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ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ
ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
4

4 Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις
για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
στον ιδιωτικό τομέα

Σ

υνεχής είναι η μάχη της ΣΕΚ για
καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της ακρίβειας. Τον τελευταίο καιρό η προσπάθεια επικεντρώνεται στη ρύθμιση των τιμών
(Σελ. 4)
στις κλειστές αγορές.

ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ο

λοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον από πατέρες που επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη
διαδικασία ανατροφής του παιδιού τους. Τρανή απόδειξη περί τούτου, οι πολλές αιτήσεις για χρήση
του δικαιώματος της άδειας
(Σελ. 8)
πατρότητας..

Π

ορεία υποβολής αιτημάτων για
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
(Σελ. 8)

Αιφνίδια εμπλοκή στην καταληκτική
συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
στον ευρύ δημόσιο τομέα

Κ

αλό κλίμα επικρατεί στις διαπραγματεύσεις για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας. Πρωταρχική
διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η σταδιακή επανάκτηση
των εισοδημάτων που απωλέσθηκαν
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Με δεδομένους τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η
οικονομία, ήλθε η ώρα να δικαιωθούν οι
θυσίες των εργαζομένων οι οποίοι
σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της
κρίσης, σημείωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Σημειώνεται ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προβλέπουν πως η μεγέθυνση
του ΑΕΠ θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο
3% την περίοδο 2017-2020 καθώς οι
επενδύσεις και η απασχόληση ανακάμπτουν και οι εξαγωγές υπηρεσιών
συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση.

4
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Σταδιακή ανάκτηση
των απωλεσθέντων
εισοδημάτων κατά
την περίοδο της κρίσης
διεκδικεί το συνδικαλιστικό
κίνημα
Οι υψηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης της Κυπριακής
Οικονομίας ευνοούν
την ικανοποίηση
των εργατικών αιτημάτων

Η Συμφωνία - Πλαίσιο στον ευρύ δημόσιο τομέα επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο
2017. Οκτώ μήνες αργότερα η στάση του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη προβληματίζει βαθύτατα το συνδικαλιστικό κίνημα
το οποίο ετοιμάζεται για δυναμική αντίδραση

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Κι ενώ η πορεία των διαπραγματεύσεων για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα προχωρεί, αίφνης παρουσιάσθηκε εμπλοκή στην υλοποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο για ικανοποίηση των αιτημάτων στον ευρύ δημόσιο
τομέα. Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης με τοποθέτηση του, ναρκοθετεί
τη Συμφωνία - Πλαίσιο αντιτιθέμενος στην παραχώρηση μισθολογικής αύξησης και
μείωσης των αποκοπών πάνω στους μισθούς που επιβλήθηκαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Η στάση του υπουργού ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις
των συντεχνιών των Ημικρατικών Οργανισμών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
(Σελ. 3)

Αφήστε την οικονομία μακριά από προεκλογικές σκοπιμότητες

Ο

δεύουμε ολοταχώς προς τις επόμενες προεδρικές
εκλογές και ήδη αρχίσαμε να εισπράττουμε αρκετή φλυαρία και αχρείαστη φιλολογία γύρω από την
οικονομία του τόπου, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο και οριακό σημείο.

στη σωστή διαχείριση της κρίσης, μέγιστη υπήρξε η
συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος και των
υπολοίπων παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Η αντιπολίτευση και κυρίως η Αριστερής προέλευσης
τοποθετείται στα θέματα της οικονομίας με τρόπο
που ξεχνά, τι είδους οικονομία παρέδωσε προ τετραετίας, ενώ οι κυβερνώντες απαντούν με τρόπο που
δείχνει πως διόρθωσαν τα πάντα, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

• Οι πολιτικές δυνάμεις δεν πρέπει
να ξεχνούν πως στη διαχείριση της κρίσης
υπήρξε τεράστια η συμβολή
του συνδικαλιστικού κινήματος

Γράφουμε αυτές τις γραμμές τούτη την ώρα για να
υποδείξουμε προς κάθε κατεύθυνση πως, η οικονομία πρέπει να τύχει σεβασμού. Δεν πρέπει να πέσει
θύμα προεκλογικών σκοπιμοτήτων και τυχόν κομματικών ακροτήτων.
Οι πολιτικές δυνάμεις δεν πρέπει να αγνοούν πως,

Την ώρα που η κυπριακή οικονομία οδηγείτο από
τους κυβερνώντες του παρελθόντος κάτω από τη

σκληρότητα του Τροϊκανού Μνημονίου και την ώρα
που οι νέοι κυβερνώντες έπρεπε να διαχειριστούν τα
βαρίδια που τους κληροδοτήσαν οι προκάτοχοι τους,
η ΣΕΚ ήταν παρούσα. Με υπευθυνότητα, με αίσθημα
ευθύνης και μέγιστη συναίνεση βοήθησε τις πολιτι-

κές δυνάμεις να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
διορθωτικές πολιτικές, το κόστος των οποίων φορτώθηκε από όλους, κυρίως, στους ώμους των
μισθωτών πολιτών.
Με ευθύνη απέναντι στον τόπο το εργατικό κίνημα
υπέδειξε στα μέλη του πως έπρεπε να γίνουν - και
έγιναν – μεγάλες θυσίες. Είναι γι’ αυτό ακριβώς το
λόγο που τώρα η ΣΕΚ διεκδικεί βελτίωση μισθών και
ωφελημάτων στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.
Σήμερα η οικονομία σαφώς βρίσκεται σε καλύτερη
κατάσταση όμως χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα. Λίγα λόγια και συνετά.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε και δεν θα ανεχθούμε οι θυσίες των εργαζομένων να καταστραφούν και να κατακαούν στον βωμό των οποιονδήποτε προεκλογικών υπερβολών και σκοπιμοτήτων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 9/19/17 11:12 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ιστορία κτυπά την πόρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τ

ις τελευταίες ημέρες ακούσαμε από κορυφαίους παίκτες της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής βαρυσήμαντες
δηλώσεις που αφορούν το
σήμερα και το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
από την Πνύκα στην Αθήνα και
ο Πρόεδρος της Ευρωπαικής
Επιτροπής (Εuropean Commission) Zαν Κλοντ Γιούνγκερ
από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, διατύπωσαν κραυγές
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

Για να κατανοήσουμε καλύτερα
το νόημα των τοποθετήσεων
των δύο Ευρωπαίων αξιωματούχων, αξίζει να παραθέσουμε χαραχτηριστικά σημεία.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
- Οι προδοσίες της ευρωπαϊκής ιδέας έχουν διαβρώσει την
εμπιστοσύνη των πολιτών
- Υπάρχουν σοβαρά ρήγματα

ομιλίες των δύο ηγετών διαπιστώνουμε ότι λένε τα ίδια
πράγματα τονίζοντας την
αναγκαιότητα προσήλωσης
στις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης και χάραξη μιάς νέας
πορείας που θα αποσκοπεί
στην υλοποίηση του κοινού
Ευρωπαικου
οράματος, σε
συνάρτηση με την διαχείριση

• Κύπρος και Ελλάδα καλούνται να ενώσουν δυνάμεις
για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες Μακρόν και Γιούνκερ
για επαναχάραξη της κοινής Ευρωπαϊκής πορείας

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

στον κοινωνικό ιστό
αγωνίας για την πορεία της
Γηραιάς Ηπείρου. Επισήμαναν
τις κύριες αδυναμίες στη λειτουργία της Ένωσης και προσδιόρισαν πλαίσιο ενεργειών
και πολιτικών που πρέπει να
προωθηθούν προκειμένου η
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη συνοχή της και να μεγιστοποιήσει την επιρροή της
στα τεκταινόμενα ενός ταραγμένου πλανήτη. Κοινή διαπίστωση των δύο επιφανών
ανδρών είναι πως, η Ευρωπαική Ένωση δεν είναι αρκετά
κοινωνική ενώ στους νευραλγικούς τομείς της εξωτερικής
πολιτικής και της άμυνας
υπάρχουν κραυγαλέες αδυναμίες.

- Οι μεγάλες προκλήσεις, τρομοκρατία,
μεταναστευτικό,
οικονομική κρίση, κλιματική
αλλαγή, δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τα κράτη –
μέλη

ΖΑΝ ΚΛΟΝ ΓΙΟΥΝΓΚΕΡ
- Οι Ευρωπαίου εργαζόμενοι
δεν μπορούν να αποτελούν
αντικείμενο
εκμετάλλευσης
στην εσωτερική αγορά
- Πρέπει να έχουμε ένα Ευρωπαικό στρατηγείο για μια κοινή
στρατιωτική δύναμη της Ε.Ε
- Θα πρέπει η Ευρώπη να διαθέτει έναν υπουργό Εξωτερικών

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Αποκρυπτογραφώντας

T

o τέλος του μήνα κινούσαν οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι στη συνεργατική του χωριού τους για να λάβουν
τους κόπους της εργασίας τους ή και
να καταθέσουν ένα μικρό χαρτζιλίκι για
τα εγγόνια τους.
Στον χώρο εκεί έβρισκαν τους συγχωριανούς τους αντάλλασαν τις κουβέντες τους και έπαιρναν και πωρικά
στους εργαζόμενους που τους ένιωθαν
μέλη της ευρύτερης οικογένειας της
κοινότητα τους.

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

Ήταν η συνεργατική τους που στα
χαλεπά χρόνια είχε συμβάλει για να
ορθοποδήσει η Κύπρος από τις ολέθριες συνέπειες της τουρκικής εισβολής.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ήταν μέρος της ζωής των Κυπρίων.

τις

του BREXITστο αμέσως προσεχές διάστημα.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι
προκλήσεις είναι τεράστιες
και έχουν να κάνουν πρωτίστως με την χαώδη και ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη με την
έξαρση της τρομοκρατίας, την
κοινωνική ανισότητα, την
φτώχεια και την πολεμική
απειλή κυρίως με όπλα μαζικής καταστροφής, που αιωρείται σαν δαμόκλεια σπάθη
πάνω από την υφήλιο.
Γιαυτούς τους λόγους, κυρίως,
η Ευρωπαική Ένωση ως η πιο
σημαντική οικονομική και
πνευματική δύναμη του πλανήτη, θα πρέπει σε τούτη τη
χρονική συγκυρία να πάρει

θαρραλέες αποφάσεις οι οποίες αναπόδραστα είναι συνυφασμένες με το αύριο το δικό
της αλλά και της ίδιας της
ανθρωπότητας.
Προς την
κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαική
Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, σε συνεργασία με τους

Η συνεργατική μας η δικής μας τράπεζα θα πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό
κεφάλαιο με ανθρωποκεντρική κουλτούρα στην Κυπριακή Οικονομία.
Ο συνεργατισμός δεν θα πρέπει να
αφεθεί να μετατραπεί σε έναν ακόμη
εμπορικό και απρόσωπο οργανισμό
που θα έχει ως μοναδικό γνώμονα το
κέρδος.
Μας ανησυχεί το γεγονός ότι κάθε τι
δικό μας, προσπαθούμε αρχικά να
αλλοιώσουμε τον χαρακτήρα του, να το
συρρικνώσουμε και στη συνέχεια ως
αδηφάγα να το καταβροχθίσουμε χωρίς
να μας νοιάζουν οι συνέπειες και ποιους θα παρασύρουν.
Και σε όσους ισχυρίζονται πως αντιτασσόμαστε στην εξέλιξη του συνεργα-

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

Για να πετύχει το εγχείρημα, οι ενέργειες θα πρέπει να περιστρέφονται σε πέντε κινητήριους άξονες

1 Η ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης δίδοντας
έμφαση στην δημιουργία ισχυρού κράτους πρόνοιας

2 Η ισχυροποίηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
3 Η προώθηση ξεκάθαρων πολιτικών κατά τρόπο που να αποτρέπονται κρίσεις που να κλονίζουν την εμπιστοσύνη των
πολιτών προς του Ευρωπαϊκούς θεσμούς [κρίση χρέους στην
Ελλάδα, τραπεζικό κούρεμα στην Κύπρο]

4 Δημιουργια Ευρωπαϊκής ομπρέλας ασφάλειας και άμυνας
για τα κράτη μέλη
5 Δημιουργία υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαικής Ένωσης
που θα χειρίζεται τα κρίσιμα και ζωτικά θέματα
Με άλλα λόγια, ήλθε η ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τολμήσουν
να κάνουν το αποφασιστικό άλμα ή αν θέλετε την υπέρβαση για
οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό στο
έθνος – κράτος.
Οι κύριοι Μακρόν και Γιούνγκερ έχουν κάθε λόγο να πρωτοστατήσουν στην εκκίνηση αυτής της φιλόδοξης πορείας δίδοντας
λάμψη στο κοινό Ευρωπαϊκό όραμα το οποίο τα τελευταία χρόνια άρχισε να ξεθωριάζει. Σαυτό το διαμορφούμενο σκηνικό,
Κύπρος και Ελλάδα οφείλουν να διαδραματίσουν τον δικό τους
ρόλο για να στεφθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημα, το οποίο αν
τελεσφορήσει θα αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμο για τις δύο
χώρες, οι οποίες κινούνται σε οικονομικά – γεωστρατηγικά
μονοπάτια πολύ λεπτών ισορροπιών.

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)

τισμού απαντούμε πως και
βέβαια
οφείλουμε να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό αλλά ο εκσυγχρονισμός μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την

• Ο συνεργατισμός δεν θα πρέπει
να αφεθεί να μετατραπεί σε έναν
ακόμη εμπορικό και απρόσωπο
οργανισμό που θα έχει ως
μοναδικό γνώμονα το κέρδος
κοινωνική προσφορά. Δεν αναιρεί το
ένα το άλλο φτάνει να μην υπάρχουν
πίσω από τα κεφάλια μας αλλότριοι
λόγοι που να εξυπηρετούν συμφέροντα
και άνομα παιγνίδια.
Η κοινωνία αξιώνει όπως ο συνεργατισμός διατηρήσει αλώβητο τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

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

τεχνοκράτες των Βρυξελλών
και τους ηγέτες στα κράτη
μέλη, οφείλουν να ξεκινήσουν
ένα ευρύ διάλογο εφόλης της
ύλης για επανακοθορισμό των
επόμενων βημάτων της νέας
Ευρωπαικής πορείας. Ασφαλέστατα, από αυτό τον διάλογο
δεν μπορεί να απουσιάζει η
οργανωμένη κοινωνία των
πολιτών και οι φορείς των
εργαζομένων.

ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: Να διατηρηθεί αλώβητος
ο Κοινωνικός του χαρακτήρας
Ήταν απερίσπαστο κομμάτι του τόπου
αφού κάθε ΣΠΙ έκρυβε πίσω του μια
ολόκληρη ιστορία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η κοινωνία αξιώνει όπως ο συνεργατισμός ξαναβρεί τον χαμένο του εαυτό
και να ανακτήσει την κοινωνική του
διάσταση διατηρώντας τη φιλική και
αρμονική σχέση που διατηρούσε με
τους πολίτες.
Να υπενθυμίσουμε πως τις αρχές του
έτους το Capital Finance International
ένα έγκριτο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό με έδρα το Λονδίνο, βράβευσε τη συνεργατική κεντρική
τράπεζα με το βραβείο «Best Social
Impact Bank» η οποία πρόκειται για μία
τιμητική διάκριση άρρηκτα συνδεδεμένη
με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
του Συνεργατισμού και τη διαχρονική
προσφορά του προς τον άνθρωπο, την
κοινωνία και τον πολιτισμό.
Οφείλουμε όλοι λοιπόν να εργαστούμε
μεθοδικά για να διατηρήσουμε την κληρονομιά που μας παρέδωσαν οι προκάτοχοι μας δηλαδή έναν δυνατό συνεργατισμό που να αγκαλιάζει με θέρμη
τους συμπολίτες μας τεκμηριώνοντας
πως το βραβείο που πήραμε, λίγους
μήνες προηγουμένως δεν θα έχει ημερομηνία λήξης.

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
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Συλλογικές Συμβάσεις

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ
ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο

ι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
που επικρατούν στην Κύπρο
στην μεταμνημονιακή εποχή θεωρούνται καθόλα ευνοϊκές για ικανοποίηση των εργατικών διεκδικήσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ανανέωσηση των συλλογικών συμβάσεων. Ήδη σε ορι-

ση παρεμφερών ωφελημάτων στη
βάση των αντοχών της οικονομίας
και των δυνατοτήτων της κάθε
επιχείρησης, πρόσθεσε. Οι οικονομικές συνθήκες είναι ακόμη εύθραστες και σε καμμιά περίπτωση δεν
θέλουμε νε επιβαρύνουμε την οικονομία χωρίς τεκμηριωμένα επιχει-

• Σταδιακή ανάκτηση των απωλεσθέντων εισοδημάτων κατά
την περίοδο της κρίσης διεκδικεί το συνδικαλιστικό κίνημα
• Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας
ευνοούν την ικανοποίηση των εργατικών αιτημάτων
• Θύελλα αντιδράσεων για τη στάση του υπουργού Οικονομικών
στη Συμφωνία – Πλαίσιο στον ευρύ δημόσιο τομέα
σμένους κλάδους του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας οι συλλογικές
συμβάσεις
ανανεώθηκαν
συναινετικά με ανάκτηση μέρους
των μισθών και των ωφελημάτων
που απωλέσθηκαν στην περίοδο
της κρίσης.
Προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και όλα δείχνουν
ότι θα αποτραπούν συγκρούσεις
και τριβές που θα υπονομεύσουν
την εργασιακή ειρήνη σε μια περίοδο που η οικονομία καταγράφει
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Πρωταρχική διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η σταδιακή επανάκτηση των εισοδημάτων που απωλέσθηκαν κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Με δεδομένους τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ήλθε η ώρα να
δικαιωθούν οι θυσίες των εργαζομένων οι οποίοι σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης, σημείωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας.
Πολιτευόμαστε με σύνεση και
υπευθυνότητα
διεκδικώντας
μισθολογικές αυξήσεις και βελτίω-

ρήματα. Πιστεύουμε ότι ήλθε ή ωρα
της επαναφοράς των μισθών στα
προ της κρίσης επίπεδα και προς
την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε

με καλή πίστη μακριά από αντιπαραθέσεις που πυροδοτούν εντάσεις
. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν
πρόκειται να ανεχθούμε πρακτικές
που θα φρενάρουν την πορεία για
αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης
και δεν θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να πάρουν αυτό που διακαιούνται από την οικονομική
ανάπτυξη.
Όλα δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης ξεπερνούν κάθε προσδοκία
γεγονός που επισήμαναν αρκετές
φορές τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
υπουργός Οικονομικών. Αξιοσημείωτη είναι η πρόσφατη αξιολόγηση των διεθνών οίκων που προβλέπουν μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικου προιόντος, ΑΕΠ, κατά
μέσο όρο 3% την περίοδο 20172020, κατέληξε.
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ΥΠΟΣΚΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Κι ενώ η πορεία των διαπραγματεύσεων για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα
προχωρεί, εντελώς αναίτια και ατεκμηρίωτα ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης αντιτίθεται στην παραχώρηση μισθολογικής αύξησης και μείωσης των αποκοπών πάνω στους μισθούς ναρκοθετώντας τη Συμφωνία – Πλαίσιο που επιτεύχθηκε και
υπογράφτηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους.
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας αρνητικά στις
συντεχνίες που επιζητούν εντατικοποίηση του διαλόγου για εξεύρεση τελικής συμφωνίας, προτάσσει ως
δικαιολογία «την ανάγκη διατήρησης ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού και την υποχρέωση της ορθής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης» τονίζοντας ότι «το συντεχνιακό αίτημα για παραχώρηση
μισθολογικών αυξήσεων ή για μείωση του ποσοστού
της μόνιμης κλιμακωτής μείωσης των απολαβών δεν
μπορεί να ικανοποιηθεί στο παρόν στάδιο». Οι συντεχνίες υποδεικνύουν ότι «η υπουργική προσέγγισή βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμφωνία πλαίσιο που από
κοινού υπογράψαμε». Στην επιστολή που απέστειλαν
πρόσφατα στον κύριο Γεωργιάδη οι γενικοί γραμματείς των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ ζητούν συνάντηση
«για συζήτηση, ώστε να υπάρξει ομαλή κατάληξη».
Ο υπουργός Οικονομικών δηλώνει ετοιμότητα να ικανοποιήσει μόνο το αίτημα για εφαρμογή και στους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, των ρυθμίσεων που
αφορούν την υπερωριακή αποζημίωση και για άλλα
επιδόματα, όπως αυτά έχουν εφαρμοστεί στον δημόσιο από την 1η
Μαρτίου 2017.
Όσον αφορά το άλλο, ιδιαίτερα ευαίσθητο, ζήτημα της σύστασης ταμείου
προνοίας για τους νεοεισερχόμενους
οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο
σχέδιο σύνταξης, που το συνδικαλιστικό κίνημα θέτει τα τελευταία χρόνια, ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει
ότι σύντομα θα ολοκληρώσει τις
προτάσεις του και θα ακολουθήσει
διάλογος. Όπως αναφέρει στην επιστολή, το σχέδιο θα έχει αναδρομική
ισχύ, διαβεβαιώνοντας ότι «η ολιγόμηνη καθυστέρηση δεν θα είναι σε
βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Αναστάτωση στους εργαζομένους των Ημικρατικών Οργανισμών και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα πυροδότησε η τοποθέτηση του υπουργού
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θα δοθούν μισθολογικές αυξήσεις,
κατά παράβαση της Συμφωνίας - Πλαίσιο που υπογράφτηκε
τον Ιανουάριο 2017 μεταξύ του υπουργείου και των συντεχνιών

Σ

υνάντηση με την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε την Δεύτερα 11 Σεπτεμβρίου η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Κύπρου – ΣΕΚ με επικεφαλής τoν γενικό
γράμματα της Ομοσπονδίας και μέλος
της γενικής γραμματείας της ΣΕΚ Ελισαίο Μιχαήλ.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΙΥΚ – ΣΕΚ,
χαιρέτισε τη δημιουργία της Υπηρεσίας
και τόνισε τη σημασία όπως οι εργαζόμενοι προβαίνουν σε καταγγελίες σε
περιπτώσεις παραβιάσεων της νομοθεσίας. Παράλληλα δήλωσε πως η ΣΕΚ
επιθυμεί τη στενή συνεργασία με την
Υπηρεσία Επιθεωρητών και θα συμβάλει με όλα τα μέσα που διαθέτει να ενισχύσει το έργο τους.
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Άντης
Αποστόλου ενημέρωσε για τον τρόπο
λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς και
τους σκοπούς και στόχους της. Συμφώνα με τον κύριο Αποστόλου, στο

Η όλη στάση του υπουργού Οικονομικών πυροδοτεί κλίμα έντασης με τις
κλαδικές συντεχνίες των Ημικρατικών και των Ωρομίσθιων Κυβερνητικών να μελετούν τα επόμενα βήματα
αντίδρασης μη αποκλειομένων και των δυναμικών
κινητοποιήσεων για διεδίκηση των δίκαιων αιτημάτων
τους.

Εγρήγορση Ομοσπονδίας ιδιωτικών ΣΕΚ
ενάντια στις νομοθετικές παραβάσεις
παρόν στάδιο η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 17 άτομα παγκύπρια, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τους προσεχείς μήνες. Σκοπός και
στόχος της είναι η πραγματοποίηση
συστηματικότερων, συχνοτέρων και
αποτελεσματικότερων ελέγχων σε
χώρους εργασίας για τήρηση 29 εργα-

√ Συνάντηση ΟΙΥΚ – ΣΕΚ με
την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων
τικών νομοθεσιών και η προστασία
των εργαζομένων από τυχόν αυθαιρεσίες που γίνονται από τους εργοδότες
τους. Οι επιθεωρητές σύμφωνα με τις
εξουσίες που τους παρέχει η σχετική
νομοθεσία, έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβίαση

των νομοθεσιών να επιβάλουν διοικητικά πρόστιμα προς τους παρανομού-

ντες εργοδότες.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει την τακτική επικοινωνία και τις επαφές της με την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων της οποίας το
έργο θεώρει πολύ σημαντικό στη διαφύλαξη των εργατικών δικαιωμάτων.
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ΚAΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Με Οδηγία της Ε.Ε

Δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού
αφαλιστικού προϊόντος
• Η Οδηγία θα τεθεί σε άμεση ισχύ μετά
την έγκρισή του από το Ευρωκοινοβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σ

αφή ενημέρωση θα πρέπει να έχει ο ευρωπαίο
καταναλωτής σε ό,τι αφορά στην ασφαλιστική
κάλυψη που έχει αγοράσει. Αυτό προνοείται σε νέα
Οδηγία της Ευρωπαικής Ένωσης η οποία θα εφαρμοστεί σύντομα. Προς τούτο, θα υπάρχει έντυπο πληροφοριών που θα πρέπει να συνοδεύει εφεξής κάθε
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το περιεχόμενο
• Κάθε Ευρωπαίος
του εντύπου είναι
πολίτης θα μπορεί
αυστηρώς καθορισμένα μεταφέρει
νο από την Ευρωπαϊκή
τα δικαιώματα του
Ένωση και είναι το
ίδιο για όλες τις εταισε οποιοδήποτε
ρείες, σε όλα τα
κράτος - μέλος,
κράτη-μέλη.

Το έντυπο περιλαμβάνει περιληπτική παρουσίαση της ασφαλιστικής
κάλυψης, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητή
από όλους τους ασφαλισμένους. Το έγγραφο είναι
λεπτομερώς σχεδιασμένο
και τυποποιημένο από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνον ως προς το είδος της
πληροφορίας που θα παρέχει αλλά και ως προς τον
τρόπο με τον οποίο θα την παρέχει. Οι πληροφορίες
που περιέχει αφορούν το είδος της ασφάλισης, σε τι
ασφαλίζεται, σε τι δεν ασφαλίζεται, ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην κάλυψη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, πότε και πώς θα πληρώνει,
πότε θα αρχίζει και πότε θα λήγει η κάλυψη και τέλος
πώς θα μπορεί να ακυρώνει τη σύμβαση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να
εναρμονίσει την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά
και να ενισχύει την αποταμίευση με βάση ενιαίους
κανόνες, προωθεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού
ασφαλιστικού προϊόντος (Pan European Personal
Pensions - PEPP). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ομοιομορφία της ευρωπαϊκής αποταμίευσης μέσω
του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού
προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα
είναι και οι κανόνες διανομής τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού
προϊόντος με ευρωπαϊκό διαβατήριο, τα δικαιώματα
του οποίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να τα
μεταφέρει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, έχει τη
μορφή κανονισμού και αναμένεται να τεθεί σε άμεση
ισχύ μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, χωρίς, δηλαδή να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος και διαδικασία ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.
Με τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να καταδείξει τη σημασία που έχει η προώθηση
της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά
ταμεία, ακόμη και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες,
προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική αποταμίευση σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση κανονισμού PEPP
συνοδεύεται από σύσταση της επιτροπής για τη
φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Να
σημειωθεί ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας
μεταξύ 25 και 59 ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για
κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Η προσφορά είναι
συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα
άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Οι ενέργειες της ΣΕΚ για περιορισμό της ακρίβειας
και της αισχροκέρδειας άρχισαν να αποδίδουν καρπούς

Σ

υγκεκριμένη εισήγηση προς
αρμόδιους φορείς για να καθορίσουν ανώτατη τιμή πώλησης σε
προϊόντα στις κλειστές αγορές,
υπέβαλε το υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).
Η κίνηση αυτή ικανοποιεί πάγιο
και διαχρονικό αίτημα της ΣΕΚ για

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

να ρυθμιστούν οι τιμές στις κλειστές αγορές, όπως είναι π.χ. τα
κυλικεία στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα νοσοκομεία, στα γήπεδα, οι χρεώσεις στους χώρους
στάθμευσης κλπ., όπου κατά κανόνα παρατηρείται ακρίβεια και
αισχροκέρδεια.

προτείνεται ο καθορισμός ανώτατης τιμής πώλησης στα προϊόντα
εμφιαλωμένου νερού μισού λίτρου,
ενός είδους αρτοποιήματος και του
Κυπριακού καφέ μέσα στους όρους
ανάθεσης / διαχείρισης των κιλικίων των σωματείων τους. Μέχρι
στιγμής, ανταποκρίθηκαν ο ΓΣΠ
και ο ΓΣΟ. Ο ΓΣΠ ενημέρωσε ότι έχει
εφαρμόσει όλες τις εισηγήσεις που

νες, στους προσφοροδότες δίδεται
τιμοκατάλογος υπογεγραμμένος
από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου και παρόλες τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι
των κυλικείων, οι τιμές είναι οι
ίδιες και / ή χαμηλότερες σε αρκετές περιπτώσεις των άλλων σταδίων και περιπτέρων που λειτουργούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

• Υπουργικές προσπάθειες ρύθμισης των τιμών
στις κλειστές αγορές
• Να καθοριστεί ανώτατη τιμή πώλησης για το νερό,
τον κυπριακό καφέ και ένα είδος αρτοποιήματος
περιέχονται στην επιστολή της
Υπηρεσίας, η οποία τους βρίσκει
απόλυτα σύμφωνους. Ο ΓΣΟ επιβεβαίωσε ότι οι τιμές είναι ελεγχόμε-

Σημειώνεται ότι δεν έχει ληφθεί
καμιά απάντηση στις υπόλοιπες
επιστολές που απέστειλε ο ΥΕΕΒΤ
και θα σταλεί υπενθύμιση.»

Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη
συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών που συνήλθε υπό τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη.
Στα πρακτικά της συγκεκριμένης
σύσκεψης στην οποίαν έλαβαν
μέρος υπηρεσιακοί παράγοντες και
όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που
μετέχουν στη Συμβουλευτική Καταναλωτών, τονίζονται για το θέμα
των κλειστών αγορών τα εξής: «Ο
υπουργός ενημέρωσε αναφορικά με
το θέμα των κλειστών αγορών.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της
προσπάθειας ρύθμισης του ύψους
των τιμών βασικών προϊόντων
που πωλούνται σε αθλητικούς και
άλλους χώρους, στα αεροδρόμια,
λιμάνια και νοσοκομεία αποστάληκαν στις 23/1/2017 από τον
υπουργό ΕΕΒΤ επιστολές προς τους
υπουργούς Παιδείας, Μεταφορών,
Υγείας και Πρόεδρο ΚΟΑ με εισήγηση τον καθορισμό ανώτατης
τιμής πώλησης στα προϊόντα
εμφιαλωμένου
νερού
μισού
λίτρου, ενός είδους αρτοποιήματος και του Κυπριακού καφέ.
Ο ΚΟΑ απάντησε ότι
στους
χώρους που βρίσκονται υπό τη
δικαιοδοσία του, μέσω των όρων
της συμφωνίας ανάθεσης, παρέχεται δεσμευτικός κατάλογος για τα
προϊόντα που πωλούνται και οι
τιμές είναι χαμηλές. Σε συνέχεια
των προηγούμενων επιστολών,
προωθήθηκαν από την Υπηρεσία
στις 2/5/2017 επιστολές προς τα
σωματεία των κυριότερων αθλητικών χώρων (ΓΣΠ, ΓΣΟ, Νέο Στάδιο
ΓΣΖ, Αντώνης Παπαδόπουλος,
Τάσου Μάρκου) οι οποίοι είναι
εκτός δικαιοδοσίας του ΚΟΑ, όπου

Η ΣΕΚ
Η ΣΕΚ εδώ και αρκετά χρόνια, (το θέμα πρωτοσυζητήθηκε στη Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών το 2005), προσπαθεί να πετύχει την
υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που θα περιορίσουν την
ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στις κλειστές αγορές.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 και στις 26 Οκτωβρίου 2016 με επίσημες
ανακοινώσεις αφού διαπίστωνε πως, «θερίζει η ακρίβεια στις κλειστές
αγορές» καλούσε το κράτος να παρέμβει και να προστεατεύσει τους
κατανλωτές.
Το Σεπτέμβρη του 2016 συγκεκριμένα γράφαμε τα εξής: «Υπάρχει σοβαρή ακρίβεια και αισχροκέρδεια στις κλειστές αγορές, όπως είναι π.χ. τα
κυλικεία στα γήπεδα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια κλπ.
Η διαπίστωση αυτή είναι απόλυτα ακριβής και όχι αυθαίρετη, αρκεί να
σκεφθεί κάποιος πως σε κάποια από τα γήπεδα ποδοσφαίρου που
εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποτηράκι νερό, αμφιβόλου
ποιότητας, πωλείται προς ένα ευρώ.
Τέτοιου είδους ακρίβεια και τέτοιες τιμές υπάρχουν και σε άλλες κλειστές αγορές, γι’ αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να
παρέμβουν και να προστατεύσουν τους καταναλωτές που πληρώνουν
το νερό – και όχι μόνο – σε τιμές χρυσού.
Το θέμα δεν είναι καινούργιο αλλά χρονολογείται. Μάλιστα από το
2005 ήταν ενώπιον του υπουργείου Εμπορίου από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών. Δυστυχώς παρά την κοινή απαίτηση του Καταναλωτικού Κινήματος να μπει μια τάξη και να υπάρξει
έλεγχος κάποιων τιμών – προϊόντων πλατιάς κατανάλωσης – στις
κλειστές αγορές, το θέμα αφέθηκε να χρονίζει.
Τελικά παραπέμφθηκε στις γνωστές ελληνικές καλένδες, αλλά σήμερα
επανεμφανίζεται δυναμικά μπροστά μας. Βέβαια αυτού του είδους η
ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο στα γήπεδα, αλλά και στα αεροδρόμια, σε
κινηματογράφους, αλλά και σε χώρους στάθμευσης που λειτουργούν
απόλυτα μονοπωλιακά.
Η ΣΕΚ επαναφέρει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα
και αναμένει από τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη
και τις Υπηρεσίες του υπουργείου του να το χειρισθούν, προς
όφελος του καταναλωτικού κοινού, γιατί άλλο ελεύθερη
αγορά και άλλο ασυδοσία.»
Σήμερα οι κινήσεις του υπουργείου και του υπουργού Γ. Λακκοτρύπη είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ως τέτοιες χαιρετίζονται.
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Η Ελλάδα κατέχει την Ευρωπαϊκή
πρωτιά στην αυτοαπασχόληση

Σ

χεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους στην Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενος, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ και σαφώς
υψηλότερο από τη Ιταλία, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει η Ελλάδα Σύμφωνα με τα
νεότερα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας [Eurostat] για
το 2016, στην Ελλά• Στη 12η θέση
δα το 29% των εργαβρίσκεται η Κύπρος
ζόμενων είναι αυτο• Τα χαμηλότερα ποσοαπασχολούμενοι –
στά καταγράφηκαν
δηλαδή σχεδόν ένας
στους τρεις – ποσοστη Δανία
στό υπερδιπλάσιο
σε σχέση με το μέσο
όρο των 28 κρατών-μελών, που είναι 14%.
Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία, όπου το
ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων φτάνει στο 21%
του συνόλου των εργαζόμενων, ενώ τρίτη είναι η
Πολωνία με 18%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία,
όπου μόλις το 8% της αγοράς εργασίας αποτελείται
από αυτοαπασχολούμενους. Ακολουθούν η Γερμανία,
η Εσθονία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, όλες με
9%.
Στη Γαλλία, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων
ανέρχεται στο 11%.
Συνολικά στην ΕΕ καταγράφηκαν 30,6 εκατομμύρια
αυτοαπασχολούμενοι. Εξ αυτών εφτά στους δέκα δεν
έχουν ούτε έναν υπάλληλο. Περισσότεροι από δύο
στους τρεις είναι άνδρες.

• Kαταγγελίες Συνδέσμου Δανειοληπτών

«Καινοτόμες» τραπεζικές παγίδες στους δανειολήπτες

Ο

ι τράπεζες έχουν εφεύρει νέα
τεχνάσματα στην προσπάθεια
τους να παγιδεύσουν εκ νέου τους
δανειολήπτες, κατήγγειλε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Προστασίας
Δανειοληπτών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ).
Παρά τη θέσπιση Νόμων, Κανονισμών και Οδηγιών, οι τράπεζες
εξακολουθούν να περιλαμβάνουν
σε νέες δανειακές συμβάσεις,
όρους που παγιδεύουν τους δανειολήπτες και προσδίδουν σε αυτές
υπέρμετρα δικαιώματα υποστηρίζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.
Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι το
δικαίωμα μονομερούς τερματισμού
της δανειακής σύμβασης και η
απαίτηση άμεσης αποπληρωμής
του υπολοίπου όταν συμβεί «γεγονός έκτακτης φύσης», που επηρεάζει την ικανότητα της τράπεζας να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις της,
αποτελεί όρο «παράνομο και καταχρηστικό», όπως επίσης και το
δικαίωμα τροποποίησης όλων ή
οποιωνδήποτε όρων αναφορικά με
την αποπληρωμή του δανείου.
Ακόμα, το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ποσού της κάθε δόσης
σε περιπτώσεις διαφοροποίησης
του επιτοκίου ή προπληρωμών ή
χρεώσεων εξόδων, χωρίς ειδοποίηση στον δανειολήπτη, αποτελεί
επίσης όρο παράνομο και καταχρηστικό.
Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ είναι
επίσης παράνομος και καταχρηστικός ο όρος με βάση τον οποίο
όταν το EURIBOR είναι μικρότερο
του μηδενός, θα θεωρείται ότι είναι
μηδέν για τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άλλοι όροι, που σύμφωνα με τον
Σύνδεσμο είναι παράνομοι και
καταχρηστικοί, είναι

Α

νοδικά κινείται η απασχόληση στην
Κύπρο, κυρίως λόγω της θεαματικής αύξησης του τουριστικου ρεύματος
. Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο του
2017, σε σύγκριση με το πρώτο του
χρόνου και κατά 3,0% σε σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2016.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση
με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά
3,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.
Τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ. Ο αριθμός των
εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,4% στην
Ευρωζώνη, το ίδιο και στην ΕΕ28 το
δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση
με το προηγούμενο.
Εξάλλου, καθοδικά κινήθηκε ο αριθμός
των κενών θέσεων αφού μειώθηκε κατά
681 (-20,09%), σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, όταν αριθμούσαν 3.389.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι κενές
θέσεις αριθμούσαν 2.708. Κενή θέση
ορίζεται αυτή που έχει κοινοποιηθεί

5

√ Παράνομες και καταχρηστικές ρήτρες
στα δανειακά συμβόλαια
(α) Η δέσμευση του δανειολήπτη
ότι χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της τράπεζας, δεν θα
πωλεί, ενοικιάζει, μεταβιβάζει ή με
οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει όλα ή
ουσιαστικό μέρος των εισοδημάτων ή περιουσιακών του στοιχείων, με πρόνοια για τέτοιες ενέργειες κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
(β) Η δέσμευση του δανειολήπτη να
παραχωρεί επιπρόσθετη εξασφάλιση εάν κατά την κρίση της τράπεζας η οικονομική του κατάσταση
έχει χειροτερεύσει ή το δάνειο δεν
είναι πλέον ικανοποιητικά εξασφαλισμένο ή εάν δικαιολογείται
¨υπό άλλες περιστάσεις¨.
(γ) Το δικαίωμα της τράπεζας να
τερματίσει και να απαιτήσει άμεση
εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου εάν ο δανειολήπτης ή ο
εγγυητής του αποβιώσει ή καταστεί νοητικά ανίκανος.

Σε ανοδική τροχιά η απασχόληση
με κινητήριο μοχλό τον τουρισμό
εκτός της επιχείρησης, δηλαδή ο επιχειρηματίας ενεργά αναζητά υποψήφιο
για πλήρωσή της.

μηνο ήταν 0,8%, ενώ το προηγούμενο
ήταν 1,1% και το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2016 ήταν 1,0%.

Κατά οικονομική δραστηριότητα η
μεγαλύτερη μείωση κενών θέσεων
παρουσιάζεται στην τουριστική-επισιτιστική βιομηχανία με -60,95%. Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή αύξηση των

Περιορισμένη αύξηση καταγράφεται
και στις ώρες απασχόλησης των
Κυπρίων. Το σύνολο ωρών απασχόλη-

• Γύρω στις 3.000 νέες θέσεις
εργασίας στο Β τρίμηνο
του τρέχοντος έτους
κενών θέσεων, 486,36%, στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
Τα στοιχεία με τις κενές θέσεις ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο του 2017 παρατηρήθηκε μείωση 690 θέσεων ή -20,31%. Το συνολικό
ποσοστό κενών θέσεων το δεύτερο τρί-

σης ήταν 151.512 ώρες (2ο τρίμηνο
2017) από 142.086 (1ο τρίμηνο). Το
σύνολο των ωρών εργασίας των υπαλλήλων αυξήθηκε στις 179.627 από
169.675 (1ο τρίμηνο). Αντίθετα, στο
σύνολο των αυτοτελώς εργαζομένων

(δ) Η απαίτηση της τράπεζας για
υπογραφή ένορκης δήλωσης σύμφωνα με την οποία ο δανειολήπτης
δεν κατέχει και δεν δικαιούται ή
νομιμοποιείται σε οποιαδήποτε
άλλη ελεύθερη ακίνητη περιουσία
είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
(ε) Η απαίτηση της τράπεζας σε
περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, να θεωρείται σαν τελεσίδικη
μαρτυρία για το οφειλόμενο ποσό,
σχετικό πιστοποιητικό της τράπεζας.
(στ) Η απαίτηση της τράπεζας να
υπογράφεται δήλωση από τον
δανειολήπτη στις περιπτώσεις
διευθέτησης αγωγών σε ξένο νόμισμα, ότι «ενημερώθηκε για τους
συναλλαγματικούς και επιτοκιακούς κινδύνους αναφορικά με τη
μετατροπή σε ευρώ και ότι αναγνωρίζει ως οφειλόμενο το υπόλοιπο που ισχυρίζεται η τράπεζα».

καταγράφει αμελητέα μείωση από τις
28.115 ώρες (1ο τρίμηνο) σε 27.589 (2ο
τρίμηνο).
Εξάλλου, με ανοδική ταχύτητα κινήθηκε
η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, με τους εργοδοτούμενους να
αριθμούν 66.988 άτομα (2ο τρίμηνο
2017). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2016, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 2.254 άτομα ή 3,48%.
Στη γενική κυβέρνηση οι απασχολούμενοι αριθμούσαν 61.089
άτομα και στις εταιρείες
και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση
5.899 άτομα (περιλαμβάνονται ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, ΑΛΚ,
ΧΑΚ, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως κ.λπ.).
Συγκρίνοντας τα στοιχεία
με το 2ο τρίμηνο του περσινού χρόνου αύξηση παρουσιάζεται
στην κεντρική κυβέρνηση κατά 2.370
άτομα ή 4,35% (δημόσιο, εκπαίδευση,
στρατός ωρομίσθιοι κ.λπ.). Η αύξηση
της απασχόλησης στην κεντρική κυβέρνηση αποδίδεται κυρίως στις προσλήψεις εποχιακού προσωπικού.
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Πληρωμές Σχεδίου Αλληλοβοήθειας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Η

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ενημερώνει ότι έχουν
γίνει οι πιο κάτω πληρωμές από το

Σχέδιο Αλληλοβοήθειας του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού για το έτος

2016 και για το έτος 2017 μέχρι σήμερα,
στους νόμιμους κληρονόμους συναδέλ-

φων που απεβίωσαν και δεν είχε τερματιστεί η απασχόλησης τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ω.Κ.Π. - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2016
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ

Α.Κ.Α.

ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΠΟΣΟ

€

ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

ΕΤΟΣ

1

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

390966

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 38,351.88

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2016

2

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

427804

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,269.45

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2016

3

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

264141

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,900.44

ΜΑΡΤΙΟΣ

2016

4

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

372975

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 43,692.21

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2016

5

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

376380

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,779.77

ΜΑΙΟΣ

2016

6

ΕΛΕΝΗ ΖΕΥΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

461510

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,810.55

ΙΟΥΝΙΟΣ

2016

7

ΑΔΑΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

254059

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,790.03

ΙΟΥΛΙΟΣ

2016

8

ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

479201

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,595.09

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2016

ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

268694

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,595.09

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2016

10

9

ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΧΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

335256

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 43,543.44

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2016

11

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

485865

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 43,543.44

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2016

12

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

275347

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 42,312.24

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016

13

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

502404

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 42,312.24

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016

€ 552,495.87
ΣΧΕΔΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ω.Κ.Π. - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017
Α/Α

ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΠΟΣΟ

1

ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

293800

Α.Κ.Α.

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 36,989.87

€

ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΤΟΣ

2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

272990

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 36,989.86

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2017

3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

315602

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,115.55

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017

4

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

470943

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,115.55

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017

5

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

270243

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,772.19

ΜΑΡΤΙΟΣ

2017

6

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

564744

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 37,772.19

ΜΑΡΤΙΟΣ

2017

7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

280777

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 43,189.47

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2017

8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

218434

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 43,189.47

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2017

9

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

418549

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,410.41

ΜΑΙΟΣ

2017

2017

10

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

283981

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,410.41

ΜΑΙΟΣ

2017

11

ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

321030

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,502.75

ΙΟΥΝΙΟΣ

2017

12

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΝΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡ. ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

383340

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,502.75

ΙΟΥΝΙΟΣ

2017

13

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

361613

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,605.35

ΙΟΥΛΙΟΣ

2017

14

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΛΛΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

289096

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,605.35

ΙΟΥΛΙΟΣ

2017

15

ΣΑΛΩΜΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

388145

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,425.80

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2017

16

ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

331979

ΕΜΒΑΣΜΑ

€ 44,425.80

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2017

ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

€ 666,022.77

Η

ΑΤΗΚ προειδοποιεί για
νέο σοβαρό περιστατικό
που αφορά προσπάθειες
παραπλάνησης των πελατών της, αλλά και του κοινού
γενικά, από επιτήδειους από το εξωτερικό, οι οποίοι διενεργούν κλήσεις μέσω
της γνωστής εφαρμογής Viber, φωνητική επικοινωνία πρωτοκόλλου διαδικτύου VoIP, προς ανυποψίαστους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας.

ΑΤΗΚ: Νέα απάτη μέσω Viber

Πως δρουν οι επιτήδειοι – Πώς να τους αντιμετωπίσετε

Οι κακόβουλες ενοχλητικές κλήσεις
εμφανίζουν ως καλούντα αριθμό τον
+923ΧΧΧΧΧ6070, ο οποίος παρουσιάζεται να ανήκει στο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας του Πακιστάν, αλλά ενδεχομένως να πρόκειται και για πλασματικό αριθμό που συνήθως αλλάζει ή
μετακυλύεται σε άλλο, κάτι που αποτελεί μια συνήθη τακτική σε παρόμοια
περιστατικά απάτης.
Σύμφωνα με το σενάριο του νέου περιστατικού απάτης, οι επιτήδειοι μιλώντας σε «σπαστά» αγγλικά, συστήνονται σαν μηχανικοί του CytaVoda Call
Centre, επικαλούνται δήθεν διαγωνισμό
και προσφέρονται να βοηθήσουν σε
δήθεν αναγνώριση του πελάτη. Ζητούν
την αφαίρεση της κάρτας SIM και γνωστοποίησης του 19ψήφιου έως
20ψήφιου κωδικού της SIM Card (ICCID
Number).
Με αυτό τον τρόπο επιχειρούν να πετύχουν τη συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών, με στόχο να

αποκτήσουν τον έλεγχο στην υπηρεσία
του πελάτη στόχου.
Ενδέχεται στη συνέχεια,παραπλανώντας να επιδιώξουν να υπερπηδήσουν

- να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες
αρχές, όπως είναι το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Αστυνομίας στους αριθμούς 22607250

√ Νέο περιστατικό απάτης τύπου SIM SWAP SCAM εντόπισε
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου [ Cyta ] η οποία συστήνει
στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό
ελέγχους ασφαλείας και να επιτύχουν
προώθηση κλήσεων του πελάτη-στόχου, σε τρίτες συνδέσεις στο εξωτερικό
ή ακόμα και την αντικατάσταση της SIM
Card από συνεργάτες τους στην Κύπρο
αποκτώντας πρόσβαση, μιμούμενοι τον
νόμιμο ιδιοκτήτη, με την μέθοδο της
κοινωνικής
μηχανικής
(social
engineering) ή του ψαρέματος (Phishing),
εκμαιεύουν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, ώστε να χρησιμοποιηθούν
για να εξαπατήσουν νόμιμες επιχειρήσεις, συνήθως τράπεζες, με σκοπό το
οικονομικό όφελος.
Συμβουλές
Η ΑΤΗΚ συμβουλεύει τους αποδέκτες
τέτοιων κλήσεων:
- να μην ανταποκρίνονται,
- να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση,
προσωπικά τους ή άλλα στοιχεία,

ή 22808200 και τη Γραμμή
Επικοινωνίας του Πολίτη
στον αριθμό 1460, καθώς και
τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα τους.

Για τη Cyta, ο αριθμός στον οποίο οι
πελάτες της μπορούν να καλούν χωρίς
χρέωση, είναι το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης 132.
Δελτία Τύπου της ΑΤΗΚ και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε, επίσης,
στην ιστοσελίδα
https://www.cyta.com.cy/press-releases

Η ΑΤΗΚ συμβουλεύει τους
αποδέκτες περίεργων
κλήσεων ή μηνυμάτων
να μην ανταποκρίνονται
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Η

αναβάθμιση και περαιτέρω
ενίσχυση της δημόσιας
τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Κύπρο έχει τεθεί σωστά
ως προτεραιότητα της πολιτείας κατά τα τελευταία χρόνια, αφού μπορεί αποδεδειγμένα να συμβάλει στην ποιοτική
αναβάθμιση του παραγωγικού
ιστού της Κύπρου, τη μείωση
της ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους μας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.
Σε πρόσφατο άρθρο του ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδής (φωτό)
αναφέρθηκε στην απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου
τον Απρίλιο του 2015 που ενέκρινε ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που αποσκοπεί
στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού και ποιοτικού συστήματος
τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το εν λόγω σύστημα θα καλύπτει μεγάλο μέρος των σημερινών αλλά και των μελλοντικών
αναγκών της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει
να διαθέτει το ανθρώπινο
δυναμικό.

Σύνδεση με τη Βιομηχανία
και την Αγορά Εργασίας
Η αναντιστοιχία γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού με τις ανάγκες και
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που παρατηρείται συχνά
στην Κύπρο δημιουργεί αναμφίβολα δυσκολίες για εξεύρεση
εργασίας, ιδιαίτερα στους
νέους μας. Δεν είναι τυχαίο
που χώρες όπως η Γερμανία
και η Αυστρία, οι οποίες έχουν
επιτυχημένα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, είναι μεταξύ των
χωρών με τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας.
Ένα από τα μέτρα που υλοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία
από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού για την άμβλυνση
αυτού του προβλήματος είναι
η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τις εργοδοτικές και
συνδικαλιστικές οργανώσεις,
διάφορους επαγγελματικούς
συνδέσμους, καθώς και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς. Η
συνεργασία αποσκοπεί στη
διερεύνηση των αναγκών της
αγοράς εργασίας σε δεξιότητες
και στην ανάλογη προσαρμογή
των προγραμμάτων της δημό-

7

Σημασία Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στην Κύπρο

σιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει το
Υπουργείο σε όλα τα επίπεδα.

Πιστοποίηση
των ΜΙΕΕΚ – Αναβάθμισή
Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στον χώρο της δημόσιας
τεχνικής και επαγγελματικής

τους. Πλέον, τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών ανώτερης
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης διετούς διάρκειας, κάτι που σημαίνει ότι η
ολοκλήρωση της φοίτησης στα
Ινστιτούτα μπορεί να τύχει
αναγνώρισης από Πανεπιστήμια, στα οποία οι απόφοιτοι

• Στρατηγική και μέτρα για την ανάπτυξη και διάδοση της
• Κερδίζει συνεχώς έδαφος η στροφή των μαθητών
στα τεχνικά επαγγέλματα

εκπαίδευσης και κατάρτισης
είναι η πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ
από τον Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Στοχεύοντας διαχρονικά
στη συνεχή αναβάθμιση του
θεσμού των ΜΙΕΕΚ και θέτοντας
ως προτεραιότητα την κατάταξη του επιπέδου σπουδών
τους σε αυτό του διπλώματος
ανώτερης
επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού υπέβαλε αιτήσεις
για την ιδρυματική καθώς και
την προγραμματική αξιολόγηση έντεκα προγραμμάτων
σπουδών των ΜΙΕΕΚ προς τον
Φορέα, ο οποίος, στις 3 Απριλίου 2017, προχώρησε στην
πιστοποίηση και αναβάθμισή
τους σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το γεγονός αυτό καθιστά τα ΜΙΕΕΚ μία
ελκυστική επιλογή για τους
αποφοίτους δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αφού και επίσημα πλέον πιστοποιείται η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο
των προγραμμάτων σπουδών

των ΜΙΕΕΚ ενδεχομένως να επιθυμούν να εγγραφούν για
περαιτέρω σπουδές.
Η πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ
αναμένεται να καλύψει το κενό
που άφησε ο τερματισμός της
λειτουργίας του Ανώτερου
Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ)
και να τα καταστήσει μία
σημαντική γέφυρα ανάμεσα
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την
αγορά εργασίας. Το γεγονός
αυτό καταδεικνύεται από τα
ήδη εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών
τους, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 85%.

Αναβάθμιση του
Συστήματος Μαθητείας
Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση και
βελτίωση του θεσμού
του
Συστήματος Μαθητείας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2015.
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
μέτρα για σύνδεση των προ-

γραμμάτων του Συστήματος
Μαθητείας με τα προγράμματα
τυπικής εκπαίδευσης των
Εσπερινών Τεχνικών Σχολών,
εξέλιξη που θα τερματίζει την
«αδιέξοδο πορεία» των αποφοίτων του Κεντρικού Κορμού
Μαθητείας. Μέσα από την
Πρόταση προωθείται επίσης η
ανάπτυξη μεγάλου αριθμού
ειδικεύσεων, οι οποίες θα προσφέρονται εκ περιτροπής στις
διάφορες επαρχίες σύμφωνα
με τη ζήτηση από τους μαθητευομένους και τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε κάθε
επαρχία, η ανάπτυξη στενότερης σχέσης με τη Βιομηχανία
και η σύνδεση των ειδικεύσεων
του Συστήματος Μαθητείας με
το Σύστημα Επαγγελματικών
Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
Με τη σταδιακή υλοποίηση των

πιο πάνω μέτρων, το Σύστημα
Μαθητείας
αναβαθμίζεται
σημαντικά. Παράλληλα, η
δυνατότητα για περαιτέρω
ακαδημαϊκή ανέλιξη δεν αποκλείεται, αφού, μέσω της επικείμενης σύνδεσης με τα προγράμματα των Εσπερινών
Τεχνικών Σχολών, προσφέρονται οι κατάλληλες δομές για
διέξοδο των αποφοίτων του
Συστήματος Μαθητείας ακόμη
και στην ανώτερη εκπαίδευση.
Ως εκ τούτου, το Σύστημα
Μαθητείας έχει τη δυνατότητα
να μετατραπεί σε ένα πολύτιμο
εργαλείο, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για την Κυπριακή
οικονομία και την κοινωνία
γενικότερα.

Πολλά και σημαντικά τα οφέλη
της Τεχνικής εκπαίδευσης
Κερδίζει σταθερά έδαφος η στροφή των νέων της
Κύπρου στην Τεχνική – Επαγγελματική εκπαίδευση.
Το Υπουργείο Παιδείας, απαριθμεί τα οφέλη για όσους επιλέξουν τον συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι
οι απόφοιτοι της Τεχνικής αποκτούν προβάδισμα έναντι των
υπολοίπων στην αγορά εργασίας.
Με στόχο την προώθηση της Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΕΚ), ετοίμασε οδηγό πλεύσης
για τους ενδιαφερόμενους, ο οποίος απαντά σε βασικά ερωτήματα. Σύμφωνα με το υπουργείο :
Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Κύπρο, αλλά και
ευρύτερα στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης, έχουν άμεσες και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο χώρο της
εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Η εκπαίδευση και
κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας, για να διασφαλίσουμε
μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό
επίπεδο ευημερίας των πολιτών. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί
από τους σημερινούς πολίτες να είναι σε θέση να συμβάλλουν
θετικά στη διαμόρφωση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων
της σημερινής πραγματικότητας
Καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση μπορεί να διαδραματίσει το σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, αφού τα τελευταία χρόνια, το πτυχίο πολλών
αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε τομείς που έχουν
ήδη κορεστεί, δεν αποτελεί πλεονέκτημα για ένταξη στην αγορά
εργασίας. Ως εκ τούτου, οι νέοι θα πρέπει να κατευθυνθούν
προς εναλλακτικούς τομείς της οικονομίας Σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης, η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση αποτελεί μια ισχυρή συνιστώσα για ανάπτυξη και
δημιουργική άμιλλα, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Το 2013, σχεδόν το 49% των 22 εκατομμυρίων εκπαιδευομένων στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση παρακολουθούσε προγράμματα ΤΕΕΚ.
Έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες όπου είναι ανεπτυγμένη η
Τεχνική Εκπαίδευση, τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά εργασίας και
η εξεύρεση απασχόλησης είναι ευκολότερη μέσω της ΤΕΕΚ.
Πρόσφατη μελέτη του Cedefop (το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) με τίτλο «Τα οικονομικά οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
για το άτομο» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις της
ΤΕΕΚ σε επίπεδο μισθών είναι αντίστοιχες με τις αποδόσεις της
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε

κατοντάδες αιτήσεις
κατακλύζουν
το
αρμόδιο
υπουργείο
εργασίας από πατέρες
που ενδιαφέρονται να
κάνουν χρήση του δικαιώματος της άδειας
πατρότητας.
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση του
συνδικαλιστικού κινήματος που για
χρόνια πολλά διεκδικούσε την ρύθμιση
νομοθεσίας που θα παρείχε το δικαίωμα και στους άνδρες να συμμετέχουν
ενεργά στην ανατροφή τους παιδιού
τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μέρος της ζωής μας
η πατρότητα
Μητέρες και πατέρες
μαζί στο πρώτο
σκίρτημα
του παιδιού
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Οι αιτήσεις
Η υποβολή της αίτησης πρέπει να
γίνει το αργότερο μέσα σε 21 ημέρες
από την ημέρα που απαιτείται το επίδομα. Ο αιτητής οφείλει πρώτα να
ενημερώσει τον εργοδότη του 15 ημέρες προηγουμένως, Η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει λάβει τα
σχετικά μέτρα για να μην υπάρξει
πρόβλημα με τον εργοδότη.
πιστοποιητικό γέννησης και γάμου ή
πιστοποιητικό συμβίωσης».
Ο πατέρας προστατεύεται από τυχόν
απόλυση κατά τη διάρκεια της 15θήμερης προειδοποίησης προς τον εργοδότη
(δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) και κατά
τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της
άδειας.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος η
«Εργατική Φωνή» επαναφέρει το συγκεκριμένο θέμα για να μπορούν να ενημερωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι
πολίτες διαχέοντας την πληροφόρηση
και στο πιο απομακρυσμένο χωριό.
Από την 1η Αυγούστου 2017, άδεια
πατρότητας μπορούν να διεκδικήσουν
όσοι άνδρες έγιναν πρόσφατα πατέρες

• Αυξημένο το ενδιαφέρον από πατέρες που επιθυμούν να συνεισφέρουν
στην ανατροφή του παιδιού τους
και η μητέρα ακόμη δεν έχει εξαντλήσει
την άδεια μητρότητας. Όσοι, λοιπόν,
έχουν νεογέννητο παιδί μπορούν να
αποταθούν στον εργοδότη τους υποβάλλοντας το αίτημά τους και ακολούθως καταθέτοντας σχετική αίτηση στο
Υπουργείο Εργασίας
για σκοπούς
παραχώρησης του επιδόματος της
άδειας, διάρκειας δύο εβδομάδων, από
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δικαιούχοι είναι όσοι τηρούν τις ασφα-

λιστικές προϋποθέσεις και όσοι πατέρες των οποίων το νεογέννητό τους
παιδί δεν θα έχει συμπληρώσει 16 εβδομάδες ζωής την 1η Αυγούστου που έχει
μπει σε ισχύ η νομοθεσία».
Η άδεια πατρότητας και το επίδομα
καταβάλλονται για δύο συνεχόμενες
εβδομάδες υπό την προϋπόθεση ότι τη
συγκεκριμένη περίοδο θα είναι και η
μητέρα με άδεια μητρότητας διότι γέννησε ή υιοθέτησε, ή απέκτησε παιδί από
παρένθετη μητέρα».

Το ύψος του επιδόματος σημείωσε
υπολογίζεται με
τον ίδιο τρόπο
που υπολογίζεται
το επίδομα μητρότητας και ανέρχεται στο 72% του
εβδομαδιαίου
ύψους της αξίας
των ασφαλιστικών μονάδων που έχει ο
δικαιούχος».
Διευκρινίζεται ότι ο πατέρας θα πρέπει
να ενημερώσει τον εργοδότη του 15
μέρες προηγουμένως. Σημείωσε ότι
«μετά την πραγματοποίηση του τοκετού
θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση με το

Η νομοθεσία μέσω της οποίας εισάγεται
ο θεσμός της άδειας πατρότητας ψηφίστηκε πριν μερικές ημέρες από τη Βουλή
και προβλέπει περιορισμένη
Η ετήσια δαπάνη για την εφαρμογή της
άδειας πατρότητας εκτιμάται στα €4,55 εκατ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

ε Παγκύπρια σύσκεψη των αντιπροσώπων μελών της ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ που
θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου
2017 στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο
θα συζητηθούν τα αιτήματα που θα
υποβληθούν για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης , στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως συμφωνήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2017 μεταξύ
της ΣΕΚ,ΠΕΟ και Κυβέρνησης.
Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου σε συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη ενημέρωσε για τις αρνητικές εξελίξεις στη
διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας
για τους εργαζόμενους στους ημικρατι-

κούς οργανισμούς, γεγονός το οποίο
όπως τόνισε, επειρεάζει το ωρομίσθιο
προσωπικό το οποίο συμπεριλαμβάνεται
στην συμφωνία πλαίσιο.
Στη συνεδρία τονίστηκε πως σε περίπτωση που αθετηθεί η συμφωνία από την
Κυβέρνηση η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ θα συστρατευθεί
με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
που εμπλέκονται σε αυτή τη συμφωνία
για δυναμική αντίδραση.
Συζητήθηκαν παράλληλα οι ενέργειες
των αρχών των Βρετανικών Βάσεων οι
οποίες υποσκάπτουν και αμφισβητούν
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
τα ωφελήματα των εργαζομένων. Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ηγεσία της
ΣΕΚ προετοιμάζεται για αντιμετώπιση
της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί η
οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την μσθοδοσία και τα ωφελήματα των εργαζομένων.
Η εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας
έχει επίσης εξετάσει τα οικονομικά και
οργανωτικά ζητήματα ενώ καθόρισε τις
μετέπειτα επαγγελματικές επιδιώξεις και
τους στόχους της Ομοσπονδίας με απώτερο στόχο την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών της.

Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας Σχολικών Εφορειών
για τα έτη 2015-2018.
Στο μεταξύ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ
με επιστολή τους στη γενική διευθύντρια
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου ενημέρωσαν ότι η ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στις σχολικές εφορείες θα γίνει με βάση τη συμφωνία
πλαίσιο που έχουν υπογράψει στις 4
Ιανουαρίου 2017 οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις με τον Υπουργό Οικονομικών
εκ μέρους της κυβέρνησης για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η συμφωνία πλαίσιο προνοεί ότι οι
αυξήσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για τα έτη 2017-2018 θα είναι
ανάλογες της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ σε σχέση με την μεταβολή του
κρατικού μισθολογίου.
Καταλήγοντας στην επιστολή οι δυο
συντεχνίες τονίζουν πως μετά την κατάληξη συμφωνίας για την ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού θα υποβληθούν τα αιτήματα για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας του προσωπικού των Σχολικών Εφορειών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ

Πρόσω ολοταχώς στην υποβολή αιτημάτων για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
√ Στις 29 Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί Παγκύπρια
Σύσκεψη των αντιπροσώπων
των ωρομισθίων μελών
της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

9
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ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μια βόλτα στην παραλία
καταπραΰνει το άγχος

ζωή δίπλα στη θάλασσα μπορεί να ωφελεί σημαντικά
την ψυχική υγεία, αναφέρουν επιστήμονες από το
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (MSU).
Αναλύοντας στοιχεία από περισσότερους από 13.000 εθελοντές από τη Νέα Ζηλανδία, ανακάλυψαν πως όσοι ζούσαν σε σπίτια που «βλέπουν» στη θάλασσα είχαν σημαντικά μειωμένες πιθανότητες να υποφέρουν από στρες.
Αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από την ηλικία, την οικονομική
κατάσταση, το φύλο και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επίπεδα του στρες, γράφουν οι
ερευνητές στο τεύχος Μαΐου της επιθεωρήσεως «Health &
Place».
Όπως εξηγούν οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας διάφορα
τοπογραφικά στοιχεία, εξέτασαν κατά πόσον μπορούσαν
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Μανώλης Γλέζος: Θέληση για ζωή, δίαιτα
και δραστηριότητα τρίπτυχο μακροζωϊας
Η
θέληση για ζωή, η δραστηριότητα και η καλή διατροφή
είναι το «μυστικό» της μακροζωίας, ανέφερε ο 95χρονος Μανώλης Γλέζος, ως διακεκριμένος
καλεσμένος στο Διεθνές συνέδριο
με θέμα «Μακροζωία ένας ρεαλιστικός στόχος».
Και οι τρεις παράγοντες είπε,
λειτουργούν κατά το ίδιο ποσοστό, με συμμετρία, και ανέλυσε
τον καθένα ξεχωριστά, με αναφορές σε προσωπικά του βιώματα. «Μην ακούς τον γιατρό, δεν
πρόκειται να πεθάνω», έγραψε
στη μάνα του το 1942 ο φοιτητής
Μανώλης Γλέζος, όταν μετά από
σοβαρή αιμόπτυση, ο γιατρός
του έδινε δυο με τρεις μέρες
ζωής.

Ζω για να εκτελώ εντολές
εκείνων που χάθηκαν

οι εθελοντές τους να βλέπουν μπλε και πράσινους χώρους
(τη θάλασσα και τα πάρκα/δάση, αντιστοίχως) από τα
σπίτια τους, τα οποία βρίσκονται στο Ουέλινγκτον - την
πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας που περιβάλλεται από
την Θάλασσα της Τασμανίας προς βορράν και τον Ειρηνικό Ωκεανό προς νότον.
Επιπλέον εξέτασαν στοιχεία για την ψυχική τους διάθεση,
τα οποία συνέλεξαν με τη βοήθεια λεπτομερών ερωτηματολογίων. Έτσι διαπίστωσαν ότι η θέα της θάλασσας
ασκούσε ισχυρή κατευναστική δράση, ενώ η θέα των πράσινων χώρων δεν φάνηκε να είναι εξίσου χαλαρωτική. Η
διαφορά αυτή ίσως οφείλεται στο ότι δεν έγινε διαχωρισμός ανάμεσα στους χώρους φυσικού από τους χώρους
τεχνητού πρασίνου, δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ
Άμπερ Πήρσον, επίκουρη καθηγήτρια Γεωγραφίας της
Υγείας στο MSU. «Οι μπλε χώροι είναι εξ ολοκλήρου φυσικοί, ενώ οι πράσινοι συμπεριλαμβάνουν περιοχές που
έχουν φτιάξει οι άνθρωποι», είπε. «Ίσως αν εξετάζαμε
μόνο τους χώρους φυσικούς πρασίνου, όπως τα δάση, να
είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα».
Σε κάθε περίπτωση, τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αν
κάποιος έχει την ευκαιρία να απολαμβάνει συχνά την
ομορφιά της θάλασσας, καλό είναι να μην το παραλείπει
διότι μπορεί να ωφελείται πολύ περισσότερο απ’ όσο
νομίζει.

Α

ισθάνεσθαι ικανοποιημένοι από τη δουλειά σας ή
σιωπηρά νοιώθετε πως υπονομεύει την ψυχική υγείας σας,
προκαλώντας σας άγχος και
κατάθλιψη;
Η βρετανίδα ψυχολόγος, δρ
Σάντι Μαν, λέκτορας Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Κεντρικού Λάνκασιρ, είπε στην
εφημερίδα Daily Mail ποιες
είναι οι ύποπτες ενδείξεις που
πρέπει να έχετε κατά νου:

• Δεν κοιμάστε καλά. Αν
δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε ή ξυπνάτε πολύ νωρίς,
ενδέχεται να έχετε πολλά στο
μυαλό σας.
• Κάνετε λάθη. Η αιφνίδια
απροσεξία στη δουλειά μπορεί
να σημαίνει ότι έχετε πολλές
έγνοιες και δεν μπορείτε να
συγκεντρωθείτε.

«Πριν από κάθε μάχη μαζευόμασταν και λέγαμε ότι αν εσύ ζήσεις
μη με ξεχνάς. Πως μπορώ εγώ να
ξεχάσω όλους αυτούς τους
ανθρώπους που χάθηκαν ενώ
εγώ ζω», είπε ο Μανώλης Γλέζος
. «Οι φίλοι μου έλεγαν, Μανώλη
τον παφλασμό των κυμάτων θα
τον ακούς και για μένα, θα χορεύεις και για μένα, θα πίνεις κρασί
και για μένα……Θα ζεις για μένα
….» είπε, λέγοντας χαραστηριστικά ότι εκτελεί εντολές αυτών
που χάθηκαν και έτσι εξήγησε και
την πολυπραγμοσύνη που τον
χαρακτηρίζει. «Η πολυπραγμοσύνη δεν είναι δημιούργημα της
δικής μου θέλησης είναι εντολή
όλων αυτών που δεν ζουν και ζω
εγώ σήμερα».
Άλλος παράγοντας μακροζωίας
είναι η δραστηριότητα και όπως
είπε ο Μανώλης Γλέζος, υπογραμμίζοντας, ότι «εάν δεν
υπήρχε η δραστηριότητα για διάφορα θέματα δεν θα υπήρχε
σήμερα ο Μανώλης». Φτάνουν
όμως αυτοί οι δύο παράγοντες.
Σύμφωνα με τον κ. Γλέζο όχι,

• Εάν δεν υπήρχε δραστηριότητα
σήμερα δεν θα υπήρχε Μανώλης
• Νοιώθει άσχημα γιατί φεύγουν
από τα εγκόσμια οι φίλοι του
καθώς πρέπει να συνδυάζονται
από σωστή διατροφή.

Η δίαιτα του Μανώλη Γλέζου
Τα γεύματα είναι πέντε με διαφορά 2-3 ωρών μεταξύ τους. Κάθε
πρωί καταπίνει χωρίς μάσημα
μία σκελίδα σκόρδο καθαρισμένο.
Ένα ποτήρι λεμονάδα με μια κουταλιά μέλι και ακολουθούν δύο
παξιμάδια με μαλακό τυρί και
μπόλικο λάδι. Το πρόγευμα περιλαμβάνει φρούτα, κυρίως ακτινίδια. Το μεσημεριανό είναι ένα
κανονικό γεύμα. «Τρώω αρκετά
καλά», είπε ο κ. Γλέζος. Περιλαμβάνει σαλάτα, κρέας ή ψάρι, «ως
νησιώτης προτιμώ το ψάρι», είπε
και φυσικά πίνω κρασί ή μπύρα.
Το απόγευμα φρούτα και το
βράδυ ένα γιαούρτι. Εξήγησε ότι

Μην επιτρέψετε στο εργασιακό
άγχος να σας καταβάλει
• Έχετε γίνει οξύθυμοι. Το
στρες μπορεί να μειώσει τις
ψυχικές αντοχές και την υπομονή.
• Δυσκολεύεστε να εργασθείτε συγκεντρωμένα. Το άγχος
μπορεί να μας θέσει σε μία

σταση μόνιμου στρες, τα
πάντα είναι δυσβάσταχτα.
• Έχετε χάσει την αίσθηση
του χιούμορ σας. Αν η ζωή
σας έχει γίνει πολύ σοβαρή και
λιτή, και έχετε πάψει να διασκεδάζετε και να γελάτε, είναι

• Μήπως έχει αρχίσει να σας καταβάλλει
ψυχικά η δουλειά σας;
κατάσταση εγρήγορσης ή
πανικού, που μας εμποδίζει
να διατηρήσουμε προσηλωμένη την προσοχή μας για πολλή
ώρα.
• Έχετε γίνει ευσυγκίνητοι.
Όταν βρισκόμαστε σε κατά-

πιθανό να έχει αρχίσει η δουλειά σας να επηρεάζει την
ψυχική υγεία σας.
• Αισθάνεστε ότι δεν σας
ενδιαφέρει πια. Η επαγγελματική εξουθένωση εκδηλώνεται
όταν νιώθουμε έντονο στρες

και ένα από τα συμπτώματά
της είναι η αδιαφορία για οτιδήποτε σχετίζεται με την δουλειά μας.

όπου και να βρίσκεται και ότι πιο
λαχταριστό να βρίσκεται μπροστά του, αυτός θα φάει το γιαούρτι του.

Το μαρτύριο του
Ο Μανώλης Γλέζος απευθυνόμενος στους γιατρούς τους αποκάλεσε «αγαπητοί μου γονείς» εξηγώντας ότι το θέμα της υγείας
του είναι δικό τους δημιούργημα,
τους κάλεσε να συμπεριφέρονται
σωστά στον ασθενή και να μην το
βλέπουν ως αντικείμενο» και
τους εκμυστηρεύθηκε το « μαρτύριο του». «Πεθαίνουν οι φίλοι μου
οι γνωστοί μου και εγώ ζω. Το
πρόβλημα μου εμένα σήμερα
είναι πως θα ξεπεράσω αυτό το
θέμα, αυτό είναι το μαρτύριο
μου».

• Ξυπνάτε κάθε πρωί με
αγωνία ή ένα «πλάκωμα»
στο στήθος. Αν ξυπνάτε νιώθοντας άγχος για την μέρα
που αρχίζει ή απλώς δεν θέλετε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, είναι πιθανό να έχει αρχίσει
η δουλειά σας να επηρεάζει
την ψυχική υγεία σας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΖΩΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα
τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β΄, ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ,
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Ανδρέα Παναγή
99543310.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΦΥΛΑΚΕΣ για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Γεωργία Επιστηθίου 22849672.
• Εργοστάσιο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ για τη γραμμή παραγωγής. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λάρνακα ζητά να προσλάβει ΒΟΗΘΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ με γνώσεις Η/Υ και
Αγγλικά. Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. Χριστόδουλο
Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟ. Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία Ανελκυστήρων στη Λευκωσία
ζητά να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εισαγωγέας Μηχανοκίνητων Οχημάτων
ζητά να προσλάβει στην επαρχία Λευκωσίας:- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Το μυστικό στην επιλογή σωστής επαγγελματικής
κατεύθυνσης είναι να ξέρεις σε βάθος τον εαυτό σου

Π

ολλές φορές συχνά γύρω μας, βλέπουμε ανθρώπους υψηλά ιστάμενους στον επαγγελματικό τους χώρο
να έχουν τελματώσει. Η επαγγελματική
τους ανέλιξη τούς κρατούσε σε εγρήγορση για κάποιο διάστημα, αλλά
μόλις έφτασαν στο πολυπόθητο
σημείο, έχασαν το κίνητρό τους και
δηλώνουν πλέον ότι έχουν χάσει το
νόημα και το σκοπό. Ποιο είναι το
μυστικό για να επιλέξουμε σωστή
επαγγελματική κατεύθυνση; Η επιστήμονας Μαρία Καλογερά* δίνει την δική
της απάντηση στο ερώτημα.

κλειστικά σε κάποιο τεχνικό κομμάτι
μιας δραστηριότητας; Στην πρώτη
περίπτωση, καλό είναι να αναλάβετε
(και) διοικητικές ευθύνες στη δουλειά
σας˙ στη δεύτερη, βρείτε μια θέση που
θα σας επιτρέπει να αφοσιωθείτε στο
τεχνικό κομμάτι της δουλειά σας και
αφήστε τους άλλους να «ανησυχούν»
για τις τρέχουσες υποθέσεις ενός
οργανισμού. Κάντε μια λίστα με δραστηριότητες της αρεσκείας σας και

μέσα από διάφορα τεστ που υπάρχουν
στην αγορά.

1. Που βλέπεις τον εαυτό σου σε 10
χρόνια; Απαντήστε σε αυτή την ερώτηση όχι με βάση μια επαγγελματική θέση
εργασίας αλλά με βάση το ποιος/ποια
πραγματικά είστε. Η Laurie Simon
Hodrick, που ψηφίστηκε ως η καλύτερη
καθηγήτρια στο Columbia Business
School, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο των financial times τι σημαίνει
να είσαι καθηγήτρια, απάντησε το
εξής: «Κατάλαβα ότι το να είμαι καθηγήτρια δεν είναι εργασιακός τίτλος
αλλά τρόπος ζωής. Το ότι είμαι καθηγήτρια δεν είναι κάτι που κάνω, αλλά
αυτό που είμαι. Είμαι καθηγήτρια τόσο
όταν βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο όσο
και όταν εργάζομαι σε επενδυτική τράπεζα».

ύστερα αντιστοιχείστε τις με πιθανά
επαγγέλματα. Υπάρχουν στην αγορά
διάφορα τεστ που αξιολογούν τα
ενδιαφέροντά σας και τα αντιστοιχούν
με πιθανές καριέρες.

2. Τι είναι αυτό που σου αρέσει να
κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο; Ποια
είναι τα ενδιαφέροντά σου;

• Η σωστή επιλογή σταδιοδρομίας επηρεάζει άμεσα
την προσωπική μας ευτυχία

αυτόν˙ επιπλέον, ο τόπος όπου μένουμε, η κουλτούρα, η μόρφωση... Μερικές
από αυτές τις επιρροές είναι τόσο
βαθιά ριζωμένες μέσα μας, που αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι του ποιοι
είμαστε, ενώ άλλες μπορούμε να τις
απορρίψουμε. Καλό είναι να τις συνειδητοποιήσετε και να τις εντοπίσετε,
ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε στη συνέχεια αν θέλετε να
συνεχίζουν να σας επηρεάζουν ή όχι
στις επόμενες αποφάσεις της καριέρας
σας.

Ακολουθούν 6 ερωτήσεις που θα συμβάλλουν στην αυτογνωσία μας.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΠΩΛΗΤΗ.
Χρίστο
Μαύρο
99611800.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ.

Σας αρέσει να ηγείστε μιας ομάδας; Ή
προτιμάτε να συγκεντρώνεστε απο-

Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον συνάδελφο Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ, ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ,
ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη Παντελή
99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.

5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την
επιλογή καριέρας; Υπάρχουν πολλοί
παράγοντες
που
έχουν
επηρεάσει/επηρεάζουν την επιλογή
καριέρας: οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε (γονείς, φίλοι, καθηγητές
κλπ), έχουν συχνά μια καθοριστική
σημασία στον τρόπο που βλέπουμε το
κόσμο και στη θέση που έχουμε σε

Με δεδομένο ότι δαπανούμε πολύ
χρόνο στην εργασία μας, η σωστή επιλογή καριέρας επηρεάζει άμεσα την
προσωπική μας ευτυχία. Πώς όμως
μπορούμε να επιλέξουμε τη σωστή
καριέρα; Η απάντηση βρίσκεται στο να
γνωρίσουμε τον εαυτό μας, πριν επιλέξουμε επάγγελμα.

Προσοχή! Η ερώτηση δεν υπονοεί ότι
αν σας αρέσει να παίζετε ποδόσφαιρο
πρέπει να γίνετε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το γεγονός όμως ότι έχετε
επιλέξει ένα ομαδικό άθλημα (και όχι
ατομικό) δείχνει ότι προτιμάτε να δουλεύετε ως μέλος μιας ομάδας, παρά
μόνος σας.

Λεμεσού:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,
WORKSHOP
QUALITY CONTROLLER Γιώργο Κασιούρη
22849849.
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3. Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία;
Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε καλά τις
αδυναμίες μας και εστιάζουμε στο να
τις διορθώσουμε, ώστε να προχωρήσουμε στην καριέρα μας. Αυτό μακρο-

χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτοπεποίθηση μας.
Ανακαλύψτε τα δυνατά σας σημεία και
αναπτύξτε τα. Για παράδειγμα, μπορεί
κάποιος να έχει φυσικές ηγετικές ικανότητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως
διαθέτει τη γνώση και τις δεξιότητες
να ηγηθεί μιας ομάδας. Πρέπει να
μάθει πώς καθοδηγείται αποτελεσματικά μια ομάδα, πώς διεξάγεται η επικοινωνία με τους ανωτέρους κοκ. Το
ίδρυμα Gallup προσφέρει ψυχομετρικά
τεστ που βοηθούν στην ανακάλυψη
των δυνατών μας σημείων (strengths
finder 2.0)
4. Ποιο είναι το αξιακό σου σύστημα;
Το αξιακό μας σύστημα περιλαμβάνει
τις αξίες εκείνες και τις πεποιθήσεις
που είναι σημαντικές για μας και που
κατευθύνουν τις ενέργειές μας. Είναι
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ποιοι
είμαστε και διαδραματίζει βασικό ρόλο
στην επαγγελματική μας ευτυχία.
Θέλετε να είστε ανεξάρτητοι στη δουλειά σας και να παίρνετε εσείς τις
αποφάσεις; Θέλετε να σας αναγνωρίζουν ως ειδήμονες σε αυτό που κάνετε;
Θέλετε να βγάλετε πολλά χρήματα στη
ζωή σας; Ανακαλύψτε τις αξίες σας

6. Τι θέλεις από την επαγγελματική
σου καριέρα και τη ζωή σου γενικότερα; Όλοι μας έχουμε επαγγελματικές
αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες.
Σημαντικό είναι να τις ορίσουμε και να
διαλέξουμε ένα επάγγελμα που να μην
τις φέρνει σε σύγκρουση μεταξύ τους,
αλλά αντίθετα να τις κάνει να εναρμονίζονται. Ποιός θέλετε να είναι ο τρόπος ζωής σας και πόσα χρήματα
απαιτούνται για να τον πραγματοποιήσετε; Θέλετε ένα επάγγελμα που να
σας επιτρέπει να συνδυάσετε την οικογενειακή σας ζωή με την καριέρα, ή
ιεραρχείτε διαφορετικά αυτά τα δύο;
Θέλετε να ταξιδέψετε στον κόσμο;
Αξίζει να θυμόμαστε ότι ενώ για μικρό
χρονικό διάστημα μπορεί ενδεχομένως
να φέρνουμε σε πέρας με αποτελεσματικότητα κάποια πράγματα που δεν
μας αρέσουν, σε βάθος χρόνου αυτό θα
αποδειχθεί προβληματικό, θα μας
φέρει σε δυσάρεστη θέση και ενδέχεται
να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη
ψυχική όσο και στη σωματική μας
υγεία.
Συνεργασία με ειδικούς.

* Μεταπτυχιακό (Msc) στη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού από το London
School of Economics
Πιστοποιητικό CCS στις Βασικές
Δεξιότητες Συμβουλευτικής Καριέρας
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένα 12χρονο δίνει 15 «σοφές» συμβουλές
σε συνομήλικούς του

Μ

εργασίες σου. Απλά κάνε τις
2. Αν είσαι πάντα εκεί για την
οικογένεια σου, θα είναι πάντα

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

πορεί να είναι μόλις 12, οι
συμβουλές του όμως είναι
ίσως καλύτερες κι απ’ αυτές των
ενηλίκων. Ο λόγος για τον
Mac είναι ένα αγόρι, διαφορετικό από τα παιδιά
της ηλικίας του. Αν και 12
χρόνων, το 2015 που έγιναν viral τα σπουδαία
μαθήματα ζωής που παρέδωσε, σκέφτεται πολύ πιο
ώριμα από την ηλικία του.
Πολλές φορές σκέφτεται
πιο ώριμα και από έναν
ενήλικα. Όπως εξηγεί ο
αδελφός του, ο Marc κάθε
φορά που κάθονταν για
φαγητό, έλεγε ατάκες και
συμβουλές για τη ζωή,
όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται,
που ακόμη και από έναν μεγάλο
δεν θα μπορούσαν να ειπωθούν.
Έτσι, ο μεγαλύτερος αδελφός του
αποφάσισε μία μέρα να καταγράψει όσα δίδαξε η ζωή στον Marc,
μέχρι την ηλικία εκείνη. Και τα
όσα είπε, ήταν τόσο πραγματικά,
τόσο αληθινά, και τόσο βαθιά και
σημαντικά.
Ιδού, κάποιες από τις σοφές και
τόσο αθώες συμβουλές του μόλις
– τότε – 12χρονου Marc.
1. Μη λες ψέματα ότι έκανες τις

Αυτό τις κάνει να νιώθουν καλά...
νομίζω!
7. Να μη φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου
8. Μην αφήνεις ένα video game να
καταστρέψει μία φιλία
9. Το γέλιο είναι ένας καλός τρόπος να κάνεις κάποιον να
αισθανθεί καλά
10. Μην αφήσεις τους φίλους σου
να επωφεληθούν από εσένα και
μην επωφεληθείς κι εσύ από τους
φίλους σου
11. Η υπομονή είναι αρετή. Το
άκουσα σε ένα επεισόδιο, στον
Thomas, το τρενάκι

εκεί για εσένα
3. Αν φοράς γυαλιά να είσαι
περήφανος γι’ αυτά. Ίσως είναι
και ένας λόγος, που κάποιος θα
θυμάται το πρόσωπό σου
4. Να δουλεύεις και να προσπαθείς σκληρά, αλλά μην το παρακάνεις. Αυτό το έμαθα από το
μπαμπά
5. Όταν διαφωνείς με του γονείς
σου, να τα παρατάς. Δεν θα κερδίσεις ποτέ!
6. Να γράφεις πάντα σε ένα χαρτάκι κομπλιμέντα στα κορίτσια.

12. Να είσαι αρχηγός, ποτέ ο ακόλουθος
13. Να είσαι πάντα ομαδικός παίκτης, αλλά να μη φοβηθείς να
υπερασπιστείς τον εαυτό σου,
όταν χρειαστεί
14. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς τα social media για να
κάνεις φίλους. Έχω ένα σωρό
φίλους και δεν έχω καν Facebook
15. Να είσαι άνθρωπος που αγαπάει, όχι που πολεμάει
Το συγκεκριμένο post δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2015, όταν ο
Marc ήταν 12 χρόνων κι έγινε viral.

Ρούχα που μεγαλώνουν μαζί με το μωρό!

Η

ένδυση των μωρών αποτελεί
έναν πραγματικό οικονομικό
εφιάλτη για τους περισσότερους
γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται
να αγοράζουν συνεχώς νέα ρούχα
για τα παιδιά τους, τα οποία δεν
προλαβαίνουν να φορέσουν παρά
κάποιους μήνες καθώς αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και αλλάζουν συνεχώς μεγέθη. Ένας Βρετανός αποφάσισε να δώσει λύση
στο πρόβλημα. Κατασκεύασε
ρούχα από ειδικό ύφασμα τα
οποία μπορεί να φοράει ένα μωρό
από έξι μηνών μέχρι τριών χρονών. Καταργεί με αυτόν τον τρόπο

τουλάχιστον τέσσερα ενδιάμεσα
νούμερα ρούχων, γλιτώνοντας
αρκετά χρήματα για τους γονείς.

Η δομή του υφάσματος που χρησιμοποιείται είναι τέτοια, ώστε
να επιτρέπει στα ρούχα να μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Ο από-

φοιτος μηχανικός Ράιαν Γιασίν
βραβεύτηκε για αυτή την εφεύρεση με το ετήσιο βραβείο Καινοτομίας Τζέιμς Ντάισον που απονέμεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ
έχει καλές πιθανότητες και για
ακόμα ένα βραβείο, αυτή τη φορά
διεθνές. Σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε την ιδέα
από την αδερφή του που έκανε
ένα αγοράκι. Ο Γιασίν σχεδίασε
και έραψε κάποια ρούχα για το
μωρό, αλλά χρειάστηκε κάποιες
εβδομάδες, όταν τελικά η αδερφή
του παρέλαβε τα ρούχα, δεν έκαναν πλέον στο μωρό.

Υγρασία στην ντουλάπα: καταπολεμήστε την με τα αυτά τα κολπάκια
• Δύο οικονομικά μυστικά για να εξαφανίσετε τη μυρωδιά υγρασίας από την ντουλάπα σας

Η

υγρασία στην ντουλάπα είναι
ένα πρόβλημα που απασχολεί
πολλά σπίτια λόγω κακής μόνωσης ή κατασκευής. Το κακό είναι
πως δίνει μια δυσάρεστη μυρωδιά σε όλη την ντουλάπα αλλά και
στα ρούχα. Κάντε της έξωση
σήμερα κιόλας!
Ένα πολύ έξυπνο και οικονομικό
tip για να διώξετε αυτή την άσχημη μυρωδιά από την ντουλάπα
σας είναι να πάρετε μερικές λευκές κιμωλίες και να τις δέσετε με
ένα λαστιχάκι όλες μαζί. Κρεμάστε τις κιμωλίες στο εσωτερικό
της ντουλάπας (μπορείτε ακόμα
και να τις βάλετε μέσα σε ένα
κομμάτι τούλι και να τοποθετήσε-

τε το τούλι σε μια γωνιά της
ντουλάπας) και δείτε τη μυρωδιά
να εξαφανίζεται αμέσως. Η κιμωλία θα απορροφήσει την υγρασία.

Αν το πρόβλημα της υγρασίας
είναι πολύ πιο έντονο και έχετε
παρατηρήσει ακόμα και σταγόνες
νερού στο εσωτερικό της ντουλάπας σας τότε θα πρέπει να αναλάβετε δράση. Βάλτε σε μια λεκά-

νη 4 μέρη χλιαρό νερό και 1 μέρος
χλωρίνη. Με ένα σφουγγάρι τρίψτε ελαφρά τις επιφάνειες που
έχουν μούχλα. Αφήστε το μείγμα
να δράσει για 15 λεπτά και έπειτα περάστε τις με ένα καθαρό
πανί. Σε όλη τη διάρκεια της
παραπάνω διαδικασίας καλό
είναι να έχετε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα για
να στεγνώσει πιο γρήγορα και η
ντουλάπα. Επιπλέον κάθε φορά
που ανοίγετε τις μπαλκονόπορτές
σας για να αερίζεται το δωμάτιό
σας, φροντίζετε να ανοίγετε και
τις πόρτες των ντουλαπών σας
καθώς χρειάζονται και αυτές
καθαρό αέρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εναλλακτικές χρήσεις
της οδοντόκρεμας
• Γυαλίζει τους προβολείς του αυτοκινήτου: Αν το
αυτοκίνητο σου είναι το βασικό σου μέσο
μετακίνησης, τότε ξέρεις πολύ καλά τι θα πει
σκόνη και βρωμιά επάνω του, πόσο μάλλον
όταν αυτή συγκεντρώνεται στους προβολείς.
Για να λάμψουν και πάλι, άπλωσε λίγη οδοντόκρεμα επάνω σε υγρό απορροφητικό
χαρτί και τρίψε με απαλές κυκλικές κινήσεις.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

• Εξομαλύνει τις γρατζουνιές επάνω σε
ρολόγια και τηλέφωνα: Πριν σκεφτείς να
πετάξεις το ρολόι ή το κινητό σου, χρησιμοποίησε την οδοντόκρεμα για να εξομαλύνεις
τις αντιαισθητικές γρατζουνιές που υπάρχουν επάνω τους.

• Διώχνει την θολούρα από τα προστατευτικά γυαλιά: Και μιλάμε για αυτά της κολύμβησης, του σκι ή των καταδύσεων. Μπορείς
να τα προστατεύεις από τη θολούρα, αν απλώσεις
μια λεπτή στρώση από την οδοντόκρεμα πάνω
τους και τα καθαρίσεις με ένα πανί.
• Καθαρίζει τους λεκέδες από τη βαφή μαλλιών:
Οταν βάφεις τα μαλλιά σου είναι πολύ πιθανό να
γεμίσουν τα χέρια σου λεκέδες από τις χρωστικές
των προϊόντων. Το ίδιο μπορεί να πάθει και το
δέρμα στο μέτωπο, αλλά και στα αυτιά. Πώς μπορείς να τους απομακρύνεις; Τρίβοντας το δέρμα με
οδοντόκρεμα!
• Κάνει το νεροχύτη του μπάνιου να λάμπει:
Τρίψε λίγη οδοντόκρεμα με το σφουγγάρι των πιάτων στο νεροχύτη του μπάνιου ή και της κουζίνας
και θα τα δεις να λάμπουν, ενώ απομακρύνεται
κάθε ίχνος δυσοσμίας.
• Λευκαίνει το πληκτρολόγιο: Εαν το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σου είναι λευκό, τότε σίγουρα
λερώνεται πολύ πιο συχνά από ότι θα περίμενες.
Μπορείς να το κάνεις σαν καινούριο, αποσυνδέοντας τη συσκευή και καθαρίζοντας το με οδοντόκρεμα και ένα πανί.

Αυτόματη μετατροπή
των greeklish σε ελληνικά

Έ

να νέο εικονικό πληκτρολόγιο για συσκευές
Android μετατρέπει αυτόματα τα greeklish σε
ελληνικά. Ο λόγος για το Gboard της Google, που
επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν λέξεις
χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες (a-b-c-…)
οι οποίοι στη συνέχεια σχηματίζονται αυτόματα σε
ελληνικούς χαρακτήρες.
Το πληκτρολόγιο απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες χρήστες και τους λάτρεις της ελληνικής γλώσσας, ενώ παρέχει λειτουργίες όπως GIFs, emojis και
Glide Typing (σχεδίαση της λέξης χωρίς να σηκώσει
ο χρήστης το δάχτυλό του), ενώ ενσωματωμένο
είναι και το Google Search. Τα τελευταία χρόνια τα
greeklish, δηλαδή η γραφή ελληνικών λέξεων με
λατινικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείται ευρέως
από μεγάλο αριθμό χρηστών. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση της Google, το νέο αυτό πληκτρολόγιο
θα βοηθήσει τους χρήστες να συνεχίσουν να γράφουν στην ελληνική γλώσσα, διατηρώντας τον
πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας μας στον
ψηφιακό κόσμο. Η Google ανανεώνει ανά τακτά διαστήματα το Gboard για Android, με την υποστήριξη
νέων γλωσσών και εργαλείων, στην προσπάθειά
της για δημιουργία νέων έξυπνων μηχανισμών για
εισαγωγή κειμένου, αυτόματη συμπλήρωση και
πρόβλεψη λέξεων σε συσκευές κινητών τηλεφώνων.
Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το Gboard στις
Android συσκευές τους δωρεάν από το Google Play.

Σοβαρά … αστειάκια
- Τι είπε η Εύα Μπράουν το 1940 στο Χίτλερ;
- "Τζουτζούκο μου αυτά τα σαπουνάκια Μασσαλίας μου ξηραίνουν το δέρμα και δεν κάνουν αφρό!"
- Τι είπε η Μήδεια στον άντρα της;
- "Αν πεινάσεις, έχει φαγητό στο φούρνο. Εγώ και
τα παιδιά θα αργήσουμε."
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Σχολική τσάντα: Πώς δεν θα επιβαρύνει
τη μυοσκελετική υγεία των μαθητών
Ο
ι σχολικές τσάντες έχουν την
τιμητική τους αυτή την περίοδο, με τα παιδιά να μην μπορούν
εύκολα να αποφασίσουν ποια είναι
ωραιότερη. Ωστόσο, αυτό που
προέχει είναι όχι η εμφάνιση,
αλλά η καταλληλότητα του
σχολικού σακιδίου και πως θα
επιβαρύνει όσο το δυνατόν
λιγότερο τη μυοσκελετική
υγεία των μαθητών.
Τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι οι σχολικές τσάντες έχουν έως και
διπλάσιο βάρος απ' ότι πριν
20 χρόνια. Κι ενώ οι τροχήλατες σάκες μοιάζουν μια
ασφαλέστερη επιλογή, αφού
δεν επιβαρύνουν την πλάτη και
τους ώμους, το βάρος τους δεν
πρέπει να ξεπερνά το 10-15% του
σωματικού βάρους του παιδιού.

στην πλάτη και τους ώμους,

- διαθέτει επιπλέον λουρί για τη
μέση,
- η διαθέτει επένδυση στην πλάτη,

- είναι κατασκευασμένη από ελα-

• Η άρση της σχολικής τσάντας θα πρέπει να γίνεται με
λύγισμα των γονάτων, ώστε
να μην επιβαρύνεται η μέση

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών,
σχολική τσάντα θεωρείται κατάλληλη όταν:

φριά υλικά και διαθέτει ροδάκια.

- έχει δύο φαρδιά λουριά τα οποία
μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε
να κατανέμεται το βάρος ισομερώς

Για την πρόληψη τραυματισμών,
τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα λουριά του σακκιδί-
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ου, ενώ οι τσάντες που φοριούνται
χιαστί δεν είναι κατάλληλες για τα
παιδιά δημοτικού αλλά μόνο για
μεγαλύτερα.
Σημασία έχει και η σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων
εντός της σχολικής τσάντας: τα βαριά αντικείμενα
τοποθετούνται πρώτα και
πάντα στο κέντρο, αν και
το ιδανικό θα είναι το
παιδί να μεταφέρει μόνο
τα απολύτως απαραίτητα
για κάθε ημέρα.

Οι γονείς και οι δάσκαλοι
θα πρέπει να είναι σε
εγρήγορση παρατηρώντας
πόσο άνετα ή όχι κουβαλά
την τσάντα του ο μαθητής. Αν το
παιδί σκύβει μπροστά ή προς το
πλάι μεταφέροντας την τσάντα
του, είναι ένδειξη ότι το βαραίνει
και θα πρέπει οπωσδήποτε να
αφαίρεσει πράγματα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Αν ο μαθητής διατυπώνει παράπονα για ενοχλήσεις στη μέση ή την
πλάτη, η οικογένεια θα πρέπει να
συμβουλευθεί ειδικό για την διαχείριση της κατάστασης.
ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Τα σχέδιά σου μπορούν να
έχουν θετικές εξελίξεις καθώς η πίστη
σου και η προσήλωση στο σκοπό και
στο καθήκον σε βοηθούν να δράσεις
αποτελεσματικά και στοχευμένα.
Έτσι, οι στόχοι σου θα πλησιάζουν
ολοένα και περισσότερο γεγονός που
σου φτιάχνει τη διάθεση. Εκμεταλλεύσου την ημέρα και χειρίσου αποτελεσματικά τις δύσκολες καταστάσεις
που υφίστανται στην ζωή σου και σε
ταλαιπωρούν από καιρό.
Ταύρος: Θα μπορέσεις να είσαι πιο
πρακτικός από ποτέ, χρησιμοποιώντας την κρίση σου αποτελεσματικά.
Επομένως, ζητήματα που μένουν
άλυτα από καιρό μπορούν τώρα να
δρομολογηθούν για να απαλλαχθείς
από αυτά μια και καλή. Από την
άλλη, η κοινωνική σου ζωή θα είναι
και αυτή στο προσκήνιο καθώς θα
έχεις την διάθεση να προωθήσεις την
εικόνα σου στον περίγυρό σου.
Δίδυμοι: Θα είσαι σε θέση να διατηρήσεις ένα καλό κοινωνικό προφίλ
και να επιτύχεις την προώθηση των
σχεδίων σου. Η καλή σου κρίση σε
βοηθάει να κάνεις επιτυχημένες επιλογές και σε βγάζει από τις δύσκολες
καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Είσαι πιο σίγουρο για τις δυνατότητές σου και σε βοηθάει να κινηθείς πρακτικά. Επομένως, διευθέτησε
ό,τι θεωρείται απαιτητικό σήμερα.
Καρκίνος: Η σταθερότητα στην
αισθηματική σου ζωή σε κάνει να
αντλείς μοναδική δύναμη για να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να κάνεις
μεγάλα βήματα για την κατάκτηση
των στόχων σου. Η αυτοπεποίθηση
πηγάζει από μέσα σου και αυτό
οφείλεται στα αγαπημένα πρόσωπα
που στέκονται με κατανόηση δίπλα
σου. Δύσκολες καταστάσεις που θα
προκύψουν θα είσαι σε θέση να τις
χειριστείς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Λέων: Σε γενικές γραμμές θα νιώθεις
μια σταθερότητα στον συναισθηματικό σου κόσμο που σε κάνει πρακτι-

κό και διπλωματικό όπου είναι απαραίτητο. Φαίνεται πως πατάς πιο
σταθερά στα πόδια σου βλέποντας με
ρεαλιστική ματιά τον κόσμο γύρω
σου. Είναι μια καλή ημέρα, επίσης,
για να προωθήσεις την εικόνα σου ή
να την ισχυροποιήσεις κοινωνικά.
Παρθένος: Κλίμα σταθερότητας και
ευημερίας που καλό είναι να το εκμεταλλευτείς για να βάλεις σε μια σειρά
τις υποθέσεις σου. Η κρίση σου είναι
αρκετά καθαρή και αυτό θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις το τοπίο των
υποχρεώσεών σου. Κάνε τους απαραίτητους ελιγμούς και επιστράτευσε
την διπλωματία σου όπου είναι απαραίτητο και απόφυγε να αντιδράς
πεισματικά. Η φήμη και η εμφάνισή
σου θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο
σήμερα για εσένα.
Ζυγός: Αναμένεται μια ευνοϊκή ημέρα
και ειδικά στα αισθηματικά και τα
οικονομικά. Θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να προωθήσεις
την εικόνα σου και να βάλεις σε τάξη
τις οικονομικές σου υποχρεώσεις.
Επίσης, μπορείς τώρα να κάνεις το
μεγάλο βήμα στα προσωπικά σου, αν
αυτό είναι που έχεις στο πίσω μέρος
του μυαλού σου. Φρόντισε να είσαι
πιο χαλαρός με τα πρόσωπα γύρω
σου και να μην κρατάς αποστάσεις
που δημιουργούν ένα αμήχανο κλίμα.
Σκορπιός: Οι συναισθηματικές αναστολές που βγαίνουν στην επιφάνεια
βοηθούν στη διατήρηση της γενικότερης σταθερότητας. Ακόμη, αυτές θα
σε βοηθήσουν να κρατήσεις τις αποστάσεις σου από κάποια πρόσωπα
γύρω σου, ώστε να νιώσεις την
ασφάλεια που χρειάζεσαι. Η εμφάνισή σου θα σε απασχολήσει αρκετά,
τόσο από άποψη καλαισθησίας, όσο
από πλευράς κοινωνικού συνόλου.
Από την άλλη, η πρακτικότητα και η
καλή σου κρίση θα λειτουργήσουν
καταλυτικά για τη διευθέτηση διάφορων εκκρεμοτήτων.
Τοξότης: Θα σε απασχολήσει πολύ η
θέση σου ανάμεσα στο κοινωνικό

σύνολο και θα θελήσεις να την βελτιώσεις και να την αναδείξεις. Ωστόσο, θα νιώθεις την ανάγκη να κρατάς
αποστάσεις από τους άλλους γενικότερα, αλλά να φέρνεις κοντά σου
εκείνους που βρίσκονται υπό την
προστασία σου. Η τάση σου να μάχεσαι για εκείνους που έχεις κάτω από
την εξουσία σου θα είναι πιο έντονη
γεγονός που μπορεί να επιφέρει
συγκρούσεις.
Αιγόκερως: Θα ενδυναμώσει την ικανότητά σου να σκέφτεσαι πρακτικά
και καθαρά, γεγονός που πρέπει να
εκμεταλλευτείς σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, στα αισθηματικά το κλίμα είναι καλό, με την
σταθερότητα να σου δημιουργεί την
ασφάλεια που χρειάζεσαι για να
νιώθεις καλά. Δώσε λίγη προσοχή
στις απαιτήσεις που έχεις από τους
άλλους και φρόντισε να τις μετριάσεις λίγο.
Υδροχόος: Να βάλεις σε μια σειρά
όσα σε αγχώνουν και να βρεις τις πιο
καλές λύσεις. Επίσης, θα είσαι σε
θέση να προστατεύσεις τα πρόσωπα
εκείνα που βρίσκονται υπό την εξουσία σου, γεγονός που σου προσφέρει
ικανοποίηση. Κινήσου διπλωματικά
όπου χρειαστεί για να αποφύγεις τις
κακοτοπιές. Τα όποια εμπόδια σήμερα δεν θα είναι ικανά να σε πτοήσουν, οπότε δεν έχεις να φοβάσαι για
κάτι.
Ιχθείς: Είναι μια ημέρα που θα σου
προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα. Έτσι, μπορείς να φέρεις το πρόγραμμά σου εις πέρας με άνεση και
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμη
και αυτά που θα προκύψουν δεν θα
μπορέσουν να σε δυσκολέψουν,
καθώς η καλή σου κρίση σε βοηθάει
να κάνεις τις καλύτερες επιλογές.
Παράλληλα, μπορείς να ασχοληθείς
με την εικόνα σου, τη φήμη σου ή
γενικότερα τη θέση σου στο κοινωνικό σύνολο προωθώντας τα καλύτερα
στοιχεία σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Υλικά

Κασερόπιτα στριφτή

1 πακέτο παραδοσιακό φύλλο για πίτες
400 γρ. κασέρι, τριμμένο σε χοντρό τρίφτη
200 γρ. κεφαλογραβιέρα ή γραβιέρα, τριμμένη σε χοντρό
τρίφτη
100 ml κρέμα γάλακτος
300 ml γάλα
1 φλιτζάνι βούτυρο, λιωμένο
4 αυγά
αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση
Ανακατεύετε
τα
δύο τυριά, την
κρέμα γάλακτος,
το πιπέρι και το
αλάτι. Απλώνετε
σε επίπεδη επιφάνεια ένα φύλλο, το
αλείφετε με λιωμένο βούτυρο χρησιμοποιώντας ένα πινέλο και πασπαλίζετε με μπόλικο από το μείγμα του τυριού. Τυλίγετε το φύλλο
σε ρολό (από την πλευρά με το μεγαλύτερο μήκος). Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα τα
φύλλα και όλο το μείγμα του τυριού.
Βουτυρώνετε ένα μεγάλο ταψί και τοποθετείτε τα μακρόστενα ρολά, το ένα μετά το άλλο, έτσι ώστε να σχηματίσετε ένα μεγάλο σαλιγκάρι, καλύπτοντας τον πάτο του
ταψιού κυκλικά. Περιχύνετε την επιφάνεια με το υπόλοιπο
βούτυρο. Χτυπάτε τα αυγά με το γάλα και περιχύνετε την
πίτα. Αφήνετε να σταθεί μία ώρα, να πιει το γάλα και το
αυγό και την ψήνετε στο φούρνο στους 200ο C 45’ έως
ότου ροδίσει.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 18/2017 13/9/2017

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

50.000 ................28149

100 .....................18387

1.000 ..................48054

100 .....................49173

400 .....................16077

100 .....................21850

400 .....................19017

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................46161

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 777 - 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................18082

200 .....................18182

100 .................... 48886
100 .................... 33323
100 .................... 31769

200 .....................13985

100 .................... 38464

200 .....................27308

100 .................... 56195

200 .....................50009

Άλλα ποσά

200 .....................48965

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................17584

7616, 0781

200 .....................51325
200 .....................34215
200 .....................30481
100 .....................18673

Από €20 οι λήγοντες σε
962
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................36434

064, 853

100 .....................22863

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................48204

01, 91

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε
στο μυστήριο του γάμου μας, το Σάββατο
30 Σεπτεμβρίου 2017, η ώρα 17.00
στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού στον Στρόβολο

Λευτέρης & Γεωργία
Γονείς:
Παναγιώτης Ζαντής & Άννα Χατζηθεοδώρου
(από Μένοικο & Κοκκινοτριμιθιά)

Στέλιος Σάββα & Πόπη Κιττή
(από Άλωνα & Δίκωμο & τώρα Λακατάμια)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ από τις 19.00 - 20.30

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

Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης
Εισοδήματος για το 2016
• Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου
η προσθεσμία για μισθωτούς
και αυτοεργοδοτούμενους

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει
ότι η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης
Εισοδήματος
Μισθωτού
και
Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο
κύκλο εργασιών κάτω των €70,000),
μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet, για το
φορολογικό έτος 2016, είναι η 30ή
Σεπτεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Δήλωση
Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με
Λογαριασμούς (με ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των €70,000) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω εγκεκριμένου
λογιστή, μέχρι τις 31/03/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά
με τον Κλάδο Αυτοεργοδοτουμένων /
Μισθωτών καθώς και με την υπηρεσία
TAXISnet
του
Τμήματος
Φορολογίας.

Κρατικοί εργοδοτούνται
μετά την αφυπηρέτηση

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Π

ρώην κρατικοί αξιωματούχοι
εργοδοτούνται μετά την αφυπηρέτηση τους σε ιδιωτικές εταιρείες
που έχουν σχέση με τα προηγούμενα
καθήκοντα τους. Και επειδή ζούμε
στην Κύπρο, οφείλει η Πολιτεία να
κόψει μιά κι έξω αυτό το κουσούρι
καθώς φαίνεται ότι έχει παραγίνει.
Και μόνο διά νόμου μπορεί να γίνει.
Να κατατεθεί και να εγκριθεί αυστηρότατη νομοθεσία που να απαγορεύει σε δημόσιους αξιωματούχους,
μετά την αφυπηρέτηση τους, να
εργοδοτηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες
που σχετίζονται με τα καθήκοντα
που ασκούσαν στο Δημόσιο. Κι αν
καλύπτεται από την υφιστάμενη
νομοθεσία αυτή η αναγκαιότητα,
τότε να εφαρμοστεί αυστηρά και να
ελεχθεί η μη εφαρμογή της. Μπορεί
να υπάρχουν δεκάδες νομικά εμπόδια, αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος
να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Δεν
πάει άλλο...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει
και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις
στη ζωή σου
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

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

ERG_15-15_inn_4 9/19/17 11:15 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ 4 ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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αράς ευαγγέλια για Ομόνοια
Αραδίππου, Καρμιώτισσα, ΑΣΙΛ
και ΠΑΕΕΚ που πέτυχαν τρίποντο
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έξι ομάδες ήταν άστοχες. Μια
πρώτη διαπίστωση είναι ότι ανεβαίνει το επίπεδο φέτος. Σκόνταψε
στην Ορόκλινη η φιλόδοξη ΕΝΩΣΗ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

«ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ» - ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ
• Κυριάρχησε στο ΓΣΠ η ΑΝΟ γονατίζοντας τον

μίες η ΑΕΛ που ψάχνει εναγωνίως λύσεις

Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ

• Νικηφόρα εμφάνιση για ΠΑΦΟ - Νευρική

• Πονάει η ήττα είπε ο Γιώργος Δώνης που έχει
εμπιστοσύνη στην ομάδα του

η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα
• ΔΟΞΑσθηκε με αντίπαλο μια άχρωμη ΝΕΑ

• ΑΠΟΛΛΩΝ: Έδειξε χαραχτήρα ψαλιδίζοντας τον
ΕΡΜΗ στην εκπνοή

ΣΑΛΑΜΙΝΑ η οποία στηρίζει τον Λ. Λουκά
• Άλωσε το «Δασάκι» ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ των Κυπρίων

• ΑΕΚ: Πήρε επάξια το πρώτο ντέρμπυ, με αδυνα-

Μ

ια «Μεγάλη Κυρία» θυμίζοντας τα
παλιά καλά χρόνια, γονάτισε τον
Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και ατενίζει
με αισιοδοξία το αύριο. Το συγκρότημα
του Ρόνι Λέβι παρουσιάσθηκε πολύ καλά
διαβασμένο, έδωσε τεράστια σημασία
στην ουσία κερδίζοντας τον μεγάλο
αντίπαλο της, ανεβάζοντας ταυτόχρονα
την αυτοπεποίθηση παικτών - διοίκησης - φιλάθλων στα ύψη.
Υπό την σκιά της οδυνηρής ήττας, δεν
πρόταξε δικαιολογίες ο Γιώργος Δώνης
για την μέτρια αγωνιστική παρουσία.
Αρκέστηκε να πει ότι η ομάδα του ήταν
υποτονική πάσχοντας από έλλειψη
ιδεών και κακή δημιουργία. Ωστόσο,
επισήμανε ότι μετά από ένα μεγάλο
Ευρωπαϊκό παιχνίδι (Ρεάλ στην Μαδρίτη
για το «Τσάμπιονς Ληγκ) η προσαρμογή
είναι δύσκολη.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έδειξε χαραχτήρα κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή και οι παίκτες του βρήκαν τον

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

στέλλοντας ηχηρά μηνύματα

Το πρόσωπο
ΖΟΑΝ ΒΙΚΤΩΡ
Έκρινε τον
κρισιμότερο αγώνα
της αγωνιστικής με
το τέρμα
του, ανεβάζοντας
την ΑΝΟ
στο ρετιρέ
της βαθμολογίας.
τρόπο στις καθυστερήσεις και γύρισαν
το παιχνίδι πανηγυρίζοντας την πρώτη
νίκη στο πρωτάθλημα. Πάλψε ο ΕΡΜΗΣ
αλλά στο τέλος έχασε ένα παιχνίδι στο
οποιο «δικαιούμασταν βαθμούς» είπε ο
Ν. Παναγιώτου.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
Ο Ολυμπιακός με πολλούς Κύπριους στη σύνθεση του έδειξε ότι μπορεί να ανταγωνισθεί τις ομάδες που πλημμυρίζουν από ξένους, στέλλοντας ισχυρό μήνυμα ότι η ξενομανία δεν είναι πανάκεια.

1

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ και η ΑΕΚ αποδεικνύουν ότι μόνο με
σοβαρή και προγραμματισμένη δουλειά χτίζονται οι δυνατές ομάδες.

ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ 5 ΟΜΑΔΕΣ

3

Από μόνη της η φανέλλα δεν μπορεί να κερδίσει. Ο λόγος για τον
ΑΠΟΕΛ που δεν πάθιασε κι έχασε. Αυτό γενικά ισχύει για όλες τις
μεγάλες ομάδες.

Μ

ΕΑΠ, Διγενής, Λειβαδιακός,
ΑΠΕΠ και Ακρίτας γεύθηκαν
την νίκη στην 1η αγωνιστική.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ωριμότητα, άψογη τακτική, εμπειρία και
βάθος ήταν τα βασικά όπλα με τα οποία
η ΑΕΚ «σκότωσε» την ΑΕΛ επιτυγχάνοντας το 3 στα 3. Με χτυπητές αδυναμίες
η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε την πρώτη
της ήττα.
Με σκυμμένο κεφάλι έφυγαν από το
Παφιακό οι παίκτες της Ομόνοιας μετά
την ψυχρολουσία της ήττας από την
τοπική ομάδα. Ηχηρές αδυναμίες στην
πράσινη εμφάνιση κυρίως στην αμυντική συμπεριφορά και στην αξιοποίηση
των ευκαιριών. Υποσχέσεις για το αύριο
έστειλε το Παφιακό συγκρότημα.
Ο Ολυμπιακός με αρεκτούς Κύπριους
έστειλε ισχυρό το μήνυμα ότι ήλθε στα
σαλόνια για να μείνει. Μας αδικεί το
αποτέλεσμα υποστηρίζουν στον Εθνικό.
Μια Δόξα να την πιείς στο ποτήρι
«έπνιξε» τις όποιες φιλοδοξίες της ΝΕΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που έκανε άσχημο παιχνίδι
στο «Μακάρειο». Η διοίκηση πάντως
στηρίζει τον τεχνικό Λιάσο Λουκά
Μια σπουδαία ΑΛΚΗ κι ένας εφτάψυχος
ΑΡΗΣ μοιράσθηκαν δίκαια τους βαθμούς
σ’ ένα θεαματικό παιγνίδι με πολλά τέρματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Μ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

Νίκες για δύο
νεοφώτιστους

ε νίκη σημαδεύθηκε η παρθενική εμφάνιση της Ομόνοιας
Ψευδά και του Ορφέα. Το καλύτερο
ξεκίνημα είχε η ΑΕΝ η οποία απέδρασε με το τρίποντο από τον
Λυθροδόντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συμβουλές της αστυνομίας Κύπρου
προς γονείς για αντιμετώπιση
σχολικού εκφοβισμού (bullying)

Μ

ε την έναρξη της σχολικής περιόδου, ένα
ζήτημα που απασχολεί τους γονείς και την
κοινωνία ευρύτερα αποτελεί το φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού. Πιο κάτω παρατίθενται
συμβουλές από την Αστυνομία Κύπρου, για τον
κατάλληλο χειρισμό του ζητήματος.

1

Γονείς μη χάσετε χρόνο. Όταν ως γονείς διαπιστώσουμε ότι το παιδί μας έχει πέσει θύμα
σχολικού εκφοβισμού πρέπει να δράσουμε άμεσα
και χωρίς χάσιμο χρόνου. Οφείλουμε να δώσουμε
ιδιαίτερη σημασία στο θέμα και να μιλήσουμε μαζί
του. Να το διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα πάθει κακό
εάν μας πει τι συμβαίνει, εξηγώντας του ότι ως
γονιοί θα το προστατεύσουμε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σ

ε συνεχή επαγρύπνηση βρίσκεται η ΣΕΚ που παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις που αφορούν
την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου
Υγείας. Οι πρόσφατες δηλώσεις
του υπουργού Υγείας Γιώργου
Παμπορίδη ότι δεν εξέλειπαν
αυτοί που θέλουν να βάλουν τρικλοποδιά στο Γε.Σ.Υ θορύβησε την
ΣΕΚ στέλλοντας ισχυρό μήνυμα
προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν
πρόκειται να ανεχθεί το παραμικρό
πισωγύρισμα. Για συζήτηση όλων
των πτυχών που αφορούν την
πορεία εφαρμογής του Γε.Σ.Υ ο κ.

√ Σήμερα Τετάρτη, επίσκεψη του Γιώργου Παμπορίδη
στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ για συνάντηση
με τη γενική γραμματεία του κινήματος
Παμπορίδης θα επισκεφθεί σήμερα
Τετάρτη το μέγαρο της ΣΕΚ όπου
θα έχει συνάντηση με τη γενική
γραμματεία του κινήματος.
Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον
υπουργό και θα διατρανώσουμε
την αποφασιστικότητα μας να
αντισταθούμε σθεναρά σε τυχόν
ενέργειες που θα φρενάρουν την

εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Για μας, το Γε.ΣΥ βρίσκεται στις
ύψιστες προτεραιότητες μας και
διαβεβαιώνουμε τον υπουργό ότι η
προσπάθεια συνεχίζεται αδιάκοπα
μέχρις ότου το σχέδιο τεθεί σε
εφαρμογή στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

2

Βοηθητική παρέμβαση. Ποτέ μην πείτε στο
παιδί σας να αγνοήσει την εκφοβιστική
συμπεριφορά, ούτε να του ρίξετε οποιανδήποτε
ευθύνη.Αντιθέτως, ενθαρρύνετε το να μιλήσει και
παροτρύνετε το σε συζήτηση.Εξηγείστε του ότι ο
εκφοβισμός είναι απαράδεκτη συμπεριφορά και
ότι το ίδιο δεν φταίει σε κάτι, γι’ αυτό και πρέπει
να μιλήσει σε εσάς.

• Συνάντηση υπουργού Υγείας
Γιώργου Παμπορίδη με τη γενική
γραμματεία της ΣΕΚ
με φόντο το Γε.Σ.Υ.

3

Διακριτικός χειρισμός. Μην ενθαρρύνετε το
παιδί σας να έλθει σε αντιπαράθεση με τον
θύτη, ελέγξτε τα δικά σας συναισθήματα και χειριστείτε την κατάσταση διακριτικά.

4

Ενημερώστε άμεσα το σχολείο. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό του σχολείου
και θέστε υπόψη του το περιστατικό για να επιληφθεί της κατάστασης. Συνεργαστείτε στενά με τον
υπεύθυνο δάσκαλο / καθηγητή για επίλυση του
προβλήματος Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αναπτύξει εξωσχολικά ενδιαφέροντα που θα το βοηθήσουν να ενδυναμωθεί (ψυχικά) και να συναναστρέφεται με μαθητές που είναι πιο φιλικοί απέναντι του.

5

Ξαφνικές αλλαγές συμπεριφοράς. Έχετε
υπόψη σας ότι, όταν ένα παιδί πέσει θύμα
σχολικού εκφοβισμού παρουσιάζει μεταξύ άλλων,
μειωμένη διάθεση ή άρνηση να πάει σχολείο,
απροσδόκητη μαθησιακή πτώση, ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή, παραπονιέται για ψυχοσωματικά προβλήματα, στα διαλείμματα περνά το χρόνο
του στην τάξη ή γύρω από τους εκπαιδευτικούς
και τα γραφεία τους, ενώ κάποιες φορές φέρει
ανεξήγητα σημάδια και μελανιές σε σημεία του
σώματος του για τα οποία αποφεύγει να εξηγήσει
πώς συνέβησαν.

Σοβαρό εργατικό αδιέξοδο σε μονάδα
αφαλάτωσης στη Λάρνακα

Σ

οβαρό αδιέξοδο έχει προκληθεί
στην προσπάθεια συνομολόγησης συλλογικής σύμβασης στη
μονάδα
M.N.
LARNACA
DESALINATION CO. LIMITED

Η διαδικασία που έχει ξεκινήσει
από τον περασμένο Μάιο οδηγείται σε αδιέξοδο λόγω της άρνησης της εργοδοτικής πλευράς να
ενσωματώσει στη σύμβαση τη

συμφωνία πλαίσιο που συνομολογήθηκε πρόσφατα από τους
κοινωνικούς εταίρους με βάση
την οποία ρυθμίζεται η ομαλή
λειτουργία και επαναφορά του
θεσμού της ΑΤΑ, διασφαλίζοντας
την εύρυθμη λειτουργία των
εργασιακών σχέσεων και της
εργατικής ειρήνης.

σπάθεια η όλη διαδικασία να

Καταβάλλεται τεράστια προ-

απεργιακών μέτρων.

καταλήξει σε μια συνολική αποδεκτή συμφωνία η οποία να
κατοχυρώνει τα δικαιώματα των
εργαζομένων

μέσα

από

την

συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης έτσι ώστε να αποτραπεί
έστω και την υστάτη η λήψη

Να θυμάστε ότι, η αποτελεσματική παρέμβαση και
η πρόληψη αποτελούν σημαντικά στοιχεία αντιμετώπισης της εκδήλωσης βίας μεταξύ των μαθητών.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Π

ροσκαλείστε στην ετήσια
γενική συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας
Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, η οποία θα γίνει την
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
και ώρα 3.30 μ.μ. στα κεντρικά

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο

1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής

(αίθουσα 2ου ορόφου).

Επιτροπής

Τα θέματα που θα απασχολή-

2.

σουν την ετήσια γενική συνέλευση

Ταμείου 2016.

είναι:

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Εξελεγμένοι

Λογαριασμοί

Ο πρόεδρος Μιχάλης Μιχαήλ

www.oho-sek.org.cy

