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Τ

ις τελευταίες δεκαετίες οι
μισθοί στην Ευρώπη έχουν
μειωθεί αισθητά ενώ τα κέρδη

των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί.
Μελέτη των Ευρωπαϊκών συνδικάτων έχει δείξει πως οι χαμηλοί

μισθοί δεν βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την οικονομική
(Σελ. 5)
ανταγωνιστικότητα.

• Πλήρης ικανοποίηση ΣΕΚ από τις διαβεβαιώσεις Γ. Παμπορίδη

Η

ΣΕΚ θεωρεί αναγκαία την άμεση
προώθηση της δημιουργίας υφυπουργείου Τουρισμού για καλύτερο
σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου σε μια
προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος με τη
μεγαλύτερη εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού. Προς αυτή την
κατεύθυνση επιβάλλεται η προώθηση ποιοτικότερων θέσεων εργασίας,
κατάρτιση και επανακατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση
των εργασιακών σχέσεων. Η θέση
της ΣΕΚ εκφράστηκε δια στόματος
του γενικού γραμματέα της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέα Ηλία στην προχθεσινή
συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Ο κ. Ηλία, τόνισε
χαρακτηριστικά, πως η συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση προϋποθέτει τη μεταφορά της υφιστάμενης δομής του
ΚΟΤ, την πλήρη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων
όπως προβλέπεται μέσα από το ίδιο
το νομοσχέδιο αλλά και τη συμπληρωματική συμφωνία που υπεγράφη
από τους Υπουργούς Οικονομικών
και Εμπορίου.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ
4

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της ΣΕΚ στην τιτάνεια
προσπάθεια που καταβάλλεται για εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας

4

«Θα τον πάρει το ποτάμι όποιον επιχειρήσει να
ανατρέψει το Γε.ΣΥ» δήλωσε ο υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης .

Τ

η βαθιά της ικανοποίηση
εκφράζει η ΣΕΚ για τη ρητή
διαβεβαίωση του υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη ότι η
κυβέρνηση παραμένει απόλυτα
προσηλωμένη στην υπόθεση του
Γε.Σ.Υ.
Μετά την πρόσφατη συνάντηση
του με τα μέλη της γενικής γραμματείας της ΣΕΚ, ο κ. Παμπορίδης
διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση
ότι «θα τον πάρει το ποτάμι
όποιον επιχειρήσει να ανατρέψει
το Γενικό Σχέδιο Υγείας».
Από την πλευρά του ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρεάς Φ.
Μάτσας διαβεβαίωσε ότι το
κίνημα εργάζεται συνειδητά και
εντατικά για να στεφθεί με επιτυχία η μεταρρύθμιση στον τομέα
της Υγείας προκειμένου να εφαρμοσθεί το Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.
(Σελ. 3)

Διάχυτη αισιοδοξία για την πορεία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, εξέπεμψε
η συνάντηση του υπουργού Υγείας με τη γενική γραμματεία της ΣΕΚ
όπου συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης
στον ζωτικό τομέα της Υγείας.

Οι χαμηλοί μισθοί δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη

Ο

ι εργαζόμενοι και γενικότερα οι πολίτες εξέρχονται από την εξάχρονη βαθιά οικονομική ύφεση
και το τραπεζικό κούρεμα, τραυματισμένοι αλλά και
αισιόδοξοι για το αύριο λόγω των ευοίωνων προοπτικών που καταγράφει τελευταίως η Κυπριακή
οικονομία. Μεσούσης της κρίσης μειώθηκαν εξ ανάγκης οι μισθοί τόσο στον δημόσιο, όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ χιλιάδες συμπολίτες μας σύρθηκαν στην ανεργία. Η εργοδοτική πλευρά εκμεταλλευόμενη την κατάσταση επιχείρησε να δαιμονοποιήσει
το εργατικό κόστος.

διάλογος για ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής
διαπραγμάτευσης που θα αποσκοπεί στην προστασία των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι εργοδότες πρέπει να καταλάβουν ότι μόνον
μέσα σε καθεστώς εργασιακής ειρήνης, αξιοπρεπούς
εργασίας και ικανοποιητικών μισθολογικών απολαβών μπορεί να εδραιωθούν συνθήκες οικονομικής
ανάπτυξης και κατεπέκταση αύξησης των κερδών

• Αδήριτη αναγκαιότητα της νέας εποχής
η ενίσχυση της συλλογικής
διαπραγμάτευσης

Αποτιμώντας την πραγματικότητα, διαπιστώνουμε
σήμερα πέραν πάσης αμφιβολίας πως οι πολιτικές
μείωσης του εργατικού κόστους δεν έχουν βοηθήσει
ουσιαστικά την οικονομία αφού η ανταγωνιστικότητα εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, τόσο
σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παραγωγικότητα παραμένει καθηλωμένη για πολλά χρόνια
ενώ όπως αποτυπώνεται σε επίσημα στοιχεία η
ψαλίδα της ανισότητας ανοίγει, απειλώντας την
οικονομική ανάπτυξη.

τους. Είναι αποδεδειγμένο πως η συλλογική διαπραγμάτευση σε όλο το φάσμα της οικονομικής
δραστηριότητας παρέχει τα εχέγγυα για αγαστές
εργασιακές σχέσεις, περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και σμικρύνει τις
ανισότητες και τις διακρίσεις εμπεδώνοντας το
αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης

Υπό τη σκιά αυτής της κατάστασης, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να ξεκινήσει στοχευμένος κοινωνικός

Ήρθε ή ώρα οι εργοδότες να αφουγκρασθούν τις
επιταγές της νέας εποχής συνειδητοποιώντας πως η

ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση αποτελεί χρυσοφόρα κληρονομιά που με αιχμή την εργατική ειρήνη και κατεπέκταση την κοινωνική γαλήνη συνέβαλε
καταλυτικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Ένας
τόπος προοδεύει μόνον όταν οι φορείς της παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο τους αισθάνονται ότι
απολαμβάνουν αυτό που δικαιούνται από την πίττα
της οικονομικής ανάπτυξης.
Η πλήρης αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων
που έχουν απορρυθμιστεί μεσούσης της κρίσης, η
ενδυνάμωση των μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης και συνεννόησης σε καίρια ζητήματα, κρίνεται αναγκαία. Η κοντόφθαλμη πρακτική της αρπακτής και του εύκολου κέρδους μόνο ζημιά προκαλεί
στην οικονομία. Ειδικότερα στον νευραλγικό τομέα
των ξενοδοχείων και την ευρύτερη τουριστική βιομηχανία που θεωρείται η ναυαρχίδα της οικονομικής
ανάπτυξης, προσδοκούμεν ότι θα δοθεί η απαραίτητη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνάρτηση με αξιοπρεπείς μισθούς και
όρους εργοδότησης. Η ΣΕΚ σε τούτη την ευνοική
συγκυρία της οικονομίας, δηλώνει την ετοιμότητα
της να συνεργασθεί ειλικρινά με τους εμπλεκόμενους
φορείς για το κοινό καλό.

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

Ώρα συγκροτημένης αντίδρασης
ενάντια στη διαφθορά

Η

Κύπρος του 2017 οδεύει σε
προεδρικές εκλογές τον
επόμενο Ιανουάριο με ανοιχτά
κοινωνικοοκονμικά μέτωπα με
αιχμή την δδιαφθορά και τη
διαπλοκή που κατατρώουν τα
σωθικά της κρατικής μηχανής.
Παρά τα βήματα που γίνονται
από την κυβέρνηση και την
Πολιτεία, με αιχμή τη Γενική
Εισαγγελία και την Ελεγκτική
Υπηρεσία, για βελτίωση της
κατάστασης τα πράγματα
είναι ζοφερά. Κάτω από κάθε
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

πέτρα του δημόσιου βίου
υπάρχει σκάνδαλο, μικρό ή
μεγάλο. Τα πλοκάμια της διαπλοκής έχουν εισχωρήσει
βαθειά μολύνοντας σε ανησυχητικό βαθμό τμήματα του
κρατικού μηχανισμού.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες σκανδάλων μικρών ή μεγάλων. Δεν προλαμβαίνουμε να
κατανοήσουμε τις ραδιουργίες
των πρωταγωνιστών ενός
σκανδάλου και νάσου ένα νέο
εμφανίζεται. Οι πρόσφατες
καταγγελίες του δημάρχου
Πάφου ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Πολιτικά πρόσωπα

υψηλά ιστάμενα είναι μπλεγμένα σε καταλόγους φοροδιαφυγής και παρέμβασης για
διευκόλυνση διάπραξης ατασθαλιών στο δημόσιο. Στο
δημόσια πανεπιστήμια δίνουν
και παίρνουν οι μίζες με ντόπια ή ευρωπαικά κονδύλια. Σε
έργα κοινωνικής ωφέλειας
όπως λόγου χάριν το Αποχετευτικό, οι οσμές είναι τόσο
βρώμικες που ο ανθρώπινος
οργανισμός δεν τις αντέχει.
ΑΜΗΧΑΝΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Ο λαός παρακολουθεί αμήχανα χωρίς να αντιδρά κατά
συγκροτημένο τρόπο. Η κοινή
γνώμη
παρακολουθεί από
τους τηλεοπτικούς δέκτες τα
τεκταινόμενα αμήχανη. Πολλοί
αναρρωτιούνται, πώς είναι
δυνατόν μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού που αγγίζει το
30%, να ζεί στο όριο της φτώχειας και κάποιοι που τάχθηκαν να φυλάνε οικονομικές
Θερμοπύλες επιδίδονται σε
ατελίωτο φαγοπότι. Οι ευσυνείδητοι πολίτες που τηρούν
στο ακέραιο τις φορολογικές
υποχρεώσεις ακούγοντας τις
κραυγαλέες
περιπτώσεις
φοροδιφυγής διερωτούνται
κατά πόσο ζούν σε βαθύ κράτος της Ασίας ή της Νότιας
Αμερικής. Και μόλις συνειδητο-

Κ

ανένας δε μπορεί να αμφισβητήσει
πως το κεφαλαιώδες ζήτημα της
ανεργίας αποτελεί για κάθε κυβέρνηση
ένα τέρας που πολύ δύσκολα μπορεί να
δαμαστεί.
Πέραν των αριθμητικών προσεγγίσεων
που σίγουρα δεν μας επιτρέπουν να
εφησυχάζουμε θα πρέπει ως πολιτεία
και κοινωνία να εγκύψουμε και στις
κοινωνικές πτυχές που δημιουργούνται
από την απώλεια της εργασίας και την

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

ψυχοφθόρα διεργασία για εξεύρεση
νέας δουλειάς.
Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία στην Κύπρο ένας μεγάλος αριθμός
ανέργων ηλικίας μεταξύ 25 και 49 ετών
είναι κατά κανόνα οικογενειάρχες, οι
οποίοι κουβαλούν στη πλάτη τους
τεράστια χρέη, όπως στεγαστικά, φοιτητικά κ.α.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ως εκ τούτου οι ψυχοκοινωνικές επι-

ποιήσουν ότι
νομικά και
θεσμικά είμαστε Ευρωπαικό
κράτος, μέλος της Ευρωζώνης
μάλιστα, είναι να τρελλαίνονται . Απορούν και εξίστανται
αναλογιζόμενοι κατά πόσον

λειτουργία του κομματικού
συστήματος που εξέθρεψε την
αναξιοκρατία, ανήγαγε το ρουσφέτι σε επιστήμη και άφησε
διάτρητο το νομοθετικό πλαίσιο, ανοίγοντας το δρόμο

• Οδικός χάρτης για να εξουδετερωθεί η λερναία ύδρα
που κατατρώει τα σωθικά του κρατικής μηχανής
• Ενόψει προεδρικών εκλογών οι υποψήφιοι
να αναλάβουν ρητές δεσμεύσεις ότι θα εφαρμόσουν
αποτελεσματικά μέτρα για να απαλλαγεί ο τόπος
από την τρίδυμη μάστιγα της φοροδιαφυγής,
διαπλοκής και διαφθοράς

υπάρχουν θεσμοί στο κυπριακό
κράτος. Και αν υπάρχουν γιατί
δεν λειτουργούν ή ποια αόρατα
χέρια τους εμποδίζουν να λειτουργήσουν σωστά και αποτελεσματικά.

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
Είναι ηλίου φαεινότερο πως η
διαφθορά και η διαπλοκή στην
Κύπρο έχουν βαθύτατες ρίζες
και επενεργούν ως λερναία
ύδρα την οποία εκτρέφει το
σάπιο πολιτικό σύστημα εδώ
και δεκαετίες. Είναι πλέον
αποδεδειγμένο ότι σημαντικό
μερίδιο ευθύνης για την άνθηση της διαφοράς και της διαπλοκής φέρει η ανορθόδοξη

στους επιτήδειους κερδοσκόπους κάθε λογής να λεηλατούν
ανενόχλητοι το δημόσιο χρήμα.
Τα τραγικο της όλης υπόθεσης
είναι ότι όποιος τολμήσει
δημόσια να ορθώσει ανάστημα ενάντια στο διεφθαρμένο
καθεστώς, πολυβολείται ασύστολα από τους γνωστούς άγνωστους που θέλουν τους
μηχανισμούς αντίστασης και
θωράκισης των θεσμών ανενεργούς ή τουλάχιστον αναποτελεσματικούς.

Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΘΑΣΕ
ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ
Ο κόμπος όμως έφθασε στο
χτένι. Οι πολίτες έχουν χάσει

Η ανεργία πίσω από τους αριθμούς
πτώσεις είναι πιο οδυνηρές για τον
άνεργο ειδικότερα όταν η απώλεια της
δουλειάς θα επηρεάσει σημαντικά ολόκληρη την οικογένεια. Οι παρενέργειες
είναι ακόμη χειρότερες στις περιπτώσεις που και η σύζυγος είναι άνεργη.
Μια σημαντική πτυχή που δεικνύει την
αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής
των γυναικών στην αγορά εργασίας, με
όλα τα θετικά οφέλη τόσο στην ίδια την
οικογένεια την κοινωνία και την οικονομία ευρύτερα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικογένεια
αναμένει ως μάννα εξ ουρανού το ανεργιακό επίδομα που διαρκεί έξι μήνες για
να μπορέσει να καλύψει χρέη καθώς και
τα έξοδα συντήρησης μέχρι ότου εξευρεθεί άλλη κατάλληλη εργασία. Και
όπως έχει διαφανεί στην Κύπρο οι
άνεργοι σε ένα μεγάλο ποσοστό βιώνουν μια μακροχρόνια ανεργία και ως
εκ τούτου τα πράγματα γίνονται ακόμη
πιο δύσκολα και οδυνηρά. Το γεγονός
αυτό ενισχύει τη πάγια θέση του Κινήματος της ΣΕΚ για αύξηση της περιόδου καταβολής ανεργιακού επιδόματος
από 6 σε 9 μήνες .

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

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

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της
ανεργίας και η υποκειμενική βίωση της
ανεργίας απειλεί τα εξαρτημένα και τα
αυτόνομα άτομα του περιβάλλοντος
του ανέργου. Στις περιπτώσεις άνεργων γονιών, η απογοήτευση, η πικρία,
η αίσθηση ανικανότητας, συντήρησης
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την υπομονή τους. Νοιώθουν
ότι θίγεται η αξιοπρέπεια
τους. Αναζητούν τρόπους αναστροφής της κατάστασης. Το
έργο όμως είναι δύσκολο
καθώς οι δόκτορες της κερδοσκοπίας έχουν την ικανότητα
να καταστέλλουν, αυθορί και
παραχρήμα, της δυνάμεις
αντίδρασης. Ήλθε η ώρα ενόψει προεδρικών εκλογών να
τεθούν από τους ανησυχούντες
πολίτες και τα οργανωμένα
συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς
τους υποψηφίους ότι θα προωθήσουν
αποτελεσματικά
μέτρα μέσω συγκεκριμένου
οδικού χάρτη για απαλλαγή
του τόπου από την εφιαλτική
ντριπλέττα, διαπλοκή – διαφθορά – φοροδιαφυγή.
Κυβέρνηση –Βουλή και γενικότερα η συντεταγμένη πολιτεία
καλούνται, να συνεργασθούν
ειλικρινά και συνειδητά για να
ξηλωθεί εκ βάθρων το σάπιο
σύστημα κλείνοντας όλες τις
μαύρες τρύπες αθέμιτου πλουτισμού στο διηνεκές. Διαφορετικά, η Κύπρος θα μετεξελιχθεί
σε νησιώτικο κάστρο των κάθε
λογής δολοπλόκων. Και τότε
αλλοίμονο σε μας και τα παιδιά μας που πέραν από το
ασήκωτο βαρίδι του εθνικού
ζητήματος θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ζυγό της
οικονομικής ανέχειας πάνω σε
μόνιμη βάση. Και τότε αλλοίμονο μας.

αντικοινωνικότητας, βιώνουν χρόνια
πικρία ή απογοήτευση και παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης.
Οφείλουμε ως κράτος και κοινωνία να
αντικρίζουμε τον πολίτη ως άνθρωπο
και όχι μόνο ως αριθμητική οντότητα
και να τον στηρίζουμε εκεί και όπου
μας έχει πραγματικά ανάγκη.
Το θέμα λοιπόν της ανεργίας δεν
είναι μόνον αριθμητικό αλλά είναι

• Το κεφαλαιώδες ζήτημα της ανεργίας δεν θα πρέπει να γίνει
αντικείμενο εκμετάλλευσης στην αρρένα των προεκλογικών τιτανομαχιών
και της στείρας αντιπολίτευσης γιατί πίσω από τους αριθμούς πολλές
φορές κρύβονται οικογενειακές τραγωδίες

του εαυτού και της οικογένειας δημιουργούν αμφιθυμικά συναισθήματα του
ανέργου σε σχέση με την οικογένεια του,
που μπορεί να εκφραστούν μέσα από
συνεχή ευερεθιστότητα, συγκρούσεις,
δυσλειτουργίες, και τάσεις φυγής. Οι
άνεργοι έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, νιώθουν απορριπτέοι από την
κοινωνία και με τη σειρά τους αναπτύσσουν αισθήματα εχθρότητας και

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

ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο
χρήζει ουσιαστικής και υπεύθυνης
μελέτης.
Και επειδή πλησιάζουν οι εκλογές αυτά
τα κεφαλαιώδη ζητήματα δεν θα πρέπει να εισέρχονται στο πεδίο της στείρας αντιπολίτευσης γιατί πίσω από
τους αριθμούς πολλές φορές κρύβονται
οικογενειακές τραγωδίες.

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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• Ταυτόσημη τοποθέτηση ΣΕΚ και υπουργού Υγείας στο μείζον θέμα του Γε.Σ.Υ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΣΕΚ παραμένει απόλυτα
προσηλωμένη στον ύψιστο
στόχο εφαρμογής του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου
Υγείας στην βάση της ψηφισθείσας νομοθεσίας και των
ομόφωνων αποφάσεων της
πολιτικής ηγεσίας. Τη διαβεβαίωση αυτή διαβίβασε η γενική γραμματεία της ΣΕΚ στον
υπουργό
Υγείας
Γιώργο
Παμπορίδη σ συνάντηση τους
στις 20 Σεπτεμβρίου στα
κεντρικά γραφεία του κινήματος.
Ο κ. Παμπορίδης ενημέρωσε τη
ΣΕΚ για τις εξελίξεις γύρω από
τη διαδικασία προώθησης των
μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στον τομέα της υγείας με
επίκεντρο την πορεία αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο
υλοποίησης του ΓΕΣΥ στα τεθέ-

• Η υλοποίηση του ΓεΣΥ δεν οφείλεται στον Παμπορίδη.
Για να είμαστε ειλικρινείς, οφείλεται στον κόσμο,
όπως είναι ο κόσμος της ΣΕΚ, ο οποίος ανήγαγε
αυτό το ζήτημα ως ύψιστη προτεραιότητα,
υπογράμμισε ο υπουργός υγείας
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Ανδρέας Φ. Μάτσας γ.γ. ΣΕΚ

Στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων
Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κ. Αντρέας
Μάτσας, αναφερόμενος στη συνάντηση, τη χαρακτήρισε χρήσιμη και ουσιαστική, σημειώνοντας πως επιβεβαιώθηκε για μια
ακόμα φορά η προτεραιότητα που δίνει η ΣΕΚ στην ανάγκη
προώθησης και υλοποίησης του μεγάλου στόχου του ΓεΣΥ, στο
πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.
«Είχαμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς την πορεία, η
οποία έχει προδιαγραφεί. Αξιολογήσαμε τα ζητήματα που
αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο
τομέας της υγείας και θέσαμε δύο στόχους, οι οποίοι αφορούν
στη διατήρηση με επάρκεια των ζητημάτων που αφορούν την
επάρκεια στην προώθηση της υγείας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές ανάγκες.
Η μεταρρυθμιστική πορεία
Αλλά πρωτίστως συζητήσαμε το θέμα της μεταρρυθμιστικής
πορείας και πολιτικής του ΓεΣΥ έτσι ώστε να μπορέσουμε με
απόλυτη επάρκεια να πετύχουμε τον στόχο της εφαρμογής του
ΓεΣΥ», είπε ο κ. Μάτσας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ.
Παμπορίδης υπογράμμισε ότι η
θετική τροπή που προσέλαβε
το χρονίζον θέμα του Γε.Σ.Υ
οφείλεται στην αντίδραση των
πολιτών και κυρίως στον
κόσμο της ΣΕΚ.

στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, τα προγράμματα ανανέωσης του εξοπλισμού σε καίρια πόστα στη Δημόσια Υγεία,
τα προγράμματα απογευματινής απασχόλησης των γιατρών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολί-

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ, διατύπωσε
τη συνειδητή στήριξη της απόφασης για εφαρμογή του Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας πως, ως ΣΕΚ, «είμαστε
συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Από τη δική μας
πλευρά συμβάλλουμε τα μέγιστα, έτσι ώστε να μπορέσει να
υλοποιηθεί ο στόχος της αυτονόμησης των νοσοκομείων σε
ό,τι αφορά στα εργασιακά ζητήματα.
Από εκεί και πέρα, το έχει σημειώσει ευκρινώς και ο Υπουργός
Υγείας ότι ο ρόλος της ΣΕΚ παραμένει κομβικός μέσα από τη
συμμετοχή της στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας».
Έκκληση προς όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη

ντα χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Μέχρι την εφαρμογή του
σχεδίου, σημείωσε, προωθούνται μέτρα για εξυπηρέτηση
των ασθενών στα κρατικά
νοσοκομεία .
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε
την ικανοποίηση του για τη
ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης
στο θέμα του Γε.Σ.Υ στέλλοντας
το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο ρόλος του κινήματος για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστικός.

• Γ. Παμπορίδης: Όποιος επιχειρήσει να ανατρέψει
το ΓΕΣΥ θα τον πάρει το ποτάμι
• Αντρέας Φ. Μάτσας γ.γ. ΣΕΚ : Καλούμε όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτρέψουν
τις όποιες προσπάθειες διαφαίνονται για διαφοροποίηση του στόχου αθέτησης των συμφωνιών στη βάση
των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων

Λίστες αναμονής
Παράλληλα,
συζητήθηκαν
συγκεκριμένα τα προγράμματα
απάμβλυνσης των λιστών
αναμονής, τα προγράμματα
ενίσχυσης του προσωπικού
που υπηρετεί στα Τμήματα
Πρώτων Βοηθειών, αλλά και

Η ΣΕΚ αποτέλεσε ανέκαθεν πρωτοστάτη
Μιλώντας μετά τη συνάντηση, στα γραφεία της ΣΕΚ, ο κ. Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για τη γόνιμη συνάντηση, σημειώνοντας πως η ΣΕΚ αποτέλεσε ανέκαθεν πρωτοστάτη και υποστηρικτή της ιδέας της καθολικής κάλυψης υγείας, ενώ διαχρονικά
υπήρξε σθεναρός υποστηρικτής του ΓεΣΥ.
Συνεχίζοντας, ανέφερε πως στη συνάντηση «ανασκοπήσαμε τις
πρακτικές εξελίξεις στην πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ, καθώς και
της υπόλοιπης μεταρρύθμισης του χώρου της υγείας. Ενημέρωσα τη ΣΕΚ για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αναβάθμιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας του ασθενή,
μέχρις ότου να αρχίσει η μεταρρύθμιση να αποδίδει καρπούς».

τες, αλλά και επικείμενες
αλλαγές, οι οποίες εστιάζουν
στα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους ασθενείς
στα νοσηλευτήριά, όπως είναι
η λειτουργία Εξωτερικών
Ιατρείων σε απογευματινές,
προκειμένου να απαμβλυνθεί
το βάρος που επωμίζονται τα
Τμήματα Πρώτων Βοηθειών.
Τρόποι πρακτικής εφαρμογής
της νομοθεσίας
Επιπρόσθετα, ο κ. Παμπορίδης
επεσήμανε πως έγινε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο
πρακτικής εφαρμογής της
νομοθεσίας που εγκρίθηκε, ενώ
ενημέρωσε της αντιπροσωπεία
της ΣΕΚ για τα υπόλοιπα
μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια,
τα οποία βρίσκονται στην
Νομική Υπηρεσία ή κάποια εξ

Τέλος, ο κ. Μάτσας χαιρέτισε την προσήλωση
της Κυβέρνησης στον
στόχο υλοποίησης του
ΓεΣΥ στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.
«Από τη δική μας την
πλευρά, ως ΣΕΚ καλούμε
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
να αποτρέψουν τις όποιες προσπάθειες διαφαίνονται στον ορίζοντα για
διαφοροποίηση του στόχου αθέτησης των συμφωνιών στη βάση των
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από τη δική μας πλευρά,
θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του όλου
ζητήματος, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει
κανένα πισωγύρισμα και θα μπορέσει η κυπριακή κοινωνία να
απολαύσει σε πλήρη διάταξη ένα αγαθό, το οποίο για πάρα
πολλά χρόνια βρίσκεται υποβαθμισμένο σε ό,τι αφορά την
πρόσβαση της μάζας της κοινωνίας, εκείνων που πραγματικά
έχουν ανάγκη, των σημερινών και των μελλοντικών ασθενών,
την πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία», κατέληξε.

αυτών στη Βουλή ήδη «και να
ζητήσω τη βοήθειά τους για
την επίσπευση των διαδικασιών τόσο στη Βουλή όσο και
των υπολοίπων πρακτικών
ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε στη μεταρρύθμιση».
Υπενθύμισε ότι η ΣΕΚ μετέχει
και στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας, με ιδιαίτερη και έντονη
παρουσία. για αυτό. Είναι ένας
από τους κοινωνικούς εταίρους που υπεύθυνα και με
σοβαρότητα έχουν αντιληφθεί
και υπηρετήσει την ιδέα του
ΓεΣΥ από την πρώτη φορά που
τέθηκε επί τάπητος μέχρι και
τώρα.
Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η υλοποίηση
του ΓεΣΥ οφείλεται στον ίδιο, ο

δρ. Παμπορίδης τόνισε: «Θα
ήταν πολύ επιτιμητικό για
μένα να δεχτώ τη θέση σας ότι
οφείλεται στον Παμπορίδη
(σ.σ. το ΓεΣΥ). Και παρόλο που
σας διαβεβαιώ θα ήταν πολύ
επιτιμητικό, δεν οφείλεται
στον Παμπορίδη. Για να είμαστε ειλικρινείς, οφείλεται στον
κόσμο, όπως είναι ο κόσμος
της ΣΕΚ, ο οποίος ανήγαγε
αυτό το ζήτημα ως ύψιστη
προτεραιότητα. Και ο λόγος
που θα εφαρμοστεί και είμαι
πεπεισμένος ότι θα εφαρμοστεί είναι ακριβώς γιατί ο
Παμπορίδης δεν έχει σχέση με
αυτή την εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στον κόσμο και
για αυτό θα γίνει. Και όποιος
επιχειρήσει να το ανατρέψει,
θα τον πάρει το ποτάμι».

ERG_4-4_inn_13 9/26/17 9:44 AM Page 1

ΚAΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

4

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΕΠΑ: Εργαστήρια και
Προγράμματα Κατάρτισης

Η αστυνομία συστήνει:

Επικίνδυνο να συζητάτε προσωπικές σας
υποθέσεις στο διαδίκτυο

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία
με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
ανακοινώνουν τη διοργάνωση των πιο κάτω Εργαστηρίων και Προγραμμάτων Κατάρτισης:
Εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των
συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση
στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το
Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις:
• 19/09/2017 Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (14:30-19:00)
• 22/09/2017 Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (15:00-19:30)
Όλα τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα εκδίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής.
Όλα τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα γραφεία του
ΚΕΠΑ Λεμεσού.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περιορισμένος αριθμός θέσεων!!!
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του
Κέντρου Παραγωγικότητας:
http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/BusinessDirectory/Co
mpany/CompanyEvents.aspx?CompanyId=2cd62e907afa-4b02-8981-e2640be13001 . Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και τηλεφωνικώς στο τηλ.
22806122.

Συσκευή μαγειρέματος αποσύρθηκε
οικειοθελώς από τον εισαγωγέα της

Σ

υσκευή μαγειρέματος που δεν συνοδεύεται από την
απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και τεχνικό φάκελο.αποσύρθηκε οικειοθελώς από την αγορά
από τον εισαγωγέα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναλυτικά το προϊόν είναι :
• Κατηγορία: Συσκευές μαγειρέματος
Είδος: Μπάρμπεκιου
Κατασκευαστής: Foshan Shunde Everteam< >Industrial
Co., Ltd.Propane (37mbar),
LPG (30, 50, 37mbar)
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω
προϊόν να μην το χρη• Προτρέπονται όσοι το σιμοποιούν.

έχουν στην κατοχή τους
το πιο πάνω προϊόν να
μην το χρησιμοποιούν

Όποιος
χρειάζεται
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στο
συγκεκριμένο προϊόν
μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).
Παρακαλείται, επίσης, οποιοσδήποτε γνωρίζει
σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
στα τηλέφωνα 22800412 και 22800489 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο
τηλεομοιότυπο 22348202.
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Η

αστυνομία καλεί τους πολίτες
να μην ασχολούνται με προσωπικές υποθέσεις μέσω των μέσων
κοινωνικής διχτύωσης γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσουν θύματα
επιτήδειων που χρησιμοποιούν ως
όπλο τους τον διαδιχτυακό εκφοβισμό [cyberbullying]. Ο εκφοβισμός μέσω διαδικτύου, είναι μια
σύγχρονη μάστιγα της εποχής,
καθώς είναι πολύ εύκολο, μέσα
από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, να πέσουμε θύματα επιτήδειων, που θα εκμεταλλευτούν
την παραμικρή πληροφορία που
θα παραθέσουμε στο διαδίκτυο.
Ακόμα και οι συζητήσεις μας μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μπορούν να αποτελέσουν την κερκόπορτα από την οποία, άτομα που
θέλουν το κακό μας, μπορούν να
εισβάλουν στην ζωή μας.
Χρυσές συμβουλές
Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία
εξέδωσε σχετική ανακοίνωση με
μερικούς απλούς τρόπους προστασίας:
• Ποτέ μην δίνεις τον κωδικό πρόσβασης σου σε άτομα που δεν είναι

της εμπιστοσύνης σου ή σε αγνώστους.

περιεχόμενο που δεν θα του το έλεγες κατά πρόσωπο.

• Αν έχεις υποψίες ότι κάποιος
γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης
σου, άλλαξε τον αμέσως.

• Ποτέ μην προσποιείσαι ότι είσαι
κάποιος άλλος.

• Αγνόησε μηνύματα που λαμβάνεις από άγνωστο αποστολέα και
μην απαντάς σε αυτά.
• Μπλόκαρε τη λήψη μηνυμάτων

• Εάν δέχεσαι εκφοβισμό μίλα σε
κάποιο πρόσωπο της εμπιστοσύνης σου. Αν πρόκειται για ανήλικο:
μίλα στους γονείς, τα αδέλφια ή
ακόμα και τον δάσκαλο/καθηγητή
σου.

• Περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού πρέπει
να καταγγέλλονται άμεσα στην Αστυνομία
από οποιονδήποτε σε κάνει να
νιώθεις άβολα για οποιονδήποτε
λόγο.
• Να γνωρίζεις τι αποστέλλεις και
τι αποδέχεσαι ηλεκτρονικά, καθώς
επίσης τον αποδέκτη και τον αποστολέα.
• Μην αποστέλλεις μηνύματα που
εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα.
• Μην κρύβεσαι πίσω από έναν
υπολογιστή. Είναι καλύτερα να
συζητήσεις το πρόβλημά με κάποιον παρά να στέλνεις μηνύματα με

Περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού πρέπει να καταγγέλλονται
άμεσα στην Αστυνομία, η οποία θα
τα χειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αρμόδιο Γραφείο είναι το Γραφείο
Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, που είναι στη διάθεση
του κοινού καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων
και αργιών (7πμ – 7μμ) στο τηλέφωνο 22808200 για οποιαδήποτε
καταγγελία ή ακόμα και για απλές
συμβουλές.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται
από την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Τ

ο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα
Οδικών Μεταφορών, ανακοινώνει
τα πιο κάτω σε σχέση με την ανανέωση των τριμηνιαίων αδειών
κυκλοφορίας των οχημάτων για το
2017, οι οποίες λήγουν την 30η
Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους:

Οδικών Μεταφορών, θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα
χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
7. Για την ανανέωση της άδειας
κυκλοφορίας θα πρέπει να
υπάρχει:

1. Οι τριμηνιαίες άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017.
2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017.
3. Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας
μπορούν να ανανεώνονται για
χρονική περίοδο τριών μηνών.
4. Τονίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι εν λόγω άδειες
κυκλοφορίας θα ανανεώνονται
μέχρι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου
2017 χωρίς επιβάρυνση.
5. Με βάση την ίδια νομοθεσία για
ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας,
που θα γίνονται μετά από το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην
άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα
του ποσού των 10 ευρώ και ποσού
ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της
άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το
τρέχον έτος.
6. Ο έλεγχος των οχημάτων θα
αρχίσει από την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα

• Τι πρέπει να γνωρίζετε
για την ανανέωση των αδειών
κυκλοφορίας
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας
σε ισχύ
• Ασφάλεια
8. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
συμβουλεύει όλους όπως φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος τους
έγκαιρα και να μην περιμένουν τις
τελευταίες ημέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του
συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.
9. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι
όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια
κυκλοφορίας του οχήματός τους
για το τρίτο τρίμηνο του 2017,
αλλά δεν προτίθενται να την ανα-

νεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα του 2017, θα πρέπει να
υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε
αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση
για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας
συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό
χρέος, οφειλόμενο προς την Δημοκρατία.
10. Σε περίπτωση καταστροφής
του οχήματος, θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ
αίτηση ακύρωσης εγγραφής του
οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό
καταστροφής», που εκδίδεται από
αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την
υποχρέωση καταβολής τελών
κυκλοφορίας από την ημερομηνία
καταστροφής του οχήματος.
11. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στις
τράπεζες και διαδικτυακά καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.
12. Υπενθυμίζεται ότι δεν θα αποσταλούν ειδοποιήσεις προς τους
εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες για την
ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, για το τέταρτο τρίμηνο του
2017.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΑΥ
Πρόσκληση για δημόσια
διαβούλευση προσχεδίων
Κανονισμών τουΓεΣΥ

Ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα προσχέδια
Κανονισμών με τίτλο:
1. «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας
(συμπληρωμή, μέγιστη συμπληρωμή, συνεισφορά Ι και συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του
2017», και
2. «οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία είσπραξης, καταβολής και παρακράτησης των εισφορών) Κανονισμοί του
2017».
Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (συμπληρωμή, μέγιστη συμπληρωμή,
συνεισφορά Ι και συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμών του 2017 είναι ο καθορισμός των
περιπτώσεων
και το ύψος:

• Γραπτές απόψεις,
σχόλια, εισηγήσεις
να αποσταλούν
μέχρι τις
2 Οκτωβρίου 2017

- της συμπληρωμής, δηλαδή
του ποσού που
ο δικαιούχος
του ΓεΣΥ καταβάλλει κατά τη
λήψη υπηρε-

σιών φροντίδας υγείας,
- της μέγιστης συμπληρωμής, δηλαδή του
μέγιστου συνολικού ποσού που δύναται ο
δικαιούχος του ΓεΣΥ να καταβάλει κατά τη
διάρκεια ενός έτος,
- της συνεισφοράς Ι, δηλαδή του ποσού που
ο δικαιούχος του ΓεΣΥ καταβάλλει μετά από
απευθείας πρόσβαση σε ειδικό ιατρό,
- της συνεισφοράς ΙΙ, δηλαδή του ποσού
που ο δικαιούχος του ΓεΣΥ καταβάλλει για
τη λήψη φαρμακευτικών προϊόντων ή/και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών πέραν της δαπάνης που καλύπτει ο Οργανισμός.
Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία είσπραξης, καταβολής και
παρακράτησης των εισφορών) Κανονισμών
του 2017 είναι ο καθορισμός της διαδικασίας είσπραξης, καταβολής και παρακράτησης των εισφορών.
Τα προσχέδια των Κανονισμών βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας:
http://www.hio.org.cy, στο πεδίο «Ανακοινώσεις».
Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και
παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν
μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2017:
- στη διεύθυνση: Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία, ή
- μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22
875021, ή
- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου hio@gesy.org.cy

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι χαμηλοί μισθοί δε βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα

Τ

α τελευταία χρόνια ο θεσμός της
συλλογικής διαπραγμάτευσης και
οι μισθοί των εργαζομένων, με άλλοθι την οικονομική κρίση, έχουν δεχθεί
μια μεγάλη και συντονισμένη επίθεση.
Μειώσεις μισθών και ωφελημάτων,
περικοπές στις παροχές συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, περιθωριοποίηση των μηχανισμών συλλογικών διαπραγματεύσεων, μείωση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας , όπως η
υγεία και η παιδεία, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία για βελτίωση των
μακροοικονομικών δεικτών και προώθηση
της
ανταγωνιστικότητας.
Μεσούσης μια μεγάλης οικονομικής
σύγχυσης και πολιτικών αδιεξόδων,
κυβερνήσεις και επιχειρήσεις πείστηκαν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιωθεί η οικονομία
ήταν η επιλογή της μείωσης των
μισθών και της δαιμονοποίησης του
εργατικού κόστους.

√ Αναγκαία η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης
για προστασία των μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων

√ Είναι αντίθετο με τη νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση
εργαζομένων, να παρατηρούνται μισθολογικές διαφορές του 30%
και 50% ανάμεσα σε εργαζόμενους που εκτελούν την ίδια εργασία
στον ίδιο οικονομικό κλάδο / τομέα

Του Μιχάλη Μιχαήλ,

προσφέρει μια πραγματική προστασία των μισθών και δικαιωμάτων
των εργαζομένων είναι η ενίσχυση
της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Όσο και να ενισχυθεί ο κατώτατος
μισθός θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
ότι θα παραμένει ένας χαμηλός
μισθός, αφού σε καμιά περίπτωση
δεν θα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με
τις διαφορετικές δεξιότητες, απαιτήσεις και δεδομένα της απασχόλησης
σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς
της οικονομίας. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από τη συλλογική διαπραγμάτευση που αποτελεί τον
πλέον δημοκρατικό μηχανισμό για
καθορισμό μισθών και ωφελημάτων
σε κάθε χώρο εργασίας.

Αναπληρωτή
γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Το μέλλον των μισθών και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Η αποτίμηση της πραγματικότητας,
μετά από σχεδόν μια επώδυνη δεκαετία για τους εργαζόμενους, αποδεικνύει ότι οι πολιτικές μείωσης του
εργατικού κόστους δεν έχουν βοηθήσει, αφού η ανταγωνιστικότητα όχι
μόνο στην Κύπρο αλλά σε ολόκληρη
της Ευρώπη δεν εξυπηρετήθηκε, και
αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι, η
Ευρώπη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα
έλλειψη δημοσιονομικής σταθερότητας και χαμηλή ζήτηση. Ταυτόχρονα,
η ανεργία εξακολουθεί να μαστίζει
πολλά Ευρωπαϊκά κράτη και οι μειώσεις μισθών είχαν ως αποτέλεσμα την
αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων
και της φτώχειας, γεγονός που υποχρεώνει τα κράτη να αυξήσουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς τους για
να εφαρμόσουν μέτρα κοινωνικής
προστασίας. Στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που έγινε το 2017, όλοι
οι οικονομικοί Οργανισμοί συμφωνήσαν ότι η αύξηση των κοινωνικών
ανισοτήτων αποτελεί κίνδυνο για την
οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να
αντιμετωπιστεί.
Η εισαγωγή ενός Εθνικού Κατώτατου
Μισθού ο οποίος θα εξασφαλίζει ένα
ελάχιστο ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους που δεν
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και θα πρέπει να
απασχολήσει την Πολιτεία μας τώρα
που βελτιώνεται η οικονομία και οι
επιχειρήσεις ανακτούν την κερδοφορία τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να
ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα στοχεύει στην καθιέρωση ενός εθνικού κατώτατου μισθού
που θα δρα ως ένα ελάχιστο προστατευτικό δίκτυ για τους εργαζόμενους
που είτε εργάζονται στην Περιφέρεια
είτε δεν καλύπτονται από συλλογικές
συμβάσεις. Αυτό όμως που μπορεί να
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της επίθεσης που συνεχίζουν να δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων
από πολλές πλευρές αλλά και λόγω
του κατακερματισμού της αγοράς
εργασίας και των αυξανόμενων διακρίσεων. Την ίδια περίοδο, που ξεκίνησε δηλαδή να περιορίζεται η συλλογική διαπραγμάτευση άρχισαν να
αυξάνονται σημαντικά τα κέρδη των
επιχειρήσεων και των πολυεθνικών
εταιρειών, που απορρόφησαν ουσιαστικά την απώλεια του μεριδίου των
εργαζομένων από τον παραγόμενο
πλούτο.
Η συλλογική διαπραγμάτευση θα είναι
περισσότερο χρήσιμη για όλους τους
κοινωνικούς εταίρους εάν εστιαστεί
σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, καλύπτοντας έτσι όλους τους εργαζόμενους. Με αυτό τον τρόπο θα λειτουρ-

• Η Συλλογική διαπραγμάτευση είναι
χρήσιμο εργαλείο
για καταπολέμηση
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ
εργαζομένων και
μεταξύ επιχειρήσεων
• Ήλθε η ώρα να
γίνει αντιληπτό απ’
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πως η λελογισμένη βελτίωση
των μισθών δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Τουναντίον
συμβάλλει στην βελτίωση της παραγωγικότητας
βασίζονται στην συλλογική διαπραγμάτευση και στον διάλογο σε κάθε
χώρο εργασίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι μισθοί στην Ευρώπη
άρχισαν να υποχωρούν μετά το 1990
όταν ξεκίνησε και η αποψίλωση της
συλλογικής διαπραγμάτευσης, λόγω

γήσει ως εργαλείο για να ωθήσει την
ανταγωνιστικότητα, θα καταπολεμήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό που
είναι μια τεράστια πληγή στον τόπο
μας και θα αποφευχθούν διακρίσεις
και ανισότητες εμπεδώνοντας το
αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης μπορεί να διασφαλιστεί μέσα
από την ενδυνάμωση της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, ενίσχυση του
δικαιώματος συνδικαλιστικής οργάνωσης και εμπλοκής των μηχανισμών
που εποπτεύουν την αγορά εργασίας, έτσι που να αρθεί η μεγάλη απορύθμιση και οι ανισότητες που μεγάλωσαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης,
ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι εντελώς απαράδεκτο, αλλά και αντίθετο με την νομοθεσία για την ίση μεταχείριση εργαζομένων, να παρατηρούνται μισθολογικές διαφορές του 30% και 50% ανάμεσα σε εργαζόμενους που
εκτελούν την ίδια εργασία στον ίδιο οικονομικό κλάδο/τομέα.
Είναι λοιπόν η ώρα που όλοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι, η βελτίωση των
μισθών και η ενίσχυση των μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελεί σημαντικό όφελος για την οικονομία. Οι επιχειρήσεις του τόπου θα
πρέπει να σταματήσουν να επικεντρώσουν την προσπάθεια τους στη μείωση του εργατικού κόστους, να στοχεύσουν στην παραγωγή ποιοτικών και
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κατοχυρώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους και ταυτόχρονα θα δημιουργούν αξιοπρεπείς και ποιοτικές
θέσεις απασχόλησης για όλους τους Κύπριους πολίτες.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σφαγείο τα τέλη στάθμευσης αεροδρομίου Λάρνακας

Υπουργείο Εργασίας

Αυστηρή προειδοποίηση
στους παράνομους λήπτες ΕΕΕ

Τ

Η

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
απεύθνει αυστηρή προειδοποίηση στους παράνομους λήπτες ΕΕΕ υποδεικνύοντας ότι «αποτελεί
βασική προϋποθεση για την καταβολή του ΕΕΕ, με
βάση τη σχετική νομοθεσία, η εγγραφή στις αρμόδιες
υπηρεσίες των ιδίων και των μελών της οικογένειας
τους, που είναι ικανά προς εργασία και δεν εργάζονται. Παράλληλα η
υπηρεσία καθιστά
σαφές ότι σε
περίπτωση που
δεν συμμορφώνονται με αυτή την
υποχρέωσή τους
και δεν προκομίσουν τα απαραίτητα συνοδευτικά
στοιχεία
στην
υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, τότε η
καταβολή του ΕΕΕ «θα τερματίζεται χωρίς οποιοδήποτε περαιτέρω προειδοποίηση».
Προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Εργασίας
αναφέρουν ότι οι μισές καταγγελίες για αδήλωτη
εργασία (από την αρχή του 2017), που έφτασαν ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών, αποδείχθηκε ότι
αφορούσαν δικαιούχους του ΕΕΕ. Όπως διαπιστώθηκε μετά από επιθεωρήσεις, οι αδήλωτοι λήπτες
εργάζονται κυρίως σε συνεργεία καθαρισμού, σε
κέντρα αναψυχής και σε εργοτάξια.
Η αυστηρή προειδοποίηση του υπουργείου Εργασίας
εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της
αδήλωτης εργασίας και εστιάζει την προσοχή του
στις ομάδες πολιτών που επωφελούνται κρατικής
υποστήριξης και συνάμα της προσπάθειας προς
ενεργοποίηση των δικαιούχων του ΕΕΕ για πλήρη
ένταξη στην αγορά απασχόλησης.
Οι δικαιούχοι του ΕΕΕ υπολογίζεται ότι είναι σήμερα
στις 30.955 νοικοκυριά που ισοδυναμούν περίπου σε
50.000 άτομα. Ο αριθμός των νέων δικαιούχων ανέερχεται στις 13.682 μονάδες, που κατά κανόνα αφορούν άνεργους, αυτοεργοδοτούμενους και εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα, που προηγουμένως δεν
τύγχαναν κρατικής στήριξης. Η δαπάνη του ΕΕΕ
ανήλθε στα €255 εκατ. το 2016, πρώτη χρονιά της
πλήρους εφαρμογής του μέτρου.

Σ

υνεχίζεται η καθοδική πορεία του
ανεργιακού δείκτηκαταγράφοντας
νέα ετήσια υποχώρηση αγγίζοντας το
10,6 % κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2017. Καθοριστικός πραράγοντας για
την θετική αυτή εξέλιξη θεωρείται το
αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς την
Κύπρο. Παρά, την κάμψη της γενικής
ανεργίας, εντούτοις η ανεργία των νέων
15-24 ετών παρέμεινε σε υψηλά επίπδα. Συγκεκριμένα, μείωθηκε στο 25, 3%
του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με
26,7%, το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Ανησυχητική είναι η και εικόνα με τη
μακροχρόνια ανεργία, καθώς σχεδόν
30.000 άνεργοι ήταν εκτός εργασίας για
περίοδο πέραν του εξαμήνου. Δηλαδή
ένας στους τρεις αναζητούσε εργασία.
Ποσοστό 35,8% του συνόλου των ανέργων αναζητούσε εργασία για περίοδο
μικρότερη των έξι μηνών, το 18,0% για
περίοδο 6-11 μήνες και ποσοστό 46,2%
ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το δεύτερο τρίμηνο
πέρσι ήταν 34,5%, 18,7% και 46,8%,
αντίστοιχα.Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης
της κυπριακής ανεργίας σημείωσε
περαιτέρω κάμψη, υποχώρησε στο
10,6% του εργατικού δυναμικού το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με
το 12,1%, την αντίστοιχη περίοδο του
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ο
Σωματείο
Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για
τα τέλη στάθμευσης που ισχύουν
στο αεροδρόμιο Λάρνακας και τα
οποία καθορίζονται και χρεώνονται από τη διαχειρίστρια εταιρεία.
Σε πρόσφατη επιστολή του προς
την Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ο γραμματέας Σωματείου

λεπτά και €1 για μια ώρα. Θεωρούμε το συγκεκριμένο θέμα πολύ
σοβαρό και ήδη λάβαμε αρκετά
παράπονα από επηρεαζόμενους
καταναλωτές. Σας παρακαλούμε
να μελετήσετε το συγκεκριμένο
ζήτημα και να μας πληροφορήσετε
σχετικά για το τι προτίθεστε να
κάνετε.»

Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
Χρίστος Καρύδης ζητεί μελέτη του
θέματος και λήψη μέτρων για
άμβλυνση του.
Συγκεκριμένα:
Για χρόνο στάθμευσης π.χ. μέχρι και 20 λεπτά ο
καταναλωτής καλείται να πληρώσει €1.50, ενώ τα προηγούμενα

√ Πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες
√ Επικρατούν συνθήκες αισχροκέρδειας και μονοπωλίου
χρόνια το πρώτο εικοσάλεπτο
ήταν δωρεάν.
Για χρόνο στάθμευσης από 21 – 40
λεπτά ο καταναλωτής καλείται να
πληρώσει €3.
Στην επιστολή τονίζονται τα εξής:
«Τα τέλη είναι απαράδεκτα ψηλά
και αγγίζουν τα όρια της αισχροκέρδειας, αφού είναι γνωστό πως,
οι πολίτες δεν έχουν άλλου είδους
επιλογές για στάθμευση. Φρονούμε
πως, πρόκειται για κλειστή αγορά
που λειτουργεί μονοπωλιακά και
χρεώνει ότι θέλει και όποτε θέλει.
Για να αντιληφθείτε το τι ακριβώς
εννοούμε, είναι αρκετό να γνωρίζετε πως, στο Δήμο Λευκωσίας τα
τέλη στάθμευσης στους διαθέσιμους δημοτικούς χώρους είναι €1
για μια ώρα, €1.50 για δύο ώρες,
€2.50 για 3 ώρες κ.λ.π., ενώ στα
παρκόμετρα του Δήμου ο καταναλωτής πληρώνει €0.50 για 30

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στο μεταξύ, απαράδεκτη, εκνευριστική και χαώδης πολλές φορές
θεωρείται η κατάσταση που επικρατεί στα διαζώματα στάθμευσης αναχωρήσεων και αφίξεων
του αεροδρομίου Λάρνακας. Οι
χώροι στάθμευσης είναι ελάχιστοι
με αποτέλεσμα να συνωστίζονται
τα αυτοκίνητα επιβίβασης /αποβίβασης με τους ιδιωτικούς φρουρούς του αεροδρομίου να κυνηγούν
τους οδηγούς τους οποίους απομακρύνουν, υποχρεώνοντας τους
ουσιαστικά να κάνουν κύκλους
περιπλέκοντας την κατάσταση ή
να σταθμεύουν για ελάχιστα
λεπτά στον καθορισμένο χώρο
έναντι πληρωμής.
Οι καταγγελίες στην εφημερίδας
μας είναι πολλές υποχρεώνοντας
το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) να προβεί στα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΟΔΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
√ Έπεσε στο 10.6 % στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
από 12,1%, την αντίστοιχη περίοδο του 2016
√ Ανησυχητική η ανεργία στους μακροχρόνιους άνεργους και στους νέους
2016. Εκτός παραγωγικής διαδικασίας
ήταν 44.965 άνεργοι σε σύγκριση με
50.339 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
Μεσούντος του καλοκαιριού, με την
τουριστική βιομηχανία να βρίσκεται στο
απόγειό της, το εργατικό δυναμικό
κατέγραψε μικρή αύξηση, ανήλθε στις
424.807 άτομα ή 61,4% του πληθυσμού
(άνδρες 66,6% και γυναίκες 56,7%), σε
σύγκριση με 417.080 άτομα ή 61,3% το
δεύτερο τρίμηνο του 2016. Ακόμη πιο
περιορισμένη ήταν η αύξηση των απασχολουμένων. Συγκεκριμένα, το δεύτερο
τρίμηνο ο αριθμός τους ήταν 379.842
άτομα και το ποσοστό απασχόλησης
54,9% (άνδρες 59,9%, γυναίκες 50,4%), σε
σύγκριση με 366.742 άτομα (53,9%) το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η νεανική ανεργία μεταξύ των ηλικιών
15-24 ετών, ακουμπά λίγο περισσότερο

τους άνδρες, 26,3% και 24,4% γυναίκες
από 25,2% και 27,9%, αντίστοιχα, το
δεύτερο τρίμηνο του 2016. Στις ηλικίες
20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν
71,0% και καταγράφει οριακή αύξηση
από το 69,8% το δεύτερο τρίμηνο του
2016 (άνδρες 76,2% και γυναίκες 66,2%,
το 2017, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν 74,9% 65,0%).
Αμετάβλητο παραμένει το ποσοστό
απασχόλησης στις ηλικίες 55-64 ετών,
από 53,7% το 2017 σε σύγκριση με

αναγακαία
του.

βήματα για επίλυση

ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα των τιμών των προιόντων στις κλειστές αγορές που
ήγειρε εδώ και πολύ καιρό η ΣΕΚ.
Πριν ένα χρόνο
το Σωματείο
Εργαζομένων
Καταναλωτών
ΣΕΚ κατήγγειλε
ότι «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.
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.»

52,9% το 2016.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Όσον αφορά το καθεστώς εργασίας, η
μερική απασχόληση αποτελούσε το
12,8% της συνολικής απασχόλησης ή
48.666 άτομα (άνδρες 10,3%, γυναίκες
15,6%). Το δε αντίστοιχο ποσοστό το
δεύτερο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,1%
(άνδρες 12,2%, γυναίκες 16,1%).
Το ποσοστό των εργαζομένων με πλήρη
απασχόληση ήταν στο 87,2% σε σύγκριση με 85,9% την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.Η συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων, 80,3%, εργάζεται στον
τομέα των υπηρεσιών. Κατά πολύ
μικρότερο ήταν το ποσοστό των εργαζομένων στη βιομηχανία, 17,3% σε
σύγκριση με 16,9% το δεύτερο τρίμηνο
του 2016.
Το ποσοστό των αυτοτελώς εργαζομένων σημείωσε αμελητέα υποχώρηση
στο 12,7% από 14,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαική
Ένωση ήταν 7,8% τον Μάιο του 2017,
σταθερό σε σύγκριση με τον Απρίλιο του
2017 και μειωμένο από το από 8,7% το
Μάιο του 2016.
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1η Οκτωβρίου 1960:

E. Αρβελέρ:

Η Ευρώπη θα πάει εκεί που θα την πάμε
εμείς, δεν μπορεί να πάει μόνη της αλλού

«Q

uo Vadis Europa?» Η Ευρώπη θα πάει εκεί που θα την πάμε
εμείς, δεν μπορεί να πάει μόνη της αλλού. Τη σπουδαία αυτή
επισήμανση έκανε στο πρόσφατο πολιτικο-ακαδημαϊκό συνέδριο
υπό τη θεματική “Quo Vadis Europa?” η Βυζαντινολόγος, Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού και Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Ελένη Γλυκατζή
- Αρβελέρ.
Το συνέδριο διοργάνωσε το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
Για πρώτη φορά μίλησε για Ευρωπαίους ο Μπέικον το 1623, είπε η
κ. Αρβελέρ, έχοντας στο νου ένα βίωμα κοινού πολιτισμού που
ένωνε τότε όλους τους Ευρωπαίους - αυτούς δηλαδή που δεν είχαν
υποταχθεί στους Οθωμανούς, μολονότι ένας χάρτης της εποχής
εξίσωνε τους Έλληνες με τους Τούρκους και παρόλο που ο Γάλλος
ποιητής Ντιπιλέ εξηγεί σε ένα στοιχούργημα του γιατί απεχθάνεται
όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους των γνωστότερων πνευματικών
κέντρων της εποχής εκείνης, μνημονεύοντας ως αίτια τα χαρακτηριστικά ελαττώματα του καθενός.
Εμείς, σημείωσε, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε Ευρωπαίοι,
συγχρόνως όμως έχουμε και την εθνική μας καταγωγή - κι αυτή την
δεύτερη πατρίδα του καθενός μας, την Ευρώπη, θα την πάμε κάπου,
παντού ή και πουθενά.
"Στο πού πάει η Ευρώπη, σε ποιον όμως κόσμο θα ζήσουν οι αυριανοί Ευρωπαίοι; Θα είναι η Ευρώπη, μια μικρή παραδοσιακή, τοπική
κοινωνία απέναντι στην τεχνολογική οικουμένη;
"Για ποια Ευρώπη μιλάμε; Την Ευρώπη ήπειρο του ντε Γκολ δηλαδή
από τις βρετανικές
νήσους ως τα Ουράλια
Ορη ή για την θεσμικά
οργανωμένη Ευρωπαϊκή
Ένωση που αγνοεί μεταξύ άλλων Νορβηγία,
Ρωσία, Ελβετία, τα Δυτικά Βαλκάνια και η οποία
πρέπει να ξεχάσει και το
Ηνωμένο Βασίλειο μετά
• Είμαστε καταδικασμένοι να
από το πρόσφατο Brexit;
είμαστε Ευρωπαίοι, συγχρόνως
Ή μήπως μιλάμε για την
πολιτιστική Ευρώπη, την
όμως έχουμε και την εθνική μας
εκτός εαυτής που περικαταγωγή - κι αυτή την δεύτερη
λαμβάνει λόγο, βαθιάς
πατρίδα του καθενός μας, την
πνευματικής συγγένειας
Ευρώπη, θα την πάμε κάπου,
γλωσσικής και θρησκευπαντού ή και πουθενά
τικής, την αμερικανική
ήπειρο, την Αυστραλία,
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
τη Νέα Ζηλανδία αλλά
να επιδείξει επιρροή
ακόμη και τη Νότια
στα παγκόσμια δρώμενα
Αφρική;", διερωτήθηκε.
Αυτό αν θυμηθούμε,
σημείωσε, τον ορισμό
του Ευρωπαίου που έδωσε ο Πολ Βαλερί ήδη στα 1919 - Ευρωπαίος είναι αυτός που γνώρισε την αρχαιοελληνική σκέψη, τη ρωμαϊκή
νομοθετική εμβέλεια και που ζει με την ιουδαϊκο-χριστιανική πνευματικότητα. Εκεί όπου τα ονόματα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη,
του Βιργίλιου, του Μωυσή, του Αποστόλου Παύλου έχουν κάποια
βαρύτητα, εκεί είναι Ευρώπη.
"Μήπως δεχτούμε ως Ευρώπη και ευρωπαϊκά όλα τα κράτη που
ανήκουν ακριβώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο όμως
συμμετέχουν ως και η Τουρκία και το Ισραήλ, ασχέτως της θρησκευτικής τους διαφορετικότητας; Και μόνο η αναφορά στις πολυπληθείς αυτές μορφές δηλώνει το δύσκολο του εγχειρήματος μας",
πρόσθεσε.
Άλλο λοιπόν, είπε, γεωγραφική, άλλο πολιτική, άλλο θεσμική, άλλο
πολιτισμική Ευρώπη κι ασφαλώς άλλη η Ευρώπη όπως την νιώθουν και τη ζουν οι νέοι αυτής της ηπείρου σήμερα. Οι νέοι που
έχουν χάρις στο σιδηροδρομικό εισιτήριο που οργάνωσε η Ένωση τη
δυνατότητα να διασχίζουν την Ευρώπη κατά βούληση.
"Ένα όμως και μόνο γεγονός είναι αναμφισβήτητο - για όποια
Ευρώπη κι αν μιλάμε σήμερα η Ευρώπη έπαψε να μονοπωλεί την
παγκόσμια ιστορία. Αν μάλιστα περιοριστούμε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στα κράτη της, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν έχουν να
επιδείξουν επιρροή στα παγκόσμια δρώμενα ούτε σεμνύνονται με
πρωτοβουλίες ιστορικής εμβέλειας ούτε έχουν πλανητάρχες να επιδείξουν. Άλλωστε δεν είναι αυτό η επιδίωξη των σημερινών Ευρωπαίων στο πλανητικό χωριό της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης",
συμπλήρωσε.
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Η Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

Η

1η Οκτωβρίου δεν είναι η πραγματική
ημέρα κατά την οποία έγινε πράξη η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η 16η Αυγούστου του 1960.
Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου του 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο τότε αποτελείτο από
επτά Ελληνοκύπριους και τρεις Τουρκοκύπριους, αποφάσισε να θεσπίσει ως επίσημη
Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου την 1η
Οκτωβρίου, [παρακάπτοντας την
περίοδο των θερινών διακοπών του
Αυγούστου] έτσι ώστε να μπορεί να
γιορτάζεται με όλες τις επίσημες τιμές.

τήτων, εκτός από την ειδική περίπτωση των
χωριστών δήμων.
Βάσει των προνοιών του συντάγματος, το
οποίο όπως διαφάνηκε ήταν δυσλειτουργικό,
πολλές αποφάσεις της ε/κ πλευράς προσέκρουαν σε αυτές κατόπιν εντολών της Άγκυρας.
Οι διαμάχες και οι προστριβές δεν άργησαν με
αποτέλεσμα οι δυο πλευρές να οδηγηθούν σε
ρήξη, ιδιαίτερα μετά την προσπάθεια του προέδρου Μακαρίου για αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να γίνει λειτουργικό και να απο-

Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατία
από τις 16 Αυγούστου του 1960, κυματίζει ως σύμβολο ειρήνης και ελευθερίας

Οι Συνθήκες Ζυρίχης – Λονδίνου
Οι συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου καθόρισαν το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελούν το θεμέλιο λίθο της
Ανεξαρτησίας της Κύπρου αποκλείοντας το ενδεχόμενο ένωσης με την
Ελλάδα αλλά και τη διχοτόμηση του νησιού. Η
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν απότοκη του εθνικοαπελευθερωτικου αγώνα της
ΕΟΚΑ 55-59. Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
Γ’ και πρώτος αντιπρόεδρος ο Δρ. Φαζίλ Κιουτσούκ. Οι συμφωνίες εγκαθίδρυσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράφηκαν στις 11
και 19 Φεβρουαρίου του 1959 αντίστοιχα, μετά
από πενταμερείς διασκέψεις, από τη Μεγάλη
Βρετανία, την Ελλάδα, την Τουρκία καθώς και
από τους δυο ηγέτες, Ε/κ και Τ/κ Κοινότητας,
τότε, αντίστοιχα. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά
όπου η Τουρκία είχε πετύχει την αναβάθμιση
της μειονότητας των Τ/κ σε κοινότητα και τη
στρατιωτική παρουσία της στην Κύπρο.
Εκτός από τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου
υπεγράφησαν επίσης οι συνθήκες Εγγυήσεως
(Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία), Συμμαχίας και
Εγκαθίδρυσης. Με βάση τη συνθήκη Εγκαθίδρυσης, η Βρετανία θα διατηρούσε κυρίαρχες
βάσεις στο νησί.

Το κυπριακό σύνταγμα
Στη βάση των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου,
συντάχθηκε το κυπριακό Σύνταγμα του 1960.
Το νέο κράτος ήταν δικοινοτικό, με το ποσοστό
των Ελληνοκυπρίων να βρίσκεται στο 82% και
των Τουρκοκυπρίων στο 18%. Παρά τον μειωμένο αριθμό των Τ/κ, το κυπριακό σύνταγμα
προέβλεπε ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης ολόκληρης της επικράτειας. Επίσης, δεν υπήρχε de
jure γεωγραφικός διαχωρισμός των δύο κοινο-

τραπεί η παράλυση του κράτους. Η Τουρκία
που είχε στρατιωτικές βλέψεις στην Κύπρο
εκμεταλλεύθηκε την κατάσταση θέτοντας σε
εφαρμογή το σχέδιο κυριαρχίας της στην
Κύπρο. Πρώτο βήμα ήταν να μην συμμετέχουν
οι Τουρκοκύπριοι στις διεργασίες του κράτους
από το 1963 και μετά. Το 1963- 64 η Τουρκία
βομβάρδισε την Τηλλυρία με βόμβες ναπάλμ
σκοτώνοντας εκατοντάδες άμαχους στην προσπάθεια της να δημιουργήσει στρατιωτικό
προγεφύρωμα στο Τ/Κ χωριό Κόκκινα. Απειλήθηκε πολεμική σύρραξη Ελλάδας Τουρκίας η
οποία απετράπη μετά από παρέμβαση των
ΗΠΑ.

Εισβολή - Κατοχή
Στις 20 Ιουλίου του 1974 η Τουρκία με πρόφαση το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών
εισέβαλε στο νησί με την φθηνή και αστήριχτη
δικαιολογία την προστασία των Τουρκοκυπρίων. Βίασε, σκότωσε, λεηλάτησε κι εκτόπισε
200000 Έλληνες από τις εστίες τους κατακτώντας το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς το Κυπριακό Ζήτημα παραμένει άλυτο με την Κύπρο να παραμένει μέχρι
σήμερα αιμορραγούσα στις ορδές του Αττίλα.
Ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρά την
καταδίκη της Τουρκίας και την απόφαση του
για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
από το νησί, αδυνατεί να υλοποιήσει τις αποφάσεις του και να επιβάλει το δίκαιο.

Η Κυπριακή Σημαία
Η σημαία της Κύπρου προέκυψε μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί ήταν:
Α) στη σημαία να μην εικονίζεται σταυρός ή ημισέληνος
Β) να μην περιέχονται το μπλε και το κόκκινο χρώμα,
σύμβολα και τα δυο της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Το σχέδιο που κέρδισε το διαγωνισμό ήταν του Τουρκοκύπριου ζωγράφου Ισμέτ Γκιουνέι.
Στη σημαία προβάλλεται το σχήμα της Κύπρου με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο. Το πορτοκαλί χρώμα
παραπέμπει στο χαλκό, ο οποίος υπήρχε σε αφθονία παλιότερα στο νησί και είχε καθορίσει σε
μεγάλο βαθμό, την εξέλιξη και την οικονομία της Κύπρου. Το λευκό χρώμα στο φόντο συμβολίζει
την ειρήνη και την ελευθερία.
Κάτω από την Κύπρο δύο πράσινα κλαδιά ελιάς, ενωμένα στις άκρες που συμβολίζουν την ειρήνη μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου.
Μιας ειρήνης ωστόσο που δεν ήταν γραπτό να διαρκέσει πολύ καθώς εντός της Κύπρου δεν είχε
στεριώσει στις δυο πλευρές η αίσθηση της πραγματικής και αγνής συνύπαρξης.
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Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και η
πρόσφατη αναβάθμισή της
από τον οίκο Moodys, επιβεβαιώνει ότι προδιαγράφεται
ακόμα μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική. Προς αυτή την
κατεύθυνση όμως, είναι σημαντικό να αναδειχθεί ο ρόλος
του χρηματοπιστωτικού τομέα,
τόσο σε ότι αφορά τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και
σταθερότητας, όσο και σε
σχέση με την ικανότητά του να
στηρίξει την επενδυτική και
αναπτυξιακή στρατηγική.

Υπευθυνότητα Συνδικάτων
Η υπευθυνότητα που επέδειξαν
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
και οι κοινωνικοί εταίροι γενικότερα, με άμεσο συνεπακόλουθο τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης, έχει συμβάλει τα
μέγιστα έτσι ώστε να προκύπτουν συνθήκες οικονομικής
ανάκαμψης. Αυτό το στοιχείο,
σε συνάρτηση και με την ομαλή
λειτουργία των εργασιακών
σχέσεων, σε συνθήκες ρύθμισης της αγοράς εργασίας και
των συλλογικών συμβάσεων,
αποτελούν σημαντικές παραμέτρους και προϋπόθεση για
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη βάση
της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα
που παρουσιάζεται στην

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Ανδρέα Φ. Μάτσα, γ.γ. ΣΕΚ

Κομβικός ο συνδικαλιστικός ρόλος
στην αναπτυξιακή προοπτική
Κύπρο, σε ότι αφορά τον καθορισμό κοινωνικοοικονομικής
και εργασιακής πολιτικής,
μέσα από τις δομές κοινωνικού
διαλόγου (όπως είναι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και η
Συμβουλευτική
Οικονομική
Επιτροπή), θα πρέπει να ενισχυθούν και αξιοποιηθούν σε
μεγαλύτερο βαθμό, επιτυγχάνοντας ισόρροπη και μακρόπνοη ανάπτυξη.

Παραγωγικότητα και
ανταγωνιστικότητα
στο ίδιο μετερίζι
Παράλληλα, θα πρέπει να
σημειωθεί πως, επιβάλλεται
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο
θέμα της παραγωγικότητας η
οποία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να απειλεί μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα την οικονομική σταθερότητα. Η χαμηλή
παραγωγικότητα σχετίζεται
άμεσα και με το γεγονός ότι η
οικονομική ανάπτυξη επικεντρώνεται περισσότερο σε
τομείς που χαρακτηρίζονται
από χαμηλή τεχνολογία και
γνώση, περιορίζοντας τη
δυνατότητα δημιουργίας ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας. Είναι κατανοητό

πως, η αύξηση της παραγωγικότητας θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο
μύθος πως οι μισθοί αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη έχει καταρριφθεί προ πολλού, καθώς οι μισθοί δεν απο-

√ Σημαντικός ο ρόλος
του χρηματοπιστωτικού
τομέα στη δημιουργία
συνθηκών σταθερότητας

της ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.

Ενίσχυση του τουριστικού
προϊόντος
Εξίσου σημαντική θα πρέπει να
είναι και η ποιοτικότερη ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος που αποτελεί βασικό
άξονα ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας, μέσα από
στρατηγική στόχευση και
περαιτέρω αναβάθμιση και
επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό.

τελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις, ενώ
σύμφωνα με διεθνείς μελέτες
συμπεριλαμβανομένου και του
ΔΝΤ, οι συλλογικές συμβάσεις
μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες, υποβοηθώντας και
την άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ανάμεσα σε εργαζομένους αλλά και επιχειρήσεις.

Η διασύνδεση της αγοράς
εργασίας με το εκπαιδευτικό
σύστημα, μπορεί να δώσει επιπρόσθετη στήριξη στην προοπτική που προδιαγράφει η
οικονομία,
ενώ
ιδιαίτερη
έμφαση και έγκαιρη προετοιμασία σε θέματα κατάρτισης,
θα πρέπει να γίνει στον τομέα
του φυσικού αερίου και των
υδρογονανθράκων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
τονιστεί ότι, οι ψηλοί ρυθμοί
ανάπτυξης θα πρέπει να συνδυάζονται και με ανάλογη στόχευση στο ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και περαιτέρω μείωσης

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η
άμεση προώθηση περισσότερων αναπτυξιακών έργων με
συνεργασία ανάμεσα στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
ενώ αναμένεται να συμβάλει τα
μέγιστα προς την κατεύθυνση
της επαναρρύθμισης της αγο-

ράς εργασίας, η νομοθεσία που
αφορά την αδήλωτη εργασία, η
οποία λειτουργεί ανασταλτικά,
τόσο σε ότι αφορά την προσπάθεια περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης, όσο και στην
ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
η Κυπριακή οικονομία θα μπορέσει να συνεχίσει τη θετική
της πορεία, μέσα από σειρά
μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, όπως είναι αυτή που
αφορά το δημόσιο τομέα και τη
φορολογική πολιτική στη βάση
και της πράσινης φορολογίας,
με παράλληλη στόχευση στην
πάταξη της φοροδιαφυγής.
Ο ρόλος του συνδικαλιστικού
κινήματος παραμένει διαχρονικά κομβικός και απαραίτητος
προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής προοπτικής, παραμένοντας σταθερά μέρος της
λύσης και όχι του προβλήματος, υπενθυμίζοντας την ορθότητα της θέσης του Προέδρου
Γιούγκερ πως, «μεταρρύθμιση
και ανανέωση δεν σημαίνουν
επιστροφή στον νεοφιλελευθερισμό».
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T

o τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται ΓΕΣΥ
και το οποίο θα καλύψει καθολικά
τους πολίτες ανέλυσε την περασμένη
Τετάρτη ο αγγ της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ
στους συνταξιούχους μέλη της ΠΕΣΥΣΣΕΚ που φιλοξενούνται στις εξοχικές
κατοικίες του Κινήματος. Παρόντες τα
μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης και ο κοινοτάρχης
Ξενάκης Ξενοφώντος.

Η ΣΕΚ ενημερώνει τους συνταξιούχους της για το ΓΕΣΥ

Κοινωνική μεταρρύθμιση που διασφαλίζει τη συνεχή
ποιοτική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας

Ο κ. Μιχαήλ κατέστησε σαφές πως η
υγεία η οποία έχει προ πολλού καταρρεύ-

√ Επίσκεψη του α.γ.γ.
της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ
και γενικού οργανωτικού
Πανίκου Αργυρίδη
στις εξοχικές κατοικίες
στα Καννάβια
σει, με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας θα αναζωογονηθεί και θα στηρίξει
αποτελεσματικά τον πολίτη ο οποίος θα
λαμβάνει την αναγκαία θεραπεία για
υγεία τους χωρίς να ταλαιπωρείται στις
τεράστιες ουρές και στους καταλόγους
αναμονής σε περίπτωση επέμβασης.
Το ΓΕΣΥ τόνισε με βάση τον σχεδιασμό
που έχει γίνει και τη νομοθεσία που έχει
ψηφιστεί, καλύπτει υποχρεωτικά όλους
τους πολίτες της χώρας και με τη λειτουργία του ο κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του παροχέα
ιατρικών υπηρεσιών, δηλαδή θα επιλέγει
ο ίδιος τον ιατρό, το ιατρικό κέντρο,
φαρμακείο, εργαστήριο κλπ.
Εξάλλου υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός
του ΓΕΣΥ διασφαλίζει τη συνεχή ποιοτική
αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας
και πως όλοι οι πολίτες θα είναι εξασφαλισμένοι, πως σε οποιαδήποτε φάση
της ζωής τους, θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας χωρίς να
γίνεται καμιά διάκριση.
Θα παρέχεται έγκαιρα η αναγκαία περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς και ιδιαίτερα στις αδύνατες οικονομικές ομάδες
και τους συνταξιούχους και θα ενισχύσει
σημαντικά την αξιοπρέπεια των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό ένα σύστημα
υγείας, πρόσθεσε, να ανταποκρίνεται
χωρίς καμιά καθυστέρηση στις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Οι συνταξιούχοι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους προς το Κίνημα της ΣΕΚ που
πρωτοστάτησε στην προώθηση αυτού
του μεγαλεπήβολου οράματος και ζήτησαν από το Κίνημα να συνεχίσει τις χρήσιμες χενημερώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Γε.Σ.Υ αλλά και για τις εξελίξεις όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής του.
Παρών ήταν και ο γενικός οργανωτικός
της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης και ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης.

• Η ΣΕΚ παραμένει στην εμπροσθοφυλακή
για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
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Τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (μπορεί να)
βλάπτουν την υγεία

ίναι αυταπόδεικτο πως τα κοινωνικά δίκτυα έχει
επιφέρει αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά
του χρήστη.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Regis που θα
δημοσιευτεί στο "Computers in Human Behavior" ακόμα
και όταν κοιτάς τα news feed του Facebook υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος για την υγεία σου. Μπορεί η
συμπεριφορά σου στα κοινωνικά δίκτυα να σε κάνει
περισσότερο αγχώδη, να σου δημιουργεί κρίσεις
πανικούς ακόμα και αίσθημα κατωτερότητας.
Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από
την έρευνα η εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών
δικτύων μπορεί να προκαλέσει ακόμα και σοβαρές
βλάβες για την υγεία του χρήση όπως λοιμώξεις του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Το άγχος για την απάντηση ή όχι σε ένα μήνυμα αλλά
και η συγκέντρωση αρκετών like σε ένα status δημιουργούν στους χρήστες άγχος το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Οι ερευνητές εξέτασαν τις απαντήσεις 89 φοιτητών
οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την
σχέση τους με το Facebook και στη συνέχεια παρακολούθησαν για 10 εβδομάδες την συμπεριφορά τους.
Οι ίδιοι, διαπίστωσαν ότι το άγχος που μπορεί να
προκληθεί από τη χρήση του Facebook δημιούργησε
μεγαλύτερο αριθμό λοιμώξεων, ενώ εκείνοι με τους
περισσότερους φίλους στο Facebook ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους και στρες, καθώς και περισσότερες λοιμώξεις.
Ο επικεφαλής της μελέτης, Jay P. Campisi, ανέφερε
χαρακτηριστικά:
«Αν θέλετε να αισθανθείτε λιγότερο μόνος ή να
αισθανθείτε πιο ευτυχισμένοι ή να έχετε καλύτερη
υγεία, πιθανώς, το να βρίσκεστε, μονίμως, μπροστά
από μια οθόνη τηλεφώνου ή υπολογιστή δε θα σας
βοηθήσει να το καταφέρετε».

Ο

ι λιγούρες πολλές φορές
«χτυπούν» απροειδοποίητα, χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί νιώθουμε την
έντονη επιθυμία να φάμε ένα
παγωτό ή μια πίτσα.
Το στρες είναι μια συχνή αιτία
που μας σπρώχνει στο φαγητό και στα γλυκά, άλλοτε πάλι
όμως οι λιγούρες είναι δυνατό
να εξηγηθούν βιολογικά,
καθώς αποκαλύπτουν ανάγκες
του οργανισμού μας που δεν
καλύπτονται.
Δείτε μερικές περιπτώσεις που
οι λιγούρες οφείλονται σε
ελλείψεις ή διαταραχές στον
οργανισμό για να τις αντιμετωπίσετε μια και καλή!
1. Ημικρανία: Η επιθυμία για
συγκεκριμένα φαγητά είναι
σύνηθες
σύμπτωμα
στα
πρώτα στάδια της ημικρανίας
και μπορεί να εκδηλωθεί από
μερικά λεπτά έως και τρεις
μέρες πριν κάνει την εμφάνισή
του ο πόνος. Ιδιαίτερα συχνή
στην περίπτωση αυτή είναι η
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Η παρατεταμένη καθιστική ζωή
απειλεί την κινητικότητα των ηλικιωμένων

Τ

ο βασικό μήνυμα
είναι,
κινηθείτε
περισσότερο, καθίστε
λιγότερο.
Η παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά,
ειδικά κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, ενέχει σοβαρούς
κινδύνους υγείας για τα
ηλικιωμένα
άτομα,
σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of
Gerontology: Medical
Sciences.
Επιστημονική ομάδα
της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου George
Washington, με επικεφαλής την Δρ
Λορεττα Ντι Πιετρο, ανέλυσε τα
πρότυπα σωματικής δραστηριοποίησης 134.000 ενηλίκων, 50-71
ετών. Τα στοιχεία αφορούσαν το
διάστημα 1995-2005 και προέρχονταν από τη μελέτη AARP Diet and
Health Study των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες είχαν χαρακτηριστεί, κατά
κύριο λόγο, υγιείς όταν ξεκίνησε η
έρευνα και ήταν κατά μέσο όρο 61
ετών.
Ως καθιστική συμπεριφορά χαρακτηρίστηκε ο χρόνος που κάθονταν
για δουν τηλεόραση ή που περνούσαν μπροστά τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή και που κοιμόντουσαν
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνεκτιμήθηκαν και διαστήματα σωματικής δραστηριότητας, όπως δουλειές του σπιτιού, περπάτημα,
ψώνια, τρέξιμο ή κηπουρική.

Η τηλεόραση και οι κίνδυνοι
Η παρακολούθηση τηλεόρασης
περισσότερες από πέντε ώρες την
ημέρα και τρεις ή λιγότερες ώρες

σωματικής δραστηριοποίησης την
εβδομάδα, τριπλασίαζαν τον κίνδυνο αναπηρίας σε ορίζοντα οκταετίας.
Αναλυτικά, στο τέλος της μελέτης
το 29% των συμμετεχόντων δεν
μπορούσαν να περπατήσουν ή

2. Διαβήτης ή προδιαβήτης:
Είναι δυνατό η επιθυμία για
νερό να είναι τόσο έντονη που
να τη νιώθουμε σαν λιγούρα;
Είναι, στην περίπτωση του
ανεβασμένου σακχάρου, όπως
συμβαίνει στον προδιαβήτη

δυσκολεύονταν. Οι γυναίκες, οι
καπνιστές και οι λιγότερο μορφωμένοι και αυτοί με λιγότερο καλή
υγεία ήταν πιθανότερο να καταλήξουν ανήμποροι.
Ανεξαρτήτως
των
επιπέδων
σωματικής δραστηριότητας, ο κίνδυνος σωματικής αναπηρίας
αυξήθηκε 25% και 65%, αντίστοιχα,
μεταξύ των ατόμων που έβλεπαν
τηλεόραση τρεις με τέσσερις ώρες
την ημέρα ή πέντε και περισσότερες, συγκριτικά με εκείνους που
έβλεπαν λιγότερο από δύο. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεαζόταν από
τη φυλή, το μορφωτικό υπόβαθρο,

επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό τους (αναιμία) νιώθουν
συχνά μια έντονη επιθυμία να
τρώνε παγάκια! Η σχέση ανάμεσα στην παγοφαγία, όπως
λέγεται, και τον χαμηλό σίδηρο είναι ένα παράδοξο ιατρικό
φαινόμενο που δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους για-

• Πότε η λιγούρα δείχνει ότι σας λείπει σίδηρος,
έχετε αφυδατωθεί ή χρειάζεστε ύπνο
και τον διαβήτη. Αν η έντονη
επιθυμία για νερό είναι συχνή
και έντονη και εκδηλώνεται
για διάστημα αρκετών εβδομάδων, καλό θα είναι να κάνετε εξέταση μέτρησης των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα
σας.
3. Έλλειψη σιδήρου: Έχει
παρατηρηθεί ότι τα άτομα
που έχουν εξαιρετικά χαμηλά

Στον αντίποδα τα πλέον δραστήρια άτομα, που ανέφεραν ότι ήταν
σωματικά ενεργά πάνω από επτά
ώρες την εβδομάδα δεν είχαν κανέναν κίνδυνο απώλειας της κινητι-

• Για κίνδυνο αναπηρίας προειδοποιούν επιστήμονες
τονίζοντας ότι κίνηση σημαίνει ζωή

Όταν η λιγούρα χτυπά απροειδοποίητα
λιγούρα για σοκολάτα.

το κάπνισμα και/ή τις αλλαγές του
σωματικού βάρους.

τρούς, μία θεωρία όμως είναι
ότι τα παγάκια καταπραΰνουν
τη φλεγμονή στο στόμα, η
οποία προκαλείται από την
ανεπάρκεια του σιδήρου.
4. Αφυδάτωση: Αν νιώθετε
έντονη επιθυμία για... πατατάκια, τότε ίσως ο οργανισμός
σας χρειάζεται περισσότερη
ενυδάτωση. Όταν υπάρχει
απορρύθμιση υγρών και ηλε-

κτρολυτών στο σώμα, η λιγούρα λειτουργεί σαν «μήνυμα»
για
αποκατάσταση
της
φυσιολογικής κατάστασης. Τα
πατατάκια ή άλλα αλμυρά
σνακ είναι ιδανικά στην περίπτωση αυτή, αφού το αλάτι
συμβάλλει στη ρύθμιση των
επιπέδων ενυδάτωσης.

κότητάς τους.

Βασικό μήνυμα
Κινηθείτε περισσότερο, καθίστε
λιγότερο. Και φυσικά δεν εννοούμε
απαραιτήτως την γυμναστική.
Εννοούμε να μην κάθεστε για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Σηκωθείτε, κάντε μια μικρή
βόλτα, ανεβείτε μερικά σκαλοπάτια, περπατήστε μέσα στο σπίτι ή
το γραφείο. Ακόμα κι αυτό που
παρακολουθείτε στην τηλεόραση
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εκμεταλλευθείτε το διάλειμμα των διαφημίσεων και σηκωθείτε», συμβουλεύει η Δρ Ντι Πιέτρο.
5. Έλλειψη ύπνου: Σε βιολογικό επίπεδο, η έλλειψη ύπνου
επηρεάζει τη λειτουργία του
εγκεφάλου, «απενεργοποιώντας» τα κέντρα της ορθής
λήψης αποφάσεων και «ενεργοποιώντας» τα κέντρα της
ανταμοιβής. Με άλλα λόγια,
είναι πιο δύσκολο – έως και
αδύνατο – να κάνουμε σωστές
διατροφικές επιλογές όταν δεν
έχουμε κοιμηθεί πολύ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΖΩΗ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
MECHANICAL ENGINEERING, απόφοιτο Τεχνικής Σχολής ή ΑΤΙ. Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλου στη Λευκωσία
ζητά να προσλάβει - ΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ, - ΕΡΓΑΤΕΣ. Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία Αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΟΗΘΟ ΙΣΙΩΤΗ ΒΟΗΘΟ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ. Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη: - ΨΗΣΤΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β΄
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Ανδρέα Παναγή
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΦΥΛΑΚΕΣ για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Γεωργία Επιστηθίου 22849672.
• Εργοστάσιο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΕΡΓΑΤΗ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με γνώσεις στα υδραυλικά. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον συνάδελφο 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, απόφοιτους Τεχνικής Σχολής
στον κλάδο Δομικών Έργων. 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.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΠΩΛΗΤΗ. Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. 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.
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Πέντε διατροφικές αλλαγές για να νικήσετε
τη χρόνια κόπωση

Κ

άνοντας μερικές μικρές αλλαγές στη διατροφή σας θα καταφέρετε να νικήσετε το επίμονο
αίσθημα κούρασης που νιώθετε
συχνά- πυκνά και να ανακτήσετε
τη χαμένη σας ενέργεια και διάθεση.
Καθοριστική παράμετρος στην
επιτυχή διαχείριση του συνδρόμου
χρόνιας κόπωσης θεωρείται η διατροφή, καθώς οι επιλογές που
κάνουμε μπορεί είτε να μας
«ρίξουν» είτε να μας «ανεβάσουν».

σεις του σακχάρου, άρα και μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα
ενέργειας.
2. Προτιμήστε τα «καλά» λιπαρά
Όπως δεν είναι ίδιοι όλοι οι υδατάνθρακες, δεν είναι ίδια και όλα
τα λιπαρά. Τα βλαβερά κορεσμένα
και τρανς λιπαρά που βρίσκονται
στα τηγανητά, στα πρόχειρα γεύματα και στα έτοιμα σνακ προκα-

4. Μειώστε την καφεΐνη

Δοκιμάστε να κάνετε τις παρακάτω πέντε αλλαγές –και να τις διατηρήσετε σε βάθος χρόνου– και θα
δείτε θεαματικά αποτελέσματα!
1. Αντικαταστήστε τους απλούς
υδατάνθρακες με σύνθετους
Οι απλοί υδατάνθρακες – όπως
αυτοί που βρίσκονται στο λευκό
ψωμί και στα γλυκά – είναι φτωχοί
σε φυτικές ίνες και θρεπτικά
συστατικά και μεταβολίζονται πιο
γρήγορα, με αποτέλεσμα να ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα του
σακχάρου. Αντίθετα, οι σύνθετοι
υδατάνθρακες – όπως αυτοί που
βρίσκονται στα προϊόντα ολικής
άλεσης, στους ξηρούς καρπούς και
στην κινόα – χάρη στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες δεν
προκαλούν απότομες αυξομειώ-

Η βιταμίνη Β12 (πουλερικά, αυγό,
ψάρι) και η βιταμίνη Β9 (φυλλώδη
λαχανικά, μπρόκολο, εσπεριδοειδή) παίζουν σημαντικό ρόλο στη
ρύθμιση των επιπέδων ενέργειας
στον οργανισμό, καθώς βοηθούν
τα μιτοχόνδρια, τα λεγόμενα
«εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» του ανθρώπινου οργανισμού,
να λειτουργούν σωστά.

λούν ή επιδεινώνουν τις φλεγμονές
στο σώμα. Οι φλεγμονές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το χρόνιο
αίσθημα κόπωσης. Τα καλά ακόρεστα λιπαρά, όμως, είναι δυνατό
να αποτρέψουν ή και να καταπολεμήσουν τις φλεγμονές, γι’ αυτό
και είναι δυνατός «σύμμαχος» ενάντια στην επίμονη κούραση. Καλά
λιπαρά θα βρείτε σε τροφές όπως
οι ξηροί καρποί, το ελαιόλαδο, το
αβοκάντο και ο σολομός.
3. Βάλτε στη ζωή σας τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Μπορεί να σας παρέχει πρόσκαιρη
τόνωση, όμως σταδιακά ο οργανισμός τη συνηθίζει, με αποτέλεσμα
να αναζητάτε όλο και μεγαλύτερες
«δόσεις». Όπως συμβαίνει και με
τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες, η τόνωση που προσφέρει η
καφεΐνη έρχεται απότομα και το
ίδιο απότομα φεύγει, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αυξομείωσης των επιπέδων ενέργειας και
διάθεσης.
5. Αυξήστε την ενυδάτωση
Ακόμη και μια μικρή μείωση στα
επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού μπορεί να δημιουργήσει ένα
αίσθημα ατονίας, πνευματικής
σύγχυσης ή κακουχίας. Εκτός από
το νερό, σημαντικές πηγές ενυδάτωσης είναι και τα ροφήματα
χωρίς ζάχαρη (π.χ. τσάι) αλλά και
τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Aπλά κι έξυπνα μυστικά για να μάθεις
να εργάζεσαι αποτελεσματικά κι ευχάριστα

Μ

ε το ξεκίνημα της ημέρας,
αρχίζουν και οι υποχρεώσεις.
Αν πράγματι θέλεις να περνάς
καλύτερα στην δουλειά σου, απόκτησε το δικό σου κίνητρο προγραμματίζοντας το χρόνο σου
σωστά. Έτσι, χωρίς περιττό άγχος
μπορείς να γίνεις ευγενικός και
προσιτός στους συναδέλφους σου
και δημιουργικός στη δουλειά σου.

υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν
για λίγο. Η ευελιξία είναι το παν!
4. Σχεδιασμός των περιόδων,
όπως ένα εξάμηνο στη σχολή!

χρονοτριβείς και να μην κάνεις
τίποτα. Γι’ αυτό, σπάσε την σε όσα
μικρότερα μέρη μπορείς και αντιμετώπισέ την εύκολα και γρήγορα.
Θα την έχεις ολοκληρώσει, πριν
καν το καταλάβεις!

• 6+1 βήματα που θα σου
κάνουν την εργασιακή σου
μέρα πιο ευχάριστη

6. Μην το πολυσκέφτεσαι! Απλά
κάντο. Μία δουλειά που μπορεί να
τελειώσει σε πέντε λεπτά, αλλά
μπορεί να γίνει και τριαντάλεπτη,

Έτσι όπως οργανώνεις τα μαθήματα στη σχολή και φτιάχνεις ένα
πρόγραμμα και το ακολουθείς
πιστά, έτσι όρισε ημέρες και ώρες
με πράγματα που έχεις να κάνεις,
όπως για παράδειγμα μία συνάντηση ή ένα σημαντικό τηλεφώνημα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο δεν
θα βρεθείς εκτός προγράμματος
ποτέ.

αν το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι για να την εκτελέσεις.
Χαλάρωσε και άφησε απλά το
έμφυτο και φοβερό ένστικτό σου
να σε οδηγήσει!

Ιδού οι έξυπνοι τρόποι
1. Κάθε Δευτέρα, να γράφεις στο
σημειωματάριό σου λίγα πράγματα που πρέπει να κάνεις μέσα
στην εβδομάδα. Προσδιορίζεις
έτσι τη δουλειά που μόνο εσύ μπορείς να κάνεις, ώστε να προχωρήσει και μεταφέρεις και κάποια στη
λίστα του «ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν την
επόμενη εβδομάδα»…
2. Να επεξεργάζεσαι τον κατάλογο των προτεραιοτήτων σου.
Προσπάθησε να επικεντρώνεσαι
στα πράγματα που είναι όντως
σημαντικά για εσένα και να μην
αποσπάσαι από άλλα ασήμαντα.
Απλά ακύρωσέ τα!
3. Αφιέρωσε λελογισμένο χρόνο
στο ηλεκρονικό σου ταχυδρομείο
[απαντήσεις στα emails] μόνο 2-3
φορές μέσα στη μέρα. Ίσως τα
emails ή τα τηλέφωνα να πέφτουν
«βροχή» νωρίς το πρωί, το μεσημέρι ή αργά το απόγευμα. Τακτοποίησέ τα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και αν κάτι είναι επείγον, αντιμετώπισέ το άμεσα. Τα

5. Τεμάχισε την πολλή δουλειά σε
μικρότερα κομμάτια. Συνήθως η
πολλή και μαζεμένη δουλειά σου
προκαλεί άγχος, με αποτέλεσμα να

7. Τελευταίο και σημαντικότερο
κομμάτι… Νιώσε όμορφα για
αυτά που κατάφερες σήμερα. Στο
τέλος της ημέρας και λίγο πριν
πας για ύπνο, κάνε την απογραφή
σου, συλλογίσου τι κατάφερες
σήμερα και επαίνεσε τον εαυτό σου
για αυτήν τη φοβερή ημέρα που
πέρασε.

ERG_12-12_inn_4 9/26/17 9:46 AM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι βοσκοί που περπατούσαν με ξυλοπόδαρα

Η
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας, που συνορεύει
με τον Βισκαϊκό Κόλπο, καλύπτεται από ένα μεγάλο πευκοδάσος.
Στην πραγματικότητα, είναι το
μεγαλύτερο «δάσος θαλάσσιας πεύκης» στην Ευρώπη
– το «θαλάσσιο πεύκο»
είναι ένα είδος που προέρχεται από την περιοχή της
Μεσογείου. Αλλά πριν από
εκατό χρόνια, το τοπίο
έμοιαζε πολύ διαφορετικό.
Αντί για τα δάση, υπήρχε
μια μεγάλη επίπεδη πεδιάδα που χανόταν στον ορίζοντα.
Αυτή η πεδιάδα ήταν
καλυμμένη με θάμνους και
ήταν ιδανική τοποθεσία για
τη δημιουργία βοσκοτόπων
για πρόβατα. Γύρω στα
μέσα του 19ου αιώνα, περίπου
ένα εκατομμύριο πρόβατα υπήρχαν στην περιοχή. Τα πρόβατα
φρόντιζαν βοσκοί που περπατούσαν πάνω σε ξυλοπόδαρα. Η
χρήση τους είχε αρκετά πλεονεκτήματα. Επέκτεινε το οπτικό
τους πεδίο επιτρέποντάς τους να
παρακολουθήσουν τα κοπάδια
των προβάτων από μακριά.

Τα ψηλά ξυλοπόδαρα αύξαναν
επίσης το βήμα τους επιτρέποντάς τους να καλύπτουν μεγάλες
αποστάσεις σε λιγότερο χρόνο. Το
πιο σημαντικό, όμως, ήταν πως
έτσι μπορούσαν να διασχίσουν

ευκολότερα το βρεγμένο και
λασπωμένο έδαφος μετά από
βροχές.
Τα ξυλοπόδαρα ήταν περίπου 1,5
μ. ψηλά και είχαν μια βάση με
ιμάντα πάνω στην οποία στηρίζονταν τα πέλματα. Το κάτω
μέρος που στηρίζεται στη γη ήταν
συνήθως πιο πλατύ για διευκόλυνση στο περπάτημα. Ένα ξύλινο ραβδί τούς βοηθούσε στην

ισορροπία. Πολλοί βοσκοί, μάλιστα, με το πέρασμα του χρόνου
ανέπτυξαν εξαιρετικές δεξιότητες
κάνοντας ελιγμούς και ακροβατικά.
Η χρήση τους σταδιακά μειώθηκε

εξαιτίας της αύξησης της βλάστησης στην περιοχή, ενώ τα
πεύκα που αντικατέστησαν τα
άλλα δέντρα μεταμόρφωσαν το
τοπίο και την τοπική οικονομία,
περιορίζοντας κατά πολύ την
εκτροφή των προβάτων. Μαζί με
όλα αυτά εξαφανίστηκε και η
εικόνα των βοσκών πάνω στα
ξυλοπόδαρα.

Ανταρκτική: Γέννηση παγόβουνου σχεδόν στο μέγεθος της Κύπρου

Μ

ια γιγάντια ρωγμή που
παρακολουθούσαν εδώ και
χρόνια οι επιστήμονες στην
Ανταρκτική έφτασε αυτήν την
εβδομάδα στην άλλη άκρη του
πάγου, γεννώντας έτσι ένα από
τα μεγαλύτερα παγόβουνα που
έχουν καταγραφεί ποτέ: έχει
έκταση γύρω στα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτιμάται ότι
ζυγίζει ένα τρισεκατομμύριο
τόνους.

για αποκόλληση
5.000 τ.χλμ

παγόβουνου

«Το παγόβουνο σχηματίστηκε
ανάμεσα στη Δευτέρα και την
Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι ερευνη-

Συγκριτικά, η Κύπρος έχει έκταση
9,251 τετραγωνικά χιλιόμετρα,
δηλαδή το παγόβουνο έχει περίπου μέγεθος όσο τα δύο τρίτα της
Κύπρου. Το γιγάντιο παγόβουνο
αποσπάστηκε από την κρηπίδα
πάγου Larsen C στην Ανταρκτική
Χερσόνησο, μια πλάκα πάγου που
επιπλέει στο άκρο της Ανταρκτικής Χερσονήσου, απέναντι από το
νότιο άκρο της Νοτίου Αμερικής.

τές του προγράμματος MIDAS στο
Πανεπιστήμιο του Σουόνσι. Η
ρωγμή που οδήγησε στην κατάρρευση της πλάκας πάγου βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και
πάνω από μια δεκαετία. Επιταχύνθηκε όμως το 2014 και κάλυψε
πάνω από 200 χιλιόμετρα μέχρι
την άλλη άκρη.

Ανταρκτική: Αντίστροφη μέτρηση

Η κατάρρευση του Larsen C και ο

σχηματισμός
του
γιγάντιου
παγόβουνου δεν θα ανεβάσει τη
στάθμη της θάλασσας, δεδομένου
ότι ο πάγος επιπλέει ήδη στο νερό
σαν παγάκι στο ποτήρι.
Ωστόσο οι κρηπίδες πάγου που
περιβάλλουν την Ανταρκτική φρενάρουν τη ροή των παγετώνων
προς τον ωκεανό, και η εξαφάνισή τους θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την απώλεια
πάγου από την ξηρά, η οποία
ανεβάζει τη στάθμη. Και η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι επιταχύνει δραματικά την απώλεια
πάγου από τα άκρα των κρηπίδων.
Το νέο παγόβουνο στο Larcen C
δεν αναμένεται να απομακρυνθεί
γρήγορα από τα ρεύματα και τον
αέρα. Θα μείνει ωστόσο υπό
παρακολούθηση καθώς ίσως
αποτελέσει κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Περπατάνε και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια

Σ

το Ουέστ Εντ, στην οδό Bird,
ένα πέρασμα από την οδό
Oxford στην οδό Barett, Λονδρέζοι
που έχουν βγει για ψώνια μπορούν να παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια απλά και μόνο βαδίζοντας πάνω στον 10 τετραγωνικών
μέτρων
«Πεζόδρομο
Pavegen».
Το πάνελ V3 της λονδρέζικης
εταιρείας μπορεί να συλλέξει την
κινητική ενέργεια των διαβατών
και να την μετατρέψει σε συνεχή
ενέργεια, ισχύος 5 W.
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Ποια είναι τα οφέλη
για την υγεία από το ξύδι
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Υ

πάρχει μια μεγάλη ποικιλία από οφέλη
για την υγεία που προέρχονται από το
ξύδι, καθώς παρέχει ανακούφιση για τα
πάντα δηλαδή από τα ηλιακά εγκαύματα,
μέχρι και προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι για
το δέρμα σας, ή στα τρόφιμα, δίνοντας έτσι
μια ποικιλία διαφορετικών τρόπων, προκειμένου να επωφεληθείτε από την υγεία που
προσφέρει. Δεν έχει σημασία με ποιο τρόπο
παίρνετε το ξύδι σας. Τα οφέλη για την υγεία
του είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής σας.

Ανακουφίζει πεπτικά προβλήματα: Αν
αντιμετωπίζετε προβλήματα με διάρροια,
δυσκοιλιότητα ή εμετό, το ξύδι μπορεί να
βοηθήσει. Οι αντιβιοτικές ιδιότητες του ξυδιού
μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία προβλημάτων του στομάχου που προέρχονται από κάποιο
παράσιτο. Για να απολαύσετε αυτό το όφελος για
την υγεία, απλά ανακατέψτε ένα κουταλάκι του
γλυκού ξύδι μαζί με 1 ή 2 ποτήρια νερό. Εάν επιθυμείτε να καλυφθεί η γεύση περισσότερο μπορείτε να
προσθέσετε χυμό μηλόξυδου.
Ανακουφίζει τους ερεθισμούς του δέρματος:
Λόγω των υψηλών επιπέδων των οξέων που περιέχει, ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του ξυδιού
είναι η ικανότητά του να ανακουφίζει το δέρμα από
τους ερεθισμούς. Αυτό περιλαμβάνει τον ερεθισμό
του δέρματος που προκαλείται από εγκαύματα,
δαγκώματα, παράσιτα και ακμή. Οι ειδικοί συστήνουν εμβάπτιση ενός κομματιού βαμβακιού σε ξύδι
και την απαλή εφαρμογή του στο δέρμα. Το ξύδι
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο ευαίσθητο
δέρμα, οπότε μπορεί να θέλετε να το αραιώσετε με
νερό πρώτα.
Aπαλλάσσει από το λόξυγκα: Αν και κανείς δεν
είναι απόλυτα βέβαιος γιατί, το ξύδι μπορεί σχεδόν
πάντα να σας απαλλάξει από τον λόξυγκα. Εάν
έχετε έναν παρατεταμένο λόξυγκα, πιείτε 1 ή 2 κουταλάκια του γλυκού ξύδι. Μπορεί να λειτουργήσει
και αραιωμένο με νερό, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό αν το πιείτε απευθείας.
Δυναμώνει τα οστά: Πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το
ξύδι για την υγεία των γυναικών. Εχει οξικό οξύ,
που είναι πολύ σημαντικό και βοηθά το σώμα να
απορροφήσει τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά. Μπορεί κυρίως να βελτιώσει την απορρόφηση
από το σώμα του ασβεστίου. Με μια κουταλιά της
σούπας ή και λιγότερο ξύδι που το έχετε αναμείξει
σε ένα ποτήρι νερό, πριν από το γεύμα, μπορείτε να
βοηθήσετε το σώμα σας να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά πιο εύκολα. Αν είστε σε κίνδυνο
για οστεοπόρωση, αυτή η συμβουλή μπορεί να σάς
βοηθήσει να διατηρήσετε την οστική πυκνότητα και
αντοχή.
Διατηρεί σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο
αίμα: Αν είστε διαβητικός, το ξύδι είναι ένας τρόπος να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα
σας. Μπορεί να σας προφυλάξει από τα εναύσματα σακχάρου στο αίμα και να ελαχιστοποιήσει τις
επικίνδυνες παρενέργειες που δημιουργεί η ύπαρξη
υψηλού σακχάρου το αίμα. Με την κατανάλωση
μιας κουταλιάς της σούπας ξυδιού πριν το γεύμα,
ή προσθέτοντας το ξύδι στο γεύμα σας μπορείτε να
κρατήσετε το σάκχαρό σας σε φυσιολογικά επίπεδα.

Σοβαρά … αστειάκια
Επιτρέπουν, παράλληλα, στους
περαστικούς από την οδό Bird να
δουν μέσω των κινητών τηλεφώνων τους πόση ηλεκτρική ενέργεια
παρήγαγαν, καθώς και να ανακα-

λύψουν ότι πιθανώς ανταμείφθηκαν για την επιλογή τους: εφαρμογές από φίρμες μετατρέπουν
τα βήματα σε εκπτώσεις ή
voucher για αγορές.

Ρωτά ο Τοτός την δασκάλα του.
– Κυρία, θα τιμωρούσατε ποτέ κανένα, για κάτι που
δεν έκανε!
– Φυσικά όχι, του απαντά η δασκάλα.
Και ο Τοτός, ανακουφισμένος, συνεχίζει.
– Ωραία, γιατί δεν έκανα την εργασία που μας είχατε βάλει!

ERG_13-13_inn_13 9/26/17 9:46 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μικρές αλλαγές για να φτιάξετε την καθημερινότητά σας

Σ

ας έχει τύχει ποτέ να αισθάνεστε
στρεσαρισμένοι ή κακόκεφοι,
χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο; Δε
δουλεύετε κάποιο βαρυσήμαντο
project, δεν έχετε μάθει πρόσφατα
κανένα κακό νέο, δεν αντιμετωπίζετε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας,
και παρ’ όλα αυτά ξυπνάτε το πρωί
κουρασμένοι, χωρίς διάθεση να
κάνετε τίποτα και επιστρέφετε το
βράδυ στο σπίτι μουτρωμένοι. Τι
φταίει; Οι «παγίδες» που έχουμε
συνηθίσει και βάζουμε στον εαυτό
μας από κεκτημένη ταχύτητα, και οι
οποίες καταλήγουν να καταστρέφουν την καθημερινότητά μας. Ιδού
μικρές αλλαγές που θα κάνουν τη
ζωή σας πιο απλή και την καθημερινότητά σας καλύτερη.
Ξυπνήστε ένα τέταρτο νωρίτερα
το πρωί: Μπορεί να ακούγεται
σκληρό και βάναυσο, μπορεί να
σκέφτεστε «σιγά μη χαραμίσω ένα
ολόκληρο τέταρτο από τον ύπνο
μου», αλλά αν το δοκιμάσετε έστω
για μία εβδομάδα θα παρατηρήσετε
σημαντικές αλλαγές στη διάθεσή
σας το πρωί. Εκ των πραγμάτων,
δεν είναι δυνατόν να πάει καλά μια
μέρα που ξεκινά με σπριντ μέχρι το
μπάνιο και κουτρουβάλα στις σκάλες ενώ με το ένα χέρι προσπαθείτε
να κουμπώσετε το πουκάμισο και με
το άλλο να βρείτε στην τσάντα το
κινητό που κουδουνίζει σαν τρελό.

Μην ακολουθείτε κάθε μέρα την
ίδια διαδρομή: Ένας από τους
μεγαλύτερους εχθρούς του μυαλού
σας είναι η ρουτίνα, κι ένας πολύ
εύκολος τρόπος να πείσετε τον
εγκέφαλό σας ότι έχει παγιδευτεί σε
ρουτίνα είναι να του επιβάλλετε τις
ίδιες εικόνες κάθε πρωί, στη διαδρομή για τη δουλειά ή τη σχολή.
Βρείτε έστω δύο διαφορετικές διαδρομές τις οποίες θα εναλλάσσετε
μεταξύ τους, ή ακόμα καλύτερα αν
έχετε τη δυνατότητα δοκιμάστε να

• Ο μεγαλύτερος εχθρός
του μυαλού η ρουτίνα
φεύγετε και να επιστρέφετε στο
σπίτι με διάφορους τρόπους – π.χ.
με το αυτοκίνητο μία μέρα, με το
ποδήλατο την άλλη, με τα πόδια αν
μένετε σχετικά κοντά στη δουλειά
την επόμενη και πάει λέγοντας.
Μη βασανίζεστε με πράγματα που
δεν αλλάζουν: Οι σοφοί όσο και
χιουμορίστες κινέζοι φιλόσοφοι
λένε ότι για δύο πράγματα δεν χρειάζεται να ανησυχείς: Γι’ αυτά που

Ξεκολλήστε από τα social media:
Έρευνες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας τώρα τελευταία
κάνουν λόγο για αυξανόμενα κρούσματα κατάθλιψης, που βρίσκονται
σε ευθεία αναλογία με την υπερβολική χρήση των social media.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι μια μέρα που θα σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι το παρελθόν
συνεχίζει να ζει μέσα σου, ενώ εκείνα τα
δεδομένα ή τα γεγονότα που σε πίεζαν
και σε πιέζουν, δεν έχεις τη δύναμη να
τα βγάλεις από τη ζωή σου. Νιώθεις ότι
καταβάλεις έντονες προσπάθειες να
ξανακερδίσεις τον έλεγχο και να κάνεις
αυτό που πραγματικά σε εκφράζει. Μην
παραιτείσαι από την προσπάθεια και
επίτρεψε στον εαυτό σου να πέσει και
να σηκωθεί όσες φορές χρειαστεί.

ντος σου δημιουργούν την αίσθηση ότι
χάνεις τον έλεγχο και την εξουσία και σε
ωθούν να παλέψεις για αυτά. Έχεις την
ανάγκη να αποκτήσεις αυτά που θέλεις
και μέχρι τώρα δεν το έχεις καταφέρει.
Η λύση στο πρόβλημά σου κρύβεται
μέσα σου. Βάλε μια τάξη στις σκέψεις
και στο συναίσθημά σου, αναγνώρισε
τα θετικά στη ζωή σου και δόμησε ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα που θα σε
οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων
σου.

Ταύρος: Θα έχεις μια δυσκολία στο να
ξεπεράσεις καταστάσεις που σε εμποδίζουν να γίνεις πιο χαρούμενος. Καλό
είναι να κάνεις μια συζήτηση με τον
εαυτό σου και να δεις ρεαλιστικά τα
γεγονότα. Έτσι, θα οδηγηθείς στην αποδοχή που θα σε βοηθήσει να κάνεις τις
απαραίτητες αλλαγές. Όσα σε ενοχλούν
δεν έχουν θέση στη ζωή σου και για
αυτό άμεσα πρέπει να αναλάβεις
δράση.

Παρθένος: Ο έλεγχος και η εξουσία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου
και αυτά αναμένονται να ταρακουνηθούν. Με αφορμή κάποια γεγονότα, είτε
σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό
επίπεδο θα νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο και αυτό θα σε ταράξει πολύ. Μην
χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Πρέπει
να συνειδητοποιήσεις ότι όσα κερδίζεις
με κόπο δεν χάνονται σε μια στιγμή.
Μόνο αν το επιτρέψεις εσύ να γίνει.

Δίδυμοι: Τα εμπόδιά σου φαίνεται πως
θα πηγάζουν από τη δική σου ψυχολογία και όχι από τα γεγονότα αυτά καθ’
αυτά. Οπότε, διαχειρίσου τις ανησυχίες
σου ή την πίεση που νιώθεις να ασκείται επάνω σου. Κράτα την ψυχραιμία
σου και σκέψου ορθολογιστικά. Το
παρελθόν μπορεί να κάνει αισθητή την
παρουσία του μέσα από άλυτα ζητήματα που συνεχίζεις να κουβαλάς και να
σου δημιουργούν εμπόδιο στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Ζυγός: Η μέρα σε κάνει λίγο πιο αδύναμο από ό,τι θα ήθελες. Ενώ αναγνωρίζεις τα εμπόδια που υπάρχουν στη ζωή
σου και είσαι σε θέση να αντιληφθείς
ότι κάποιες καταστάσεις δεν σε βοηθούν να ευτυχήσεις, ωστόσο είσαι ανίκανος ως ένα βαθμό να αλλάξεις τη ροή
της καθημερινότητας. Νιώσε αυτοπεποίθηση και βάλε την κριτική σου ικανότητα μπροστά για να σε οδηγήσει.
Εκφράσου με ειλικρίνεια και πάρε δύναμη από τον ίδιο σου τον εαυτό.

Καρκίνος: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή σου που
πρέπει να αλλάξεις ή τουλάχιστον να
βελτιώσεις, δεν είσαι σε θέση να κάνεις
τη δραστική κίνηση που θα επιφέρει την
αλλαγή. Προσπάθησε να χαλαρώσεις
και να δεις πιο ρεαλιστικά κάποιες
καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να φιλτράρεις όσα σου συμβαίνουν χρησιμοποιώντας το συναίσθημα, καθώς με
αυτόν τον τρόπο δημιουργείς φοβίες και
ανασφάλεια.

Σκορπιός: Είναι μια ημέρα που θα νιώσεις κάπως ευάλωτος και απογοητευμένος. Παλιά ζητήματα που κρύβεις
μέσα σου σε οδηγούν να παλέψεις για
την κυριαρχία σου και να διεκδικήσεις
ό,τι σου είναι επιθυμητό. Η δυσκολία θα
είναι μεγάλη και αυτό είναι ίσως κάτι
που θα καταφέρει να σε πεισμώσει και
εν τέλει να σε παρακινήσει να δείξεις
περισσότερη πυγμή και θέληση. Μην
παραιτείσαι από την προσπάθεια.
Ωστόσο, δεν είναι κακό αν πάρεις λίγο
χρόνο για να ανασυνταχθείς.

Λέων: Άλυτα ζητήματα του παρελθό-

SUDOKU

μπορείς να διορθώσεις, και γι’ αυτά
που δεν μπορείς να διορθώσεις.
Αυτά τα δεύτερα μπορούν να γίνουν
πολύ ύπουλα για την ψυχοσύνθεσή
σας. Όσο γρηγορότερα αναγνωρίσετε μια κατάσταση ως παγιωμένη
και αδιόρθωτη τόσο συντομότερα
θα σταματήσετε να προσπαθείτε να
τη διορθώσετε (το κοινωνικά αποδεκτό ισοδύναμο του παίρνω φόρα
και κουτουλάω τον τοίχο, οπισθοχωρώ και επαναλαμβάνω) και τόσο
γρηγορότερα θα δείτε την καθημερινότητά σας να βελτιώνεται δραματικά.
Μάθετε να λέτε όχι: Και να ζητάτε
βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Δεν θα
σας αγαπήσουν περισσότερο οι
φίλοι σας αν δεχτείτε να τους κάνετε babysitting την ώρα που έχετε
τρία project να τρέχουν, ούτε θα
εκτιμήσει το αφεντικό σας την επιπρόσθετη δουλειά που φορτωθήκατε επειδή ένας συνάδελφος είχε
κανονίσει ραντεβού με τη γυναίκα
των ονείρων του.

Τοξότης: Αναγνωρίζεις ότι πρόσωπα ή
γεγονότα σου παίρνουν τη χαρά και σε
κάνουν να νιώθεις μίζερος. Ωστόσο, δεν
έχεις καταφέρει ακόμη να υψώσεις το
ανάστημά σου. Πάλεψε με όσα σου συμβαίνουν, εφόσον πρώτα συνειδητοποιήσεις ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου
είσαι εσύ. Έλεγξε το συναίσθημά σου
και με ψυχραιμία θα έχεις αυτό που επιθυμείς.
Αιγόκερως: Εμπόδια στο δρόμο σου για
την ευτυχία. Βέβαια, το εμπόδιο αυτό
δεν είναι άλλο από τον ίδιο σου τον
εαυτό. Ανάλαβε δράση και πάρε την
πρωτοβουλία που χρειάζεσαι για να
δώσεις τέλος σε ό,τι σε ρίχνει ψυχολογικά. Ακόμη και αν υπάρχουν πράγματα
που δεν αλλάζουν, άλλαξε εσύ τον
τρόπο που τα αντιμετωπίζεις ή τα διαχειρίζεσαι.
Υδροχόος: Η προσωπική σου αρμονία
και γενικότερα η ευτυχία είναι δική σου
υπόθεση και έτσι θα πρέπει να την χειριστείς. Μπορεί το πλανητικό σκηνικό
να σε δυσκολεύει και να μην σου επιτρέπει να βρεις τη δύναμη να αλλάξεις όσα
σε κάνουν να μαραζώνεις, αλλά θα
πρέπει να γίνεις πιο αποφασιστικός.
Νιώθεις ότι προσπαθείς με επιμονή,
αλλά δεν έχεις αυτό που επιθυμείς. Μην
το βάζεις κάτω.
Ιχθείς: Το παρελθόν φαίνεται πως σε
παιδεύει λίγο με τον δικό του τρόπο.
Ίσως ένα πρόσωπο από το παρελθόν
αναμοχλεύει τα πράγματα για να σου
θυμίσει καταστάσεις που δεν ήταν και
τόσο ευχάριστες. Ίσως από την άλλη
κάποια γεγονότα σου ξυπνούν μνήμες
που δεν θα ήθελες να έχεις. Το μυαλό
μπορεί να παίξει περίεργα παιχνίδια,
αλλά μόνο εσύ μπορείς να το περιορίσεις. Έχεις πολλή δύναμη μέσα σου και
είναι ώρα να την βγάλεις στην επιφάνεια.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κυκλαδίτικο πατατάτο με κατσίκι

Υλικά

2 κιλά κατσίκι, 2 κιλά πατάτες κομμένες κυδωνάτες
1 κιλό κρεμμύδια, 3-4 σκελίδες σκόρδο
3-4 φύλλα δάφνης, κανέλα, γαρύφαλλο
Μπαχάρι, 2 κ. σούπας πελτέ ντομάτας
1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, αλατοπίπερο
Εκτέλεση
Κόβουμε το κρέας σε μερίδες και το πλένουμε καλά. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα
κόβουμε σε 4
κ ο μ μ ά τ ι α .
Ζεσταίνουμε λίγο
λάδι
στην
κατσαρόλα και
τσιγαρίζουμε
καλά το κρέας.
Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τη δάφνη, το σκόρδο και τα
υπόλοιπα μυρωδικά και ρίχνουμε στην κατσαρόλα νερό
όσο χρειάζεται για να σκεπάσει τα υλικά.
Διαλύουμε τον πελτέ σε νερό και αφήνουμε το φαγητό να
βράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου μία ώρα. Όταν το
κρέας έχει μισοβράσει, προσθέτουμε τις πατάτες και αφήνουμε για άλλα 20 λεπτά περίπου μέχρι να ψηθούν. Προς
το τέλος, όταν αρχίσουν να μαλακώνουν οι πατάτες,
δυναμώνουμε τη φωτιά για να χυλώσει το φαγητό. Για
παραπάνω γεύση, σε αυτή τη φάση μπορούμε να ρίξουμε
ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και να το αφήσουμε να βράσει
για λίγο ακόμη.

Κολοκυθοκεφτέδες Ρόδου
ΥΛΙΚΑ
400 γρ. κολοκύθια τριμμένα, 1 κρεμμύδι τριμμένο
2 αυγά, 200 γρ. Αλεύρι, ½ ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο,
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, 100 ml ελαιόλαδο
50 γρ. τυρί τριμμένο
ελαιόλαδο για τηγάνισμα
αλάτι και πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά όλα τα
υλικά μαζί μέχρι να
δημιουργηθεί ένα πηχτό μείγμα. Στη συνέχεια αλατοπιπερώνουμε και σε ένα τηγάνι βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί σε
χαμηλή φωτιά και ρίχνουμε κουταλιά κουταλιά το μείγμα,
φροντίζοντας οι κεφτέδες να ψηθούν από όλες τις πλευρές. Προτού σερβίρουμε, αφήνουμε τους κεφτέδες να
στραγγίξουν σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Για να
πετύχουμε πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προσθέτουμε τα
κολοκυθάκια τριμμένα σε μια λεκάνη με αλάτι, πιπέρι και
20ml ούζο και το ξύσμα από μισό λεμόνι. Ανακατεύουμε
και αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 1 ώρα.
Μετά, στραγγίζουμε πολύ καλά σε έναν σουρωτήρι ωσότου αποβάλουν όλα τα υγρά.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 19/2017 20/9/2017
50.000 ................11918
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .....................37416
100 .....................27761

1.000 ..................19599

100 .....................20202

400 .....................13096

100 .....................55328

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................52888

100 .................... 46969

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 778 - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................52938

400 .....................32532

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
«Η αληθινή σοφία
έρχεται στον καθένα
μας όταν συνειδητοποιήσουμε πόσο λίγα
γνωρίζουμε για τη
ζωή, τους εαυτούς
μας και τον κόσμο
γύρω μας»
Σωκράτης

BEACTIVE
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

200 .....................40021
200 .....................41507
200 .....................16050
200 .....................53102
200 .....................58148
200 .....................53447
200 .....................26308

100 .................... 29412
100 .................... 43205
100 .................... 41100
100 .................... 52792
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8548, 7132
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................28794

112

200 .....................39081

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................16249

311, 719

100 .....................16658

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................56225

76, 81

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

Η

«Λυγερή»
σας
περιμένει στις 2528 Σεπτεμβρίου στο
οίκημα της ΣΕΚ να
διδαχθείτε χορούς ως
ακολούθως:
Παιδιά (6-13): 25/9
17.00-19.00
Άτομα τρίτης ηλικίας:
26/9 19.00-21.00
Νέοι ενήλικες: 27/9
19.00-21.00
Παρουσίαση (όλοι):
28/9 19.00

(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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Σωκρατική μέθοδος διδασκαλίας και κριτική σκέψη
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Μ

ε τη μαιευτική μέθοδο διδασκαλίας, ο
εκπαιδευτικός προσποιείται την
πλήρη άγνοια για το θέμα, κάνει χρήση
της ειρωνείας και επωμίζεται τον ρόλο
της συνείδησης. Μέσα από τη διαδικασία
ερωτήσεων και απαντήσεων δημιουργεί
ένα πνεύμα διαλόγου και συζήτησης. Στο
τέλος κατορθώνει να διεισδύει στη ψυχή
του μαθητή και να εκμαιεύει την αλήθεια
που αυτή (η ψυχή) κρύβει μέσα της. Με
την ελεγκτική μέθοδο διδασκαλίας, ο
εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις ίδιες
πρακτικές, όπως και στη μαιευτική μέθοδο διδασκαλίας, με τη διαφορά ότι
κατορθώνει να βγάλει στην επιφάνεια τις

σταθερές και αναλλοίωτες αρχές της
λογικής. Οι δύο πιο πάνω μέθοδοι διδασκαλίας, για τις οποίες την πατρότητα
έχει ο Σωκράτης, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ο τρόπος για να μάθει ο μαθητής να
διερωτάται, να αναστοχάζεται, να αναζητά, να ερευνά, να ανακαλύπτει, να
αμφισβητεί και σε τελευταία ανάλυση να
μάθει τον εαυτό του.

Σωκρατικές μεθόδους. Για να τις εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός, πέραν από το διδασκαλικό ταλέντο, πρέπει να εξασκηθεί
πολύ.

Ερώτημα: Δύναται ο μαθητής να επιδοθεί
στην κριτική σκέψη, που περί αυτής τυρβάζουμε συχνάκις, εάν δεν μυηθεί πρώτα
στην ανακάλυψη της γνώσης διά της μαιευτικής και της ελεγκτικής μεθόδου; Η
απάντηση είναι «όχι», γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να εφαρμόζει τις δύο

*Διευθυντής Τεχνικής Σχολής Αγίου
Λαζάρου Λάρνακας

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι οι σωκρατικές φιλοσοφίες περί της παιδαγωγικής,
να μας οδηγήσουν σε μια ακόμα δημιουργική χρονιά με μαθητές ελεύθερα σκεπτόμενους.

Υ.Γ.: Οι Έλληνες κλασικοί είναι τόσο
κοντινοί μας, αλλά ταυτόχρονα και τόσο
μακρινοί. Δυστυχώς οι περισσότεροι από
εμάς τους γνωρίζουμε από τα ονόματα
οδών.

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

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΓΙΑ ΔΥΟ

Δ

ύο στα δύο, φιγουράροντας στην
κορυφή Ομόνοια Αραδίππου και
Καρμιώτισσα. Σκόνταψε και πάλι η
φιλόδοξη Ένωση, σπουδαίες νίκες
για Διγενή Ορόκλινης και Οθέλλος.
Καμπανάκι για Άσσια, Χαλκάνορα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Βαθαίνει η κρίση, φουντώνει η απογοήτευση μετά
τη νέα ήττα

• Έσπασαν το ρόδι Ν. Σαλαμίνα και Ερμής
τονώνοντας αισθητά την ψυχολογία τους

• Σημαδιακά στραβοπατήματα και βαθύς
προβληματισμός για ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ

• Πολύτιμοι βαθμοί αυτοπεποίθησης για Άρη, Αλκή
αισιοδοξώντας για το αύριο

• Πλήρωσε τη διπλοπροσωπία του ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
αναζητεί αγωνιστική ταυτότητα η ΑΕΛ

• Στρογγυλοκάθησε στην κορυφή του Ολύμπου
η «Μεγάλη Κυρία» με 4η συνεχή νίκη

Α

γωνιστική κρίση με έντονο προβληματισμό σηματοδοτεί η δεύτερη
συνεχόμενη ήττα της ΑΕΚ. Η όλη εικόνα
της ομάδας παρουσιάζει ζοφερά στοιχεία με φόντο τον προπονητή Ι. Ιδιάκεθ.
Ο επόμενος αγώνας θεωρείται βαρόμετρο για τις αποφάσεις της επόμενης
μέρας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ψυχρολουσία προκάλεσε στις τάξεις του
ΑΠΟΕΛ το στραβοπάτημα με τον ΑΡΗ
στο «Τσίρειο» που ήρθε μετά την ήττα
από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ. Ωστόσο, η
αισιοδοξία για πρωταγωνιστική πορεία
υπάρχει με δεδομένο ότι και οι άλλοι
ανταγωνιστές έχουν τα δικά τους σκαμπανεβάσματα.
Η κακή παρουσία του Απόλλωνα στο Β’
ημίχρονο στέρησε στους «Κυανόλευκους»
να γίνουν το μεγάλο αφεντικό στη
Λεμεσό. Η ΑΕΛ αντιστάθηκε χάνοντας
χρυσή ευκαιρία για να πάρει το τρίποντο. Ωστόσο, τα πολλά λάθη εξακολουθούν να πλήττουν την όλη εικόνα της
ομάδας.
Πρώτη θετική συγκομιδή για τη Ν.
Σαλαμίνα που της δίνει το απαραίτητο

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. - 19:00 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡ.

ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - 15:30 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 15:30 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔ. - 15:30 ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΑΠΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - 15:30 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - 15:30 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ

ΦΑΜΠΡΙΣΙΟ
Ο Βραζιλιάνος
επιθετικός της
Αλκής πέτυχε
τα δύο τέρματα
της
«Αθάνατης»
στο ΓΣΠ. ύπουλος μέσα στα
τετράγωνα,
δυνατός και
αποφασιστικός αποτελεί τρόμο για
κάθε τερματοφύλακας.
οξυγόνο για να ανασυνταχθεί εμπεδώνοντας την ηρεμία στην ομάδα.
Ψάχνει εναγωνίως ταυτότητα η Ομόνοια
που πέταξε δύο βαθμούς στο ΓΣΠ με
αντίπαλο τη νεοφώτιστη ΑΛΚΗ. Η
ομάδα της Ορόκλινης έδειξε αρκετές
αρετές στέλλοντας μήνυμα ότι ήρθε για
να μείνει.

Έσπασε το ρόδι ο ΕΡΜΗΣ που πήρε
βαθιά ανάσα ξεκολλώντας από τον
πάτο. Τουναντίον, η κακή πορεία συνεχίζεται για τον Εθνικό που κόλλησε στο
βυθό.
Φτωχό θέαμα και δίκαιος συμβιβασμός
στο «Μακάριο» στον αγώνα των νεοφώτιστων Ολυμπιακού και Πάφου. Όαση
στην αγωνιστική έρημο αποτέλεσαν οι
800 θεατές, οι πλείστοι των οποίων
Ολυμπιακοί, που προσδίδουν ώθηση
στον «Τακτακαλά» για συνέχιση της
προσπάθειας για παραμονή.
Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε
η Ανόρθωση απολαμβάνοντας την γλυκειά μοναξιά του βαθμολογικού ρετιρέ.
Το σημαντικό για την ΑΝΟ είναι ότι διαθέτει γρανιτένια άμυνα η οποία δεν
παραβιάσθηκε στα τέσσερα τελευταία
παιχνίδια.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες που θεωρούνται μνηστήρες για τον
τίτλο έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους, γεγονός που δεν
επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για το μέγεθος της δυναμικότητας τους.

1

Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚ. - 19:00 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Το πρόσωπο

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3η Αγωνιστική
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2
3

Κάποιες από τις λεγόμενες μικρές ομάδες άρχισαν να τρίζουν από
νωρίς τα δόντια στέλλοντας ισχυρά μηνύματα στους μεγάλους ότι αν
δεν ιδρώσουν την φανέλλα η νίκη θα είναι απόμακρη.
Στο χορό των διεκδικητών μπαίνει πλέον και η Ανόρθωση γεγονός
που κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΜΕΑΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζ

ευγάρωσε τις νίκες της η ΜΕΑΠ
οδηγώντας σταθερά την κούρσα. Την ακολουθούν από θέση
βολής οι, ΑΠΕΛ, ΠΕΓΕΙΑ, Ακρίτας
και Λεβαδειακός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
ΚΟΥΡΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΦΕΑΣ

Μ

οιράζονται το ρετιρέ Κούρρης
και Ορφέας που πέτυχαν το
απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πρώτο τρίποντο για
Άτλαντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κατά αρχήν συμφωνία στη Μονάδα
αφαλάτωσης Μ.Ν Desalination co limited

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Μ

Κοινωνική πολιτική
και ανεργία
με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά
κοινωνική. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε
Δεν είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο περίπλοκη.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποτελούν
αντικείμενο εκμετάλλευσης στην εσωτερική
αγορά της ΕΕ, η Ευρώπη δεν είναι ‘άγρια
Δύση’. Κάθε εταιρία στην Ευρώπη οφείλει να
πληρώνει τους φόρους της εκεί όπου έχει τα
κέρδη της, «Δεν μπορώ και δεν θέλω να
δεχθώ η Ευρώπη να είναι μία ήπειρος σημαδεμένη από την ανεργία των νέων… Πρέπει
να επενδύσουμε στην αντιμετώπιση των
ανθρωπιστικών κρίσεων στην Ευρώπη.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε
να επενδύσουμε στους νέους».

2

Περισσότερη αλληλεγγύη. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να προσφέρεται εθελοντικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να επιβληθεί. Προτείνουμε τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού σώματος αλληλεγγύης»,

ετά από πολύμηνη προσπάθεια
συνομολόγησης συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους στη
μονάδα
αφαλάτωσης
M.N.
Desalination επιτεύχθηκε κατά αρχήν
συμφωνία μετά την παρέμβαση της
υπουργού Εργασίας Ζετας Αιμιλιανίδου και την εμπλοκή των γενικών
γραμματέων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ.

√ Καθοριστική η παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου

Η συμφωνία κρίνεται ως θετική σε
σχέση με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς
εμπεριέχει μεταξύ άλλων την παραχώρηση αυξήσεων
για τα έτη
2017,2018,κατοχυρώνει τα ταμεία
προνοίας και ευημερίας ενώ παραχωρείται η ΑΤΑ στη βάση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τους κοινωνικούς εταίρους.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η
καταρχήν συμφωνία δημιουργεί συνθήκες ομαλοποίησης των εργασιακών
σχέσεων και διατήρησης της εργατικής ειρήνης.

μένων.

Σημειώνεται περαιτέρω πως η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον
της γενικής συνέλευσης των εργαζο-

Τη ΣΕΚ, στη συνάντηση με την υπουργό Εργασίας το περασμένο Σάββατο
εκπροσώπησαν ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας

φ. Μάτσας,ο αναπληρωτής γγ της
ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ Γιώργος Κασιούρης και ο
οργανωτικός γραμματέας Γιάννος
Ιωάννου.

Ετήσια γενική συνέλευση Ταμείου Προνοίας μελών ΣΕΚ

Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες
εκσυγχρονίζεται η διαχείριση

3

Brexit και ΕΕ. Σεβόμαστε την απόφαση
της Βρετανίας να αποχωρήσει από την
ΕΕ και τη σεβόμαστε… Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απειλείται από το
Brexit» Το Brexit πρέπει να υλοποιηθεί το
συντομότερο δυνατόν, ώστε οι σχέσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ να λάβουν
μορφή. «Δεν μπορεί να υπάρχει «α λα καρτ»
πρόσβαση στην ενιαία αγορά»

4

ΕΕ-Τεχνολογία. Για το διαδίχτυο
(internet), ο κ. Γιουνκέρ πρότεινε ένα
νομικό πλαίσιο για επενδύσεις στις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει σύνδεση 5G σε όλη την Ευρώπη
μέχρι το 2025», είπε.

5

Επανένωση Κύπρου. Η επανένωση της
Κύπρου πρέπει να γίνει και πρέπει να
γίνει τώρα. Στηρίζω και τους δύο ηγέτες

6

ΕΕ και νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.
Οι χώρες της ευρωζώνης εξοικονόμησαν
50 δισεκ. ευρώ φέτος χάρη στη νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ. Θα πρέπει να απαντήσουμε δραστικά στο ντάμπινγκ όπως κάνουν οι
ΗΠΑ ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να
υπερασπιστεί τη δική της βιομηχανία χάλυβα.

7

Επενδύσεις και νεολαία. «Δεν μπορώ
και δεν θέλω να δεχθώ η Ευρώπη να είναι
μία ήπειρος σημαδεμένη από την ανεργία
των νέων» είπε ο Γιούνκερ. «Πρέπει να επενδύσουμε στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων στην Ευρώπη. Περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να επενδύσουμε
στους
νέους»
συμπλήρωσε.
Δεν
μπορώ να δεχθώ η
γενιά Υ να είναι η
πρώτη γενιά που θα
είναι φτωχότερη
από τους γονείς
της ανέφερε.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Η

δράση και τα αποτελέσματα του
Ταμείου Προνοίας εργατοϋπαλλήλων μελών ΣΕΚ τέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης
του Ταμείου την περασμένη Πέμπτη
στο Οίκημα της ΣΕΚ.

ου για αποτελεσματικότερη διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων, στη
βελτίωση της διασποράς και τις νέες
υπηρεσίες που θα προσφέρει προς τα
μέλη μέσα από το νέο μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο είναι έτοιμο

να προσφέρει υπηρεσίες και πληροφορίες προς στα μέλη. Η γενική συνέλευση ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα και καθόρισε τους επόμενους στόχους που θα κάνουν το
ταμείο πιο εύρωστο και λειτουργικό.

Ο πρόεδρος του Ταμείου Προνοίας,
Μιχάλης Μιχαήλ αναφέρθηκε στα
θετικά αποτελέσματα του Ταμείου
όσο και στις σημαντικές προοπτικές
για περαιτέρω ανάπτυξη με απώτερο
στόχο τη διασφάλιση των μελών του
Ταμείου Προνοίας μελών ΣΕΚ.
Επιπρόσθετα, ο κ. Μιχαήλ επεσήμανε
τις προσπάθειες που καταβάλλονται
για συνεχή εκσυγχρονισμό του Ταμεί-

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

