο
ίδιο τεντωμένο σχοινί και ως εκ τούτου
για να θέσεις φρένο στη μετανάστευση
δεν θα πρέπει μόνο να εξασφαλίσεις
στον νέο εργαζόμενο μια θέση εργασίας αλλά και έναν αξιοπρεπή μισθό
πάνω στον οποίο θα μπορέσει σταδιακά να κτίσει την υπόλοιπη του ζωή
χωρίς εργασιακή ανασφάλεια.

Και οι τυχεροί της παρέας που θα εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας έστω και
σε προσωρινή βάση ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα πιο αναγκαία.

Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες και
δυστυχώς δεν ζούμε στο παραμύθι με
το μαγικό ραβδί που με ένα χτύπημα θα
μετατραπούν οι άνεργοι σε εξασφαλισμένους εργαζόμενους.

Η προσπάθεια του κράτους θα πρέπει
να επικεντρωθεί στις προοπτικές για
σημαντικά έργα ανάπτυξης που θα

Ωστόσο, αξίζει να προσπαθήσουμε για
μη χαθεί μια ολόκληρη γενιά νέων επιστημόνων.

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

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

• Μαζική η συμμετοχή του προσωπικού ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ

Τρίωρη στάση εργασίας στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Σ

ε τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας κατήλθαν
χθές Τρίτη από τις 7:30 πμ μέχρι τις 10:30 πμ οι εργαζόμενοι στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, μέλη των
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ.
Τα μέλη των τριών συντεχνιών διαμαρτύρονται για την
άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να προσέλθει σε διάλογο για επίλυση της υπάρχουσας εργατικής διαφοράς που
αφορά την εφαρμογή της ΄Εκτακτης Ειδικής Συμφωνίας –
Πλαίσιο Ορισμένης Διάρκειας για ενιαίους όρους εργοδότησης, ενιαία συλλογική σύμβαση, ενιαίο μισθολόγιο και
ενιαίο ταμείο προνοίας.
Οι τρεις συνδικαλιστικές
οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωση τους αναφέρουν
ότι «διεκδικούν τον επιβαλ-

λόμενο αλληλοσεβασμό για
τη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού κλίματος
ώστε να μπορεί να διατηρη-

• Η εργοδοτική πλευρά αρνείται εφαρμογή
της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας – Πλαίσιο
που υπέγραψε με τις συντεχνίες
στην περίοδο της κρίσης
θεί η εργατική ειρήνη». Οι
συντεχνιές αξιώνουν εφαρμογή των συμφωνηθέντων
μεταξύ των δύο πλευρών.
«Δεν ζητούμε παράλογα
αιτήματα για αυξήσεις
μισθών και ωφελημάτων»,
προσθέτοντας ότι «με τη
διεύθυνση της ΣΚΤ είχαμε
συνυπογράψει την έκτακτη
ειδική συμφωνία πλαίσιο,

Κλιμάκωση μέτρων

Ο

γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
ότι τα μέτρα θα κλιμακωθούν αν η εργοδοτική πλευρά συνεχίσει
την αντεργατική πολιτική της αρνούμενη να προσέλθει σε διάλογο για επίλυση της διαφοράς. Αξιώνουμε, σημείωσε, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα εξασφαλίζει σε όλους
τους εργαζόμενους στον Συνεργατισμό ομοιόμορφους όρους
εργοδότησης και ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα εξασφαλίζει
ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων που ασκούν ίδια ή ίσης
αξίας καθήκοντα και σταδιακή επιστροφή μέσα από ένα συμφωνημένο πλαίσιο των αποκοπών και των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους μισθούς και το ταμείο προνοίας καθώς και το ότι καμία πρόσληψη και
προαγωγή δεν θα γίνει για όση περίοδο ισχύει η έκτακτη ειδική συμφωνία.
Απολογούμαστε στο κοινό για την ταλαιπωρία, ταυτόχρονα όμως προσδοκούμεν και αναμένουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη των πελατώ της ΣΚΤ και του κοινού στον δίκαιο
αγώνα μας.

βάσει της οποίας μειώθηκαν
οι μισθοί μας και το ταμείο
προνοίας κατά μέσο όρο
16,1%». Με αυτό τον τρόπο
παραχωρήθηκαν €100 εκ.
(εξοικονόμηση στο εργατικό
κόστος), με τη δέσμευση της
Τράπεζας ότι θα προχωρούσαμε στην υλοποίηση
σειράς μέτρων.

• Ομοιόμορφους όρους
εργοδότησης και ενιαίο
μισθολόγιο για
ίση μεταχείριση
εργαζομένων

Έ

να και μοναδικό είναι το αίτημα
μας: ο σεβασμός των όσων
έχουμε συμφωνήσει και συνυπογράψει με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (Σ.Κ.Τ.). Δεν ζητούμε τίποτε
άλλο ούτε έχουμε παράλογα αιτήματα για αυξήσεις μισθών και ωφελημάτων.
Τα τελευταία
δύο χρόνια
βρισκόμαστε
σε διάλογο με
την εργοδοτική πλευρά.
Δυστυχώς η
Σ.Κ.Τ. με διάφορες προφ ά σ ε ι ς
αρνείται να
εφαρμόσει τα
όσα συμφώνησε
μαζί
μας, αναιρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με
την υπογραφή της Συμφωνίας.
Παρά την καλή μας πρόθεση, την
υπομονή, την κατανόηση και τον
χρόνο που δώσαμε στη διαπραγμάτευση δεν έχουμε ενώπιον μας την
οποιαδήποτε σοβαρή πρόταση ή
έστω πρόθεση από μέρους της
εργοδοτικής πλευράς για επίλυση
της διαφοράς. Αντίθετα, εισπράττουμε μόνο αόριστες υποσχέσεις και
αλλεπάλληλες αναβολές χωρίς
καμία δέσμευση για το προσωπικό
και το επαγγελματικό του μέλλον.

Καύσωνας – θερμοπληξία ο εφιάλτης εντός των πυλών

Ε

ξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα
καταγράψει ο υδράργυρος αυτές τις
μέρες. Το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί παίρνοντας εγκαίρως τα ανάλογα μέτρα προστασίας.
Οι Ιατρικές Υπηρεσίες του κράτους
προτρέπουν το κοινό να εφαρμόζει
βασικά μέτρα προστασίας όπως αποφυγή της συχνής έκθεσης στον ήλιο
και της άσκοπης διακίνησης και
βαριάς σωματικής άσκησης.
Ελαφρύ ντύσιμο με χαλαρά ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου και
γυαλιών ηλίου. Επίσης, αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών, καφέδων και
βαριών τροφών, όπως λιπαρά, σοκολάτες και καρυκεύματα και προτίμηση
στις ελαφρές τροφές, λαχανικά και
χυμούς. Ακόμη λήψη αρκετών ποσοτήτων νερού και χρήση ανεμιστήρων ή
συστημάτων κλιματισμού για δημιουργία ρεύματος αέρα ειδικά κατά τις
ζεστότερες ώρες της μέρας – κατά τη
διάρκεια της νύκτας καλό είναι τα

παράθυρα να μένουν ανοικτά και
πολλά και χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δίνεται
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
όπως βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες. Αν υπάρχει νεογέννητο στο
σπίτι, συνίσταται να είναι ντυμένο
ελαφρά. Να ζητούνται οδηγίες από τον

√ Ιδιαίτερη φροντίδα
για παιδιά - ηλικιωμένους –
Μέτρα για εργαζόμενους
παιδίατρο σχετικά με τη λήψη υγρών.
Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, καλό είναι να συμβουλεύονται
τον γιατρό τους για τυχόν ειδικά μέτρα
που πρέπει να λάβουν. Ομάδες που
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις ψηλές
θερμοκρασίες και στον ήλιο είναι τα
μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι παχύσαρκοι, τα άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον
όπου επικρατεί πολλή
ζέστη και υγρασία, οι
καρδιοπαθείς, οι διαβητικοί, άτομα με
αναπνευστικά προβλήματα,
νεφρική
ανεπάρκεια, άτομα
που λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή
όπως διουρητικά κ.α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια
της Ανακοίνωσης που εξέδωσε στις
8.6.2017 υπενθυμίζει όλους τους
εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα
πρόσωπα ότι σήμερα ή / και τις επόμενες ημέρες στις πεδινές ή / και
παράλιες περιοχές, αναμένεται να
επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας
και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα. Οι
συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο
ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την
υγεία τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα, μέσω εκτίμησης

3

των κινδύνων, για προστασία των
εργαζομένων ή των ιδίων από τον
θερμικό φόρτο, όπως αυτά προνοούνται και στον Κώδικα Πρακτικής για
την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειομένης της αλλαγής
εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής
εργασίας.
Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων
μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εργοδότη
και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις πρόνοιες της
νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό
επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται
στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς
χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα
ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και
παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.
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Η φοροδιαφυγή στο στόχαστρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συμβουλές ΚΟΤ για επισκέψεις
του κοινού στις παραλίες

Μ

ε σκοπό τη βέλτιστη, απόλαυση και ασφαλή
χρήση των παραλιών, ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού καλεί το κοινό να τηροί βασικούς κανόνες
ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας.
Προς τούτο, φέρει σε γνώση του κοινού τα ακόλουθα:
Σε σχέση με τις τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες
θάλασσας, η ανώτατη τιμή χρέωσης, σύμφωνα με
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, είναι
€2,50 για κάθε τεμάχιο. Οι λουόμενοι προτρέπονται
όπως απαιτούν έκδοση εισιτηρίου απόδειξης για
αποφυγή παρεξηγήσεων.
Σε περίπτωση όπου παραλιακό ξενοδοχείο διαχειρίζεται ξαπλώστρες πάνω στην παραλία, δικαιούται
να τα παρέχει αποκλειστικά σε ενοίκους / πελάτες
του ξενοδοχείου, είτε δωρεάν ως μέρος των υπόλοιπων υπηρεσιών που παρέχει, είτε έναντι του ανώτατου ορίου €2,50 το τεμάχιο. Ωστόσο, δυνατόν να προκύπτουν διαφορετικές χρεώσεις σε ιδιόκτητους
χώρους τουριστικών επιχειρήσεων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι αθλοπαιδιές στην παραλία επιτρέπονται μόνο στα
καθορισμένα προς τον σκοπό αυτό σημεία (π.χ γήπεδα beach volley κλπ). Σε σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην παραλία, [π.χ Beach Party ] χρειάζεται
οπωσδήποτε άδεια από την Τοπική Αρχή, στα όρια
της οποίας βρίσκεται η παραλία. Οι διανυκτερεύσεις
/ κατασκηνώσεις στην παραλία, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο υπαίθριο δημόσιο χώρο, εξαιρουμένων
των αδειούχων κατασκηνωτικών χώρων, απαγορεύονται.
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Α

υστηρότερους κανόνες διαφάνειας για τους ενδιάμεσους όπως φορολογικοί σύμβουλοι,
λογιστές, τράπεζες και δικηγόροι οι οποίοι σχεδιάζουν και προωθούν μηχανισμούς για φορολογικούς σχεδιασμούς αναφορικά με
τους πελάτες που εκπροσωπούν
προκειμένου να ελέγχεται η φοροαποφυγή.
Βάσει των νέων κανόνων, οι διασυνοριακοί μηχανισμοί φορολογικού
σχεδιασμού, οι οποίοι μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στις εκάστοτε
κυβερνήσεις, θα πρέπει να αναφέρονται αυτόματα στις φορολογικές
αρχές, πριν τη χρήση τους.
Τα βασικά στοιχεία είναι:
• ο υπολογισμός των ζημιών για
τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης,
• η χρήση ειδικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων ή συμφωνιών με τη συμμετοχή χωρών που
δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα
χρηστής διακυβέρνησης.
Η υποχρέωση αναφοράς διασυνοριακού μηχανισμού που φέρει ένα ή
περισσότερα από αυτά τα διακριτικά θα βαρύνει:
• τον ενδιάμεσο που παρείχε τον
διασυνοριακό μηχανισμό προς

εφαρμογή και χρήση από εταιρεία
ή άτομο·
• το άτομο ή την εταιρεία που λαμβάνει τις συμβουλές, όταν ο ενδιά-

• Αυστηροί έλεγχοι
σε λογιστές και δικηγόρους
για τη φοροδιαφυγή
μεσος ο οποίος παρέχει τον διασυνοριακό μηχανισμό δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, ή όταν ο
ενδιάμεσος δεσμεύεται από το
επαγγελματικό απόρρητο ή κανόνες περί απορρήτου·
• το άτομο ή την εταιρεία που
εφαρμόζει τον διασυνοριακό μηχανισμό, όταν εκπονείται από εσωτερικούς φορολογικούς συμβούλους
ή νομικούς.

σχετικά με τους μηχανισμούς
φορολογικού σχεδιασμού. Στόχος
είναι μέσω του εν λόγω μηχανισμού
να ελέγχονται όλες οι διαδικασίες
από τις φορολογικές αρχές.
Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος
Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε ότι: «συνεχίζουμε να
κλιμακώνουμε τις προσπάθειές
μας στο θεματολόγιο μας για τη
φορολογική διαφάνεια. Σήμερα
στρέφουμε την προσοχή μας στους
επαγγελματίες που προωθούν
καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές. Οι φορολογικές διοικήσεις
θα πρέπει να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των μηχανισμών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού".

Ανταλλαγή
πληροφοριών
Την ίδια στιγμή, θα
υπάρχει μια κεντρική
βάση δεδομένων, βάσει
της οποίας τα κράτη
μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν

Ανεξεταστέα η Κύπρος στην καινοτομία

Κ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ – ΣΗΜΑΙΕΣ
Σημαντήρες καθέτως της παραλίας τοποθετούνται
για την οριοθέτηση των διαύλων, δηλαδή των
«θαλάσσιων διαδρόμων» μέσα στους οποίους επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών (μηχανοκινήτων και μη),
όπως, μεταξύ άλλων, jet ski, κανό, ποδήλατα θαλάσσης, σανίδες ιστιοπλοΐας.
Αναφορικά με τις σημαίες που αναρτώνται στις
παραλίες, η δίχρωμη σημαία (κόκκινο με κίτρινο) ενημερώνει ότι η παραλία είναι προστατευόμενη από
ναυαγοσώστες. Η κίτρινη σημαία προειδοποιεί ότι οι
λουόμενοι πρέπει να κολυμπούν με προσοχή (συνήθως λόγω έντασης ανέμων). Η κόκκινη σημαία υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλου κινδύνου και καλεί τους
λουόμενους όπως βγουν έξω από το νερό.

ΣΚΑΦΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ – ΛΟΥΣΙΜΟ ΣΚΥΛΩΝ
Για παραβιάσεις που γίνονται εκ μέρους σκαφών
στην θάλασσα (π.χ επικίνδυνη πλεύση, είσοδος στην
ζώνη λουομένων) θα πρέπει να ειδοποιείται η Λιμενική Αστυνομία. Σε περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας, αν πρόκειται για στερεά απόβλητα εντός της
ζώνης των λουομένων (π.χ σκουπίδια, υλικά οικοδομής, περιττώματα, άλλα απορρίμματα) θα πρέπει να
ειδοποιείται η Τοπική Αρχή (Δήμος/Κοινότητα). Για
υγρά απόβλητα (πετρέλαιο και παράγωγα) υπεύθυνο
είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
Το λούσιμο σκύλων όπως και η διακίνηση τους επιτρέπεται μόνο στις ειδικά οριοθετημένες και καθορισμένες από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, για
αυτό τον σκοπό παραλίες.
Περισσότερες πληροφορίες
www.visitcyprus.com

ραυγαλέες αδυναμίες παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα
της καινοτομίας. Ενώ υπάρχουν
πλεονεκτήματα, διαπιστώνονται
και αρκετές αδυναμίες, καθώς και
μικρά ποσοστά απασχόλησης σε
κάποιους τομείς. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η «Κομισιόν», καταγράφεται μεγαλύτερη επιδείνωση,
σε σύγκριση με τη βελτίωση.
Η έκθεση αναφέρει ότι «τα σχετικά
πλεονεκτήματα του συστήματος
καινοτομίας είναι τα ελκυστικά
ερευνητικά συστήματα, οι ανθρώπινοι πόροι και τα πνευματικά
περιουσιακά στοιχεία. Σχετικές
αδυναμίες είναι οι συνδέσεις, η
χρηματοδότηση και η υποστήριξη
και οι επενδύσεις στην επιχείρηση».
Όσον αφορά τους τομείς της απασχόλησης, η έκθεση επισημαίνει
ότι «καταγράφεται μικρό μερίδιο
απασχόλησης στη γεωργία και τη
μεταλλευτική βιομηχανία, μικρότερο ποσοστό απασχόλησης στον

τομέα της μεταποίησης και της
υψηλής και μέσης παραγωγής
υψηλής τεχνολογίας, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο απασχόλησης
αφορά τις επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας και τις κατασκευές».
Σύμφωνα με την έκθεση, σε
σύγκριση με το 2010, η Κύπρος
καταγράφει βελτίωση σε 15 τομείς
και επιδείνωση σε 20 τομείς. Επιπλέον η «Κομισιόν» καταγράφει

• Έχασε 12.5 μονάδες στο
δείκτη καινοτομίας της Ε.Ε.
ότι η γενική επίδοση της χώρας
έπεσε από το 87,5% του κοινοτικού
μέσου όρου το 2010 στο 74,8% το
2016, χάνοντας 12,7 μονάδες στον
δείκτη καινοτομίας.
Η χειρότερη επιδείνωση καταγράφεται στις επενδύσεις καινοτομίας
εκτός της έρευνας και της ανάπτυξης, που υποχώρησαν κατά 253,9 μονάδες από την επίδοση

του 2010, το δείκτη πωλήσεων
καινοτόμων επιχειρήσεων προς
άλλες μη καινοτόμες που υποχώρησε κατά 114,4 μονάδες και το
δείκτη συνεργασίας καινοτόμων
επιχειρήσεων που υποχώρησε
κατά -96,6 μονάδες από το 2010.
Αντιθέτως, οι επιδώσεις της
χώρας βελτιώθηκαν κατά 172,6
μονάδες στις διεθνείς επιστημονικές συνδημοσιεύσεις, κατά 80,6
μονάδες στις εφαρμογές καταχωρημένου σήματος (trademark
applications) και κατά 46,1 μονάδες στις παραπομπές που γίνονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Οι επιδόσεις της χώρας κινήθηκαν
αναλυτικά από το 87% του κοινοτικού μέσου όρου το 2010, στο 91%
το 2011, για να πέσουν στο 86% το
2012, να ανέλθουν ξανά στο 89%
το 2013 και να υποχωρήσουν στο
74, 75 και 75 για τα έτη 2014,
2015 και 2016.

Η Σουηδία προπορεύεται
Η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη
φορά στην πρώτη θέση όσον
αφορά την καινοτομία, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο
Βασίλειο - για πρώτη φορά πρωτοπόρος στην καινοτομία— και τη
Γερμανία. Σύμφωνα με τον ίδιο
πίνακα, η Λιθουανία, η Μάλτα, οι
Κάτω Χώρες, η Αυστρία και το
Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις
χώρες με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας.
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Το Γε.Σ.Υ ψηφίστηκε!
Tο μεγάλο στοίχημα όμως τώρα ξεκινά

Πολιτική πολυλογία
και Γενικό Σχέδιο Υγείας

Η

ψήφιση των κυβερνητικών νομοσχεδίων
για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) στις 16
Ιουνίου 2017 από την ολομέλεια της βουλής
συνοδεύτηκε από πολυλογία και πολιτική
φιλολογία.

Μ

πορούν οι πολίτες να κοιμούνται
ήσυχα μετά την πρόσφατη ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων που
σχετίζονται με την εφαρμογή του
ΓΕΣΥ από όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα;

Λέχθησαν από βουλευτές πάρα πολλά που
ήσαν αχρείαστα, όπως ήταν π.χ. ο αγώνας
όλων να διεκδικήσουν
την πατρότητα του
• Του Χρίστου
ΓΕΣΥ.

Θα επιδείξουν κυβερνώντες και
πολιτικά κόμματα την απαιτούμενη

Καρύδη

Παρακολουθώντας
για περισσότερο από
20 χρόνια την ιστορική διαδρομή του ΓΕΣΥ,
φρονώ πως, η συνεδρία της 16ης Ιουνίου θα
έπρεπε να ήταν μικρής διάρκειας και σ’ αυτήν
θα περιλαμβάνοντο τα εξής:

Του Μιχάλη
Μιχαήλ

να μην είχαν τα πιο πάνω ερωτήματα, όμως, πολλές εμπειρίες στο πρόσφατο παρελθόν δεν τους επιτρέπουν να αισθάνονται σιγουριά και
ορθά παραμένουν καχύποπτοι και σε
εγρήγορση. Ο κάθε καχύποπτος
πολίτης διερωτάται αν θα μπορέσει
να εφαρμοστεί επιτέλους κοινωνική
δικαιοσύνη στον τομέα της υγείας ή,
η έντονη διαπλοκή που διαχρονικά

κοινωνία των πολιτών.
Οι πολίτες, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, όπου κλήθηκαν να
πληρώσουν το λογαριασμό που
δημιούργησαν εγκληματικά λάθη και
αυθαιρεσίες του οικονομικού αλλά
και πολιτικού συστήματος, έχουν
ταυτίσει σε ένα μεγάλο βαθμό τα
συμφέροντα της οικονομικής «ελίτ»
με τα συμφέροντα του πολιτικού

• Τα πολιτικά κόμματα εάν πραγματικά θέλουν να προστατεύσουν
τους πολίτες και το κοινωνικό κράτος, να είναι έτοιμα
να «συγκρουστούν» με την ολιγαρχία των κάθε λογής συμφερόντων

Aναπληρωτή
γενικού γραμματέα
ΣΕΚ

• Πρώτον,
Τήρηση μονόλεπτης σιγής, στη μνήμη όλων
εκείνων των συνανθρώπων μας που έχασαν
τη ζωή τους εξαιτίας του ελλειμματικού και
τριτοκοσμικού συστήματος υγείας που έχουμε
ως χώρα.

συνέπεια σε αυτά που ψήφισαν και
για όσα πανηγυρικά αναφώνησαν
από τα κοινοβουλευτικά έδρανα κατά
την συζήτηση των νομοσχεδίων στην
Ολομέλεια ή θα αποδειχθεί για ακόμη
μια φορά το τεράστιο χάσμα μεταξύ
ρητορικής και πολιτικής πράξης
στον τόπο
μας;

• Δεύτερον,
Να αναγνωρισθεί
από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα
η πατρότητα της
πολύχρονης καθυστέρησης
στην
εφαρμογή του ΓΕΣΥ
και να διατυπωθεί
προς το λαό μια
ειλικρινής συγνώμη
και

Ήταν πράγματι
μια
συνειδητή
και στοχευμένη απόφαση όλων των
κοινοβουλευτικών κομμάτων
η
πρόσφατη
ομόφωνη ψήφιση των δύο νομοσχεδίων για το ΓΕΣΥ ή ήταν μια επίπλαστη ενέργεια για να περιορίσει και
απορροφήσει την οργή της αγανάκτησης των πολιτών και των συνδικαλιστικών και άλλων κοινωνικών
ομάδων, οι οποίες απαίτησαν εδώ
και τώρα την ψήφιση των νομοσχεδίων.

• Τρίτον,
Αθόρυβα, συνεσταλμένα και ταπεινά να ψηφισθούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια.
Αντί τούτων, βιώσαμε μια πολύωρη φλυαρία.
Ακούσαμε αχρείαστα πράγματα και κουβέντες
που κούρασαν.
Εύχομαι όσοι πολυλόγησαν διεκδικώντας την
πατρότητα του ΓΕΣΥ, να φροντίσουν και την
από εδώ και πέρα ανατροφή του, γιατί μέχρι
να κάνει, (το Σχέδιο Υγείας), κόκκαλο και να
περπατήσει χρειάζεται ακόμα χρόνος πολύς.

Σε κάποιες άλλες εποχές, οι πολίτες
θα ήταν καθησυχασμένοι μετά την
ψήφιση των νόμων και ενδεχομένως

Ίδωμεν…

Τ

ο 26.6% του πιο παραγωγικού πληθυσμού της Κύπρου, των νέων ηλικίας 18-28 ετών, εκφράζει πρόθεση για
μετανάστευση με κύριο σκοπό την
επαγγελματική αποκατάσταση.
Πρόκειται για ένα πολύ υψηλό ποσοστό
εάν κάποιος αναλογιστεί ότι αφορά τον
ένα στους τέσσερις κύπριους νέους που
σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την
χώρα.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα
έρευνας που διενήργησε το Κυπριακό
Ινστιτούτο Στατιστικολόγων το διάστημα 6-9 Ιουνίου και με αντικείμενο
την πρόθεση των νέων για μετανάστευση.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Χρύσανθος Σαββίδης, επεσήμανε ότι ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πρόθεσης
μετανάστευσης καταγράφεται μεταξύ
των ηλικιών 22-25 και αγγίζει το 30%.
Το μικρότερο ποσοστό που είναι 23%
καταγράφεται στις ηλικίες 18-21. Η
εξήγηση που δίνεται, μέσα από
συμπληρωματικές ερωτήσεις, στο
συγκεκριμένο εύρος ηλικίας είναι ότι

χαρακτήριζε τις σχέσεις του πολιτικού μας συστήματος με τα μεγάλα
οικονομικά συμφέροντα θα ανατρέψει μέσα από κωλυσιεργίες και άλλα
προσχήματα την υλοποίηση του ΓΕΣΥ
και η νομοθεσία που ψηφίστηκε θα
παραμείνει στο ράφι με τα αζήτητα,
όπως έγινε και το 2001.
Πεποίθηση όλων των υγιώς σκεπτόμενων συμπολιτών μας είναι ότι η
απόφαση των πολιτικών κομμάτων
αποτελεί μια συνειδητή μεταστροφή
από τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού και της έλλειψης κοινωνικού
οράματος από το πολιτικό μας
σύστημα, προς μια νέα κοινωνική και
πιο ανθρωποκεντρική κατεύθυνση,
μέσα από την οποία όλοι θα βρεθούν
κερδισμένοι: Κερδισμένοι θα είναι οι
πολίτες και ιδιαίτερα τα χαμηλά και
αδύνατα οικονομικά στρώματα τα
οποία σήμερα στερούνται του δικαιώματος σε πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας, χωρίς διακρίσεις
και στη βάση της αλληλεγγύης. Κερδισμένοι θα είναι όμως και τα ίδια τα
πολιτικά κόμματα και το πολιτικό
σύστημα, γιατί η εφαρμογή αυτής
της κοινωνικής μεταρρύθμισης θα
λειτουργήσει υποστηρικτικά για να
ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του
λαού και να επανασυνδεθούν με την

συστήματος. Αυτή η αμφισβήτηση
και έλλειψη εμπιστοσύνης προς το
πολιτικό σύστημα μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από συγκεκριμένες πράξεις και μεταρρυθμίσεις που
θα στηρίζουν τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, και η
εφαρμογή πολιτικών που αναβαθμίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και
το κοινωνικό κράτος, όπως είναι και
η εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέσα στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα, αποτελεί μια
τεράστια πρόκληση και ένα τεράστιο
στοίχημα για τους πολιτικούς. Αυτό
βέβαια δεν είναι μια απλή υπόθεση
για το πολιτικό σύστημα.
Η τεράστια αντίδραση οικονομικών
συμφερόντων προς την προώθηση
του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα είναι
συνεχής και αδυσώπητη και θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα εάν πραγματικά θέλουν να προστατεύσουν
τους πολίτες και το κοινωνικό κράτος να είναι έτοιμα να «συγκρουστούν» με την ολιγαρχία των συμφερόντων που αποτελούν την οικονομική ελίτ του τόπου. Έξαλλου, η
ιστορία έχει αποδείξει ότι καμιά
μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση δεν
επιτεύχθηκε με μηδαμινό πολιτικό
κόστος.

Έρευνα Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων:

27% των νέων προτίθεται να μεταναστεύσει
ένα μεγάλο ποσοστό φοιτούν σε σχολές
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ποσοστά
πρόθεσης μετανάστευσης ανά Πόλη
είναι:
ΠΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

24%

ΛΕΜΕΣΟΣ

19%

ΛΑΡΝΑΚΑ

29%

ΠΑΦΟΣ

30%

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

31%

Το τρίτο σημαντικό εύρημα, τονίζει ο κ.
Σαββίδης, είναι ότι το 68% των νέων
που εκφράζουν πρόθεση να μεταναστεύσουν είναι κάτοχοι προπτυχιακού
ή μεταπτυχιακού διπλώματος, ένα
ποσοστό υψηλό για μια μικρή χώρα
όπως είναι η Κύπρος. Επισημαίνει
παράλληλα ότι ένα τέταρτο και πολύ
σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι οι

χώρες που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη προτίμηση για τους Κύπριους
νέους για πιθανή μετανάστευση με την
ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης.
Σε σχέση με έρευνα του Κ.Ι.Σ. για το ίδιο
θέμα το 2013, αναφέρει, παρατίθενται
συγκρίσεις με το σήμερα για το θέμα
αυτό, με την παρατήρηση ότι σήμερα
υπάρχει σημαντική μείωση στα ποσοστά επιλογής των νέων όσον αφορά
την Αγγλία κυρίως λόγω
του Brexit και του συνεΧΩΡΑ
ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
παγόμενου
αβέβαιου
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2017
εργασιακού καθεστώΑΓΓΛΙΑ
22%
τος:
18%
Τέλος η έρευνα κατέδειξε DUBAI
ότι το 73% των νέων που
έχουν πρόθεση να αναζητήσουν το μέλλον
τους σε άλλες χώρες δεν
έχουν
οικογενειακές
υποχρεώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2013
36%
15%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

17%

10%

ΣΟΥΗΔΙΑ

14%

14%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

12%

9%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11%

-

ΑΛΛΕΣ

6%

16%
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Μ

ε συντριπτική πλειοψηφία
οι εργαζόμενοι της Αρχής
Ηλεκτρισμού εξουσιοδότησαν
τις συντεχνίες τους να πάρουν
τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
προστασία των εργατικών
δικαιωμάτων και διαφύλαξη
των συμφερόντων του οργανισμού.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα
19 Ιουνίου 2017 τις Παγκύπριες συγκεντρώσεις του προσωπικού της ΑΗΚ (15 συνολικά
συγκεντρώσεις) κατά τις οποίες τα μέλη έτυχαν ενημέρωσης
για τον δυσμενή χειρισμό που
τυγχάνει η ΑΗΚ εκ μέρους του
Υπουργείου Ενέργειας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προς «εργασιακή ηλεκτροπληξία»
μεσούντος του καλοκαιριού
√ Τα συνδικάτα της ΑΗΚ κινητοποιούνται για απεργίες με σκοπό τη θωράκιση
των εργασιακών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του οργανισμού
√ Συντεχνιακή μένεα κατά της εχθρικής στάσης του υπουργού Ενέργειας
που προωθεί ολέθριες συνταγές

Το προσωπικό εξέφρασε την
αγανάκτηση, δυσαρέσκεια και
την απογοήτευση του για τις
απαράδεκτες ενέργειες του
Υπουργείου Ενέργειας και την
εχθρική του στάση στα θέματα
που αφορούν την ΑΗΚ.
Κατά τις συγκεντρώσεις μετά
από μυστική ψηφοφορία με
συντριπτική
πλειοψηφία
(ποσοστό 88%) απαίτησε από
τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προβούν σε όλα τα
απαραίτητα διαβήματα ώστε
να αποτρέψουν τα όσα καταστροφικά προδιαγράφονται.
Επίσης, εξουσιοδότησε τις
ηγεσίες των Οργανώσεων τους
όπως προβούν στις δέουσες
ενέργειες για αντιμετώπιση
της κατάστασης που δημιουρ-
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σμένη συνάντηση συντεχνιακής αντιπροσωπείας με το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ
για ενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων στα καίρια προβλήματα που ταλανίζουν την ΑΗΚ.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ) της μεγαλύτερης
συντεχνίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Πέτρος Πετρίδης προειδοποίησε για θερμό καλοκαίρι
στις εργασιακές σχέσεις στην
ΑΗΚ, αν ο υπουργός Ενέργειας
και γενικότερα η κυβέρνηση
κωφεύσουν στις κραυγές αγωνάις του προσωπικού για
ταχεία επίλυση των εκκρεμούντων προβλημάτων που υπονομεύουν την ευρωστία αλλά
και τον κοινωνικό χαραχτήρα
του οργανισμού.
Καλούμε το Υπουργείο Ενέργειας να εγκαταλείψει τα σχέδιά
του για διαμελισμό της ΑΗΚ
και ζητούμε να μπει σε διάλογο ώστε η ΑΗΚ να πρέπει να
παραμείνει ως Καθετοποιημένος Οργανισμός Δημόσιας
Ωφέλειας, σημείωσε.

τγήθηκε και στη λήψη όλων
των αναγκαίων μέτρων για το

σκοπό αυτό μη αποκλειομένων
και των απεργιακών κινητο-

ποιήσεων.
Χθές Τρίτη ήταν προγραμματι-

Καλούμε την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου και το Υπουργείο Ενέργειας να προβούν άμεσα στις
απαραίτητες ενέργειες για τη
συμπλήρωση των Οργανικών
Δομών και την πλήρη στελέχωση του Οργανισμού μας, για
να αποτραπεί περαιτέρω αποδυνάμωση του κατέληξε ο κ.
Πετρίδης.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ
Μ

ε τη ψήφιση των τριών
νομοσχεδίων που αφορούν στη μεταρρύθμιση του
νευραλγικού τομέα της Υγείας
η βουλή ψήφισε ομόφωνα στις
16 Ιουνίου 2017 ανοίγοντας
διάπλατα τον δρόμο στην «Θεά
Υγεία» να καλύψει τους Κύπριους πολίτες.
Με τη ψήφιση των νομοσχεδίων, η κοινωνία των πολιτών
ανέπνευσε,
οι
ασθενείς
αισθάνθηκαν
ανακούφιση
μέσα από τον πόνο και την
αγωνία τους για το αύριο. Τα
συνδικάτα και η Κοινωνικη
συμμαχία για το Γε.Σ.Υ εξέφρασαν ικανοποίηση διατυπώνοντας ταυτόχρονα την
αναγκαιότητα εγρήγορσης για
αναχαίτισης τυχόν εμπλοκής

του σε γρανάζια συμφερόντων
ή σκοπιμοτήτων.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας συνεχάρη
τον υπουργό Υγείας για την
αταλάντευτη στάση του και
την απόλυτη στοχοπροσήλωση το κατόρθωσε με την ολόθερμη συμπαράσταση της Κοινωνικής Συμμαχίας με αιχμη
τα εργατικά συνδικάτα, να μην
λυγίσει μπροστα στα τεράστια
εμπόδια της διαπλοκής που
υπονομεύουν το Γε.Σ.Υ.
Κατά τη συζήτηση των τριών
νομοσχεδίων στην Ολομέλεια,
εκπρόσωποι της Κοινωνικής
Συμαμχίας συγκεντρώθηκαν
έξω από τη Βουλή κι επέδωσαν
ψήφισμα στον πρόεδρο του
σώματος Δημήτρη Συλλούρη.

√ Η «Θεά Υγεία» άνοιξε τα φτερά της, πρόθυμη να καλύψει τους Κύπριους πολίτες
√ Ετοιμότητα από τα κόμματα για προσήλωση στον οδικό χάρτη εφαρμογής του
Παραλαμβάνοντας το ψήφισμα ο κ. Συλλούρης έδωσε τα
εύσημα στην κοινωνική συμμαχία και στα συνδικάτα για
την αποφασιστικότητα και την
υπευθυνότητα που επέδειξαν
στον αγώνα τους για προώθηση του Γε.Σ.Υ. Τόνισε ότι η
ψήφιση των νομοσχεδίων δεν
θα είναι το τέρμα του δρόμου.
Χρειάζεται πολλή και αποτελεσματική δουλειά απόλους
μέχρι να καρπωθούμε τους
γλυκούς καρπούς ενός ποιοτικού και καθολικού σχεδίου
υγείας, σημείωσε.
Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ξεχώρισαν αναφορές
βουλευτών ότι η διαπλοκή θα
ενισχυθεί μετά τη ψήφιση των
νομοσχεδίων. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα επεσήμαναν την
ανάγκη παρακολούθησης της
εφαρμογής των νομοσχεδίων
και δήλωσαν ετοιμότητα
παρέμβασης για διόρθωση
των αδυναμιών που θα προκύψουν στην πορεία εφαρμογής του συστήματος υγείας.
Ο κ. Παμπορίδης ήταν παρών
στην αίθουσα της Ολομέλειας
καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησης.
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ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΡΟΥΘΙΑ

λίψη στο ελεύθερο εργατικό κίνημα της
Κύπρου προκάλεσε ο θάνατος του Χρίστου Στρούθια παραδοσιακού στελέχους της
ΣΕΚ και καταξιωμένου συνδικαλιστή. Στην
νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία της
Αγίας Φύλας στη Λεμεσό (19/6/17) παρέστησαν δεκάδες μέλη της ΣΕΚ και εκτιμητές του
κοινωνικού και συνδικαλιστικού του έργου.

7

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε καταγγελία στην UNESCO

Οργή για την ανάγνωση
του Κορανίου στην Αγ. Σοφιά

T

ην αντίδραση του Υπουργείου
Εξωτερικών προκάλεσε η ανάγνωση του Κορανίου και η τέλεση
προσευχής εντός της Αγίας Σοφίας.
Με ανακοίνωση του το ΥΠΕΞ κάνει
λόγο για προσβολή της διεθνούς κοινότητας η οποία οφείλει να κινητοποιηθεί και να αντιδράσει. Στην ίδια

• Εντείνονται οι πολύπλευρες
τουρκικές προκλήσεις
σε βάρος της Ελλάδας
ανακοίνωση καλείται η Τουρκία να
δείξει τον δέοντα σεβασμό στον
«οικουμενικό χαρακτήρα» της Αγίας
Σοφίας.
Αναλυτικά:

Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη και κατέθεσε στεφάνι ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο
επαρχιακός γραμματέας του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος
Καράς ο οποίος εξήρε την προσφορά του
τεθνεώντος στην κοινωνία και τον ελεύθερο
συνδικαλισμό.
Ο εκλιπών, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Σέργιος της επαρχίας Αμμοχώστου στις 9 Μαρτίου 1932.
Προσελήφθηκε στην ΣΕΚ Αμμοχώστου στις 15
Οκτωβρίου 1960 σε ηλικία 28 χρόνων και
ανέλαβε το Σωματείο Βιομηχανιών & Γενικών
Εργατών. Διετέλεσε Γραμματέας του Σωματείου Βιομηχανικών θέση που κατείχε μέχρι την
αφυπηρέτηση του το 1997. Υπήρξε μέλος του
Επαρχιακού Συμβουλίου της ΣΕΚ Αμμοχώστου
και του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

«Καταδικάζουμε την ανάγνωση του
Κορανίου και την τέλεση προσευχής
παρουσία του επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων
της τουρκικής πρωθυπουργίας εντός
της Αγίας Σοφίας, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την κρατική
τηλεόραση της Τουρκίας.

Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο που
έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO
ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η απόπειρα μετατροπής της σε
τέμενος, μέσω της ανάγνωσης του
κορανίου, της τέλεσης προσευχής και
σειράς άλλων ενεργειών, προσβάλει
τη διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει
να κινητοποιηθεί δεόντως και να
αντιδράσει.
Πρόκειται για μία καταφανώς απαράδεκτη πρόκληση στο θρησκευτικό
συναίσθημα των απανταχού Χρι-

«Η σοφία σου που ήταν αποτέλεσμα 37 και
πλέον χρόνων προσφοράς στα κοινά, μέσα
από τις τάξεις της ΣΕΚ, η απέραντη καλοσύνη που έδειχνες σε όλα τα μέλη της ΣΕΚ στους
συναδέλφους σου και σε όλο τον κόσμο που
σε έχει γνωρίσει, θα μείνει στη μνήμη μας για
να μας δείχνουν τον ορθό τρόπο προσφοράς
υπηρεσιών στον συνάνθρωπο μας. Τα λίγα
χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν αρκετά για
να καταλάβω τον χαρακτήρα σου. Άνθρωπος
πράος καλοσυνάτος φιλικός και πολύ θρήσκος πρόθυμος να βοηθήσεις κάθε άνθρωπο
που είχε ανάγκη τη βοήθεια σου. Ακέραιος
χαρακτήρας και πάνω από όλα άνθρωπος
που έτρεφες απέραντη αγάπη για τους
συνανθρώπους σου. Πλούσια και ανεκτίμητη
ήταν η προσφορά σου για 37 χρόνια στο
κίνημα της ΣΕΚ και στους εργαζόμενους γενικότερα. Εργατικός, τίμιος άνθρωπος, χαρισματικός συνδικαλιστής».
Η ΣΕΚ εκφράζει προς τους οικείους του α.
Χρίστου Στρούθια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Καλούμε την Τουρκία να επιδείξει
συμπεριφορά σύγχρονης και δημοκρατικής χώρας και να προστατεύσει
τον οικουμενικό χαρακτήρα της
Αγίας Σοφίας, σεβόμενη την μακραίωνη παράδοση του πανανθρώπινου
αυτού μνημείου».

Θα δίνατε τη ζωή σας για την πατρίδα σας;
Τι απάντησαν Έλληνες - Τούρκοι - Ρώσοι και Ευρωπαίοι

Θ

α πολεμούσατε για την πατρίδα σας; Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντησουν δεκάδες πολίτες από
κάθε χώρα με την Κύπρο να μην έχει συμπεριληφθεί στην

έρευνα και την Ελλάδα να βρίσκεται στην όγδοη θέση.
Την ίδια στιγμή, το 74% των Τούρκων δηλώνουν έτοιμοι
να σκοτωθούν για την πατρίδα τους και να
βρίσκονται στη δεύτερη θέση πίσω από τη
Φιλλανδία.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την Gallup
International και στον συγκεκριμένο χάρτη
αναγράφονται τα ποσοστά της κάθε χώρας
ανάλογα με τους "ετοιμοπόλεμους".

ΕΓΚΩΜΙΟ
Με την κατάληψη του Αγίου Σέργιου και της
Αμμοχώστου κατά την τουρκική εισβολή του
1974 αναγκάσθηκε ως πρόσφυγας να εγκατασταθεί στην επαρχία Λάρνακας όπου συνέχισε την προσφορά σου στην ΣΕΚ Αμμοχώστου με έδρα την Λάρνακα. Στο επικήδειο του
ο κ. Καράς υπογράμμισε:

στιανών και όσων τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία σημειώνεται σε μία
περίοδο που θα έπρεπε να προάγεται αντί να υπονομεύεται ο διαθρησκειακός διάλογος.

Στην 8η θέση η Ελλάδα, στην 2η η Τουρκία

Εκτός από τα ποσοστά, υπάρχει και η διαβάθμιση βάσει χρώματος: με σκούρο μπλε
δηλώνονται οι χώρες με τα υψηλότερα
ποσοστά θετικών απαντήσεων και με το
βαθύ κόκκινο οι χώρες στις οποίες οι περισσότεροι πολίτες έδωσαν αρνητικές απαντήσεις.

Βανδαλισμοί στο μνημείο του Κυριάκου Μάτση

Ά

γνωστοι και θρασύδειλοι βεβήλωσαν το μνημείο του
ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Κυριάκου Μάτση που βρίσκεται
παρά τον κυκλικό κόμβο του προεδρικού μεγάρου.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας λοστό και
άλλα αντικείμενα έχουν σπάσει τον υαλοπίνακα της εισόδου αίθουσας κάτω από το
μνημείο προκαλώντας ζημιές και βεβηλώνοντας τον ιερό χώρο.
Πέραν αυτών, στον χώρο του μνημείου και
όχι σε ευδιάκριτα σημεία υπάρχουν ερωτικά μηνύματα τα οποία αποτελούν παραφωνία προς την ιερότητα του μνημείου.
Τόσο ο πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 -59 Θάσος Σοφοκλέους όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. Ανδρέας
Μαϊμαρίδης, σε δηλώσεις τους κάκισαν
την απρεπή συμπεριφορά των θρασύδειλων βανδάλων και τόνισαν παράλληλα ότι
ο ίδιος ο λαός οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τα ιερά του μνημεία.

Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 κατάγγειλαν
την υπόθεση στην Αστυνομία.
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• Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ χάραξε την πορεία πλεύσης για την επόμενη 4ετία

ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Μ

ε την εκλογή της νέας ηγεσίας και τον καθορισμό
της γραμμής πλεύσης για την
επόμενη τετραετία, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες
του 19ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Μεταφορών πετρελαιοειδών και
Γεωργίας, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, το
οποίο πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 στο
μέγαρο του Κινήματος στο
Στρόβολο.
Τίμησαν με την παρουσία τους,
συνδικαλιστές από την Ελλάδα, τη Ρωσσία και το Ισραήλ με
επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών, ITF, Stephen
Cotton στον οποίο η Ομοσπονδία Μεταφορών ΣΕΚ και
γενικότερα η Κυπριακή Ναυτιλία οφείλει πάρα πολλά. Γιατί
παρά το γεγονός ότι με βάση
τά κριτήρια της ITF η Κυπριακή
σημαία θεωρείται ως σημαία
ευκαιρίας, εντούτοις, ο Stephen
Cotton βοήθησε τά μέγιστα την
Ομοσπονδία ώστε να έχουμε
πολύ αξιόλογους όρους εργα-

Στο βήμα ο γ.γ. της ITF
Stephen Cotton
σία του Τμήματος Εμπορικής
Ναυτιλίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας της ΟΜΕΠΕΓΕ
–ΣΕΚ και της ΙΤF θα συνεχισθεί
για το καλό της Κύπρου και
των εργαζομένων.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ευχαρίστησε τον γγ της ΙΤF για πολυσήμαντη την βοήθεια του προς
την Κυπριακή ναυτιλία. Αναφέρθηκε στις συνεχείς συνδικαλιστικές προσπάθειες για
αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των ναυτικών λαμβάνοντας υπόψιν ότι το Κυπριακό
νηολόγιο κατέχει πρωτεύουσα

• Καθοριστικός ο ρόλος της Ομοσπονδίας

Μεταφορών ΣΕΚ στην ανάπτυξη του ζωτικού
τομέα της Κυπριακής ναυτιλίας
σίας τόσο για τά Κυπριακά
όσο και για τα ξένα πληρώματα πού εργάζονται στα πλοία
πού φέρουν την Κυπριακή
σημαία.
Του συνεδρίου προέδρευσε ο
γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης που κάλεσε τους συνέδρους να εντείνουν
τη δράση τους κρατώντας
αλώβητη την ενότητα και την
συσπείρωση για να μπορέσει
η ΣΕΚ ακόμη πιο δυνατή να
μεγιστοποιήσει το ρόλο της
στα συνδικαλιστικά και κοινωνικά δρώμενα στις δύσκολες
μέρες της μετα- κρίσης εποχής.
Χαιρετισμό απήυθυνε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του
Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Ευστρατίου ο
οποίος εξήρε το αξιόλογο έργο
που επιτελεί η ΟΜΠΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ
σε στενή συνεργασία με την
Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταφορών, ITF, για υπεράσπιση των διακιωμάτων
των εργαζομένων στα πλοία με
Κυπριακή σημαία. Έδωσε τα
εύσημα στη ΣΕΚ και την
ΟΜΕΠΕΓΕ για τη συμβολή τους
στην ενίσχυση της Κυπριακής
Ναυτιλίας που συμβάλλει
σημαντικά στην ανάπτυξη της
Κυπριακής Οικονομίας. Διαβεβαίωσε ότι η αγαστή συνεργα-

θέση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη με σημαντικά
οφέλη για την οικονομία μας.
Τεκμηριώνοντας τις θέσεις της
ΣΕΚ στα καίρια εργατικά αιτήματα και κοινωνικοοικονομικά
ζητήματαδιαβεβαίωσε ότι ως
ΣΕΚ, πολιτευόμαστε υπεύθυνα
για ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που έχουν αποκοπεί,
μεσούσης της οικονομικής κρίσης κατά τρόπο που δεν θα
ανατρέπεται η θετική πορεία
των δημοσίων οικονομικών.
Εξέφρασε την ευαρέσκεια του
για την θετική τροπή που πήρε
η πορεία του Γενικού Σχεδίου
Υγείας με την ομόφωνη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων
διαμηνύοντας ότι η ΣΕΚ βρίσκεται σε εγρήγορση για εφαρμογή του Σχεδίου στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε
μέχρι το2020 η Κύπρος να
αποκτήσει ποιοτικό και καθολικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Στον χαιρετισμό του ο γενικός
γραμαμτέας της ITF, Stephen
Cotton εξύμνησε τη συνεισφορά της ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα, τονίζοντας ότι τόσο η ΣΕΚ όσο και
ο γγ της Ομποσπονδίας Μετα-

φορών Παντελής Σταύρου
κατέθεσαν έντονη τη σφραγίδα
τους στην ανάπτυξη της
Κυπριακής Ναυτιλίας στην
προσπάθεια για καλύτερους
όρους εργοδότησης των ναυτικών. Παρόλο ότι η Κυπριακή
Ναυτιλία είχε θεωρηθεί ως

σιων μεταφορών για στήριξη
των εργατικών διακαιωμάτων.
Στην εισηγητική του ομιλία ο
επανεκλεγείς γ.γ της Ομοσπονδίας Παντελής Σταύρου ανέλυσε το πλούσιο έργο και την
πολύπλευρη δραση της τετρα-

√ Χάρις στις συνεχείς προσπάθειες της ΣΕΚ και της ITF
αναβαθμίσθηκαν σημαντικά τα δικαιώματα των ναυτικών

σημαία ευκαιρίας καταφέραμε
σε στενή συνεργασία να συμβάλουμε στην αλματώδη πρόοδο της Κυπριακής ναυτιλίας
τα τελευταία 15 χρόνια προς
όφελος όλων των εμπλεκομένων. Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται τώρα και στον τομέα των
διεθνών χερσαίων και θαλάσ-

ετίας καλώντας στελέχη και
μέλη σε συστράτευση για
θωράκιση των συλλογικών
συμβάσεων και επανάκτηση
των εργατικών ωφελημάτων
που χάθηκαν στην περίοδο της
κρίσης.
Το τελετουργικό μέρος ολοκληρώθηκε με απονομή τιμητικών

διακρίσεων σε στελέχη της
Ομοσπονδίας για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά
τους.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Στο κυρίως μέρος των εργασιών, εγκρίθηκε η έκθεση Δράσης και τα Πεπραγμένα της
περιόδου από το προηγούμενο
Παγκύπριο Συνέδριο. Επικυρώθηκαν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου αναπληρωτή γενικού γραμματέα
της Ομοσπονδίας μετά την
εκλογή του αναπληρωτή γ.γ
Τίτου Τιμοθέου στη θέση του
επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ
Λεμεσού. Νέος αναπληρωτής
γενικός γραμματέας εξελέγη ο
Χαράλαμπος Αυγουστή που
υπερίσχυσε του συνυποψηφίου
του Γιάννη Τσουρή.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Παντελής Σταύρου επανεκλεγείς γ.γ ΟΜΕΠΕΓΕ -ΣΕΚ

Καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους
στην μετα - κρίση εποχή

Κ

ατά την απελθούσα
τετραετία, η Ομοσπονδία Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας της
ΣΚΕ, έχει καταφέρει να
κρατήσει τις συλλογικές
συμβάσεις στα ίδια επίπεδα πού ήσαν προηγουμένως. Χωρίς μειώσεις
στους μισθούς ή στα
παρεμφερή ωφελήματα.
Δίναμε καθημερινά μάχες
για να κρατήσουμε τά
ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα σε
αξιοπρεπή επίπεδα.

9

ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Θερμότατες ευχαριστίες εκφράζουμε στους αγαπητούς συνάδελφους και αδελφούς από την
Ελλάδα, Γιάννη Χαλά Γενικό Γραμματέα της
Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας καθώς και
τους συνάδελφους πού τον συνοδεύουν, Άγη
Τσελέντη και Σταμάτη Κουράκο οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας ,φέρνοντας μαζί τους
τον αδελφικό συμβολισμό πού για χιλιάδες χρόνια συνδέει τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό με τον
Κυπριακό Ελληνισμό.
Αδέλφια Γιάννη, Άγη και Σταμάτη, σας ευχαριστώ πού παρευρίσκεστε σήμερα μαζί μας και
σας ευγνωμονούμε γιατί η βοήθεια σας στα
Ναυτιλιακά δρώμενα αλλά και η συμπαράσταση
των αδελφών Ελλήνων συνέβαλε και συμβάλλει
τά μέγιστα στο να στέκεται σήμερα η Κύπρος
όρθια στα πόδια της.

ΡΩΣΙΚΑ – ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Σημαντική από κάθε άποψη

είναι και η εδώ

παρουσία διμελούς Αντιπροσωπείας από τά
συνδικάτα Ναυτικών της Ρωσσίας με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιούρι Σιουκορούκωφ, καθώς
και τόν αντιπρόεδρο της συντεχνίας Βαντίμ
Ιβανόφ.
Τους ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία
τους καθώς και για την πολύχρονη συνεργασία .
Εποικοδομητική ήταν, είναι και παραμένει με τά
συνδικάτα Μεταφορών του Ισραήλ η συνεργασία
μας με αποκορύφωμα την πρόσκληση πού μας
απηύθυναν στο δικό τους συνέδριο πού έγινε
στο Τέλ Αβίβ τον Ιούλιο του 2015, το οποίο και
χαιρετήσαμε.

Μόνο μια εξαίρεση είχαμε
την οποία προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βελτιώσουμε. Τήν σύμβαση στα συσκευαστήρια, πού παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας και μη έχοντας δυνάμεις να προτάξουμε δυναμικά, η εργοδοτική πλευρά μείωσε μονομερώς την
σύμβαση σε ποσοστό 18%.
Παρά τις ενστάσεις και αντιδράσεις μας, δυστυχώς δεν κατέστη
δυνατόν να ανακόψουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Όμως το
παλεύουμε μαζί με τά μέλη μας και εκφράζω την αισιοδοξία ότι
η κατάσταση θα διορθωθεί. Αρνητική εξέλιξη δυστυχώς σημειώθηκε και με το κλείσιμο μιάς εκ
των μεγαλυτέρων βιομηχανιών
παραδοσιακά διαπραγμα√ Απαιτούμε σεβασμό πού
τευόταν η Ομοσπονδία. Αυτή
στον θεσμό
ήταν η Παγκύπρια Εταιρεία
των συλλογικών
Αρτοποιών με γύρω στα 400
συμβάσεων
άτομα προσωπικό. Χωρίς καμμιά ένδειξη ή προειδοποίηση,
ξαφνικά ένα πρωί έκλεισε τις
πόρτες της λειτουργίας της. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε γύρω
στα 200 μέλη Παγκύπρια,τά οποία βέβαια αναπληρώσαμε με νέα
μέλη σε νέους τόπους δουλειάς ή στους υφιστάμενους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Θετικά μηνύματα όμως προέρχονται από τους κλάδους της Ναυτιλίας και των Λιμανιών. Η ναυτιλία συνεχίζει να είναι η κινητήρια δύναμη, όχι μόνο για την Ομοσπονδία, αλλά και για το Κίνημα της ΣΕΚ γενικότερα.
Είναι γι’ αυτό, πού η πλειονότητα του ημερήσιου εργασιακού μας
χρόνου αφιερώνεται στην εξυπηρέτηση των χιλιάδων ναυτικών
μελών μας στις τέσσερις άκρες της υφηλίου. Σέ στενή και αγαστή
συνεργασία με τά τμήματα της Διεθνούς μας, της ΙΤF , όπως είναι
το τμήμα των συμβάσεων, το τμήμα δράσης και κυρίως το τμήμα
επιθεώρησης, αναλώνουμε όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε, οι
ναυτικοί μας να τυγχάνουν της μέγιστης δυνατής προστασίας
μας. Τόσο στα θέματα των μισθών όσο και στα θέματα ασφάλειας και Υγείας, ενδιέτησης πάνω στα πλοία κλπ. πάντοτε ενεργούντες στο πλαίσιο των Διεθνών συμβάσεων όπως είναι η Διεθνής Σύμβαση των ναυτικών, γνωστή ως MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC).

ΛΙΜΑΝΙΑ
Τά λιμάνια πού μαζί με την Ναυτιλία αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ήταν επίσης μια υψίστης για την Ομοσπονδία μας
δραστηριότητα. Είμασταν η μόνη Συνδικαλιστική Οργάνωση στο
χώρο πού υποστηρίζουμε καθαρά και ανοικτά την πολιτική του
εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Λεμεσού με την προυπόθεση ότι
οι διαχειριστές θα αναλάμβαναν την υποχρέωση του σεβασμού
των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας.
Μπορώ μέχρι στιγμής να πώ ότι, η νέα τάξη πραγμάτων στο
λιμάνι της Λεμεσού εξελίσσετεαι ομαλά κατά κανόνα. Τά όποια
προβλήματα έχουν παρουσιαστεί τά έχουμε διαχειριστεί και
μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε αποκαταστήσει ένα διάλογο
και με τους τρείς διαχειριστές του λιμανιού. Προσδοκούμε αλλά
και αισιοδοξούμε για ακόμη καλύτερες μέρες στο λιμάνι της Λεμεσού με ότι θετικό συνεπάγεται για την εργασία των μελών μας.

Οι τιμηθέντες μαζί με την ηγεσία της ΣΕΚ και ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ

Πανίκος Αλαμπρίτης, Στέλιος Έλληνας, Τίτος Τιμοθέου (εκ μέρους του Ανδρέα Ευαγγέλου),
Παύλος Παύλου, Κωστάκης Ζένιος, Κυριάκος Καλλή (εκ μέρους του πατέρα του που απεβίωσε)

ΜΗΝΥΜΑ
Λόγω της αφυπηρέτησης μου το 2020, αυτή είναι η τελευταία
μου θητεία ως γ.γ της Ομοσπονδίας. Σαν τελευταίο μήνυμα από
αυτό το σημαντικό από κάθε άποψη συνέδριο είναι ότι πρέπει
όλοι μας στην Ομοσπονδία και στο Κίνημα της ΣΕΚ γενικότερα, να
συνεχίσουμε ενωμένοι και αγαπημένοι σαν μια οικογένεια τον
ωραίο αγώνα πού ξεκίνησαν οι προκάτοχοι μας οραματιστές του
Ελεύθερου Εργατικού Συνδικαλισμού στη ΣΕΚ για Ελεθερία, Ισότητα και Δικαιοσύνη.

Πανοραμική άποψη
του συνεδρίου
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με
τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών
αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών ζητά
να προσλάβει ΕΡΓΑΤΡΙΑ για την γραμμή παραγωγής.
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ με ηγετικές ικανότητες και γνώση χειρισμού εργοστασιακού(μικρού) Φόρκλιφτ. Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- MARKETING MANAGER
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για το Τμήμα Διεκπεραίωσης.
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία παραγωγής αρδευτικών στη Λευκωσία
ζητά IT MANAGER. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία, προμηθευτές ανελκυστήρων, κυλιόμενων
κλιμάκων και πεζόδρομων ζητά να προσλάβει
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, απόφοιτο
τεχνικής σχολής ή με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου. Γιώργο
Κασιούρη 22849849.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αντιστέκεται η ανεργία παρά την ελαφριά υποχώρηση

Σ

το 13,5% του εργατικού δυναμικού υποχώρησε το ποσοστό της
ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του
2017 σε σχέση με 14,1% το πρώτο
τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε η
Στατιστική Υπηρεσία.
Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
57.420 άτομα σε σύγκριση με
57.582 άτομα το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Στους νέους ηλικίας
15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας
ήταν 26,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες
27,9%, γυναίκες 25,7%) σε σύγκριση
με 29,8% (άνδρες 31,2%, γυναίκες
28,6%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του
περασμένου χρόνου.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη
99478717.

Παράταση υποβολής αιτήσεων
εισδοχής για φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ

Η

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, κατόπιν παράκλησης πολλών ενδιαφερομένων, θα δοθεί παράταση υποβολής
αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταλυκειακών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
• Η υποβολή
(ΜΙΕΕΚ), μέχρι και την Τετάραιτήσεων λήγει
τη, 5 Ιουλίου 2017.

στις 5 Ιουλίου
2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν την αίτησή
τους ηλεκτρονικά μέσω του
συνδέσμουhttp://enimerosi.moec.gov.cy/ypp5869 του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι και
τις12:00 το μεσημέρι, ενώ η προσκόμιση του φακέλου
με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές
Σχολές, μέχρι τις 13:30 της ίδιας ημέρας.
Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών ανά Επαρχία:
Όλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς επίσης και όλες οι συναφείς πληροφορίες για το θεσμό
και τη λειτουργία των ΜΙΕΕΚ είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα, www.mieek.ac.cy, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Η φοίτηση είναι δωρεάν.

στοιχο τρίμηνο του 2016. Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν
366.374 άτομα και το ποσοστό
απασχόλησης 53,2% (άνδρες 58,1%,
γυναίκες 48,7%) σε σύγκριση με
352.017 άτομα (51,8%) το αντί-

• Από το περισυνό 14.1%
έπεσε στο 13,5% ο ανεργιακός
δείκτης στο πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους

μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι
υπηρεσίες με 79,5% και ακολουθούν η βιομηχανία και η γεωργία με
ποσοστά 17,7% και 2,8% αντίστοιχα.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε
το 14,5% της συνολικής απασχόλησης ή 53.045 άτομα (άνδρες 11,4%,
γυναίκες 17,8%).
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 85,7% ή 313.946 άτομα
ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 48,8% του συνόλου των
ανέργων έψαχνε για εργασία για
περίοδο κάτω από 6 μήνες, το
12,2% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ
ποσοστό 39,0% ήταν μακροχρόνια
άνεργοι.

Εργατικό δυναμικό
Με βάση τα αποτελέσματα της
έρευνας, το εργατικό δυναμικό
ανήλθε σε 423.794 άτομα ή 61,5%
του πληθυσμού (άνδρες 67,1%,
γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με
409.599 άτομα (60,3%) το αντί-

στοιχο τρίμηνο του 2016. Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 52,0% σε σύγκριση με
49,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του
2016.
Σύμφωνα με την κατανομή της
απασχόλησης κατά τομέα, το

το 13,4% (42.162 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι
αποτελούσαν το 85,3% του συνόλου της απασχόλησης και από
αυτούς ποσοστό 15,6% είχε προσωρινή εργασία.

Η ΣΕΚ θα παρακολουθεί στενά την πορεία
υλοποίησης του Γε.Σ.Υ.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Τ

α νομοσχέδια για το Γε.Σ.Υ μπορεί να ψηφίστηκαν αλλά τώρα
αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια του
Κινήματος της ΣΕΚ για ενημέρωση
μελών και φίλων του Κινήματος
για τον τρόπο λειτουργίας του
Γε.Σ.Υ.
Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ,
ο γ.ο. Πανίκος Αργυρίδης, ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λάρνκας
Ανδρέας Πουλής και ο γραμματέας
του
Τμήματος
Συνταξιούχων
Μιχάλης Ρώσης, επισκέφθηκαν
συνταξιούχους μέλη της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ στο Κίτι και τους ενημέρωσαν
τόσο για τα χρονοδιαγράμματα
όσο και τον τρόπο λειτουργίας του
Γε.Σ.Υ.
Ο α.γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ

τόνισε πως η εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος υγείας ήταν
διαχρονικά, προτεραιότητα της
ΣΕΚ και τόνισε πως το Κίνημα δεν
εφυσηχάζει από την ψήφιση των

νομοσχεδίων αλλά θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης
του. Ο κ. Μιχαήλ είχε την ευκαιρία
να απαντήσει σε ερωτήσεις των
συνταξιούχων.
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• Πορεία προς το αύριο χάραξε το Παγκύπριο συνέδριο της ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Εκ των ων ουκ άνευ η διατήρηση της Αρχής Ηλεκτρισμού
ως δημόσιου οργανισμού κοινής ωφέλειας

Μ

ε την εκλογή νέας ηγεσίας και την
έγκριση ψηφισμάτων για τα
εργασιακά προβλήματα και το μέλλον
της ΑΗΚ, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία
οι εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου της Ελεύθερης Παγκύπριας Οργάνωσης Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ – ΣΕΚ ].

κος κάλεσε τα στελέχη και μέλη της
οργάνωσης αλλά και σύσσωμο το
προσωπικό να συνεχίσουν αταλά-

Η νεοεκλεγείσα ηγεσία διαβεβαίωσε
ότι θα αναλώσει όλες τις δυνάμεις
της για το καλό της ΑΗΚ, των εργαζομένων και της κοινωνίας στο σύνολο της. Προσφωνώντας το συνέδριο ο
απελθών πρόεδρος Ανδρέας Πανόρ-

ντευτα τον συνδικαλιστικό αγώνα με
υπευθυνότητα και δυναμισμό, για να
αποτραπεί η αποκρατικοποίηση της
ΑΗΚ, η οποία αποτελεί εθνικό πλούτο.
Ο απελθών γενικός γραμματέας της
οργάνωσης Πέτρος Πετρίδης επέκρι-

• Επικριτικές βολές κατά
του Υπουργού Ενέργειας
για την απουσία διαλόγου

νε με δριμύτητα τον αρμόδιο
υπουργό Ενέργειας για τους
χειρισμούς του που αφορούν
το μέλλον της ΑΗΚ, χωρίς
ουσιαστικό διάλογο με τους
εργαζόμενους.

Η νέα ηγεσία: Πέτρος Πετρίδης πρόεδρος
Ως εργαζόμενοι, σημείωσε, και Κυριάκος Ταφούνας γενικός γραμματέας
αγωνιζόμαστε για διατήρηση
Του συνεδρίου προήδρευσε ο γενικός
της ΑΗΚ ως καθετοποιημένης επιχείοργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρησης υπό καθεστώς δημοσίου δικαίρίδης ο οποίος τόνισε πως η ΣΕΚ
ου προκειμένου να συνεχίσει να παρέπροχωρεί μπροστά με δύναμη και
χει απρόσκοπτα και με ασφάλεια ηλεσιγουριά για υπεράσπιση των εργακτρισμό στους καταναλωτές στην
τικών δικαιωμάτων και των συμφεχαμηλότερη δυνατή τιμή.
ρόντων του κοινωνικού συνόλου.

Πέτρος Πετρίδης γενικός γραμματέας ΕΠΟΠΑΗ

Αντισυνταγματική η απόφαση
για Ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ

Μ

ε σύνεση και αποφασιστικότητα, αλλά και πολλήν
υπευθυνότητα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, η ΕΠΟΠΑΗ
χάραξε στρατηγικό σχέδιο δράσεως με βάση το οποίο, μαζί
με τις άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στην Αρχή, αντέδρασε αποτελεσματικά και αναχαίτισε τα καταστροφικά για
την Αρχή σχέδια για Ιδιωτικοποίηση – μετοχοποίηση. Είμαστε
υπέρ του θεσμικού πλαισίου για την ορθή λειτουργία του
Οργανισμού, που να διέπεται από τη χρηστή δημόσια διακυβέρνηση κάτω από το Δημόσιο Δίκαιο.

Ανδρέας Πανόρκος πρόεδρος ΕΠΟΠΑΗ

ΑΠΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Έ

χοντας ως λάβαρο μας το δίκαιο, το ορθό και το πρέπον και με φάρο καθοδήγησης το δημόσιο συμφέρον, αγωνιστήκαμε για τη διατήρηση του Οργανισμού μας ως Καθετοποιημένου Οργανισμού
Δημόσιας Ωφελείας, για τη απρόσκοπτη και επαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις χαμηλότερες
κατά το δυνατό τιμές, για την εξυπηρέτηση του Κύπριου πολίτη και της οικονομίας του τόπου.
Μετά από όλους αυτούς τους αγώνες, δικαιώθηκαν οι θέσεις μας και η ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ ως
μνημονιακή υποχρέωση αποφεύχθηκε. Το ενδεχόμενο της αποκρατικοποίησης της ΑΗΚ έχει εγκαταλειφθεί και η ΑΗΚ δεν πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί ούτε στο εγγύς ούτε και στο απώτερο μέλλον αν
έχουμε τα μάτια μας ανοικτά και αν εξακολουθήσουμε να μελετούμε το θέμα και να έχουμε θέσεις και απόψεις τις οποίες πρέπει να
• Κοινωνική και εθνική
προβάλλουμε και να διεκδικούμε.

αναγκαιότητα η διατήρηση
του δημόσιου καθεστώτος
της ΑΗΚ

Ο αγώνας μας δεν τέλειωσε. Υπάρχει ακόμα μπροστά μας δρόμος
να διανύσουμε και θα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και σε συνεχή
εγρήγορση. Νομοσχέδιο που προνοεί την ανεξαρτικοποίηση του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) βρίσκεται υπό
εκκόλαψη και σύντομα θα τεθεί στη Βουλή. Το Υπουργείο Ενέργειας
φρόντισε να μην υπάρξει καμιά διαβούλευση με την Αρχή και τους εργαζομένους που είναι οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι.
Ο Οργανισμός μας εξακολουθεί σκοπίμως να παραμένει ακέφαλος, χωρίς Γενικό Διευθυντή και το
ουσιαστικότερο να είναι υποστελεχωμένος και καθηλωμένο μισθολογικά το ήδη χαμηλά αμειβόμενο
προσωπικό ιδιαίτερα εκείνο του τεχνικού τομέα που είναι η ραχοκοκαλιά και η βασική ύπαρξη του
Οργανισμού.
Οι καιροί που περνούμε εξακολουθούν να είναι δύσκολοι. Παραμείνετε στις επάλξεις και δώστε όλες
σας τις δυνάμεις δίπλα στη νέα ηγεσία πάντοτε κάτω από την κραταιά σκέπη και την αιγίδα της ΣΕΚ.

Δεν αποδεχθήκαμε, το Νομοσχέδιο που απέβλεπε στη διάλυση και πώληση του οργανισμού μας με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης. Γι’ αυτό, απαιτήσαμε την απόσυρσή του Νομοσχεδίου. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε ενημερωτικές συναντήσεις με τους Αρχηγούς όλων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και με ανακοινώσεις μας στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας, εξηγήσαμε τις οδυνηρές επιπτώσεις για την
οικονομία του τόπου από τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου και
τις ενέργειες του Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο ήταν πρωτοστάτης σε αυτή τη διαδικασία που στόχευε ξεκάθαρα στην
αποδυνάμωση και ξεπούλημα του Οργανισμού μας.

Υποστελέχωση
Ο Οργανισμός μας λειτουργεί υποστελεχωμένος χωρίς προαγωγές και προσλήψεις και η Οργανική Δομή του χρειάζεται
αναθεώρηση και συμπλήρωση, η οποία καθίσταται επιτακτική μετά τον Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό που
έχει γίνει, μετά τις πρόωρες αφυπηρετήσεις που έγιναν και
μετά την επιβολή του Νόμου για απαγόρευση όλων των προσλήψεων. Η ΑΗΚ έχει να κάνει προσλήψεις από το 2011. Το
πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι πιο σοβαρό στον τεχνικό τομέα.

Απολαβές
Δυστυχώς οι μειώσεις εξακολουθούν να είναι αβάστακτες
και ασήκωτες λόγω των αποκοπών που επιβλήθηκαν από τη
Νομοθεσία του 2011. Προσπάθειά μας θα είναι η επαναφορά των μισθών και των επιδομάτων εκεί που δικαιολογούνται. Πρώτιστη προτεραιότητα μας και απαρασάλευτη επιδίωξη μας είναι να διατηρήσουμε την ΑΗΚ καθετοποιημένο
Οργανισμό Δημόσιας Ωφελείας. Να τη στελεχώσουμε ικανοποιητικά ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά για το καλό
του Κύπριου πολίτη. Τέλος, θα επιδιώξουμε να επαναφέρουμε τους μισθούς και τα ωφελήματα των μελών μας στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την οικονομική κρίση.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι γάτες αγαπούν τον ήλιο

Ε

ίναι πολύ γνωστό γεγονός ότι όταν οι γάτες δεν
κοιμούνται, συνήθως σχεδιάζουν να… κατακτήσουν
τον κόσμο! Και κάπου
ενδιάμεσα απολαμβάνουν
τον ήλιο. Και δεν το κάνουν
για να πάρουν τη δόση της
Βιταμίνης D που τους αναλογεί. Η κανονική θερμοκρασία του σώματος της
γάτας είναι υψηλότερη από
την ανθρώπινη, είναι πλάσματα της ερήμου που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή
όπου ανέπτυξαν υψηλή ανοχή στη
θερμότητα.

σμό που τις κρατά ζεστές. Γι
‘αυτό, όταν βρουν ένα ηλιόλουστο
σημείο για να ξαπλώσουν, θα
διατηρήσουν την ενέργεια τους
αντισταθμίζοντας την πτώση του
βασικού μεταβολισμού που προκύπτει με τον ύπνο, ο οποίος μειώνει ορισμένες διαδικασίες στο
σώμα.

Έχουν ένα πολύ υψηλό μεταβολι-

Αυτό το πλεονέκτημα της μεταβολικής θερμότητας απαντά στο
ερώτημα “γιατί τους αρέσει τόσο
πολύ ο ήλιος!”. Έτσι τον αναζητούν και ποζάρουν ανάμεσα στις
ακτίνες του ή κοιμούνται κάτω
από αυτόν…

Οι νότες «καθαρίζουν» τα αγγεία

Τ

Απίστευτο αλλά αληθινό

ριάντα λεπτά αγαπημένων
μουσικών ήχων την ημέρα
«συνταγογραφούν» εφεξής οι γιατροί σε όσους θέλουν να προστατεύσουν την καρδιά τους και
να μειώσουν τα επίπεδα της
χοληστερόλης τους.
Η επιστημονική ομάδα του
Κέντρου Προληπτικής Καρδιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ επιστράτευσε για το πείραμά
της εθελοντές, άνδρες και
γυναίκες, μη καπνίζοντες
και χωρίς προβλήματα υγείας. Τους έβαλε να ακούσουν
για περίπου μισή ώρα τη
μουσική της αρεσκείας τους
και διαπίστωσε ότι η διάμετρος
των αιμοφόρων αγγείων στους
βραχίονές τους διαστάλθηκε κατά
26%. Τι σημαίνει αυτό; Καθαρότερα αιμοφόρα αγγεία.
Οι ερευνητές πιστεύουν πως η

απόλαυση της μουσικής πυροδοτεί την απελευθέρωση στο αίμα
νιτρικού οξειδίου, το οποίο περιορίζει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν θρόμβοι καθώς
και τη συσσώρευση
LDL, της επονομαζόμενης κακής χοληστερόλης, η οποία ενοχοποιείται για την εκδήλωση καρδιαγγειακών
προβλημάτων.
«Η
ευεργετική επίδραση
της μουσικής στο
αίμα διαρκεί μόνο
μερικά δευτερόλεπτα,
αλλά το σωρευτικό
όφελος αγαπημένων μουσικών
ήχων έχει διάρκεια και δυνάμει
πολύ θετικά αποτελέσματα για
όλες τις ηλικίες», επισήμανε ο
επικεφαλής της μελέτης Μάικλ
Μίλερ.
Προσοχή όμως! Οι επιστήμονες
προειδοποιούν πως όταν κάποιος

ακούει «αγχωτική» μουσική – για
κάποιους στο πείραμά τους ήταν
το χέβι μέταλ, για άλλους η ραπ –
τα αποτελέσματα είναι αντίθετα,

Μ

οι τζέντλεμαν.
«Νομίζω ότι η Λέσχη Τζέντλεμαν

τα αιμοφόρα αγγεία συρρικνώνονται κατά 6%. Ο Μάικλ Μίλερ προειδοποιεί επίσης τους γονείς να
μην ακούνε «αγχωτική» μουσική
αν οι έντονες μελωδίες ενοχλούν
τα παιδιά τους, καθώς για τα
αυτιά τους είναι το ισοδύναμο του
παθητικού καπνίσματος.

Χερνάντεζ Μάνουελ. «Αλλά όταν
άκουσα για τη Λέσχη των Τζέ-

Είναι τα μέλη της «Λέσχης των
Τζέντλεμαν», της πιο δημοφιλούς
ομάδας του σχολείου Thomas E.
Kerns και είναι μαθητές Δ’ και Ε’
τάξης.
Η «Λέσχη των Τζέντλεμαν δεν σού
διδάσκει μόνο πώς να φέρεσαι
σαν τζέντλεμαν», ανέφερε ο Ελάια
Σανκς, μαθητής της Ε’ τάξης, σε
ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.
«Σού μαθαίνει πώς να σέβεσαι
τους άλλους και να τους συμπεριφέρεσαι, όπως θέλεις οι άλλοι να
σου συμπεριφέρνονται», πρόσθεσε ο 10χρονος Γκάβιν Κέρτις.
«Να αγαπάς τον εαυτό σου. Να
αποδέχεσαι τον εαυτό σου, το
ποιος είσαι και να μην αφήνεις
κανέναν να μπει εμπόδιο σε
αυτό», σημείωσε ο Σανκς, επαναλαμβάνοντας τα όσα μαθαίνουν
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Υπολογίστε πόσο νερό πρέπει
να πίνετε μέσα στην ημέρα

Κ

άθε όργανο και σύστημα του ανθρώπινου
οργανισμού χρειάζεται το νερό και εξαρτάται από αυτό. Το νερό απομακρύνει τοξίνες, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος,
«λιπαίνει» τις αρθρώσεις και όχι μόνο.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η έλλειψή του
μπορεί να προκαλέσει κάθε λογής προβλήματα, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού που οι ανάγκες του οργανισμού για
ενυδάτωση είναι αρκετά μεγαλύτερες σε
σύγκριση με τον χειμώνα.

Σίγουρα έχετε ακούσει τον κανόνα για τα «8 ποτήρια την ημέρα», όμως το θέμα «ενυδάτωση» δεν
είναι τόσο απλό. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής, επαρκής θεωρείται η κατανάλωση
3 λίτρων (13 φλιτζάνια) υγρών την ημέρα για τους
άντρες και 2,2 λίτρων (9 φλιτζάνια) για τις γυναίκες. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, θα πρέπει να
συνυπολογίσετε και μερικούς ακόμη παράγοντες,
όπως η γενική κατάσταση της υγείας σας, τα επίπεδα της σωματικής σας άσκησης και το περιβάλλον σας, αναφέρει η Mayo Clinic. Επίσης, να έχετε
υπόψη ότι το νερό δεν είναι η μοναδική σας επιλογή για ενυδάτωση, αφού υγρά προσφέρουν και τα
ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα (π.χ.
καφές, τσάι), τα φρούτα και τα λαχανικά. Η διατροφή υπολογίζεται ότι καλύπτει το 20% των αναγκών του οργανισμού σε υγρά.
– Οποιαδήποτε δραστηριότητα σας κάνει να χάνετε
επιπλέον υγρά μέσω του ιδρώταπρέπει να ακολουθείται από πρόσληψη υγρών. Περίπου 400-600 ml
(1,5-2,5 φλιτζάνια νερό) αρκούν μετά από την ήπια
σωματική άσκηση. Μετά την έντονη ή τη μεγάλης
διάρκειας άσκηση (π.χ. μαραθώνιος) είναι απαραίτητο κάποιο αθλητικό ποτό, καθώς ο οργανισμός
δεν χρειάζεται μόνο νερό αλλά και ηλεκτρολύτες.

Μαθητές στις ΗΠΑ διδάσκονται πώς να γίνουν «τζέντλεμαν»
αθητές δημοτικού σχολείου
στην πόλη Γκρίνβιλ, στη
Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα,
πώς να ντύνονται, τι να φοράνε
και πώς να τρώνε.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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– Όταν η θερμοκρασία ή τα επίπεδα υγρασίας είναι
ανεβασμένα στο
περιβάλλον χρειάζεται
επιπλέον
κατανάλωση
υγρών. Επίσης, σε
υψόμετρο άνω των
2.500 μέτρων αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής
και παρατηρείται συχνουρία, οπότε εξαντλούνται
ταχύτερα τα αποθέματα υγρών του οργανισμού.
Έξτρα νερό και άλλες πηγές ενυδάτωσης χρειάζονται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση.
– Ο πυρετός, ο εμετός και η διάρροια αφυδατώνουν
τον οργανισμό, οπότε σε περίπτωση ασθένειας
χρειάζεται μεγαλύτερη κατανάλωση υγρών. Το νερό
είναι επίσης βοηθητικό για την αντιμετώπιση των
λοιμώξεων του ουροποιητικού. Αντιθέτως, ορισμένες παθήσεις (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, παθήσεις
των νεφρών ή του ήπατος) διαταράσσουν τη διαδικασία απομάκρυνσης υγρών από τον οργανισμό,
οπότε επιβάλλουν τον περιορισμό της πρόσληψης
νερού.

-

Σοβαρά … αστειάκια

• Τι είπε μητέρα του Πόντιου Πιλάτου στο γιo της;
επηρεάζει αυτά τα νεαρά αγόρια,
καθώς τούς δίνει την αίσθηση ότι
ανήκουν κάπου», δήλωσε ο Μαρκ
Άνταμς, ο οποίος δημιούργησε
την ομάδα πέρσι. «Θεωρούμε τη
Λέσχη προετοιμασία για τις ακαδημαϊκές σπουδές, προετοιμασία
για καλή συμπεριφορά, προετοιμασία για την ιδιότητα του πολίτη, επειδή είναι ευθύνη μας να
τους προετοιμάζουμε για το επόμενο επίπεδο», υπογράμμισε.

ντλεμαν, έγινα μέλος. Μετά την
πρώτη συνάντηση που είχαμε,
αισθάνθηκα καλύτερα, άρχισα να
παίρνω καλύτερους βαθμούς στο
σχολείο», διευκρίνισε.
«Οι καλές επιδόσεις στα μαθήματα, οφείλονται κυρίως στη σκληρή δουλειά και είμαι περήφανος
για τα επιτεύγματά τους», είπε ο
εμπνευστής της Λέσχης Μαρκ
Άνταμς.

- "Αντε τελείωνε! Πλύνε τα χέρια σου και έλα να φας
πριν κρυώσει το φαγητό."
• Πώς λέγεται το νεκροταφείο στα Τούρκικα;
- Ψοφίμ μπαξέ.
• Πώς λέγεται η πεταλούδα στα τούρκικα;
- Εμπριμέ κουνούπ!
• Τι πετάει και βρομάει;
- Το σπουργυφτάκι!!
• Τι βρήκαν ένας τράγος και ένα ελάφι στον πάτο
ενός πηγαδιού;
- Τραγελαφικό θάνατο!
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Μ

ήπως το τελευταίο διάστημα
πάσχετε από αϋπνίες και την
επόμενη μέρα σέρνεστε και νιώθετε
τις δυνάμεις σας να σας εγκαταλείπουν; Μην παραβλέπετε τον
ρόλο που παίζει η διατροφή,
καθώς υπάρχουν τροφές που αποδεδειγμένα μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, ενώ υπάρχουν και
άλλες που βοηθούν στο να κοιμηθείτε ευκολότερα. Δείτε λοιπόν στη
συνέχεια ποιες είναι οι έξι τροφές
που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικά στο θέμα του ύπνου.
Αμύγδαλα
Μία χούφτα αμύγδαλα μπορεί να
χαλαρώσει τον οργανισμό. Οι ειδικοί λένε πως αυτό συμβαίνει, επειδή περιέχουν τρυπτοφάνη και
μαγνήσιο, τα οποία βοηθούν με
φυσικό τρόπο να μειώνεται η λειτουργία των μυών και των νεύρων,
ενώ σταθεροποιούν και τους χτύπους της καρδιάς.

κοιμηθεί κάποιος πιο εύκολα.

μεγάλο γεύμα.

Μέλι

Κεράσια

Το μέλι περιέχει γλυκόζη, η οποία
δίνει εντολή στον εγκέφαλο να μειώσει την ορεξίνη, την ορμόνη που
ενεργοποιεί την εγρήγορση.

Ο καλύτερος τρόπος για να κοιμηθείτε καλά το βράδυ είναι να αυξήσετε την πρόσληψη μελατονίνης.
Πλούσια πηγή μελατονίνης, μεταξύ
άλλων, είναι και τα κεράσια, τα
οποία όταν καταναλώνονται
τακτικά, μπορεί να βελτιώσουν τον
κύκλο του ύπνου.

Βρώμη

Ψωμί ολικής άλεσης

Η βρώμη μπορεί να ενεργοποιήσει
την παραγωγή ινσουλίνης, όπως
κάνει το ψωμί ολικής άλεσης.
Αυξάνει, δηλαδή, με φυσικό τρόπο
το σάκχαρο στο αίμα και στη συνέχεια δημιουργεί στον οργανισμό
αίσθημα νύστας. Είναι, επίσης,
πλούσια σε μελατονίνη, η οποία
χαλαρώνει το σώμα και βοηθά να

Οι υδατάνθρακες που περιέχονται
στα προϊόντα ολικής άλεσης έχουν
την τάση να αυξάνουν τα επίπεδα
γλυκόζης, αλλά όταν αυτά πέσουν
πάλι η ενέργεια πέφτει κατακόρυφα
δημιουργώντας
αίσθημα
νύστας. Γι’ αυτό οι υδατάνθρακες
είναι ιδανική τροφή πριν τη γυμναστική, αλλά όχι για ένα κανονικό,

Ροφήματα από βότανα
Πιείτε ένα φλιτζάνι ρόφημα χαμομηλιού, λυκίσκου ή μελισσόχορτου
και αφεθείτε στις χαλαρωτικές
τους ιδιότητες.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα είναι απαιτητική με
αποτέλεσμα να δοκιμάζονται και τα
νεύρα σου και οι αντοχές σου, ενώ καταστάσεις που παραμένουν άλυτες ζητούν
λύση εδώ και τώρα. Μην πτοείσαι και
επιστράτευσε το μαχητικό σου χαρακτήρα για να τα αντιμετωπίσεις όπως μόνο
εσύ ξέρεις. Βάλε τις εκκρεμότητες σε μια
σειρά και προγραμμάτισέ τις, ώστε να
καταφέρεις να εξισορροπήσεις τις υποχρεώσεις με την ανάπαυσή σου.
Ταύρος: Η ημέρα θα είναι αρκετά τυχερή
για εσένα και ευνοϊκή προς τα σχέδιά
σου. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για να υλοποιήσεις αυτά που επιδιώκεις εδώ και
καιρό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι
αυτοσυγκράτηση και καθαρό νου , ώστε
να δεις τα πράγματα στις σωστές τους
διαστάσεις και έτσι να λάβεις τις αντίστοιχες αποφάσεις. Κινήσου με παρρησία και μην επιτρέψεις στις αμφιβολίες
να σε σταματήσουν.

Λέων: Η ημέρα απαιτεί καθαρό μυαλό
και αυτοέλεγχο. Κοπιάζεις πολύ αυτή
την περίοδο και οι υποχρεώσεις σου
είναι αρκετές. Μην ανησυχείς, όμως,
γιατί τα θετικά αποτελέσματα είναι
σίγουρα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι
υπομονή ώστε να αναμένεις την επιτυχία, αλλά και για να ανταπεξέλθεις στις
αυξημένες υποχρεώσεις που εισβάλλουν
στο πρόγραμμά σου.
Παρθένος: Έχεις χάσει την ουσία της
ζωής. Μην αναλώνεσαι σε ανούσια
πράγματα. Έχεις επικεντρωθεί στο
τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι και προσπαθείς απεγνωσμένα να φτιάξεις το
δημόσιο προφίλ σου, έτσι ώστε να είναι
αποδεκτό από όλους. Άλλαξε τρόπο
σκέψης και επικεντρώσου λίγο στα
συναισθήματά σου και σε αυτά που
πραγματικά θέλεις και επιδιώκεις. Κάνε
τα σχέδιά σου και ονειρεύσου το μέλλον.

Δίδυμοι: Η τύχη είναι με το μέρος σου. Σε
ευνοεί σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα η
ευρηματικότητά σου βρίσκεται στα ύψη,
τόσο που καταφέρνεις να καθηλώσεις
την προσοχή των γύρω σου. Γίνεσαι το
επίκεντρο στις παρέες σου και αυτό το
απολαμβάνεις. Αναμένονται ευκαιρίες
και ανοίγματα σε πολλούς τομείς, τα
θετικά αποτελέσματα των οποίων δεν
θα αργήσεις να τα δεις.

Ζυγός: Ο αγώνας έφτασε στο τέρμα και
εσύ ανήκεις στην τριάδα των νικητών.
Για αυτό το λόγο ρίξε τους ρυθμούς σου
και απόλαυσε τη γλύκα της νίκης. Κουράστηκες αρκετά για να φτάσεις εδώ, τα
έβαλες με τον ίδιο σου τον εαυτό αρκετές
φορές, άρα τώρα δώσε χρόνο στον
εαυτό σου να απολαύσει την επιτυχία.
Και μάλιστα δεν υπάρχει χώρος για
άλλα συναισθήματα όπως φόβος ή ανασφάλειες που σχετίζονται με τις μελλοντικές σου προσδοκίες.

Καρκίνος: Στρώνεται το έδαφος για νέες
καταστάσεις και δραστηριότητες που
δεν είχες υπολογίσει. Αυτό είναι φυσικό
να σε αναστατώσει, αλλά εσύ το μόνο
που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις
τα μέτρα σου και να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια. Επίσης, φρόντισε να είσαι
προσεκτικός και να δίνεις σημασία
ακόμη και σε πράγματα που σου φαίνονται μικρά. Πολλές φορές κάνουν τη διαφορά και θα μπορέσουν να σε οδηγήσουν
στα σωστά συμπεράσματα.

Σκορπιός: Μήπως κάποιο πρόσωπο του
κλειστού σου κοινωνικού κύκλου σου
δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνεις τις
γνώσεις σου; Άδραξε την ευκαιρία και
μην το σκέφτεσαι πολύ. Να ξέρεις ότι η
ευκαιρία αυτή δεν θα συνεχίσει να υφίσταται για πολύ. Θα νιώσεις πιο
ψύχραιμος και ρεαλιστής, γεγονός που
θα σε καλμάρει και θα σε βγάλει από την
πρίζα. Κράτα αυτή την οπτική γιατί
ίσως αποδειχθεί δυνατό όπλο σε πράγματα που ακολουθούν.

Τοξότης: Να ξέρεις πως οι άνθρωποι
γύρω σου πάντα θα βρουν κάτι να πουν
για εσένα είτε κάνεις κάτι είτε όχι. Για
αυτό μην απογοητεύεσαι για αυτά που
φτάνουν στα αυτιά σου. Κράτα την
κακεντρέχεια των γύρω σου μακριά από
εσένα. Στηρίξου στους φίλους σου και
συνέχισε την καθημερινότητά σου μαζί
τους. Η ύπαρξή τους σε γεμίζει και σε
κάνει να νιώθεις ανακούφιση που τους
έχεις στη ζωή σου.
Αιγόκερως: Ένα άτομο που γνωρίζεις
θα σε φέρει σε επαφή με ένα άλλο πρόσωπο, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο
λόγος. Η μοίρα μάλλον θα παίξει τα
παιχνίδια της. Δέξου αυτή την επαφή
και δες πως μπορείς να επωφεληθείς
για το μέλλον. Από την άλλη η τύχη είναι
με το μέρος σου σήμερα. Κάτι πολύ ιδιαίτερο και απρόσμενο θα σου δοθεί ή θα
σου συμβεί. Πάντως θα είναι σίγουρα
πολύ καλό για εσένα.
Υδροχόος: Το παρελθόν θα κάνει την
εμφάνισή του μέσω ενός προσώπου, με
το οποίο η καθημερινότητα σας απομάκρυνε. Το παρόν, λοιπόν, έρχεται για να
αλλάξει αυτή την κατάσταση και να
ανανεώσει αυτή την επικοινωνία που
καλό θα ήταν να την δείτε με μια φρέσκια ματιά. Δεν συμβαίνουν τα πράγματα τυχαία και μάλιστα ίσως κάποια να
είναι και μοιραία. Ποτέ δεν ξέρεις…
Ιχθείς: Μην παραπονιέσαι άλλο γιατί η
ημέρα σε ωφελεί στο έπακρο. Υπάρχουν
άτομα που αναγνωρίζουν τη δυναμική
σου και πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Επομένως, άρπαξε την ευκαιρία
που θα σου δώσουν για να εξελιχθείς. Η
συμβολή τους θα είναι σημαντική. Την
ίδια στιγμή, το σύμπαν μοιάζει σύμμαχός σου και για αυτό θα σου στείλει
κάποιον, κάτι ή μια κατάσταση που σε
βοηθάει να κάνεις τα βήματα που θες
προς το στόχο σου.

- Ταινία του Κουροσάβα. 5. Ομηρικό ξίφος - Κι έτσι το
καλαμπόκι. 6. Λεγόταν ο Σινάτρα - Ελεύθερο, αμολυτό Μάγος... κινηματογραφικός. 7. Ποιοτικά αρχικά - Πρόωροι, άγουροι (καθ.) - Επαινώ, εκθειάζω. 8. Πρώτης ποιότητας ξύλο - Παραλίγο... πέμπτοι. 9. Ένα... έντερο - Ανήκει στα Δωδεκάνησα - Ο αριθμός 22. 10. Λύνει αθλητικές
διαφορές - Διοικητικά διαμερίσματα. 11. Μεγκ... Αμερικανίδα ηθοποιός - Καταγωγή (ξεν.). 12. Ζαν ντ’... Γαλλίδα
ηρωίδα και αγία - Δέντρο του βουνού - Συμπλεκτικός σύνδεσμος. 13. Μέρος του θώρακα - Μάταιο, ανώφελο.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρεβυθοσαλάτα με τόνο
Υλικά
250 γραμ. ρεβύθια, ½ φλυτζ. τσαγιού
καλαμπόκι κατεψυγμένο, 1 μεγάλο
κρεμμύδι σε ροδέλες, 2 - 3 χλωρά κρεμμύδια σε ροδέλες, 150 γραμ. τόνος
στραγγισμένος, 10 ελιές, 1 κουτ. σούπας κάππαρη, ελαιόλαδο, χυμό από 1 λεμόνι, ρίγανη
(αρκετή), αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Μουσκεύουμε από το προηγούμενο βράδυ τα ρεβύθια, σε
μπόλικο νερό. Το πρωί τα στραγγίζουμε, τα ξεπλένουμε και
αν θέλουμε, τα αποφλοιώνουμε. Έπειτα τα βάζουμε σε
κατσαρόλα με κρύο νερό, που να τα σκεπάζει και δυο - τρία
δάχτυλα ακόμη. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε τα ρεβύθια για 50΄- 60΄, μέχρι να βράσουν και να
μαλακώσουν. Περίπου 15' πριν το τέλος, ρίχνουμε το καλαμπόκι, τ᾿ ανακατεύουμε και τ᾿ αφήνουμε να βράσουν. Όταν
το φαγητό μας είναι έτοιμο, το στραγγίζουμε σε σουρωτήρι
και πετάμε το νερό. Μεταφέρουμε τα ρεβύθια με το καλαμπόκι σε μια σαλατιέρα, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα
υλικά, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
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Ψήφισμα Παγκυπρίου συνεδρίου ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Τ

ο 19ον Παγκύπριο Συνέδριο
της ΕΠΟΠΑΗ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου
2017 ενέκρινε ομόφωνα το
ακόλουθο ψήφισμα:
1. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΗΚ
Εκφράζουμε την απαρέσκειά
μας για τον δυσμενή χειρισμό
που τυγχάνει η ΑΗΚ από
μέρους
του
Υπουργείου
Ενέργειας και ιδιαίτερα για τις
μεθοδεύσεις που το ίδιο το
Υπουργείο προωθεί σχετικά με
το θέμα του Διαχειριστή
Συστήματος
Μεταφοράς
Κύπρου (ΔΣΜΚ), οι οποίες μετά
βεβαιότητας οδηγούν σε μεγάλη αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Αρχής, μα προπάντων, την ασφάλεια και τη
ζωή του προσωπικού.
Καλούμε
το
Υπουργείο
Ενέργειας να εγκαταλείψει τα
σχέδιά του για διαμελισμό της
ΑΗΚ που τον θεωρεί ως δήθεν
απαραίτητη προϋπόθεση για
το άνοιγμα της αγοράς και
ζητούμε να μπει σε διάλογο με
την ΑΗΚ.
2. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΗΚ
Λόγω του μικρού μεγέθους της
αγοράς Ηλεκτρισμού και του
μικρού απομονωμένου ηλε-

κτρικού συστήματος και για το
συμφέρον του Κύπριου πολίτη
και της οικονομίας του τόπου
απαιτείται όπως η Κύπρος
εφαρμόσει και να διατηρήσει
τις
εξαιρέσεις
που
η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ
σοφά της παραχώρησε όσο
αφορά το καθεστώς λειτουργίας του ΔΣΜΚ.
Η ΑΗΚ θα πρέπει να παραμείνει
ως
Καθετοποιημένος
Οργανισμός
Δημόσιας
Ωφέλειας και μέσω της το
Κράτος να διαφυλάξει την
ασφάλεια του εφοδιασμού
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
επίσης και για να λειτουργεί
ως cost leader κρατώντας τις
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
χαμηλά. Διακηρύσσουμε προς
πάσα κατεύθυνση ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε και
να διαφυλάξουμε το καθεστώς
του Οργανισμού μας ώστε να
εξακολουθεί
να
υπηρετεί
απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή του.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΗΚ

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ –
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Καλούμε την Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου και το Υπουργείο
Ενέργειας να προβούν άμεσα
στις απαραίτητες ενέργειες για
τη
συμπλήρωση
των
Οργανικών Δομών και την
πλήρη
στελέχωση
του

Οργανισμού μας, ο οποίος
σήμερα παραμένει υποστελεχωμένος. Ζητούμε την έναρξη
διαλόγου για αποκατάσταση
των μισθών και των ωφελημάτων των εργαζομένων στα
επίπεδα που ίσχυαν πριν από

την μείωση των απολαβών
που επεβλήθη λόγω της οικονομικής
κρίσης.
Επίσης,
ζητούμε την επαναφορά και
λειτουργία Ταμείου Προνοίας
υπαλλήλων ΑΗΚ για τους νεοεισερχομένους
υπαλλήλους

στην ΑΗΚ, οι οποίοι σύμφωνα
με τον Περί Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων Νόμο του 2011
δεν θα εντάσσονται στο Σχέδιο
Συντάξεων Υπαλλήλων της
Αρχής.

Νίκες και διακρίσεις ΠΑΣΕΚ στους Παγκόσμιους Αγώνες Εργαζομένων

Ν

ίκες και διακρίσεις πέτυχε
ο Παγκύπριος Αθλητικός
Σύλλογος της ΣΕΚ (ΠΑΣΕΚ)
στους 5ους Παγκόσμιους
Αγώνες
της
Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Αθλητισμού
για Εργαζόμενους, CSIT, οι
οποίοι πραγματοποιήθηκαν
στις 13 έως 18 Ιουνίου 2017
στην Ρίγα της Λετονίας.
Ο ΠΑΣΕΚ συμμετείχε με τετρα-

μελή αθλητική αντιπροσωπεία. Στους αγώνες έλαβαν
μέρος 4500 αθλητές από 37
χώρες της υφηλίου.
Ο
αθλητής
Χαράλαμπος
Κανιός τερμάτισε στην 7η θέση
της Γενικής Κατηγορίας στα
10000μέτρα στίβου.
Ο αθλητής Πανίκος Στυλιανού
τερμάτισε στην 8η θέση στα
10000 μέτρα στίβου και στην

2η θέση στην κατηγορία
ανδρών άνω των 40 ετών.
Ο αθλητής Γιώργος Παναγή
τερμάτισε 10ος στην γενική
κατηγορία των 5000 μέτρων
στίβου και 3ος στην κατηγορία
άνω των 40 ετών.

• Οι αθλητές μας τίμησαν
τη ΣΕΚ και την Κύπρο
με το ήθος και τις διεθνείς
διακρίσεις τους
ΕΥΣΗΜΑ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου συγχάρηκε τους αθλητές μας
εκφράζοντας την ικανοποίηση
του για το ήθος και την προσπάθεια στο αγωνιστικό χώρο

που επέδειξαν τιμώντας τον
ΠΑΣΕΚ και την Κύπρο. Η αποστολή του ΠΑΣΕΚ αποτελείτο
από τον γραμματέα της
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Στέλιο Τσιαππουτή και τους
αθλητές Χαράλαμπο Κανιό,

Πανίκο Στυλιανού και Γιώργο
Παναγή. Οι αθλητές είναι μέλη
του
Σωματείου
Δρομέων
«Περικλής Δημητρίου» και
συμμετέχουν ενεργά στις
αθλητικές δραστηριότητες του
ΠΑΣΕΚ.
Οι Παγκόσμιοι Αγώνες της CSIT
διεξάγονται κάθε δύο χρόνια
σε διαφορετική χώρα και
συγκεντρώνουν χιλιάδες αθλητές από πολλές χώρες της
υφηλίου. Σκοπός της διεξαγωγής των αγώνων είναι η προώθηση του αθλητισμού στους
εργαζόμενους ως μέσο υγιούς
ενασχόλησης και η γνωριμία
της κουλτούρας των λαών με
σκοπό την αποδοχή και ειρηνική συνύπαρξη.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 15/2017 21/6/2017
50.000 ................45009
1.000 ..................29119
400 .....................56879
400 .....................16031
400 .....................17744
200 .....................35091
200 .....................30826
200 .....................25143
200 .....................55797
200 .....................48355
200 .....................38617
200 .....................13774
200 .....................27268
200 .....................32119
100 .....................18007
100 .....................17322
100 .....................33524
100 .....................31102
100 .....................58738
100 .....................46337

100 .....................30823
100 .................... 48752
100 .................... 30560
100 .................... 35964
100 .................... 56764
100 .................... 27843
100 .................... 33506
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
1374, 7268
Από €20 οι λήγοντες σε
670
Από €10 οι λήγοντες σε
291, 212
Από €4 οι λήγοντες σε
85, 70

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Όταν αξιώνεις
από τους άλλους
ν’ αναγνωρίζουν
τις ευθύνες τους
ν’ αναλαμβάνεις
κι εσύ ο ίδιος
τις δικές σου.
Σόλων

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
«Αλησμόνητες Πατρίδες»
Πατρίδες που δεν λησμονούνται όσα χρόνια
κι αν περάσουν. Το αφιέρωμα ζωντανεύει
εικόνες, ήχους, θύμησες από: Κύπρο,
Κωνσταντινούπολη, παράλια Μ. Ασίας,
Καππαδοκία, Πόντο, Ανατολική Ρωμυλία.
Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017
Ώρα: 8.30μ.μ. Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός
ΕΙΣΟΔΟΣ €10.00
Το αφιέρωμα τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΗΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στον γάμο μας, το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017,
στις 5.15μ.μ. στον ιερό ναό Αγίου Προκοπίου,
στο Μετόχι του Κύκκου

Μιχάλης & Νικολέττα
Οι γονείς:
Νίκος και Έλενα Μασούρα
από Π. Ζώδια και Λευκωσία

Πρόδρομος (Μάκης) Στυλιανού από Παρισσινό
Δέσποινα Παλιοσοφίτη από Παρισσινό
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο
Hilton Park από τις 7.00 - 8.30μ.μ.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ
(Με παρουσίαση ταυτότητας μέλους)

8ήμερο πακέτο διακοπών
στην Καλαμάτα

€390

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

το άτομο σε δίκλινο. Αεροπορικό με
φόρους με απευθείας ναυλωμένη πτήση
Λάρνακα - Καλαμάτα και διαμονή επτά
νύχτες με πρόγευμα σε δίκλινο
στο GALAXY (www.hotel-galaxy.gr)
Αναχωρήσεις 24/7, 31/7, 07/8, 14/8, 21/8

Δυνατότητα συμμετοχής (προαιρετικά)
σε οργανωμένες εκδρομές
με πρόσθετη χρέωση
Κρατήσεις: SKYLAB TRAVELS
22775639 & 22785210
Aναλυτικά προγράμματα
www.skylabtravels.com.cy

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Συναντήσεις γγ ETUC με τη ΣΕΚ, τον προεδρεύοντα της Δημοκρατίας και την υπουργό Εργασίας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Χάσμα στις συντάξεις
με την εισηγήτρια του θέματος
Γαλλίδα Ευρωβουλευτή Κονστάνς Λε Γκρίπ

Ο

ι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν κατά
μέσο όρο περίπου 16% λιγότερα από ότι οι
άντρες, ενώ οι συντάξεις τους μπορεί να φτάσουν μέχρι 40% λιγότερο από εκείνες των
ανδρών. Η εισηγήτρια του ΕΚ Κονστάνς Λε Γκρίπ
(ΕΛΚ, Γαλλία) επισημαίνει

1

Οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους
άνδρες και εργάζονται λιγότερα χρόνια,
συνεπώς συμβάλλουν λιγότερο στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ποιοι άλλοι παράγοντες βρίσκονται εναντίον τους; Οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υποεκπροσωπούνται σε θέσεις με υψηλούς μισθούς, όπως για παράδειγμα στους
τομείς της τεχνολογίας της πληροφορικής. Σε
ορισμένες χώρες οι γυναίκες βοηθούν στην εργασία των συζύγων τους που μπορεί να είναι
αγρότες, έμποροι ή και βιοτέχνες, ωστόσο οι
προσπάθειές τους δεν αναγνωρίζονται επίσημα
και έτσι δεν έχουν μισθό πλήρους απασχόλησης
με αποτέλεσμα να μην συμβάλλουν στην κοινωνική ασφάλιση. Έτσι βρίσκονται αντιμέτωπες με
πολλές ανισότητες στη ζωή τους , με αποτέλεσμα να λαμβάνουν και χαμηλότερες συντάξεις.

2

Η διαφορά στις συντάξεις μεταξύ ανδρών
και γυναικών κυμαίνεται από 3,7% έως
38,8% στις χώρες της ΕΕ; Γιατί υπάρχουν τόσο
μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών;
Οι αιτίες είναι πολλές. Τα συνταξιοδοτικά
συστήματα αποτελούν εθνικές πολιτικές, δεν
έχουν εναρμονιστεί στην ΕΕ. Ορισμένες χώρες
παρείχαν ίσες αμοιβές πριν ακόμα ενταχθούν
στην ΕΕ. Το αποτέλεσμα βέβαια φαίνεται και
στις συντάξεις. Σε άλλες χώρες οι γυναίκες ήταν
λιγότερο δραστήριες οικονομικά και λάμβαναν
χαμηλότερες θέσεις εργασίας.

3

Γιατί το συνταξιοδοτικό χάσμα αυξάνεται
στα μισά κράτη μέλη; Αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση αλλά θα έλεγα ότι η οικονομική
και κοινωνική κρίση οδηγεί στην αύξηση των
ανισοτήτων. Έχει κάνει τα πράγματα ακόμα πιο
δύσκολα για τους ευάλωτους, μέσα στους οποίους ανήκουν και οι γυναίκες.

4

Τι μέτρα προτείνετε για τη μείωση του
χάσματος στις συντάξεις; Αυτό πρέπει να
παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών, για αυτό δεν προτείνουμε εναρμόνιση σε
επίπεδο ΕΕ. Πρώτα από όλα πρέπει να γνωστοποιήσουμε το ζήτημα και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις ανισότητες που υπάρχουν.
Οι χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι
εκείνες που πολεμούν τις ανισότητες. όταν υπολογίζονται οι συντάξεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος που κάνουμε παύση από
την εργασία μας για να φροντίσουμε τα παιδιά
μας.Το ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να επεξεργαστούν μια γενική ευρωπαϊκή
στρατηγική για να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη
να αναλύσουν τις ανισότητες και να εφαρμόζουν
μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Με υπευθυνότητα το συνδικαλιστικό κίνημα
διαχειρίζεται τις επιπτώσεις της κρίσης

Σ

ημαντικές συναντήσεις είχε την
περασμένη εβδομάδα κατά την
επίσκεψη του στην Κύπρο ο γγ των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΕTUC)
Louca Visentini,με τον προεδρέυοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, με τη γραμματεία της ΣΕΚ και
άλλους αξιωματούχους και με την
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Ο πρώτος σταθμός του κύριου Louca
Visentini, το Κίνημα της ΣΕΚ, ενεργό
μέλος των ευρωπαϊκών συνδικάτων
όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει
από τη γενική γραμματεία τον τρόπο
χειρισμού σημαντικών εργασιακών
και κοινωνικών ζητημάτων αλλά
και για τη γενικότερη προσπάθεια
που καταβάλλεται για επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με την
αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων που επηρεάστηκαν εξαιτίας
της οικονομικής ύφεσης.
Ο κ. Visentini εξήρε τον τρόπο που
το κράτος σε συνεργασία με τους
κοινωνικούς φορείς διαχειρίστηκαν
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα την
γρήγορη έξοδο της Κύπρου από το
μνημόνιο.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας
ευχαρίστησε τον κ. Visentini για τη
διαχρονική στήριξη που παρέχουν
τα ευρωπαϊκά συνδικάτα στις εθνικές οργανώσεις ενώ ανέπτυξε κεφαλαιώδη ζητήματα που αποτελούν
προτεραιότητες της ΣΕΚ.

Συνάντηση με τον πρόεδρο
της Βουλής
Συνοδευόμενος από τον αγγ της ΣΕΚ
Μιχάλη Μιχαήλ, ο γγ των Ευρωπαϊ-

Στη συνάντηση ο κ. Συλλούρης υπογράμμισε τον υπεύθυνο ρόλο που

√

Επείγει η επαναρύθμιση
της αγοράς εργασίας

διαδραμάτισε το συνδικαλιστικό
κίνημα της Κύπρου στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης ενώ αναφέρθηκε επισταμένα στο επιτυχημένο μοντέλο
Κοινωνικού Διαλόγου το οποίο συμβάλει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων με τη μεγαλύτερη κοινωνική
αποδοχή.

ΟΑΥ: Πρόσω ολοταχώς
για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ

Η

ψήφιση του νομοσχεδίου για το
Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) από
τη Βουλή στις 16 Ιουνίου, αποτέλεσε
κατά γενική ομολογία ένα σημαντικό
βήμα προς την υλοποίησή του. Η
νομοθεσία «λύνει τα χέρια» του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) για να προχωρήσει με τα επόμενα βήματα, ώστε η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος να ισχύσει
από την 1η Ιουνίου 2020, όπως
προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα.
Σε συνέντευξη του στο Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΥ Θωμάς
Αντωνίου, τονίζει, το Γε.Σ.Υ θα
διορθώσει θα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας
της υγείας και θα αναστρέψει την
οριακή κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει.
Σε ερώτηση για τις ενέργειες του
ΟΑΥ μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, ο Πρόεδρος του Οργανισμού
αναφέρθηκε σε τέσσερα βασικά

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

κών Συνδικάτων είχε την περασμένη
Παρασκευή 23 Ιουνίου συνάντηση
με τον πρόεδρο της Βουλής και προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Συλλούρη.

www.sek.org.cy,

βήματα :
Πρώτον στους κανονισμούς, για
τους οποίους ήδη υπάρχουν προσχέδια, όμως χρειάζεται δουλειά για
να προσαρμοστούν στον νόμο που
έχει ψηφιστεί.
Δεύτερον, στο θέμα των συμφωνιών
με τους παρόχους των υπηρεσιών
υγείας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας μαζί τους, αλλά και τις
αποζημιώσεις τους.
Τρίτον, στο κεφάλαιο που αφορά
τις κατευθυντήριες γραμμές ιατρικών ελέγχων κλπ, τα οποία ο Οργανισμός θα συμφωνήσει με τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
Τέταρτον, στο θέμα του συστήματος πληροφορικής για το οποίο
υπεγράφη σύμβαση πριν από δύο
μήνες και το οποίο αν και είναι ένας
μεγάλος όγκος εργασίας, σύμφωνα
με τον κ. Αντωνίου, αναμένεται ότι
θα παραδοθεί τουλάχιστον έξι μήνες
πριν την εφαρμογή του Συστήματος
Υγείας.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο προεδρεύων της Δημοκρατίας
υπογράμμισε τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής και
αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρόσφατη ψήφιση των νομοσχεδίων για
το Γε.Σ.Υ αλλά και της πάταξης της
αδήλωτης εργασίας συμβάλλοντας
σημαντικά στον περιορισμό της
εκμετάλλευση και στη δημιουργία
ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας.
Ο γγ των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
ανέλυσε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ο κ. Visentini επίσης είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με την
Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου για εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα στην παρουσία του γγ
και αγγ της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
και Μιχάλη Μιχαήλ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο.1
Λεωφόρος Ομονοίας:
Κλειστό από 3/7/17 μέχρι
30/7/17
Για την εξυπηρέτηση σας
αποταθείτε στο κεντρικό
φαρμακείο ΣΕΚ στο οίκημα
(Τηλ. 25364864)
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο. 2
στο οίκημα της ΣΕΚ:
Κλειστό από 31/7/17
μέχρι 27/8/17
Για την εξυπηρέτηση σας
αποταθείτε στο φαρμακείο
ΣΕΚ στη Λεωφόρο Ομονοίας
(τηλ. 25562444)

www.oho-sek.org.cy

