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ΤΕΤΑΡΤΗ

1

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Γε. Σ.Υ στην υπηρεσία
των πολιτών

Α

ναλυτικός οδηγός πληροφόρησης
που απαντά στα καίρια ερωτήματα που αφορούν στην λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Σελ. 8,9

ΕΕ Εγκρίθηκε ο Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Τ

ο Συμβούλιο Υπουργών των κρατών της Ε.Ε τοποθετήθηκε ομόφωνα υπέρ της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο
γ. γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την
εξέλιξη αυτή, τονίζοντας πως η συνδικαλιστική αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει τις
προοπτικές για επέκταση των πολιτικών που απαιτούνται για ενίσχυση
Σελ.3, 6
του Κοινωνικού κράτους.

Απόφαση Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΚ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε
τακτική συνεδρία του στις 24
Οκτωβρίου 2017 ενέκρινε την πολιτική
αιτημάτων για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και πήρε αποφάσεις για τα καίρια ζητήματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους και
Σελ. 5
την κοινωνία.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2970
TIMH 0.70€

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τ

σιμεντώνεται η εργασιακή ειρήνη
στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών μετά την προσυμφωνία που
επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Μεσολαβητική Υπηρεσία
μέσω της οποίας αναμένεται να γεφυρωθεί η εκκρεμούσα εργατική διαφορά.
Συντεχνίες και εργοδότες άναψαν το
πράσινο φώς στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας να
συντάξει προσυμφωνητικό με συγκεκριμένες πρόνοιες το οποίο θα επιδοθεί στην αρμόδια Υπουργό για προώθηση στη Βουλή για ψήφιση μέσα στο
επόμενο δωδεκάμηνο.

Το προσυμφωνητικό θα προβλέπει
νομοθετική κατοχύρωση βασικών
όρων των συλλογικών συμβάσεων της
Οικοδομικής βιομηχανίας που θα
αφορά μισθούς, ωράρια εργασίας,

4 Νομοθετική ρύθμιση βασικών
όρων των συλλογικών
συμβάσεων εντός
του επόμενου δωδεκαμήνου
ταμεία προνοίας, φιλοδωρήματα και
άδειες. Μέχρι την ψήφιση του σχετικού
νόμου, θα ισχύει η Ειδική Συμφωνία
των τελευταίων δύο χρόνων.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για
την θετική τροπή που προσέλαβε η
εργατική διαφορά, υπογραμμίζοντας
την καίρια σημασία της στην προσπάθεια ανάκαμψης του κλάδου.
Η δέσμευση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας ότι θα υπάρξει εντός της τρέχουσας εβδομάδας θετικό αποτέλεσμα, ικανοποιεί την εργατική πλευρά.
Διευκρίνησε ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει ισχύ
μόνον με τη νομοθετική ρύθμιση των
συγκεκριμένων άρθρων της συλλογικής σύμβασης.

Πιστοί στα μηνύματα του Έπους του ’40
επίδειξη ακριβείας με πολεμικό αεροσκάφος F-16 με τον επισμηναγό
Λουκά Θεοχαρόπουλο, της ομάδας
αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΥΣ. Μέσα
από το αεροσκάφος ο πιλότος ευχήθηκε «Χρόνια πολλά Ελλάδα» στέλλοντας παντού το μήνυμα πως «οι
ήρωες πολεμούν ως Έλληνες», αναπτερώνοντας το ηθικό των Ελλήνων
σε τούτη τη σκληρή συγκυρία που
Σελ. 16
διέρχεται η χώρα.

Μ

ε εθνική υπερηφάνεια και τη σημαία αναπεπταμένη, τα εργαζόμενα νιάτα της ΣΕΚ διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν τον δρόμο της τιμής και της αξιοπρέπειας που βάδισαν οι ένδοξοι μαχητές του έπους
του 1940. Η συμμετοχή της νεολαίας της ΣΕΚ
στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου μπροστά
από την πρεσβεία της Ελλάδας σκόρπισε ρίγη
συγκίνησης στέλλοντας το δικό της ΟΧΙ στους
εμπόρους των, εθνών διαμηνύοντας ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε.
Η επιβλητική στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη εμπλουτίσθηκε με την εντυπωσιακή

Το κλειδί της ανάπτυξης βρίσκεται στη γαλάζια οικονομία

Η

Κύπρος - με το νησιώτικο της χαρακτήρα – τα
επόμενα χρόνια θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια
οικονομία π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ναυπηγεία
και επιδιορθώσεις πλοίων, θαλάσσιες μεταφορές,
θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.λ.π.
Προς αυτή την κατεύθυνση το Γενικό Συμβούλιο της
ΣΕΚ στην τελευταία τακτική συνεδρία του, έλαβε σχετική απόφαση με την οποία καλείται η κυβέρνηση να
επισπεύσει το βηματισμό της προς την πιο πάνω
πορεία.
Είναι φανερό πλέον πως, η Κύπρος τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα και εξειδικευμένα τόσο με την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας όσο και με την πράσινη ανάπτυξη.

Ήδη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πιο πάνω
πορείας και προοπτικής, ιδιαίτερα ως προς τη
γαλάζια οικονομία, τα καταγράφει σε πρόσφατη
μελέτη η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ), η οποία εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια «η

• Η ΣΕΚ στηρίζει την υλοποίηση
των πολιτικών για γαλάζια
οικονομία και πράσινη ανάπτυξη
συνολική απασχόληση στους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας με συμμετοχή στη γαλάζια οικονομία της Κύπρου προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική τάση». Κάτι ανάλογο βέβαια παρουσιάζεται και
στον τομέα του φυσικού αερίου.
Η κυβέρνηση καλείται να κερδίσει αυτό το στοίχημα.

Μακριά από αναβλητικότητα και εφησυχασμό και
αποφεύγοντας λάθη προγραμματισμού του παρελθόντος θα πρέπει να προχωρήσει στοχευμένα στην
κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και να προωθήσει
– με κίνητρα και άλλως πως – την επιστημονική και
επιχειρηματική καινοτομία σε θέματα ναυτιλίας,
θαλάσσιας ζωής και πράσινης ανάπτυξης μέσα από
τη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσα από
τέτοιους σχεδιασμούς θα ενισχυθεί το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν, θα αυξηθεί η απασχόληση και θα
μειωθεί η ανεργία.
Ήδη οι αποφάσεις της παρούσας κυβέρνησης για τη
δημιουργία υφυπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού
είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου
χαιρετίζονται από τη ΣΕΚ η οποία θα σταθεί συμπαραστάτης και αρωγός για την υλοποίηση όλων των
αναγκαίων πολιτικών.

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

@

Ε

ίναι κατάντημα να αναζητούνται, τρόποι να
παίζουν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές
Η πολιτεία να παρέμβει επιτέλους για να διασωθεί η αξιοπρέπεια των ταλέντων μας αλλά
και του δημοφιλέστερου αθλήματος
έει σαν ορμητικό ποτάμι το ψέμα στην προεκλογική αρένα
Ευθύνη των πολιτών να μετέχουν ενεργά στην
πολιτική ζωή για να τιμωρούν τους θιασώτες
του γκεπελισμού.
όνιμο έδαφος για ποιοτικό τουρισμό στην Κύπρο
υπάρχει εν αφθονία.
Εναπόκειται στο κράτος και στους ξενοδόχους
να το καλλιεργήσουν
ισιόδοξα μηνύματα εκπέμπει η έγκριση του
Ευρωπαϊκου Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Ευθύνη των πολιτικών ηγετών να ωθήσουν την
ΕΕ προς μία ελπιδοφόρα πορεία
ονωτική ένεση για την οικονομία η θεαματική
αύξηση του τουριστικού ρεύματος
Η αξιοποίηση και ο σεβασμός του ντόπιου
δυναμικού προβάλλει πλέον ως μονόδρομος
δρύεται Αρχή για πάταξη της διαφθοράς
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Τ
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Ι

Πράξη κοινωνικής ευθύνης η έμπρακτη
στήριξη της μισθωτής εργασίας

Ε

ύτολμη και συνεπέστατη θεωρούμεν την στάση της κυβέρνησης και δη του υπουργού Οικονομικών στο θέμα της Συμφωνίας –
Πλαίσιο για παροχή μισθολογικών
αυξήσεων στον ευρύ δημόσιο
τομέα. Εύτολμη, γιατί οι κοινωνικές συμφωνίες πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα αν έρχονται εκλογές ή όχι.
Συνεπέστατη, γιατί η κυβέρνηση
τιμά την υπογραφή της, εκπέμποντας μηνύματα αξιοπιστίας στους
πολίτες, στοιχείο σημαντικό για
ένα κράτος που θέλει να λέγεται
Ευρωπαϊκό.
Η υπογραφή της συμπληρωματικής συμφωνίας και η δημόσια
τοποθέτηση της ΣΕΚ και του
υπουργού Οικονομικών ότι το
περιεχόμενο της εξυπηρετεί το

Πολιτική βούληση χρειάζεται και όλα τα στρα-

* βά μπορούν να διορθωθούν

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

Κ

ίνηση μείζονος εθνικής σημασίας η απόφαση
της Ελλάδας για έρευνες στα υποθαλάσσια κοιτάσματα της Κρήτης και όχι μόνο
Η ειλικρινής και στενή συνεννόηση Αθήνας –
Λευκωσίας στα εθνικά ζητήματα μπορεί να
θαυματουργήσει.
ττα της Bρετανίας θα αποδειχθεί το Βrexit

*

Η

Επέρχεται η κωλοτούμπα του αιώνα, με τους
να συνειδητοποιούν ότι η πάλαι
ποτέ Αυτοκρατορία ρίχθηκε στον σκουπιδοτενεκέ
της ιστορίας
αίνεται ότι κάποιοι, σκόπιμα, συγχίζουν την
έννοια Έθνους και Κράτους
Τέτοιες ενέργειες προσφέρουν χείριστες υπηρεσίες στον τόπο
ρα αύξησης των μισθών και ρύθμιση της αγοράς εργασίας
Θέλουμε να πιστεύουμε πώς οι πολιτικοί άρχοντες έχουν συλλάβει τα μηνύματα των καιρών
αι, υπάρχουν διοικητικές, πολιτικές και ποινικές ευθύνες στο μέγα έγκλημα της οικονομικής
κατάρρευσης
Ανάληψη ευθυνών από όλους , αξιώνει ο κατακρεουργημένος λαός
χούν σαν ανέκδοτο οι προεκλογικές θέσεις του
ΑΚΕΛ για το μείζον θέμα της οικονομικής τραγωδίας
Λίγος σεβασμός στους εξαθλιωμένους πολίτες
δεν βλάπτει !

* Βρετανούς

Φ
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*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

δημόσιο συμφέρον, κονιορτοποιεί
τη στάση των Εργοδοτών που
αποδυόμενοι σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων και κινδυνολογίας, επιχείρησαν να πείσουν την κοινή
γνώμη πως οι διεκδικήσεις των
μισθωτών θέτουν σε κίνδυνο την
ευρωστία των δημοσίων οικονομικών.
Υπενθυμίζουμε στους εργοδότες
πως οι εργαζόμενοι τόσο του
ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου
τομέα, πληρώνουν την τελευταία
εξαετία βαρύ τίμημα με περικοπές
μισθών και έκτατης εισφοράς για
να σωθεί η Κυπριακή οικονομία,
την ώρα που οι πλείστες εταιρείες
αρνούνται να καταβάλουν τη δική
τους συνεισφορά των €350 ετησίως στα δημόσια ταμεία.
Πέραν τούτου, θεωρούμεν υποχρέωση μας να επισημάνουμε πως η
χρεοκοπία του τόπου φείλεται

στην πολιτική – πολιτειακή ανευθυνότητα και στην τραπεζική αδηφαγία, ενώ ας μην μας διαφεύγει
το γεγονός ότι εργοδότες, επώνυμοι και μη, φοροδιαφεύγουν ή και
εργοδοτούν αδήλωτους στερώντας
από τα δημόσια ταμεία σημαντικούς πόρους.
Όσοι λοιπόν, με τον ένα ή άλλο
τρόπο, επιχειρούν να πλήξουν το
συνδικαλιστικό κίνημα, ας κάνουν
αυτοκριτική επιδεικνύοντας τον
αναγκαίο σεβασμό στους εργαζόμενους που επωμίσθηκαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης.
Όσον αφορά στα αιτήματα των
εργαζομένων για ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων, η πρόσφατη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ να διεκδικηθούν
μισθολογικές αυξήσεις με βάση τα

• Η ικανοποιητική αμοιβή
μέσω ποιοτικών θέσεων
εργασίας συμβάλλει
στην γενική οικονομική
ανάπτυξη και την πρόοδο
δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες
του κάθε τομέα ή επιχείρησης θεωρείται λογική και τεκμηριωμένη
Σε μια περίοδο όπου οι μισθοί των
εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί
σημαντικά, ενώ η κερδοφορία των
επιχειρήσεων ακολουθεί ανοδική
πορεία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται καλύτερους μισθούς και πιο
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η
βελτίωση των μισθών θα τονώσει
τη ζήτηση στην αγορά και θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις
και την οικονομία του τόπου.
Φρονούμεν ότι τούτη την ώρα, η
Πολιτεία θα αφουγκραστεί την
κραυγή αγωνίας των μισθωτών
λαμβάνοντας μέτρα για να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, θωρακίζοντας τα εργατικά δικαιώματα με
αιχμή τους αξιοπρεπείς μισθούς,
περιορίζοντας ταυτόχρονα τον
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των
ίδιων των επιχειρήσεων ο οποίος

εκτοξεύτηκε στα ύψη μεσούσης της
οικονομικής κρίσης.
Στην μετα κρίση εποχή που διανύουμε, επιβάλλεται να εμπεδωθούν
υγιείς εργασιακές σχέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αναταραχής στην αγοράς
εργασίας και να προχωρήσει
απρόσκοπτα η πορεία οικονομικής
ανάκαμψης, συμβάλλοντας στην
ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους το ποίο έχει πληγεί καίρια τα
τελευταία επτά χρόνια.
Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται να εφαρμοσθούν οι πιο
κάτω βασικές πολιτικές:
1 Να επεκταθεί η ΑΤΑ σε όσο το
δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.
Η ενεργός ύπαρξη του θεσμού
εμπεδώνει συνθήκες μακροχρόνιας
εργατικής ειρήνης διασφαλίζοντας
την αγοραστική αξία των μισθών
προς όφελος της ίδιας της οικονομίας.
2 Να υιοθετηθεί μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση προς την
κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του εθνικού εισοδήματος,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει περισσότερο
τους μισθωτούς αυξάνοντας τις
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.
3 Επιτάχυνση των αναπτυξιακών
έργων με σεβασμό στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας
Πιστεύουμε βαθύτατα πως οι Κοινωνικοί Εταίροι, με σημαντική
συμβολή των εργοδοτών, μπορούν
να συμβάλουν καταλυτικά στον
περιορισμό των επιπτώσεων της
κρίσης υποβοηθώντας την κοινωνία να ορθοποδήσει και τη νέα
γενιά να βρεί την χαμένη αυτοπεποίθηση της μέσω ποιοτικών
θέσεων εργασίας, διανοίγοντας
ελπιδοσφόρες προοπτικές για το
αύριο.

εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11/2017
Κοσμά - Δαμιανού αναργ., Κυραίνης, Ιουλιανής μ. Διονυσίου
μοναχ., Δαυϊδ εν Ευβοία

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 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΕΜΠΤΗ 2/11/2017
Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου,
Ελπιδοφόρου. Ανεμποδίστου
μαρτ., Μαρκιανού οσ.

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
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ανεύθυνη στάση οδηγών
στους Kυπριακούς δρόμους

Ο

αρχηγός αστυνομίας με πρόσφατες δηλώσεις του για τα τροχαία δυστυχήματα ήταν
καταπέλτης. Εμένα προσωπικά με άφησε
άφωνη: «Εκείνο που μας εκπλήσσει, που μας
προκαλεί έντονη ανησυχία, τόνισε, είναι η επιφανειακή στάση μεγάλης μερίδας Κυπρίων
οδηγών απέναντι στο οξύ πρόβλημα των τροχαίων συγκρούσεων» .Είναι αυτοί οι οδηγοί,
που παρ' όλες τις προειδοποιήσεις, παρ' όλες
τις συστάσεις, συνεχίζουν να
αδιαφορούν, συνεχίζουν να
συμπεριφέρονται ανεύθυνα
και επιπόλαια, συνεχίζουν να
μην ακολουθούν τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και να
παραβαίνουν ασύστολα τους
Της Δέσποινας σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.»
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Λόγια που θα πρέπει λογικά
να
ταρακουνήσουν
τον
καθένα από εμάς. Λόγια τα
οποία
θα
πρέπει
να
ληφθούν υπόψη διαφορετικά κάθε μέρα
κάθε λεπτό θα θρηνούμε στους δρόμους
δικούς μας ανθρώπους. Η λαιμητόμος της
ασφάλτου συνεχίζει ακάθεκτος, ντύνοντας τα
μαύρα δεκάδες οικογένειες ετησίως. Παρά τις
εκκλήσεις της αστυνομίας και τις συνεχείς

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εργασιακή εκεχειρία ενός μηνός
στην Tσιμεντοποιία Βασιλικού

3

• Λύθηκε η απεργία που κράτησε τέσσερις μέρες

Ο

ι συντεχνίες του προσωπικού της
Τσιμεντοποιίας Βασιλικού αποφάσισαν να λύσουν την επαόριστον
απεργία η οποία ξεκίνησε στις 6 το
πρωί της περασμένης Παρασκευής.
Η απόφαση λήφθηκε προχθές Δευτέρα μετά τη διαβεβαίωση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας ότι μέσα σε
διάστημα ενός μηνός θα προβεί στις
ενδεδειγμένες ενέργειες με στόχο την

√ Μεσολαβητικές
διαβουλεύσεις για οριστική
επίλυση της διαφοράς

√ Αδήριτη ανάγκη η υιοθέτηση
νέας πολιτικής για πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων

διαφημιστικές καμπάνιες για τα αίτια που
οδηγούν στον βίαιο θάνατο συνεχίζουμε να
ρισκάρουμε τη ζωή μας, εφαρμόζοντας, απειθάρχητοι, τους δικούς μας κανόνες οδικής
κυκλοφορίας. Είναι λυπηρό να χάνονται ζωές
τόσο άδικα εν καιρώ ειρήνης και παρά τις
υποδείξεις των ειδικών επί των τροχαίων ατυχημάτων συνεχίζουμε απτόητοι να διεκδικούμε
τον τίτλο του πρωταθλητή της ασφάλτου,
υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια ταχύτητας
και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις παραινέσεις και τις εκκλήσεις για
την αναγκαιότητα χρήσης της ζώνης ασφαλείας. Χιλιοειπωμένο μεν αλλά πρέπει να
ξαναλεχθεί εντονότερα αυτή τη φορά: Πως η
πολιτεία οφείλει να δράσει καταλυτικά και
να δώσει ένα οριστικό τέλος στην καθημερινή τραγωδία που εκτρέφει ορφανά. Και αυτό
φαίνεται πως θα το πετύχει μόνο με την επιβολή αποτρεπτικών ποινών και άμεση παραπομπή και καταδίκη στο ναό της δικαιοσύνης.
Φαίνεται πως σε αυτόν τον τόπο με τα λόγια
δεν εμπεδώ- νεται κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς. Χρειάζονται δυναμικότερα μέτρα μέσα
από τα οποία αργά αλλά σταθερά θα αφυπνιστούν οι απερίσκεπτοι οδηγοί δίδοντας ένα
τέλος στον εφιάλτη των οδικών δυστυχημάτων. Είναι άξιον απορίας το πώς αλλάζει η
οδική μας στάση, όταν εισερχόμαστε στο έδαφος των Βρετανικών Βάσεων και πως αναπτύσσουμε ταχύτητα όταν εξερχόμαστε. Αυτό
άραγε γιατί συμβαίνει; Τι είναι αυτό που ως
δια μαγείας εξαναγκάζει τους οδηγούς να
σέβονται χωρίς παρεκκλίσεις τους κανόνες
οδικής κυκλοφορίας. Αποτελεί λοιπόν εκ των
ων ουκ άνευ η αναθεώρηση της υφιστάμενης
πολιτικής για πρόληψη των οδικών ατυχημάτων. Προσωπικά πάντως υιοθετώ την, άποψη
πως θα πρέπει να πέσει ο Βούρδουλας της
δικαιοσύνης για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε μια μέρα χωρίς να θρηνήσουμε επιτέλους
άλλα θύματα. Αφού με το καλό δεν συνετιζόμαστε ας πειστούμε με το «αβρατινί».

επίλυση της διαφοράς.
Στην απεργία κατήλθε σύσσωμο το
προσωπικό διαμαρτυρόμενο για
συστηματική παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης και της νομοθεσίας
για Ίση Μεταχείριση στην Εργασία.
Οι συντεχνίες επέκριναν την εταιρεία
ότι εδώ και αρκετούς μήνες προσλαμβάνει προσωπικό με χαμηλούς
μισθούς και υποδεέστερα ωφελήματα, σε σχέση με τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης, ενεργώντας μάλι-

στα κατά τρόπο που προκαλεί την
οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων.
Η συντεχνιακή πλευρά στην προσπάθεια της να μην προκληθούν προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα, χειρίσθηκε το θέμα με πολλήν
υπομονή και υπέρτατη ευθύνη,
τηρώντας πλήρως τις θεσμοθετημένες διαδικασίες για ειρηνική επίλυση
της διαφοράς. Ωστόσο, η μηδενική
ανταπόκριση και η προκλητική
στάση της εργοδοτικής πλευράς,

ανάγκασαν τους εργαζόμενους να
προστατεύσουν τα δικαιώματα τους
μέσω των απεργιακών κινητοποιήσεων. Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, κάλεσαν το υπουργείο
Εργασίας να παρέμβει κατά τρόπον
που να επιβληθεί η τάξη και η νομιμότητα, αποτρέποντας περιπέτειες
στην οικονομία του τόπου, σε μια
περίοδο που η εν λόγω εταιρεία
αυξάνει τα κέρδη της, μάλιστα σε
συνθήκες μονοπωλιακού καθεστώτος.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Β

ραβεία Διαγωνισμού Καλής Πρακτικής 2017 σε επιχειρήσεις που
έχουν επιλεγεί από τριμερή Τεχνική

• Τιμήθηκε για την προσφορά
του ο τέως γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ
Δημήτρης Μιχαήλ
Επιτροπή του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και
τα βραβεία για τον Διαγωνισμό Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2017 και Διαγωνισμού Αφίσας 2017, απονεμήθηκαν στη τελετή
λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
2017 που είχε ως σύνθημα "Ασφαλείς
και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες
τις ηλικίες".
Στο πλαίσιο της τελετής που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 27 Οκτώβριου
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία υπό την αιγίδα της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου,
τιμήθηκε και ο τέως γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Δημήτρης Μιχαήλ ο
οποίος διετέλεσε για αρκετά χρόνια
μέλος του Παγκύπριου Συμβούλιου
Ασφάλειας και Υγείας συμβάλλοντας
στην εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Στην τελετή έγιναν παρουσιάσεις
από εμπειρογνώμονες σχετικά με την
αναγνώριση και διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη
γήρανση του εργατικού δυναμικού,
καθώς και την ανάγκη καλλιέργειας
υγιών εργασιακών πρακτικών στους
εργαζόμενους νέους, προάγοντας τη
βιώσιμη εργασία καθ` όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής,
διασφαλίζοντας έτσι την υγιή

γήρανσή τους.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην επόμενη
έκδοση.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Τ

ο τελευταίο διάστημα
παρατηρείται μια αυξητική
τάση υποκατάστασης δραστηριοτήτων των Δήμων με αγορά
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό
τομέα. Τονίζεται ότι αριθμός
Δήμων έχει ήδη πάρει σχετικές
αποφάσεις μέσα από την διαδικασία προώθησης των προϋπολογισμών για το 2018. Οι
εν λόγω Δήμοι προτάσσοντας
τα οικονομικά τους προβλήματα και την υποστελέχωση των
συνεργείων, που οφείλεται
στην απαγόρευση πλήρωσης
των κενών θέσεων, καταφεύγουν αδικαιολόγητα, κατά την
άποψη μας, στην αγορά υπηρεσιών ως η εύκολη διέξοδος.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚΠΕΟ προειδοποίησαν έγκαιρα
όλους τους Δήμους ότι η υποκατάσταση μόνιμων αναγκών
με αγορά υπηρεσιών συγκρούεται με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις αλλά και τις
σχετικές οδηγίες-εγκύκλιους
του ίδιου του κράτους.
Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν σε
ήδη ειλημμένες αποφάσεις
αγοράς υπηρεσιών για συνεργεία σκυβάλων ή/και εργοδότησης αυτοεργοδοτουμένων

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι Δήμοι αδικαιολόγητα καταφεύγουν
στην αγορά υπηρεσιών
που στοχεύουν στην αντικατάσταση μονίμων αναγκών των
Δήμων.
ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ,
διαχρονικά τα τελευταία χρόνια πρότειναν σειρά μέτρων
και κατέθεσαν εισηγήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη και ποιοτική
προσφορά δημοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες.
Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι
οι
συμπλεγματοποιημένες
υπηρεσίες αποτελούν μια αποτελεσματική λύση που θα αποφορτίσει οικονομικά τους
Δήμους και σίγουρα θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Είναι πράγματι περίεργο, το
γεγονός ότι, ενώ οι εργαζόμενοι στήριξαν τα πορίσματα
ανεξάρτητης μελέτης για την
Συμπλεγματοποίηση της Υπηρεσίας Σκυβάλων για τους
Δήμους της περιφέρειας Λευκωσίας, αυτή να μην υλοποιείται με ευθύνη των ίδιων των
εμπλεκομένων Δήμων. Η μελέτη

διενεργήθηκε για λογαριασμό
των Δήμων και χρηματοδοτήθηκε από τους ιδίους. Κατέδειξε δε, σημαντικά οικονομικά
και ποιοτικά οφέλη από τη
Συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών αποκομιδής σκυβάλων
για όλους τους Δήμους.

Δήμοι δεν θα επιλέξουν την
απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων, υιοθετώντας την
εισαγωγή συνθηκών εργασίας
που παραπέμπουν σε άλλες
εποχές.
Καλούμε

τα

εμπλεκόμενα

• ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ καλούν τους Δήμους
να εγκαταλείψουν πολιτικές που διασαλεύουν
τις εργασιακές σχέσεις
Είναι δυστυχώς πεποίθηση μας
ότι για ακόμα μια φόρα οι
εργαζόμενοι και οι δημότες
είναι τα θύματα της αδράνειας
και της απροθυμίας κάποιων
να δρομολογήσουν τις αυτονόητες αλλαγές. Είναι για τον
ίδιο ακριβώς λόγο που και η
αναγκαία μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ταλαιπωρείται από την αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων
από
τους
πολιτειακούς
θεσμούς.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι

Υπουργεία, Εσωτερικών και
Οικονομικών, να υλοποιήσουν
τη δέσμευση τους προς τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
και να προχωρήσουν χωρίς
άλλη καθυστέρηση σε εγκρίσεις
προσλήψεων εργατικού προσωπικού για στελέχωση των
συνεργείων πρώτης γραμμής,
όπως αυτά της αποκομιδής
σκυβάλων.
Η συνεχιζόμενη άρνηση ή/και
αδικαιολόγητη καθυστέρηση
των συναρμόδιων Υπουργείων
για έγκριση προσλήψεων

TΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

οδηγά στην αποστελέχωση
των συνεργείων καθαριότητας
και την παράδοση τους, στον
ιδιωτικό τομέα μέσω της αγοράς υπηρεσιών. Διερωτόμαστε
αν τελικά, αυτός είναι ο στόχος
και αν οι αρμόδιοι θέλουν να
δημιουργήσουν και στο κλάδο
περισυλλογής σκυβάλων μονοπωλιακές ή/και ολιγοπωλιακές καταστάσεις όπως αυτές
της επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και της δευτεροβάθμιας καύσης.
Εμείς για μια ακόμα φορά
καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία
να κάνουν δεύτερες σκέψεις,
συμβάλλοντας με τις αποφάσεις και τις ενέργειες τους στην
παροχή της αναγκαίας στελέχωσης των ευαίσθητων υπηρεσιών των Δήμων, προκειμένου
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων πρώτης γραμμής για εξυπηρέτηση των δημοτών, όπως
είναι η περισυλλογή σκυβάλων, ο οδοκαθαρισμός και οι
υπηρεσίες πρασίνου. Ζητούμε
επίσης από τους Δήμους να
εγκαταλείψουν πολιτικές που
θα οδηγήσουν στη διασάλευση
των εργασιακών σχέσεων.

11η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Ε.Ε. Σωματείου Εργατουπαλλήλων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ΣΕΚ Λάρνακας

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 11η Επαρχιακή
Συνδιάσκεψη του Ε.Ε.Σ. Εργατουπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και
Οργανισμών
Δημοσίου Δικαίου ΣΕΚ Λάρνακας στις 23 Οκτωβρίου 2017
στο οίκημα του οικείου Εργατικου Κέντρου.

για τα έτη 2015 – 2018 που
υπογράφηκε στις 20/10/17.
Μεταξύ άλλων στη Συμπληρωματική Συμφωνία περιλαμβάνεται ότι οι αποκοπές από
τους μισθούς των εργαζομένων θα καταργηθούν σταδιακά
με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των μισθών.

Στη Συνδιάσκεψη απηύθυναν
χαιρετισμό ο Ανδρέας Πουλής,

• Σύσταση και λειτουργία
Ταμείων Προνοίας για τους

• Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.
• Αποκρατικοποιήσεις.
• Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• ΓΕΣΥ
Για την κατοχύρωση των εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται
στο χώρο των δραστηριοτήτων
του Σωματείου, έχουν ανανεω-

Το προεδρείο της Συνδιάσκεψης αποτελούσαν οι, Ανδρέας
Πουλής, Επαρχιακός Γραμματέας ΣΕΚ Λάρνακας, Ανδρέας Ηλία,
γ.γ. ΟΗΟ ΣΕΚ, Ντίνα Ζάκου μέλος του Γενικού Συμβουλίου
ΟΗΟ - ΣΕΚ και Χρίστος Μάμας Γραμματέας του Σωματείου
Επαρχιακό Συμβούλιο του
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λάρνακας, εξελέγησαν οι, Χρίστος Μάμα και
Ντίνα Ζάκου.

επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ
Λάρνακας και ο Ανδρέας Ηλία,
γ.γ ΟΗΟ - ΣΕΚ.
Ο γραμματέας του Σωματείου,
Χρίστος Μάμας, κατέθεσε την
έκθεση δράσης καθώς και τα
οικονομικά - οργανωτικά αποτελέσματα του Σωματείου.
Ακολούθησε εποικοδομητική
συζήτηση πάνω στα καίρια
θέματα που απασχολούν το
Σωματείο και τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με αιχμή τη Συμφωνία Πλαίσιο και Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο για
ανανέωση των Συλλογικών
Συμβάσεων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και στην Τ.Α.

εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του
2011, τους Αορίστου χρόνου
και τους εργάτες με φιλοδώρημα αποχώρησης.
• Αποπαγοποίηση των προαγωγών και αναβαθμίσεων
θέσεων.
• Άρση της ηλικιακής διάκρισης στα επαγγελματικά σχέδια
συντάξεων και φιλοδωρημάτων.
• Ξεπάγωμα μισθών και τερματισμός έκτακτης εισφοράς.
• Νόμος για την κινητικότητα
των υπαλλήλων.
• Ρυθμίσεις που σχετίζονται με
την αποκοπή του 10% στις Κλίμακες εισδοχής.

θεί κατά δέκα Συλλογικές Συμβάσεις ενώ θεωρείται αξιόλογο
το έργο που έχει επιτελεσθεί
κατά την υπό ανασκόπηση
περίοδο σε όλους τους τομείς.

Τιμητικές Διακρίσεις
Απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις για την πολύχρονη
προσφορά τους προς τη ΣΕΚ
και το Σωματείο σε δύο εκλεκτά
μέλη, τον Μανώλη Μιχαήλ και
τον Ανδρέα Ανδρέου, που διετέλεσαν μέλη στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου.

Αρχαιρεσίες
Γραμματέας του σωματείου
επανεξελέγη ο Xρίστος Μάμας.
Αντιπρόσωποι στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ – ΣΕΚ και στο

Μετά το πέρας της Συνδιάσκεψης το Δ.Σ. συνήλθε στην
πρώτη του συνεδρία και
καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
1. Xρίστος Μάμας, Γραμματέας
2. Ντίνα Ζάκου, Ταμίας
3.
Δημήτρης
Κκουσιής,
Εισπράκτορας
Μέλοι:
4. Ελένη Χωματένου
5. Δημήτρης Δημητρίου
6. Αντώνης Αντωνίου
7. Ανδρέας Τυρίμος

8. Γεωργία Νικολάου
9. Γιώργος Γρηγορίου
10. Αντώνης Μιχαήλ
11. Ανδρέας Ανδρέου
12. Κώστας Σκουρουμούνης
13. Δημήτρης Συμεωνίδης
14. Χριστάκης Μούσκος
15. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
16. Ηλίας Πέτρου
17. Χαράλαμπος Φιλίππου
18. Κυριάκος Ανθίμου
19. Παναγιώτης Παναγιώτου
20. Χρίστος Παπαχρίστου
21. Αντώνης Μαντοβάνης
Το Δ.Σ. εξέλεξε τους αντιπροσώπους του στο Επαρχιακό
Συμβούλιο του Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λάρνακας, οι οποίοι είναι ο Χρίστος Μάμα και η Ντίνα Ζάκου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
σε τακτική του συνεδρία
που πραγματοποιήθηκε στις
24 Οκτωβρίου 2017, συζήτησε
μεταξύ άλλων τα πιο κάτω
θέματα και αποφάσισε τα
εξής:
- Εγκρίνει την πολιτική αιτημάτων για την ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία προνοεί τα ακόλουθα:
1. Να ολοκληρωθεί η επαναφορά μισθών και ωφελημάτων σε
όλες τις συλλογικές συμβάσεις.
2. Να διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις με βάση τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του
κάθε τομέα ή επιχείρησης.
3. Οι συλλογικές συμβάσεις να
έχουν διετή διάρκεια.
4. Για την Οικοδομική Βιομηχανία να επιδιωχθεί συμφωνία
για νομοθετική ρύθμιση των
βασικών όρων της συλλογικής
σύμβασης του κλάδου, με βάση
τη συναίνεση στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές.

Αποφάση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ
καθυστέρηση,
προσπάθεια
διαφοροποίησης του συμφωνηθέντος πλαισίου, πολιτική
υπαναχώρησης ή οικονομική
σκοπιμότητα, με στόχο την
αποτροπή της εφαρμογής του
μονοασφαλιστικού
σχεδίου
υγείας, και ζητεί από όλους
τους υποψήφιους για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμπεριλάβουν στις
προτεραιότητες των προγραμμάτων τους την προώθηση και
εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων για το ΓΕΣΥ.
- Χαιρετίζει την επαναφορά
της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) από
τον Ιανουάριο του 2018. Μέσα
από τη συμφωνία επαναφοράς
του θεσμού αναχαιτίστηκε η

κατεύθυνση της δικαιότερης
κατανομής του εθνικού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι
η οικονομική κρίση έχει πλήξει
περισσότερο τους μισθωτούς
και έχει αυξήσει τις κοινωνικές
και οικονομικές ανισότητες.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει
να μελετηθεί η δυνατότητα μείωσης της φορολογίας στα
καύσιμα και να εισαχθούν
λογικές και πολιτικές πράσινης φορολογίας, μέσα από τις
οποίες θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας και θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη.
- Εκφράζει για πολλοστή φορά
την ανησυχία του για τη χαμηλή
παραγωγικότητα
που
παρατηρείται στην Κύπρο και

- Απαιτεί από την κυβέρνηση
να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για την έγκαιρη αυτονόμηση των νοσοκομείων και
την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓΕΣΥ). Παράλληλα
μέχρι να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ η
κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει αποτελεσματικά τα
δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες
της κοινωνίας.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει πως δεν θα
υπάρξει καμία ανοχή σε τυχόν

- Παρά το γεγονός ότι, η
κυπριακή οικονομία για εννιά
συνεχόμενα τρίμηνα καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η πραγματική οικονομία
απειλείται από τη ψηλή ανεργία καθώς επίσης και από τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα
υπάρχει με την ανεργία των
νέων και τη μακροχρόνια ανεργία, όπου σε μέσους όρους το
2016, σχεδόν ένας στους δύο

Επαναφορά μισθών

Σε μια περίοδο όπου οι μισθοί
των εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει
αυξηθεί, το Γενικό Συμβούλιο
της ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται και
χρειάζονται καλύτερους μισθούς και πιο αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας. Η βελτίωση
των μισθών των εργαζομένων
θα τονώσει παράλληλα τη
ζήτηση στην αγορά και θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις και την οικονομία του
τόπου.
Είναι η ώρα που θα πρέπει να
ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και
να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος
εκτοξεύτηκε στα ύψη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Προς το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, έτσι που να στηριχθούν
οι
χιλιάδες
εργαζόμενοι,
κυρίως νέοι, που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και οι οποίοι είναι έρμαιο
κερδοσκόπων εργοδοτών οι
οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης με
πολύ χαμηλούς μισθούς.

Το σχέδιο που έχει εγκρίνει το
Υπουργικό Συμβούλιο χρήζει
περισσότερου κοινωνικού προσανατολισμού για μεγαλύτερη
απόδοση δικαιοσύνης προς
τους επηρεαζόμενους, επαναφέροντας έτσι την αξιοπιστία
του θεσμού.

και ωφελημάτων
σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις
με βάση τα
δεδομένα και
τις ιδιαιτερότητες
του κάθε τομέα
ή επιχείρησης

πρόθεση της εργοδοτικής
πλευράς για πλήρη κατάργηση
της ΑΤΑ και αναδείχθηκε η χρησιμότητα της τριμερούς συνεργασίας.
Καλείται η κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους, ώστε με
την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου 2018 – 2020, η
ΑΤΑ να επανέλθει στην ολική
της μορφή στη βάση της φιλοσοφίας της, που είναι η πλήρης αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών
από τον πληθωρισμό.
Παράλληλα η ΣΕΚ θα ενισχύσει
την προσπάθεια της για να
επεκταθεί η ΑΤΑ σε όσο το
δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις γιατί η ύπαρξη του
θεσμού εμπεδώνει συνθήκες
μακροχρόνιας εργατικής ειρήνης διασφαλίζοντας την αγοραστική αξία των μισθών,
προς όφελος και της ίδιας της
οικονομίας.
- Καλεί τον υπουργό Οικονομικών να καλέσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινωνικό διάλογο με στόχο, πάντοτε στα
πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του τόπου, τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση
μιας γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης προς την

καλεί τόσο την κυβέρνηση
όσο και τους εργοδότες μέσα
από διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές,
να εκπονήσουν πολιτικές για
αύξηση της. Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονομίας και όσο δεν
εφαρμόζονται
διορθωτικές
πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.
- Η ΣΕΚ αναγνωρίζοντας την
τεράστια συμβολή του Συνεργατικού Κινήματος στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας υπογραμμίζει την
ανάγκη όπως, ο Συνεργατισμός παραμείνει προσηλωμένος στις ανθρωποκεντρικές
του αξίες και καλεί την Κυβέρνηση / ιδιοκτήτη όπως εφαρμόσει πολιτικές που δεν θα
ανατρέπουν τον κοινωνικό του
χαρακτήρα και την αποστολή
του.
- Αναμένει από την κυβέρνηση
να επισπεύσει άμεσα τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να
ολοκληρωθεί ο διάλογος για
συνολικό σχεδιασμό του τρόπου αποκατάστασης των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας.

ήταν άνεργος για διάστημα
πέραν των 12 μηνών.
Καλείται η κυβέρνηση να
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της
ανεργίας και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να
προχωρήσει σε πιο δραστικές
αναπτυξιακές πολιτικές που
θα δημιουργούν νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας.
Η εξαγγελία των αναπτυξιακών έργων πρέπει να συνοδεύεται και από την έγκαιρη εκτέλεση τους και είναι απαράδεκτο σε μια περίοδο που τα
αναπτυξιακά έργα αποτελούν
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης,
την ίδια ώρα το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών
τους να παραμένει χαμηλό.
- Καλεί την κυβέρνηση να προ-
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χωρήσει στοχευμένα στην
προώθηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης,
σε τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία, η οποία σύμφωνα με τη
σχετική έρευνα της ΑνΑΔ θα
παρουσιάσει σημαντική αυξητική τάση κατά την περίοδο
2016 – 2026.
Η έγκαιρη παροχή προς το
ανθρώπινο δυναμικό των απαραίτητων δεξιοτήτων, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για
έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας
και θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση
της ανεργίας και τη βελτίωση
της παραγωγικότητας.
- Καλούνται οι λοιποί κοινωνικοί εταίροι να υιοθετήσουν τον
κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης τον οποίο ετοίμασε το
Κίνημα της ΣΕΚ με στόχο την
έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση ανεπιθύμητων
συμπεριφορών στους χώρους
εργασίας. Τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τον πολιτισμό μας και διασαλεύουν τις
αγαστές εργασιακές σχέσεις με
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η
ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Πρόθεση του Κινήματος είναι η
ένταξη του κώδικα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
- Καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι υποψήφιοι να
προστατεύσουν την κυπριακή
οικονομία, και να περιορίσουν
την αχρείαστη φιλολογία γύρω
από τα οικονομικά δρώμενα. Η
κυπριακή οικονομία – παρά την
πρόοδο των τελευταίων μηνών
– εξακολουθεί να βρίσκεται σε
κρίσιμο και οριακό σημείο και
πρέπει να τύχει σεβασμού και
όχι να πέσει θύμα προεκλογικών σκοπιμοτήτων και τυχόν
κομματικών ακροτήτων.
Παρά την όποια ιδιαιτερότητα
υπάρχει λόγω της προεκλογικής περιόδου, εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι η ενότητα και η εθνική ομοψυχία
για να αντιμετωπισθούν οι
προκλήσεις που υπάρχουν
για την αποτελεσματική διαχείριση
των κορυφαίων
ζητημάτων που είναι το
κυπριακό πρόβλημα, η ανάπτυξη της οικονομίας και η
ενίσχυση των εργαζομένων
και της κοινωνικής συνοχής.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
- Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία αλλά και τη σφοδρή απογοήτευση του για την απόφαση του κατοχικού καθεστώτος να
επιβάλει «δασμούς» στα προϊόντα που αποστέλλονται στους
ελάχιστους εγκλωβισμένους που παρέμειναν στην κατεχόμενη
Καρπασία.
Η ΣΕΚ έχει προχωρήσει σε σειρά διαβημάτων προς Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλώντας τις να παρέμβουν και να πείσουν τις κατοχικές Αρχές να τερματίσουν την
απαράδεκτη τακτική τους, η οποία αποτελεί προσβολή για κάθε
ελεύθερο άνθρωπο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

O

ι υπουργοί της ΕΕ για την
απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις εξέφρασαν
την ευρεία υποστήριξή τους
στην πρόταση της Ευρωπαικής
Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Το θέμα συζητήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στο
Συμβούλιο Υπουργών της
Ευρωπαικής
Ένωσης
και
παραπέμφθηκε για τελική
έγκριση στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για
τη δίκαιη απασχόληση και την
ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου στο
Γκέτεμποργκ. Το Συμβούλιο
συμφώνησε επίσης σε μια
γενική προσέγγιση όσον αφορά
την πρόταση της Επιτροπής
για την αναθεώρηση των
κανόνων σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων.
Η Επίτροπος, κ. Μαριάν Τίσεν,
αρμόδια για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσε-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΕ : Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε τον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
ων, δεξιοτήτων και εργασιακής
κινητικότητας, χαιρέτισε τη
συμφωνία τονίζοντας πως «Η
ομόφωνη έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων δείχνει ότι όλα
τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί
να επιδιώκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης
σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβανομένων υπόψη προκλήσεων, όπως η γήρανση της κοινωνίας, η παγκοσμιοποίηση
και η ψηφιοποίηση.»

ίδια εργασία στον ίδιο τόπο.
Χαίρομαι που τα κράτη μέλη
υποστηρίζουν ευρέως τη θέση
αυτή. Αυτό είναι δίκαιο για
τους αποσπασμένους εργαζομένους, οι οποίοι αξίζουν να
έχουν ισότιμες συνθήκες εργασίας. Είναι επίσης δίκαιο για
τους τοπικούς εργαζομένους
και εργοδότες που δεν επιθυμούν να πλήττεται η θέση τους
από την παροχή των ίδιων
υπηρεσιών με χαμηλότερες
αποδοχές. Δείχνει δε ότι στην

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όσον αφορά τη συμφωνία για
την απόσπαση εργαζομένων,
σημείωσε πως «η θέση μας
από την αρχή ήταν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή για την

√ Πολιτική συμφωνία για την απόσπαση εργαζομένων
επιβεβαιώνει την αρχή της Επιτροπής σχετικά με την ίση
αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο

Θ

ετικές τάσεις στην αγορά εργασίας
στην ΕΕ καταγράφει η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την "αγορά εργασίας και τις μισθολογικές εξελίξεις
στην Ευρώπη", η οποία δόθηκε την
περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα
στις Βρυξέλλες.
Η έκθεση, η οποία αποτελεί άθροισμα
και ανάλυση, γνωστών ήδη στοιχείων,
όπως τα ποσοστά ανεργίας, τα ποσοστά απασχόλησης και οι μισθολογικές
εξελίξεις, τα οποία τακτικά δημοσιεύει
η Eurostat, καταλήγει στο συμπέρασμα
πως παρά τις θετικές εξελίξεις, είναι
απολύτως απαραίτητη η υπογραφή εκ
μέρους των κρατών μελών του πυλώνα
των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν θα κορυφωθεί στην κοινωνική σύνοδο κορυφής
στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου.
Αναλυτικά, η φετινή έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις
στην αγορά εργασίας, οι οποίες παρατηρούνται στην ΕΕ. Η απασχόληση στην
ΕΕ ξεπέρασε τα αντίστοιχα επίπεδα
πριν την κρίση, καθώς οι εργαζόμενοι
ανέρχονται σε 235 εκατομμύρια. Στο 7,6
% διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας
και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα
που καταγράφονταν πριν την ύφεση.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, η

Ευρώπη μπορούμε να καθήσουμε γύρω από ένα τραπέζι,
να κάνουμε διάλογο και να
καταλήξουμε σε μια δίκαιη και
ισορροπημένη συμφωνία». Η
πολιτική συμφωνία για την
απόσπαση εργαζομένων επιβεβαιώνει την αρχή της Επιτροπής σχετικά με την ίση
αμοιβή για ίση εργασία στον
ίδιο τόπο, κάτι που ο Πρόεδρος
Γιούνκερ είχε ζητήσει στην ομιλία του για την κατάσταση της
Ένωσης του Σεπτεμβρίου 2015
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και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του, ορίζοντας
ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά
από τους ίδιους κανόνες που
διέπουν την αμοιβή και τις
εργασιακές συνθήκες των
τοπικών εργαζομένων. Η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας στην επιτροπή απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σημερινή συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν την
ισχυρή πολιτική δέσμευση από
όλους τους παράγοντες να
καταστήσουν την εσωτερική
μας αγορά εργασίας δικαιότερη και τους κανόνες της καλύτερα εκτελεστούς.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μόλις δύο χρόνια πριν, στην ομιλία του για την
κατάσταση της Ένωσης το 2015, ο Πρόεδρος
Γιούνκερ παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα
ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: «Θα ήθελα να δημιουργηθεί
ένας ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα στις κοινωνίες της Ευρώπης
και στον κόσμο της εργασίας.» Ένα
πρώτο σχέδιο του πυλώνα υποβλήθηκε στις 8 Μαρτίου 2016, ακολουθούμενο από ευρεία διαβούλευση με τα
κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες.
Στις 26 Απριλίου 2017 η Επιτροπή
υπέβαλε ένα τελικό κείμενο, το οποίο
περιέχει 20 αρχές και δικαιώματα που
διασφαλίζουν τη δίκαιη και εύρυθμη
λειτουργία των αγορών εργασίας και
των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, που λειτουργεί ως πυξίδα για την
ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης
προς καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση αυτή και
στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017: «Σε μια Ένωση
ίσων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές για
την εκτέλεση της ίδιας εργασίας στον ίδιο
τόπο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η
Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων.»
Στις 8 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε επίσημη πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας του 1996 για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Η πρόταση στηρίζεται στη βασική
αρχή της «ίσης αμοιβής για ισότιμη εργασία
στον ίδιο τόπο» και ορίζει ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα ωφελούνται γενικά από
τους ίδιους κανόνες που διέπουν την αμοιβή
και τις εργασιακές συνθήκες των τοπικών
εργαζομένων. Θα συμπληρώσει την οδηγία
εφαρμογής του 2014 για τους αποσπασμένους
εργαζομένους, που προβλέπει νέα μέσα καταπολέμησης της απάτης και των καταχρήσεων
και βελτίωσης της διοικητικής συνεργασίας
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες
για την απόσπαση.

ΕΕ: Θετικές τάσεις
στην αγορά εργασίας
έκθεση δείχνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ejεύρεση εργασίας για τους
ανέργους. Εξάλλου, οι πιο ευέλικτες
ρυθμίσεις εργασίας επέφεραν οφέλη
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για
τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ

Βαλτικής, η Ουγγαρία και η Ρουμανία)
κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί συγκλίνουν
σ` όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, σε πολλές
χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών
εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από
τον αναμενόμενο, με βάση την πρόσφα-

√ Σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών εξακολουθεί
να είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο με βάση
την πρόσφατη πτώση της ανεργίας
των εργαζομένων με διαφορετικούς
τύπους συμβάσεων, γεγονός που
σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι.
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι το
2016 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,2 %
στην ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση
σ` όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλό
επίπεδο μισθών (όπως οι χώρες της

τη πτώση της ανεργίας.
Επιπλέον, σ` όλα σχεδόν τα
κράτη μέλη, οι μισθοί των
προσωρινά απασχολουμένων είναι χαμηλότεροι από
εκείνους των εργαζομένων
αορίστου χρόνου, κυρίως
στα κράτη μέλη όπου το
ποσοστό της προσωρινής
απασχόλησης είναι υψηλότερο.
Με βάση τα στοιχεία, η
Κομισιόν θεωρεί επιτακτικό

το να προωθηθεί και η νομοθετική της
πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, και δρομολόγησε διαβουλεύσεις με κοινωνικούς
εταίρους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό
των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας και σχετικά με την πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία για όλους.
Αναφέρει ότι μαζί με τον πυλώνα των
κοινωνικών δικαιωμάτων, οι πρωτοβουλίες αυτές, όταν εγκριθούν, θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στις
προκλήσεις που επισημαίνονται στη
φετινή έκθεση, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η έλλειψη προστασίας των εργαζομένων σε
άτυπες μορφές απασχόλησης.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΡΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

Μ

ε φόντο τις έρευνες στην Κυπριακή Αποκλειστική οικονομική Ζώνη, με ταχείς ρυθμούς
προχωρούν οι εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνικών
υδρογονανθράκων. Από τη μια πρόκειται να υπογραφεί επίσημα η σύμβαση παραχώρησης της
θαλάσσιας περιοχής δυτικά της Κέρκυρας, γνωστής και ως «οικόπεδο 2», και από την άλλη αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά
και δυτικά της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο.
Η προκήρυξη του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού
του υπουργείου Ενέργειας-Περιβάλλοντος για
θαλάσσια έκταση 20.058 τετραγωνικών χιλιομέτρων δυτικά της Κρήτης και για θαλάσσια έκταση
εμβαδού 19.869 τετραγωνικών χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Κρήτης δημοσιεύτηκε συγκεκριμένα στο
ΦΕΚ στις 11 Αυγούστου. Ακολούθησε η δημοσίευση
σε ΦΕΚ των χαρτών
των προς έρευνα και
√ Πετρελαικοί κολοσσοί αξιοποίηση θαλάσστα θαλάσσια οικόπεδα σιων οικοπέδων.

στην Κρήτη

Σύντομα θα γίνει και
η δημοσίευση στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού αφενός για τα δύο
θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά και δυτικά της
Κρήτης, και αφετέρου για ένα οικόπεδο στο Ιόνιο.
Η Ελληνική πλευρά, μετά από καθυστέρηση ετών,
μοιάζει να λειτουργεί πλέον με σοβαρότητα αλλά
και ταχύτητα σε ό,τι αφορά την προώθηση των
διαδικασιών, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Έβαλε πάνω
απ’ όλα αυτά το χρέος προς την πατρίδα
Ο
Καποδίστριας ήλθε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1827 με
υποδοχή μεσσία, γνωρίζοντας
όμως ότι θα σηκώσει τον βαρύ
σταυρό του μαρτυρίου. Βρισκόταν
μπροστά σε μια ερειπωμένη χώρα,
λεηλατημένη από την δουλεία αιώνων, και για να αναστηθεί χρειάστηκαν ποταμοί αίματος.
Βρήκε διάλυση παντού, αυθαιρεσίες στρατιωτικών, κοινωνικές
συγκρούσεις, λαθρεμπόριο, λεηλασία του δημοσίου χρήματος, ο
στόλος σε ακινησίΑ. Αυτήν τη
χώρα ήρθε να κυβερνήσει, γνωρίζοντας το δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, αλλά και το γεγονός ότι
θα γίνει στόχος του φθόνου, των
συκοφαντιών και των δολοπλόκων, Ελλήνων και ξένων. Εν τούτοις, έβαλε πάνω απ’ όλα αυτά το
χρέος προς την πατρίδα και να
εργασθεί σκληρά γι’ αυτήν.
Ψήφισε το Σύνταγμα της Τροιζήνας το Μάϊο του 1827, καθιέρωσε
την διάκριση των εξουσιών, υπογραμμίζοντας ότι «η κυριαρχία
ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα
εξουσία πηγάζει εξ αυτού και
υπάρχει υπέρ αυτού.Το θέρος του
1927 ο Γάλλος στρατηγός Φαβιέρος οργάνωσε το στρατό, το 1829
συνεστήθη η Σχολή των Ευελπίδων,
ενώ ο Καποδίστριας δημιούργησε
τη Λιμενική Αστυνομία, ίδρυσε
Ορφανοτροφείο στην Αίγινα για
500 ορφανά αγωνιστών της Επανάστασης, έλαβε μέτρα για την
υγεία και γεωργία, ίδρυσε εκπαιδευτήρια, μουσική σχολή, Μουσείο
Αρχαιοτήτων (με καταπολέμηση
της αρχαιοκαπηλίας), τυπογρα-

φείο για την εκτύπωση κρατικών
κειμένων, διδακτικών βιβλίων,
εφημερίδων, καθώς και στατιστική υπηρεσία που διενήργησε την
πρώτη απογραφή πληθυσμού, που
ήταν 569.000.

ματα. Μόνον αν μείνω αδέκαρος θα
καταφύγω στο δημόσιο ταμείο και
αυτό μόνο για τα έξοδα που απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων
μου. Αποστρέφομαι και απορρίπτω ανέσεις, αναπαύσεις του βίου
και κάθε πολυτέλεια, ενόσω το
έθνος είναι κυκλωμένον από ερείπια και ο λαός εις εσχάτην πενία.
‘Ο,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες
εις την Ευρώπην, κεφάλαια, γνώσεις, τα αφιερώνω εις την πατρί-

√ Πώς καταπολέμησε
διαφθορά και λεηλασίες
στήνοντας το νεοσύστατο
κράτος στα πόδια του

δα. Ελπίζω, ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν
θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις
τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι
ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον
βαθμό του υψηλού υπουργήματός
των και με τας εκδουλεύσεις των,
αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να
αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσία της».

Για τη δημοσιονομική πολιτική ο
Καποδίστριας είπε: «τώρα που
ελευθερώθημεν πρέπει να προαγάγωμεν όσον το δυνατόν τα οικονομικά μας, καλή αυτών διαχείρισις
σημαίνει δια το μέλλον Μεγάλη
Πατρίς». Και στέλνοντας το μήνυμα στους γραμματείς (υπουργούς),
είπε ότι «εφ’ όσον τα ιδιαίτερα
εισοδήματα μου αρκούν δια να
ζήσω, δεν πρόκειται να αγγίξω
ούτε οβολό από τα δημόσια χρή-

• Μεγάλη έρευνα σε 49 χώρες
Οι εταιρείες βλέπουν μια ουσιαστική, γερή πρόθεση
έρευνας και αξιοποίησης των κοιτασμάτων σε
Κρήτη και Ιόνιο, και ετοιμάζονται να «χτυπήσουν»
την πόρτα του ΥΠΕΚΑ, όταν με το καλό ανοίξει η
διαδικασία υποβολής προσφορών, κάτι που αναμένεται να συμβεί σε ένα περίπου μήνα από σήμερα. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι ως τις
αρχές του 2018 να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση
των φακέλων και τα πάντα να «τρέξουν» με σφιχτές διαδικασίες, δίχως να χαθεί χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο το
ενδιαφέρον ξένων κολοσσών για τα κοιτάσματα
της Κρήτης, καθώς στο παιχνίδι μπαίνουν συνεχώς
νέοι παίχτες λίγο πριν ανοίξει η αυλαία των διαγωνισμών.
Μετά την κοινοπραξία ΕΛ.ΠΕ.-Total-ExxonMobil,
που στοχεύει στην περιοχή νότια της Κρήτης, τη
δική της πινελιά στο «κάδρο» βάζει και η ιταλική
ΕΝΙ, η οποία στοχεύει να εισέλθει στην ελληνική
αγορά υδρογονανθράκων.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, την ιταλική εταιρεία ενδιαφέρει η συγκεκριμένη περιοχή νότια της Κρήτης, γεγονός που θα τη
φέρει αντιμέτωπη με την κοινοπραξία των ΕΛ.ΠΕ.Total-ExxonMobil, η οποία εξαρχής είχε δηλώσει το
ενδιαφέρον της.
Οι διαγωνισμοί θα προχωρήσουν με τις διαδικασίες
fast track, που προβλέπει το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο με προσφορές εντός 90 ημερών.

Σοφία: Το Ελληνικό όνομα που έχει κατακτήσει τον κόσμο

Ό

λα ξεκίνησαν πριν από χιλιάδες χρόνια, στην Αρχαία
Ελλάδα. Ο μύθος θέλει τη θεά
Αθηνά να ζητά από τους Έλληνες
την ανέγερση μίας πόλης προς
τιμήν της. Επιλέγει το Λεκανοπέδιο
της Αττικής ως τον τόπο που θα
γεννιόταν η Αθήνα, το μέρος που
καθόρισε τον ρου της παγκόσμιας
ιστορίας και που θα αποτελούσε
το λίκνο της Δημοκρατίας και του
ελεύθερου πνεύματος. Η Αθηνά, η
θεά της Σοφίας, χιλιάδες χρόνια
μετά, τυγχάνει μίας ακόμη αναγνώρισης, αυτή τη φορά σε
παγκόσμια κλίμακα. Το ελληνικό
όνομα Σοφία, είναι το πιο δημοφιλές γυναικείο όνομα στον κόσμο,
κατακτώντας την κορυφή σε οκτώ
μεγάλες χώρες, ενώ βρίσκεται
στην πρώτη τριάδα της σχετικής
λίστας σε άλλες 20.
Τα δείγματα συγκεντρώθηκαν από
ληξιαρχεία 49 χωρών και είναι
ενδεικτικά της επιρροής που εξακολουθεί να έχει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στον κόσμο. Η
σοφία, που συνεπάγεται τη γνώση
και την ορθή σκέψη με ανάλυση

στοιχείων πάνω σε ρεαλιστικά
δεδομένα, έγινε όνομα, προκειμένου να τιμήσει τη βασική ιδιότητα
της αρχαίας ελληνικής θεάς, της
Αθηνάς, η οποία έδωσε το όνομά
της στην πιο διάσημη, αναγνωρί-

√ Κορυφαία επιλογή σε οκτώ
χώρες, μέσα στην πρώτη
τριάδα σε άλλες 20

σιμη και θαυμαστή πόλη στον
πλανήτη. Τη σημερινή πρωτεύουσα της Ελλάδας, Αθήνα.
Το όνομα Σοφία αποτελεί την πιο
δημοφιλή επιλογή των γονιών για
τα κορίτσια τους στο Μεξικό, τη
Ρωσία, την Αργεντινή, την Ιταλία,
την Ελβετία, την Εσθονία, τη Σλοβακία και τη Χιλή. Σε άλλες 20
χώρες, ανάμεσά τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι... Σοφίες βρίσκονται μέσα στην
πρώτη τριάδα των
επιλογών
που
κάνουν οι γονείς.
«Είναι θαυμαστό,
το πώς άτομα από
διαφορετικές
χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες
και παραστάσεις
και με διαφορετική
ιστορία, επιλέγουν
το όνομα Σοφία, το
οποίο προφέρεται
το ίδιο σε όλες τις
γλώσσες», τόνισε η
ερευνήτρια Λάουρα
Γουότενμπεργκ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

ο ΓΕΣΥ είναι ένα σύγχρονο σχέδιο υγείας, το οποίο με βάση τον σχεδιασμό
που έχει γίνει και τη νομοθεσία που έχει
ψηφιστεί, καλύπτει υποχρεωτικά όλους
τους πολίτες της χώρας (εργαζόμενους,
εργοδότες, συνταξιούχους, ανέργους, φοιτητές κλπ) παρέχοντας τους ποιοτική και
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
χωρίς καμιά διάκριση.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Με τη λειτουργία του ΓΕΣΥ ο κάθε πολίτης
θα έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του
παροχέα ιατρικών υπηρεσιών, δηλαδή θα
επιλέγει ο ίδιος τον ιατρό, το ιατρικό κέντρο, φαρμακείο, εργαστήριο κλπ.
Η είσοδος στο νέο Γενικό Σχέδιο Υγείας θα
γίνεται από τον προσωπικό ιατρό που θα
επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής μέσα από τον
κατάλογο των προσωπικών ιατρών που θα
καταρτιστεί και ο οποίος θα περιλαμβάνει
ιατρούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα.
Στην περίπτωση που ο προσωπικός ιατρός
κρίνει ότι ο ασθενής χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, τότε θα εκδίδει
παραπεμπτικό στον ασθενή με την απαιτούμενη ειδικότητα, (π.χ. καρδιολόγο,
γαστρεντερολόγο κλπ). Ο ασθενής κάθε
φορά που χρειάζεται να επισκεφτεί ειδικό
ιατρό θα έχει και πάλι το δικαίωμα να επιλέξει τον ιατρό που θα τον εξετάσει (είτε
από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό
τομέα).
Ο προσωπικός ιατρός σε περίπτωση
απουσίας του, καθορίζει άλλο προσωπικό

ιατρό που θα τον αντικαθιστά έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η συνεχής φροντίδα του
ασθενή. Οι παιδίατροι θα εντάσσονται στο
ΓΕΣΥ ως προσωπικοί ιατροί για ανήλικους
(μέχρι και την ηλικία των 18 ετών).
Για ορισμένες ειδικότητες ιατρών (γυναικολόγοι, οδοντίατροι στην περίπτωση της
προληπτικής οδοντιατρικής), ο ασθενής θα
μπορεί να επισκέπτεται τους ιατρούς
απευθείας, όπως θα εφαρμόζεται και για
τους προσωπικούς ιατρούς, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιοδήποτε πρόσθετο
κόστος.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που η απαι-

Σύγχρονη κοινωνική μεταρρύθμιση στην υπηρεσία του πολίτη
Στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς επισκέπτονται τον προσωπικό τους ιατρό, περιλαμβανομένων των γυναικολόγων και παιδιάτρων, δεν θα γίνεται καμιά συμπληρωμή.

τούμενη ιατρική φροντίδα για κάποιον
ασθενή δεν καλύπτεται στην Κύπρο, ανεξάρτητο ιατροσυμβούλιο θα εισηγείται και
θα αποστέλλεται ο ασθενής σε συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό, χωρίς
καμιά επιπλέον επιβάρυνση για τον ασθενή.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το ΓΕΣΥ θα παρέχει υπηρεσίες υγείας με
βάση τις ανάγκες του κάθε πολίτη και όχι
με βάση την οικονομική του θέση και
δυνατότητα. Βασικό συστατικό του ΓΕΣΥ
είναι η αλληλεγγύη, όπου δηλαδή ο κάθε
ασφαλισμένος θα πληρώνει με βάση τις
δυνατότητες και τα εισοδήματα του. Έτσι,
ένας υψηλόμισθος θα πληρώνει πολύ
περισσότερα από ένα χαμηλόμισθο ή ένα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Α’ ΦΑΣΗΣ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η Α’ ΦΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

01/03/2019

01/06/2019

Μισθωτοί

1,70%

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Εργοδότες

1,80%

(υπηρεσίες προσωπικών και ειδικών

Κράτος

1,65%

ιατρών, εργαστηριακές εξετάσεις

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

2,55%

και φάρμακα)

Συνταξιούχοι

1,70%

Άλλα εισοδήματα
(τόκοι, ενοίκια κ.α.)

1,85%

Αξιωματούχοι

1.85%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Β’ ΦΑΣΗΣ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΟ ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

01/03/2020

01/06/2020

Μισθωτοί

2,65%

Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη,

Εργοδότες

2,90%

Τμήματα Πρώτων Βοηθειών,

Κράτος

4,70%

Ασθενοφόρα, Επαγγελματίες υγείας,

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

4,00%

ανακουφιστική φροντίδα και ιατρική

Συνταξιούχοι

2,65%

αποκατάσταση

Άλλα εισοδήματα
(τόκοι, ενοίκια κ.α.

2,65%

Αξιωματούχοι

2,65‰

Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται με ποσοστό επί των συνολικών αποδοχών
κάθε φυσικού προσώπου, με ανώτατο άθροισμα αποδοχών τις 180000 ευρώ.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση
που ο ίδιος κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του, να αλλάζει τον προσωπικό ιατρό
του κάθε 6 μήνες. Όσον αφορά τον ειδικό
ιατρό, ο ασθενής έχει το δικαίωμα κάθε
φορά που χρειάζεται ειδική φροντίδα να
επιλέγει τον ιατρό/ιατρικό κέντρο που θα
τον περιθάλψει. Όταν ο ασθενής λάβει
παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό
του για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, θα έχει το
δικαίωμα επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, (μέχρι 3 επισκέψεις), είτε στον ίδιο ειδικό ή σε άλλο ιατρό της ίδιας ειδικότητας,
για τη λήψη δεύτερης γνώμης.
Ο ασθενής θα έχει πάντοτε το δικαίωμα για
απευθείας πρόσβαση σε οποιονδήποτε
ειδικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με το
ΓΕΣΥ αλλά σε αυτή την περίπτωση θα
καταβάλλει αυξημένη συμπληρωμή η
οποία θα εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε
σχέση με το σημερινό κόστος επίσκεψης σε
ειδικό ιατρό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

συνταξιούχο.
Η έναρξη καταβολής εισφορών όσο και η
έναρξη παροχής υπηρεσιών από το ΓΕΣΥ
θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις, όπως
φαίνεται στον πίνακα, με βάση το νόμο που
ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο του
2017. Η παροχή υπηρεσιών θα ξεκινά 3

• Ο κάθε πολίτης με την λειτορυγία
του Γε.Σ.Υ. θα έχει δικαίωμα
ελεύθερης επιλογής του παροχέα
ιατρικών υπηρεσιών
μήνες μετά την έναρξη καταβολής εισφορών προς το ΓΕΣΥ.
Οι πολίτες χωρίς εισοδήματα: άνεργοι,
φοιτητές, στρατιώτες και παιδιά, θα απο-

λαμβάνουν όλων των παροχών του ΓΕΣΥ,
χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν οποιεσδήποτε εισφορές.
Όλες οι εισφορές για το ΓΕΣΥ θα καταβάλλονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
ο οποίος θα έχει την ευθύνη αποζημίωσης
όλων των παρόχων υγείας, (πληρωμή
ιατρών, νοσηλευτηρίων, φαρμακοποιών,
κλινικών εργαστηρίων κλπ) και θα φροντίζει για τη συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΣ
Πέραν των εισφορών προς το ΓΕΣΥ, οι
ασθενείς καταβάλλουν μικρές συμπληρωμές όταν λαμβάνουν υπηρεσίες από ειδικούς ιατρούς, στα φάρμακα και αναλύσεις,
άλλους επαγγελματίες υγείας και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Ο στόχος των συμπληρωμών δεν είναι
εισπρακτικός γι’ αυτό και τα τέλη συμπληρωμών θα καθοριστούν σε χαμηλά επίπεδα
(π.χ. η επίσκεψη σε ειδικό ιατρό θα είναι
γύρω στα €6). Οι συμπληρωμές αποσκοπούν περισσότερο στην συγκράτηση του
κόστους και για να μην γίνεται αλόγιστη
χρήση των υπηρεσιών (αχρείαστες επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς, καταχρήσεις στα
φάρμακα, αναλύσεις κλπ.). Καθορίζονται
επίσης ετήσιες οροφές συμπληρωμών για
την κάθε κατηγορία εισφορέων έτσι που να
μην επιβαρύνονται υπερβολικά όσοι είναι
ασθενείς και θα χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ. Για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για λήπτες ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος το μέγιστο ετήσιο
ποσό συμπληρωμών που θα καταβάλλουν
θα είναι πολύ χαμηλότερο.

ΥΓΙΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το ΓΕΣΥ παρέχοντας τη δυνατότητα στον
πολίτη να επιλέγει υπηρεσίες ανάμεσα σε
παρόχους του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Τα δημόσια νοσοκομεία θα
υποχρεωθούν να προσφέρουν καλύτερες
υπηρεσίες για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όπως και
αντίστροφα. Από την άλλη, η ελεύθερη επιλογή υπηρεσιών από τον ασθενή θα περιορίσει σημαντικά τις μεγάλες λίστες αναμονής που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί κλειδί για την παροχή ποιοτικής και αποτελεσματικής
φροντίδας υγείας για τον κάθε ασθενή γιατί θα διατηρεί μια μακροχρόνια σχέση μαζί
του και θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί τον ιατρικό του φάκελο. Το ηλεκτρονικό
σύστημα που σχεδιάζεται και θα λειτουργήσει πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ αποτελεί μια
τεράστια μεταρρύθμιση για την υγεία των πολιτών γιατί θα υπάρχουν συγκεντρωμένα
όλα τα ιατρικά δεδομένα και ιστορικό για τον κάθε ασθενή, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η γρήγορη και ποιοτική φροντίδα υγείας και θα ελαχιστοποιούνται τα ιατρικά
λάθη, που κοστίζουν στην υγεία των ασθενών και αυξάνουν τις δαπάνες της υγείας.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφορικής του ΓΕΣΥ θα καταγράφονται όλα τα δεδομένα
και το ιατρικό ιστορικό για τον κάθε ασθενή από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Ο ασθενής
κάθε φορά που θα επισκέπτεται οποιοδήποτε ιατρό ή ιατρικό κέντρο που συμβάλλεται
με το ΓΕΣΥ θα έχει ουσιαστικά μαζί του όλο τον ιατρικό του «φάκελο», χωρίς να υπάρχει
κανένας κίνδυνος φυσικής απώλειας του «φακέλου». Ο ασθενής θα έχει συνεχή και απεριόριστη πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, ενώ οι πάροχοι θα έχουν πρόσβαση μετά
από εξουσιοδότηση από τους ίδιους τους ασθενείς.
Μέσα από την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ θα
υπάρχει επίσης συνεχής έλεγχος του συστήματος, θα παρακολουθούνται όλες οι ιατρικές δραστηριότητες και παραπομπές και θα εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις εξαπάτησης του συστήματος ή καταχρήσεων.
Ο σωστός έλεγχος και συγκράτηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα
επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο που θα ασκεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα
λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, αφού θα περιορίσει τα φαινόμενα απάτης και
εκμετάλλευσης στον τομέα της υγείας που πάντοτε επιβαρύνουν τους πολίτες και τους
εισφορείς του σχεδίου.

Ποιά τα οφέλη που θα έχει ένας πολίτης που καλύπτεται
σήμερα από τα δημόσια νοσοκομεία
1 Θα έχει ελεύθερη επιλογή προσωπικού ιατρού και ελεύθερη επιλογή
οποιουδήποτε ειδικού ιατρού τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στον
ιδιωτικό τομέα.

Η

ΣΕΚ θα συνεχίσει να επιτελεί ρόλο πρωταγωνιστικό
μέχρις ότου το Γε.Σ.Υ εφαρμοστεί πλήρως, προσφέροντας ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους
πολίτες.
Από την πρώτη στιγμή το Κίνημα της ΣΕΚ έθεσε ως ύψιστο
στόχο την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος υγείας και
πάλεψε με χίλια μύρια κύμματα, μέχρι τα Κοινοβουλευτικά
κόμματα πεισθούν πως η ψήφιση των νομοσχεδίων ώς
βασική προϋπόθεση για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ ήταν μονόδρομος. Ο στόχος επιτεύχθει και όσοι πολίτες και οργανωμένα
σύνολα μαζεύτηκαν έξω από τη Βουλή, ένοιωσαν δικαίωση
για τον μακροχρόνιο αγώνα. Ήδη η ΣΕΚ εδώ και αρκετό
καιρό, με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, ενημερώνει

2 Η ελεύθερη επιλογή για τον ασθενή θα ισχύει και για τη λήψη φαρμάκων από
οποιοδήποτε φαρμακείο, για εξετάσεις σε οποιοδήποτε κλινικό εργαστήριο και
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.
3 Για την επίσκεψη σε προσωπικό ιατρό (πρωτοβάθμια περίθαλψη) δεν θα
καταβάλλεται καμιά συμπληρωμή. Σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία
καταβάλλεται συμπληρωμή σε όλες τις ιατρικές επισκέψεις περιλαμβανομένης
και της επίσκεψης σε γενικό ιατρό.

4 Ο ηλεκτρονικός φάκελος που θα έχει ο κάθε ασθενής διασφαλίζει την καλύτερη
δυνατή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας αφού θα συνοδεύει τον ασθενή
κάθε φορά που χρειάζεται ιατρική φροντίδα. Η απώλεια φακέλων και ιατρικών
δεδομένων των ασθενών στο σημερινό σύστημα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο
το οποίο επηρεάζει αρνητικά την περίθαλψη των πολιτών.
Φωτογραφίες αρχείου: Από την εκδήλωση που διοργάνωσε
η ΣΕΚ και άλλες οργανώσεις έξω από τη Βουλή στις 16/6/17,
ημέρα που ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για το Γε.Σ.Υ.

δια ζώσης τα μέλη της για τον τρόπο λειτουργίας
του Γε.Σ.Υ.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για όσο το δυνατό
μεγαλύτερη διάχυση της πληροφόρησης η ΣΕΚ έχει
ετοιμάσει αναλυτικό οδηγό, ο οποίος θα φθάσει
σύντομα κοντά στα μέλη της και θα απαντά σε
όλα τα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του
Γε.Σ.Υ., ώς ένα εύχρηστο εργαλείο.
Το περιεχόμενο του αναλυτικού οδηγού δημοσιεύεται αυτούσιο.

5 θα παρέχεται έγκαιρα η αναγκαία περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς και
ιδιαίτερα στις αδύνατες οικονομικές ομάδες και τους συνταξιούχους και θα
ενισχύσει σημαντικά την αξιοπρέπεια των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό ένα
σύστημα υγείας να ανταποκρίνεται χωρίς καμιά καθυστέρηση στις περιπτώσεις
σοβαρών προβλημάτων υγείας, (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία για
σοβαρή ασθένεια κλπ.) και το ΓΕΣΥ διασφαλίζει ότι θα υπάρχει συνεχής και
άμεση φροντίδα όλων των ασθενών. Το ΓΕΣΥ θα περιορίσει σημαντικά τις
μεγάλες και απαράδεκτες ουρές αναμονής.
6 Ο σχεδιασμός του ΓΕΣΥ διασφαλίζει τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση όλων των
υπηρεσιών υγείας και όλοι οι πολίτες θα είναι εξασφαλισμένοι, ότι σε
οποιαδήποτε φάση της ζωής τους, θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις
υπηρεσίες υγείας χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επώνυμους και
ανώνυμους και ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση
του παιδιού σας με απλούς τρόπους

Κ

ανείς γονιός δε θέλει το παιδί
του να «υποφέρει» από χαμηλή
αυτοεκτίμηση, αλλά δυστυχώς, δεν
έχουμε πάντα, αυτό που θέλουμε.
Στις μέρες μας, όλο και περισσότερα παιδιά στερούνται εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και δουλειά
των γονιών, είναι να καλύψουν το
κενό αυτό. Και να ενισχύουν με
κάθε τρόπο την αυτοεκτίμηση των
παιδιών τους. Να τα κάνουν να
πιστέψουν στις δυνάμεις και τις
δυνατότητες τους. Ειδικά, τώρα
που ανοίγουν τα σχολεία και θα
επιστρέψουν στη σχολική τους
καθημερινότητα, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, να βοηθήσουμε τα
παιδιά μας να πιστέψουν στον
εαυτό τους.
Ιδού κάποιοι τρόποι, που μπορείτε
να το πετύχετε:
Αναγνωρίστε τα συναισθήματά
τους: Αν δείτε ότι το παιδί έχει ένα
ζήτημα αυτοεκτίμησης, είναι πολύ
σημαντικό να το ακούσετε γιατί
αισθάνεται έτσι. Τι είναι αυτό που
το κάνει να μην πιστεύει στον
εαυτό του. Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα που θα σας βοηθήσει
να κατανοήσετε το πρόβλημα και
να προσφέρετε μία δραστική λύση.
Προσδιορίστε τι ακριβώς αισθάνεται για τον εαυτό του: Οι
άνθρωποι τείνουμε να είμαστε οι
πιο αυστηροί κριτές του εαυτού
μας και αυτό ισχύει περισσότερο
με τα παιδιά. Εκείνα, είναι πιο
σκληρά με τον εαυτό τους και όταν
δε μπορούν να πετύχουν ή να φτάσουν τους στόχους, που τα ίδια
έχουν θέσει, απογοητεύονται. Προσφέροντας, λοιπόν, μία αντικειμε-

νική και πιο αισιόδοξη άποψη,
μπορείτε να τα βοηθήστε να δουν
και τα ίδια διαφορετικά την κατάσταση. Να κάνουν και άλλες σκέψεις. Για παράδειγμα, αν το παιδί
λέει ότι δεν τα καταφέρνει με τα

και έχουν απόλυτο δίκιο. Δημιουργείστε ένα θετικό οικογενειακό
περιβάλλον, όπου θα υπάρχει
αγάπη, κατανόηση, εμπιστοσύνη,
επιβράβευση, ώστε το παιδί να
νιώσει ότι είναι για εκείνο ένα

μαθηματικά, άρα είναι ένας κακό
μαθητής, εσείς εξηγείστε ότι είναι
ένας καλός μαθητής, που χρειάζεται όμως, περισσότερη εξάσκηση
και βοήθεια στο συγκεκριμένο
μάθημα
Αποφύγετε τις συγκρίσεις: Δεν
υπάρχει χειρότερο για ένα παιδί
από τη σύγκριση. Να ακούει, δηλαδή, ότι δεν είναι τόσο καλός όσο ο
αδελφός ή αδελφή του ή ο συμμαθητής του. Με το να μην το συγκρίνετε με τον αδελφό του ή κάποιο
άλλο παιδί, ενισχύεται την αυτοπεποίθηση του, ενώ αποφεύγετε
και μία ανταγωνιστική σχέση, που
δεν κάνει καλό στην ψυχολογία του
παιδιού σας.
Δημιουργείστε ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον: Λένε ότι η
εμπιστοσύνη ξεκινάει από το σπίτι

ασφαλές μέρος, που θα το βοηθήσει να... ανθίσει!
Ζητείστε του να σας βοηθήσει:
Όταν τα παιδί έχει περισσότερες
ευθύνες – ακόμη και την πιο μικρή,
όπως το να πετάξει τα σκουπίδια –
του δείχνει ότι έχετε εμπιστοσύνη
στις ικανότητες του. Νιώθει χρήσιμο και αρχίζει να πιστεύει και το
ίδιο στον εαυτό του.
Προσφέρετε μία αγάπη άνευ
όρων: Είναι πιο εύκολο για το
παιδί να ξεπεράσει τις όποιες ανησυχίες και προβλήματα του, όταν
στο σπίτι υπάρχει απεριόριστη
υποστήριξη και αγάπη. Υπενθυμίστε του συνεχώς ότι θα είστε εκεί
για εκείνο, να το βοηθάτε και να το
αγαπάτε στις καλές και στις άσχημες στιγμές, στα σωστά και στα
λάθη του!

Η απλή πρωινή συνήθεια που σε βοηθά να αδυνατίσεις

Τ

α περισσότερα από τα πράγματα που κάνουμε για να αδυνατίσουμε, όπως μια αλλαγή στις
διατροφικές μας συνήθειες ή η
εντατική γυμναστική, περιλαμβάνουν σε κάποιο βαθμό προσπάθεια ή και στέρηση. Και μόνο λοιπόν στη σκέψη ότι μια απλή
καθημερινή συνήθεια μπορεί διευκολύνει την απώλεια βάρους δεν
γίνεται να μην ενθουσιαστούμε!

Προκειμένου να μελετήσουν ποιο
ρόλο παίζει το φως στον έλεγχο
του βάρους, οι ερευνητές παρακολούθησαν 54 ενήλικες, από τους
οποίους ζητήθηκε να φορούν μια
συσκευή στον καρπό τους για να
καταγράφει πότε και πόσο εκτίθε-

8 μικρά μυστικά για να αλλάξεις
τη διατροφή και τη ζωή σου!

Α

ναντίλεγκτα, η διατροφή διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο για την υγεία όσο και
για την εμφάνισή μας. Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Διατροφής, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
16 Οκτωβρίου, παραθέτουμε 10 απλά μυστικά που
θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την καθημερινότητά
σας.

2. Όλα στο μπολ. Εσύ ελέγχεις τις ποσότητες της
τροφής που καταναλώνεις. Να το θυμάσαι αυτό την
επόμενη φορά που θα θελήσεις να φας το αγαπημένο
σου σνακ (ναι, επιτρέπονται αλλά με προσοχή). Άνοιξε το σακουλάκι και τοποθέτησε, για παράδειγμα, τα
ποπ κορν ή το παγωτό σε ένα μικρό μπολ. Έτσι, θα
ξέρεις πόσο ακριβώς έφαγες και κυρίως, τη σωστή
στιγμή για να σταματήσεις.
3. «Αντίο» στα τηγανητά - «ναι» στον ατμό. Τα
φαγητά στον ατμό είναι υγιεινά αλλά και νόστιμα
όταν ετοιμάζονται με τον σωστό τρόπο. Προσπάθησε, λοιπόν, να αποφεύγεις όσο περισσότερο μπορείς
τα τηγανητά και να ετοιμάζεις γευστικές δημιουργίες
με τη βοήθεια του ατμού. Με ένα «σερφάρισμα» στο
Διαδίκτυο θα βρεις πολλές και υπέροχες συνταγές.
4. Αντικατάστησε τον καφέ ή τα
αναψυκτικά με το πράσινο τσάι.
Όχι, δεν σου λέμε να «κόψεις»
τελείως τον καφέ, απλά
να περιοριστείς στον
έναν την ημέρα και να
αντικαταστήσεις τους
υπόλοιπους (ή τα αναψυκτικά και τους χυμούς που
πίνεις) με πράσινο τσάι. Με ελάχιστές θερμίδες και πολλά αντιοξειδωτικά συστατικά,
μόνο καλό θα κάνει στον οργανισμό σου.
5. Φρόντισε να έχεις πάντα ένα μπουκάλι νερό μαζί
σου. Μην πας πουθενά αν δεν έχεις στην τσάντα σου
ένα μπουκάλι νερό. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσεις ότι ο οργανισμός σου θα είναι ενυδατωμένος όλη
την ημέρα και την ίδια ώρα, θα αποφεύγεις (πιο εύκολα) να πίνεις ροφήματα που ίσως περιέχουν ζάχαρη.
6. Αφιέρωσε 15 λεπτά της ώρας κάθε βράδυ για τα
γεύματά σου. Ναι, όταν φεύγεις το βράδυ από το
γραφείο δεν έχεις ενέργεια για τίποτε άλλο. Ξέρεις,
όμως, ότι είναι σημαντικό να φροντίζεις για τη διατροφή σου. Αφιέρωσε, λοιπόν, 15 λεπτά κάθε βράδυ
στο να ετοιμάσεις τα γεύματα της επόμενης ημέρας:
Το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό. Φτιάξε τα
ταπεράκια σου και… έτοιμη!
7. Λιγότερο αλάτι, περισσότερα μπαχαρικά. Ναι,
μπορείς να ετοιμάσεις νόστιμα φαγητά, ακόμη και
χωρίς αλάτι. Άρχισε να το αντικαθιστάς με μπαχαρικά. Βάλε περισσότερο σκόρδο, βασιλικό, κρεμμύδι ή
ακόμη και κάρυ στα γεύματά σου. Θα δεις ότι όλα
είναι θέμα συνήθειας και σύντομα, θα αισθάνεσαι ότι
δεν σου λείπει καν το αλατάκι.

• Δεν έχει να κάνει ούτε
με το φαγητό ούτε
με τη γυμναστική!

Σύμφωνα με ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο Νορθουέστερν των
ΗΠΑ, η πρωινή έκθεση στο φως
του ήλιου!

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής:

1. Φρόντισε να μην αποσπά τίποτα την προσοχή
σου όταν τρως. Απλή αλλά βασική συμβουλή. Έρευνες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού όταν τρώνε
και παράλληλα ασχολούνται και με κάτι άλλο. Άρχισε, λοιπόν, να απολαμβάνεις το γεύμα σου μακριά
από την τηλεόραση, το τηλέφωνο ή την οθόνη του
υπολογιστή για να μην «ξεφεύγεις».

ΟΜΟΡΦΙΑ

Ποια είναι αυτή η συνήθεια;

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 NOEMΒΡΙΟΥ 2017

νται στο φως αλλά και πόσο κοιμούνται. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν επίσης τι έτρωγαν καθημερινά για όσο διήρκησε η μελέτη.
«Διαπιστώσαμε ότι όσο πιο νωρίς
έβλεπε κανείς το φως του μέρας
τόσο χαμηλότερο δείκτη μάζας
σώματος είχε» εξηγεί με απλά
λόγια η Κάθριν Ριντ, μία εκ των
ερευνητών.
Μάλιστα, η θετική επίδραση του
φωτός ήταν σημαντική ακόμη κι
όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν

πόσο δραστήριοι ήταν οι συμμετέχοντες, πόσες θερμίδες έπαιρναν καθημερινά από τη διατροφή
τους και πόσες ώρες ύπνου απολάμβαναν.
Οι ερευνητές συνιστούν έκθεση
στο φως από τις 8 το πρωί και
μέχρι το μεσημέρι για περίπου 2030 λεπτά, καθώς θεωρούν ότι
αυτή η «δόση» είναι ικανή να επηρεάσει το σωματικό βάρος.
Η σχετική μελέτη δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση PLoS One.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις
εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της
ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
σε όμιλο εταιρειών με έδρα
τη Λευκωσία από εταιρείες
εισαγωγής αυτοκινήτων:
- ASSISTANT CHIEF
ACCOUNTANT
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (PICKER)
- SYSTEM ANALYST / ΙΤ
MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΙΣΙΩΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
Γιώργο Κασιούρη
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
-

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ

Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ απόφοιτο Τεχνικής Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής
μετάλλου με οξυγόνο
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΦΥΛΑΚΕΣ
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Νικηφόρο Παφίτη
99869721.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- PORTER
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή βάρδια)
- ΨΗΣΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ
(DIGGER)
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
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4.649 νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο
στον τριτογενή τομέα απασχόλησης

Μ

ελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) παρέχει
προβλέψεις για την απασχόληση σε 52 τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και σε 40
επαγγελματικές ομάδες που
περικλείουν το σύνολο της
κυπριακής οικονομίας και
καλύπτει τη δεκαετή περίοδο
2014-2024.
Οι διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματα της μελέτης
αναμένεται να αξιοποιηθούν
στη λήψη των κατάλληλων
αποφάσεων πολιτικής. Πρόσθετα, η μελέτη θα τύχει αξιοποίησης από πολλές δημόσιες
και ιδιωτικές υπηρεσίες και
φορείς, από τα άτομα που
ασχολούνται με το ευρύ θέμα
του προγραμματισμού του
ανθρώπινου δυναμικού και την
επαγγελματική καθοδήγηση
των νέων.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Η συνολική απασχόληση την
περίοδο 2014-2024 προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική
τάση ανακάμπτοντας σταδιακά από τις δυσχερείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Η
απασχόληση την περίοδο
2000-2008 αυξήθηκε κατά
3,4% τον χρόνο. Στη συνέχεια
την περίοδο 2008-2011, ως
συνέπεια της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, η απασχόληση αυξήθηκε μόνο 1,3% τον
χρόνο ενώ τα επόμενα δύο χρόνια εμφάνισε μειώσεις οι οποίες σημειώθηκαν για πρώτη
φορά στην Κύπρο μετά το 1974
με -3,3% το 2012 και -5,2% το
2013. Το 2014 ο αριθμός των
απασχολουμένων υπολογίζεται στις 361.327 άτομα ενώ
μέχρι το 2024 προβλέπεται να
ανέλθει στις 413.888 άτομα.
Κατά συνέπεια, οι απασχολούμενοι θα αυξάνονται κατά
5.256 άτομα ή 1,4% τον χρόνο,
δηλαδή θα παραμείνουν χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης από
εκείνους της περιόδου 20002008.
Η συντριπτική πλειοψηφία των
απασχολουμένων θα συνεχίσει
να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα παρουσιάζοντας
σημαντική αύξηση. Η απασχόληση από 286.104 άτομα το
2014 προβλέπεται να ανέλθει
στις 332.594 άτομα το 2024 με
αποτέλεσμα 8 στους 10 απασχολούμενους να εργοδοτείται
στον τριτογενή τομέα αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση της
κυπριακής οικονομίας από τις
Υπηρεσίες. Πολύ μικρότερη θα
είναι η απασχόληση τόσο στον
δευτερογενή τομέα (59.271
άτομα το 2014 και 65.012
άτομα το 2024) όσο και στον
πρωτογενή τομέα (15.952
άτομα το 2014 και 16.282
άτομα το 2024). Την περίοδο

20142024, στον τριτογενή
τομέα θα δημιουργούνται 4.649
νέες θέσεις εργασίας κάθε
χρόνο σε σύγκριση με 574 νέες
θέσεις εργασίας τον χρόνο
στον δευτερογενή τομέα και 33
νέες θέσεις εργασίας τον χρόνο
στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, οι 9 στις 10 νέες θέσεις
εργασίας θα είναι στον τριτογενή τομέα.
Όλοι οι τομείς οικονομικής
δραστηριότητας που προβλέ-

• Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών
• Εκπαίδευση
• Υγεία και κοινωνική μέριμνα
• Τέχνες, διασκέδαση
ψυχαγωγία

και

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων προβλέπεται ότι
θα παρατηρηθεί και στις τρεις
ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες. Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι (169.149 άτομα το

• Προβλέψεις για την απασχόληση
στη δεκαετία 2014 - 24
πεται ότι θα παρουσιάσουν τις
καλύτερες προοπτικές αύξησης
της απασχόλησης ανήκουν
στον τριτογενή τομέα και είναι
οι ακόλουθοι:
• Χονδρικό εμπόριο
• Λιανικό εμπόριο
• Πλωτές μεταφορές
• Ξενοδοχεία
• Εστιατόρια
• Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

2014 και 195.881 άτομα το
2024) θα εξακολουθήσουν να
εργοδοτούνται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου, δηλαδή σε
επαγγέλματα που χρειάζονται
απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ 1 στους 3
απασχολούμενους (132.021
άτομα το 2014 και 152.336
άτομα το 2024) θα εργάζεται
σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, δηλαδή σε επαγγέλματα

που απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται η αύξηση η οποία θα
εμφανιστεί στο μερίδιο των
απασχολουμένων τόσο στα
επαγγέλματα ανώτερου όσο
και στα επαγγέλματα μέσου
επιπέδου εις βάρος του μεριδίου των απασχολουμένων στα
επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου, δηλαδή επαγγέλματα
που δεν απαιτούν οποιαδήποτε εξειδίκευση. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης στα
επαγγέλματα ανώτερου και
μέσου επιπέδου θα είναι ψηλότεροι από τον αντίστοιχο
ρυθμό αύξησης στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου.
Ειδικότερα, την περίοδο 20142024, στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου θα δημιουργούνται 2.032 νέες θέσεις
εργασίας ετησίως και στα
επαγγέλματα μέσου επιπέδου
2.673 νέες θέσεις εργασίας
ετησίως. Πολύ μικρότερη αναμένεται να είναι η ετήσια αύξηση στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου με 551 νέες
θέσεις εργασίας.
Από τις επαγγελματικές ομάδες
που προβλέπεται να παρουσιάσουν τις καλύτερες προοπτικές αύξησης της απασχόλησης, 8 ανήκουν στα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, 5
ανήκουν στα επαγγέλματα
μέσου επιπέδου και μόνο 1
ανήκει στα επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου. Αυτές οι επαγγελματικές ομάδες είναι οι
ακόλουθες:
• Υπάλληλοι παροχής υπηρεσιών
• Καταστηματάρχες και πωλητές
• Ειδικοί νομικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών επιστημών
• Εκπαιδευτικοί
• Βοηθοί μάγειρα
• Ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι
ειδικοί σε θέματα υγείας
• Οδηγοί, μηχανοδηγοί, χειριστές εξοπλισμού, υπαξιωματικοί και ναύτες πλοίων
• Γραφείς γενικών καθηκόντων,
ιδιαιτέρες γραμματείς και
δακτυλογράφοι
• Υπάλληλοι παροχής προσωπικής φροντίδας
• Φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί και αρχιτέκτονες
• Βοηθοί λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων και διοίκησης
• Βοηθοί νομικών, κοινωνικών
και πολιτιστικών επιστημών
• Λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων και διοίκησης
• Διευθυντές ξενοδοχείων και
εστιατορίων, εμπορίου και
άλλων υπηρεσιών.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έξυπνοι τρόποι για να
γυμναστείς στο γραφείο

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει την εποχή πλημμυρών στην Ευρώπη

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Οι αλλαγές δεν είναι ομοιόμορφες, αλλά διαφορετικές
στον Βορρά και στον Νότο
της Ευρώπης. Σε γενικές
γραμμές, σε πολλές χώρες
(αλλά όχι όλες) της βόρειας
Ευρώπης
συμβαίνουν
νωρίτερα, ενώ στις χώρες
της νότιας Ευρώπης συμβαίνουν πιο αργά από ό,τι
παλαιότερα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Γκίντερ
Μπλεσλ του Ινστιτούτου
Υδραυλικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του
Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science",
ανέλυσαν στοιχεία 50 ετών από
περίπου 4.300 υδρομετρικούς
σταθμούς σε 38 ευρωπαϊκές
χώρες. Η μελέτη κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η κλιματική
αλλαγή επιδρά σημαντικά στα
πλημμυρικά συμβάντα.
Στη Μεσόγειο και στη βορειοδυτι-

κή Ευρώπη, οι πλημμύρες συμβαίνουν κυρίως τον χειμώνα που
υπάρχουν πιο πολλές βροχές, ενώ
στη βορειοανατολική Ευρώπη την
άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια.
Λόγω της κλιματικής αλλαγής,
στην Αν. Ευρώπη, Σουηδία, Φινλανδία, νότια Αγγλία και στις
Βαλτικές χώρες, οι πλημμύρες
συμβαίνουν πλέον ένα περίπου
μήνα νωρίτερα από ό,τι στις
δεκαετίες του 1960 και 1970,
δηλαδή τον Μάρτιο πια αντί του
Απριλίου, καθώς τα χιόνια λιώνουν νωρίτερα λόγω της ανόδου
της θερμοκρασίας.
Όμως στη βόρεια Αγγλία και Σκωτία, δυτική Ιρλανδία, δυτική Σκανδιναβία, Δανία, Ολλανδία και
βόρεια Γερμανία, οι πλημμύρες
συμβαίνουν περίπου δύο εβδομάδες αργότερα. Το ίδιο συμβαίνει

και στις ευρωπαϊκές ακτές της
Μεσογείου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το πλημμύρισμα των ποταμών έχει επιπτώσεις κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από
κάθε άλλη φυσική καταστροφή.
Οι συνολικές ετήσιες ζημιές
παγκοσμίως, υπερβαίνουν τα 100
δισεκατομμύρια δολάρια.
Εκτός από την κλιματική αλλαγή,
και άλλοι παράγοντες παίζουν
ρόλο στις πλημμύρες, όπως η
αλλαγή των χρήσεων γης. Με
δεδομένο ότι σχεδόν κάθε μεγάλη
πόλη της Ευρώπης είναι χτισμένη
πάνω σε ποτάμι, οι ερευνητές
προειδοποποιούν ότι στο μέλλον
η απειλή των πλημμυρών θα είναι
μεγαλύτερη, αν η κλιματική αλλαγή δεν τεθεί υπό έλεγχο.

Τα αβγά στη διατροφή μας

Τ

ο αβγό αποτελεί μια πλήρη
φυσική πηγή πολύτιμων διατροφικών στοιχείων, καθώς είναι
πλούσιο σε βιταμίνες Α, B6, B12,
D και Ε, αλλά και σε φυλλικό οξύ,
χολίνη, σίδηρο, ασβέστιο, σελήνιο, αντιοξειδωτικά και Ω3 και Ω6
λιπαρά οξέα.
Σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση αβγών, ακόμη και καθημερινά, δεν επηρεάζει σημαντικά τα
επίπεδα χοληστερόλης, εφόσον η
διατροφή μας είναι ισορροπημένη

Μαύροι κύκλοι
και... αρχαιότητα

Π

ολύ πριν την εξέλιξη της ιατρικής, της τεχνολογίας και της
κοσμετολογίας, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν φυσικές μεθόδους
ομορφιάς και ευεξίας από υλικά
που προέρχονταν από τη φύση.
Ένα από τα μυστικά τους για
λαμπερό, ξεκούραστο βλέμμα χωρίς
σακούλες και μαύρους κύκλους ήταν
τα δαφνόφυλλα. Η δάφνη έχει αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικές
ιδιότητες και βοηθά στην ανάπλαση
των κυττάρων και στη μείωση των
μαύρων κύκλων.
Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε για 15 λεπτά περίπου στα
μάτια σας βρασμένα σακουλάκια
μαύρου τσαγιού, τα οποία θα τυλίξετε με φύλλα δάφνης.

και χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά.
Επιπλέον, το αβγό περιέχει υψη-

στοιχεία δηλαδή που είναι απαραίτητα για μια υγιεινή μεσογειακή διατροφή.
Διαβάστε παρακάτω άλλους
τρεις καλούς λόγους για να τρώτε
συχνά αβγό...

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η

κλιματική αλλαγή έχει μεταβάλει σημαντικά -σε μερικές
περιπτώσεις δραματικά- κατά τα
τελευταία 50 χρόνια το πότε προκαλούνται πλημμύρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα διεθνή
επιστημονική έρευνα.
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Ο

ι οικογενειακές υποχρεώσεις και η αυξημένη δουλειά δεν σου αφήνουν ελεύθερο
χρόνο να πας γυμναστήριο ή να αθληθείς στο
σπίτι.
Οι παρακάτω ασκήσεις μπορούν να γίνουν
εύκολα στο γραφείο, χωρίς να γίνεις αντιληπτή από τους συναδέλφους σου ή το αφεντικό.
Θα σε βοηθήσουν να τονώσεις το σώμα σου,
να αποβάλεις το άγχος της δουλειάς και να
δυναμώσεις συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες.
● Ξεκίνα με 10 κυκλικές περιστροφικές κινήσεις στο λαιμό και έπειτα στους καρπούς και
αστραγάλους. Με αυτό τον τρόπο θα χαλαρώσεις εσύ και οι μύες σου.

● Στηρίξου όρθια στην καρέκλα, στο φωτοτυπικό
μηχάνημα, στην άκρη του γραφείου, κάπου που δεν
σε βλέπει κανείς. Λύγισε το ένα γόνατο και άρχισε
να το πηγαίνεις μπροστά και πίσω για 10 φορές.
Επανάλαβε με το άλλο πόδι. Κάνε 2 σετ των 10
επαναλήψεων σε κάθε πόδι.
● Απομάκρυνε λίγο την καρέκλα από το γραφείο και
τέντωσε το ένα πόδι. Το άλλο κράτα το λυγισμένο.
Άρχισε να ανεβοκατεβάζεις το τεντωμένο πόδι για
10 φορές. Στην συνέχεια άλλαξε πόδι και κάνε την
ίδια κίνηση. Επανάλαβε για 2 φορές. Έπειτα,
τέντωσε και τα δύο πόδια, κράτα τα όρθια και
σταύρωσε τα. Ανεβοκατέβαζε τα σταυρωμένα
πόδια για 2 σετ των 10 επαναλήψεων.
● Κάθισε στην καρέκλα με όρθια πλάτη και γύμνασε
τα χέρια σου με γεμάτα μπουκάλια νερό. Τέντωσε
για αρχή το ένα χέρι στο ύψος του ώμου, πιάσε το
μπουκάλι και άρχισε να ανεβοκατεβαίνεις για 15
φορές. Έπειτα κάνε την ίδια κίνηση στο άλλο χέρι.
Κάνε 2 σετ των 15 επαναλήψεων.
● Τέλος, εκμεταλλεύσου τους χώρους του γραφείου.
Μην παίρνεις ασανσέρ και πάρε τις σκάλες. Πήγαινε με γρήγορο βήμα στις εξωτερικές δουλειές.
Πήγαινε εσύ το κείμενο στους συναδέλφους και
κάψε περισσότερες θερμίδες, αντί να στείλεις email.

- Προκαλεί κορεσμό κι έτσι βοηθά
στη διατήρηση υγιούς βάρους
-Αποκαθιστά τον μυϊκό ιστό και
περιορίζει τη μυϊκή απώλεια
λής αξίας πρωτεΐνες, βιταμίνες,
μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όλα τα

Τ

-Ενισχύει την όραση και προλαμβάνει την εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας.

Πώς να σβήσετε όλα τα δεδομένα
από το κινητό σας

ο κινητό σας τηλέφωνο έχει κάνει τον κύκλο του και έφτασε η
στιγμή να αγοράσετε ένα καινούριο. Την παλιά σας συσκευή
μπορεί να θέλετε να την πουλήσετε ή να την χαρίσετε σε κάποιον
άλλο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να «καθαρίσετε» όλα τα δεδομένα από το κινητό σας και να σβήσετε τις φωτογραφίες σας! Το
Wired έφτιαξε έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να σβήσετε όλα τα
δεδομένα από το κινητό σας, είτε αυτό είναι iPhone είτε είναι
Android.
iPhone: Αρχικά, πρέπει να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές που
έχετε συγχρονίσει με το κινητό σας, όπως το Apple Watch και να
κάνετε sign out από το iCloud (αφού πρώτα έχετε κάνει backup όλα
σας τα δεδομένα). Αν θα κάνετε τη μετάβαση από iPhone σε Android,
απενεργοποιήστε και το iMessage στις ρυθμίσεις.
Στη συνέχεια πηγαίνετε στις ρυθμίσεις (settings), στο General και
πατήστε το κουμπί που λέει «reset» και «Erase All Content and
Settings».
Android: Στα Android η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Αρχικά,
βεβαιωθείτε ότι έχετε σώσει τις εφαρμογές στον λογαριασμό σας
(Account Sync> Sync Now) και ότι έχετε κάνει back up στο Goggle
Drive (System> Back Up> Back Up to Google Drive). Έπειτα, πηγαίνετε στο System > Factory Data Reset και το κινητό σας είναι έτοιμο.

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της

Η

Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία το μακρινό της ταξίδι μέχρι την Πιονγκ
Τσανγκ της Ν. Κορέας, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι
23οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2018. Το παρών
στην τελετή, έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Νακ Γιον Λι.
Η πρωθιέρια Κατερίνα Λέχου κατά τη διάρκεια της
τελετής, έκανε επίκληση στο θεό Απόλλωνα και
άναψε την πρώτη δάδα. Έπειτα, κατευθύνθηκε προς
το Στάδιο, μεταφέροντας τη φλόγα με τη συνοδεία
των ιερειών.

Σοβαρά … αστειάκια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.
- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη
η πρωτεύουσα της Ελλάδας!
- Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά του.
- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Σνακ: Ποιο να προτιμήσω;

ροσπαθούμε να τα αποφεύγουμε, νομίζουμε ότι μας επιβαρύνουν με περιττές θερμίδες και όταν
τα
καταναλώνουμε
νιώθουμε
τύψεις. Και όμως, τα σνακ μπορούν
όχι μόνο να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας να χάσουμε βάρος,
αλλά και να ενισχύσουν τον οργανισμό μας όταν το έχει ανάγκη. Ένα
σνακ μπορεί να καταπραΰνει τα
νεύρα, να μας εφοδιάσει άμεσα με
ενέργεια, ακόμα και να ηρεμήσει το
στομάχι μετά από μια νύχτα καταχρήσεων.
Νιώθω εξάντληση: Αισθάνεστε
ατονία και έντονη κούραση; Έφτασε
η στιγμή να ξαναφορτίσετε τις
μπαταρίες σας! Απολαύστε ένα
γρήγορο σνακ, που θα σας χορτάσει
και θα σας γεμίσει ενέργεια για το
υπόλοιπο της ημέρας, χωρίς να
χρειαστεί να καταφύγετε σε παχυντικές επιλογές.
Επιλογή: 1 γιαούρτι (2% λιπαρά) με
1 κουταλάκι μέλι
1 μπάρα δημητριακών
Γιατί να τα προτιμήσετε
Το γιαούρτι περιέχει πρωτεΐνη,
συνεπώς συμβάλλει στο αίσθημα
του κορεσμού, ενώ το μέλι προσφέρει άμεσα ενέργεια χάρη στα σάκχαρα που περιέχει. Επιπλέον, μια
μπάρα δημητριακών σάς εφοδιάζει
με υδατάνθρακες, οι οποίοι αποτελούν το βασικό «καύσιμο» για το
σώμα και το μυαλό, ενώ παράλληλα
καλύπτει και την ανάγκη σας για
κάτι γλυκό (ειδικά οι μπάρες που
περιέχουν λίγη μαύρη σοκολάτα ή
κομματάκια αποξηραμένων φρούτων).
Έχω στρες: Δεν μπορείτε να δουλέψετε, να διαχειριστείτε καταστάσεις
και να επικοινωνήσετε με τους γύρω
σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι
ένα σνακ που θα σας χορτάσει, ενώ
ταυτόχρονα θα σας κάνει να νιώσε-

τε καλύτερα.
Επιλογή: 1 κομμάτι μαύρη σοκολάτα (20 γρ.)
1 φλιτζάνι ζεστό γάλα

Γιατί να τα προτιμήσετε
Έχει φανεί ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας οδηγεί σε αύξηση
των επιπέδων σεροτονίνης στον
οργανισμό, ενός νευροδιαβιβαστή
που αυξάνει την ψυχική ευφορία,
επιδρώντας έτσι άμεσα στη διάθεση. Επιπλέον, το γάλα περιέχει το
αμινοξύ τρυπτοφάνη, το οποίο
εκδηλώνει καταπραϋντικές ιδιότητες, γι’ αυτό και αποτελεί ιδανικό
φυσικό μέσο για να χαλαρώσουμε
και να κοιμηθούμε ευκολότερα.
Θηλάζω: Το ότι θηλάζετε δεν
σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε για
δύο. Η διατροφή σας αυτήν την
περίοδο καλό είναι να περιλαμβάνει
φρούτα, πολλά λαχανικά, 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών και άφθονα
υγρά σε καθημερινή βάση. Τι να
επιλέξετε, όμως, όταν σας πιάσει
έντονη πείνα μεταξύ των γευμάτων;
Επιλογή
1 μικρό κριθαρένιο παξιμαδάκι με
λίγο κατίκι
1 φρουτοσαλάτα
Γιατί να τα προτιμήσετε

Το κατίκι θα σας εφοδιάσει με
ασβέστιο και πρωτεΐνη, που τόσο
πολύ έχετε ανάγκη σε αυτήν τη
φάση, χωρίς όμως να σας επιβαρύνει με περιττές θερμίδες και λιπαρά.
Ταυτόχρονα, το παξιμάδι θα
συμπληρώσει το σνακ με σύνθετους
υδατάνθρακες και φυτικές ίνες.
Εναλλακτικά, επιλέξτε μια πολύχρωμη φρουτοσαλάτα, ώστε να
πάρετε πληθώρα βιταμινών και
ιχνοστοιχείων, μαζί με σημαντική
ποσότητα νερού.
Είμαι κρυωμένη: Είναι γνωστό ότι η
πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να
συμβάλλει στη μείωση των
συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια
του κρυολογήματος είναι απαραίτητο να καταναλώνετε καθημερινά
μεγάλη ποσότητα υγρών για τη
σωστή ενυδάτωση του οργανισμού.
Μεταξύ των γευμάτων, επιλέξτε το
κατάλληλο σνακ.
Επιλογή: 1 πορτοκάλι (ή ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκαλιού)
1 φλιτζάνι τσάι του βουνού με λίγο
μέλι
Γιατί να τα προτιμήσετε
Αυτό που χρειάζεστε είναι η πρόσληψη ικανοποιητικής ποσότητας
βιταμίνης C, που ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει
στην προστασία του οργανισμού
σας από μολύνσεις. Αυτή θα την
πάρετε από ένα πορτοκάλι ή έναν
φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού, ο οποίος θα σας βοηθήσει επίσης να αναπληρώσετε τα υγρά που
έχει χάσει ο οργανισμός λόγω πυρετού. Επιπλέον, ο συνδυασμός του
τσαγιού του βουνού με το μέλι αποτελεί μια ενισχυμένη πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών, τα οποία ενισχύουν τη φυσική άμυνα του σώματος.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Φρόντισε να κάνεις μια διαδικασία
αυτογνωσίας και να πετάξεις από πάνω σου
όλα τα στοιχεία που μπορεί να ρίχνουν την
ψυχολογία σου. Μη νευριάζεις με το παραμικρό και δημιούργησε γύρω σου μια καλή
ατμόσφαιρα, που θα σε κάνει να κινείσαι
άνετα και χαλαρά. Μην πολυαγχώνεσαι με τις
καθυστερήσεις που μπορεί να έχεις, γιατί θα
είναι προσωρινές.
Ταύρος: Αστάθμητοι παράγοντες έρχονται
στο προσκήνιο για να σε επηρεάσουν αρνητικά, αν βέβαια τους αφήσεις. Μην επιτρέψεις
τίποτα και σε κανέναν να σε βγάλει από την
πορεία που τόσο επίπονα και κοπιαστικά
έχεις προγραμματίσει. Οι αποφάσεις που
έχεις πάρει είναι όντως σωστές και δεν επιδέχονται επηρεασμούς από κανένα – όποιο
και αν είναι αυτό το πρόσωπο.
Δίδυμοι: Θα αποκτήσεις περισσότερη επικοινωνία και θα απολαύσεις το θαυμασμό του
περίγυρού σου. Βάλε νέες, γερές βάσεις στα
σχέδια σου και μη δώσεις σημασία σε σχόλια
που μπορεί να γίνουν από τρίτους. Η συναισθηματικότητά σου θα είναι στα ύψη. Περιόρισέ την και δες στις καταστάσεις με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Θα πλαισιωθείς από πρόσωπα που αγαπάς και σε αγαπούν.
Καρκίνος: Καλύτερα να αποφύγεις να δώσεις
αναβολές σε θέματα που πρέπει να λυθούν
άμεσα, γιατί στο μέλλον αυτό μπορεί να σου
δημιουργήσει πρόβλημα. Αν οργανωθείς
καλύτερα και επιδιώξεις να συνεργαστείς με
τα κατάλληλα άτομα, μπορείς να πετύχεις
αυτό που θέλεις. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές
που θα σε χαροποιήσουν πάρα πολύ.
Λέων: Ασχολήσου ουσιαστικά με δικά σου

άτομα που μπορεί να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δείξε τους στοργή και τρυφερότητα.
Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι όλα γύρω σου
σε δεσμεύουν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Μην το βλέπεις έτσι! Φρόντισε να χαλαρώσεις και να βρεις τον εαυτό σου. Άλλωστε,
υπάρχουν πάντα και οι φίλοι.
Παρθένος: Θετική θα είναι η μέρα για την
προσωπική σου ζωή και σου προσφέρει την
ασφάλεια και την σταθερότητα που αναζητάς στο μέγιστο βαθμό. Έχεις πολλές πιθανότητες να δεις τις προσπάθειες που κάνεις εδώ
και πολύ καιρό να παίρνουν τη μορφή που
εσύ επιθυμείς. Θα έχεις τη στήριξη από τα
δικά σου άτομα, τα οποία φαίνεται πως σε
πιστεύουν αλλά και σε εμπιστεύονται.
Ζυγός: Μπορεί να βλέπεις ότι πολλά πράγματα δεν αλλάζουν όπως θα ήθελες, αλλά αυτό
δεν πρέπει να σε κάνει να απογοητεύεσαι και
να κλείνεσαι στον εαυτό σου. Πρέπει να έχεις
τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί αν κινηθείς με
εξυπνάδα θα τα καταφέρεις όλα πολύ καλά.
Φρόντισε να καλύψεις κενά του παρελθόντος
και να δώσεις τις καλύτερες λύσεις. Μπορείς
να ακούσεις την γνώμη των δικών σου ατόμων και να την εμπιστευτείς γιατί κάποιος
έξω από το δικό σου χώρο έχει καλύτερη και
ορθότερη κρίση από τη δική σου.
Σκορπιός: Πρέπει να δεις τι είναι πραγματικά
σημαντικό για εσένα και τι θα πρέπει να κρατήσεις στη ζωή σου. Πάρε ξανά στα χέρια σου
τις υποθέσεις εκείνες που στο παρελθόν μπορεί να τις θεωρούσες ότι δεν είχαν λύσεις.
Απόφυγε ενδεχόμενες τάσεις απομόνωσης
γιατί δεν σου κάνουν καθόλου καλό. Δείξε
μεγάλη προσοχή στο παρασκήνιο γιατί θα

γίνουν αποκαλύψεις που θα σε κάνουν να μείνεις με το στόμα ανοιχτό.
Τοξότης: Απόφυγε άτομα που σε κουράζουν
ψυχικά. Έχεις αρκετά προβλήματα δικά σου
και δε χρειάζεται να φορτώνεσαι και ξένες
σκοτούρες. Μίλησε με δικά σου άτομα για να
ανακαλύψεις τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που τον
τελευταίο καιρό πρέπει να τα συζητήσεις, για
να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις.
Αιγόκερως: Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας
θα σε κάνει δημιουργικό, αλλά και κάποιες
στιγμές νευρικό. Κάποιες στιγμές θα κινηθείς
με μεγάλες ταχύτητες και αυτό το ενδεχόμενο
εγκυμονεί την εκδοχή συγκρούσεων. Να είσαι
διαλλακτικός ακόμη και αν κινδυνεύουν να
ναυαγήσουν οι επιθυμίες σου.
Υδροχόος: Η δυναμικότητα θα είναι το χαρακτηριστικό της μέρας για εσένα. Θα σου
δοθούν πολλές ευκαιρίες να πραγματοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου. Μην κάνεις
καμία απερίσκεπτη κίνηση και στο τέλος θα
κερδίσεις αυτά που θέλεις. Η αυτοαπομόνωση δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για την
επίλυση των προβλημάτων σου.
Ιχθείς: Ρίξε τους τόνους και μη φτάνεις στα
άκρα. Προσπάθησε με ηρεμία και ψυχραιμία
να λύσεις τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έρθουν. Απόφυγε να εμπλακείς σε αντιπαραθέσεις και ειδικά για θέματα που δεν σε
αφορούν. Μια συζήτηση με δικά σου άτομα
θα σου έκανε καλό. Και αν ακόμη δεν είναι
διαθέσιμοι, φρόντισε να σκεφτείς μόνος σου
τις καλύτερες μεθόδους που θα μπορούσαν
να σου φέρουν θετικά αποτελέσματα.
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ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χοιρινό κότσι
σε αρωµατική µαρινάδα
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτοµα)
2 χοιρινά κότσια, 1.300 γρ. το καθένα, µε το κόκαλο και
την πέτσα
1 κ.γ. ξύσµα από λεµόνι, ακέρωτο
2 κ.σ. σόγια σος
1 κ.σ. τζίντζερ, σε σκόνη
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκοµµένες
2 κ.σ. φρέσκα µυρωδικά ανάµεικτα (ρίγανη, θυµάρι,
θρούµπι, δενδρολίβανο)
2 κ.σ. µέλι
2 κ.σ. µουστάρδα Dijon
500 ml µπίρα
2 φύλλα δάφνης
αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι
50 ml έ.π. ελαιόλαδο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ξεπλένουµε κάτω από άφθονο τρεχούµενο νερό τα
κότσια και τα στεγνώνουµε µε απορροφητικό χαρτί
κουζίνας. Με ένα κοφτερό µαχαίρι χαράσσουµε την
πέτσα κατά µήκος σε 5-6 τυχαία σηµεία.
Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το ξύσµα, τη σόγια, το τζίντζερ, το σκόρδο, τα µυρωδικά, το µέλι και τη µουστάρδα και µε τη βοήθεια ενός πινέλου αλείφουµε τα
κότσια. Τα περιχύνουµε µε την µπίρα και τα πασπαλίζουµε µε το αλάτι και το φρεσκοτριµµένο πιπέρι. Προσθέτουµε τα δαφνόφυλλα. Σκεπάζουµε το κρέας και το
αφήνουµε στο ψυγείο να µαριναριστεί όλο το βράδυ.
Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 170°C. Αφαιρούµε
τα κότσια από τη µαρινάδα και τα τοποθετούµε σε µια
γάστρα. Περιχύνουµε µε τη µαρινάδα και προσθέτουµε
το ελαιόλαδο. Σκεπάζουµε τη γάστρα µε το καπάκι της
και ψήνουµε για περίπου 3 ώρες. Τα τελευταία 15
λεπτά ξεσκεπάζουµε το φαγητό για να ροδοκοκκινίσει
το κρέας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 782 - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΜΗΜΑΝΕΟΛΑΙΑΣΣΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

9ΚΑΙ10ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:ΔΙΗΜΕΡΟΣΤΟΝΑΜΙΑΝΤΟ

Τ

ο Επαρχιακό Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ
Λευκωσίας-Κερύνειας διοργανώνει
ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
στον Κάτω Αμίαντο το Σαββατοκύριακο
9 – 10 Δεκεμβρίου 2017.

youth@sek.org.cy. Θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν έγκρισης της αίτησης θα ειδοποιείται ο
αιτητής και η πληρωμή θα γίνεται για
τον συνολικό αριθμό ατόμων στο
Οίκημα της ΣΕΚ (Λεωφ. Στροβόλου 11),
Δευτέρα με Παρασκευή 8:00-13:00 και
14:30-18:00 μέχρι την Παρασκευή 1
Δεκεμβρίου 2017.

Το διήμερο βασίζεται στους πυλώνες
της ψυχικής και σωματικής υγείας των
νέων, μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα
ψυχαγωγίας, βιωματικών εμπειριών
Υ.Γ. Έμπειροι νηπιαγωγοί θα απασχοκαι διασκέδασης. Η τιμή για συμμετοχή
λούν δημιουργικά μικρά παιδιά
στο διήμερο ανέρχεται στα 18 ευρώ ανά
άτομο (παιδιά 0-5 ετών
δωρεάν και 6-12 ετών
5ευρώ) και περιλαμβάνει
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΕΚ
διαμονή στα διαμερίσματα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
της ΣΕΚ στον Αμίαντο και
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
πλήρη διατροφή. To πρότα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
γραμμα θα περιλαμβάνει
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
σειρά δραστηριοτήτων και
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
σεμιναρίων. Η μοναδική
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
δραστηριότητα που θα
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422
χρεωθεί επιπρόσθετα, για
όσους την επιλέξουν, θα
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
είναι το σαφάρι με τετράΛευκωσία
90901402
τροχες.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι
την
Παρασκευή
20
Νοεμβρίου 2017, δια χειρός ή στο τηλεμοιότυπο
22518179 ή στο email

ΤΟΓΝΩΜΙΚΟ

Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωναγιαώραανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Η μοχθηρία και η
αδικία υπάρχουν
από πρόθεση και
όχι τυχαία ή κατά
λάθος.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΥΣΗSUDOCOU

ΚΕΝΤΡΑΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΗ(ΚΕΠ):Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888

ΤΟΠΙΚΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΠΑΑΟΚΛΕΜΕΣΟΥ
Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - Θ.Ο.Ι. Πύργου
Κ & Ε Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
ΛΕΝΑΣ Λεμςεσού - F.C INTERNATIONAL
ATE-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΠΑΕ Λόφου - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - Α.Ε. Τραχωνίου
Επόμενη αγωνιστική:
• Πέμπτη 2.11.2017 και ώρα 7.30-μ.μ.
Α.Ε.Κ Πολεμιδιων - Κ&Ε Τραχωνίου

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

• Παρασκευή 3.11.2017
Α.Ε. Τραχωνίου - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΕΝ
7.00 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣ. - ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου 7.00 μ.μ
F.C. INTERNATIONAL - Π & Σ Ζακακίου
7.45 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας - ΛΕΝΑΣ Λεμεσού 7.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΧΡ.ΜΗΝΑ Κορφής
7.30 μ.μ.
• Σάββατο 4.11.2017
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίοπυ Μάμα - ΠΑΕ Λόφου
2.30 μ.μ.
• Κυριακή 5.11.2017
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - Π&Σ Ζακακίου
11.00 π.μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς 2.30 μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακής 29 Οκτωβρίου 2017
έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλ 0 - 0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου 2 - 4
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΑΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 0 - 0
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
1-0
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΘΟΙ Καπέδων
0-4

ΕΝΙΑΙΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
6-2
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
4-0
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 1 - 4
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 4 - 1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΣΕΚΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ3ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

0-7

AEK KAΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

3-0

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0-5

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 3 - 0
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗΦΩΝΗ»
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΕΛ: Βγήκε λαβωμένος από το «Δασάκι»

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Λ

ύγισαν την σκληροτράχηλη Άσσια
και πέταξαν στον Όλυμπο τα
«Περιστέρια» της Αραδίππου, απολαμβάνοντας τη χαρά της κορυφής
μαζί με τον Οθέλλο που απόδρασε με
το διπλό από το Δάλι. Ισόπαλες
Καρμιώτισσα και ΑΣΙΛ, διατηρώντας
το αήτητο τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Η διοίκηση στηρίζει το Γ. Δώνη θεωρώντας
συλλογική την ευθύνη για την κατηφόρα.

• Τα ερωτηματικά εξακολουθούν να πλανώνται
πάνω από το «Πράσινο» στρατόπεδο

• Επίδειξη ισχύος από ΑΕΚ και Απόλλωνα,
φτιαγμένη από ατσάλι η «Μεγαλη Κυρία»

• ΑΕΛ: 2η συνεχόμενη νίκη και αισιοδοξία
με ψαλιδισμένα φτερά ο ΕΡΜΗΣ

Η

φαίστειο που σιγοβράζει ο ΑΠΟΕΛ
μετά το νέο στραβοπάτημα στο
«Δασάκι» της Άχας με τον ουραγό
Εθνικό. Η ομάδα συνέχισε τις άσχημες
εμφανίσεις της με τη διοίκηση να μην
αποδέχεται την παραίτηση του προπονητή Γιώργου Δώνη. Τεχνική ηγεσία και
διοίκηση δρομολογούν συγκεκριμένα
μέτρα για ταχείαν ανάκαμψη και επαναφορά της αγωνιστικής πειθαρχίας.

Το πρόσωπο
ΑΝΤΡΕ ΣΚΕΜΡΙ
Πανταχού
παρών, όργωσε το γήπεδο,
κέρδισε πέναλτι, έβαλε τέρμα
και με την
εμπειρία του
αποτέλεσε την
αιχμή του
δόρατος του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πέρασε
εύκολα το εμπόδιο της μαχητικής ΔΟΞΑΣ
ατενίζοντας την πρωταγωνιστική συνέχεια με αισιοδοξία. Στο προσφυγικό
στρατόπεδο αναζητούν τα αίτια της
διαλυμένης εικόνας του Α’ ημιχρόνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσφερε συγκινήσεις το ντέρμπυ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, αναδεικνύοντας
ωστόσο τις χτυπητές αδυναμίες των
δύο ομάδων. Επιπολαιότητα, έλλειψη
καθαρού μυαλού, προβληματική ανάπτυξη για το «Τριφύλλι». Επιθετικά
ελλείμματα για την ΑΝΟ η οποία ωστόσο διαθέτει ισχυρή σπονδυλική στήλη
που την καθιστά αήττητη για 10η συνεχόμενη αγωνιστική.
Καθοριστικής σημασίας τρίποντο για

Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

την ΑΕΛ η οποία μπήκε για τα καλά σε
τροχιά ανάκαμψης. Πέτυχε τη 2η συνεχόμενη νίκη της πιάνοντας την Πάφο
στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας.
Προβληματική για άλλη μια φορά η
εμφάνιση του ΕΡΜΗ, ανησυχώντας
βαθύτατα τεχνική ηγεσία και διοίκηση.
Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα μοιράσθηκαν βαθμούς και εντυπώσεις.

Ο ΑΡΗΣ έκλεψε πολύτιμο βαθμό στο
Παφιακό.
4ο συνεχόμενο τρίποντο για την ΑΕΚ η
οποία απολαμβάνει τη μοναξιά της
κορυφής. Το στενό σκόρ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του
αγώνα όπου η ομάδα του Ι. Ιδιάκεθ ήταν
ανώτερη της ΑΛΚΗΣ σ’ όλους τους
τομείς. Απέδειξε ότι έχει βάθος και αξιόλογο υλικό ικανό να πρωταγωνιστήσει.
Η ΑΛΚΗ έπαιξε συγκροτημένα αλλά υπέκυψε στον ανώτεο αντίπαλο της.
Με το σπαθί του πήρε τον βαθμό της
ισοπαλίας η ΑΧΝΑ, κερδίζοντας τις
εντυπώσεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.
Απέδειξε ότι έχει τα φόντα να παλέψει
για να αποκολληθεί από τον βυθό.

• Το Παρασκευοσαββατοκυρίακο
7 Νοεμβρίου δεν θα διεξαχθούν
αγώνες πρωταθλήματος λόγω
των διεθνών υποχρεώσεων
της Εθνικής Κύπρου

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15

1

Ανόρθωση και Ομόνοια έχουν σημαντικές αδυναμίες οι οποίες αν
δεν καλυφθούν έως το τέλος του Α’ γύρου, θα τους επιφέρουν
δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια.

2

Η ΑΕΚ και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έχουν βάθος και στέρεες βάσεις που θα
τις βοηθήσουν να κρατηθούν ψηλά, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση του τίτλου.
Ο ΑΠΟΕΛ χαραχτηρίζεται από τρανταχτά αγωνιστικά ελλείμματα
τα οποία αν δεν εξαλείψει σύντομα, θα βρεθεί προ δυσμενέστατων
εκπλήξεων.

3

Π

έρασε και το εμπόδιο του Ύψωνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

σκαρφαλώνοντας στην κορυφή ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ονήσιλλος. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη
της ΜΕΑΠ που την κρατεί σε απόσταση
αναπνοής από την πρωτοπόρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ: ΠΡΩΤΗ
ΚΑΙ ΑΗΤΤΗΤΗ

Φ

ιγουράρει στην κορυφή η ΟΜΟΝΟΙΑ
Ψευδά μόνη και αήττητη. Οδυνηρή

εντός

έδρας

ήττα

για

τη

Δόξα

Παλιομετόχου η οποία εκτοπίσθηκε από
το ρετιρέ. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες
για Κούρρη, Εληά και Ελπίδα. Οι δύο
πρώτες διατηρούνται σε απόσταση
βολής από την κορυφή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Απέδωσαν οι αγώνες των Συντεχνιών
στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ο Ελληνισμός ενωμένος μεγαλουργεί

• Οι εργαζόμενοι ενέκριναν ομόφωνα τη μεσολαβητική πρόταση

Σ

ύγχρονα μηνύματα
εθνικής επετείου OXI.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ πρόεδρος Ελληνικής
Δημοκρατίας μετά την μεγαλειώδη στρατιωτική
παρέλαση στην Θεσσαλονίκη
Το πάνδημο “ΟΧΙ”, που αντέταξαν οι Έλληνες στον
ιταμό εισβολέα την 28η Οκτωβρίου 1940, είναι το
διαχρονικό “ΟΧΙ” σε καθέναν που επιβουλεύεται τα
σύνορά μας, την εδαφική μας ακεραιότητα και την
εθνική μας κυριαρχία. Ένα “ΟΧΙ” που μετατρέπεται,
αυτομάτως, στο επίσης διαχρονικό “ΝΑΙ” στην Ειρήνη, στην Δημοκρατία, στην Δικαιοσύνη και στα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ιδίως δε σ' εκείνα
που εμπεδώνουν τις αρχές και τις αξίες της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Απευθυνόμενος στον πιλότο του μαχητικού αεροσκάφους, που, με τους εντυπωσιακούς του ελιγμούς
πάνω από τον χώρο της παρέλασης, καθήλωσε τους
Θεσσαλονικείς, υπογράμμισε: «Κύριε Επισμηναγέ τα
φτερά σας, τα φτερά της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, στέλνουν παντού το μήνυμα του Ανθρωπισμού και της Ειρήνης. Στέλνουν όμως, σε κάθε ιταμό
εισβολέα, και το διαχρονικό μήνυμα των Προγόνων
μας: «Μολών λαβέ». Το Έθνος μας είναι υπερήφανο
για σας. Και η Παναγία, η Υπέρμαχος Στρατηγός, να
σας συνοδεύει στις πτήσεις σας».
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την παρέλαση μπροστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Λευκωσία
Όταν ο Ελληνισμός είναι ενωμένος γράφει ιστορία.
Όταν ο Ελληνισμός είναι διχασμένος το μόνο που
καταγράφεται είναι καταστροφές και όλεθρος.
Αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε από την ημέρα,
αν θέλουμε πραγματικά να την τιμήσουμε, είναι επιτέλους να ενώσουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τα όσα η τουρκική αδιαλλαξία προκαλεί και να
ανατρέψουμε την απαράδεκτη επικρατούσα κατάσταση.

26o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)

Σ

ήμερα Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 10:00
πραγματοποιείται στο μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο το 26ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟΣΕΚ), της μεγαλύτερης συντεχνίας στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Θα παραστούν και θα
απευθύνουν χαιρετισμό,
γ.γ ΣΕΚ και υπουργό
ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Οικονομικών
Μάτσας και ο Υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

√ Χαιρετισμοί από

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριο είναι:
• Αποκρατικοποίηση/Μετοχοποίηση ΑΤΗΚ (Cyta)
• Συμφωνία πλαίσιο 2015 – 2018
• Εκσυγχρονισμός Cyta
• Βιωσιμότητα Cyta UK και Cyta Hellas
• Σύστημα Προαγωγών
• Ψηφιοποίηση στη ζωή των Τηλεπικοινωνιακών
Οργανισμών και Εργαζομένων
Το 26ον Συνέδριο θα είναι και εκλογικό. Θα εκλεγεί η
νέα ηγεσία της οργάνωσης για την επόμενη τετραετία, 2017-2021.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Τ

ο παγκύπριο συμβούλιο των
αντιπροσώπων των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ ενέκρινε
ομόφωνα την πρόταση του υπουργείου Εργασίας με την οποία γίνεται επιστροφή 2% στο ταμείο προνοίας ενώ δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για συνομολόγηση ενιαίας συλλογικής σύμβασης και ενιαίου μισθολογίου.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 25
Οκτωβρίου 2017 σε Παγκύπρια
Σύσκεψη των Κλαδικών Συμβουλίων των τριών συντεχνιών που
πραγματοποιήθηκε στη ΣΕΚ, τέθηκε προς ενημέρωση μεσολαβητική
πρόταση που υποβλήθηκε από το
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας, για επίλυση
της εργατικής διαφοράς με την
Σ.Κ.Τ. που προέκυψε μετά την
παραβίαση από πλευράς εργοδότη

της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας
Ορισμένης Διάρκειας.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση η
μεσολαβητική πρόταση που θα
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος
της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας

√ Εφαρμόζεται
η συμφωνία-πλαίσιο
του 2014
Ορισμένης Διάρκειας ημερομηνίας
31.01.2014, κρίθηκε ως απόλυτα
ικανοποιητική και έγινε ομόφωνα
αποδεκτή.
Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω εξέλιξης , τα Παγκύπρια Κλαδικά Συμβούλια των Συντεχνιών αποφάσισαν να εισηγηθούν την υπερψήφιση και έγκριση της πρότασης του

υπουργείου και από τις Γενικές
Συνελεύσεις των Μελών στις οποίες θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση.
Με βάση την πρόταση παραχωρείται 2% στο Ταμείο Προνοίας, ενώ
ταυτόχρονα καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία,
κάτω από την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας, θα υπάρξει
κατάληξη για τη συνομολόγηση
ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης, ενιαίο μισθολόγιο και άλλα εκκρεμούντα οικονομικά θέματα.
Ο γγ της ΟΥΙΚ - ΣΕΚ Ελισαίος
Μιχαήλ δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» πως μέσα από την εργασιακή ειρήνη ο Συνεργατισμός θα
πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή πολιτικών προς όφελος των
εργαζομένων και της κοινωνίας
γενικότερα.

Να ενδυναμωθεί η δυνατότητα παρέμβασης των συνδικάτων

Η

υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης σε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου
στις Βρυξέλλες.
Στη συνεδρία συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα που αφορούν την
αναβάθμιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, την ενίσχυση της
κοινωνικής επάρκειας της ΕΕ,
καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν την απόσπαση εργαζομένων,
την συμφιλίωση εργασίας και

www.sek.org.cy,

οικογένειας και την κοινωνική
προστασία. Παράλληλα δόθηκε
έμφαση στην ακόμη μεγαλύτερη
ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου και στην επέκταση του ρόλου
και της εφαρμογής των συμφω-

• Ο γγ της ΣΕΚ
στην εκτελεστική επιτροπή
της ETUC
νιών πλαισίου όπως επίσης και η
ενίσχυση της δυνατότητας για
περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη
των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
ο οποίος εκπροσωπεί τη ΣΕΚ στην
εκτελεστική της ETUC, σε δηλώσεις
του κατέδειξε πως η αλληλεγγύη
ανάμεσα στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές για επέκταση των πολιτικών που απαιτούνται για ενίσχυση
του Κοινωνικού κράτους και ενδυνάμωση της παρεμβατικής δυνατότητα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων να αποτρέπουν
πολιτικές με αρνητικό αντίκτυπο
στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

www.oho-sek.org.cy

