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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Δικαίωμα επιδόματος ανεργίας και ασθενείας
σε εργαζομένους άνω των 63 ετών

«Αθώες» οι απολαβές
των εργαζομένων

Η

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας οφείλεται στη χαμηλή παραγωγικότητα και όχι στους μισθούς και
τα ωφελήματα των εργαζομένων.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα διαβίβασε η ΣΕΚ σε αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο.

Σελ.5

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΣΕΚ
την Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Η

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

24/10/17 και ώρα 10.00π.μ. στην
αίθουσα «Μάρκου Δράκου» στα
κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ με τα πιο
κάτω θέματα:
• Οργανωτικές Καταστάσεις δευτέρου τετραμήνου 2017
• Οικονομικές Καταστάσεις δευτέρου
τετραμήνου 2017
• Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα
• Διάφορα
Θα διεξαχθεί συζήτηση και θα καθορισθούν οι επόμενοι στόχοι με ορίζο-

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2968
TIMH 0.70€

Σελ. 3

• Εργατική αναταραχή στον ευρύ δημόσιο τομέα

ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ε

ργασιακή κρίση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πυροδότησε η αθέτηση της συμφωνίας πλαίσιο εκ μέρους της κυβέρνησης. Οι συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα καλούν τον
υπουργό Οικονομικών να επανεξετάσει την απόφαση του,
τηρώντας τα συμφωνηθέντα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας διαμήνυσε
ότι η μη εφαρμογή της συμφωνίας συνιστά κίνδυνο για τις
συλλογικές συμβάσεις στον
ιδιωτικό τομέα. Το κράτος,
υπογράμμισε, θα πρέπει να
είναι πρότυπο εργοδότη, ιδιαίτερα σε τούτη τη δύσκολη
περίοδο που οι εργαζόμενοι
έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο
βάρος της οικονομικής κρίσης.

4 Το συνδικαλιστικό κίνημα καλεί τον υπουργό Οικονομικών
να τηρήσει τη συμφωνία - πλαίσιο
αποτρέποντας την επερχόμενη εργατική κρίση

Ως συνδικάτα, είμαστε ενεργό
μέρος της προσπάθειας ανάκαμψης της οικονομίας. Σε καμμιά περίπτωση, η προσήλωση
μας στην συμφωνία - πλαίσιο
δεν αναιρεί και δεν επηρεάζει τη
θετική μας συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη, επισήμανε ο
γ.γ. της ΣΕΚ.

ντα το 2018.

• Η μη εφαρμογή της συμφωνίας
συνιστά κίνδυνο
για τις συλλογικές συμβάσεις
στον ιδιωτικό τομέα

Σελ. 9, 16

Οι εργοδότες να μάθουν να σέβονται και να μην προκαλούν

Ο

υδέποτε οι διεκδικήσεις των μισθωτών πολιτών
έθεσαν σε κίνδυνο την ευρωστία των δημοσίων
οικονομικών. Αντίθετα η υπεύθυνη στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων – και ιδιαίτερα της ΣΕΚ –
απέτρεψε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν την χρεοκοπία της Κύπρου.
Αυτές τις αληθινές πραγματικότητες οφείλουν να τις
γνωρίζουν πολύ καλά τόσο οι πολιτικές δυνάμεις,
όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες τον
τελευταίο καιρό καταφέρονται κατά των συντεχνιών,
γιατί οι τελευταίες διεκδικούν την υλοποίηση συμφωνίας που έχουν με το υπουργείο Οικονομικών για
τη διαχείριση των μισθολογικών ζητημάτων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Λίγο-πολύ λέχθηκε τις τελευταίες μέρες πως, για την
κατάρρευση της οικονομίας ευθύνονται οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Ουδέν αναληθέστερο και
υπενθυμίζουμε πως, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς τους γονάτισε η ίδια η κυβέρνηση, μέσα από
μια συνειδητοποιημένη πολιτική αφαίμαξης, όταν
αντλούσε υπό μορφή χορηγίας χρηματικούς πόρους
για να καλύπτει δημοσιονομικά ελλείμματα. Μόνο

την περίοδο 2002 – 2006 αντλήθησαν από την ΑΤΗΚ
και την ΑΗΚ συνολικά 237.7 εκ. λίρες. Ως ΣΕΚ διαφωνήσαμε με αυτή την πολιτική, όμως δεν άκουε
κανένας. Στην πορεία, νεοφιλελεύθερες κυρίως
δυνάμεις και εργοδοτικοί φορείς, φόρτωναν τα οποιαδήποτε προβλήματα των Ημικρατικών Οργανισμών
στις διεκδικήσεις των μισθωτών.

• Οι συντεχνίες έσωσαν την Κύπρο από τη
χρεοκοπία και ουδέποτε οι διεκδικήσεις τους
υπήρξαν καταστροφικές για την οικονομία
Οι μισθωτοί πολίτες συναίνεσαν αθόρυβα σε ότι
τους ζητήθηκε για αντιμετώπιση της κρίσης (π.χ.
παγοποιήσεις μισθών – ΑΤΑ, υποχρεωτική εισφορά
στο κράτος, αυξήσεις φόρων κλπ), ενώ οι πλείστοι
εργοδότες αρνούνται να καταβάλουν τα €350 ετησίως που τους ζητήθηκε ως συνεισφορά στα δημόσια ταμεία. Εκτός του ότι αρνούνται, φοροδιαφεύγουν ή και εργοδοτούν αρκετούς αδήλωτους, στερώντας από τα δημόσια ταμεία πόρους που συμποσούνται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ας

κάνουν αυτοκριτική.
έβλαψε κανένα.

Είναι χρήσιμη και ουδέποτε

Πέραν των πιο πάνω, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε
και τα εξής: όταν τη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012 ο
γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης έβγαζε κραυγή αγωνίας και πληροφορούσε τη βουλή πως, η χώρα οδηγείται στη χρεοκοπία, οι συντεχνίες συναίνεσαν στην απαίτηση της
κυβέρνησης να δανεισθεί €238 εκ. από τα ταμεία
Συντάξεως των εργαζομένων σε ΑΤΗΚ, ΑΗΚ και από
το αποθεματικό της Αρχής Λιμένων, γιατί μόνο έτσι
θα αποφεύγετο η χρεοκοπία και η καταστροφή.
Έστω και διαμαρτυρόμενοι, συναινέσαμε και πείσαμε τους συναδέλφους στους οποίους ανήκαν τα
Ταμεία να πουν ναι για να σώσουμε το κράτος που
άλλοι κατέστρεψαν.
Όσοι ξεχνούν αυτές τις υπεύθυνες συνδικαλιστικές
αποφάσεις στήριξης του κράτους και υποστηρίζουν
χωρίς ίχνος ντροπής πως, την καταστροφή της
οικονομίας την προκάλεσαν οι μισθωτοί πολίτες,
είναι αγνώμονες και απλά προκαλούν.
Το ψέμα και η ύβρις έχουν πάντα κοντά ποδάρια.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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νόψει εκλογών αναμένουμε ξεκάθαρες θέσεις στο
μείζον θέμα που αφορά το αύριο του Συνεργατισμού.
Σε καμμιά περίπτωση δεν πρόκειται να συγχωρήσουμε πολιτικές αποδυνάμωσης του.
ιζικά μέτρα εξυγίανσης του Ποδοσφαίρου απαιτεί η κοινωνία.
Υποψήφιοι πρόεδροι και κόμματα ας μην παίξουν άλλο κρυφτούλι σε ένα θέμα μείζωνος κοινωνικοοικονομικής σημασίας.
ύρισε πίσω στο 1996 το ύψος των μισθών στην
Κύπρο.
Ώρα για ουσιαστική βελτίωση τους.

*

Ρ

*

Γ

*

Α

τυχείς τοποθετήσεις δημοσίων προσώπων
εντοπίσαμε σε σχέση με την παρουσία των Ελληνικών F16 στην παρέλαση.
Κάποιοι, αρέσκονται να αγνοούν τις εθνικές και
συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της
Κύπρου.
ο γνώθι σαυτόν, φαίνεται ότι απουσιάζει
παντελώς από τους προηγούμενους κυβερνώντες
στο θέμα της οικονομικής τραγωδίας της Κύπρου.
Ελάχιστος σεβασμός στους πολίτες δεν βλάπτει.

*

Τ

*

Ι

σχυρά μηνύματα στέλλλουν οι νεολαίοι μας με την
προδιαγραφόμενη αποχή τους από τις κάλπες.
Καλούνται οι πολιτικοί άρχοντες να αφουγκρασθούν επιτέλους τις κραυγές αγωνίας και απόγνωσης της νέας γενιάς.
ρυστάλλινες τοποθετήσεις στο θέμα του Γε.Σ.Υ
αξιώνει η ΣΕΚ από τους υποψηφίους για την
προεδρία.
Παρακολουθούμε στενά το θέμα και δεν θα
διστάσουμε να ψέξουμε ερμαφρόδιτες πρακτικές.
ττα μεγατόνων για την αξιοπρέπεια των
Κυπρίων θεωρείται η ακολουθητέα πολιτική για
τα απόβλητα.
Επείγει η διόρθωση της κατάστασης. Δεν μας
αξίζει να ρεζιλευόμαστε άλλο στην Ευρώπη
αγοπότι σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής.
Οι εργαζόμενοι αξιώνουν σαφείς δεσμεύσεις από
τους υποψηφίους για πάταξης του εφιαλτικού
δίδυμου διαπλοκής – διαφθοράς.
ραίο και περήφανο κλίμα επικράτησε στον
ποδοσφαρικό αγώνα Κύπρου - Ελλάδας στέλλοντας ισχυρά μηνύματα.
Κάποιοι φυσικά ενοχλήθηκαν και το έδειξαν.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει την παραγωγικότητα

«Η

παραγωγικότητα δεν είναι
τα πάντα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι σχεδόν τα πάντα»,
έγραψε ο Paul Krugman πριν από
δύο δεκαετίες. "Η ικανότητα μιας
χώρας να βελτιώνει το βιοτικό της
επίπεδο με την πάροδο του χρόνου
εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από την ικανότητά της να αυξάνει
την παραγωγή ανά εργαζόμενο".
Είναι καθολικά παραδεκτό ότι στην
υγιή οικονομία επικρατεί ένας ενάρετος κύκλος παραγωγικότητας
και ανθρώπων που σε συνάρτηση
με τις έξυπνες επενδύσεις επιτυγχάνουν
υψηλότερους
δείκτες
παραγωγικότητας στην εργασία.
Με τη σειρά τους τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας δίδουν την
ευκαιρία επανεπένδυσης στο
ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω υψηλότερων μισθών, κατάρτισης , επανακατάρτισης και παροχής πρόΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Κ

*

Η

*

Φ

*

Ω

*

Ν

αι μεν η οικονομία ανακάμπτει, αλλά οι μισθοί
παραμένουν καθηλωμένοι εκεί που δεν υπάρχει
συνδικαλιστική εκπροσώπηση.
Οι Εργοδότες καλό είναι να προβαίνουν σε πιο
συνετές δηλώσεις στο θέμα αυτό.
ευφάνταστη εξαγγελία της κυβέρνησης για ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό του Τουριστικού προϊόντος μας χαροποίησε.
Εναπομένει να δούμε την υλοποίηση της, με το
ντόπιο δυναμικό στην πρώτη γραμμή.

*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

σθετων κινήτρων οδηγώντας
αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας
Δυστυχώς, αυτός ο ενάρετος
κύκλος φαίνεται να έχει υποστεί
σοβαρές ρωγμές τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγικότητα στις
περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες είναι αναιμική. Παράλληλα,
τις τελευταίες δεκαετίες, οι μισθοί
δεν αυξήθηκαν σημαντικά ακόμη
και σε περιόδους ισχυρής αύξησης
της παραγωγικότητας.
Οι ειδικοί θεωρούν πως η επιβεβλημένη επένδυση για μια υγιή
οικονομία είναι η λελογισμένη
αύξηση των μισθών αλλά και η
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως κίνητρο για αύξηση της
παραγωγικότητας. Σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων (ETUC) οι εργαζόμενοι στην
Ευρώπη συνεχίζουν σήμερα να μην

«Η ικανότητα μιας χώρας
να βελτιώνει το βιοτικό της
επίπεδο με την πάροδο
του χρόνου, εξαρτάται
σχεδόν εξ ολοκλήρου
από την ικανότητά της
να αυξάνει την παραγωγή
ανά εργαζόμενο»
αισθάνονται την οικονομική ανάκαμψη καθώς οι μισθοί είναι σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
οκτώ χρόνια πριν, σε αρκετά
κράτη. Μόνο σε τρεις χώρες - τη
Γερμανία, την Πολωνία και τη
Βουλγαρία - οι αυξήσεις στους

συνδικάτα [ETUC] πιστεύουν πως
ήρθε η ώρα για μια πραγματική
ανάκαμψη που θα έχει στο επίκεντρο της τον εργαζόμενο.
Στην Κύπρο αλλά και την Ευρώπη,
ύστερα από μια επώδυνη οκταετία για τους εργαζόμενους, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές μείωσης του εργατικού κόστους δεν
έχουν συμβάλει στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη
ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής φαγούρας εξακολουθεί να
πλήττεται από χαμηλή παραγωγικότητα ελλείψει δημοσιονομικής
σταθερότητας και χαμηλής ζήτησης . Ταυτόχρονα, η ανεργία εξακολουθεί να μαστίζει πολλά Ευρω-

• Οι αξιοπρεπείς μισθοί δεν συμβάλλουν στην μείωση
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
μισθούς κατά την περίοδο 20092016 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες
αυξήσεις της περιόδου 2001-2008.
Ακόμη και το 2016, χρονιά κατά
την οποία επανεκκίνησε η μισθολογική ανάκαμψη, οι μισθοί μειώθηκαν στο Βέλγιο ενώ έμειναν σχεδόν στάσιμοι στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Τα Ευρωπαικά

παϊκά 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.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Κλειδί για επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, θεωρείται η συλλογική
διαπραγμάτευση που αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο μηχανισμό για
καθορισμό μισθών και ωφελημάτων σε κάθε χώρο εργασίας.
Η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης μπορεί να διασφαλιστεί
μέσα από την ενίσχυση του δικαιώματος συνδικαλιστικής οργάνωσης
και δυναμικότερης εμπλοκής στους μηχανισμούς που εποπτεύουν την
αγορά εργασίας, έτσι που να αρθούν οι ανισότητες που μεγάλωσαν
στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Σε
τούτη την συγκυρία της οικονομικής ανάκαμψης ύστερα από εξι χρόνια
βαθιάς ύφεσης, είναι η ώρα που οι εμπλεκόμενοι παραγωγικοί φορείς,
κοινωνικοί εταίροι] θα πρέπει να αντιληφθούν πως η βελτίωση των
μισθών και η ενίσχυση των μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης
αποτελεί σημαντικό όφελος για την οικονομία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να εμμένουν, μανιωδώς πολλές φορές, στη μείωση του εργατικού κόστους, αλλά να στοχεύσουν στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνοντας την
ανταγωνιστικότητα τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα ποιοτικές
θέσεις απασχόλησης για το ντόπιο δυναμικό. Μέσω της επένδυσης στο
ανθρώπινο δυναμικό, της κατάρτισης – επανακατάρτισης είναι βέβαιον πως η παραγωγικότητα της επιχείρισης θα αυξηθεί προς όφελος
του εργοδότη, του εργαζόμενου και γενικότερα της κοινωνίας.

εορτολογιο
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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017

Λουκά Ευαγγελιστού, Μαρίνου
μαρτ., Γαβριήλ και Κερμιδώλης
νεοφανών μαρτύρων

Αρτεμίου μεγαλομ., Ματρώνης
Χιοπολίτιδος, Γερασιμου Κεφαλληνίας

ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10/2017

Ιωήλ προφήτου, Ουάρου και των
συν αυτώ μαρτ., Μνάσωνος
Ταμασού, Σαδώθ μαρτ.

Ιλαρίωνος μεγάλου, Χριστοδούλου εν Πάτμω, Βαρνάβα, Ιλαρίωνος οσ. κυπρίων.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2017
Αβερκίου ισαποστ., Ευαλαλίου
επ. Λαμπούσης, Θεοδότης και
Γλυκερίας μαρτ., των εν Εφέσω 7
παίδων
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10/2017
Ιακώβου αδ. Ιγνατίου Κ/λεως,
Μακαρίου ρωμ., Νικηφόρου οσ.
ΤΡΙΤΗ 24/10/2017
Αρέθα μεγαλομ. και συνοδίας,
Σεβαστιανής, Μάρκου, Σωτηρίχου, Ουαλεντίνου ματ.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 3
Δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας και ασθενείας
σε εργαζόμενους άνω των 63 ετών

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Προς εργαζόμενους…….

Κλείστε ερμητικά
τα αυτιά στις σειρήνες
της αντιπαλότητας

Κ

άθε φορά που μια ομάδα εργαζομένων προσπαθεί να διεκδικήσει ένα «κομμάτι καρβέλι» από το
ψωμί που παραχώρησε για να μπορέσει η πατρίδα
μας να αποφύγει τη βίαιη χρεοκοπία, κάποιοι βγαίνουν στην επίθεση επικρίνοντας
τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες τους.
Κάθε φορά που ένας εργαζόμενος
στον ευρύ δημόσιο τομέα διεκδικεί
να του επιστραφεί ένα μικρό μέρος
από τις αποκοπές που δέχθηκε
Της Δέσποινας στον μισθό του , αρχίζει ένας ανελέητος πόλεμος ο οποίος ουσιαστιΗσαΐα
Γρ. Τμήματος
κά επιχειρεί να φέρει σε αντιπαράΕργαζομένων
θεση τους εργαζόμενους στον ευρύΓυναικών ΣΕΚ
τερο δημόσιο και του ιδιωτικού
despina.isaia@sek.org.cy
τομέα εφαρμόζοντας τη γνωστή
παρελκυστική τακτική του διαίρει
και βασίλευε.
Όταν το κράτος ως ο μεγαλύτερο εργοδότης δεν
εφαρμόζει τις συμφωνίες που το ίδιο υπέγραψε τι
μέλλον άραγε γενέσθαι με τον κάθε ιδιώτη εργοδότη ο οποίος ακόμη και το τέλος των 350 ευρώ ετησίως με το οποίο θα συνέβαλλε στην προσπάθεια
ανασυγκρότησης της οικονομίας, αδιαφορεί και δεν

• Μόνον ενωμένοι οι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα
θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το ηθικό
και το δίκαιο των αιτημάτων τους

το καταβάλει. Αποτελεί λοιπόν για το συνδικαλιστικό κίνημα θέμα αρχής να απαιτεί από το ίδιο το κράτος, τον μεγαλύτερο εργοδότη να μην υποχωρήσει
από τη συμφωνία την οποία το ίδιο υπέγραψε . Αν
παρελπίδα συμβεί αυτό τα μεγαλύτερα θύματα μιας
τέτοιας ενδεχόμενης υποχώρησης θα είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς οι κριτές και οι
επικριτές μας γνωρίζετε πολύ καλά πως στη συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνεται μηχανισμός διασύνδεσης του μισθολογίου με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.
Συνεπώς δεν θα παραχωρείται οιανδήποτε αύξηση
αν οι οικονομικοί αριθμοί δεν την δικαιολογούν. Γιατί
λοιπόν τόσο μένος;
Προς εργαζόμενους:
Δυστυχώς όλα όσα αρνητικά εκστομίζονται επιθυμούν διακαώς να δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση
μεταξύ των εργαζομένων η οποία στο τέλος της ημέρας θα προκαλέσει απεριόριστα δεινά σε μας τους
ίδιους προσωπικά και στην κοινωνία ευρύτερα.
Θα είναι τραγικό λάθος να παρασυρθούμε σε τέτοια
διελκυστίνδα. Ας κρατηθούμε ενωμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις βολές από όπου και
αν προέρχονται κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες
της αντιπαλότητας.
Προς εργοδότες:
φίλοι εργοδότες εστιάστε την προσοχή σας στις
χιλιάδες εταιρείες και εργοδότες που δεν καταβάλλουν το τέλος των 350 ευρώ με αποτέλεσμα ο δημόσιος κορβανάς να στερείται μιας σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης την στιγμή που ο κάθε εργαζόμενος
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι οι μόνοι που
καταβάλλουν και το τελευταίο ευρώ στις φορολογικές και άλλες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τώρα που η οικονομία το επιτρέπει, είναι τουλάχιστον ηθικό και δίκαιο να δώσουμε πίσω ένα κομμάτι
ψωμί σε χιλιάδες εργαζόμενους που μπορεί να έχουν
πάρει το χρίσμα του δημόσιου υπάλληλου αλλά ο
μισθός τους δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν που έχουμε σχηματίσει οι πλείστοι στο μυαλό μας.

Σ

ε συνεδρία του συμβουλίου των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα 18/10 συζητήθηκε το θέμα
του δικαιώματος σε επίδομα ανεργίας και ασθενείας για εργαζόμενους άνω των 63 ετών οι οποίοι
επιλέγουν να μην λάβουν σύνταξη
στο 63 έτος που θα είχε ως επίπτωση τη μείωση του 12% της
σύνταξής τους (μέτρο που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης)
Το θέμα αυτό ήγειρε η ΣΕΚ αρκετές
φορές στο παρελθόν προς την
Υπουργό Εργασίας την οποία προέτρεπε να προχωρήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι
ώστε να αρθεί η αδικία και διάκρι-

ση σε βάρος αυτής της ομάδας των
εργαζομένων
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την
υφιστάμενη νομοθεσία δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα και επί-

√ Διαχρονικό αίτημα της ΣΕΚ
βαίνει προς επίλυση
ενός χρονίζοντος ζητήματος

δομα ασθενείας όσοι είναι δικαιούχοι σε θεσμοθετημένη σύνταξη
ανεξάρτητα αν την ελάμβαναν η
όχι.

Στη συνάντηση διαφάνηκε από τα
παρευρισκόμενα μέλη του συμβουλίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων πως υπάρχει ομογνωμία
στην επίλυση του συγκεκριμένου
ζητήματος και αποφασίστηκε από
το Υπουργείο Εργασίας να ετοιμάσει, αν χρειάζεται πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας και να
την αποστείλει και μέλη του Δ.Σ
για απόψεις προτού κατατεθεί στη
Βουλή.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης, μέλος του ΔΣ των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο Πέτρος Δημοσθένους ανέλαβε το πηδάλιο
του ΕΕΚ ΣΕΚ Πάφου

Τ

ο πηδάλιο του εργατικού
κέντρου ΣΕΚ Πάφου ανέλαβε ο Πέτρος Δημοσθένους διαδεχόμενος τον Νεόφυτο Ξενοφώντος ο όποιος
από το 2001 υπηρέτησε το
Κίνημα από τη θέση του
επαρχιακού γραμματέα.

λέχη για την εξαιρετική και
αγαστή συνεργασία.
Η προσφορά του κ. Ξενοφώντος στο Κίνημα ήταν
πάντοτε ανιδιοτελής ενώ με
την αδιάσειστη εμπειρία
του κατόρθωνε να συμβάλει
στην επίλυση προβλημάτων
που αναφύονταν, τόνισε ο
κ. Δημοσθένους.

Ο νέος επαρχιακός γραμματέας δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ότι θα συνεχίσει
και από τη νέα του θέση να
υπηρετεί το κίνημα με αφοσίωση και ευσυνειδησία με
στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των εργασιακών
προκλήσεων.
Σε συνεδρία του επαρχιακού
συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου σε κλίμα

Αναπληρωτής
γενικός
γραμματέας εκλέγηκε ο
Κώστας Κωνσταντίνου και
μέλος της γραμματείας
Νίκος Νικόλάου.

συναισθηματικής φόρτισης ο τέως
επαρχιακός γραμματέας ευχαρίστησε τα άμισθα και έμμισθα στε-

Το επαρχιακό συμβούλιο
επέδωσε στον κ. Ξενοφώντος αναμνηστικό δώρο ως
ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς
του.

Σε δεινή κατάσταση το 26.6 % του πληθυσμού

Τ

ο ¼ των Κυπριακών νοικοκυριών αδυνατεί να αποπληρώσει όχι μόνο τα δάνεια του αλλά
και τους πάγιους του λογαριασμούς, όπως ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ασφάλειες, ενοίκιο. Τα στατιστικά στοιχεία συνηγορούν ότι το
26,6% του συνολικού πληθυσμού,
που δεν είναι κατ’ ανάγκην οικογένειες με παιδιά, βρίκεται σε δεινή
οικονομική κατάσταση με υποβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο στα
νοικοκυριά με περισσότερα από
δύο εξαρτώμενα παιδιά και στις
μονογονεϊκές οικογένειες όπου
υπάρχει μόνο ένα άτομο για να
εργαστεί και να συντηρήσει την
οικογένεια.

Τα νοικοκυριά ενός ατόμου που
βρίσκονται κάτω από το όριο της

Νοικοκυριά με εξαρτώμενα
παιδιά

√ 1 στους 4 αδυνατεί να
πληρώσει το δάνειο πρώτης
κατοικίας, ή το ενοίκιο, και
τους πάγιους λογαριασμούς

Τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα
παιδιά που βρίσκονται κάτω από
το όριο της φτώχια ανέρχονται
στο 15,7% με τις μονογονεϊκές
οικογένειες να έχουν το μεγαλύτερο
πρόβλημα αφού το ποσοστό τους
ανέρχεται στο 27,5%.

φτώχια ανέρχονται στο 24,1%.

Τα νοικοκυριά με :

Τα νοικοκυριά δύο ενήλικων ατόμων, κάτω των 65 ετών, που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχια ανέρχονται στο 16,6% ενώ
τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες με
τον ένα, τουλάχιστον, να είναι
πάνω από 65 ετών, φτάνει το
18,5%

• δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο
παιδί, που βρίσκονται κάτω από
το όριο της φτώχιας, φτάνει το
15%,
• δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά: 11,2%
• δύο ενήλικες με τρία εξαρτώμενα
παιδιά: 17,6%.
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Η περιουσία από μόνη της
δεν απορρίπτει το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα

Τ

ο γεγονός της ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, η
οποία στην προκειμένη περίπτωση ξεπερνούσε
κατά πολύ το μισό εκατομμύριο ευρώ, δεν μπορεί από
μόνο του να αποτελέσει παράγοντα για απόρριψη
αίτησης παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Αυτό συνάγεται από πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου το οποίο έκανε δεκτή προσφυγή
πολίτη, ο οποίος χειρίστηκε μόνος του την υπόθεση,
και ακύρωσε την απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για παροχή ΕΕΕ.
Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο αιτητής, ο οποίος είναι
έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, υπέβαλε την αίτηση τον Αύγουστο του 2014. Η Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, την απέρριψε και υποβλήθηκε
ένσταση στην υπουργό Εργασίας, η οποία δεν διαφοροποίησε τα δεδομένα. Ο λόγος της απόρριψης ήταν
επειδή ο αιτητής είχε περιουσία που υπερέβαινε τις
€100.000.
Ο αιτητής αναγνώριζε και δεχόταν ότι η αξία της
περιουσίας του, βάσει της εκτίμησης του Κτηματολογίου, ήταν €625.000, πλην όμως, σύμφωνα με τα
έγγραφα που προσκόμισε κατά την εξέταση της
ένστασής του, αυτή δεν ήταν αξιοποιήσιμη αφού
ήταν υποθηκευμένη για σκοπούς εξασφάλισης δανείων που συνήψε το 2010.

Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου η εγγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους

Μ

έχρι τις 18 Δεκεμβρίου θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους οι νέοι ψηφοφόροι.
Η ανακοίνωση του Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει πως στις επικείμενες Προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 28 Ιανουαρίου 2018, δικαίωμα
ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω.
Μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο και για αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα
κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων
και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

Σειρά διαλέξεων του καθηγητή
Παντελή Βουτουρή

Ο

επιφανής πανεπιστημιακός καθηγητής Παντελής
Βουτουρής δίδει σειρά διαλέξεων στο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Στροβόλου (Παλαιό Δημαρχείο)
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, 7.00-9.00 μ.μ.: δ) Οι
Έλληνες και το ζήτημα της φυλετικής καθαρότητας /
ε) Εμείς και οι Άλλοι: Έλληνες και Αλβανοί
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, 7.00-9.00 μ.μ.: α) Η
εισβολή του Νίτσε στην Αθήνα / β) «Αν τώρα ζούσε ο
Ιδας...». Αριστεροί και Δεξιοί για τον Ίωνα Δραγούμη
/ γ) Ο γεωκλιματικός εθνικισμός του Περικλή Γιαννόπουλου
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, 7.00-9.00 μ.μ.: α)Οι
θεμελιωτές: Joseph Arthur Comte de Gobineau και
Huston Stewart Chamberlain / β) Θεωρίες του εκφυλισμού και της παρακμής / γ) Οι φυλετικές θεωρίες
στην Ελλάδα.
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, 7.00-9.00 μ.μ.: α)
Σοσιαλισμός και εθνικοσοσιαλισμός / β) Ο «Εθνικισμός» του Αλέξανδρου Παπαναστασίου / γ)Ο Σοσιαλισμός και το ζήτημα του πολέμου. Από τη Δεύτερη
στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή / δ) Γ. Σκληρός: ο
εισηγητής του μαρξισμού στην Ελλάδα.
Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού διενεργεί εκστρατεία
ενημέρωσης των εμπόρων/επιχειρήσεων σε σχέση με τις πρόνοιες
του περί της Αναγραφής της Τιμής
Πώλησης και της Μοναδιαίας
Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές.

ΤΙΜΗΣ (μαζί με την ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ), στα προϊόντα που
πωλούνται ή εκθέτονται προς
πώληση στους καταναλωτές, είναι
υποχρεωτική.
4

Η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και η

ΠΩΛΗΣΗΣ και, αν εφαρμόζεται, τη
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ.
Σε περιπτώσεις παράβασης ή
παράλειψης συμμόρφωσης, ο
Νόμος προνοεί ποινή φυλάκισης ή
πρόστιμο ή και τις δύο ποινές.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται
προκειμένου να ενημερωθούν οι
επιχειρήσεις για τις πρόνοιες της
νομοθεσίας και να τις παροτρύνει
να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν εκ του Νόμου.
Τονίζεται ότι σε επόμενο στάδιο θα
ακολουθήσουν έλεγχοι προκειμένου
να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει
ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο, το
οποίο περιλαμβάνει πρακτικά
παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των προνοιών του Νόμου.
Συνοπτικά, Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή εφιστά την προσοχή
σας στις πιο κάτω πρόνοιες του
Νόμου:
4 Όταν ένας έμπορος πωλεί ή
εκθέτει προς πώληση προϊόντα σε
καταναλωτές, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται η
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, η οποία είναι η
τελική τιμή που θα πληρώσει ο
καταναλωτής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων.
Για τα προϊόντα που πωλούνται
χύμα δεν αναγράφεται ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ, αλλά μόνο η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ.
4 Η αναγραφή της ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ πρέπει να αναγράφονται σε Ευρώ και να είναι
σαφείς, ευκόλως αναγνωρίσιμες,
ευδιάκριτες και ευανάγνωστες. Η
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ και η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ πρέπει να αναγράφονται
πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
πάνω στις συσκευασίες τους, ή
πάνω στα ράφια του καταστήματος που είναι τοποθετημένα τα
προϊόντα εφόσον δεν προκαλείται
σύγχυση στον καταναλωτή.
4 Όταν σε διαφημίσεις ή καταλόγους προϊόντων αναφέρεται η
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, πρέπει να αναφέρεται και η ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ του
προϊόντος.
4 Τα προϊόντα που εκτίθενται
στις βιτρίνες των καταστημάτων
πρέπει να αναγράφουν την ΤΙΜΗ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εφιστά επίσης την προσοχή
των
επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα
αυτών που προσφέρουν προϊόντα
σε καταναλωτές, προκειμένου να
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες του Νόμου, τόσο σε σχέση με
τα προϊόντα που πωλούν ή εκθέτουν προς πώληση, όσο και αναφορικά με τις διαφημίσεις προϊόντων (περιλαμβανομένων διαφημιστικών εντύπων).
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Γιώργο
Τσιαμέττη, τηλ. 22 200905, e-mail:
gtsiamettis@mcit.gov.cy).

Δικαστήριο στη Ρόδο «κούρεψε» χρέος ύψους
225.790 ευρώ και το έκανε 28.500!

Σ

υγκεκριμένα, το δικαστήριο
έκανε δεκτή την αίτηση που
υπέβαλλε η 41χρονη μητέρα της
οικογένειας, η οποία είχε δική της
επιχείρηση έως και τον Νοέμβριο
του 2010, σύμφωνα με το σάιτ
rodiaki.gr. Για να καλύψει τις υποχρεώσεις της έλαβε το 2006, 2007
και το 2009 δάνεια από δύο τράπεζες συνολικού ποσού 254.290
ευρώ, τα οποία αν και αρχικά
κάλυπτε κανονικά, μετά το κλείσιμο της επιχείρησης αυτό στάθηκε
αδύνατο. Η 41χρονη όχι μόνο δεν
είχε πλέον την επιχείρησή της,
αλλά αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά ως ιδιωτική υπάλληλος και να
λαμβάνει το ποσό των περίπου
400 ευρώ μηνιαίως, ενώ αντίστοιχο ποσό έπαιρνε και ο σύζυγος του
από τη δική του εργασία.
Με τα χρήματα αυτά το ζευγάρι
καλούνταν να καλύψει τις ανάγκες
της πενταμελούς οικογένειας του,
αφού έχουν τρία ανήλικα παιδιά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η
41χρονη να μην μπορεί να εξυπηρετεί τα δάνεια της. Έτσι, η
41χρονη μέσω της δικηγόρου της,
Νεκταρίας Κρομμύδα προσέφυγε
στη δικαιοσύνη και το δικαστήριο

• Η 41χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε δική της επιχείρηση,
η οποία δεν άντεξε στην οικονομική κρίση και πτώχευσε
Ανακούφιση για μία πενταμελή οικογένεια στη Ρόδο προκαλεί
η απόφαση του Ειρηνοδικείου της πόλης να «κουρέψει» δάνεια
ύψους 225.790 ευρώ και το οφειλόμενο ποσό να κατέβει
στα 28.500 ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις
για χρονικό διάστημα 25 ετών
έκανε δεκτή την αίτηση της, για
«κούρεμα» των χρεών της. Τελικά,
η 41χρονη θα καταβάλλει πλέον
συνολικά το ποσό των 28.500
ευρώ σε συνολικά 300 δόσεις για
τα δάνεια που έχει λάβει. Τα

πρώτα πέντε χρόνια θα δίνει δόση
ύψους 150 ευρώ μηνιαίως και στη
συνέχεια θα δίνει σε 240 δόσεις
μηνιαίως το υπόλοιπο ποσό των
19.500 ευρώ.
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Η

διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής
οικονομίας οφείλεται στη
χαμηλή παραγωγικότητα και
όχι στις απολαβές και τα ωφελήματα των εργαζομένων.
Τη θέση αυτή διατύπωσε η ΣΕΚ
στη διάρκεια συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στις 10
Οκτωβρίου στο υπουργείο
Οικονομικών, με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκε την
Κύπρο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου για αξιολόγηση, κυρίως, της αγοράς
εργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς
ΣΕΚ, (που εκπροσωπήθηκε στη
συνάντηση από τον Πανίκο
Αργυρίδη, Γενικό Οργανωτικό
και τον Χρίστο Καρύδη, Υπεύθυνο του Τμήματος Οικονομικών Μελετών), δόθηκε στο
θέμα της ανεργίας, κυρίως
στην ανεργία των νέων και
στους μακροχρόνια ανέργους,
αφού είναι γνωστό πως σχεδόν
ένας στου δύο είναι άνεργος
για διάστημα πέραν των έξι
μηνών.
Η ΣΕΚ τοποθετήθηκε στα κορυφαία ζητήματα ως εξής:
• Οικονομία:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Υποδείξεις ΣΕΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Αθώες» οι απολαβές των εργαζομένων
Από το πρώτο τρίμηνο του
2015 η κυπριακή οικονομία
άρχισε να καταγράφει θετικό
ρυθμό ανάπτυξης (είχαν προηγηθεί 14 συνεχόμενα τρίμηνα
με αρνητικούς ρυθμούς).
Το 2017 θα υπάρξει ρυθμός
ανάπτυξης 3.6% και το 2018 θα
είναι στο 3%. Η ανεργία ακο-

}Πάρα πολλοί άνεργοι (9615
άτομα) βρίσκονται στην ηλικία
30-39. Κατά τεκμήριο είναι
οικογενειάρχες, ενώ μία άλλη
ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει αυξημένη ανεργία (7517
άτομα) είναι τα έτη 50-59.

• Ουραγός στην Ε.Ε.
η Κύπρος στον τομέα
της παραγωγικότητας
στην εργασία

}Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(το 46% των συλλογικών δανεί-

√ Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας οφείλεται
στη χαμηλή παραγωγικότητα

λουθεί καθοδική πορεία. Το
2017 θα είναι στο 11% του
Εργατικού Δυναμικού (Εργ. Δυν.
424807 άτομα) και το 2018 θα
μειωθεί στο 9.5%. Παρά ταύτα
ο σημερινός διψήφιος αριθμός
της ανεργίας είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικός.
• Προβλήματα:
} Μεγάλη ανεργία ανάμεσα
στους νέους
}Μακροχρόνια ανεργία (το 47%
περίπου των ανέργων είναι
στην ανεργία για διάστημα
πέραν των 6 μηνών)

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν
σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των
αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα.
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους
και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε
στις 24/8/2017.
• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων
ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το
οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017.

ων είναι μη εξυπηρετούμενα)
}Σοβαρή αδήλωτη εργασία,
κυρίως στην οικοδομική και
ξενοδοχειακή βιομηχανία και
στα Κέντρα Αναψυχής. Αναμένεται περιορισμός της αδήλωτης εργασίας μετά τη ψήφιση
πρόσφατης νομοθεσίας που
εισάγει αυστηρές ποινές.
}Η χαμηλή παραγωγικότητα
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα
της κυπριακής οικονομίας. Η
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας οφείλεται στη χαμηλή παραγωγικό-

τητα και όχι στις απολαβές
των εργαζομένων.
• Εργατικές σχέσεις:

οργανωμένες επιχειρηματικές
μονάδες
ανταποκρίνονται
θετικά.

}Ολοκληρώσαμε το Μνημόνιο
χωρίς συγκρούσεις και εργασιακές αναταραχές. Τώρα στα
πλαίσια της ανανέωσης των
συλλογικών συμβάσεων –
κυρίως στον ιδιωτικό τομέα –
γίνεται προσπάθεια για επαναφορά ωφελημάτων στα προ
κρίσης επίπεδα. Ήδη καλά

}Με διαδικασίες κοινωνικού
διαλόγου και διαβούλευσης
επιτεύχθηκε συμφωνία για την
επαναλειτουργία της ΑΤΑ για
μεταβατική περίοδο δύο ετών
(2017 – 2018), ενώ ψηφίστηκε
και η νομοθεσία που ανοίγει το
δρόμο για τη λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων
για Συντάξεις/Επιδόματα/Βοηθήματα
Μαΐου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε ιατρικό συμβούλιο.
5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2017, νοουμένου ότι έχουν σταλεί
σε ιατρικό συμβούλιο.
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Μαΐου 2017.
7.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές
προσφυγές Ιουνίου 2017.

θημα κηδείας προέρχεται από άλλο
πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της
κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες
αιτήσεις Ιουλίου 2017.
• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική
σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2017.
• Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος
και
είχε
σύζυγο,
ο/η
αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος

8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα
Ιούνιο - Ιούλιο του 2017.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
13/7/2017.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου –

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε σύνταξη
γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου - Αυγούστου 2017.
11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2017.
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη γήρατος,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοή-

• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ.
δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν
μέχρι τις 16/8/2017.
Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης,
χηρείας και ανικανότητας οι οποίες
πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:
• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν
παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με
στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους
φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον
Αύγουστο - Σεπτέμβριο του 2016 για
τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Νοέμβριο του 2016. Σημειώνεται
ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω
ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι
οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει
ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν
ζητηθεί.

• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι
παραληφθείσες
αιτήσεις
μέχρι
18/7/2017.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2017.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων
οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2017.
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε σύνταξη γήρατος εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017.

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:

και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα
ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή
από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις
Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017.

• Επίδομα Ορφανίας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι και τον
Ιούνιο του 2016 για τις οποίες έχουν
παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με
στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους
φορείς.

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου
– Σεπτεμβρίου 2017.

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Αύγουστο του
2017 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν
3476 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 2448 αφορούν εργοδότες και οι
1028 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι
15/9/2017.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κύπρος : Το ένα τέταρτο του πληθυσμού
ζεί κάτω από το όριο της φτώχιας

Παράταση για Ληξιπρόθεσμες
Φορολογικές Οφειλές

Π

αράταση μέχρι τις 3 Ιανουαρίου
2018 στην υποβολή αιτήσεων για
ένταξη στη διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, ανακοίνωσε σήμερα το Τμήμα Φορολογίας.
Το Τμήμα υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις
αφορούν οφειλές που προέκυψαν για τα
φορολογικά έτη μέχρι 31/12/2015 και
γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις και
έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι
Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για
πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Αναφέρει επίσης ότι φορολογούμενοι
που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους
δηλώσεις μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018
έχουν δικαίωμα να εντάξουν τις φορολογίες που θα προκύψουν, βάσει των
φορολογικών αυτών δηλώσεων, σε σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών εντός έξι (6) μηνών μετά
την ημερομηνία κοινοποίησης της οφειλής.

Σ

την Κύπρο του 2017 , ένας στους
τέσσερις κατοίκους ζεί κάτω από
το όριο της φτώχιας, στερούνται
βασικά υλικά αγαθά, κινδυνεύοντας
από κοινωνικό αποκλεισμό

Ηλικίες και φύλο

στο 13,8%

Τραγικά είναι, επίσης, τα πράγματα αν
εξετάσουμε τις ηλικίες των ανθρώπων
που βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχιας:

• 65+: 5,4% με τους άντρες να ανέρχονται στο 5,4% και τις γυναίκες στο 5,5%

Τα στοιχεία που παραθέτει η στατιστική υπηρεσία αποτυπώνουν τη δεινή
κατάσταση στην οποία βρίσκονται
χιλιάδες νοικοκυριά.

• 0-17: 17,1%

Ελαφρώς πιο ψηλά στη θέση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού
βρίσκονται οι γυναίκες με ποσοστό
28,7% ενώ ακολουθούν οι άντρες με
ποσοστό 26,6%
Ανά ηλικία

• 18-64: 15,1% εκ των οποίων το 14%
είναι άντρες και το 16,1% γυναίκες.
• 18-24: 16,5% εκ των οποίων το 16,3%
είναι άντρες και το 16,7% γυναίκες.

√ Στοιχεία καταπέλτης:
Το 13,6% στην Κύπρο διαβιεί
σε συνθήκες μιζέριας.

• 0-17: 29,6%

Ν

έο καθεστώς επίλυσης διαφορών
διπλής φορολογίας εγκαθιδρύει η
Ευρώπη, το οποίο, όπως σημειώνεται,
θα είναι προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Σχετική απόφαση πήρε την
περασμένη εβδομάδα το ευρωπαικό Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών,
ECOFIN.
Στην ΕΕ εκκρεμούν τουλάχιστον 900 υποθέσεις διπλής φορολογίας, η αξία των
οποίων υπολογίζεται σε €10,5 δισ.
Σύμφωνα με τη Κομισιόν, η απόφαση
του ECOFIN προσδίδει μεγαλύτερη βεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στους
φορολογουμένους πολίτες, όταν τίθεται
ζήτημα ερμηνείας των φορολογικών
Συνθηκών ή επίλυσης προβλημάτων
διπλής φορολογίας.
Τα κράτη-μέλη θα έχουν πλέον ξεκάθαρα
περιοριστικά χρονοδιαγράμματα, εντός
των οποίων θα έχουν νομική υποχρέωση
να λάβουν οριστικές και άμεσα εφαρμοστέες αποφάσεις, κάτω υπό τον νέο βελτιωμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών
για ζητήματα διπλής φορολογίας.
Ο υπουργός Οικονομικών της προεδρεύουσας Εσθονίας, Toomas Toniste, δήλωσε ότι αυτό το νέο σύστημα θα δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά λοιπόν των συμπατριωτών μας που βρίσκονται κάτω από το
όριο της φτώχιας θα έπρεπε να αποτελούν τεράστια τροχοπέδη για την
καλή διαβίωση των πολιτικών μας
που δηλώνουν αβρόχοις ποσί ότι η
οικονομία αναπτύσσεται αφού το:
16,1% των πολιτών της Κυπριακής
Δημοκρατίας ζει κάτω από το όριο της
φτώχιας, λαμβάνοντας ως εισόδημα
λιγότερα από 647 ευρώ μηνιαίως εκ
των οποίων:
• 15% είναι άνδρες
• 17,2% γυναίκες

Με άλλα λόγια, πρόκειται για ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχιας τουλάχιστον για τρία χρόνια.

• 0-17 ετών: 9%
• 18+: 7,6% με τους άντρες να ανέρχονται στο 6,4% και τις γυναίκες στο 8,3%
• 18-64: 6,2% με τους άντρες να ανέρχονται στο 6,1% και τις γυναίκες στο
6,3%

Το 2017 το εισοδηματικό όριο της
φτώχιας ορίστηκε για:

• Νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δυο
εξαρτώμενα παιδιά στις: 16,943
χιλιάδες ευρώ ετησίως. (Μηνιαία μια
οικογένεια σε αυτήν την κατηγορία
λαμβάνει 1,303 περίπου ευρώ)

«Μετρώντας» τη μιζέρια στην οποία
ζει ο κάθε πολίτης, οι αριθμοί λένε
ακόμα πιο σκληρές αλήθειες. Το 7,6%
στη χώρα μας, διαβιεί με εισόδημα
κάτω από το όριο φτώχιας τόσο κατά
το έτος αναφοράς (2016) καθώς και
για τουλάχιστον δύο από τα τρία
προηγούμενα έτη.

Ηλικίες και φύλο

• 65+: 22,9% με τους άντρες να ανέρχονται στο 19,5% και τις γυναίκες στο
25,8%

• Ένα άτομο στις 8,412 χιλιάδες ευρώ
ετησίως. (Μηνιαία το εν λόγω άτομο
λαμβάνει 647 περίπου ευρώ)

Παρατεταμένος κίνδυνος φτώχιας

Εξ’ αυτών, το 6.7% είναι άνδρες και το
8,6% γυναίκες.

• 18-64: 28,1% με τους άντρες να
ανέρχονται στο 27% και τις γυναίκες
στο 29,2%

Άνθρωποι με εισόδημα κάτω
από το όριο της φτώχιας

ΕΕ: Νέοι κανόνες για
τη διπλή φορολογία
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• 65+: 12% με τους άντρες να ανέρχονται στο 7,6% και τις γυναίκες στο
15,8%
• 25-49: 14,5% εκ των οποίων το 13,6%
είναι άντρες και το 15,4% γυναίκες.

• 25% που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχιας είναι Κύπριοι

• 50-64: 15,4% εκ των οποίων το 13,5%
είναι άντρες και το 17,2% γυναίκες.

• 36,4% αλλοδαποί

• 65+: 19,5% εκ των οποίων το 15,8%
είναι άντρες και το 22,8% γυναίκες.

• 44,4% από χώρες εκτός Ε.Ε.

Σοβαρή υλική στέρηση
Τα άτομα στην Κύπρο που διαβιούν
κάτω από συνθήκες σοβαρής υλικής
στέρησης, χωρίς να έχουν όλα τα
βασικά αγαθά ανέρχονται σε μεγάλα
ποσοστά. Συγκεκριμένα , το 13,6% στην
Κύπρο ζει στη μιζέρια.
Από αυτούς:

• 29,5% από χώρα της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα: 23,7% των ατόμων που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας
και της εξαθλίωσης, δεν εργάζονται.
Από αυτούς:
• 23,7% είναι άνεργοι
• 19,8% συνταξιούχοι
• 19,4% άλλα άτομα μη οικονομικά
ενεργά

• 0-17 ετών: 17,7%

Εκτός από τους μη οικονομικά ενεργούς πολίτες, το 8,2% των ατόμων που
διαβιούν σε συνθήκες μιζέριας βρίσκεται στην ομάδα των εργαζομένων ηλικίας 18 ετών και πάνω.

• 18-64: 14,1% με τους άντρες να
ανέρχονται στο 14,4% και τις γυναίκες

Από αυτούς, το 8% είναι άνδρες και το
8,7% είναι γυναίκες.

• το 14% είναι άνδρες
• και το 13,3% γυναίκες.
Ηλικίες και φύλο

Οι κληρονόμοι θα κληρονομούν πλέον και χρέη

Σ

οβαρές υποχρεώσεις θα έχουν από
εδώ και πέρα οι κληρονόμοι. Η
Βουλή με νόμο που ψήφισε την Παρασκευή τους καθιστά υπόχρεους στην
καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ από τον
θανόντα που κληρονομούν

βουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες για
το ενδεχόμενο ανατροπής του νομικού
καθεστώτος επί του οποίου βασίστηκε
η εκτέλεση διαχειρίσεων, οι οποίες
στην παρούσα φάση βρίσκονται στο
τελικό στάδιο. Δηλαδή έχουν καταβλη-

Εξάλλου, εισήχθη στο νόμο πρόνοια, με
βάση την οποία η υποχρέωση των
κληρονόμων για την καταβολή του
οφειλόμενου ΦΠΑ θα ισχύει για περιπτώσεις θανόντων που αποβιώνουν
μετά την έναρξη της ισχύος του νέου
νόμου.
Στην έκθεση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται ότι σύμφωνα με αναφορά
εκπροσώπου του τμήματος φορολογίας στην Επιτροπή, η ρύθμιση αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση των
δημόσιων εσόδων.
Την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα της
αναδρομικότητας της ρύθμισης με

Ψηφίσθηκε σχετική νομοθεσία από την Βουλή

θεί οι οφειλόμενοι φόροι και αναμένεται η έγκριση των τελικών λογαριασμών που έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που δημιουργεί δυσμενείς επιπτώσεις για τον επηρεαζόμενο πολίτη, όπως αναφέρθηκε.
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Οκτωβριανά 1931

ΟΡΚΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ

ον Οκτωβριο του 1931, με πρωτοστάτη τον Μητροπολίτη Κιτίου
Νικόδημο Μυλωνά οργανώνονται ογκώδεις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια
σε ολόκληρη την Κύπρο με σκοπό την
αφύπνιση του εθνικού φρονήματος και
την παλλαική αξίωση για ελευθερία και
Ένωση με την Ελλάδα.

• Η εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931 ήταν μια αυθόρμητη,
επαναστατική, μαζική αντίσταση του λαού στην κοινωνική αδικία
και την πολιτική τυραννία της βρετανικής αποικιοκρατίας

Οι αβάσταχτες φορολογίες, η οικονομική εξαθλίωση, κυρίως των χαμηλών
στρωμάτων των αγροτών και των
εργατών, αλλά και η έντονη επιθυμία
για Ένωση με την Ελλάδα υπήρξαν οι
κυριότερες αιτίες για το ξέσπασμα του
Κυπριακού λαού.
Η αφορμή όμως για το ξεσηκωμό
προήλθε από την επιβολή ενός νέου
φόρου από το νέο Κυβερνήτη Ronald
Storrs. Ενώ η συγκεκριμένη φορολογία
είχε καταψηφιστεί από το Νομοθετικό
Συμβούλιο εντούτοις επιβλήθηκε με
βασιλικό διάταγμα. Παράλληλα η δήλωση στο αγγλικό κοινοβούλιο, ότι τα πλεονάσματα από το φόρο υποτελείας των
Κυπρίων χρησιμοποιήθηκαν για την
αποπληρωμή του τουρκικού δανείου,
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
'Έπειτα από αυτά τα γεγονότα μέρος
των Ελληνοκυπρίων βουλευτών αποφασίζει να παραιτηθεί από το Νομοθετικό
Συμβούλιο, ενώ ένα από τα μέλη του
Συμβουλίου, ο Επίσκοπος Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς, με διάγγελμα του καλεί
τους Ελληνοκύπριους σε ανυπακοή και
σε αντίσταση κατά της αποικιακής
αρχής. Με πρωτοστάτη λοιπόν τον
Νικόδημο Μυλωνά οργανώνονται ογκώδεις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια

σε ολόκληρη την Κύπρο με σκοπό την
αφύπνιση του εθνικού φρονήματος και
την απαίτηση για ελευθερία και Ένωση
με την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο ιδρύεται από τους κύκλους του Μητροπολίτη
Κερύνειας Μακαρίου Β', το εθνικιστικό
κίνημα η ΕΡΕΚ (Εθνική Ριζοσπαστική
Ένωση Κύπρου), που διακήρυττε την
έντονη επιθυμία για Ένωση με την
Ελλάδα και διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στα γεγονότα που επακολούθησαν. Η λαική έκρηξη κορυφώθηκε στις
21 Οκτωβρίου, στην εμπορική λέσχη της
Λευκωσίας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Εκεί είχε προηγηθεί η απόφαση των υπολοίπων Ελληνοκυπρίων

Το Βέλγιο εισάγει επίσημα τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία

Τ

ην Χάρτα Συνεργασίας «Εισαγωγή σε
Γλώσσα και Πολιτισμό» η οποία
προβλέπει εισαγωγή μαθημάτων της
Ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας αλλά
και της Λογοτεχνίας μας, υπέγραψαν ο
υφυπουργός Παιδείας κος Κώστας Ζουράρις με την υπουργό παιδείας της
γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου,
κα Marie Martine Schyns.

√ Εξαπλώνεται διεθνώς
η εκμάθηση της Ελληνικής

πρόγραμμα σπουδών τους.
Ο υφυπουργός Παιδείας επισκέφθηκε
επίσης το Αμειγές Ελληνικό Σχολείο
Βρυξελλών και το Συντονιστικό Γραφείο
όπου ενημερώθηκε όσων αφορούν στην
ελληνόγλωση εκπαίδευση στη χώρα του
Βελγίου. Δεν παρέλειψε συνάντηση με
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
Ελληνικού Σχολείου και έπειτα με τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελγίου,
Αθηναγόρα που τον ενημέρωσε για την
ορθόδοξη ζωή των ελλήνων. Ο υφυπουργός επισκέφθηκε, τέλος, το τρίτο

Τα μαθήματα θα διδάσκονται
από φέτος στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
του Βελγίου από Έλληνες εκπαιδευτικούς του Συντονιστικού
γραφείου Βρυξελλών.
Στην ίδια συνάντηση, έγινε
δεκτή η πρόταση της Συντονίστριας Βρυξελλών κας Μυρσίνης Ρουμελιώτου ως εισαγωγή
των Ελληνικών σαν Τρίτη γλώσσα επιλογής των μαθητών του
Λυκείου. Έτσι, οι Βέλγοι μαθητές του
Λυκείου θα έχουν από ‘δω και στο εξής
το δικαίωμα να επιλέγουν τα ελληνικά
ως επίσημη διδασκόμενη γλώσσα στο

Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών στο
οποίο λειτουργεί επίσης ελληνικό
τμήμα.

ελληνική σημαία, άρχισαν να φωνάζουν
συνθήματα υπέρ της Ενώσεως, ενώ
ζήτησαν από τον Κυβερνήτη όπως
δεχθεί αντιπροσωπεία των διαδηλωτών. Η άρνηση του Κυβερνήτη να δεχθεί
την αντιπροσωπεία αλλά και η παρουσία της ένοπλης αστυνομίας που
καλούσε τον κόσμο να διαλυθεί, οδήγησε τους διαδηλωτές να προβούν σε
βίαιες εκδηλώσεις, όπως να καίνε τα
αστυνομικά οχήματα και να πυρπολήσουν το ξύλινο κτίριο του Κυβερνήτη. Η
κατάσταση είχε βγει εκτός ελέγχου με
αποτέλεσμα η αστυνομία να ανοίξει
πυρ κατά των διαδηλωτών. Από τους
πυροβολισμούς υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, ενώ ένας από αυτούς, ο δεκαοχτάχρονος Ονούφριος Κληρίδης, υπέκυψε στα τραύματα του.

βουλευτών για παραίτηση
τους από το Νομοθετικό
Συμβούλιο , ενώ ακολούθησε η φλογερή ομιλία
του ιερέα της Φανερωμένης Διονυσίου Κυκκώτη
και άλλων εκπροσώπων
της ΕΡΕΚ, καλώντας τους
συγκεντρωθέντες να ορκιστούν για αγώνα μέχρι τη
δικαίωση. Τα πλήθη, με
ανυψωμένο το εθνικό
φρόνημα και ψάλλοντας
τον εθνικό ύμνο, κατευθύνθηκαν προς το Κυβερνείο. Εκεί ύψωσαν την

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σ

ε πρώτη φάση, η Ντανούτα Χούμπνερ, επικεφαλής της επιτροπής
Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έθεσε θέμα να
καταργηθεί η Αγγλική από επίσημη
γλώσσα της ΕΕ μετά τη Βρετανική αποχώρηση.

συγκρούσεις μεταξύ των χωρών. Αντιθέτως, η απόφαση για την ελληνική
γλώσσα θα γίνει θετικά αποδεκτή από
τους ευρωπαϊκούς λαούς γιατί θαυμάζουν το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Διανοούμενοι της Ελλάδας και της
Ευρώπης προτείνουν όπως υιοθετηθεί
η Ελληνική επίσημη γλώσσας της Ενωμένης Ευρώπης ως αναγνώριση προς
τον Ελληνικό πολιτισμό που έδωσε τα
φώτα, τις ιδέες, τη φιλοσοφία και την
πνευματική διαφώτιση ώστε
να κρατηθεί δυνατό και
στέρεο το οικοδόμημα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού.

√ Κερδίζει έδαφος η σκέψη

Στο σκεπτικό της πρότασης
τονίζεται.Στην εποχή της
άκριτης και βίαιης παγκοσμιοποίησης, η απόφαση
αυτή θα σημάνει την επιστροφή στις ρίζες. Η Ελλάδα
έχει συνεισφέρει και πρωταγωνιστήσει στην ελευθερία
των ευρωπαϊκών λαών και
τη διάσωση του ανθρωπιστικού πνεύματος της Δύσης.
Η απόφαση για οποιαδήποτε άλλη
ευρωπαϊκή γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα της Ε.Ε., θα προκαλέσει έντονες

να αναδειχθεί σε επίσημη Γλώσσα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελληνική
μετά την έξοδο της Μεγάλης
Βρετανίας, γνωστής ως BREXIT

Η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαιότερη
γλώσσα της Ευρώπης.
Με την ελληνική γλώσσα, οι αρχαίοι
Έλληνες συνέλαβαν, βίωσαν και δίδαξαν τις σπουδαιότερες πνευματικές
έννοιες -οι οποίες διατηρήθηκαν αναλλοίωτες ως τις μέρες μας- όπως: δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, αγάπη,
φιλία, ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη.Οι αρχές αυτές ενέπνευσαν και υιοθετήθηκαν από τους ιδρυτές της Ενωμένης Ευρώπης.
Η Ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο με 5 εκατ. λέξεις
και 70 εκατ. λεξίτυπους, σύμφωνα με το
Βραβείο ρεκόρ Guiness (1990).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ

οναδικές στιγμές βιώνουν
οι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ
ΣΕΚ στην εκδρομή που διοργανώνει το Τμήμα Συνταξιούχων
του Κινήματος στην Όμορφη
Ελλάδα.
Ο γραμματέας του Τμήματος
Συνταξιούχων ΣΕΚ Μιχάλης
Ρώσσης δήλωσε στην εργατική
φωνή πως τα μέλη εκφράζουν
την ευαρέσκεια τους για άρτια
οργάνωση μέσα από την οποία
απολαμβάνουν τον πλούτο
και η ποικιλία του Ελληνικού
τοπίου με τα εκπληκτικής
ομορφιάς βουνά αλλά και των
ελληνικών θαλασσών, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών και τα χιλιάδες
ελληνικά νησιά, το ήπιο κλίμα,
τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και το ενδιαφέρον και εναλλασσόμενο τοπίο της, καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προ-
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Μοναδικές στιγμές για τους συνταξιούχους
της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ στη μαγευτική Ελλάδα
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ελληνική συμπρωτεύουσα με
εξορμήσεις σε διάφορες άλλες
περιοχές και περιηγήσεις σε
διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία και προσκυνήματα.
Η εκδρομές της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ
κάθε Οκτώβριο έχουν καταστεί
έναν πολύ πετυχημένο θεσμό ο
οποίος αγκαλιάζεται με πολλή
θέρμη από εκατοντάδες συνταξιούχους.

• Η ΣΕΚ νοιάζεται για την τρίτη ηλικία και συμβάλλει
με θεσμοθετημένες εκδρομές στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής τους

ορισμό.
Η βάση των εκδρομών είναι η

Όπως τόνισε παράλληλα ο κ.
Ρώσσης, η ΣΕΚ νοιάζεται για
τους ανθρώπους που συνέβαλαν διαχρονικά στο να καταστεί το Κίνημα μια συνδικαλιστική δύναμη που στόχο έχει
να θωρακίζει τα δικαιώματα
των εργαζομένων και των
συνταξιούχων και παράλληλα
να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα τους.
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26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

«Άναψε φωτιές» η αθέτηση της εφαρμογής της συμφωνίας - πλαίσιο
Σ

ε 3ωρη στάση εργασίας θα κατέλθουν την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2018 (από τις
9π.μ. μέχρι τις 12μ) οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, το
ΩΚΠ, την τοπική αυτοδιοίκηση και το προσωπικό Σχολικών Εφορείων, μετά την ανέρεση της συμφωνίας πλαίσιο από τον μεγαλύτερο εργοδότη, το κράτος. Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποίησουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών,
δηλώνοντας την απαρέσκεια τους για τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε το όλο
ζήτημα.

Σε ανακοίνωση των συνδικαλιστικών
οργανώσεων ΟΗΟ - ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ, ΠΟΑΣ
και ΔΕΟΚ μετά την σύσκεψη τους την
περασμένη Τρίτη κάλεσαν την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της προκειμένου να αποφευχθεί εργασιακή αναταραχή διαφυλάσσοντας την εργατική

ειρήνη στον τόπο που βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας.
H Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018 συνομολογήθηκε ως καταρχήν συμφωνία τον
Αύγουστο του 2015 και η οποία τελικά
υπογράφηκε στις 4/1/2017 μετά και
την αποτυχία του κράτους να νομοθετήσει για τα θέματα μισθολογίου.

του ημερομηνίας 31/8/2017 αρνήθηκε
να συζητήσει το πιο πάνω ποσοστό
διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο το
διάλογο κατά παράβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο.

σωποι όλων των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων μετά από συζήτηση θεωρούν ότι:
1. Η Κυβέρνηση διέκοψε το διάλογο
παραβιάζοντας στην ουσία την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου.
2. Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να
αποτελούν άλλοθι για την Κυβέρνηση

καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο υπέστησαν για 6 σχεδόν χρόνια θυσίες σε αποκοπές μισθών και ωφελημάτων που
αποδίδουν στο Κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτό θεωρούν ότι
μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας που η
ίδια η Κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα
έθεσαν, μπορεί να αρχίσει η επιστροφή

√ 9-12μ.μ. έξω από το υπουργείο Οικονομικών
για διεκδίκηση των αυτονόητων

√ Το κράτος που θα έπρεπε να ήταν πρότυπο εργοδότη

Μετά την αντίδραση του Συνδικαλιστικού Κινήματος καθόρισε νέα συνάντηση

αναίρεσε όσα το ίδιο υπέγραψε

Η Κυβέρνηση ας επανεξετάσει τη θέση
της προκειμένου να διαφυλαχθεί
η εργασιακή ειρήνη

Η Συμφωνία αυτή προβλέπει μηδενικές
αυξήσεις για τα έτη 2015 και 2016. Για
τα έτη 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή μηχανισμού διασύνδεσης της
μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του Ονομαστικού ΑΕΠ. Ακόμη προβλέπει τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας
για Νεοεισερχόμενους (μετά τον Οκτώβριο του 2011) και Αορίστου Χρόνου
Εργαζόμενους.
Ο μηχανισμός διασύνδεσης της μεταβολής του μισθολογίου με τη μεταβολή του
ονομαστικού ΑΕΠ που ισχύει για τα έτη
2017- 2018, αναφέρει ρητά ότι συζητείται παραχώρηση αυξήσεων για το
όποιο περιθώριο προκύπτει, μετά την
καταβολή των προσαυξήσεων και της
ΑΤΑ. Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο
συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή, συναποτελούμενη από τις συμβαλλόμενες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία κατατέθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και η
οποία διαπίστωσε ότι για τα έτη 20172018 προκύπτει περιθώριο 2% για ικανοποίηση πρόσθετων ωφελημάτων,
αυξήσεων ή και επιστροφής αποκοπών.
Παράλληλα τονίζεται ότι από το 2012
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τρέχει μια
αποκοπή μισθών από το 3,8% μέχρι και
17,5% που επιφέφει στο κράτος πάνω
από €250εκ. ετησίως.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζήτησε όπως
το περιθώριο του 2% που προκύπτει για
τα έτη 2017-2018 συζητηθεί προκειμένου να αξιοποιηθεί για την επαναφορά
αποκοπών, τη βελτίωση της αποζημίωσης υπερωριών και επιδομάτων και
τη λύση ειδικών προβλημάτων εργαζομένων.

στις 6/10/17 κατά την οποία δυστυχώς
επανέλαβε τα όσα έγραψε στην επιστολή του και παρέπεμψε τη συνέχιση του
διαλόγου το Μάρτιο του 2018.

Ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω οι εκπρό-

για μη υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαισίου που συνομολογήθηκε από το 2015.
Η συμφωνία λήγει το 2018 οπότε δεν
υπάρχουν χρονικά περιθώρια για υλοποίηση της σε μεταγενέστερο στάδιο.
3. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που

μικρού μέρους από τις αποκοπές.
4. Οι Συντεχνίες χειρίστηκαν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια το
όλο θέμα και θεωρούν ότι έχει προκύψει
αδιέξοδο από τη στάση της επίσημης
πλευράς.

ERG_10-10_inn_13 10/17/17 11:02 AM Page 1

10

ΕΥ ΖΗΝ

Σ

ίγουρα έχετε ακούσει πολλά
για τα οφέλη που έχει για
την υγεία η κατανάλωση
ζεστού νερού με λεμόνι. Τι
ισχύει όμως για το σκέτο ζεστό
νερό; Ξεκινώντας την ημέρα
σας με ένα ποτήρι ζεστό νερό
βοηθάτε την εκκίνηση του
πεπτικού και απολαμβάνετε
μια σειρά από οφέλη για την
υγεία.
Προσοχή όμως: δεν ισχύει ο
κανόνας όσο πιο ζεστό, τόσο
καλύτερα. Η ιδανική θερμοκρασία είναι οι 50 βαθμοί Κελσίου,
ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο καταστροφής των επιθηλιακών κυττάρων στο στόμα
και το λαιμό σας.
Πιο κάτω παρατίθενται 7
εκπληκτικά οφέλη από την
κατανάλωση ζεστού νερού:
Βοηθά στην απώλεια βάρους
Η κατανάλωση ζεστού νερό
από μόνη της δεν προκαλεί
απώλεια βάρους, μπορεί όμως
να αποτελέσει σύμμαχό σας αν
προσπαθείτε να αδυνατίσετε.
Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα
ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι
για να ενισχύσετε το μεταβολισμό σας και να κάψετε περισσότερες θερμίδες στη διάρκεια
της ημέρας. Το ζεστό νερό
βοηθά επίσης τον καθαρισμό
του εντέρου και την αποφυγή
του φουσκώματος.
Βοηθά στην αποσυμφόρηση
της μύτης

Ο

θυμός μάς βάζει σε μπελάδες, χαλάει τη διάθεσή
μας, τις σχέσεις μας, θολώνει
τη σκέψη μας, κλονίζει την
υγεία μας, με πρώτο θύμα την
καρδιά μας.
Κανένας άνθρωπος, όσο μορφωμένος και πολιτισμένος
και αν είναι, δεν εξαιρείται
από το
συναίσθημα του
θυμού. Είμαστε γονιδιακά
φτιαγμένοι να ανησυχούμε. Ο
θυμός μπορεί να προκαλείται
σε
καταστάσεις
έντονου
στρες, ματαίωσης, αίσθησης
ότι μας εκμεταλλεύονται ή μας
αδικούν, όταν νιώθουμε απειλή ότι θέλουν να μας βλάψουν,
όταν υπάρχει κακή πρόθεση,
όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό
που τους λέμε, όταν θίγονται
οι αρχές μας, η θέση μας. Ο
θυμός όμως μπορεί να προκαλείται και από αντίδραση
στον πόνο, ψυχικό ή σωματικό. Τόσο ο καταπιεσμένος όσο
και ο με οργή εκφρασμένος
θυμός μπορεί να προκαλέσει
πολλά προβλήματα στην υγεία
μας, κυρίως όταν είναι χρόνιος. Ο καταπιεσμένος θυμός
που δεν εκφράζεται μεταμορφώνεται συχνά σε άλλα
συναισθήματα, όπως φόβο,
πίκρα, ενοχή, και μπορεί να
οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη.
Εν βρασμώ…
Όλα τα συναισθήματα προκαλούν βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές, έτσι και οι οργι-
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Μοναδικά τα οφέλη από
την κατάποση ζεστού νερού
Όλοι αναζητούμε γιατροσόφια
για να απαλλαγούμε όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα από το
κρυολόγημα. Το ζεστό νερό
βοηθά
στην
ανακούφιση
κάποιων συμπτωμάτων μιας
λοίμωξης του αναπνευστικού.
Κλινικές μελέτες έχουν δείξει
ότι η κατανάλωση ζεστού
νερού συμβάλλει στη ρινική
αποσυμφόρηση ταχύτερα απ’
ότι η κατανάλωση κρύου
νερού, επειδή η υψηλότερη
θερμοκρασία επιταχύνει τον
ρυθμό με τον οποίο αποβάλλεται η βλέννα.

• Πολλαπλώς οφέλιμο για
τον οργανισμό μας
το χλιαρό νερό ιδίως όταν
πίνεται με άδειο στομάχι

ζήμιο για τα δόντια.
Βοηθά στην πέψη
Το ζεστό νερό έχει αγγειοδιασταλτική δράση, που σημαίνει
ότι προκαλεί διαστολή των
αιμοφόρων αγγείων και διεγείρει τη ροή του αίματος, διευκολύνοντας την πέψη. Η κατανάλωση ζεστού νερού μετά από
ένα λιπαρό γεύμα βοηθά στη
γαλακτωματοποίηση
των
λιπών, καθιστώντας τα πιο
εύπεπτα. Πίνετε ένα ποτήρι

Ενώ το κρύο νερό προκαλεί
συστολή των μυών, η κατανάλωση ζεστού νερού αυξάνει τη
ροή του αίματος στους ιστούς,
προκαλώντας χαλάρωση των
μυών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα είδη του πόνου,
από τις αρθρώσεις μέχρι το
στήθος. Η κατανάλωση ζεστού
νερού πριν τον ύπνο λειτουργεί
χαλαρωτικά και μπορεί να σας
βοηθήσει να κοιμηθείτε γρηγορότερα και καλύτερα και το
πρωί να ξυπνήσετε αναζωογονημένοι.

ζεστό νερό κάθε πρωί με άδειο
στομάχι και θα δείτε βελτίωση
στη λειτουργία του πεπτικού.
Αποβάλλει τις τοξίνες
Η κατανάλωση ζεστού νερού
αυξάνει τη θερμοκρασία του
σώματος, διεγείροντας τη διαδικασία εφίδρωσης, η οποία
είναι ένας από τους τρόπους
με τους οποίους το σώμα αποβάλλει τις τοξίνες. Όταν καταναλώνετε τακτικά νερό με
λεμόνι, το ζεστό νερό βοηθά

ΔΩΣΕ ΤΟΠΟ ΣΤΗΝ ΟΡΓΗ
σμένες σκέψεις μας επιφέρουν
μεταβολές στη χημεία του
σώματός μας, στους νευροδιαβιβαστές, στις ορμόνες,
ακόμη και στον τόνο των
αγγείων και των μυών. Όλα
αυτά πλήττουν κυρίως την
καρδιά μας, δημιουργούν
όμως και άλλα προβλήματα,
λιγότερο προφανή.
Όταν εκνευριζόμαστε, παράγεται περισσότερη αδρεναλίνη, ορμόνη που κινητοποιεί
τον οργανισμό με αποτέλεσμα

να αυξάνονται οι χτύποι της
καρδιάς. Αυτό προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και
εμφάνιση αρρυθμιών, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να
αποδειχθούν απειλητικές για
τη ζωή. Σύμφωνα με έρευνες, ο
θυμός φαίνεται να αυξάνει
κατά
8 φορές τον κίνδυνο για
έμφραγμα. Οι οξύθυμοι επίσης
άνθρωποι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού μετά
τα ξεσπάσματα θυμού. Μια
κρίση οργής μπορεί να προηγείται ενός εμφράγματος,
υποστηρίζουν ερευνητές της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-

Αντιμετωπίζει
τη δυσκοιλιότητα
Η δυσκοιλιότητα προκαλείται
από αδράνεια στο έντερο που
συχνά οφείλεται σε αφυδάτωση. Αν ξεκινάτε κάθε μέρα με
ένα ποτήρι ζεστό νερό με άδειο
στομάχι, θα βοηθήσετε τις
κινήσεις του εντέρου και θα
μειώσετε την πιθανότητα
δυσκοιλιότητας. Αν μπορείτε
να το αντέξετε, πιείτε ζεστό
νερό όλη την ημέρα για να
αποκομίσετε ακόμη περισσότερα οφέλη.
κάποια άλλη δραστηριότητα
που θα μας βοηθήσει να εκτονωθούμε.
Παίρνουμε αποστάσεις Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του
Οχάιο προτείνει για όσους
νευριάζουν εύκολα, πολύ ή
βγαίνουν συχνά εκτός εαυτού,
έχοντας προβλήματα διαχείρισης θυμού, να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τη
μέθοδο της αποστασιοποίησης. Αν απομακρυνθούμε από
αυτό που μας θυμώνει, πηγαίνοντας για παράδειγμα μια
βόλτα, μετά από λίγο θα δούμε
ότι θα αντιμετωπίσουμε τα
πράγματα πιο ψύχραιμα.

Πληγώνει την καρδιά μας

• Μη θυμώνετε
για το καλό σας

στην εξισορρόπηση όλων των
όξινων τροφίμων που καταναλώνουμε καθημερινά. Αν δεν
σας αρέσει το λεμόνι, δοκιμάστε το πράσινο τσάι, το οποίο
μειώνει τη δράση των ελεύθερων ριζών στο σώμα.
Είναι φυσικό αναλγητικό

Είναι πιο «φιλικό»
για τα δόντια
Τα δόντια σας θα σας ευγνωμονούν για την κατανάλωση
ζεστού νερού. Ποιος δεν έχει
«τιναχτεί» από τον πόνο, όταν
καταναλώνει κάτι πολύ κρύο;
Το ζεστό νερό είναι πιο φιλικό
για όσους έχουν σφραγίσματα,
επειδή κάποια λευκά υλικά
πλήρωσης που χρησιμοποιούνται
στην
οδοντιατρική,
συστέλλονται από την κατανάλωση κρύου νερού και μπορούν ακόμη και να αποκολληθούν. Βεβαιωθείτε ότι το νερό
δεν είναι πολύ ζεστό, καθώς
και αυτό μπορεί να γίνει επι-
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στημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι
διεξήγαγαν ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων από 9
έρευνες που συμπεριελάμβαναν χιλιάδες άτομα. Ιδιαίτερα
μάλιστα ευάλωτοι είναι οι
άνθρωποι που έχουν ήδη και
άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το
κάπνισμα, η υπέρταση, το
κακό λιπιδαιμικό προφίλ κ.ά.
Ρίχνει το ανοσοποιητικό μας
Ο θυμός στρεσάρει πολύ τον
οργανισμό μας και τα υψηλά
επίπεδα ορμονών του στρες,
όπως η κορτιζόλη, καταστέλλουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος,
επηρεάζοντας την ικανότητα
αντίστασής μας σε μολύνσεις.
Επιπλέον, κάθε φορά που

θυμώνουμε
επιβραδύνουμε
τους επουλωτικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας.
Πώς θα ξεθυμάνουμε
Μετράμε ως το δέκα Για να
διαχειριστούμε τον θυμό μας,
χρειαζόμαστε χρόνο να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε
τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν πούμε ή κάνουμε κάτι
που αργότερα ίσως το μετανιώσουμε. Αυτό που σίγουρα
θα βοηθήσει είναι να μετρήσουμε αργά ως το δέκα (ή
αντίστροφα ξεκινώντας από
το δέκα), να πάρουμε βαθιές
ανάσες, ώστε να ηρεμήσουμε,
και να χαλαρώσουμε την ένταση στις κινήσεις μας. Αν
υπάρχει δυνατότητα, στρέφουμε την προσοχή μας σε

Διεκδικούμε, αλλά δεν φιλονικούμε Όταν θυμώνουμε,
πρέπει να αποφεύγουμε από
τη μια να καταπιέζουμε τα
συναισθήματα και τις επιθυμίες μας και από την άλλη τα
ξεσπάσματα και την επιθετικότητα. Εκφράζουμε τον θυμό
μας, αλλά όχι επιθετικά. Γνωστοποιούμε με άλλα λόγια
αυτό που μας ενόχλησε ή μας
ενοχλεί, ξεκαθαρίζουμε τη
θέση μας και ζητάμε από τους
άλλους να τις σεβαστούν.
Διαπραγματευόμαστε Αναλαμβάνουμε ευθύνη για τα
συναισθήματά μας, φυσικά
και για τον θυμό μας, ξεκαθαρίζουμε τα λάθη μας με τον
απέναντι, αλλά και τις προσδοκίες μας. Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξή μας πρέπει να
είναι το ειρηνικό κλίμα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων ζητούν
να προσλάβουν:
SYSTEM ANALYST / ΙΤ MANAGER
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΟΗΘΟ ΙΣΙΩΤΗ
ΒΟΗΘΟ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
-

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με γνώσεις στα υδραυλικά
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ

Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με
οξυγόνο
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΦΥΛΑΚΕΣ
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Νικηφόρο Παφίτη 99869721.

Μ

Η μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες
σε σύγκριση με το 2009, σημειώθηκε
στην κατηγορία αναψυχή και πολιτισμός, όπου η μείωση αγγίζει το
34,1%, ακολουθεί η κατηγορία είδη
ένδυσης και υπόδησης με μείωση

(15,3%) και οι μεταφορές (12,0%), ενώ
το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί
στην κατηγορία αλκοολούχα ποτά και
καπνός (1,6%).

Στις αστικές περιοχές, η μέση ετήσια
καταναλωτική δαπάνη για το 20152016 ήταν €31.884 σε σύγκριση με
€39.967 που ήταν το 2009, σημειώθηκε δηλαδή μείωση των δαπανών
της τάξης του 20,2%. Αντίστοιχα, στις
αγροτικές περιοχές η μέση δαπάνη
για το 2015/2016 ήταν €29.740 σε
σύγκριση με €34.939 που ήταν το
2009, παρουσιάζοντας μείωση της
τάξης του 14,9%.

31,5% και η κατηγορία μεταφορές με
μείωση 30,0%. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

χα ποσοστά να ανέρχονται σε 26,6%,
12,3%, 13,9% και 1,3%.

Σε όλες τις κύριες κατηγορίες αγαθών
και υπηρεσιών παρουσιάστηκαν μειώσεις στις δαπάνες σε σχέση με το
2009, με εξαίρεση τις κατηγορίες που
αφορούν σε είδη διατροφής και μη
αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην
εκπαίδευση, με ποσοστά αύξησης
1,0% και 7,2% αντίστοιχα.

Η ποσοστιαία κατανομή της ετήσιας
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στις δώδεκα κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του
ετήσιου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στη στέγαση (25,5%)
και ακολουθούν τα είδη διατροφής

ε βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015-2016, της στατιστικής υπηρεσίας , τα κυπριακά νοικοκυριά τράβηξαν τα σχοινιά στις
δαπάνες με τις μεγαλύτερες μειώσεις
να καταγράφονται στην αναψυχή, σε
ένδυση και υπόδηση και στις μεταφορές.

ΨΗΣΤΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β΄
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
-

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ

Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.

Τα πληρώνουμε σαν...χαβιάρι

Τ

ί θα γίνει, δηλαδή, θα συνεχίσουμε να
πληρώνουμε καταναλωτικά αγαθά, όπως
το γάλα, το ψωμί, τα φθαρτά και τα φρούτα
σαν νάτανε...χαβιάρι; Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Eurostat οι τιμές στην Κύπρο
στα συγκεκριμμένα καταναλωτικά προϊόντα
φθάνουν στο 140% του μέσου όρου της Ε.Ε. Κι
όμως, δεν είδαμε κανένα να αντιδράσει, τα
κόμματα μας που βιάζονται να εκδώσουν
ανακοινώσεις για τα πλέον ασήμαντα, δεν τα
είδαμε να τοποθετούνται μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω έρευνας, δεν είδαμε να απειλούν θεούς και δαίμονες αν δεν γίνει κάτι που θα ρίξει τις τιμές
των αναγκαίων αυτών προϊόντων.
Κατά τ’ άλλα, σκίζουμε και η οικονομία μας
πάει από...θαύμα σε θαύμα!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Ανάλογες καταναλωτικές τάσεις
υπήρχαν και το 2009 με τα αντίστοι-

Σύμφωνα με την Έρευνα, η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό την περίοδο 2015-2016
ανήλθε στα €31.206, σε σύγκριση με
€38.547 που ήταν το 2009. Καταγράφηκε δηλαδή μείωση 19,0% σε σύγκριση με το 2009.

• Zητούνται για πρόσληψη:
-
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Τα κυπριακά νοικοκυριά τράβηξαν
τα σχοινιά στις δαπάνες

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Αρχικά το δείγμα που είχε επιλεγεί
ανερχόταν σε 4.500 νοικοκυριά στις
περιοχές που ελέγχει το Κράτος, σ’
όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αστικές και αγροτικές περιοχές. Συνολικά
συνεργάστηκαν 2.876 νοικοκυριά που
αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 1.0%
του συνόλου των νοικοκυριών. Το
ποσοστό ανταπόκρισης της έρευνας
ανήλθε στο 74,4%.

• Xαρτογράφηση του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο

Θέλουμε ακόμη πολλή δουλειά στις κοινωνικές πολιτικές

Σ

ε Δοκίμιο Οικονομικής Πολιτικής,
που έχει εκδώσει πρόσφατα το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, επιχειρείται η χαρτογράφηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην
Κύπρο, όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται μετά την οικονομική κρίση. Παρόλη την αισθητή βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, (σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών
Ερευνών η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 3,0% το 2017),
σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις
συνεχίζουν να υφίστανται.
Το ποσοστό των ατόμων σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
διαμορφώθηκε σε 28,9% σύμφωνα με
τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2015).
Παρόλο που ο δείκτης αναμένεται να
βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια, τα επίπεδα φτώχειας/κοινωνικού αποκλεισμού θα παραμείνουν σε σχετικά
υψηλά επίπεδα. - Σημαντικές ανακατατάξεις παρατηρούνται στο ποσοστό φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό
έχει μειωθεί σημαντικά για άτομα
άνω των 64 και έχει αυξηθεί για τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Γράφημα 1: Κίνδυνος Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού (2009-2015)
Σύμφωνα με την Eurostat σημαντικές
προκλήσεις αναμένεται να προκύψουν εξαιτίας των επερχόμενων
δημογραφικών μεταβολών. Για παρά-

δειγμα, η Κύπρος χαρακτηρίζεται από
χαμηλό δείκτη γονιμότητας - συγκεκριμένα ο μέσος αριθμός παιδιών ανά
γυναίκα είναι μόλις 1,32.
Υπό το πρίσμα των πιο πάνω εξελίξεων, αναλύεται μια σειρά πεδίων
κοινωνικής πολιτικής που περιλαμβάνει την παροχή εισοδηματικής
υποστήριξης σε οικογένειες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τις πολιτικές απασχόλησης, το συνταξιοδοτικό

• Έχει εξασθενήσει η παροχή
εισοδηματικής στήριξης
στις οικογένειες

σύστημα, το σύστημα υγείας, τη
μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και
άλλες περιοχές συναφείς με την
άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Στόχος
της ανάλυσης είναι να εντοπιστούν
προβλήματα και προκλήσεις που
χρειάζονται αντιμετώπιση.
Συνοπτικά τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν είναι: - Η
παροχή εισοδηματικής στήριξης σε
οικογένειες έχει εξασθενήσει λόγω
των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας και προσαρμογής. Ενίσχυση των
εισοδημάτων των οικογενειών, π.χ.
μέσω ενίσχυσης των επιδομάτων
τέκνων, θα βοηθούσε στη μείωση της
παιδικής φτώχειας, που αυξήθηκε
κατά τη διάρκεια της κρίσης - Το

συνταξιοδοτικό σύστημα έγινε το
επίκεντρο αρκετών μεταρρυθμίσεων
και μέτρων κατά τη διάρκεια της κρίσης, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του. Παρά τη βελτίωση
στους δείκτες φτώχειας των ηλικιωμένων, που έλαβε χώρα από το 2010
έως σήμερα, το ζήτημα της επάρκειας των συντάξεων ενδέχεται να επανέλθει. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί
στην επάρκεια των συντάξεων των
περισσότερο ευάλωτων ομάδων
εργαζομένων, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε επικίνδυνα ή/και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, οι εργαζόμενοι σε μορφές άτυπης απασχόλησης κ.ά. Παρά το ότι οι συνθήκες στην αγορά
εργασίας έχουν βελτιωθεί, σημαντικές
προκλήσεις παραμένουν: σχετικά
υψηλή ανεργία, δυσκολία εισόδου των
νέων στην αγορά εργασίας, συχνά
φαινόμενα άτυπης απασχόλησης κ.ά.
Τα προβλήματα αυτά μπορούν να
αντιμετωπιστούν τόσο με στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης όσο και
με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας. - Η πρόσφατη απόφαση για μεταρρύθμιση στην υγεία
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όμως, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων δεν θα είναι εύκολη και σημαντικά εμπόδια θα πρέπει να υπερκεραστούν προκειμένου να διορθωθούν
ουσιαστικά οι χρόνιες παθογένειες
του συστήματος (π.χ. να επιτευχθεί
περιορισμός των άμεσων ιδιωτικών
δαπανών υγείας των νοικοκυριών).
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Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δημόσιου WiFI

T

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

o Συμβούλιο των Κρατών
Μελών ενέκρινε πρόγραμμα
που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δημιουργίας σημείων
δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής
πρόσβασης σε δημαρχεία,
βιβλιοθήκες, πάρκα και
άλλους δημόσιους χώρους.
Το πρόγραμμα ονομάζεται
«WiFi4EU» και θα παρέχει
πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε
τουλάχιστον 6.000 τοπικές
κοινότητες σε όλη την ΕΕ,
έως το 2020.

Η συνολική χρηματοδότηση
της ΕΕ για το πρόγραμμα
υπολογίζεται να ανέλθει σε
120 εκατ. ευρώ έως το
2019. Θα κατανέμεται με
γεωγραφικά ισορροπημένο
τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ
και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά
παραλαβής των αιτημάτων. Τα

ακριβή κριτήρια επιλογής θα
καθοριστούν από την Επιτροπή, η
οποία επίσης θα διαχειρίζεται το
πρόγραμμα.
"Το πρόγραμμα WiFi4EU θα καταστήσει το υψηλής ποιότητας διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο
για πολλούς πολίτες και θα
παρέχει στις τοπικές κοινότητες,
τις βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους φορείς την ευκαιρία να
προωθήσουν τις ψηφιακές τους

υπηρεσίες, ενώ θα μπορούσε
ακόμη και να δημιουργήσει έναν
ενάρετο κύκλο επενδύσεων",
δήλωσε η Urve Palo, Υπουργός
Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της
Εσθονίας.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής
σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή
στις αρχές του 2018.

Το 2020 το 50% της τηλεθέασης θα γίνεται μέσω κινητών συσκευών

Ο

ι κινητές συσκευές κυριαρχούν πια στη ζωή μας και
έχουν αλλάξει σημαντικά τις
συνήθειές μας, ως τηλεθεατές. Το
2020, μόλις σε τρία χρόνια, το
50% της παρακολούθησης τηλεόρασης και βίντεο θα πραγματοποιείται σε οθόνες κινητών
συσκευών (tablet, smartphone,
laptop).
Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο
κατά 85% σε σχέση με το 2010,
σύμφωνα την όγδοη ετήσια έκθεση του ConsumerLab που δημοσιοποίησε η Ericsson, ενώ μόνο τα
smartphone θα αντιστοιχούν στο
ένα τέταρτο αυτής της παρακολούθησης που σημαίνει αύξηση
160% σε σχέση σε το 2010. Επιπλέον, η εικονική πραγματικότη-

τα (VR) σταδιακά θα διαδοθεί
ευρέως και το 2020 θα τη χρησιμοποιεί ο 1 στους 3 καταναλωτές.

Ο χρόνος που αφιερώνουμε στην
παρακολούθηση περιεχομένου,

σύμφωνα με την έρευνα, είτε
τηλεόρασης είτε βίντεο, ανέρχεται
πλέον στις 30 ώρες την εβδομάδα, το οποίο αποτελεί
ρεκόρ όλων των εποχών.
Το περισσότερο περιεχόμενο παρακολουθούν οι ηλικίες 16-19 ετών με 33 ώρες
την εβδομάδα, δηλαδή
περίπου 10 ώρες παραπάνω την εβδομάδα σε σχέση
με το 2010. Ωστόσο τα
μισά και πλέον άτομα
αυτής της κατηγορίας
παρακολουθούν περιεχόμενο κατ' απαίτηση, ενώ
πάνω από το 60% του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης και βίντεο αφιερώνεται
σε οθόνες κινητών συσκευών.

ΤΑ Μ.Κ.Δ. (μπορεί να) βλάπτουν σοβαρά την υγεία

Α

κόμα και αν δεν γνωρίζει
κανείς την επιστημονική βάση
πίσω από τις συνέπειες της
εμμονής - ειδικά των εφήβων - με
τα κοινωνικά δίκτυα έχει σίγουρα
παρατηρήσει τις 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 προκαλέ-
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7 συμβουλές καριέρας
από επιτυχημένες γυναίκες
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ε

ίναι πολύ σημαντικό όταν επιλέγεις να
κάνεις κάτι να δίνεις όλο σου το είναι.
Πίστη, πάθος και σκληρή δουλειά είναι τα
τρία βασικά συστατικά της επιτυχίας.
• Να παίρνεις την κριτική των άλλων στα
σοβαρά, άλλα όχι προσωπικά. – Hillary
Rodham Clinton.

• Αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή θα ήταν
να αφήσετε το πάθος σας να σας οδηγήσει.
Υπάρχει μια εσωτερική δύναμη που κρύβουν
όλοι οι άνθρωποι μέσα τους. Την δύναμη
αυτή δεν μπορείς να την νιώσεις αν αφήνεις
την μητέρα σου, τους φίλους σου ή οποιονδήποτε άλλο να σε επηρεάζει, προσπαθώντας να σου επιβάλλει ποιος θα πρέπει να
είσαι. Αλλά αν αφήσεις την καρδιά σου ελεύθερη να ακολουθήσει αυτό που αγαπάς και θες στη
δουλειά σου, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εγώ προσπαθώ να ακούσω αυτή την εσωτερική
δύναμη και να την ακούσω. Αυτό συμβουλεύω και
τους άλλους. – Oprah Winfrey.
• Άρπαξε την ευκαιρία. Μη φοβάσαι αν δεν γνωρίζεις κάτι. – Huma Abedin.
• Μερικές γυναίκες επιλέγουν να ακολουθούν τους
άντρες, και άλλες τα όνειρά τους. Αν αναρωτιέστε
τι να επιλέξετε, να θυμάστε το εξής, πως η καριέρα
σας ποτέ δεν θα ξυπνήσει ένα πρωί να σας πει,
«Λυπάμαι, αλλά δεν σε θέλω άλλο». – Lady Gaga.
• Πρέπει να αγαπάς ότι και αν κάνεις. Δεν μιλάμε
για απλή πεποίθηση, αλλά για πραγματική πίστη
σ’ ό,τι κάνεις. Μεγάλωσα με πίστη για την σημασία
της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Σέβομαι
όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, γιατί είναι οι καλύτεροι στο είδος και ξέρουν
πώς να φροντίσουν αυτό που κάνουν. - Anna
Wintour.
• Αν δεν είσαι ευγνώμων, δεν υπάρχει περίπτωση
να κάνεις καριέρα. – Sheryl Sandberg.
• Πάντα πιστεύω στο ένστικτό μου, πάντα πιστεύω
πως έχω κάτι να προσφέρω, δεν έχει σημασία πώς
ασήμαντο ή χαζό κι αν ακούγεται, το προσπαθώ.
Και ποτέ δεν ακούω κάποιον που μου λέει όχι. –
Chelsea Handler.

Βέλγιο: Ανάβεις κερί πληρώνοντας
με κάρτα
• Βλέποντας
την τάση της
εποχής, μιας
και η χρεωστική κάρτα
θεωρείται
ασφάλεια
στους κατόχους της, μία
εκκλησία στην Αμβέρσα του Βελγίου, έβαλε μηχάνημα
για κάρτες για τους πιστούς.
• Οι υπεύθυνοι του ναού της Παναγίας έχουν τοποθετήσει POS για συναλλαγές και δίνουν τη δυνατότητα στο ποίμνιο να πληρώσει στο παγκάρι με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

σει 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.

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 συγκεκριμένος ναός έχει μεγάλη εξοικείωση με
την τεχνολογία, καθώς διατηρεί λογαριασμό και στα
κοινωνικά δίκτυα (facebook, instagram και twitter)
κάτι που τον φέρνει κοντά και με τους νέους της
πόλης.

Σοβαρά … αστειάκια
Οδηγος Λεωφορείου
- Κοίτα να δεις οι αλήτες με απέλυσαν γιατί
έδωσα τη θέση μου σε μία γριούλα
στο λεωφορείο,τέτοιοι είναι!
-Αφού ήσουν ο οδηγός.....
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Θησαυροί κάτω από τη γη!
Σπαράγγια
Τι μας προσφέρουν: Είναι πηγή
καλίου, φυλλικού οξέος, βιταμίνης
C, φωσφόρου και σιδήρου, έχουν
διουρητική δράση, ενώ συχνά τους
αποδίδονται και αφροδισιακές
ιδιότητες.

αντιοξειδωτικής προστασίας του
οργανισμού και στη βέλτιστη
απορρόφηση του σιδήρου. Επίσης,
περιέχει βιταμίνη Β6, καθώς και
κάλιο.
* Τρώγεται βραστή, ψητή ή γίνεται
πουρές.

* Τα χοντρά σπαράγγια είναι προτιμότερο να μαγειρεύονται μόνα
τους. Όταν «παντρεύονται» με
άλλα υλικά, είναι προτιμότερα τα
λεπτά, ενώ τα μεσαίου μεγέθους
είναι κατάλληλα για κάθε μέθοδο
μαγειρέματος.

Γλυκοπατάτα
Τι μας προσφέρει: Αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, η οποία
παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, με
κυριότερη την όραση. Παράλληλα,
περιέχει σημαντικές ποσότητες
βιταμίνης C, μιας σημαντικής
αντιοξειδωτικής βιταμίνης, η
οποία συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας
συστήματος, στην ενίσχυση της

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

* H ρίζα πρέπει να είναι λεία,
χωρίς ρυτίδες, και σκληρή με ομοιόμορφο χρώμα. Σε περίπτωση που
κάποια σημεία είναι μαλακά, ρυτιδιασμένα ή με διαφορετικό χρώμα,
σημαίνει ότι δεν είναι φρέσκια.
* H φρέσκια ρίζα συντηρείται στο ψυγείο για 2
εβδομάδες περίπου. Kατά
τη φύλαξη δεν πρέπει να
την ξεφλουδίσετε όλη,
γιατί θα αλλοιωθεί γρήγορα και θα χαθούν τα
θρεπτικά της συστατικά.
Φροντίστε να ξεφλουδίζετε κάθε φορά μόνο το
σημείο που πρόκειται να
καταναλώσετε.

* Τα φρέσκα σπαράγγια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και σπάνε εύκολα.

* Ταιριάζουν εξαιρετικά με λαδολέμονο, αυγά, τυρί, σκόρδο. Μπορούν να σοταριστούν, να μαγειρευτούν στον ατμό, να γίνουν μπρεζέ,
αλλά και ψητά.

της.
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* Διατηρείται σε θερμοκρασία
δωματίου, σε ξηρό μέρος.
Πιπερόριζα
Τι μας προσφέρει: Περιέχει αρκετό
κάλιο, ψευδάργυρο και πολυφαινόλες, στις οποίες οφείλονται
κάποιες από τις πολύτιμες δράσεις
της. Φημίζεται για τις αντιοξειδωτικές και ανοσορρυθμιστικές της
ιδιότητες. Ωστόσο, δεν πρέπει να
το παρακάνετε, γιατί δεν αποκλείονται πιθανές παρενέργειες από τη
συστηματική μακροχρόνια λήψη

* Μπορείτε να την καταναλώνετε ωμή, αλλά και μαγειρεμένη σε φαγητά (μπιφτέκια, κοτόπουλο κ.λπ.), σάλτσες, γλυκά,
ροφήματα και κοκτέιλ ποτών. Φρέσκια ταιριάζει υπέροχα με τις
πράσινες σαλάτες που συνοδεύονται από ντρέσινγκ με λεμόνι.
* Αν μετά το φαγητό νιώθετε φούσκωμα, πιείτε ένα τσάι με τζίντζερ.
Φτιάξτε το τσάι σας όπως συνήθως και προσθέστε 1 κουταλάκι
τριμμένο τζίντζερ. Κάντε το ίδιο
και στην περίπτωση που έχετε
ναυτία.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει πιο
ευαίσθητο και σου χαρίζει μια ξεχωριστή γενναιοδωρία. Έχεις πιο έντονη την τάση να
προσφέρεις τη βοήθειά σου, να στηρίξεις τα
πρόσωπα που σε περιβάλλουν και ειδικά της
οικογένειάς σου. Δίνεις περισσότερη βάση
στο σπίτι και στις υποχρεώσεις του, για αυτό
είναι μια καλή ημέρα να ασχοληθείς με εκείνες
τις εκκρεμότητες που το αφορούν.
Ταύρος: Η ημέρα σου χαρίζει προνοητικότητα
και σε ωθεί να βάλεις ένα πρόγραμμα που θα
το ακολουθήσεις με πειθαρχία προκειμένου
να εξασφαλίσεις μια αρμονική εξέλιξη μέσα
στην ημέρα. Έχεις την ανάγκη να νιώσεις
ασφάλεια στον χώρο σου, αλλά και οι επιλογές που θα κάνεις να σου προσφέρουν σιγουριά και ηρεμία. Το περιβάλλον σου σε επηρεάζει και μάλιστα θα οικειοποιηθείς τόσο τις
απόψεις που θα ακούσεις από δικά σου πρόσωπα που θα νιώσεις ότι εκφράζουν δικές
σου ανάγκες.
Δίδυμοι: Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να
φροντίσεις και να προστατέψεις τους δικούς
σου ανθρώπους. Για αυτό, θα είσαι σε θέση
να προσαρμόσεις ακόμη και την συμπεριφορά σου, έτσι ώστε να αποφύγεις να τους πληγώσεις. Εισπράττεις, όμως, και εσύ αγάπη
και κατανόηση από το περιβάλλον σου,
πράγμα που σε κάνει να νιώθεις ικανοποίηση, χαρά και ευγνωμοσύνη. Κάποιες φορές,
ίσως, φανείς δειλός σε κάποιες αποφάσεις
σου, αλλά στην ουσία είναι η ευαισθησία σου
που θα κυριαρχήσει και θα σε συγκρατήσει.
Καρκίνος: Η οικογένεια θα είναι το πρώτο
σου μέλημα, μαζί με την κατάσταση που θα
κυριαρχεί στο σπίτι. Μπορεί να νιώσεις
ακόμη και την ανάγκη να ολοκληρώσεις γρήγορα την εργασία σου για να γυρίσεις πίσω
στη φωλιά σου, εκεί που νιώθεις ασφάλεια
και πληρότητα. Θα έχεις, επίσης, την τάση να
βοηθήσεις τα πρόσωπα που αγαπάς πρακτικά και ψυχολογικά, για αυτό είσαι ικανός να
καταπιέσεις δικές σου ανάγκες προκειμένου
να ανταπεξέλθεις σε ό,τι σου ζητήσουν.
Λέων: Βγάζεις στην επιφάνεια μια πλευρά

του εαυτού σου πιο συναισθηματική και ανασφαλή. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν θα
περάσει απαρατήρητο, για αυτό φρόντισε να
κρατήσεις τις ισορροπίες μεταξύ της σημερινής τάσης και της συνηθισμένης σου συμπεριφοράς. Δεν σου ταιριάζει η γκρίνια και η
ανασφάλεια, για αυτό μην την εκφράζεις. Αν
έχεις την ανάγκη να στραφείς περισσότερο
στα δικά σου πρόσωπα για να τους βοηθήσεις με υποθέσεις που τα προβληματίζουν,
καλά θα κάνεις να σταθείς δίπλα τους και να
αφήσεις τους εγωισμούς. Έλεγξε τη σκληρότητα στη συμπεριφορά που σου βγαίνει
κάποιες στιγμές.
Παρθένος: Άφησε στην άκρη τα επαγγελματικά και να ασχοληθείς ουσιαστικότερα και εις
βάθος με τις υποθέσεις του σπιτιού και της
οικογένειας. Σχεδόν επιτάσσει μια τέτοια
συμπεριφορά, οπότε επωφελήσου για να
έρθεις πιο κοντά με τα μέλη της οικογένειάς
σου, να μιλήσεις μαζί τους, να ασχοληθείς με
τα προβλήματά τους και γενικότερα να κάνεις
την παρουσία σου αισθητή δίπλα τους. Δείξε
την αγάπη και τη γενναιοδωρία, αφήνοντας
στην άκρη τη σκληρή στάση.

Τοξότης: Τα σχέδιά σου μπαίνουν σε μια
σειρά κατόπιν πρωτοβουλίας σου καθώς
νιώθεις πως υπάρχει αρκετό χάος στο μυαλό
σου. Οι δικοί σου άνθρωποι δρουν ενισχυτικά
στην τάση σου αυτή και σε βοηθούν να θέσεις
και πάλι τους στόχους σου, αυτή τη φορά
προσαρμοσμένους στην πραγματικότητα. Το
σπίτι σου ανήκει στους τομείς που χρειάζονται αναδιοργάνωση και η ημέρα είναι η
κατάλληλη για να ασχοληθείς με αυτό το
εγχείρημα.
Αιγόκερως: Γίνεσαι ακόμη πιο ζεστός και
προσιτός, χαρίζοντάς σου τη διάθεση να
έρθεις πιο κοντά με τα πρόσωπα που αγαπάς. Δέχεσαι την αγάπη του περιβάλλοντός
σου, γεγονός που σε κάνει να εκτονώσεις την
ένταση και σε γεμίζει με θετική ενέργεια. Η
ανάγκη σου να βοηθήσεις εκείνους που έχουν
ανάγκη εκφράζεται μέσα από την υλική και
την άυλη συνεισφορά. Ακόμη και λίγο χρόνο
να διαθέσεις σε εκείνους που χρειάζονται
βοήθεια, είναι μεγάλη υπόθεση!

Ζυγός: Σε συζητήσεις που θα έχεις με τους
δικούς σου ανθρώπους θα μπορέσεις να
εκφράσεις την αγάπη και τη στοργή σου,
γεγονός που θα σε κάνει να νιώσεις ευφορία
και ζεστασιά. Σε ενδιαφέρει να είναι καλά οι
άνθρωποι που αγαπάς, όπως επίσης θα
δώσεις προσοχή και στις ανάγκες του σπιτιού σου. Να εκφράζεις μια κάποια εξάρτηση
από τα πρόσωπα της οικογένειάς σου, νιώθοντας την ανάγκη να είσαι κοντά τους.

Υδροχόος: Η ημέρα είναι κατάλληλη για να
έρθεις πιο κοντά με την οικογένειά σου ή με
αδερφικούς φίλους. Νιώθεις το δεσμό σου
μαζί τους πιο έντονο, αλλά και ικανό να σε
βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στις όποιες
δυσκολίες προκύψουν. Κάποιες φορές, ίσως,
εκφράσεις ανασφάλειες, αλλά και αυτό είναι
συνέπεια της ανάγκης σου να νιώσεις ασφαλής, οπότε αναζητάς την επιβεβαίωση από
τους γύρω σου. Θα είσαι αρκετά ευαίσθητος
και αυτό θα πρέπει να το προσέξεις για να
μην γίνει αιτία να εξαπατηθείς.

Σκορπιός: Η ημέρα σε καλεί να βρεθείς πιο
κοντά με την οικογένειά σου, για να εκφράσεις
την ανάγκη σου για ασφάλεια. Σε εκείνη και
στο σπίτι σου βρίσκεται το λιμάνι σου, εκεί
που παίρνεις δύναμη και αναγεννιέσαι. Όλοι
οι δρόμοι οδηγούν στην επιστροφή στο σπίτι.
Είσαι λίγο συναισθηματικός, λίγο ευσυγκίνητος και το μόνο που θέλεις είναι να βρεθείς
στον δικό σου χώρο, εκεί που νιώθεις προστατευμένος από όλους και όλα.

Ιχθείς: Ασχολήσου λίγο παραπάνω με τον
εαυτό σου και φρόντισε να κάνεις πράγματα
που σε γεμίζουν. Το πιθανότερο είναι να
θέλεις να ασχοληθείς με τα πρόσωπα που
αγαπάς καθώς νιώθεις την ανάγκη να τους
εκφράσεις το ζεστό σου συναίσθημα και να
τους στηρίξεις στα προβλήματά τους. Μην
διστάσεις να τους προσφέρεις την πολύτιμη
συντροφιά σου που θα τους κάνει να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν.

- Κίτσος... Αγωνιστής του 1821. 9. Αισητήριο όργανο - Η
εικονιζόμενη (μικρό όνομα) - Μισό... τάμα. 10. Συμπεραίνει - Ηθικός, ευσυνείδητος. 11. Θωμάς απ’ τα... ξένα Συνοδεύει την... Ερζεγοβίνη. 12. Μακρόσυρτος και ερωτικός - Διπρόσωπος θεός της ρωμαϊκής μυθολογίας.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τυρόψωμο Πηλίου
Υλικά
500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ
Λίγο αλάτι
250 γρ. φέτα τριμμένη
1/2 φλιτζάνι χυμό
πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο ή
αραβοσιτέλαιο
Εκτέλεση

Αναμειγνύουμε σε λεκάνη το αλεύρι κοσκινισμένο με το
μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, τη φέτα, τον χυμό πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να
γίνει ένας ομοιόμορφος χυλός που θα είναι το μείγμα
για το τυρόψωμο. Αλείφουμε ένα ταψί (No 30) με ελαιόλαδο και αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Ψήνουμε το
τυρόψωμο για 40 λεπτά σε καλά προθερμασμένο
φούρνο. Σερβίρουμε το τυρόψωμο ζεστό. Αυτή είναι η
αυθεντική συνταγή από το Πήλιο, όμως μπορείτε να
προσθέσετε από πάνω ένα μείγμα κίτρινων τυριών που
θα καλύψει την επιφάνεια του ταψιού, θα κάνει κρούστα με το ψήσιμο και θα δώσει μια υπέροχη γεύση.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 22/2017 11/10/2017
100.000 ..............23589
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................42022
400 .....................53793

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................55491

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 780 - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................24809

400 .....................18130
200 .....................41275
200 .....................24667
200 .....................41363
200 .....................36227
200 .....................23893
200 .....................47478
200 .....................14035
200 .....................40726

100 .....................54384
100 .....................17501
100 .................... 20469
100 .................... 49807
100 .................... 54968
100 .................... 22516
100 .................... 55665
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
1854, 0733
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................42198

420

100 .....................45922

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................57735
100 .....................23790

657, 210

100 .....................45378

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................34457

16, 01

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Η κακία είναι μια
ανοησία για εκείνους
που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν ζούμε
για πάντα!
Αριστοτέλης

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασογειας - Α.Ε. Τραχωνίου
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Θ.Ο.Ι Πύργου
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΡΟΥ
Κ&Ε. Τραχωνίου - F.C INTERNATIONAL
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - ΑΕΚ Πολεμιδιών
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Σ & Π Ζακακίου
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ Άγιου Μάμα - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
Π Α Ε Λόφου - ΧΡ. ΜΗΝΑ κορφής
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου

0-2
0-1
1-9
1-2
3-0
1-2
1-2
5-3
1-1
1-4

Επόμενη αγωνιστική
ΠΕΜΠΤΗ

19.10.2017 και ώρα

Α.Ε.Κ Πολεμιδιών - Λ Ε Ν Α Σ 7.30 μ.μ.
Παρασκευή 20.10.17 7.00 μ.μ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας
7.00 μ.μ.
ΑΕ Τραχωνίου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
7.00 μ.μ.
F C International - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 7.45 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΘΟΙ Πισσουρίου
7.30 μ.μ.
Σάββατο 21.10.2017 και ώρα 3.00 μ.μ.
Π & Σ Ζακακίου - Κ & Ε Τραχωνίου
ΧΡ.ΜΗΝΑ Κορφής - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟ;ς Απεσιάς.
Κυριακή 22.10.2017 και ώρα 3.00 μ.μ.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - Π.Α.Ε. Λόφου
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
Δευτέρα 22.10. 2017 και ώρα
Θ.Ο.Ι. Πύργου - ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χααλκούτσας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης και
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακή 15 Οκτωβρίου
2017, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομ. 3-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
4-1
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΠΑΟ Κάτω Μονής Τετάρτη 8 Νοε.
2017, 8.00 μ.μ.
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
7-1
ΛΕΝΑΣ Χανδ. – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 2 - 3
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
2-1
ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδ., Σαράντι 3 - 1
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
5-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας 0 - 7

Το Σαββατοκυρίακο 21 – 22 Οκτωβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20 – 23/10/17
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Παρασκευή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
1-3
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
1-0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4-2
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
4-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΚΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Ε

ντυπωσιακές νίκες σημείωσαν η
Αγία Νάπα και η Καρμιώτισσα. Η
μεν πρώτη συνέτριψε το ΔΙΓΕΝΗ
Ορόκλινης στέλλοντας μήνυμα ότι
είναι πλέον δυναμικά παρούσα, η δε
δεύτερη υποχρέωσε την Ομόνοια
Αραδίππου στην πρώτη της ήττα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

• Σημάδι αμηχανίας στην ΟΜΟΝΟΙΑ που συνεχίζει
τις ανούσιες εμφανίσεις της

• Νίκη - βάλσαμο για τους «Φτεροπόδαρους»

• Μέταλλο αυτοπεποίθησης στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ

• Άφησε πίσω της τον κακό εαυτό της η ΑΕΚ

• Δεν αξιοποιεί την υπεροχή του ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

• ΑΠΟΕΛ: Τρίποντο με το μυαλό στην Ευρώπη

Γ

κρίζα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από το «πράσινο» στρατόπεδο μετά τη νέα ανούσια εμφάνιση
και την ήττα από τον ΕΡΜΗ. Η ΟΜΟΝΟΙΑ
ήταν κακή ενώ ο Πάμπος Χριστοδούλου
παραδέχθηκε τα κραυγαλέα κενά στην
αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Το
ναυάγιο αν συνεχισθεί στην επόμενη
αγωνιστική είναι βέβαιον ότι θα πυροδοτήσει ένταση με απρόβλεπτες εξελίξεις. Από πλευράς του, ο προπονητής
των
«Φτεροπόδαρων»
Νίκος
Παναγιώτου ομολόγησε ότι θα παραιτείτο αν έχανε η ομάδα του.
Με τον Ούρκο Πάρντο πρωταγωνιστή, η
ΑΛΚΗ κέρδισε εκτός έδρας τον
Ολυμπιακό στέλλοντας ισχυρά μηνύματα για το αύριο. Καλός ο Ολυμπιακός,
δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες αλλά
υπέστη βαρειά ήττα που οφείλεται
κυρίως σε συμπτωματικούς λόγους.
Την πρώτη εκτός έδρα νίκη της πέτυχε η
ΠΑΦΟΣ που άλωσε το «Τσίρειο» ύστερα
από εμφάνιση ουσίας. Η ΑΕΛ είχε την
υπεροχή, δημιούργησε ευκαιρίες αλλά
παρουσιάσθηκε άστοχη στην τελική

• Η ΑΕΛ είχε την υπεροχή, η ΠΑΦΟΣ την ουσία

Το πρόσωπο
ΙΝΟΣΕΝΤ ΕΜΕΓΚΑΡΑ

Ο Νιγηριανός κυνηγός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, πολυβόλησε δις την
ΟΜΟΝΟΙΑ στο ψαχνό, οδηγώντας τον
ΕΡΜΗ σε σημαντική νίκη.

εμφάνιση, η ΑΕΚ έστειλε ισχυρό μήνυμα
ότι είναι εδώ! Ο πρόεδρος του ΑΡΗ έριξε
πλήρως την ευθύνη στους παίκτες για
την βαριά ήττα.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ αν και είχε την κυριαρχία, δεν κατάφερε να λυγίσει την
Ανόρθωση. Είναι η 3η ισοπαλία για το
συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή
εκτός έδρας. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ έπαιξε για
άλλη μια φορά με πάθος, ψυχή και
θέληση για ψηλά επιτεύγματα, αποφεύγοντας την ήττα από ένα μεγάλο αντίπαλο.
Με το βλέμμα στραμμένο στην
Ντόρμουντ, ο ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε της
ΔΟΞΑΣ, συνεχίζοντας ωστόσο τις πολύ
μέτριες εμφανίσεις του, γεγονός που
προκαλεί βαθύτατο προβληματισμό
στους φίλους του.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

προσπάθεια. Η ΑΕΚ επανήυρε τον παλιό
καλό ευατό της συντρίβοντας τον Άρη
στο «Τσίρειο». Με την αναγεννητική της

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

1
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σε οδυνηρές περιπέτειες θα εισέλθει η ΟΜΟΝΟΙΑ αν στις αμέσως
επόμενες αγωνιστικές συνεχισθούν οι άσχημες εμφανίσεις και
προκύψουν αρνητικά αποτελέσματα

2

Μέχρι στιγμής κανένα σύλλογος που θέλει να πρωταγωνιστήσει
στον φετινό μαραθώνιο, δεν απέδειξε ότι διαθέτει υπερομάδα που
να ξεχωρίζει αισθητά από του υπόλοιπους μνηστήρες.

3

Μέγα ερωτηματικό παραμένει το πως θα συμπεριφερθούν αγωνιστικά από δω και μπρός η ΑΕΚ και η Ανόρθωση οι οποίες δείχνουν
καλά στοιχεία αλλά αδυνατούν να βγούν μπροστά με σιγουριά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΤΑ ΨΗΛΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν

έα νίκη πέτυχε ο Ονήσιλλος
Σωτήρας που εκμεταλλευόμενος το
στραβοπάτημα της ΜΕΑΠ και της ΑΠΕΠ
έπιασε κορυφή. Σημαδιακές νίκες για
Φοίνικα και Ακρίτα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0-0

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δ

ΔΥΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

ύο εκπλήξεις σημειώθηκαν στο
πρωτάθλημα
της
Επίλεκτης
Κατηγορίας. Ο Κούρης Ερήμης απόδρασε με το τρίποντο από το γήπεδο του
Ορφέα σκαρφαλώνοντας στην κορυφή
μαζί με τη ΔΟΞΑ. Η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά
στραβοπάτησε στην έδρα της πέφτοντας στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σαρωτική νίκη για τη ΔΟΞΑ
Παλιομετόχου που την ανεβάζει στην
κορυφή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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• Επίσκεψη γ.γ Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ στο Κατάρ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Άθλιες οι συνθήκες απασχόλησης στα εργοτάξια
κατασκευής των έργων για το «Μουντιάλ 2022»

Δικαίωση του συνόλου
των εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στον δημόσιο
τομέα δικαιούνται το μερίδιο που τους αναλογεί
στην παραγωγική διαδικασία
με τον Ανδρέα Φ. Μάτσα γγ ΣΕΚ

T

ο συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο αντικρούει τα όποια επιχειρήματα και όποιες
ανησυχίες για αυξήσεις μισθών στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και την εξαγγελία τρίωρης
στάσης εργασίας στις 26 Οκτωβρίου.
Η πεμπουσία των απαντήσεων του γγ της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα σε ερωτήσεις του «Φιλελεύθερου» ακολουθούν:

1

Τι απαντάτε στις επικρίσεις για προεκλογικές σκοπιμότητες; Θα συμφωνούσα εάν
βγάζαμε στην επιφάνεια μια καινούργια διεκδίκηση. Η συμφωνία έγινε το 2015, τώρα είναι η
ώρα να διαπραγματευτούμε την υλοποίηση της
συμφωνίας.

2

Δεν θεωρείτε προκλητικό να διεκδικείτε
αυξήσεις σε περίοδο που ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει; Κάνουμε αγώνα και για τον ιδιωτικό τομέα ώστε να επανέλθουν τα ωφελήματα.
Όπου ανανεώσαμε τις συλλογικές συμβάσεις
στον ιδιωτικό τομέα εδώ και δύο χρόνια επαναφέραμε τα ωφελήματα και πετύχαμε αυξήσεις.
Να αναφέρω το παράδειγμα των εργαζομένων
στην Αφαλάτωση της Λάρνακας όπου κερδήθηκαν αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις και
Ταμεία Προνοίας, ενώ μαζί με την ΑΤΑ διεκδικήσαμε και πετύχαμε επιπρόσθετο ποσοτό προς
όφελος των εργαζομένων, 4,2%.

Ι

δίοις όμμασι διαπίστωσε τις
άθλιες συνθήκες εργασίας στα
εργοτάξια του Κατάρ τα οποία λειτουργούν πυρετωδώς για κατασκευή των απαραίτητων έργων του
Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
2022, ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου.

√ Εργασία σε ψηλές
θερμοκρασίες με υπερβολικά
χαμηλούς μισθούς
σκευών (UITBB).
Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο
συμφωνίας της κυβέρνησης του
Κατάρ, της Διεθνούς UITBB και της
Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) για επιθεώρηση των
συνθηκών ασφάλειας και υγείας
στα εργοτάξια της Κυπριακής εταιρείας J&P OVERSEAS, η οποία συμμετέχει στην κατασκευή των σταδίων
και άλλων έργων εν όψει του «Μουντιάλ 2022».

3. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που καλύπτει η
Συμφωνία - Πλαίσιο υπέστησαν για έξι σχεδόν
χρόνια θυσίες σε αποκοπές μισθών και ωφελημάτων που αποδίδουν στο κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτό θεωρούν ότι μέσα
στα πλαίσια της Συμφωνίας που η ίδια η Κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα έθεσαν μπορεί να αρχίσει η επιστροφή μικρού μέρους από τις αποκοπές.
4. Οι Συντεχνίες χειρίστηκαν με
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και
ειλικρίνεια το όλο θέμα και
θεωρούν ότι έχει προκύψει
αδιέξοδο από τη στάση
του κράτους ως εργοδότης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ρα για των ανώτερο προσωπικό οι
συνθήκες ασφάλειας και υγείας
είναι άψογες καθώς στα γραφεία
τους λειτουργούν κλιματιστικά. Το
πρόβλημα έγκειται στις επισκέψεις
σε εξωτερικούς χώρους όπου οι θερμοκρασίες θεωρούνται ανυπόφορες.

πουν την εργοδότηση εργατών από
χώρες τη Ευρώπης ή από άλλα
προηγμένα κράτη.
Ο γηγενής πληθυσμός του Κατάρ
ανέρχεται σε 360 000 ενώ ο αριθμός
των ξένων εργατών από τρίτες
χώρες ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια.

Στον «αέρα» η διεξαγωγή του «Μουντιάλ» στο Κατάρ!
Στο μεταξύ, οι διαταραγμένες πολιτικές σχέσεις του Κατάρ με πέντε
χώρες στη Μέση Ανατολή, αποτελούν τη μεγαλύτερη αφορμή να χαρακτηριστεί τρομερά αμφίβολη η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του
2022 στη Ντόχα.
Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το Βρετανικό BBC, βάσει και
των στοιχείων που συνέλεξε η εταιρεία Cornerstone Global, σε
θέματα συμβουλευτικής φύσης και διαχείρισης, είναι περισσότερες από ποτέ οι πιθανότητες να υπάρξει μεγάλη ανατροπή και να
μην φιλοξενήσει το Κατάρ, το «Μουντιάλ 2022». Το αγεφύρωτο
διπλωματικό επεισόδιο με τις Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, είναι ο
κυριότερος λόγος για τον οποίο εκφράζεται ανησυχία για την
καταλληλότητα της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη
Μέση Ανατολή, ενώ μάλιστα, γίνεται λόγος και για προβληματισμό των εταιρειών που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας το
σχέδιο των υποδομών για τη διοργάνωση, με κόστος που θα
ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
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2. Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορεί να αποτελούν άλλοθι για την Κυβέρνηση για μη υλοποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο που συνομολογήθηκε από το 2015. Η συμφωνία λήγει το 2018
οπότε δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για υλοποίησή της σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κ. Ιωάννου επισκέφθηκε Κύπριους
εργαζόμενους στα εργοτάξια της J&P
με τους οποίους συζήτησε θέματα
που τους αφορούν. Για τους Ευρωπαίους, τους τεχνίτες και γενικότε-

Σε ερώτηση της «Εργατικής Φωνής»,
ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν συντεχνίες στο Κατάρ που να
καλύπτουν και να προστατεύουν το
εργατικό δυναμικό. Σημειωτέον ότι
οι εξευτελιστικοί μισθοί δεν επιτρέ-

Σε πρόσφατη επίσκεψη του στο
Κατάρ ο κ. Ιωάννου επισκέφθηκε
εργοτάξια και άλλες εγκαταστάσεις
εργαζομένων μαζί με αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Οικοδομών – Κατα-

Γιατί το κράτος να δώσει €45 εκατ. σε
μισθούς και όχι στην ανάπτυξη; Οι εργαζόμενοι αποτελούν ένα βασικό στοιχείο και μια
δυνατή παράμετρο που θα επιφέρει την ανάπτυξη. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της εργοδοσίας που θέλει να πλήξει τους μισθούς, αλλά
να χτίσουμε στη λογική της ανταγωνιστικότητας
και της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται
το μερίδιο που τους αναλογεί στην παραγωγική
διαδικασία, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό
τομέα.
Η επιχειρηματολογία των συντεχνιών.
1. Η Κυβέρνηση διέκοψε το διάλογο παραβιάζοντας στην ουσία την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο.

ντές, Ινδία και Νεπάλ.

Οι συνήθεις θερμοκρασίες στα εργοτάξια ξεπερνούν του 50 βαθμούς
Κελσίου για το εργατικό προσωπικό
το οποίο προέρχεται αποκλειστικά
από τρίτες χώρες, κυρίως από
Φιλιππίνες, Πακιστάν, Μπαγκλα-

Επιπλέον, όπως ανέφερε το BBC, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν
διαφθορά, τόσο στον τρόπο με τον οποίο η υποψηφιότητα του Κατάρ για
τον θεσμό του 2022 αναδείχθηκε νικήτρια, όσο και για τις συνθήκες εργασίας και οικονομικές συμφωνίες με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη
δημιουργία των γηπέδων και των λοιπών υποδομών.

Στην «πόλη των επαγγελμάτων» η Νεολαία της ΣΕΚ

Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ
διοργανώνει
ολοήμερη
εκδρομή για τους μικρούς του
φίλους το Σάββατο 4 Νοεμβρίου
2017 σε ένα πρωτότυπο χώρο στο
εκπαιδευτικό κέντρο MasterLand στη
Λεμεσό στο οποίο με τη βοήθεια της
τεχνολογίας θα γνωρίσουν τα διάφορα επαγγέλματα
Στη μικρή αυτή πολιτεία τα παιδιά
υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων
εκπαιδευτών θα έρθουν σε επαφή με
άμεσο και διαδραστικό τρόπο, μέσα
από σχεδόν πραγματικές συνθήκες
με διάφορα επαγγέλματα, κάνοντας
έτσι τα πρώτα τους βήματα στην
ανακάλυψη της μελλοντικής τους

www.sek.org.cy,

επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

πλέον παιδί 5 ευρώ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά
μελών της ΣΕΚ, ηλικίας από 6 μέχρι
14 ετών. Η εκδρομή θα περιλαμβάνει
μεταφορά, εισιτήριο εισόδου και
γεύμα. Η αναχώρηση θα γίνεται από
τα γραφεία της ΣΕΚ.

Προθεσμία υποβολής εντύπου συμμετοχής μέχρι τη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017. Έντυπο συμμετοχής
στο www.sek.org.cy, στο facebook:
SEK Youth Department και στο
Twitter: Sek_Youth

Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται
στα 7 ευρώ (για αδέρφια κάθε επι-

Για περισσότερες πληροφορίες :
22849849.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

