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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Θ

ερμή έκκληση προς τους
υποψηφίους προέδρους
να αφήσουν εκτός προεκλογικών αντιπαραθέσεων το θέμα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
απευθύνει η ΣΕΚ. Η ΣΕΚ καλεί
τους υποψηφίους να παραμείνουν με λόγια και με έργα αταλάντευτα στοχοπροσηλωμένοι
στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.
Θεωρούμε σοφό και ωφέλιμο
για τον τόπο, η επιχειρηματο-

ΣΕΚ προς υποψηφίους:

Θωρακίστε το Γε.Σ.Υ αποφύγετε τις στείρες αντιπαραθέσεις
λογία για το μείζον θέμα της
Υγείας να περιορισθεί αυστηρά στην αναγκαιότητα βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και στην καλύτερη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέχρι την εφαρμογή

του Γε.Σ.Υ. Ζητούμε, τέλος, από
τους υποψηφίους και τα επιτελεία τους να κωφεύσουν
στις σειρήνες των κάθε λογής
ιδιοτελών συμφερόντων που
επιχειρούν να υποσκάψουν την
ομαλή πορεία του Γε.Σ.Υ, έτσι

ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η πλήρης εφαρμογή του.
Η ΣΕΚ ξεκινά σύντομα εκστρατεία ενημέρωσης των μελών
της και της κοινωνίας γενικότερα, για το περιεχόμενο και τη
λειτουργία του Γε.Σ.Υ μέσω

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2971
TIMH 0.70€

κυκλοφορίας πληροφοριακού
υλικού στους χώρους εργασίας
και στα Σωματεία της υπαίθρου,
αναδεικνύοντας τη
σημασία υλοποίησης του μέγιστου κοινωνικού στόχου για
εφαρμογή του Σχεδίου, στη
βάση των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων και του
μονοασφαλιστικού, καθολικού
και αλληλέγγυου χαραχτήρα
του.

• Κάθετη αντίθεση στην αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ

Εργατική διαφορά
ταλανίζει την ΑΗΚ

ΟΧΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ
ΖΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
4 Μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός της ΑΤΗΚ και η διατήρηση του δημόσιου χαραχτήρα της

Α

26ο Παγκύπριο Συνέδριο ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ -ΣΕΚ)

περγιακά μέτρα εξήγγειλαν οι
συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού
ξεκινώντας με προειδοποιητική δίωρη
στάση εργασίας αύριο Πέμπτη.

Σελ. 3

Στα γαλάζια επαγγέλματα
ανήκει το μέλλον

Σ

τα αμέσως επόμενα χρόνια ένας
στους δέκα εργαζόμενους θα εργοδοτείται στα γαλάζια επαγγέλματα.
Το 2026 στην Κύπρο προβλέπεται ότι
η συνολική απασχόληση στον τομέα
της Γαλάζιας Οικονομίας θα ξεπεράσει τις σαράντα χιλιάδες.
Σελ. 11

Η

ΟΗΟ και η ΕΠΟΕΤ με ενιαία φωνή
υπό την σημαία της ΣΕΚ λένε βροντερό όχι σε αποφάσεις, ενέργειες ή
και παραλείψεις που δυνατόν να οδηγήσουν στην απαξίωση νευραλγικών
οργανισμών κοινής ωφέλειας όπως η
ΑΤΗΚ [Cyta].
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλαν
σύσσωμοι οι σύνεδροι που συμμετείχαν στο συνέδριο της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟΣΕΚ] που πραγματοποιήθηκε την 1η
Νοεμβρίου 2017 στο μέγαρο της ΣΕΚ,
διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να
συναινέσουν σε λογικές και πολιτικές
που ισοδυναμούν με εκπτώσεις ζωτικών συμφερόντων του τόπου.
Οι σύνεδροι εξέφρασαν την απογοήτευση τους γιατί η κυβέρνηση συνεχί-

ζει την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
της ΑΤΗΚ (Cyta) με ετοιμασία νέου
νομοσχεδίου, παρόλο που οι αριθμοί
της οικονομίας βελτιώνονται μέρα με
τη μέρα.

Οι ηγεσίες της ΣΕΚ, της ΟΗΟ και της
ΕΠΟΕΤ επέκριναν την κυβέρνηση για
ενέργειες που αφήνουν την ΑΤΗΚ πίσω
από τον ανταγωνισμό, τη στιγμή που
διεξάγεται διάλογος για εκσυγχρονισμό του οργανισμού.
Σελ. 8, 16

Επείγει η ψήφιση νόμου για Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Η

απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και των
εργασιακών σχέσεων δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ούτε χθεσινό ή προχθεσινό. Στην ανατολή της
δεκαετίας του 1990, στην αρχή δειλά και ύστερα πιο
φανερά, οι εργοδοτικές οργανώσεις έκαμναν αγώνα
να περιορίσουν την ισχύ και την ωφελιμότητα των
συλλογικών συμβάσεων εισάγοντας στην αγορά
εργασίας τα ατομικά συμβόλαια. Στην πορεία του
χρόνου βιώσαμε μια σοβαρή απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων η οποία κορυφώθηκε την εποχή της
οικονομικής κρίσης.

απορρύθμιση.

Η αύξηση της αδήλωτης εργασίας, οι παραβιάσεις
των συλλογικών συμβάσεων, η μη εφαρμογή των
υπουργικών διαταγμάτων για τον κατώτατο μισθό,
οι μισθοί πείνας και φτώχιας που καταβάλλονται σε
ανοργάνωτους εργαζομένους, συνέβαλαν στην

σίας είναι να ελέγξει σε χώρους εργασίας την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την
υλοποίηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών που
προβλέπονται σε 29 συνολικά νομοθεσίες, επιβάλλοντας αυξημένα και αποτρεπτικά διοικητικά πρόστι-

Σήμερα για διόρθωση αυτής της κατάστασης, η
κυβέρνηση κατάθεσε στη βουλή από τον Ιούνιο του
2017, (με τη σύμφωνο γνώμη των κοινωνικών εταίρων), νομοσχέδιο που προνοεί τη δημιουργία Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Στόχος αυτής της Υπηρε-

• Να τερματισθεί τάχιστα η απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας – Ο λόγος στη Bουλή

μα σε όσους με τις παρανομίες τους συμβάλλουν
στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Πρόστιμα
σε όλους εκείνους που δεν σέβονται τον κόπο και τον
μόχθο των εργαζομένων και συνειδητά υποαμείβουν
τη δουλειά που παράγουν.
Η ΣΕΚ καλεί τη βουλή να ψηφίσει τάχιστα τη συγκεκριμένη νομοθεσία, ώστε έγκαιρα να στελεχωθεί
επαρκώς η νέα Υπηρεσία και να αρχίσει το τεράστιο
έργο που καλείται να διεκπεραιώσει. Η έγκριση της
συγκεκριμένης νομοθεσίας αποτελεί σοβαρό προαπαιτούμενο για τη σωστή εφαρμογή των όσων έχουν
αποφασιστεί για πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Αναμένουμε από την πολιτεία να λύσει τάχιστα το
συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί ξεπεράσαμε κατά πολύ
τη δωδεκάτη.

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

Πολιτικός πολιτισμός με φόντο τις προεδρικές εκλογές

νωμένοι οι εργαζόμενοι μπορούν να πετύχουν
τις δίκαιες διεκδικήσεις τους
Αυτό απέδειξε η πρόσφατη περίπτωση της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και όχι μόνον

Ρ

ιζικές αλλαγές χρήζει το κράτος για να ορθοποδήσει
Η μεταρρύθμιση του δημοσίου δεν μπορεί να
περιμένει άλλο, ας το καταλάβουν οι κομματικοί
φορείς

*

Γ

αλάζια οικονομία και ευοίωνες προοπτικές
ανάπτυξης πάνε πακέτο
Ευτυχώς η πολιτεία άρχισε να προωθεί τέτοιες
πολιτικές τις οποίες η ΣΕΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα

*

Α
*

ισιόδοξα μηνύματα εκπέμπει η έγκριση του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Ευθύνη των πολιτικών ηγετών να ωθήσουν την
ΕΕ προς μία ελπιδοφόρα πορεία

Τ

σιμεντώνεται σιγά- σιγά η εργατική ειρήνη στην
οικοδομική βιομηχανία
Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν οι εργοδότες
για σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων, τόσο
το καλύτερο για όλους

*

Ι

Μ

ε πολλή θλίψη διαπιστώνουμε
πως μεσούντος του προεκλογικού αγώνα, ο πολιτικός πολιτισμός στον τόπο μας δέχεται ισχυρά πλήγματα. Στις πλείστες περιπτώσεις βλέπουμε τους πολιτικούς αντιπάλους, αντί τεκμηριωμένου λόγου, να επιχειρούν χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτή η
κατάσταση ανησυχεί εντονότατα
τους πολίτες οι οποίοι μετά την
οικονομική τραγωδία για την
οποία μέγιστη ευθύνη φέρει το
πολιτικοκομματικό σύστημα, θα
ανέμεναν περισσότερη υπεθυνότητα και πειστικό λόγο από τα επιτελεία των υποψηφίων για την προεδρία. Σε καίρια κοινωνικοοικονομικά θέματα, οι πλείστες τοποθετήσεις τους, ηχούν σαν ανέκδοτο
καθώς ξεχνούν ότι με τις πολιτικές
τους πράξεις ή παραλείψεις βύθισαν στην απελπισία χιλιάδες

κανοποίηση συνδικάτων για την έγκριση του
Ευρωπαϊκου Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Αυτό που απομένει τώρα είναι η υλοποίηση των
προνοιών του

*
*

ρεμη δύναμη η ΕΠΟΕΤ [ ΟΗΟ – ΣΕΚ] με πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της ΑΤΗΚ
Το απέδειξε το πρόσφατο συνέδριο της, το
αποτυπώνει η αξιόπιστη και υπεύθυνη δράση

Η

της

Φ

τώχεια και εξαθλίωση δεν εξέλιπαν από την
Κύπρο του 2017
Πόροι της εκδηλούμενης ανάπτυξης να πάνε σε
έργα ουσίας και όχι βιτρίνας

Ω

*

ρα στήριξης των χαμηλοσυνατξιούχων από τα
πλεονάσματα του κρατικού προυπολογισμού
Το οφείλουμε στην τιμημένη Τρίτη Ηλικία

Ν

οσεί βαθύτατα ο πυλώνας της Υγείας στην
Κύπρο
Αλλοίμονο σε όποιον επιχειρήσει, καμουφλαρισμένα ή μη, να εμποδίσει την υλοποίησητου
Γε.Σ.Υ

*

Η

πίττα του Κυπριακού Τουρισμού μεγαλώνει
σημαντικά
Οι ξενοδόχοι οφείλουν να δουν με θετικό μάτι
τις εισηγήσεις για να αποκτήσει το τουριστικό
προιόν ευδιάκριτη ταυτότητα με αιχμή το ντόπιο
εργατικό δυναμικό.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

δες, ιδεοληπτικές προσεγγίσεις και
ιδιοτελή συμφέροντα.

Εν μέσω αυτής της απογοητευτικής
εικόνας, θα θέλαμεν να εκφράσουμε στην πολιτική ηγεσία την κραυγή αγωνίας μας για το αύριο. Διαμηνύουμε στους υποψηφίους ότι
έχουν υποχρέωση να σεβασθούν
τους πολίτες διατυπώνοντας
θέσεις τεκμηριωμένες και υποσχέσεις υλοποιήσιμες.

Σε τούτη τη δύσκολη συγκυρία που
διερχόμαστε ως χώρα και ως λαός,
καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις
και όλοι οι υποψήφιοι να προστατεύσουν όλως ιδιαιτέρως την
Κυπριακή οικονομία και να περιορίσουν την παραφιλολογία και την
κινδυλογία γύρω από τα οικονομικά δρώμενα. Η Κυπριακή οικονομία
– παρά την πρόοδο των τελευταίων μηνών – εξακολουθεί να βρίσκεται σε εύθραστο, κρίσιμο και
οριακό σημείο. Γιαυτό, πρέπει να
τύχει σεβασμού και όχι να πέσει

Στέλλουμε στα προεκλογικά επιτελεία το μήνυμα πώς η χώρα δεν
έχει ανάγκη ούτε τους επικοινωνιακούς μάγους, ούτε τους κάθε
λογής λαϊκιστές που κύρια έγνοια

3 Οι σχέσεις με την Ελλάδα να διαφυλαχθούν σαν κόρη οφθαλμού
διατηρώντας στον μέγιστο βαθμό
την λαϊκή ομοψυχία και την εθνική
ενότητα.

• Η χώρα δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακούς μάγους
αλλά από αξιόπιστους πολιτικούς με τεκμηριωμένες θέσεις
στα καίρια ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Κ

ρίκος αδύνατος για το πολιτικό σύστημα θεωρείται ο πολιτικός πολιτισμός
Ώρα να ενδυναμωθεί ποικιλοτρόπως μεσούσης
της προεκλογικής περιόδου

δότες. Κοντολογίς, φρονούμεν ότι
σε μια χώρα που θέλει να λέγεται
Ευρωπαϊκή, δεν αρμόζει το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού το
οποίο βιώνουμε αυτή την περίοδο,
με φόντο τις προεδρικές εκλογές
του Ιανουαρίου 2018.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

*

• Οι πολίτες προσδοκούν να δούν γενναίους πολιτικούς
που να στηρίξουν την προεκλογική τους εκστρατεία σε αρχές
που να εξυπηρετούν το δημόσιο κι εθνικό συμφέρον

xenis.xenofontos@sek.org.cy

συμπολίτες μας εξαποστέλλοντας
τη νέα γενιά στην ανεργία και την
περιθωροποίηση. Στο Εθνικό Θέμα,
οι αλληλοκατηγορίες δίνουν και
παίρνουν περιστρεφόμενες γύρω
από το δίπτυχο, μειοδότης – προδότης, κάτι που δεν μας τιμά ως
χώρα και ως λαό.
Με την κορύφωση του προεκλογικού αγώνα ο λαός προσδοκεί να
δεί αναστροφή αυτής της πορείας.
Θέλει να δεί ηγέτες και στελέχη που
να προτάσσουν θέσεις με πειστικά
επιχειρήματα, προάγοντας το
εθνικό και κοινωνικό συμφέρον. Η
πατρίδα αιμορραγεί κοινωνικά κι
εθνικά. Η φτώχεια είναι εδώ την
ώρα που κάποιοι τρώνε με χρυσά
κουτάλια. Ο εισβολέας αποθρασύνεται μέρα με την μέρα την ώρα
που οι κομματικές αναθυμιάσεις
δηλητηριάζουν το πολιτικό τοπίο,
χωρίζοντας, ηθελημένα ή όχι, τον
πληθυσμό σε πατριώτες και προ-

τους είναι η παραπληροφόρηση
των ψηφοφόρων με εύηχα συνθήματα.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΡΙΩΝ
Ζητούμεν λοιπόν από τους υποψηφίους και τα στελέχη τους να
αλλάξουν ρότα έστω και τώρα,
προτού απαξιωθούν πλήρως στη
συνείδηση των πολιτών αναβαθμίζοντας το επίπεδο της προεκλογικής εκστρατείας σε όλα τα επίπεδα. Επιπρόσθετα, τους καλούμεν
να συνάψουν άτυπη συμφωνία
κυρίων προσεγγίζοντας στο ελάχιστο τρεις βασικές παραμέτρους
που άπτονται των ζωτικών συμφερόντων του τόπου:

1

Το Κυπριακό να μην τύχει της
παραμικρής εκμετάλλευσης προς
άγραν ψήφων

2

Η οικονομία που κινείται σε
πορεία ανάκαμψης, να αντιμετωπισθεί χωρίς κομματικές παρωπί-

θύμα προεκλογικών σκοπιμοτήτων
και κομματικών ακροτήτων.
Πέραν τούτου, οι υποψήφιοι και οι
επιτελείς τους καλό θα είναι να
θέσουν ενώπιον των πολιτών
ξεκάθαρες θέσεις που θα στοχεύουν στο ξερίζωμα του δίδυμου
διαπλοκή - διαφθορά σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πολιτικός
λόγος των υποψηφίων αλλά και
των κομμάτων που τους στηρίζουν, θα είναι κενός περιεχομένου.
Το δε αποτέλεσμα θα είναι τραγικό : Η κοινωνία των πολιτών και
ιδίως οι νεολαίοι μας όχι μόνον θα
αδιαφορήσουν για τις Εκλογές
αλλά και θα περιφρονήσουν πλήρως την ιδέα της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. Αυτή η κατάληξη
θα είναι ό,τι τραγικότερο μπορεί
να συμβεί σε μια αιμάσσουσα
χώρα που αγωνίζεται για την
φυσική κι εθνική της επιβίωση.

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11/2017
Η σύναξις των αρχιστρ. Μιχαήλ &
Γαβριήλ και λοιπών ασωμάτων
δυνάμεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017
Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου,
Τερτίου, αποστ., Αρσενίου Καππαδόκου

ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11/2017
Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου μ.,
Στεφανίδος μ., Θεοδώρου Στουδίτου.

Νεκταρίου Αιγίνης Ονησιφόρου &
Πορφυρίου μ. Ματρώνης & Θεοκτίστης 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
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017
Ιωάννου του Ελεήμονος, Νείλου
και Μαρτίνου οσίων, Σάββα και
Νικολάου νεομαρτύρων.
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11/2017
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Ανθούσης
ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
Φιλίππου απ., Γρηγορίου Παλαμά, Ευφημανού του κυπρίου,
Κων/νου Υδραίου νεομάρτ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Απεργιακές κινητοποιήσεις εξήγγειλαν
οι συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μέχρι το 2060 ένας
στους δυο εργαζόμενους
θα είναι ηλικιωμένος

Σ

ε εφιάλτη, εξελίσσεται για τη μελλοντική πορεία
της Ευρώπης η φθίνουσα πορεία του ρυθμού των
γεννήσεων.
«Στο ρολόι ενός έθνους η δημογραφία είναι ο κοντός
δείκτης» Έτσι έλεγε ο σπουδαίος Γάλλος δημογράφος Alfred Sauvy θέλοντας να δείξει ότι, ακόμα κι αν
η δημογραφική κατάρρευση έρχεται
πάντα κατόπιν μιας οικονομικής ή
κοινωνικής κρίσης, η δημογραφία
είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης
ακμής ή παρακμής μιας κοινωνίας.
Η γερασμένη Ευρώπη του 21ου
αιώνα δε μπορεί πλέον να διεκδικήΤης Δέσποινας σει μια θέση τόσο σημαντική όσο
Ησαΐα
αυτή που κατείχε τον 20ο αιώνα στο
Γρ. Τμήματος
διεθνή στίβο αφού στα περισσότεΕργαζομένων
ρα κράτη μέλη της ΕΕ ο μέσος όρος
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy παιδιών ανά οικογένεια είναι ιδιαί-

√ Ένας πληθυσμός έχει καλή γεννητικότητα
μόνο αν διαθέτει υποδομές πολύ φιλικές
προς το παιδί και αν ένα κράτος δίδει
την απαιτούμενη βαρύτητα στην εφαρμογή
του νόμου για τη μητρότητα, την παροχή
πληρωμένης γονικής άδειας
αλλά και άδειας πατρότητας
τερα μικρός καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 1,5 ενώ ο
μέσος όρος αναπλήρωσης του πληθυσμού είναι
πολύ υψηλότερος, (2.10).
Τα στοιχείο αυτό συνηγορεί στη δυσοίωνη πρόβλεψη, ότι μέχρι το 2060 ένας στους δύο εργαζόμενους
θα είναι ηλικιωμένος. Μόνο όταν μπορέσουμε να
κάνουμε εικόνα αυτό το ενδεχόμενο, τότε ίσως
κατορθώσει η πολιτεία να αφυπνιστεί.
Διαχρονική θέση του Κινήματος της ΣΕΚ είναι πως η
λύση στο δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να αναζητηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο της επανασύστασης
των κοινωνικών δομών και της δημιουργίας ενός
πλέγματος που θα εγγυάται στον Κύπριο πολίτη ένα
αποδεκτό επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Οι πολιτικές για την προστασία της οικογένειας
αποτελούν τη βάση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων. Μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές,
μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός
κατήφορος, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι
δραματικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού,
να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και να
διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στην αγορά
εργασίας, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειες λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για την προστασία της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές
άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, ενισχύοντας οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για
τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίουμάθησης για γονείς
που σταμάτησαν ναεργάζονται εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Ας υπενθυμίσουμε τη γλαφυρή επισήμανση τεχνοκρατών, όταν επισκέφθηκαν την Κύπρο για να μας
διαφωτίσουν για το ζήτημα της δημογραφίας:
Χαρακτήρισαν το επίδομα τέκνου επίδομα για καραμέλες. Με τέτοια επιδόματα και με ένα μοντέλο
μισθού των 500 και 600 ευρώ η τεκνοποίηση θα είναι
στην πορεία όνειρο απατηλό και η κοινωνία γερόντων θα είναι πια μια στυγνή πραγματικότητα.

Σ

ύσσωμες οι συντεχνίες της
Αρχής Ηλεκτρισμού αποφάσισαν την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων διεκδικώντας επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων που αφορούν αιτήματα του
προσωπικού αλλά και την λειτουργία του οργανισμού.
Ο χορός των κινητοποιήσεων
ανοίγει αύριο Πέμπτη 9/11/2017
με δίωρη προειδοποιητική στάση
εργασίας από τις 07:00-09:00 σε
όλους τους χώρους εργασίας και
συνεχίζεται
την
μεθεπόμενη
Πέμπτη 16/11/2017 με 24ωρη
απεργία.
Σε κοινή ανακοίνωση τους οι
συντεχνίες της ΑΗΚ τονίζουν πως
η περαιτέρω κλιμάκωση των
μέτρων θα εξεταστεί μετά την
24ωρη απεργία. Επιπροσθέτως :

• Επικρίνουν τις μεθοδεύσεις του
Υπουργείου Ενέργειας για αποδόμηση της ΑΗΚ με πρόφαση τη

• Αύριο Πέμπτη προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας
• 24ωρη απεργία στις 16
του τρέχοντος μηνός
δημιουργία νέου μοντέλου Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3

των δημιουργούμενων νέων αναγκών, προς επανάκτηση της λειτουργικής του ικανότητας.
• Υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα αποκατάστασης των μισθών
των εργαζομένων και των συντάξεων των συνταξιούχων της ΑΗΚ
από τη δυσβάστακτες μειώσεις
που επιβλήθηκαν από την 1η
Σεπτεμβρίου 2011 και οι οποίες
συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

• Τονίζουν την
ανάγκη για άμεση
και πλήρη στελέχωση του Οργανισμού, στη βάση
της
Οργανικής
Διάρθρωσης και

Να τεθούν πολιτικοί στόχοι που να εναρμονίζονται
με τις προοπτικές στην αγορά εργασίας

Μ

ε αφορμή την πρόσφατη μελέτη της ΑνΑΔ στην οποία προδιαγραφονται οι ανάγκες της
απασχόλησης, η ΣΕΚ θεωρεί πως
θα πρέπει να τεθούν άμεσα πολιτικοί στόχοι οι οποίοι να εναρμονιζονται με τις προκλήσεις και
προοπτικές στην αγορά εργασίας.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Ματσας
δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
πως οι στόχοι αυτοί μεταξύ άλλων
θα πρέπει να:

1.

Καθορίζουν μια ολοκληρωμένη

στρατηγική απασχόλησης μέσα
από την οποία θα προωθηθεί η
έγκαιρη και επαρκής προετοιμασία
του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού για ένταξη ή επανένταξη στην
αγορά εργασίας

2.Ενισχύουν

την καινοτομία και
την επιχειρηματικότητα ανάμεσα
στους νέους.

3. Να υπάρξει μεγαλύτερη στόχευση και ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε
να μπορεί να ανταποκρίνεται με

μεγαλύτερη επάρκεια στην καθοδήγηση των νέων.

4.

Στοχεύουν διασύνδεση του

εκπαιδευτικού συστήματος και
των προγραμμάτων κατάρτισης
και επιμόρφωσης με τις προαναφερόμενες αναγκες στην αγορά
εργασίας.
Σημειώνεται πως η ΑνΑΔ έχει διενεργήσει και μελέτη για τις προοπτικές στην γαλάζια οικονομία.

Άρχισαν οι αιτήσεις για το τιμητικό επίδομα μάνας

Α

πό Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, μπορούν οι δικαιούχες μητέρες να
υποβάλουν αίτηση για το τιμητικό
επίδομα μάνας.

μέχρι €32.667 για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €49.000 σε περίπτωση
ζεύγους, οι οποίες χρειάζεται να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν

Ποιες δικαιούνται:
Βάσει της απόφασης της Κυβέρνησης, το τιμητικό επίδομα πολύτεκνης μάνας θα παρέχεται στη βάση
εισοδηματικών κριτηρίων, σε
πολύτεκνες μητέρες, που έχουν
δηλαδή τέσσερα ή περισσότερα
παιδιά, των οποίων όλα τα παιδιά
είναι άνω των 18 ετών και δεν
λαμβάνουν πλέον επίδομα τέκνου ή
ΕΕΕ για κάποιο από τα παιδιά
τους.
Σύμφωνα με το Σχέδιο, το επίδομα
θα παραχωρείται στις πολύτεκνες
μάνες, οι οποίες:
• (α) είτε είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων
με Χαμηλά Εισοδήματα (χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν την
λεγόμενη μικρή επιταγή), στις
οποίες θα καταβληθεί χωρίς να
χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση,
• (β) είτε είναι συνταξιούχοι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (χαμηλοσυνταξιούχοι
που λαμβάνουν ΕΕΕ), στις οποίες
θα καταβληθεί χωρίς να χρειαστεί
να υποβάλουν αίτηση,
• (γ) είτε έχουν ετήσιο εισόδημα

√ Το ύψος καθορίζεται βάσει
οικονομικών κριτηρίων

στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το έντυπο αίτησης.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ως ακολούθως:
• €300 στις κατηγορίες (α) και (β)
ανωτέρω και σε όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν ετήσιο εισόδημα
μέχρι €10.323 για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €15.485 σε περίπτωση
ζεύγους,
• €150 σε όσες εκ της κατηγορίας
(γ) έχουν ετήσιο εισόδημα από
€10.323 μέχρι €13.000 για μονήρες

πρόσωπο ή από €15.485 μέχρι
€19.500 σε περίπτωση ζεύγους,
και
• €100 σε όσες εκ της κατηγορίας
(γ) έχουν ετήσιο εισόδημα από
€13.001 μέχρι €32.667 για μονήρες
πρόσωπο ή από €19.501 μέχρι
€49.000 σε περίπτωση ζεύγους.
Οι ενδιαφερόμενες που εμπίπτουν
στην κατηγορία (γ) όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης, το
οποίο περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για τη
συμπλήρωσή του, από όλα τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
τα Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα κατά τόπους
Ταχυδρομικά Γραφεία και από την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο
Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν,
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στην οδό Τεύκρου
6, 1066 Λευκωσία. Για τη διευκόλυνση των πολύτεκνων μητέρων,
οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται και σε όλα
τα επαρχιακά γραφεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων ή
να αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια
στον κόσμο – 7η η Ελλάδα

Σ

τη δεκάδα των πιο ισχυρών διαβατηρίων παγκοσμίως βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τον σχετικό Δείκτη της συμβουλευτικής Arton Capital.
Για πρώτη φορά φέτος, μια ασιατική χώρα, η Σιγκαπούρη, εκθρόνισε τη Γερμανία από την κορυφή, μετά
την απόφαση της Παραγουάης να άρει την απαίτηση
βίζας για τους Σιγκαπουριανούς, δίνοντας έτσι εύκολη πρόσβαση σε 159 χώρες, έναντι 158 χωρών για
τους Γερμανούς.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι μυστικοί κωδικοί των διαρρηκτών
Μ

ία δική τους γλώσσα χρησιμοποιούν
πλέον οι ληστές προκειμένου να
συνεννοηθούν μεταξύ τους, να σχεδιάσουν
χτυπήματα και να επιτεθούν σε σπίτια.
Στην αρχή παρακολουθούν τους στόχους
τους για κάποιες ημέρες και κρατάνε
σημειώσεις.
Στη συνέχεια αφού έχουν τσεκάρει τα

• Παγκοσμοιοποιούνται
οι κώδικες επικοινωνίας
των ληστών και
η μυστική τους γλώσσα

Ο Δείκτης αντανακλά την ευκολία με την οποία το
κάθε διαβατήριο έχει πρόσβαση σε κάθε χώρα, χωρίς
βίζα ή τουλάχιστον με ταξιδιωτική βίζα που παρέχεται άμεσα με την είσοδο στη χώρα.
Στη τρίτη θέση βρίσκονται η Νότιος Κορέα και η Σουηδία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση, μαζί
με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

στοιχεία των θυμάτων τους, τα πιθανά
κλοπιμαία, αλλά και τους κινδύνους που
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα σπίτια που έχουν βάλει στο μάτι, σημαδεύουν
με ένα δικό τους κώδικα την είσοδο, τα
γραμματοκιβώτια ή ακόμα και τα κουδούνια των σπιτιών.
Η μόδα με τα σύμβολα στις εισόδους των
σπιτιών ξεκίνησε από την Βρετανία, όπως
δημοσίευσε και η daily mail, αλλά εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, σε
κάποιες περιπτώσεις και στη χώρα
μας.
Η μυστική γλώσσα των ληστών
δίνει πληροφορίες στους συνεργούς
τους για το αν στο σπίτι -στόχος
ζει κάποιος πλούσιος, αν έχει ήδη
γίνει διάρρηξη ή μπορεί να έχει
τίποτα που να αξίζει να κλαπεί,
εάν υπάρχει μια ευάλωτη γυναίκα
στο σπίτι, ή αν ο ιδιοκτήτης είναι
νευρικός.

ΑΤΗΚ [Cyta]: Πρωτεργάτης
στην ενημέρωση για ασφαλή
χρήση του διαδικτύου

Σ

ε ατμόσφαιρα που έσφυζε από νεανικό ενθουσιασμό και με διάχυτο το πνεύμα του «Έσο έτοιμος», η
υπηρεσία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, Cytanet ,ανέδειξε τους νέους Προσκόπους-Πρεσβευτές Ασφαλούς
Διαδικτύου.

Υπάρχουν βέβαια και τα σύμβολα
όπως ένα απλό «Χ» που σημαίνει
ότι το σπίτι είναι ένας καλός στόχος.

Στην εκδήλωση, που έγινε στο Αμφιθέατρο των
Κεντρικών Γραφείων της Cyta στη Λευκωσία, το «χρίσμα» έλαβαν 84 έφηβοι Πρόσκοποι-Ανιχνευτές.
Για την προετοιμασία των νέων πρεσβευτών είχαν
προηγηθεί
ειδικές
• Ανέδειξε 84 προσκό- εκπαιδεύσεις από τη
Cytanet, κατά την
πους ως Πρεσβευτές
περίοδο 2016-2017, με
Ασφαλούς Διαδικτύου
θέμα την ασφαλή
χρήση του διαδικτύου,
στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της με το
Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ).
H Cytanet, ως στρατηγικός συνεργάτης του ΣΠΚ,
ενστερνίζεται τις αξίες του Προσκοπισμού και μαζί
προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν διαδραστικό
χαρακτήρα και στοχεύουν στη διά βίου μάθηση
σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Μέσα από τις
κοινές αυτές δράσεις προέκυψε και ο θεσμός του Πρεσβευτή Ασφαλούς Διαδικτύου.
Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην αξιοποίηση των ανήλικων προσκόπων, ως πρεσβευτών Ασφαλούς Διαδικτύου, αφού πρώτα εκπαιδευτούν οι ίδιοι, έτσι ώστε
να μπορούν, στη συνέχεια, να μεταφέρουν τη γνώση
τους στα θέματα σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, στο νεανικό προσκοπικό κοινό και όχι μόνο. Με
τον θεσμό αυτό, η Cytanet φιλοδοξεί, επίσης, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη γνώση για την ασφαλή
χρήση του διαδικτύου και σε πιο μικρές ηλικίες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη, ηγετικά στελέχη του ΣΠΚ, πρόσκοποι μαζί με τους γονείς τους,
εκπρόσωποι των Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και
στελέχη της Cyta.

Προσοχή σε αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό

Η

Αρχή
Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου [ Cyta ] ενημερώνει για
νέο σοβαρό σε έκταση περιστατικό
και συστήνει την προσοχή στο
κοινό, σχετικά με αναπάντητες
κλήσεις από άγνωστους αριθμούς
εξωτερικού.
Οι κακόβουλες ενοχλητικές κλήσεις
εμφανίζουν διάφορους καλούντες
αριθμούς, με πρόθεμα +213 (Αλγερία), +242(Κόνγκο), +372(Εσθονία),
+387(Βοσνία-Ερζεγοβίνη),
+674(Ναούρου), +960(Μαλδίβες),
+881(Δορυφορικό
Δίκτυο
GlobalStar).
Οι κλήσεις πραγματοποιούνται
κατά κανόνα σε μη εργάσιμες ή
μεταμεσονύχτιες ώρες, ώστε να
εμφανίζονται σκόπιμα ως αναπάντητες.
Σύμφωνα με το σενάριο της απάτης, οι επιτήδειοι επωφελούνται
των τελών τερματισμού, παραπλανώντας ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι
στις αναπάντητες κλήσεις, διενεργούν εξερχόμενες κλήσεις σε
αυτούς τους αριθμούς και χρεώνο-

νται ανάλογα.
Για την προστασία των ανυποψίαστων πολιτών, η ΑΤΗΚ - Cyta,
ενεργώντας υπεύθυνα και θέλοντας να προστατεύσει το κοινό,
ενημερώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες καταστολής του
περιστατικού.

ματικών ελέγχων που διενεργεί στο
δίκτυό της, με τη χρήση εξειδικευμένων συστημάτων ανίχνευσης της
απάτης, θα προβαίνει σε όλα τα
αποτρεπτικά μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και ελαχιστοποίηση
των κινδύνων που προκύπτουν για
το κοινό.
Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, η
Cyta συστήνει την προσοχή στο
κοινό και συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων κλήσεων:
• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να μην ανταποκρίνονται
• να αποφεύγουν να καλούν πίσω

Ενημερώνει, επίσης, ότι παρά τα
μέτρα που λαμβάνονται για εντοπισμό των κακόβουλων αυτών
αριθμών και άμεση ενεργοποίηση
φραγής, το περιστατικό ενδέχεται
να έχει συνέχεια, αφού οι επιτήδειοι μεταπηδούν σε καινούργιους
αριθμούς.
Διαβεβαιώνει όμως, ότι στα πλαίσια των καθημερινών και συστη-

• να ενημερώνουν αμέσως τις
αρμόδιες αρχές, όπως είναι το
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας
στους αριθμούς 22607250 ή
22808200 και τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό
1460, καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα τους.
Ο αριθμός στον οποίο οι πελάτες
της μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση, είναι το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης .
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Βαριές ποινές σε 5 πρόσωπα
για εργασιακή εκμετάλλευση

Τ

ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας καταδίκασε
πρόσφατα πέντε πρόσωπα για υπόθεση εμπορίας ενήλικων προσώπων, συνωμοσίας και εκμετάλλευσης προσώπων στην εργασία.
Η Κύπρος από παράδεισος εργασίας μετατράπηκε σε
εφιάλτη για αλλοδαπούς που ήλθαν στο νησί για μια
καλύτερη ζωή. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, είναι
δύο πρόσωπα από το Μπαγκλαντές και τρείς Κύπριοι εργοδότες.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι 4
αλλοδαποί από το Μπαγκλαντές, έφθασαν στην
Κύπρο μετά από εισήγηση του «εγκέφαλου» - κατηγορούμενου αλλοδαπού, ότι θα τους εξασφάλιζε
εργασία με πολύ καλό εισόδημα, καλούς όρους εργασίας, δωρεάν στέγαση και σίτιση ενώ θα λάμβαναν
πολύ καλό εισόδημα.
Οι παραπονούμενοι αφού έδωσαν στον ομοεθνή τους
8 – 11 χιλιάδες ευρώ, πωλώντας ότι είχαν και δεν
είχαν, έφθασαν στην Κύπρο για εργασία, ωστόσο
κατέληξαν να εργάζονται σε διαφορετικές δουλειές
και κάτω από άθλιες συνθήκες. Μέχρι που δεν άντεξαν και προέβησαν σε καταγγελία στην αστυνομία.
Πώς ζούσαν
Χαρακτηριστικά, , οι τέσσερεις αλλοδαποί εργάζονταν Δευτέρα με Κυριακή για 12 ώρες την ημέρα, με
πολύ χαμηλό μισθό, αντιμετώπιζαν τη βία και τις
απειλές των εργοδοτών τους ενώ ζούσαν σε άθλιες
συνθήκες.
Μάλιστα ο ένας εκ των τεσσάρων, διέμενε σε σπίτι
όπου σε ενιαίο χώρο βρίσκονταν το κρεβάτι, η κουζίνα, η τουαλέτα και το μπάνιο, χωρίς παροχή νερού
για την τουαλέτα και χωρίς θέρμανση τον χειμώνα.
Υπήρχαν έντομα, ποντίκια και νυφίτσες ενώ οι εργοδότες του δεν του έδιναν φαγητό. Επίσης άλλος
αλλοδαπός, δεν είχε καν τουαλέτα στο χώρο που διέμενε.
Το εισόδημα των τεσσάρων παραπονούμενων ήταν
περίπου 300 ευρώ.
Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον «ιθύνοντα νου»
ποινή φυλάκισης 5 ετών, δωδεκάμηνη φυλάκιση
στον συνεργάτη του στον δεύτερο αλλοδαπό –
συνεργάτη του και σε 12 – 18 μήνες στους τρείς
Κύπριους.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι
κατά την αγορά προϊόντων δικαιούσαι με βάση τη νομοθεσία
δύο (2) χρόνια εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις
ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο
δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε
τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε απ
την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη
βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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Με ισχυρούς ρυθμούς αυξάνεται η πραγματική
οικονομική δραστηριότητα
Η
πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με ισχυρούς ρυθμούς κατά το
2017 και 2018. Το 2017, το ΑΕΠ (σε
σταθερές τιμές) προβλέπεται να
αυξηθεί κατά 3,6%. Το τρίτο και το
τέταρτο τρίμηνο του 2017, το
πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί κατά 3,6% και 3,7% σ
υγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα
του 2016. Οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ εκτιμάται
ότι θα συνεχίσουν και κατά το
2018 , με την πρόβλεψη για το έτος
να διαμορφώνεται στο 3,3%.
Παράγοντες που συμβάλλουν στην
προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ
περιλαμβάνουν: τους ικανοποιητικούς ρυθμούς αύξησης της δραστηριότητας και απασχόλησης
στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του
2017, περαιτέρω θετικές εξελίξεις
σε εγχώριους προπορευόμενους
δείκτες κατά το τρίτο τρίμηνο του
2017, τα ψηλά επίπεδα οικονομικής εμπιστοσύνης, τα χαμηλά επίπεδα δανειστικών επιτοκίων, την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και το ευνοϊκό εξωτερικό
οικονομικό περιβάλλον. Κίνδυνοι
για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη περιλα μβάνουν: τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού
χρέους και μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων, το ψηλό ποσοστό του
δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ,
ατελείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εισαγωγή μόνιμων
δημοσίων δαπανών με αβέβαιες

μέσο/μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Κίνδυνοι που
πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον σχετίζονται με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους

οπτικές για την κυπριακή οικονομία που παρουσιάζονται σε αυτό
το δελτίο είναι πιο αισιόδοξες
συγκριτικά με αυτές στο τεύχος
Ιουλίου, κυρίως λόγω της μεγάλης

√ Εκτιμάτε ότι στο προσεχές έτος το ΑΕΠ
στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 3.7%

αναμενόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο και περαιτέρω υποτίμηση της
στερλίνας έναντι του ευρώ.
Παράγοντες για καλύτερες οικονομικές προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με δημόσιες
επενδύσεις σε υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως στους
τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των κτηματομεσιτικών,
καθώς και με καλύτερη οικονομική
επίδοση από την αναμενόμενη στην
ευρωζώνη και στη Ρωσία. Οι προ-

προς τα πάνω αναθεώρησης των
στοιχείων για το ρυθμό μεταβολής
του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου
2017.
Οι θετικές εξελίξεις σε μακροοικονομικούς και προπορευόμενους
δείκτες κατά το δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο του έτους, καθώς και το
ευνοϊκό εξωτερικό οικονομικό
περιβάλλον έχουν, επίσης, συμβάλει στην προς τα πάνω αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2017
και 2018.

Έκθεση Ζωγραφικής
Στις 11 Oκτωβρίου 2017 τελέστηκαν τα εγκαίνια της 1ης Ομαδικής Έκθεσης Ζωγραφικής της Ομάδας
LarnakARΤ στην Στέγη Γραμμάτων και Tεχνών Λάρνακας. Tα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας
Βίρας. H καλλιτέχνες: Mαρία Mαύρου (Mαριάμ), Άντρη Πιερή, Aθήνα Mορφή, Aντρέας Iωαννίδης ( Artiste Antre),
Xαραλάμπης Xαραλάμπους, Aνδρέας Aνδρέου ( Andrea DiLiopetri), Aθήνα Mαυρή, Γεωργία Παπουτσή, Kώστας
Nτέμης (Demis), Στέλλα Kαρνή, Kούλλα Aργύρη Zένιου και Γεωργία Bέργου.
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Κυπριακή Οικονομία

Μεγαλώνει
τοπλεόνασμα

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση
για την δεκαετία 2017-27

Ο

ι τομείς με τις μεγαλύτερες
ανάγκες απασχόλησης κατά
την επόμενη δεκαετία σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
είναι το λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια και η εκπαίδευση.
Από τα επαγγέλματα ψηλού επιπέδου, τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης έχουν οι βοηθοί λογιστών, οι νομικοί και οι νοσηλευτές
μαίες. Από τα επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου, τις μεγαλύτερες ανά-

λησης, δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας, προβλέπεται ότι θα φτάσουν
στις 7.797 άτομα ή 1,9% τον χρόνο
και θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες

• Η κυβέρνηση προσδοκεί ότι για το 2017
θα καταγραφεί πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ

και 1 στον πρωτογενή τομέα.
Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι
θα συνεχίσουν να εργάζονται στα
επαγγέλματα μέσου επιπέδου

• Επαγγέλματα γενικού επιπέδου, λιανικό εμπόριο,
εστιατόρια και εκπαίδευση
• Επαγγέλματα ψηλού επιπέδου, βοηθοί λογιστών, νομικοί
και νοσηλευτές μαίες
• Επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου, ταμίες καταστημάτων,
ταμίες έκδοσης εισιτηρίων και γραφείς

(επαγγέλματα που χρειάζονται
απολυτήριο
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) ενώ 1 στους 3 απασχολούμενους θα εργάζεται σε
επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου
(επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
Από τα επαγγέλματα ανώτερου
επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 14
ανήκουν στους πτυχιούχους, 6
στους τεχνικούς βοηθούς και 3
στους διευθυντές.

γκες απασχόλησης έχουν οι ταμίες
καταστημάτων και έκδοσης εισιτηρίων και οι γραφείς.
Η συνολική απασχόληση τα έτη
2017-2027 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ανοδική τάση ανακάμπτοντας από τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι απασχολούμενοι θα σημειώσουν αριθμητική αύξηση 78 χιλ.
ατόμων και ποσοστιαία αύξηση
21,0%.
Η ετήσια συνολική ζήτηση την
περίοδο 2017-2027 θα ανέλθει
στις 15.804 άτομα με τον μέσο
ετήσιο ρυθμό να φτάνει στο 3,9%.
Οι αναπτυξιακές ανάγκες απασχό-

από τις ανάγκες απασχόλησης
λόγω αποχωρήσεων που θα ανέρχονται στις 8.007 άτομα ή 2,0% τον
χρόνο.
Η συντριπτική πλειοψηφία των
απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα έχοντας σημαντική
αύξηση. Ως αποτέλεσμα, 8 στους
10 απασχολούμενους θα απασχολούνται στον τριτογενή τομέα
αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση της
κυπριακής οικονομίας από τις
υπηρεσίες.
Από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα έχουν τις
μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 10 ανήκουν στον τριτογενή
τομέα, 2 στον δευτερογενή τομέα

Από τα επαγγέλματα μέσου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες
ανάγκες απασχόλησης 11 ανήκουν
στους υπαλλήλους υπηρεσιών και
πωλητές, 5 στους τεχνίτες, 3
στους γραφείς, 2 στους χειριστές
μηχανημάτων και συναρμολογητές
και 1 στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Μ

Το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ανήλθε τον Σεπτέμβριο στο 10,3% από 10,6% τον προηγούμενο μήνα και
13% τον Σεπτέμβριο του 2016. Το ποσοστό ανεργίας
είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2012 και η
χώρα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση.

Α

ξιόλογη αύξηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος πέτυχε η Κύπρος το εννεάμηνο του 2017, με
τα αυξημένα έσοδα να υπερκαλύπτουν την αισθητή
αύξηση κρατικών μισθών, παροχών και κατανάλωσης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, τους πρώτους εννέα μήνες του έτους
καταγράφεται πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης
της τάξης των €429,2 εκ. που αντιστοιχεί σε 2,3%
του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα €143,4 εκ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,8% στο ΑΕΠ).

Αύξηση 9,3% στα έσοδα
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,3% ή €455,0
εκ. και ανήλθαν στα €5.372,3 εκ. τους πρώτους εννιά
μήνες του 2017 από €4.917,3 εκ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν
αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2017. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της
παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση
της τάξης του 11,7% ή €226,7 εκ. σε σύγκριση με το
2016 φθάνοντας τα €2.160,4 εκ. το 2017 από
€1.933,7 εκ. το 2016, εκ των οποίων τα καθαρά
έσοδα του ΦΠΑ σημείωσαν αύξηση της τάξης του
13,8%, που αντιστοιχεί σε €154,1 εκ., και ανήλθαν
για το εννιάμηνο του 2017 στα €1.269,9 εκ. από
€1.115,8 εκ. το 2016.

Τομείς με τις μεγαλύτερες
ανάγκες απασχόλησης,
2017 - 2027
Λιανικό εμπόριο

1787

Εστιατόριο

1588

Εκπαίδευση

1224

Υγεία και κοινωνική
μέριμνα

1131

Κατασκευές

1084

Νομικές, λογιστικές δραστ.

934

Ξενοδοχεία

882

Χονδρικό εμπόριο

858

Καθοδική η πορεία του ανεργιακού δείκτη
ικρή μείωση σημείωσε τον Σεπτέμβριο το ποσοστό
της ανεργίας στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από
στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
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Το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των
25 ετών) φθάνει το 25,5%.

√ 10.3% τον Σεπτέμβριο φέτος από 13%
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι
√ Χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας
της τελευταίας πενταετίας
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας έχει η Ελλάδα (21%Ιούλιος 2017) και η Ισπανία (16,7%).
Σταθερό παραμένει το ποσοστό ανεργίας και στην ΕΕ
και ευρωζώνη.
Στην ΕΕ των 28 η ανεργία ανήλθε στο 7,5% όσο ήταν
τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη στο 8,9%
από 9%.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Τσεχία (2,7%), η Γερμανία (3,6%) και
η Μάλτα (4,1%).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον
πλούτο αυξήθηκαν κατά €56,6 εκ. ή 4,6% και ανήλθαν στα €1.295,5 εκ. την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου του 2017 σε σύγκριση με €1.238,9 εκ. το
2016, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,7%
ή €107,8 εκ. και ανήλθαν στα €1,224,3 εκ. από
€1.116,5 εκ. τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2016. Τα
έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
€46,1 εκ. ή 14,0% και ανήλθαν στα €376,0 εκ.
Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις σημείωσαν επίσης
αύξηση της τάξης των €37,1 εκ. σε σύγκριση με το
2016 και ανήλθαν στα €67,4 εκ. από €30,3 εκ. το
πρώτο εννιάμηνο του 2016.
Οι κατηγορίες εσόδων που σημείωσαν μείωση είναι
οι τρέχουσες μεταβιβάσεις και οι εισπραχθέντες
τόκοι και μερίσματα.

Αύξηση 3,5% δαπανών
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2017 σημείωσαν αύξηση 3,5% ή €169,2
εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016
και ανήλθαν στα €4.943,1 εκ. από €4.773,9 εκ. πέρσι.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κράτους, το
2017 αναμένεται να
καταγραφεί πλεόνασμα
0,9% του ΑΕΠ.
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Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η

ψυχική υγεία είναι σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες, τις κοινότητες και την οικονομία. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη σωματικά και
ψυχικά λειτουργικά ανθρώπους . Παιδιά που έχουν
καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, ενήλικες που
είναι πιο παραγωγικοί στην εργασία και τους ηλικιωμένους οι οποίοι να είναι πιο ενεργεί στην κοινότητά τους, αυξάνοντας τη συνοχή , τη σταθερότητα και την ασφάλεια της κοινωνίας μας . Οι
άνθρωποι που έχουν μια καλή ψυχική υγεία έχουν
επίσης καλύτερη σωματική υγεία και υψηλότερο
μέσο εισόδημα (WHO, 2013) .
» Έρευνες δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ψυχικής
υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής τους οι οποίοι
θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός της συνέπειες
της ασθένειας τους το αδυσώπητο στίγμα που
συνδέεται με αυτή. Αυτοί μπορεί να είμαστε εμείς,
αγαπημένα πρόσωπα μέλη της οικογένεια μας,
φίλοι συνάδελφοι μέλη της κοινότητας μας.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη Ψυχική Υγεία
αφιέρωσε την διεθνή ήμερα ψυχικής υγείας 2017
στην ψυχική υγεία στην εργασία -«MENTAL
HEALTH IN THE WORKPLACE» Ψυχική Υγεία στο εργασιακό χώρο. Στην Κύπρο εταίρος είναι η
ΚΙ.ΠΡΟ.ΔΙ.Ψ.Α. - Μέλος Παγκοσμίας Ομοσπονδίας
για την Ψυχική Υγεία
Για ανάκτηση του οδηγού μεταφερθείτε στη Ιστοσελίδα http://WWW.WFMH.COM

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Προγράμματα Προσωπικής
Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης
• Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης
και Αυτογνωσίας για Ενήλικες
• Ένα Ταξίδι στον κόσμο των
συναισθημάτων και της γνώσης (Πρόγραμμα
δεξιοτήτων ζωής για παιδιά και εφήβους
6-17 ετών)
*Έκπτωση 10% για κάθε συνάντηση
στο προσωπικό και σε όλα τα μέλη της ΣΕΚ
Πληροφορίες: Γαβριέλλα Φιλίππου,
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια-Σύμβουλος
Σχέσεων, Εκπαιδεύτρια Προσωπικής,
Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης,
ΜWAPCEPC, MPCE-Europe, MEAP, MBACP, AMAPA,
FMCAPCPC (Registered), FMPAP (Registered)

Tel: 99342225 (Λ/σια)
Email: gabriellaphilippou@gmail.com
Website: www.gp-cec.com

Έξαρση εγκληματικότητας

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνεται η ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά το όργιο των
διαρρήξεων, των κλοπών, των εμπρησμών και γενικά των λεγόμενων εγκλημάτων «κατά περιουσίας».
Και βεβαίως, μέχρι στιγμής, δεν έγινε από πλευράς
αστυνομίας κάτι το αξιόλογο και προπαντός αποτελεσματικό γι’ ανάσχεση του φαινομένου.
Είναι δικαιολογημένοι οι πολίτες που ανησυχούν και
δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλείς από την κατάσταση. Γι’ αυτό η αστυνομία πρέπει να εντείνει την
επαγρύπνιση και οι πολίτες από πλευράς τους πρέπει να συνεργασθούν με κάθε τρόπο, παίρνοντας
πρωταρχικά και οι ίδιοι μέτρα προστασίας των
περιουσιών τους, ώστε οι εγκληματίες να μην βρίσκουν εύκολη πρόσβαση προς τη λεία τους...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει
όλες τις μορφές «σεξουαλικής βίας»

Τ

ο 75% των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες διευθυντικές
θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση!
Μετά το μέγα σκάνδαλο Γουάινσταϊν και τις σεξουαλικές επιθέσεις που δέχτηκαν δεκάδες γυναίκες από τον διάσημο Χολιγουντιανό παραγωγό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει τις στρατηγικές
επιδιώξεις του γύρω από την εξάλειψη του φαινομένου.
Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζητεί να ψηφιστούν βασικές δράσεις, που θα πρέπει να περιληφθούν η αντιμετώπιση των θεμάτων της ανεπαρκούς καταγγελίας
και του κοινωνικού στιγματισμού,
η καθιέρωση διαδικασιών λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, η ενεργός συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην πρόληψη της βίας και η

δράση για την αντιμετώπιση αναδυόμενων μορφών βίας, π.χ. στον
κυβερνοχώρο.
Τα στατιστικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας,
σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

√ Έρευνα ΕΕ: Μια στις τρεις
γυναίκες έχει πέσει θύμα
σεξουαλικής παρενόχλησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014
με τίτλο «Βία κατά των γυναικών»
είναι σοκαριστικά.
- Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία
κατά την ενήλικη ζωή της
- Σε ποσοστό έως 55% οι γυναίκες
στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση
- Σύμφωνα με το 32 % του συνόλου
των θυμάτων, ο δράστης ήταν

7

ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος
ή πελάτης
- Το 75 % των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν προσόντα
ή σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις
έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, όπως και το 61% των
γυναικών που απασχολούνται
στον τομέα των υπηρεσιών
- Το 20 % των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) στην
ΕΕ των 28 έχουν υποστεί παρενόχληση στο διαδίκτυο
- Μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή
έχει πέσει θύμα ανεπιθύμητης
παρακολούθησης με τη χρήση
νέων τεχνολογιών
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του,
«το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα όλες τις
μορφές σεξουαλικής βίας, αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία
γίνονται ανεκτές οι πράξεις αυτές
και ζητά τη δίωξη των δραστών.

Μέγιστη κοινωνική αλληλεγγύη η αιμοδοσία

Σ

χεδόν κάθε στιγμή που περνάει
ένας άνθρωπος χρειάζεται αίμα
κι όμως τείνουμε να ξεχνάμε πόσο
σημαντικό είναι αυτό για την
ανθρώπινη ύπαρξη. Δίνοντας αίμα
βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη.
Η ΣΕΚ Λεμεσού και Πάφου πρόσφατα διοργάνωσαν αιμοδοσία
στα εργατικά τους κέντρα συμβάλ-

√ Τα εργατικά κέντρα ΣΕΚ
Λεμεσού και Πάφου διοργάνωσαν πρόσφατα αιμοδοσία
λοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην
προσπάθεια συλλογής αίματος για
να προσφερθεί σε συνανθρώπους

μας που έχουν ανάγκη.
Οι επαρχιακοί γραμματείς της ΣΕΚ
Λεμεσού και Πάφου Τίτος Τιμοθέου και Πέτρος Δημοσθένους
δήλωσαν πως η αιμοδοσία είναι
μέγιστη κοινωνική αλληλεγγύη και
προς αυτήν την κατεύθυνση το
Κίνημα της ΣΕΚ δεν μπορεί να μείνει απαθή.
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Ψήφισμα 26ου Παγκύπριου Συνεδρίου ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Ηλίας Δημητρίου γ.γ ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ –ΣΕΚ]

Κάθετη αντίθεση εργαζομένων
στην ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ

Πρωταγωνιστική δύναμη για μια ισχυρή
ΑΤΗΚ που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

Τ

ρόντων του τόπου. Τονίζει την
υποχρέωση της Πολιτείας να
διασφαλίσει ότι, μέσα από τις
όποιες διεργασίες ακολουθούνται για τυχόν αποκρατικοποίηση δεν πρέπει να θυματοποιούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο οι εργαζόμενοι.

ο 26ο Παγκύπριο Συνέδριο
της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο
αντιτάσσεται στην Μετοχοποίηση/Αποκρατικοποίηση της
Αρχής
Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου, (CYTA) εκφράζοντας
ταυτόχρονα την αντίθεση του
στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του οργανισμού με
ετοιμασία νέου νομοσχέδιου.
Διαμήνυσε δε ότι, δεν πρόκειται να συναινέσει σε λογικές
και πολιτικές που ισοδυναμούν
με εκπτώσεις ζωτικών συμφε-

Στο συνέδριο κατατέθηκαν
πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις μέσα από τις οποίες
καταγράφεται το ενδιαφέρον
των συνέδρων και κατ’ επέκταση του προσωπικού για το
μέλλον του Οργανισμού. Έντο-

νο ήταν το αίσθημα ότι οι
αξίες και οι θεσμοί θα πρέπει
να διαφυλαχθούν, καθότι θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίωση της
ΑΤΗΚ και κατ’ επέκταση των
εργαζομένων.
Οι Σύνεδροι συζήτησαν την
βιωσιμότητα της Cyta Hellas
και Cyta UK και κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι τάχιστα οι
δύο αυτές θυγατρικές εταιρίες
πρέπει να αποξενωθούν από
την ΑΤΗΚ.

Α

ναλάβαμε σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο τα ηνία της
οργάνωσης. Σήμερα καυχόμαστε
ότι καταφέραμε να έχουμε μια
ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) δυνατή, πειστική, τεκμηριωμένη, σεβαστή και
προπάντων μονιασμένη, με μοναδικό στόχο και γνώμονα την μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του προσωπικού και των
Συνταξιούχων. Το σύνθημα μας
ήταν και είναι: Όταν θέλουμε
μπορούμε.
Και αποδείξαμε ότι αφού θέλαμε την ΕΠΟΕΤ μπροστάρη και
πρώτη δύναμη του Συνδικαλιστικού Κινήματος, ποσοτικά αλλά
και ποιοτικά, άρα μπορέσαμε
και το υλοποιήσαμε.
Η νοεκλεγείσα ηγεσία θα ηγηθεί
μιας τετραετίας δύσκολης γιατί
τα πράγματα στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών αλλάζουν με
γοργούς ρυθμούς. Στο οξύτατο
ανταγωνιστικό περιβάλλον για
να επιβιώσεις πρέπει να μπορείς να ελίσσεσαι, να προσαρμόζεσαι, να απαιτείς αλλά και
να διατηρείς τις διαχρονικές
σου θέσεις προσαρμοσμένες με
ρεαλισμό. Ο λαϊκισμός και οι
ταλιμπανικές μέθοδοι σε εργασιακά θέματα δεν έχουν θέση και
ούτε μπορούν να υλοποιηθούν,
γιατί οι εργαζόμενοι έχουν
άποψη, κρίση και διορατικότητα.

√ Οι ημικρατικοί
Οργανισμοί
θα πρέπει να
διατηρήσουν
τον δημόσιο
χαρακτήρα τους

Μαζί με τη ΣΕΚ και την ΟΗΟ – ΣΕΚ προχωρούμε μπροστά με δύναμη και σιγουριά και μέσω διεκδικητικών αλλά συνάμα υπεύθυνων
και τεκμηριωμένων θέσεων, επιδιώκουμε την ευρωστία της ΑΤΗΚ
και τον εκσυγχρονισμό της διατηρώντας το δημόσιο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Ανδρέας Φ. Μάτσας γγ ΣΕΚ

Σαφή μηνύματα στον ιδιωτικό τομέα στέλλει
η κατάληξη της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Τ

α τελευταία
έξι
χρόνια
μεσούσης
της
κρίσης περάσαμε
δύσκολα. Όμως
αντέξαμε. Με υπευθυνότητα στηρίξαμε την
δυσπραγούσα οικονομία, κυρίως μέσα από τις
αποκοπές μισθών και μέσα από τη συναίνεση
των εργαζομένων της ΑΤΗΚ να αντληθούν
πόροι από το Ταμείο Σύνταξής ύψους 100 εκατομμυρίων τον Δεκέμβριο του 2012 αποτρέποντας τη χρεοκοπία του κράτους.
Η ωριμότητα των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κοινωνικών
εταίρων γενικότερα, οδήγησε στην ανάκαμψη
και ανάπτυξη της οικονομίας. Με διεκδικητικότητα και τεκμηρίωση των θέσεων μας, καταλήξαμε με το υπουργείο Οικονομικών στη συμφωνία πλαίσιο για το σύνολο των εργαζομένων
στον ευρύ δημόσιο τομέα που προνοεί αυξήσεις
και ωφελήματα στη συλλογική σύμβαση 201518 και σταδιακή μείωση των αποκοπών που
επιβλήθηκαν από το 2013 για αντιμετώπιση
της κρίσης. Με τη συμφωνία αυτή στείλαμε
σαφές μήνυμα προς ιδιωτικό τομέα για τη
σημασία του κοινωνικού διαλόγου καθώς και
την αναγκαιότητα σεβασμού των συλλογικών
συμβάσεων και εφαρμογή των προνοιών τους.
Έχει τεκμηριωθεί, μέσα από μελέτες της Ευρω-

παικής Ένωσης πως οι μισθοί δεν αποτελούν
εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά μέσο για οικονομική ανάπτυξη.
Διαμηνύσαμε πως σε μια περίοδο που οι μισθοί
έχουν συρρικνωθεί σημαντικά ενώ η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και χρειάζονται καλύτερους
μισθούς. Η βελτίωση των μισθών θα αυξήσει τη
ζήτηση στην αγορά ενισχύοντας παράλληλα
τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα.
Ήλθε η ώρα επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας που υπέστη φοβερά πλήγματα στην
περίοδο της κρίσης και επαναφοράς των
μισθών και παρεμφερών ωφελημάτων μέσω
της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων.
Η σχέση ΣΕΚ και ΕΠΟΕΤ είναι άρρηκτη και με
δεδομένη την ενότητα στόχων είμαστε βέβαιοι
πως θα τα καταφέρουμε, εξυπηρετώντας με
τον καλύτερο τρόπο τα εργατικά αιτήματα εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα. Πιστεύουμε βαθύτατα πως
υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών Οργανισμών στο νέο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, διατηρώντας τον
δημόσιο χαρακτήρα τους και ενισχύοντας την
κοινωνική τους αποστολή. Προς την κατεύθυνση αυτή, η κοινή δράση ΣΕΚ, ΟΗΟ και ΕΠΟΕΤ θα
είναι καθοριστική.

NΕΑ ΗΓΕΣΙΑ
Τα νέα μέλη της Γενικής Γραμματείας είναι τα ακόλουθα:
Αντώνης Χρυσοστόμου

Πρόεδρος

Χριστόδουλος Κακουρής

Α’ Αντιπρόεδρος

Μάριος Αντωνίου

Β’ Αντιπρόεδρος

Ηλίας Δημητρίου

Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Φυλακτού

Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Σωτήρης Χαραλάμπους

Γραμματέας Μελετών και Ερευνών

Νικόλας Μιχαηλίδης

Γραμματέας Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων

Θεόδουλος Θεοδούλου

Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας

Κώστας Μανούχος

Ταμίας
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Π

ρώτιστος και διαχρονικός
στόχος της πολιτείας
είναι η διασφάλιση του κοινωνικού δικαιώματος της εργασίας σε όλους τους πολίτες της
χώρας που επιθυμούν να εργαστούν.
Αναμφίβολα όμως οφείλουμε
όλοι από κοινού να διασφαλίσουμε και το δικαίωμα των
εργαζομένων για ασφαλή και
χωρίς κινδύνους για την υγεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Τελετή λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας

Διαχρονικός στόχος η διασφάλιση
του δικαιώματος για ασφαλή εργασία
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης. Ο κ.
Ασσιώτης τόνισε πως η πολιτεία έχει μόνιμη έγνοια για
ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

κής 2017 στο Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Μάρωνα, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου και στο Λύκειο
Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο

λου και Θεοδότου και στη
Γεωργία Σώζου του Λυκείου
Κοκκινοχωρίων «Φώτη Πίττα»
και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ιωάννα Μαυρομιχάλη του Λυκείου Αρχιεπισκόπου

9

Ιατρό Εργασίας στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας. «Η
διαχείριση της επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας και η
γήρανση του ανθρώπινου
δυναμικού» με ομιλήτρια την
Κλειώ Βαριάνου Μικελλίδου,
Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου «Εργονομικές προσαρμογές στο
χώρο εργασίας για βέλτιστη
παραγωγή και προστασία των
εργαζομένων» με ομιλητή τον
Δρα Ελπιδοφόρος Σ. Σωτηριάδης, Ιατρό Εργασίας – Επιδημιολόγο, Επισκέπτη Ερευνητή
της Σχολής Δημόσιας Υγείας
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: COSMOS
TOBACCO TRADING LTD,
REMEDICA LTD,
MEDOCHEMIE

Στρόβολο.

εργασία.
Αυτό το μήνυμα στάλθηκε στην
τελετή λήξης της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία στην
παρουσία των κοινωνικών
εταίρων οι οποίοι κάθε χρόνο
συμβάλουν ο καθένας από το
δικό του μετερίζι στη γενικότερη προσπάθεια για ασφαλείς
συνθήκες εργασίας.
Η ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον
γγ Ανδρέα Φ. Μάτσα και τον
γενικό οργανωτικό Πανίκκο
Αργυρίδη.
Χαιρετισμό
εκ μέρους της
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ζέτας Αιμιλιανίδου απηύθυνε ο

Απένειμε Βραβεία Καλής Πρακτικής 2017 σε επιχειρήσεις
στις τρεις καλύτερες συμμετοχές που είχαν επιλεγεί από
Τεχνική Επιτροπή του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας
και Υγείας.

Τα βραβεία στις τρεις καλύτερες συμμετοχές στο Διαγωνισμό Αφίσας 2017 που προκήρυξαν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, πήραν η Ειρήνη
Γρηγορίου του Λυκείου Αγίου
Νικολάου στη Λεμεσό, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε από
κοινού στην Αγγέλικα Παπαδημητρίου του Γυμνάσιου Διανέλ-

Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε
στην
εταιρεία
COSMOS
TOBACCO TRADING LTD, το 2ο
βραβείο
στην
εταιρεία
REMEDICA LTD και το 3ο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία MEDOCHEMIE LTD.
Ο Διευθυντής του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας κ.
Γιαννάκη απένειμε τα βραβεία
και τα χρηματικά έπαθλα για
το
Διαγωνισμό
Σχολικών
Παραδειγμάτων Καλής Πρακτι-

Εκπρόσωποι των τριών επιχειρήσεων βραβεύονται
από το γ.δ. του ΥΕΚΑ κ. Ασσιώτη

Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης.
Επιπρόσθετα, η αφίσα που
πήρε το πρώτο βραβείο έχει
εκτυπωθεί σε μέγεθος Α3 προκειμένου να αξιοποιηθεί για
προβολή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε σχολεία και
χώρους εργασίας.
Τις βραβεύσεις ακολούθησαν
τρεις παρουσιάσεις με θέματα
«Ηλικιωμένοι εργαζόμενοι – Ο
ρόλος της ιατρικής στην εργασία» με ομιλητή τον Δρα Αθανάσιο Αθανασίου, Σύμβουλο

Η συνδικαλιστική οργάνωση
και η συνεργασία της εργοδοτικής πλευράς με τις
συντεχνίες δημιουργούν όλες
τις θετικές προοπτικές για
ασφαλείς και υγιείς συνθήκες
εργασίας που αποβαίνουν
προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των ίδιων
των επιχειρήσεων. Η βράβευση
της COSMOS TOBACCO
TRADING LTD, της REMEDICA
LTD και της MEDOCHEMIE
LTD αποτελεί για την κάθε
εταιρεία και οργανισμό πρόκληση για βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η ΣΕΚ συγχαίρει τις τρεις επιχειρήσεις
και τονίζει πως κοινός στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών του ανθρώπινου δυναμικό το οποίο ουσιαστικά προάγει τα συμφέροντα των
ίδιων των επιχειρήσεων
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ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σας ταλαιπωρεί η δουλειά;

Η μάσηση μαστίχας Χίου κάνει
καλό στα δόντια και τα ούλα

υεργετική επίδραση στη στοματική
υγεία έχει η μάσηση μαστίχας Χίου
λόγω της αντιμικροβιακής, αντιφλεγμονώδους και αντιτερηδονικής της δράσης. Αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι
η μάσηση μαστίχας Χίου για 20 λεπτά
μετά το γεύμα ενισχύει την επανασβεστίωση της αδαμαντίνης, πιθανώς
μέσω της αύξησης της ροής του σάλιου.

Επίσης μελέτες έχουν δείξει σημαντική
συρρίκνωση του μικροβιακού φορτίου
μετά από μάσηση μαστίχας Χίου για 45
λεπτά και σημαντική μείωση του δείκτη
της μικροβιακής πλάκας στα άτομα που
την μασούσαν 20 λεπτά μετά από κάθε
γεύμα. Τα παραπάνω επισήμανε ο ειδικός ορθοδοντικός και πρόεδρος του

Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου, Ανδρέας
Καραμούζος, σε ανακοίνωσή του στο
37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο,
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη
Θεσσαλονίκη.
«Η εξατομικευμένη χρήση των προϊόντων στοματικής υγιεινής με φυσική
μαστίχα Χίου μπορεί να αποτελέσει
επιπλέον μέσο της σύγχρονης προληπτικής οδοντιατρικής για την αντιμετώπιση του τερηδονικού κινδύνου και
των νοσημάτων του περιοδοντίου. Ο
χρόνος μάσησης οδοντότσιχλας με
μαστίχα παίζει σημαντικό ρόλο για την
εκδήλωση των ευεργετικών της ιδιοτήτων. Η διάρκεια μάσησης οδοντότσιχλας με μαστίχα και υποκατάστατα
ζάχαρης πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον
10 λεπτά μετά το γεύμα ή το μεσόγευμα» ανέφερε ο κ. Καραμούζος υπογραμμίζοντας ότι η μαστίχα Χίου, εκτός από
την αντιτερηδονική και αντιμικροβιακή
της δράση μειώνει/αναχαιτίζει τον
σχηματισμό μικροβιακής πλάκας, έχει
ευεργετική επίδραση στα ούλα και τους
περιοδοντικούς ιστούς, συντελεί στην
καταπραϋντική αντιμετώπιση της
ξηροστομίας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος.

Η σημασία των φίλων
Τ

η θέση των γονιών και των καθηγητών θα λέγαμε ότι την περίοδο αυτή
καταλαμβάνουν οι φίλοι του εφήβου.
Αυτοί είναι «οι σημαντικοί άλλοι»,
όπως λέγονται στη ψυχολογία, και η
γνώμη τους είναι καθοριστική για τον
έφηβο. Έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτοί από
αυτούς. Επομένως η στάση των φίλων
τους απέναντί τους παίζει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο για την άποψη που θα
διαμορφώσουν και οι ίδιοι για τον
εαυτό τους. Ένα αρνητικό σχόλιο ή ένα
υποτιμητικό πείραγμα είναι αρκετό για
να πληγώσουν την αυτοεικόνα τους.
Από την άλλη πλευρά οι γονείς έχουν κι
αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης για την
αυτοπεποίθηση του εφήβου. Ο τρόπος
που συμπεριφέρονται απέναντι στον
έφηβο τόσο τώρα, όσα και τα προηγούμενα χρόνια, έχει σημαντική επίδραση. Υποτιμητικά σχόλια όπως
«είσαι τεμπέλης», «είσαι ανόητος»,
«πώς το κάνεις έτσι;» είναι λόγια που
ξεφεύγουν χωρίς σκέψη από το στόμα
μας και βλάπτουν την αυτοεκτίμησή
του.

Τι μπορούμε να κάνουμε;
Καλώς ή κακώς μυστικές συνταγές δεν
υπάρχουν. Οι γονείς όμως μπορούν με
μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά τους
να ενισχύσουν τον έφηβο και την εικόνα που έχει για τον εαυτό του.
• Επιστρατεύστε την κατανόησή σας
όταν τα πράγματα δε πηγαίνουν όπως
τα θέλετε. Εκφράστε την υποστήριξή
σας όχι μόνο επειδή πήρε καλό βαθμό ή
μάζεψε το δωμάτιο του, αλλά επειδή
είναι αυτός που είναι!
• Προσπαθήστε να του αναθέσετε
ευθύνες, ώστε να μάθει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αφήστε τον να σχεδιάσει ο ίδιος το πρόγραμμα του ή να
δώσει λύσεις σε κάποιο πρόβλημα!
Αφήστε τον να νιώσει κύριος του εαυτού του.
• Βοηθήστε τον να θέτει μικρούς και
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς να τον
επιβαρύνετε με τις δικές σας προσδοκίες. Οι έφηβοι αφουγκράζονται τις
αγωνίες σας και συχνά πιέζονται
αρκετά στην προσπάθεια τους να μην
σας απογοητεύσουν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• 7+ 1 συμβουλές για να νιώσετε καλύτερα

Μ

ήπως το εργασιακό σας περιβάλλον σας ''πνίγει'' επενεργώντας
δυσμενώς στην υγεία σας; Υιοθετώντας
τους πιο κάτω οκτώ απλούς τρόπους
ενιαι βέβαιον ότι θα νιώσετε καλύτερα.
Αν αισθάνεσθαι αιχμάλωτοι της οθόνης
του υπολογιστή ή αν δεν μπορείτε να
πάρετε αέρα στη δουλειάς σας, είναι
βέβαιον ότι κάποια στιγμή τα ιατρικά
«καμπανάκια» θα αρχίσουν να χτυπούν.
Για να μην βρεθείτε σε δυσάρεστες
καταστάσεις, διαβάστε οκτώ τρόπους
που θα θωρακίσουν την υγεία σας,
ακόμα και αν δουλεύετε αρκετές ώρες.
Σηκωθείτε; Το πολύωρο καθισιό επηρεάζει αρνητικά τόσο το μυοσκελετικό
σύστημα όσο και τον οργανισμό μας. Η

όρθια θέση, αντίθετα, δυναμώνει τους
μύες του κορμού και «καίει» περισσότερες θερμίδες. Αν έχετε τη δυνατότητα
λοιπόν, ανά μία ώρα κάντε μια βόλτα
στον εξωτερικό χώρο του γραφείου.
Εναλλακτικά, «ξεμουδιάστε» αστραγάλους και πόδια τεντώνοντάς τα, σφίγγοντας τους γλουτούς και τους μύες της
κοιλιάς.
Πάρτε αέρα: Αντί να φάτε το γεύμα σας
στο γραφείο, δοκιμάστε να βγείτε έξω.
Ο φρέσκος αέρας θα αναζωογονήσει τα
πνευμόνια σας και θα βοηθήσει στην
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Αφήστε τον ανελκυστήρα: Και πάρτε
τις σκάλες. Αν δεν δουλεύετε σε… ουρανοξύστη, ακόμα και για τον τρίτοτέταρτο όροφο οι σκάλες δεν είναι δα
και τεράστια απόσταση. Με αυτόν τον
τρόπο και περισσότερες θερμίδες θα
κάψετε και τους μύες σας θα δυναμώσετε - και τις αρθρώσεις σας το ίδιο.
Ξεκουράστε το βλέμμα σας: Αν δουλεύετε σε υπολογιστή, θα πρέπει ανά
τακτά χρονικά διαστήματα να ξεκουράζετε το βλέμμα σας κοιτώντας μακριά
από την οθόνη. Όσο πιο μακριά τόσο το

καλύτερο. Οι αλλαγές στην εστίαση
βοηθούν και ξεκουράζουν τα μάτια,
όπως επίσης και το άνοιγμα- κλείσιμο.
Το τελευταίο μάλιστα τείνει να λιγοστεύει όταν είμαστε μπροστά από την
οθόνη, γεγονός που προκαλεί ξηροφθαλμία και κούραση.
Κλείστε τις συσκευές το απόγευμα και
το βράδυ: Ανοικτό PC, laptop, tablet,
smartphone τις μη εργάσιμες ώρες ενδεχομένως να σας υπενθυμίσει, υποσυνείδητα, δουλειά που πρέπει να κάνετε.
Φεύγετε από το γραφείο; Κλείνετε οτιδήποτε σας το θυμίζει.
Κοιμηθείτε (καλά): Ο καλός ύπνος είναι
απαραίτητος για να είστε υγιείς εν ώρα
εργασίας – και όχι μόνο. Πολυάριθμες

έρευνες τονίζουν τη σημασία του ύπνου
στην αποδοτικότητα αλλά και στη νοητική λειτουργία. Μια εξ’ αυτών μάλιστα
έδειξε ότι η μέρα για τους εργαζομένους
θα πρέπει να ξεκινά στις 10.00 το
πρωί.
Πίνετε νερό: Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, η ζέστη αλλά και ο υπερβολικός κλιματισμός προκαλούν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση αφ’ ενός μας
γερνά πιο γρήγορα αφ’ ετέρου προκαλεί
ρυτίδες. Επομένως, το νερό είναι απαραίτητο για να… λιπάνει το σώμα μας.
Έχετε πάντα κοντά σας ένα ποτήρι νερό
ή ακόμα καλύτερα ένα μπουκάλι.
Βοηθήστε τους συναδέλφους: Η σωματική υγεία δεν είναι και η μοναδική
μορφή υγείας που πρέπει να έχουμε. Οι
άνθρωποι τείνουν να νιώθουν πιο υγιείς όταν είναι αλτρουιστές. Είτε λοιπόν
μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον να
περάσει τον δρόμο είτε μπορείτε να
ξεκουράσετε κάποιον συνάδελφο αναλαμβάνοντας κάποια υποχρέωσή του –
αν έχετε χρόνο – κάντε το. Θα νιώσετε
καλύτερα.

Μεγάλη υπόθεση η αυτοεκτίμησή στην εφηβική ηλικία

Σ

ε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της σύγχισης
και της κρίσης αξιών τα φαινόμενα μειωμένης
αυτοπεποίθησης στην εφηβεία βρίσκεται σε έξαρση.
Είναι λογικό οι γονείς να θέλουν το παιδί τους να
μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματα του και να είναι
αποφασιστικό στις καθημερινές δραστηριότητες του.
Ο Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής Στέλιος Μαντούδης τονίζει ότι η περίοδος της εφηβείας είναι σημαδιακός σταθμός για τη ζωή του ανθρώπου καθώς ο
νέος αφήνει την παιδική ηλικία και σταδιακά ετοιμάζεται να μεταβεί στην ενήλικη ζωή. Έτσι βιώνει τόσο
σωματικές όσο και ψυχολογικές αλλαγές που συχνά
τον μπερδεύουν και τον κάνουν να αισθάνεται ευάλωτος. Πιο κάτω κάτω δίδει χρήσιμες οδηγίες γύρω από

το σημαντικό αυτό θεμα.
Η εφηβεία είναι η περίοδος εξερεύνησης και πειραματισμού, ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει την ταυτότητά του. Ο γονέας και ο καθηγητής φεύγουν από το

√ Καθοριστικός ο ρόλος των γονιών και ιδίως
των φίλων στην προσπάθεια εξάλειψης
της χαμηλής αυτοπεποίθησης

βάθρο τους, αμφισβητούνται και κρίνονται αυστηρά.
Παράλληλα, ο έφηβος προσπαθεί να ανακαλύψει την
ταυτότητα του, «ποιος είναι;», «τι θέλει;». Σημαντικοί

συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτό είναι οι φίλοι του παιδιού και γενικότερα οι συνομήλικοί του.
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ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΓΙΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.

Ένας στους δέκα εργαζόμενους
θα εργοδοτείται σε γαλάζια επαγγέλματα

Γ

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ σε όμιλο εταιρειών με έδρα τη Λευκωσία
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
- ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
από εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΓΙΑ

ΒΑΡΕΑ

- ASSISTANT CHIEF ACCOUNTANT
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (PICKER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΙΣΙΩΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- 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
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.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ο

ι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία
μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην
οικονομία, ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός νησιώτικου
κράτους όπως η Κύπρος. Η σημασία της θάλασσας για
την Κύπρο ως πηγή ανάπτυξης και προόδου υπήρξε
ανέκαθεν πολύ μεγάλη με την ανάπτυξη τομέων όπως
ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η εμπορική
ναυτιλία, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αλλά και
την προοπτική εξέλιξης τομέων όπως η εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Ο εντοπισμός των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για τη γαλάζια οικοΣύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Γαλάζια οικονομία είναι όλες οι
οικονομικές δραστηριότητες οι
οποίες σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνει επίσης
δραστηριότητες που παρέχουν
άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των γαλάζιων οικονομικών
τομέων και οι οποίες δεν βρίσκονται
απαραίτητα σε παράκτιες περιοχές.
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νομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
πολύπλευρων αναγκών του τομέα καθώς και την ενίσχυση της δυναμικής του. Συναισθανόμενη την ανάγκη
αυτή, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων
της, η ΑνΑΔ εκπόνησε την παρούσα μελέτη.
Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη
εξέταση και ανάλυση της γαλάζιας οικονομίας και
των γαλάζιων επαγγελμάτων, ο προσδιορισμός της
γαλάζιας οικονομίας της Κύπρου και ο εντοπισμός
των αναγκών σε γαλάζιες δεξιότητες στην κυπριακή
οικονομία την περίοδο 2016-2026.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει εννέα τομείς (πέντε τομείς προτεραιότητας και τέσσερις άλλους
σημαντικούς τομείς) οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονοικών
δραστηριότητων που συνδέονται με
τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις
παράκτιες περιοχές και αφορούν
αποκλειστικά τη γαλάζια οικονομία.
Σημειώνεται ωστόσο ότι υπάρχουν
και άλλοι τομείς οι οποίοι είτε ανήκουν σε μεγάλο βαθμό στη γαλάζια
οικονομία είτε διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία των
τομέων της γαλάζιας οικονομίας.
Η γαλάζια οικονομία της Κύπρου
αποτελείται από 39 τομείς οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι
ομαδοποιούνται σε 6 κύριες κατηγορίες, στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και αφαλάτωση θαλάσσιου
νερού (6 τομείς), ναυπηγεία και
επιδιορθώσεις πλοίων (3 τομείς,
θαλάσσιες μεταφορές (17 τομείς),
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου στη θάλασσα (3 τομείς),
δημόσια διοίκηση (3 τομείς).
Η συνολική απασχόληση στους
τομείς οικονομικής δραστηριότητας
με συμμετοχή στη γαλάζια οικονομία
της Κύπρου την περίοδο 2016 - 2026
προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική τάση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το 2026, 40.518 άτομα ή περίπου ένας στους δέκα απασχολούμενους να εργάζεται σε τομείς με συμμετοχή στη γαλάζια οικονομία.
Η συνολική ζήτηση εκτιμάται στα
1.900 άτομα ή 5,4% τον χρόνο και
αποτελεί το 14,3% των συνολικών
αναγκών της κυπριακής οικονομίας.

πολύ μεγάλη σημασία που έχει ο
τουρισμός στη γαλάζια οικονομία
της Κύπρου. Στον τομέα αυτό προκύπτουν και οι μεγαλύτερες με διαφορά συνολικές ανάγκες απασχόλησης με 1.615 άτομα ή 5,6% τον χρόνο
την περίοδο 2016-2026 οι οποίες
αποτελούν το 85% των συνολικών
αναγκών απασχόλησης των γαλάζιων τομέων.

στην περίοδο 2016 - 2026 (13% των
συνολικών αναγκών απασχόλησης
των γαλάζιων τομέων). Οι τάσεις
αυτές σχετίζονται με τη στρατηγική
επιδίωξη της Κύπρου για περαιτέρω
προώθηση της εμπορικής ναυτιλίας
και της επιδίωξης για αξιοποίηση
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η μεγάλη πλειοψηφία των απασχολουμένων στους γαλάζιους τομείς
θα εξακολουθήσει να απασχολείται
στον Θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό παρουσιάζοντας μεγάλη αυξητική τάση. Οκτώ στους δέκα απασχολούμενους της γαλάζιας οικονομίας θα εργοδοτούνται στον τομέα
αυτό, γεγονός που υποδηλώνει την

Δεύτερος σε μέγεθος τομέας, που
επηρεάζει επίσης σημαντική αυξητική τάση, είναι οι θαλάσσιες μεταφορές. Ένας στους έξι απασχολούμενους της γαλάζιας οικονομίας υπολογίζεται ότι θα εργοδοτείται στον
τομέα αυτό. Αξιόλογες είναι και οι
συνολικές ανάγκες απασχόλησης με
253 άτομα ή 4,3% τον χρόνο μέσα

Εντοπισμός αναγκών σε γαλάζιες
δεξιότητες στην Κύπρο
Ο έγκαιρος εφοδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται
σε γαλάζια επαγγέλματα με τις
απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην αξιοποίηση των προοπτικών
της γαλάζιας οικονομίας.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Η αλλαγή ώρας «παίζει» με τον ύπνο μας

Η

χειμερινή αλλαγή της
ώρας επηρεάζει τον
ρυθμό του ύπνου και του
ξυπνήματος. Το γύρισμα
των ρολογιών μία ώρα
πίσω και το σκοτάδι που
έρχεται νωρίτερα επιδρούν
στον ανθρώπινο μεταβολισμό.

Τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών
γύρισαν μία ώρα πίσω. Η
διάρκεια των φωτεινών
ωρών μας καθημερινά
μικραίνει και το σκοτάδι
πέφτει πλέον νωρίτερα από
πριν. Η αλλαγή ώρας επηρεάζει τον ρυθμό του ύπνου και
τους ξυπνήματός μας. «Οι συνθήκες του φωτός έχουν αποφασιστική επίδραση», τονίζει ο πρόε-

δρος της Γερμανικής Εταιρείας
Ερευνών του Ύπνου Άλφρεντ Βιάτερ στην Deutsch Welle. Όπως
εξηγεί, το μπλε φως μας ξυπνά.
Όταν το φάσμα αρχίζει να αλλάζει προς τις βραδινές ώρες προς
πιο κιτρινωπούς και κόκκινους
τόνους, εκλύεται μελατονίνη κι
έτσι νυστάζουμε. Μήπως είναι
ώρα για… χειμερία νάρκη;
• Σύμφωνα με τον Άλφρεντ Βιάτερ, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται
να πέσει σε χειμερία νάρκη, όπως
ορισμένα ζώα, διότι δεν καλείται
ούτε να εξοικονομήσει τόση ενέργεια για να αντιμετωπίσει το κρύο
ούτε και έχει έλλειψη τροφής.
Επειδή όμως οι χειμερινοί μήνες
προκαλούν παρόλα αυτά αίσθημα
υπνηλίας, ο γερμανός ειδικός
συνιστά να αυξάνουμε τις ώρες

παραμονής
σε
εξωτερικούς
χώρους. «Εκεί είναι μεγαλύτερη η
ένταση του φωτός και έτσι μένει
κανείς πιο εύκολα ξύπνιος», λέει ο
Βιάτερ, επισημαίνοντας ότι επιπλέον η σωματική δραστηριότητα
τονώνει το κυκλοφορικό σύστημα
και τον μεταβολισμό του ανθρώπου. Πάντως ο ειδικός προειδοποιεί ότι προκειμένου να μην επηρεάσουμε αρνητικά την ποιότητα
του ύπνου μας είναι καλό να αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση
λίγο πριν τον βραδινό ύπνο.

Το βιολογικό ρολόι
πάει μπροστά
Όταν αλλάζει η ώρα «το εσωτερικό (βιολογικό) ρολόι στον εγκέφαλό μας πάει λίγο μπροστά», λέει ο
Άλφρεντ Βιάτερ και εξηγεί ότι αν
αυτό το ρολόι ανταποκρινόταν
όντως στην πραγματικότητα, τότε
η μέρα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από 24 ώρες. Το φως είναι
ένας εξωγενής παράγοντας που
μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό
ύπνου-ξύπνιου. Ένας άλλος
παράγοντας, εντός του σώματος,
είναι η υποκρετίνη, μια ορμόνη
που επηρεάζει επίσης τον ρυθμό
του ύπνου και της αφύπνισής
μας. Πιθανή έλλειψη της συγκεκριμένης ορμόνης μπορεί να οδηγήσει σε ναρκοληψία, την ασθένεια και διαταραχή του ύπνου,
αλλά και σε απώλεια όρεξης.

Κατάργηση της θερινής ώρας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τ

ην Κυριακή ξεκίνησε ο χειμώνας, τα ρολόγια γυρίζουν
πίσω μία ώρα. Πολλοί άνθρωποι
ενοχλούνται από αυτό - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα τα
αιτήματα για την κατάργηση της
θερινής ώρας.
Είναι ένα τελετουργικό που έρχεται από το παρελθόν: την άνοιξη,
τα ρολόγια πηγαίνουν μπροστά
μια ώρα, το φθινόπωρο γυρίζουν
πίσω . Ωστόσο, η αλλαγή του
χρόνου μπορεί να μη διατηρηθεί
για πάντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για την
κατάργηση της θερινής ώρας .
Το θέμα προς το παρόν εξετάζεται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις

διαθέσιμες πληροφορίες, επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος της ΕΕ.
Μόλις υπάρξει αποτέλεσμα, οι
πολίτες θα ενημερωθούν.
Η θερινή ώρα, η οποία τελειώνει
αύριο έχει αμφισβητηθεί από την
εφαρμογή της. Πολλοί άνθρωποι
παραπονιούνται ότι τους λείπει ο
ύπνος της μιας ώρας. Σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα του ταμείου
ασφάλισης υγείας του DAK, σχεδόν τα τρία τέταρτα των Γερμανών ζητούν να καταργηθεί η
αλλαγή της ώρας.
Η αλλαγή της ώρας εισήχθη για
πρώτη φορά στη Γερμανία κατά
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ
των δύο παγκόσμιων πολέμων

και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλλαγή καταργήθηκε. Μόνο
το 1980 εισήχθη εκ νέου με στόχο
την καλύτερη χρήση του φωτός
της ημέρας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι αμφιλεγόμενο.
Δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες
στην αλλαγή της ώρας. Η Ρωσία,
για παράδειγμα, δεν αλλάζει την
ώρα το καλοκαίρι καθώς η χώρα
έχει έντεκα διαφορετικές ζώνες
ώρας. Από την άλλη πλευρά , η
τεχνητά εισαγόμενη καλοκαιρινή
περίοδος ήταν τόσο ελκυστική για
την Τουρκία που πέρυσι αποφάσισε να διατηρήσει και τον χειμώνα τη θερινή ώρα.
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Ενυδάτωση
και αντιγήρανση με ρόδι!
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

ο ρόδι είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες A, C, E, σίδηρο, κάλιο, φυτικές ίνες,
υδατάνθρακες, αντιοξειδωτικές ουσίες και
πολλά άλλα πολύτιμα συστατικά απαραίτητα για την υγεία μας αλλά και για την ομορφιά μας.
Οι σπόροι του βοηθούν στην ενυδάτωση της
επιδερμίδας, στην αντιγήρανση, στην λείανση των ρυτίδων, στην απομάκρυνση νεκρών
κυττάρων της επιδερμίδας και στην αντιμετώπιση της ακμής.
Επωφεληθείτε από τις ευεργετικές ιδιότητες
του ροδιού και αποκτήστε ένα όμορφο και
λαμπερό δέρμα.
Απολέπιση προσώπου με ρόδι

½ φλιτζάνι του τσαγιού σπόρους ροδιού
½ φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
2 κουταλάκια του γλυκού έλαιο αβοκάντο
Αναμείξτε τους σπόρους ροδιού με τη ζάχαρη και
διαλύστε τα καλά με ένα κουτάλι. Προσθέστε το
έλαιο αβοκάντο και ανακατέψτε. Εφαρμόστε με
απαλές κυκλικές κινήσεις στο πρόσωπο και ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με δροσερό νερό.

Μάσκα ενυδάτωσης με ρόδι
2 κουταλιές της σούπας σπόρους ροδιού
1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι
1 κουταλιά της σούπας χυμό από ρόδι
Αναμείξτε όλα τα υλικά και εφαρμόστε τη μάσκα
στο πρόσωπό σας για 5-10 λεπτά και μετά αφαιρέστε τη με δροσερό νερό.
Μάσκα αντιγήρανσης με ρόδι
Χυμό από μισό ρόδι
2 κουταλάκια του γλυκού αμυγδαλέλαιο
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
Αναμείξτε όλα τα υλικά καλά και εφαρμόστε τη
μάσκα για 15 λεπτά στο πρόσωπό σας. Αφαιρέστε
τη με δροσερό νερό.
Λεύκανση με ρόδι
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό από ρόδι
1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο
Ανακατέψτε το χυμό ροδιού με το ελαιόλαδο και
εφαρμόστε τοπικά στις περιοχές που εντοπίζεται
το πρόβλημα (κηλίδες, πανάδες). Μετά από συνεχή
χρήση, οι δερματικές κηλίδες θα αποχρωματιστούν.

Σοβαρά … αστειάκια

Προσοχή: Εξαιρετικά τοξικό φυτό κυκλοφορεί στην Κύπρο

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί μετά από διάφορες αναρτήσεις που είδαν το φως
της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικίνδυνο φυτό που κυκλοφορεί στην
κυπριακή αγορά.
Πρόκειται για το φυτό Duranta, το
οποίο ανήκει στην οικογένεια των
τροπικών φυτών τα οποία εισάγονται στην Κύπρο. Οι σπόροι του
χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά
τοξικοί. Ο λόγος που εισάγεται
και κυκλοφορεί, προφανώς, στην

αγορά το εν λόγω, είναι το όμορφο χρώμα τόσο του φυλλώματός

του όσο και του λουλουδιού, το
οποίο είναι εντυπωσιακό.

Ένας Έλληνας στο Λονδίνο
Ένας Έλληνας που δεν ξέρει καθόλου αγγλικά, πάει
ταξίδι στο Λονδίνο. Εκεί που κόβει βόλτες, φτάνει
σε μια εκκλησία όπου γίνεται ένας γάμος.
- Ποιος παντρεύεται; ρωτάει κάποιον Αγγλο.
- Γουάτ; (what?) του λέει εκείνος, που βέβαια δεν
καταλαβαίνει.
- Μπράβο, να ζήσει!
Την επόμενη μέρα ο Έλληνας περνάει έξω από ένα
νεκροταφείο όπου γίνεται μια κηδεία.
- Ποιος πέθανε; ρωτάει κάποιον που στέκεται εκεί
κοντά.
- Γουάτ; (what?) του λέει ο Αγγλος.
Κι ο τύπος, στενοχωρημένος:
- Α, τον κακομοίρη τον Γουάτ! Χτες παντρεύτηκε και
σήμερα.
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Βιταμίνες: Οι σωματοφύλακες της υγείας

Έ

χουν τον πρώτο ρόλο σε ό,τι
αφορά την υγεία, τη διάθεση,
τη γονιμότητα, ακόμη και την
εμφάνισή μας. Εμείς, όμως, πόσα
γνωρίζουμε για τις πρωταγωνίστριες της υγείας μας, τις βιταμίνες;

Θέλω να μην αρρωσταίνω!
Η βιταμίνη C είναι κατεξοχήν η
βιταμίνη του ανοσοποιητικού. Η
πρόσληψή της ενισχύει την άμυνα
του οργανισμού μας και επίσης
βοηθά στην επούλωση των τραυμάτων και την προστασία από τις
μολύνσεις.
Πού να την αναζητήσω: Οι καλύτερες πηγές της βιταμίνης C είναι
τροφές όπως: η πιπεριά, ο μαϊντανός, η ντομάτα, το ακτινίδιο, το
μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, η παπάγια, τα φρέσκα κρεμμύδια, το κόκκινο λάχανο, οι φράουλες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια,
ο αρακάς, το κουνουπίδι, τα
κάστανα, το πεπόνι, το γκρέιπφρουτ, τα πράσα, τα μανταρίνια,
τα κολοκυθάκια, το σκόρδο, τα
χόρτα, το σπανάκι, το μάνγκο, τα
βατόμουρα, τα φραγκοστάφυλα,
το μαρούλι, το μήλο, το λάχανο.

Για πάντα νέοι
Η βιταμίνη Ε θεωρείται η βιταμίνη
της νεότητας, επειδή είναι αντιοξειδωτική και θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι στα καρδιαγγειακά
και στον καρκίνο.
Πού να την αναζητήσω: Η καλύτερη πηγή της βιταμίνης Ε είναι το
ελαιόλαδο, το οποίο υπερτερεί
έναντι των άλλων φυτικών ελαίων
(π.χ. ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο, φιστικέλαιο)
που περιέχουν μεγάλη ποσότητα
βιταμίνης Ε ανά γραμμάριο. Γιατί
υπερτερεί το ελαιόλαδο; Επειδή
αυτό που έχει σημασία δεν είναι η
περιεκτικότητα αλλά η θρεπτικό-

τητα που έχει τελικά η βιταμίνη
που λαμβάνουμε. Εκείνη του ελαιολάδου, λοιπόν, είναι πιο θρεπτική.
Επίσης, αρκετή ποσότητα βιταμίνης Ε θα μας δώσουν τα αμύγδαλα,
τα φιστίκια, το χαβιάρι, οι νιφάδες
βρώμης, το κουκουνάρι, τα καρύδια, τα ραδίκια, το ταχίνι, το σουσάμι κ.ά.

Ταύρος: Προσπάθησε να διατηρήσεις την
ψυχραιμία σου και να μην αποσυντονιστείς γιατί θα χάσεις το πρόγραμμά σου
και θα μείνουν πίσω αρκετές υποχρεώσεις
που πρέπει να τελειώνουν. Αν νιώθεις ότι
δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποιες
καταστάσεις, μίλησε με τους δικούς σου
ανθρώπους και ζήτησε τη βοήθειά τους.
Θα σου την προσφέρουν.
Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί τη δυναμική σου
στάση απέναντι στις καταστάσεις και σε
οδηγεί σε επιτυχημένες αποφάσεις, αγαπητέ Δίδυμε. Με την ενέργεια αλλά και την
αυτοπεποίθηση που έχεις θα καταφέρεις
να δώσεις τις κατάλληλες λύσεις σε πολλά
ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και
καιρό.
Καρκίνος: Η στασιμότητα και οι καθυστερήσεις σε διάφορα θέματα υποχωρούν
αισθητά και αυτό σε κάνει να βλέπεις πιο
αισιόδοξα το μέλλον σου. Με λίγο προγραμματισμό μπορείς να καταφέρεις πάρα
πολλά, αρκεί να μην υποκύψεις στην πίεση
που σε κυριεύει και σε οδηγεί σε βιαστικές
αποφάσεις. Χρησιμοποίησε όσο περισσότερο μπορείς τον ορθολογισμό σου.
Λέων: Κάποια ζητήματα που ίσως είχες

SUDOKU

συνθέτει ο οργανισμός μας όταν
εκτίθεται στον ήλιο, είναι πολύ
σημαντική για την πρόληψη της
οστεοπόρωσης και για τη διατήρηση ενός γερού σκελετού.
Πού να την αναζητήσω: Η σημαντικότερη πηγή βιταμίνης D είναι
το φως του ήλιου και η διατροφή
λειτουργεί επικουρικά. Περιορισμένες ποσότητες βιταμίνης D περιέχουν κάποια λιπαρά τρόφιμα,
όπως είναι τα γαλακτοκομικά, τα
αυγά, τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σαρδέλα, σολομός) και κάποια θαλασσινά (π.χ. τα στρείδια).

Θέλω να έχω κοφτερό μυαλό

• Κάντε το τεστ της βιταμίνης
και μάθετε πόσο
σωστά τρώτε!

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β
(Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, φυλλικό οξύ και
Β12) θεωρούνται οι βιταμίνες του
εγκεφάλου και του νευρικού
συστήματος.
Πού να τις αναζητήσω: Βρίσκονται σε πάρα πολλές τροφές,
κυρίως στις πρωτεϊνούχες

Για… σούπερ όραση
Θέλω να λειτουργεί ρολόι
ο οργανισμός μου
Η βιταμίνη Κ είναι εκείνη που διασφαλίζει την ομαλή ροή του αίματός μας και συμβάλλει στο να αποφεύγονται τόσο οι θρομβώσεις όσο
και οι αιμορραγίες. Επειδή είναι
τόσο σημαντική για τη ζωή μας, η
φύση έχει προνοήσει ώστε να
συντίθεται στο έντερό μας.
Πού να την αναζητήσω: Στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το
μπρόκολο, τα αντίδια, τα βλίτα, το
λάχανο, ο μαϊντανός, τα σπαράγγια, το μαρούλι, το σπανάκι, το
κουνουπίδι, τα παντζάρια, τα
λαχανάκια Βρυξελλών, καθώς επίσης και στο σογιέλαιο.

Θέλω να έχω γερό σκελετό
Η βιταμίνη D, γνωστή και ως «η
βιταμίνη του ήλιου», την οποία

Η βιταμίνη Α θεωρείται η βιταμίνη
των ματιών. Eπίσης, μπλοκάρει τις
ελεύθερες ρίζες και ενισχύει το
ανοσοποιητικό. Πρόκειται για
βιταμίνη η οποία βρίσκεται στη
φύση με 2 μορφές: ως ρετινόλη (σε
ζωικές τροφές) και ως β-καροτένιο
(στα φυτά). Μάλιστα, το β-καροτένιο των φυτών μετατρέπεται σε
βιταμίνη Α μέσα στο σώμα μας.
Πού να την αναζητήσω: Η βιταμίνη
Α «φυλάσσεται» σε ποσοστό περίπου 90% στο συκώτι, γι’ αυτό και η
κυριότερη πηγή της είναι το συκώτι διαφόρων ζώων. Ωστόσο, τροφές φυτικής προέλευσης πλούσιες
στη συγκεκριμένη βιταμίνη είναι τα
λαχανικά με σκούρο πράσινο,
κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα, όπως
τα καρότα, η γλυκοπατάτα, το
σπανάκι, ο αρακάς, τα χόρτα, τα
πράσα, η κόκκινη πιπεριά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Να ανασυνταχθείς και να δεις με
ωριμότητα και σοβαρότητα τις υποχρεώσεις σου. Αν νιώθεις ότι έχεις πολλά να
κάνεις, είναι επειδή έχεις αφήσει πολλές
εκκρεμότητες, αναβάλλοντας συνεχώς τις
λύσεις τους. Το κλίμα θα είναι ευνοϊκό και
θα βρεις πολλούς συμπαραστάτες στις
προσπάθειές σου γι’ αυτό μην το αφήσεις
αναξιοποίητο.
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αφήσει πίσω σου, θα επανέλθουν στο
προσκήνιο και καλά θα κάνεις αυτή τη
φορά να μην τα αμελήσεις και να ασχοληθείς σοβαρά μαζί τους. Μη χάσεις την
ψυχραιμία σου ό,τι κι αν γίνει και προσπάθησε να είσαι συγκεντρωμένος σε ό,τι
θέλεις να κάνεις.
Παρθένος: Είναι μια πολύ καλή ημέρα και
αυτό φαίνεται και στη διάθεσή σου, που
θα είναι πολύ αισιόδοξη. Η δημιουργικότητά σου αλλά και η δυναμική σου στάση
θα σε βοηθήσουν να βρεις τους κατάλληλους τρόπους για να προχωρήσεις τα σχέδιά σου και να υλοποιήσεις τις ιδέες σας.
Η θετική πλανητική όψη συνδράμει αισθητά τις προσπάθειές σου.
Ζυγός: Κάποιες συζητήσεις και σχόλια
που δε γνώριζες θα φτάσουν στα αφτιά
σου και θα σε προβληματίσουν, αλλά δεν
πρέπει να ανακόψουν την πορεία και το
πρόγραμμα που έχεις βάλει στα σχέδιά
σου. Ευνοούνται αποφάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σου και καλό
είναι να εκμεταλλευτείς αυτή την συγκυρία.
Σκορπιός: Είναι πολύ καλή η μέρα για
εσένα, καθώς θα δεις πολλά προβλήματα
να μένουν πίσω σου και θα μπορείς να
κάνεις κινήσεις για την πρόοδο των σχεδίων σου. Καλό είναι να εκμεταλλευτείς
όλες τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν και να μην αφήνεις τίποτα για
αύριο. Έχεις την εύνοια των πλανητών
που ενισχύει τη δυναμικότητά σου και σε
ωθεί να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια
σου.

Τοξότης: Η μέρα θα σε κάνει να υιοθετήσεις μια διαφορετική στάση απέναντι σε
όσα σε απασχολούν. Η δυναμική και αποφασιστική σου πλευρά θα πάρει το πάνω
χέρι και θα ξεπεράσεις καταστάσεις που
σε στενοχωρούν μια και καλή. Κινήσου με
εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να δημιουργήσεις μια καλύτερη καθημερινότητα.
Αιγόκερως: Πολλά από τα ζητήματα που
σε απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό
έχουν μπει σε μια σειρά και όλα εξελίσσονται όπως ακριβώς θέλεις. Η θετικές όψεις
ευνοούν τα σχέδιά σου που βρίσκονται σε
καλό δρόμο και εσύ έχεις τη δυνατότητα να
ξεπεράσεις ακόμα και κάποια εμπόδια που
σε καθυστερούσαν.
Υδροχόος: Μια πολύ καλή μέρα είναι η
σημερινή για εσένα, με ευχάριστες ειδήσεις
και εξελίξεις που θα σου δώσουν την
ώθηση να προχωρήσεις ανενόχλητος τα
σχέδιά σου. Βέβαια, με τη δική σου ιδιοσυγκρασία υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθείς και μέσα στον ενθουσιασμό σου να
κάνεις επιπόλαιες κινήσεις που θα σου
στοιχίσουν. Γι’ αυτό δείξε ψυχραιμία και
όχι βιασύνη.
Ιχθείς: Η μέρα σε βάζει στη διαδικασία να
κάνεις μια νέα αρχή σε πολλούς τομείς,
που μέχρι τώρα σε απασχολούσαν. Η θετικές πλανητικές επιρροές σου δίνουν τη
δυναμικότητα να πάρεις δραστικές αποφάσεις που αφορούν τις συνήθειές, τις
παρέες σου, ακόμα και τις εκάστοτε
συμπεριφορές σου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Kυπριακή τυρόπιτα
ΥΛΙΚΑ
3 φλ. αλεύρι,
5-6 κόκκους μέχλεπι,
4-5 κόκκους μαστίχα,
4 κουταλάκια μπέικιν
πάουντερ,
6 αβγά,
½ φλιτζανάκι σπορέλαιο (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κ.λπ),
2 κουταλάκια δυόσμο
ξηρό, 2 φλ. χαλλούμι, 1 φλ. γάλα χλιαρό.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C.
Βάζετε το μέχλεπι, τη μαστίχα και λίγο αλεύρι σε ένα
γουδί και χτυπάτε μέχρι να γίνουν σκόνη. Βάζετε το
μίγμα σε ένα μπολ, προσθέτετε το υπόλοιπο αλεύρι, το
μπέικιν πάουντερ και ανακατεύετε. Στη συνέχεια, ρίχνετε στον κάδο του μίξερ τα αβγά και χτυπάτε σε μέτρια
ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν. Ακολούθως, βάζετε το
λάδι, το δυόσμο, το χαλλούμι, το γάλα και συνεχίζετε
το χτύπημα. Μέτα, ρίχνετε λίγο – λίγο το αλεύρι και
ανακατεύετε. Λαδώνετε και αλευρώνετε μια στρογγυλή
φόρμα με τρύπα στη μέση και βάζετε μέσα το μίγμα.
Ψήνετε στο προθερμασμένο φούρνο για 50 λεπτά. Για
να δείτε αν ψήθηκε η τυρόπιτα μπήγετε τη λάμα ενός
μαχαιριού στο κέντρο του κέικ, αν βγει στεγνή τότε
είναι ψημένο αν όχι τότε αφήνετε ακόμα λίγο την τυρόπιτα στο φούρνο.

Μπουρεκάκια με χαλούμι
Υλικά: για τη ζύμη
2 ½ ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
½ ποτήρι ελαιόλαδο, ¾ ποτήρι νερό χλιαρό
για τη γέμιση
2 ποτήρια χαλούμι τριμμένο
1 φλιτζ. δυόσμο φρέσκο, ψιλοκομμένο
1 αυγό, λάδι για το τηγάνισμα
Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε το αλάτι το αλεύρι και το λάδι. Τα
ζυμώνουμε με νερό, τόσο όσο για να γίνει η ζύμη
κάπως σφικτή. Τη σκεπάζουμε με πετσέτα και την
αφήνουμε ½ ώρα περίπου.
Ετοιμάζουμε τη γέμιση σε ένα μπολ. Αναμειγνύουμε το
χαλούμι, το δυόσμο και το αυγό, ώστε να γίνουν ένα
μείγμα σφικτό. Ανοίγουμε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο και
το κόβουμε με κουπάτ 8 εκατοστών περίπου ή με ποτήρι που έχει φαρδύ στόμιο. Βάζουμε 1- 2 κουταλάκια
γέμιση στο κάθε κομμάτι και το διπλώνουμε ώστε να
σχηματιστεί μισοφέγγαρο. Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι
μέχρι να αποκτήσουν ξανθό χρώμα. Τα βγάζουμε σε
απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν τα πολλά τα
λάδια και σερβίρουμε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 783 - 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

9 ΚΑΙ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

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
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
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
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
είναι το σαφάρι με τετράΛευκωσία
90901402
τροχες.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι
την
Παρασκευή
20
Νοεμβρίου 2017, δια χειρός ή στο τηλεμοιότυπο
22518179 ή στο email

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOCOU
Ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Τ. Παπαδόπουλος φωτογραφούμενος μετά το
πέρας των προχθεσινών
μαθημάτων ασφαλείας και
προλήψεως ατυχημάτων.

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α.Ε.Κ Πολεμιδιων - Κ&Ε Τραχωνίου
0-3
Α.Ε. Τραχωνίου - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΕΝ
5-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
4-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣ. - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου 3-1
F.C. INTERNATIONA - Π & Σ Ζακακίου
3-2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας - ΛΕΝΑΣ Λεμεσού
0-1
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΧΡ.ΜΗΝΑ Κορφής
2-3
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΠΑΕ Λόφου
1-2
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - Π&Σ Ζακακίου 11.00 π.μ. 4-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς7-0
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Παρασκευή 10.11.2017
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών 7.30 μ.μ
Κ & Ε Τραχωνίου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
7.00 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – Π & Σ Ζακακίου
7.30 μ.μ.
FC INTERNATIONAL Α.Ε.Κ Πολεμιδιών
7.45 μ.μ.
Σάββατο 11.11.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΕ Λόφου - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Κυριακή 12.11.2017 και ώρα 2.30μ.μ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασογείας
Δευτέρα 13.11.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι. Πύργου - Α.Ε. Τραχωνίου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 11 – 12 Νοεμβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11 – 12/11/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Σάββατο
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ Παρασκευή

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

Σάββατο

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2017έχoυν ως ακολούθως:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-1
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου
2-1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας ΑΝΕΒΛΗΘΗ - Διεξάγεται την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, στις
5.30 μ.μ.
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
1-1
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-0

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
1-2
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
1-2
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.)
Χάρτζιας ΑΝΕΒΛΗΘΗ. Διεξάγεται την Τετάρτη 8
Νοεμβρίου 2017
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
5-0
ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣ ΑΓΩΝΑΣ: Διεξάγεται την Τετάρτη 8
Νοεμβρίου 2017, στις 7.30 μ.μ., στο Γήπεδο ΑΤΕ-ΠΕΚ
Εργατών, ο αναβληθείς αγώνας της 15 Οκτωβρίου 2017,
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΠΑΟ Κάτω Μονής.
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Ν

έα νίκη για την ομάδα των
«Περιστεριών» που εκμεταλλευόμενη τις απώλειες των υπόλοιπων
διεκδικητών, κούρνιασε στην κορυφή.
Η Καρμιώτισσα έχασε στη Δερύνεια
ενώ ο Οθέλλος σκόνταψε στο
«Κερύνεια - Επιστροφή».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Κυπριακό ξέσπασμα ΑΠΟΕΛ στον απόηχο
του Ευρωπαϊκού έπους στο Ντόρντμουντ

• Δίκαιος συμβιβασμός στο ντέρμπυ. Η ΑΕΚ
στην κορυφή, ο ΑΠΟΛΛΩΝ διατηρεί το αήττητο

• Η ΑΝΟ ξεδίπλωσε όλως αιφνιδίως τις επιθετικές
της αρετές στέλλοντας ισχυρά μηνύματα

• Συνήλθε η ΔΟΞΑ, στο βυθό ο ΕΘΝΙΚΟΣ

• Στα πρόθυμα έκρηξης η ΟΜΟΝΟΙΑ που
συμπεριφέρεται ως μικρομεσαία ομάδα

Μ

ε την ψυχολογία στα ύψη μετά την
μεγαλειώδη
εμφάνιση
στο
Ντόρμουντ της Γερμανίας ο ΑΠΟΕΛ
πολυβόλησε με τετράσφαιρο την ΠΑΦΟ,
διαλύοντας τα σύννεφα που είχαν σκεπασθεί τελευταίως πάνω από τον
«Αρχάγγελο».Ήταν ο καλύτερος φετινός
ΑΠΟΕΛ στον εγχώριο μαραθώνιο. Ήταν
μια νίκη που εδραίωσε κλίμα ηρεμίας
στην ομάδα. Η ΠΑΦΟΣ έπαιξε ανοικτά
αλλά υπέκυψε φυσιολογικά στην ανωτερότητα του αντιπάλου.
Αντίο στην περίοδο της επιθετικής
δυστοκίας είπε η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που φιλοδώρησε με πεντάρα τον Ολυμπιακό διαμηνύοντας ότι η επιθετική μηχανή ξέφυγε από το ρελαντί, έχοντας «άγριες»
διαθέσεις για τη συνέχεια.
Δίκαιος ο συμβιβασμός στο «Αρένα» στο
ντέρμπυ της αγωνιστικής. ΑΕΚ και
Απόλλων είχαν μοιρασμένη την υπεροχή. Το αποτέλεσμα άφησε ικανοποίηση
και στα δύο στρατόπεδα. Η ΑΕΚ πάτησε
κορυφή ενώ ο Απόλλων κρατεί γερά τα
σκήπτρα του αήττητου. Απέδειξε ότι

• Άλμα στα ψηλά η ΑΕΛ που προσδοκεί σύντομα
να μπεί με αξιώσεις στη λέσχη των υποψήφιων
πρωταθλητών

Το πρόσωπο
ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡ ΚΑΜΑΡΑ
Κτύπησε τρις
συμβάλλοντας στον
θρίαμβο της
ομάδας του,
ενισχύοντας
καταλυτικά
την επιθετική
ισχύ της
«Μεγάλης
Κυρίας» που
μέχρι πρότινος έπασχε
σοβαρά από το σύνδρομο της επιθετικής δυστοκίας.
έχει βάθος αφού άλλαξε τη μισή ομάδα
ο Σ. Αυστουστή σε σχέση με τον επικό
αγώνα με την Αταλάντα στην Ιταλία.
Τα στραβά κι ανάποδα στην Ομόνοια

Ά

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

λωσε τον «Αχυρώνα» ο Ονήσιλλος
και παρέμεινε μόνος στο ρετιρέ με
διαφορά τριών βαθμών από τους
άλλους μνηστήρες. Αξιοσημείωτο το
νικηφόρο πέρασμα της ΑΠΕΑ από την
Πέγεια που την κρατά σε στενή επαφή
με τον πρωτοπόρο.

δεν λένε να σταματήσουν. Η νέα απώλεια βαθμών εν μέσω παιδαριωδών
λαθών στην άμυνα και απειθαρχίας
ποδοσφαιριστών, επιδεινώνει το άσχημο κλίμα ψυχολογίας που επικρατεί στο
«Πράσινο» σύλλογο. Για την ώρα
πάντως, η διοίκηση διαμηνύει ότι στηρίζει τον Πάμπο Χριστοδούλου.
Χρυσοφόρος ο βαθμός για τον Άρη που
συνεχιζει την πάλη της σωτηρίας χωρίς
να ηττηθεί εδώ και τρεις αγωνιστικές.
Απλή και ουσιαστική η ΑΕΛ πέτυχε την
έκτη της νίκη σκαρφαλώνοντας αθόρυβα στην 3η θέση. Καλή η προσπάθεια
της ΑΛΚΗΣ που ωστόσο δεν αρκεί για
βαθμολογικό κέρδος.
Επανήλθε στις καλές εμφανίσεις η ΔΟΞΑ
τονώνοντας την αυτοπεποίθηση της για
τη συνέχεια. Πεσμένη η Άχνα σε σχέση με
την ουσιαστική εμφάνιση της με τον
ΑΠΟΕΛ την περασμένη βδομάδα. Η αγωνιστική καθίζηση στην οποία περιήλθε η
ομάδα προκαλεί έντονη ανησυχία στο
προσφυγικό σωματείο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15

1

ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΕΚ εδραιώθηκαν πλέον ως οι αναμφισβήτητοι
πρωταγωνιστές στο φετινό μαραθώνιο.

2

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ με τη νέα δυναμική της παρουσία στον επιθετικό
τομέα, στέλλει ισχυρό μήνυμα ότι δεν είναι μόνο τρεις οι διεκδικητές του τίτλου.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ συνεχίζει την άγχρωμη και άγευστη πορεία της. Αν δεν
συνέλθει σύντομα θα συρθεί αναπόφευκτα σε οδυνηρές περιπέτειες με απρόβλεπτες εξελίξεις.

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Ο

ι νίκες του Κούρη και της Δόξας
Παλιομετόχου σε συνδυασμό με την

ισοπαλία της Ομόνοιας Ψευδά διαμόρφωσαν νέο σκηνικό στα ψηλά δώματα
του βαθμολογικού πίνακα. Ευρείες νίκες
για Άτλα Αγλαντζιάς και Αμαθούντα.
Χρυσοφόρο εκτός έδρας τρίποντο για
Κόρνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Εκσυγχρονισμός της ΑΤΗΚ
μέσω στοχευμένου διαλόγου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Χρήζει αναβάθμισης
η Τεχνική Εκπαίδευση
Με τον Χρίστο Καρύδη, διευθυντή Τμήματος
Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ
Νέο οικονομικό μοντέλο.
Η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Η
αγορά εργασίας ως έχει, δεν μπορεί να απορροφήσει
τους νέους επιστήμονες αρκετοί από τους οποίους,
είτε μεταναστεύουν, είτε υποαπασχολούνται σε αντικείμενα μακριά από τις σπουδές τους.
Ο τόπος χρειάζεται ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και όχι αποσπασματικές προσεγγίσεις.
Επανασχεδιασμός Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Πρέπει να επανασχεδιαστεί ο επαγγελματικός
προσανατολισμός. Το βάρος αυτής
της
προσπάθειας
πρέπει να ανατεθεί στο υπουργείο Παιδείας, στο
υπουργείο Εργασίας και στην Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού, τη γνωστή ΑνΑΔ, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας μετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, (εργοδότες και συντεχνίες), σε υψηλό
επίπεδο. Σ’ αυτό τον επανασχεδιασμό θα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη και ο τεκμηριωμένος ακαδημαϊκός λόγος.
Τεχνική Εκπαίδευση.
Μέσα από αυτό τον επανασχεδιασμό θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση. Η
Κύπρος πρέπει να καταρτίσει καλά τους δικούς της
ανθρώπους σε τεχνικά επαγγέλματα, ώστε εκεί που
χρειάζεται, να καταλάβουν θέσεις εργασίας τις
οποίες σήμερα κατέχουν αλλοδαποί.
Σήμερα η οικονομία στερείται καλών τεχνικών. Αν
αναζητήσεις γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας θα
βρεις πληθώρα. Αν ψάξεις π.χ. για υδραυλικό θα
δυσκολευτείς να βρεις ή θα χρειαστεί μέσο για να
βρεις ένα καλό υδραυλικό ή οποιονδήποτε άλλο καλό
τεχνίτη.
Η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να καταρτίσει ανθρώπους για νέους τομείς, όπως είναι π.χ. τεχνικοί
φυσικού αερίου, τεχνικοί αφαλάτωσης, τεχνικοί
πλοίων και σκαφών και άλλου είδους ειδικότητες
που θα χρειαστούν να εργαστούν στην πράσινη ανάπτυξη, (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και στη
γαλάζια οικονομία.
Επαναλειτουργία του ΑΤΙ.
Κοντά σ’ όλα αυτά πρέπει να υπάρξει στα σχολεία –
από τις μικρές ηλικίες – σοβαρή κατήχηση για την
αξία και την ωφελιμότητα των τεχνικών επαγγελμάτων και πρέπει τάχιστα να επαναλειτουργήσει το
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ), το οποίο
έκλεισε άδοξα το 2011 μετά από 43 χρόνια επιτυχούς
λειτουργίας και προσφοράς στην κοινωνία και την
οικονομία.

• Ήλθε η ώρα, η Κυπριακή εκπαίδευση να
στραφεί στοχοπροσηλωμένα στα τεχνικά
επαγγέλματα μέσω ορθού επαγγελματικού
προσανατολισμού και αναβάθμισης
των παρεχομένων προγραμμάτων κατάρτισης

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

O

εκσυγχρονισμός ΑΤΗΚ και της
ΑΗΚ, θα πρέπει να προωθηθεί
στο πλαίσιο στοχευμένου διαλόγου
και διαβούλευσης, με τους άμεσα
ενδιαφερόμενους και τους εκπροσώπους τους, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία.
Η σημαντική αυτή επισήμανση
αναδύθηκε μέσα από τις εργασίες
του πρόσφατου παγκυπρίου συνεδρίου της Ελεύθερης Παγκύπριας
Οργάνωσης
Εργατουπαλλήλων
Τηλεπικοινωνιών, ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟΣΕΚ) διαμηνύοντας ότι πρέπει να
συνειδητοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς πως αυτοί που
γνωρίζουν καλύτερα τους Οργανισμούς τα προβλήματα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές τους,
είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Περαιτέρω, στάληκε το μήνυμα
προς την κοινωνία με κεντρικό
αποδέκτη την Πολιτεία πως υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές που θα
ενισχύσουν τους Οργανισμούς στο
νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον
διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα τους και ενισχύοντας την
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Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τους Ημικρατικούς
Οργανισμούς, τα προβλήματα, τις δυνατότητες
και τις προοπτικές τους, διαμήνυσε το 26ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)

κοινωνική τους αποστολή.
Κατά τη συζήτηση, έντονο ήταν το
αίσθημα μεταξύ των συνέδρων ότι
επιβάλλεται να διαφυλαχθούν οι
αξίες και οι θεσμοί ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίωση της ΑΤΗΚ. Καλωσορίζοντας
τους συνέδρους ο γ.γ της ΟΗΟ –
ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία κάλεσε την
πολιτεία να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΑΤΗΚ και των
οργανισμών κοινής ωφελείας, διατρανώνοντας την αντίθεση των
εργαζομένων στην αποκρατικοποίηση /ιδιωτικοποίηση.
Ο γ. γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
κάλεσε την πολιτεία να πάρει όλα
τα αναγκαία μέτρα μέσα από ειλικρινή κοινωνικό διάλογο για να
κρατηθεί αλώβητη η ΑΤΗΚ και οι
άλλοι νευραλγικής σημασίας ημικρατικοί οργανισμοί.
Σε χαιρετισμό του στο συνέδριο,
[που ανέγνωσε ο οικονομικός διευ-
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θυντής του υπουργείου Γιώργος
Παντελή ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης εξήρε την
καθοριστική συμβολή της ΣΕΚ και
του συνδικαλιστικου κινήματος
γενικότερα, στην αποσόβηση της
χρεοκοπίας και στη γρήγορη ανάαμψη της οικονομίας.
Στον δικό της χαιρετισμό η πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΤΗΚ Ρένα Ρουβιθά τόνισε πως ο εκσυγχρονισμός
του οργανισμού αποτελεί βασική
προτεραιότητα για την επιβίωση
του στο οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Στην εισηγητική του ομιλία ο γενικός γραμματέας της ΕΠΟΕΤ Ηλίας
Δημητρίου διατράνωσε την αποφασιστικότητα των εργαζομένων
να εργασθούν ενωμένοι για να
παραμείνει η ΑΤΗΚ εύρωστη και
ανταγωνιστική ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της
εποχής.
Οι σύνεδροι με ψήφισμα τους τονί-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ζουν πως οι δρομολογούμενες
αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών
Οργανισμών φαίνεται να μην εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Καλούν τους εργαζόμενους να
συσπειρώσουν τις γραμμές του
συνδικαλιστικού κινήματος για
θωράκιση των συμφερόντων του
τρόπου από τους καιροσκόπους
και τους κερδοσκόπους, προστασία των θεσμών και προαγωγή
των αξιών, επαναφέροντας την
Κύπρο σε τροχιά ανάπτυξης, προόδου κι ευημερίας για όλους.

Συνδικάτα Ελλάδα - Σερβία
Στο συνέδριο παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό εκπρόσωπος των
Σερβικών Συνδικάτων (φωτό
κάτω) ενώ απέστειλε χαιρετισμό η
συντεχνία των εργαζομένων του
ΟΤΕ Ελλάδας. Με τις συντεχνίες
τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και Σερβίας η ΕΠΟΕΤ διατηρεί αδελφικές
σχέσεις.
Οι εργασίες του τελετουργικού
μέρους του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με παρουσίαση εξειδικευμένου θέματος για το μέλλον των
τηλεπικοινωνιών από τον Θεόδωρο Φέσσα, πρόεδρο του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
ΣΕΒ, Ελλάδας (φωτό άνω).
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