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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η θυσία του Κυριάκου Μάτση
καθοδηγεί την Ελληνική νεότητα

Ο

βίος και η πολιτεία του Κυριάκου Μάτση να διδάσκεται στα

σχολεία

ως

πρότυπο

μάθημα

γαλούχησης και διαπαιδαγώγησης

Σελ. 2

• Τεκμηριωμένη πρόταση της ΣΕΚ για συζήτηση στον κοινωνικό διάλογο

Ώρα για ολοκληρωμένη
φορολογική μεταρρύθμιση
4

Ευνοϊκές οι παρούσεις
οικονομικές συγκυρίες

4

Αποκαθιστούνται αδικίες
σε βάρος των εισοδημάτων

4

Εξορθολογίζονται
δυσβάστακτα φορολογικά
βάρη

4
34η επέτειος ανακήρυξης
Τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους

Μειώνεται η φορολόγηση
που επιβαρύνει
την εργασία

4

Ή

Δημιουργούνται καλύτερες
προοπτικές ανάπτυξης

4

Ενισχύονται τα εισοδήματα
και βοηθείται η πραγματική οικονομία

των Ελληνοπαίδων.

ρθε η ώρα, οι Τουρκοκύπριοι να
αποφασίσουν σε τι κράτος

θέλουν να ζήσουν. Η ΣΕΚ διαμηνύει
ότι το μέλλον των Τουρκοκυπρίων
είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σελ. 3

Χριστουγεννιάτικο δώρο
σε χιλιάδες νοικοκυριά

Η

κυβέρνηση εξήγγειλε επιδόματα
στις ευάλωτες ομάδες του πλη-

θυσμού ενόψει των Χριστουγέννων.

Σελ. 5

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2972
TIMH 0.70€

Η

κατάσταση της οικονομίας ευνοεί
την αναθεώρηση μιας σειράς
φορολογιών που θα αποκαθιστά αδικίες σε βάρος των εισοδημάτων που
ακρωτηριάσθηκαναν από δυσβάστακτες φορολογίες στην περίοδο της κρίσης.
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας τονίζοντας πως η τεκμηριωμένη πρόταση του κινήματος για γενική ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση αποτελούμενη από 10 σημεία,
θα τεθεί προς συζήτηση στον κοινωνικό διάλογο.

Τον 10 λογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση ανέλυσε
σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας μαζί
με τον διευθυντή του τμήματος οικονομικών μελετών Χρίστο Καρύδη
που θέτει προς συζήτηση δεν διασυνδέονται με κανένα τρόπο με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.
Σελ.9
Από την πλευρά του ο διευθυντής του
τμήματος οικονομικών μελετών ΣΕΚ
Χρίστος Καρύδης, αναφερόμενος στη
χρονική συγκυρία της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ξεκαθάρισε πως δεν
είναι τυχαία, τονίζοντας πως αναμέ-

ναμε ως κίνημα να δούμε πως εξελίσσονται τα δημόσια οικονομικά. Επιθυμούμε, μια φορολογική μεταρρύθμιση
που δεν θα ανατρέπει την ευρωστία
των δημόσιων ταμείων. Το εννιάμηνο,
πρόσθεσε, έκλεισε με πλεόνασμα 426
εκατομμυρίων οπότε αυτή ήταν η
κατάλληλη στιγμή για να τεθεί το
θέμα.

• Η στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση
μπορεί να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη προχθές Δευτέρα ο κ. Μάτσας ανέπτυξε την πρόταση της ΣΕΚ διαμηνύοντας πως το Κίνημα πολιτεύεται ανεξάρτητο και ως εκ τούτου τα θέματα

περισσότερη ανάπτυξη
και απόδοση μεγαλύτερης
κοινωνικής δικαιοσύνης

Λάθος η διαγραφή οφειλών προς το κράτος

Η

εν λευκώ διαγραφή οφειλών εργοδοτών, εταιρειών, σωματείων ή και άλλων φορέων από τα
κρατικά ταμεία που είναι πάντοτε προβληματικά, με
την έννοια των περιορισμένων πόρων, είναι λάθος
τακτική και στέλλει λανθασμένα μηνύματα.
Το κράτος που θα επωμίζεται για ακόμα πολλά χρόνια τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης – οφείλει
να μαζεύει και το τελευταίο ευρώ που τεκμηριωμένα
του ανήκει, γιατί τα δημόσια ταμεία πρέπει να αποκτήσουν μόνιμη ευρωστία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση των ποδοσφαιρικών
σωματείων και των οποιονδήποτε οφειλών τους
προς το κράτος, δεν έπρεπε να χαρισθούν τα λεφτά
με τόση μεγάλη ευκολία. Κυρίως δεν έπρεπε να χαρισθούν λεφτά που οφείλονται στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), το οποίο ανήκει σ’ όλους τους

ασφαλισμένους.
Όσον αφορά τη διευθέτηση των υπολοίπων οφειλών
προς ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος, αυτές θα έπρεπε να
γίνουν σταδιακά στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου αποπληρωμής, με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και με την εμπλοκή του Κυπριακού Οργανισμού

• Οι εργοδότες και τα σωματεία οφείλουν
να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους

• Εκπτώσεις ανάλογα με τις επενδύσεις που γίνονται
στις ακαδημίες για ανάδειξη ταλέντων.
• Εκπτώσεις ανάλογα με τη χρησιμοποίηση Κυπρίων
ποδοσφαιριστών στα εγχώρια πρωταθλήματα κλπ.
Όλα αυτά θα εφαρμόζονται εφόσον φέρουν τη
σφραγίδα της νομιμότητας από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει π.χ. τις
πιο κάτω προϋποθέσεις:

Έχουμε την ισχυρή άποψη πως, τέτοιου είδους διαγραφές, πρέπει να αποφεύγονται, γιατί προκαλούν
το δημόσιο αίσθημα και περιορίζουν τη δυνατότητα
του κράτους να κάνει κοινωνική πολιτική και όχι
μόνο. Τα συγκεκριμένα ποσά θα μπορούσαν να διοχετευθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των
συντάξεων και άλλων κοινωνικών παροχών.

• Εκπτώσεις για έγκαιρη καταβολή των οφειλομένων
ποσών, κίνητρα και διευκολύνσεις.

Για τη ΣΕΚ, η σταθερή και διαχρονική ευρωστία των
δημοσίων ταμείων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αθλητισμού.

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

@

E

Eκκληση προς του υποψηφίους να εγκαταλείψουν τη στείρα αντιπαράθεση για το Γε.Σ.Υ
Ανεπίτρεπτο να παίζονται προεκλογικά παιγνίδια σε βάρος του υπέρτατου αγαθού της Υγείας

*

Ρ

ήξη με το αμαρτωλό παρελθόν χρειάζεται
ο τόπος για να ορθοποδήσει
Η κρατική μηχανή δεν αντέχει άλλες προχειρότητες, τσαπατσουλιές, αναξιοκρατικές πρακτικές και διαπλεκόμενες μεθοδεύσεις

*

Γ
*

ράμμα κενό παραμένει η δίψα των πολιτών για
εμπέδωση του πολιτικού πολιτισμού
Παρά την οργή μας, ας δώσουμε ακόμη ένα
παράθυρο ευκαιρίας στα εκλογικά επιτελεία

*

ισιόδοξες οι προοπτικές της οικονομίας για το
2018
Ας ελπίσουμε πως η κατανομή του παραγόμενου πλούτου θα είναι δικαιότερη

Α
Τ

ρίζει η αμαρτωλή καρέκλα των παραγόντων
που θυσίαζαν το Ελληνικό ποδόσφαιρο στον
βωμό του στοιχήματος
Στην Κύπρο, η κοινωνία αδημονεί να δει τους
όμοιους τους ενώπιον της δικαιοσύνης

*

Ι

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ: Σύμβολο ήθους και αρετής
που καθοδηγεί την Ελληνική νεότητα
• Με το βίο και την πολιτεία του, ο Μάτσης απέδειξε πέραν
πάσης αμφιβολίας ότι ήταν ένας αγνός ιδεολόγος, ένας γνήσιος
ανθρωπιστής, ένας πραγματικός πατριώτης

Ό

σα και να πει κανείς για το βίο
και την πολιτεία του Κυριάκου
Μάτση είναι λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο της θυσίας και
της προσφοράς του στην κοινωνία, την πατρίδα και το Έθνος
ευρύτερα.
Η απεριόριστη αγάπη του για τον
άνθρωπο, την ατομική ελευθερία
και την πατρίδα, τον οδηγούν σε
μια έντονη κριτική στάση έναντι
του κομμουνισμού και του κομματικού εκφραστή του στην Κύπρο
που απαρνιόταν την ιδέα της
πατρίδας, που καταργούσε την
ατομική ελευθερία και μετατρέπει

σχυρά μηνύματα έστειλε το πρόσφατο συνέδριο
της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ - ΣΕΚ]
Η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη σύγχρονων και
εύρωστων οργανισμών κοινής ωφέλειας

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Κ

*

άθετη η αντίθεση στην ιδιωτικοποίηση ΑΤΗΚ
και ΑΗΚ.
Όχι, σε πολιτικές που ζημιώνουν ζωτικά κοινωνικά κι εθνικά συμφέροντα

Η

ττα της κοινωνίας και της πολιτικής θεωρείται η αδυναμία επίλυσης του μείζονος θέματος
των Μη Εξυπηρετουμέων Δανείων
Οι τράπεζες σώθηκαν, ώρα να στηριχθούν
ουσιαστικά και οι επηρεαζόμενοι πολίτες

*

Φ
*

ωνή βροντερή καλείται να προτάξει η νέα γενιά
στις προεδρικές εκλογές
Η πολιτική αδιαφορία βλάπτει σοβαρά την κοινωνία

Ω

ρα να ξεκαθαρίσει το ομιχλώδες τοπίο της
αγοράς εργασίας
Η ΣΕΚ δεν ανέχεται άλλο τις πρακτικές απορρύθμισης που επιβλήθηκαν μεσούσης της κρίσης

*

Ν
*

αρκοθέτηση της πορείας του Γε.Σ.Υ ισοδυναμεί
με «αιτία πολέμου» για τη ΣΕΚ
Ας το συνειδητοποιήσουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου

Η

εξαγγελθείσα οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων είναι καλοδεχούμενη
Ωστόσο, αυτό που αξίζει ο λαός μας είναι η
εδραίωση ισχυρού κράτους πρόνοιας και όχι
τονωτικές ενέσεις.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

απελευθέρωση από τον Αγγλικό
ζυγό , εκδηλώθηκε έντονα κατά τη
διάρκεια της φοιτητικής του δράσης στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς
που του αντιπρότασσαν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα είναι φτωχή και
καταστρεμμένη, ενώ η Αγγλία είναι
μια πλούσια αυτοκρατορία, απαντούσε με πάθος: «Προτιμούμε τα
ράκη της μητρός Ελλάδος, παρά
την πορφύραν της μητρυιάς».
Με την περάτωση των σπουδών
του στη Θεσσαλονίκη, η εμπλοκή
του στη διαφώτιση του αγροτικού
κινήματος ήταν ενεργός και η
μεταλαμπάδευση της επιστημονικής του γνώσης στους Κύπριους
αγρότες ήταν θαυμαστή. Εργάσθηκε με ζήλο για την άνοδο της

• Ο αγωνιστής, ο οραματιστής, ο αγνός πατριώτης,
ο Άνθρωπος

xenis.xenofontos@sek.org.cy

τον άνθρωπο σε μηχάνημα έτοιμο
να εκτελεί τις άνωθεν διαταγές.
Μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεσούντος του δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, έξι χρόνια
πριν από την έγκριση από τον ΟΗΕ
της Παγκόσμιας Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όντας
μαθητής του γυμνασίου, πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
την διορατικότητα και την σοφία
που τον διακατείχαν από τη νεαρή
του ηλικία.
Με το βίο και την πολιτεία του, ο
Μάτσης απέδειξε πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι ήταν ένας αγνός
ιδεολόγος, ένας γνήσιος ανθρωπιστής, ένας πραγματικός πατριώτης. Με ένα όνειρο έζησε, για ένα
πόθο θυσιάσθηκε, να δει την αγαπημένη του Κύπρο ενωμένη με το
μητρικό κορμό. Ο πόθος του για

Κυπριακής αγροτιάς και εργατιάς.
Περιόδευε στα γύρω χωριά κάνοντας διαλέξεις και διδάσκοντας
τους γεωργούς τις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Η δράση του
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
της ΕΟΚΑ, και τα θαυμαστά έργα
του στον καθημερινό στίβο, αντικατοπτρίζουν το στίγμα και το
μέτρο των εθνικών μας προσανατολισμών και των κοινωνικών μας
αναζητήσεων.
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της
ηθικής παρακμής, της πνευματικής
πενίας, της οικονομικής χρεοκοπίας, της κοινωνικής κατάπτωσης
και του εθνομηδενισμού, ο βίος και
η πολιτεία του Κυριάκου Μάτση
αποτελεί μοναδικό φάρο για την
κοινωνική ανασυγκρότηση και
εθνική μας αναγέννηση.

νισμός ολόκληρος μπορούν να
προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες
αν η σκέψη και το έργο του Κυριάκου Μάτση γίνει βίωμα και οδηγός
της όπου γης Ελληνικής νεότητας.
Είναι δε βαθύτατη η πεποίθηση
μου ότι ο βίος και η Πολιτεία του
Κυριάκου Μάτση θα πρέπει να
διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία
ως πρότυπο μάθημα για τη γαλούχηση και την διαπαιδαγώγηση των
παιδιών μας. Ευτυχώς υπάρχει
αρκετό υλικό καταγραμμέννο σε
αξιόλογα βιβλία στα οποία μπορεί
να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να μυηθεί στους στοχασμούς και στους οραματισμούς
ενός γενναίου ανδρός με πρωτοποριακές αντιλήψεις για την
ανθρώπινη ύπαρξη, την πατρίδα
και εν γένει την ανθρωπότητα, με
κορωνίδα το κολοσσιαίο «Ου περί
χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα
αλλά περί αρετής.» Αυτό θα είναι
και το καλύτερο μνημόσυνο για τη
θυσία του εκ Παλαιχωρίου Πιτσιλιάς ορμώμενου νέου πού συνειδητά έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία και την πρόοδο της πατρίδας.

Η σκληρά δοκιμαζόμενη Κύπρος, η
δεινοπαθούσα Ελλάδα και ο Ελλη-

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017

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)

Γουρία, Σαμωνά, Αβίβου ομολ.
Θωμά πατρ. Κων/λεως

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως, Γενναδίου Βατοπαιδινού

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/2017

Ματθαίου αποστόλου και Ευαγγελιστού, Ιφιγένειας μ.

Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτ.,
Ζακχαίου μάρτ. Αναστασίου εξ
Ηπείρου νεομάρτρος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017

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,

• O βίος και η πολιτεία
του Κυριάκου Μάτση
θα πρέπει να διδάσκεται
στα Ελληνικά σχολεία
ως πρότυπο μάθημα
για τη γαλούχηση και
τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών μας
Αβδιού προφήτου, Βαρλαάμ
μάρτ., Χριστοφόρου, Ευφημίας
και των τέκνων μαρτύρων.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017
Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου
Κων., Σωζομένου εν Γαλατεία
Καρπασίας οσίου
ΤΡΙΤΗ 21/11/2017
Η ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

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

Β

Μόνιμη μας έγνοια
οι αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας

ρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία «ευτυχήσαμε» να ζήσουμε μοναδική εμπειρία που δεν επισυνέβη πουθενά αλλού!
Κούρεμα καταθέσεων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που οδήγησε πολλή κόσμο στους ψυχιάτρους για
να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την οδυνηρή
εξέλιξη οι συνέπειες της οποίας θα μας κατατρέχουν
εφόρου ζωής.
Και ενώ είμαστε η μοναδική χώρα η οποία περάσαμε αυτήν την τρομακτική εμπειρία
με τη σφραγίδα των αντιπροσώπων του λαού φαίνεται πως δεν
διδαχθήκαμε από τα λάθη μας.

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δεν διδαχθήκαμε πως θα πρέπει να
αφήσουμε τα πολιτικά τερτίπια
και να επικεντρωθούμε με σοβαρότητα στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα τα οποία αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

√ Έγνοια μας είναι η πολιτεία στην οποία
ζούμε να σέβεται τους πολίτες της χωρίς
διακρίσεις, με πράξεις, όχι με λόγια
Για το συνδικαλιστικό Κίνημα μόνιμη έγνοια και
προτεραιότητα είναι η καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η περαιτέρω αναβάθμιση του
βιοτικού τους επιπέδου, των εργαζομένων.
Ως εκ τούτου ζητώ από κάθε πολιτικό ηγέτη να αναδεικνύει μέσα από τις θέσεις και τις απόψεις που
ενστερνίζεται με το ήθος και το ύφος του, τον πολιτικό πολιτισμό, στέλλοντας ξεκάθαρα μηνύματα
προς την κοινωνία πως θα αγωνιστεί για να αποσβεστούν οι πληγές που συσσωρεύτηκαν.
Θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι να δώσουν
τη δυνατότητα στον κόσμο να τους κρίνει για συγκεκριμένες προτάσεις πως θα διακυβερνήσουν τη νέα
πενταετία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του. Οι πολίτες έχουν κουραστεί και κορεστεί από τις
άσκοπες πολιτικές αντιπαραθέσεις οι οποίες ευλόγως δημιουργούν την αίσθηση πως μέχρι τις προεδρικές εκλογές τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα μπήκαν στη διελκυστίνδα της πολιτικής εκτόνωσης.
Προς θεού ας θυμηθούμε όλοι τις ουρές στις αυτόματες ταμειακές μηχανές με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των πολιτών να πάρουν 20,40
ή 50 ευρώ για τις ημερήσιες ανάγκες.
Ας μη ξεχνούμε πως οι πολίτες πλήρωσαν ακριβά
το τίμημα λαθών και παραλείψεων αλλά με υπευθυνότητα αποδέχτηκαν μειώσεις μισθών και ωφελημάτων για να μπορέσει κάποια στιγμή η οικονομία να
επανεκκινήσει.
Ας μη ξεχνούμε πως οι εργαζόμενοι αναμένουν με
πολλή υπομονή να λάβουν πίσω σε βάθος χρόνου
τους κόπους και τους μόχθους δεκαετιών που σκορπίστηκαν σε μια νύχτα στους πέντε ανέμους.
Οι πολίτες δεν είναι απλοί θεατές. Έχουν γνώση και
αισθητήριο το οποίο μετά από τόσα που πέρασαν
έπαθαν και έμαθαν.
Μόνιμη μας έγνοια ο κάθε πολίτης να ζει με αξιοπρέπεια και να απολαμβάνει τη στήριξη του κράτους
από τη στιγμή της γέννησης του μέχρι τον θάνατο
του. Μόνιμη μας έγνοια ο κάθε εργαζόμενος
να
εργάζεται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες
εργασίας και να μην επαιτεί για να ζήσει ο ίδιος και
η οικογένεια του.
Έγνοια μας είναι η πολιτεία στην οποία ζούμε να
σέβεται τους πολίτες της με πράξεις όχι με λόγια
χωρίς διακρίσεις και να είναι ενωμένη ως μια γροθιά για το κοινό καλό.
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• Μήνυμα για την 34η επέτειο καταδίκης του ψευδοκράτους

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σ

υμπληρώνοντα σήμερα 34 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η ΣΕΚ
και σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός καταδικάζουν για άλλη μια
φορά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Άγκυρας για αλλοίωση
του δημογραφικού χαραχτήρα του
κατεχόμενου
τμήματος
της
Κυπριακής Δημοκρατίας και διεθνή
αναγνώριση του μορφώματος των
κατεχομένων.
Ο συστηματικός εποικισμός με
προφανή στόχο την αλλοίωση των
δημογραφικών δεδομένων, η καταστροφή της πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, η αλλαγή των τοπωνυμίων
και ο σφετερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών, καταδεικνύουν ότι οι τουρκικοί σχεδιασμοί
παραμένουν αμετακίνητοι. Αυτή η
συμπεριφορά τορπιλλίζει εκ προοιμίου την ειλικρινή θέληση της
Ελληνοκυπριακής πλευράς για
επανέναρξη των συνομιλιών για
επίλυση του χρονίζοντος Κυπριακού Ζητήματος.
Σήμερα, επέτειο της θλιβερής 15ης
Νοεμβρίου 1983, η ΣΕΚ καλεί τους
τουρκοκύπριους να αντιληφθούν
ότι το ασφαλές μέλλον τους δεν
είναι στο ψευδοκράτος που συντηρεί με την μέθοδο της κανονιοφόρου η Άγκυρα. Το μέλλον των
Τουρκοκυπρίων
είναι
στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Το μέλλον
των Τουρκοκυπρίων είναι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία η
Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες και ισότιμο μέλος. Και όσο πιο

νωρίς γίνει συνείδηση των Τουρκοκυπρίων, τόσο το καλύτερο για
ειρήνευση στην Κύπρο.
Η ΣΕΚ απευθυνόμενη σήμερα προς

• Ήλθε η ώρα οι Τουρκοκύπριοι να αποφασίσουν σε
τι κράτος θέλουν να ζήσουν

τους Τουρκοκύπριους (συνδικαλιστές, εργαζόμενους, επιστήμονες,
εργοδότες και απλούς ανθρώπους), τους υποδεικνύει και τους
υπενθυμίζει πως, η Κύπρος είναι
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το γεγονός αυτό αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο και τη
μέγιστη εγγύηση για όλους τους
πολίτες του τόπου. Η υιοθέτηση
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και η
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου
σε όλα τα επίπεδα αποτελούν τη
μέγιστη εγγύηση και την καλύτερη
ασφάλεια για όλους τους νόμιμους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που χωρίζει Ελληνοκύ-

πριους και Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές, είναι η κατοχή και ο
τούρκικος στρατός που στήνει
οδοφράγματα και επιβάλλει διατυπώσεις για να επιτρέψει στους
ανθρώπους να διακινηθούν ελεύθερα, από τη μια πλευρά της Λευκωσίας στην άλλη.
Η ΣΕΚ καλεί τους Τουρκοκύπριους
να αποφασίσουν , επιτέλους, σε τι
κράτος θέλουν να ζήσουν. Το να
λέει η Τουρκία πως, οι Τουρκοκύπριοι νοιώθουν ανασφάλεια και
ότι δεν εμπιστεύονται τους Ελληνοκύπριους, εξού και θα πρέπει να
εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι
εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, είναι μέγα ψέμα που ανατράπηκε προ καιρού από τη ίδια τη
ζωή και την καθημερινότητα.
Είναι η ώρα που θα πρέπει οι
Τουρκοκύπριοι να μετρήσουν
σωστά το πραγματικό τους συμφέρον και να πάρουν το μέλλον
στα χέρια τους. Η εγγύηση και η
ασφάλεια τους δεν διασφαλίζονται μέσα από στρατιωτικά και
επεμβατικά δικαιώματα, ούτε μέσα
από παράνομα πολιτειακά μορφώματα, αλλά μέσα από την κοινή
συνύπαρξη σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος όπου Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι θα συνεργάζονται για την ευημερία όλων των
νόμιμων κατοίκων της νήσου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ που
λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, οι συνδικαλιστές Ε/Κ και Τ/Κ έχουν συνεργασθεί με επιτυχία στέλλοντας ξεκάθαρο
μήνυμα ότι λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι στη βάση μιάς ενιαίας οικονομίας και ενός κοινού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων
και μισθών.

Στο μικροσκόπιο ζητήματα που αφορούν την προαγωγή της Ισότητας

Θ

έσεις και απόψεις που άπτονται της προαγωγής της Ισότητας στην Κυπριακή Κοινωνία
έθεσε η γραμματεία του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ ενώπιον της γενικής γραμματείας της
ΣΕΚ, σε συνάντηση την περασμένη
εβδομάδα.
Η γραμματεία του Τμήματος επεσήμανε πως η Ισότητα είναι ένα
ζήτημα μείζονος σημασίας για το
Κίνημα της ΣΕΚ τονίζοντας πως
πρόθεση του Τμήματος είναι η
περαιτέρω ευαισθητοποίηση των
μελών του Κινήματος για τις πρόνοιες των νομοθεσιών και τα
δικαιώματα τους που πηγάζουν
μέσα από αυτές.

Συνάντηση γενικής γραμματείας ΣΕΚ με το Τμήμα Γυναικών

Κατέδειξε παράλληλα την αναγκαιότητα άμεσης προώθησης του
Κώδικα αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης
τονίζοντας πως αποτελεί ένα
αποτρόπαιο φαινόμενο το οποίο
θα πρέπει να έχει ημερομηνία
λήξης. Τονίστηκε δε πως ο κώδικας αποτελεί υποχρέωση του κάθε
εργοδότη που πηγάζει μέσα από
τη νομοθεσία και πως αποτελεί
έλλειμμα η απουσία του στον
δημόσιο τομέα.

νόμου για την πατρότητα η οποία
σε βάθος χρόνου θα αποενοχοποιήσει τη μητρότητα στα μάτια των
εργοδοτών.

τις οποίες η ΣΕΚ θα στηρίξει αφού
αποβαίνουν προς όφελος όχι μόνο
των γυναικών αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Εκ μέρους της γραμματείας ο γγ
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας έδωσε
τα εύσημα στο Τμήμα για τη δημιουργία του Κώδικα και επεσήμανε
πως για το Κίνημα της ΣΕΚ η Ισότητα αποτελεί μείζον θέμα.

Έγινε επίσης αναφορά για την
θετική εξέλιξη με τη ψήφιση του

Κάλεσε δε το Τμήμα να ενδυναμώσει περαιτέρω τις πολιτικές του

Η γραμματεία της ΣΕΚ δεσμεύθηκε
να εξετάσει ένα προς ένα τα ζητήματα που έθεσε το Τμήμα με στόχο
τη συλλογική προσπάθεια που θα
έχει ως παραλήπτη την κάθε
εργαζόμενη σε σχέση με αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Παγκόσμια εκστρατεία για τους κινδύνους
από την ανατροπή επίπλων

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συμμετέχει στην
παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους
κινδύνους από την ανατροπή επίπλων, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2017.

Η εκστρατεία: Η εκστρατεία έχει ως στόχο να ενημερώσει τους καταναλωτές, ιδίως τους γονείς και κηδεμόνες,
για τους κινδύνους που ενέχουν διάφορα έπιπλα, τηλεοράσεις και άλλες συσκευές, ιδίως για παιδιά 1 – 3 ετών,
όταν δεν είναι επαρκώς στερεωμένα. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης όχι μόνο στο σπίτι,
αλλά και σε εξοχικά σπίτια, ή σπίτια φίλων και συγγενών τα οποία μπορεί να επισκεφθούν τα μικρά παιδιά.
Η εκστρατεία συντονίζεται από τον οργανισμό Health
Canada και την Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Αυστραλίας και σε αυτή συμμετέχουν διάφορες
αρχές από τις 5 ηπείρους, όπως: Αυστραλία, Βέλγιο,
Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κύπρος, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Φινλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κορέα,
Ρωσία, ΗΠΑ κ.α.
Οι κίνδυνοι για τα
παιδιά: Είναι στη
φύση των παιδιών
να θέλουν να σκαρφαλώσουν στα έπιπλα με σκοπό να
ανέβουν σε αυτά για
να τα εξερευνήσουν ή
για
να
πιάσουν
κάποιο αντικείμενο.
Μικρά παιδιά όμως,
έχουν πεθάνει ή έχουν
υποστεί σοβαρούς
τραυματισμούς από ασταθή έπιπλα. Ορισμένοι τύποι
επίπλων όπως ψηλές βιβλιοθήκες, συρταριέρες και
ντουλάπια, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ασταθή, ειδικά αν
είναι φορτωμένα με διάφορα οικιακά αντικείμενα όπως
βιβλία, τηλεοράσεις ή άλλες συσκευές.
Τα μικρά παιδιά μπορεί να παγιδευτούν κάτω από έπιπλα, να μην μπορούν να αναπνεύσουν ή να χτυπήσουν
από την πτώση κάποιου επίπλου, στην προσπάθεια
τους να σκαρφαλώσουν σε αυτά. Μπορείτε να αποτρέψετε τον θάνατο ή την πρόκληση τραυματισμών μικρών
παιδιών, αν επιλέξετε να στερεώσετε σωστά τα έπιπλα
του σπιτιού σας.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας σε γονείς και κηδεμόνες
- Αγοράστε ασφαλή έπιπλα:
• Αγοράστε χαμηλά έπιπλα ή έπιπλα με στιβαρή, σταθερή και μεγάλη βάση.
• Αναζητήστε έπιπλα που συνοδεύονται με οδηγίες για
την ασφάλεια ή με εξαρτήματα για τη στερέωσή τους
στον τοίχο.
• Δοκιμάστε τα έπιπλα στο κατάστημα και βεβαιωθείτε
ότι είναι σταθερά. Για παράδειγμα, τραβήξτε τα επάνω
συρτάρια μιας συρταριέρας και κουνήστε τα ελαφρά για
να δείτε πόσο σταθερά είναι· βεβαιωθείτε ότι τα συρτάρια δεν βγαίνουν εύκολα από τη βάση τους.
- Χρησιμοποιήστε τα έπιπλα με ασφάλεια
• Κολλήστε, στηρίξτε, βιδώστε ή στερεώστε με κάποιον
τρόπο τα έπιπλά σας στον τοίχο και στο δάπεδο.
• Μη βάζετε βαριά αντικείμενα στα επάνω ράφια των
βιβλιοθηκών.
• Τοποθετήστε την τηλεόραση στο βάθος του επίπλου ή
στερεώστε την στον τοίχο.
• Αποτρέψτε τα μικρά παιδιά από το να σκαρφαλώνουν
στα έπιπλα.
• Μη βάζετε ελκυστικά αντικείμενα, όπως τα αγαπημένα
τους παιχνίδια, στο επάνω μέρος των επίπλων, γιατί
αυτό ενθαρρύνει τα παιδιά να ανεβαίνουν στα έπιπλα
για να τα φτάσουν.
• Μην τοποθετείτε ασταθή έπιπλα κοντά στο σημείο
όπου παίζουν τα παιδιά.
• Τοποθετήστε διατάξεις ασφάλισης σε όλα τα συρτάρια, ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν σαν σκαλοπάτια.
http://www.oecd.org/sti/consumer/furniture-tipovers/
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Ελλάδα: Τα πολλαπλά οικονομικά οφέλη του εικονικoύ διαζυγίου

Σ

την σημερινή Ελλάδα χωρίζουν στα «χαρτιά» για
να απαλλαγούν από την εφορία, να ξεφύγουν
από τις τραπεζικές δαγκάνες και για να εισπράξουν
ποικίλα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό το νέο σκηνικό
αποκρυπτογραφεί τη νέα πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα την τελευταία
οκταετία.
Τα διαζύγια καταγράφουν αύξηση πάνω από 20%,
σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα»,
σε σχέση με τα χρόνια πριν την κρίση, ενώ ολοένα και

• Aύξηση 20% διαζυγίων για να γλιτώσουν
φόρους, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
περισσότερα ζευγάρια δηλώνουν πως
βρίσκονται σε διάσταση. Σύμφωνα με
δημοσίευμα μετά το διαζύγιο, οι σύζυγοι υποχρεωτικά υποβάλλουν χωριστές
φορολογικές δηλώσεις. Συνήθως, σε μια
τέτοια περίπτωση η σύζυγος αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών, εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση να
προστατεύει ένα ή δύο παιδιά και να
έχει χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό εισόδημα. Με ένα χαμηλό εισόδημα αποκτά
πρόσβαση στα κοινωνικά επιδόματα,
ενδεχομένως και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και εκπτώσεις στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ μέσω του κοινωνικού τιμολογίου και στον ΕΝΦΙΑ.
Επιπρόσθετα το διαζύγιο προστατεύει από τους
πλειστηριασμούς ακίνητων και τις κατασχέσεις της
εφορίας. Το εικονικό διαζύγιο είναι για πολλούς
λύση για την προστασία όχι μιας αλλά δύο κατοικιών
από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, καθώς μετά
το «χωρισμό» κάθε κατοικία (η κύρια και μια δευτερεύουσα ή εξοχική) εμφανίζεται ως η κύρια κατοικία
του κάθε συζύγου.
Μεγάλη προστασία παρέχει το διαζύγιο από τις

κατασχέσεις της εφορίας για όσους χρωστούν στο
Δημόσιο. Αν και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών επιβάλλονται στον ΑΦΜ του οφειλέτη και όχι
της συζύγου, ωστόσο υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
που μπλοκάρονται κοινοί λογαριασμοί ή που η σύζυγος βρίσκεται αντιμέτωπη και αυτή με τη δέσμευση
του λογαριασμού, λόγω πολύ μεγάλων χρεών του
συζύγου σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Τέλος, τα «λευκά» διαζύγια είναι συνηθισμένα σε
περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται στο
κατώφλι της χρεοκοπίας, που επιβαρύνονται με
υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
και χρωστούν μεγάλα ποσά σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση το διαζύγιο

ουσιαστικά απαλλάσσει το δεύτερο μέλος της οικογένειας, γλιτώνει από το μπλοκάρισμα του τραπεζικού λογαριασμού και της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Το διαζύγιο ή ακόμη και η διάσταση μπορεί να αποδειχθούν συμφέρουσες λύσεις για πολλούς
λόγους όπως:
Προστασία της κατοικίας από πλειστηριασμούς.
Οικογενειακά επιδόματα
Έκπτωση ΕΝΦΙΑ [φορολογία ακίνητης περιουσίας ]
Επίδομα θέρμανσης
Προστασία από κατασχέσεις.

Γαλλία: Σύστημα σήμανσης στα τρόφιμα
με στόχο τη μείωση της παχυσαρκίας

Π

ροαιρετικό σύστημα σήμανσης για τρόφιμα με στόχο τη
μείωση της παχυσαρκίας, υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας,
Γεωργίας και Οικονομικών της
Γαλλίας, προκαλώντας αναταραχές στη βιομηχανία τροφίμων.
Μετά το βρετανικό σύστημα ένδειξης των τροφίμων βάσει της
χρωματικής
διάκρισης
των
φανών οδικής κυκλοφορίας, η
Γαλλία προχώρησε στο δικό της
σύστημα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία Nutri δίνει μια
βαθμολογία για κάθε τρόφιμο σε
μια κλίμακα που ξεκινάει από ένα
σκούρο πράσινο Α (άριστη κατάσταση) και καταλήγει σε ένα κόκκινο Ε (κάκιστη κατάσταση),
σηματοδοτώντας με τον τρόπο
αυτό την επικράτηση κακών και
καλών θρεπτικών ουσιών στο
προϊόν.
Η πρωτοβουλία επιδιώκει να
παρέχει στους καταναλωτές όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες,
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι
διατροφικές αξίες και η τιμή ή η
γεύση αναφέρουν οι υπουργοί.
Επιπλέον, το ποσοστό παχυσαρκίας στη Γαλλία (17% στους ενήλικες) αποτελεί ένδειξη κοινωνικής
ανισότητας (24% των παιδιών
των οποίων οι γονείς δεν τελείωσαν το γυμνάσιο είναι υπέρβαροι
ή παχύσαρκοι, σε σύγκριση με το

9% των παιδιών με γονείς που
κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης).
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα συστήματα σήμανσης με χρωματική
κωδικοποίηση μπορούν να μειώσουν την θερμιδική πρόσληψη

• Επιδιώκει να παρέχει
στους καταναλωτές όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη οι διατροφικές αξίες

κατά 4% και να ωθήσουν το 18%
των ανθρώπων να προβούν σε
μια πιο υγιεινή επιλογή. Μετά
από διάφορα πειράματα που
πραγματοποίησε η χώρα στα
σούπερ μάρκετ, διαπιστώθηκε ότι
ο δείκτης Nutri έχει ισχυρότερες
επιπτώσεις στη συμπεριφορά
των καταναλωτών, ιδίως εκείνων
που διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα.

Το σύστημα σήμανσης είναι αποκλειστικά εθελοντικό. Μέχρι στιγμής, έξι εταιρείες υπέγραψαν και
θα συμπεριλάβουν το Nutri-Score
στην όψη όλων των επώνυμων
προϊόντων
τους
(Auchan,
Intermarché,
Leclerc,
Fleury
Michon, Mc Cain, Danone). Ωστόσο, το υπουργείο κάλεσε κι
άλλους συμμετέχοντες να ενταχθούν στο σύστημα αυτό, για να
εξασφαλίσουν τη «μέγιστη διάδοσή του».

Ενιαία αγορά
Ο κανονισμός της ΕΕ για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα τρόφιμα απαιτεί την
αναγραφή της μέσης διατροφικής
αξίας στο πίσω μέρος της
συσκευασίας, μέτρο το οποίο το
Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία,
θεωρούν ανεπαρκές. Η Γαλλία
ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο μέτρου της
στις 24 Απριλίου 2017 και έλαβε
το πράσινο φως από την Κομισιόν, ευελπιστώντας να προωθήσει το σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οργανώσεις καταναλωτών χαιρετίζουν την κίνηση, η
οποία, όπως ισχυρίζονται, θα
ενισχύσει τη δυναμική για ένα
απλοποιημένο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ:
ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Η ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως, από το
2018 το σύνολο του εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού να απασχολείται για περίοδο
11 μηνών, αντί από 8 μήνες απασχόλησης που ήταν
μέχρι σήμερα.
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εκτιμά ότι η επέκταση της εποχικής
απασχόλησης στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό είναι ένα θετικό βήμα προς την κάλυψη κάποιων
από τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν στην στελέχωση των κυβερνητικών Τμημάτων και
√ Ο ένας μήνας εκτός
Υπουργείων με Ωροεργασίας δεν εξυπηρετεί μίσθιο Κυβερνητικό
κανέναν καλό σκοπό
Προσωπικό.
Ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
είναι για ικανοποίηση πολλών αιτημάτων διαφόρων
κυβερνητικών Τμημάτων και Υπουργείων που χρειάζονται προσωπικό για τη πιο εύρυθμη λειτουργία
τους και για εκτέλεση έργων που έχουν εξαγγελθεί.
Η ΟΕΚΔΥ έχει ξεκάθαρες θέσεις όσο αφορά την απασχόληση εποχικού προσωπικού τις οποίες είχε δώσει
και στην δημοσιότητα.
Η ελλιπής στελέχωση από ΩΚΠ σε τακτικές θέσεις
εργασίας δεν πρέπει να υποκαθίσταται από εποχικές
θέσεις εργασίας και το επόμενο βήμα της κυβέρνησης
πρέπει να είναι η μονιμότητα της απασχόλησης.
Ο ένας μήνας εκτός εργασίας δεν εξυπηρετεί κανένα
καλό σκοπό και οι πολλές κενές τακτικές θέσεις
εργασίας πρέπει να πληρωθούν ώστε να λειτουργούν
εύρυθμα όλα τα Τμήματα και αυτά που δεν έχουν
εποχικό Ωρομίσθιο Προσωπικό.

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

Στελέχωση εκλογικών κέντρων
με άνεργους πτυχιούχους
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy,
μέσω της οποίας άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να στελεχώσουν τα
εκλογικά κέντρα των Προεδρικών Εκλογών. Σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
και, παράλληλα, ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2017. Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν θα
γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.
Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας, 18 Δεκεμβρίου 2017.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χριστουγεννιάτικο δώρο της Κυβέρνησης
σε χιλιάδες δικαιούχους

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο σε
συνεδρία του την περασμένη
εβδομάδα ενέκρινε χριστουγεννιάτικο δώρο στις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού ως εξής:
- Σε 30 χιλιάδες νοικοκυριά, δικαιούχους του ΕΕΕ και λήπτες δημοσίου βοηθήματος.

ντες ή εξαρτώμενους πεσόντων ή
εξαφανισθέντων κατά τον αγώνα
του 55-΄΄59., την τουρκική εισβολή και κατά την υπηρεσία στην
πατρίδα. Το ποσό που θα λάβουν
είναι ίσο με την ειδική μηνιαία

- Ποσό 384 ευρώ για ένα πρόσωπο, αυξημένο κατά 192 ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο άνω των 14 και
115 ευρώ για εξαρτώμενο κάτω
των 14 ετών, με συνολική δαπάνη
15 εκ. ευρώ.
- Σε 30 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους που δεν είναι δικαιούχοι του
ΕΕΕ και λήπτες δημοσίου βοηθήματος που ισούται με το ποσό που θα
πάρουν για τον Δεκέμβριο ως επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και με
συνολική δαπάνη 3,8 εκ. ευρώ.
- Σε 346 εγκλωβισμένους και παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό και
το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου και
που ισούται με το ύψους του μηνιαίου επιδόματος.
Επίσης, σε 1700 πρόσωπα που
είναι βοηθούμενοι από το Ταμείο
Ανακούφισης Παθόντων, σε Παθό-

σύνταξη που λαμβάνουν.
Είναι μια δαπάνη 20 εκ. ευρώ και
όλα είναι εξοικονομήσεις από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
επίσης άλλο ενισχυμένο χριστουγεννιάτικο δώρο προς τους εγκλωβισμένους.

Νόμος για γραφειοκρατεία
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε

5

ακόμη το νομοσχέδιο για τον επενδυτικό Νόμο που μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και εξυπηρετεί τους επενδυτές για μεγάλες
επενδύσεις.
Πρόκειται για νομοσχέδιο που όλοι
ανέμεναν,
έτσι
ώστε να ενισχυθεί
και να αυξηθεί η
ανάπτυξη στον
τόπο μας.
Εναπόκειται
πλέον στη νέα
Κυβέρνηση για να
το
εφαρμόσει,
απαιτείται σκληρή δουλειά, όραμα
και
δημιουργία
Υφυπουργείου Ανάπτυξης.
Παράλληλα αποφασίστηκε μετά
από πολλά αιτήματα διαφόρων
κυβερνητικών
Τμημάτων
και
Υπουργείων για τη πιο εύρυθμη
λειτουργία τους και για εκτέλεση
έργων που έχουν εξαγγελθεί όπως
από το 2018 το σύνολο των εποχιακών ωρομίσθιων εργατών να
απασχολείται για περίοδο 11
μηνών, από 8 που ήταν μέχρι
σήμερα.

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.
Το διήμερο βασίζεται στους πυλώνες της ψυχικής και σωματικής
υγείας των νέων, μέσα σε ένα
ευρύτερο κλίμα ψυχαγωγίας, βιωματικών εμπειριών και διασκέδασης. Η τιμή για συμμετοχή στο
διήμερο ανέρχεται στα 18 ευρώ

ανά άτομο (παιδιά 0-5 ετών δωρεάν και 6-12 ετών 5ευρώ) και περιλαμβάνει διαμονή στα διαμερίσματα της ΣΕΚ στον Αμίαντο και πλήρη
διατροφή. To πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων
και σεμιναρίων. Η μοναδική δραστηριότητα που θα χρεωθεί επιπρόσθετα, για όσους την επιλέξουν, θα είναι το σαφάρι με τετράτροχες.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2017,
δια χειρός ή στο τηλεμοιότυπο

22518179
ή
στο
email
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.
Υ.Γ. Έμπειροι νηπιαγωγοί θα απασχολούν δημιουργικά μικρά παιδιά
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Eυρωπαϊκή οικονομία

Nτράγκι: Η αντιμετώπιση ΜΕΔ οξύτερη
πρόκληση της Ευρωζώνης

Η

αντιμετώπιση των «κόκκινων»
δανείων, που επιβαρύνουν
τους ισολογισμούς των τραπεζών
της Ευρωζώνης, αποτελεί το πιο
σημαντικό θέμα του κλάδου, που
απαιτεί κοινή προσπάθεια των
ρυθμιστικών, εποπτικών και εθνικών Αρχών, δήλωσε ο Διοικητής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι σε ομιλία
του στο δεύτερο συνέδριο της ΕΚΤ
για την τραπεζική εποπτεία.

«Σήμερα, το πιο σημαντικό ζήτημα
είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)»,
είπε ο Ντράγκι, προσθέτοντας:
«Για τον λόγο αυτό, χρειαζόμαστε
μία κοινή προσπάθεια από τις
τράπεζες και τις εποπτικές, ρυθμιστικές και εθνικές Αρχές για να
αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με
συντεταγμένο τρόπο, πρώτα και
κύρια με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα κάνει δυνατή
την αποτελεσματική διαχείριση και
πώληση των NPLs».
Ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι
είναι ενθαρρυντική η εμπειρία στην
τριετία από την έναρξη της ευρωπαϊκής εποπτείας των τραπεζών.
«Αν και η ενιαία εποπτική Αρχή
είναι ακόμη ένας νέος και αναπτυσσόμενος θεσμός, έχει αντεπε-

ξέλθει με πολλούς τρόπους στις
υψηλές προσδοκίες που συνόδευσαν την ίδρυσή της», σημείωσε.
Η αυστηρή και ομοιόμορφη εποπτεία, έχει οδηγήσει, είπε, σε υψηλότερα επίπεδα τραπεζικών κεφαλαίων και συνολικά στη μεγαλύτερη αντοχή του τομέα. Ο πιστωτικός κίνδυνος των τραπεζών, πρόσθεσε, καθορίζεται τώρα λιγότερο
από τον πιστωτικό κίνδυνο της
χώρας εγκατάστασής τους.

Κυπριακή Οικονομία
Πιστώνει λογαριασμούς η ΣΚΤ
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
ξεκίνησε από το τέλος Οκτωβρίου
2017 να πιστώνει τους λογαριασμούς των 11,3 χιλ. πελατών που
επηρεάστηκαν από τις υπερχρεώσεις των δανείων τους που αφορούν την περίοδο 2008 -2014. Η
διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2017. Η ΣΚΤ είχε παραλείψει να
μειώσει το επιτόκιο ανάλογα με το
επιτόκιο της ΕΚΤ, όπως προέβλεπε
η σύμβαση μεταξύ δανειολήπτη και
των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις το επιτόκιο των δανείων δεν
αλλάζει, ωστόσο διορθώθηκε το
λάθος που υπήρξε με το σπάσιμο

του βασικού επιτοκίου και του
περιθωρίου.
Με βάση την έρευνα που έχει διενεργηθεί από ειδική ομάδα τεχνοκρατών της τράπεζας και επικυρώθηκε από τους εξωτερικούς ελεγκτές, το συνολικό ποσό των
υπερχρεώσεων ανέρχεται στα €111
εκ. Με επιστολές ανάλογα με την
περίπτωση, οι πελάτες ενημερώνονται για τις λανθασμένες χρεώσεις τόκων και τους κοινοποιείται
το νέο επιτόκιο καθώς και το ποσό
της πίστωσης.
Οι επιστροφές, αφορούν τρεις
περιπτώσεις. Η πρώτη που είναι
και η πλειοψηφία των επηρεαζόμενων πελατών αφορά λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί. Εάν το
δάνειο εξυπηρετείται κανονικά,
τους κοινοποιείται ότι θα πιστωθεί ο λογαριασμός τους ωστόσο
δεν αποτελεί προπληρωμή δόσεων
και θα πρέπει να συνεχίσουν να
καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις
όπως καθορίζονται στη συμφωνία
δανείου. Εάν το δάνειο είναι μη
εξυπηρετούμενο, τότε η πίστωση
θα καλύψει τις καθυστερήσεις και
εάν δεν αρκεί για να τις καλύψει,
καλείται ο πελάτης να καταβάλει
το υπόλοιπο των καθυστερήσεων.
Η δεύτερη περίπτωση, αφορά
πελάτες που αποπλήρωσαν κανονικά τα δάνειά τους. Εάν συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό με τη
ΣΚΤ, θα γίνει πίστωση στο λογαριασμό τους ενώ εάν δεν έχουν θα
κληθούν να ανοίξουν προκειμένου
να πιστωθεί το ποσό. Η τελευταία
περίπτωση αφορά πελάτες που
έχουν δάνεια συνδεδεμένα με
euribor. Μεγάλο μέρος των €111 εκ.
που επιστρέφονται στους δανειολήπτες από τις υπερχρεώσεις
αναγνωρίστηκαν ως ζημιά για την
τράπεζα στους λογαριασμούς του
2016 και του 2015.

EBRD: Αναβάθμιση προβλέψεων για Κυπριακή οικονομία

Σ

ε αναβάθμιση των προβλέψεων
της για την ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας το 2017 και
2018, κατά 1% και κατά 0,3%, αντίστοιχα, προχώρησε η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), προειδοποιώντας παράλληλα για τα υψηλά
επίπεδα ιδιωτικού χρέους και μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Σε έκθεση της για την ανάπτυξη
των 37 χωρών στις οποίες έχει
επενδύσει, την οποία δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα, η
EBRD αναμένει τώρα ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας θα επιταχυνθεί το 2017 στο
3,5%, από 2,5% που ανέμενε στην
προηγούμενη εκτίμηση της, τον
Μάιο του 2017. Για το 2018 αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, από
2,2% που εκτιμούσε τον περασμένο
Μάιο.
Σύμφωνα με την EBRD, η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε το

2017, βασιζόμενη στην ισχυρή
ανάκαμψη των προηγούμενων δύο
ετών. Η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται
στο 3,6% για το α΄ εξάμηνο του
2017, σε ετήσια βάση, οδηγούμενη
από την ισχυρή επίδοση των τομέων του λιανικού και χονδρικού
εμπορίου, των κατασκευών και της
μεταποίησης, υπογραμμίζει.
Επιπλέον, τονίζει ότι οι βασικοί

√ Καμπανάκι για τα ΜΕΔ
και Ιδιωτικό Χρέος
οικονομικοί δείκτες καταδεικνύουν
ένα ακόμη εξαιρετικό έτος για τον
τουρισμό, ο οποίος συνεχίζει να
επωφελείται από την αστάθεια
που υπάρχει σε άλλες περιοχές
(κατά τους πρώτους εννέα μήνες
του 2017, οι αφίξεις τουριστών
ήταν περισσότερες κατά σχεδόν
15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη

περίοδο του 2016).
«Υπό το φως αυτών των τάσεων,
αναβαθμίζουμε την πρόβλεψη μας
για την ετήσια ανάπτυξης του ΑΕΠ
για το 2017 από 2,5% σε 3,5%»,
αναφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Συνεχίζοντας, η EBRD αναφέρει ότι
αναμένει επίσης ότι η σταθερή
οικονομική ανάκαμψη θα συνεχιστεί το 2018, στον πιο συγκρατημένο ρυθμό του 2,5%.
Παρ `όλα αυτά, εξακολουθούν να
υπάρχουν "σημαντικά" προσκόμματα, προειδοποιεί η EBRD, συμπεριλαμβανομένου του πολύ υψηλού
επιπέδου (ιδιωτικού) χρέους που
υπάρχει στην οικονομία και της
μεγάλης κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του συνόλου
των δανείων και να αντιμετωπίζονται με αργούς ρυθμούς.
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• Με πολλά εμπόδια οι αναδιαρθρώσεις λόγω
προβληματικών πελατών

Οξύτατο πρόβλημα τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Ά

σχημη τροπή προσλαμβάνει το φλέγον θέμα των
Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων , ΜΕΔ, στην Κύπρο
Οι αναδιαρθρώσεις δανείων Μειώνονται αντί να
αυξάνονται με αποτέλεσμα τον Ιούλιο να βρεθούν
στο χαμηλότερο σημείο για φέτος, επιστρέφοντας σε
επίπεδα του 2014. Μετά τις πρώτες υποθέσεις αναδιαρθρώσεων που ήταν και οι πιο εύκολες, οι ρυθμοί
άρχισαν να επιβραδύνονται την ίδια στιγμή που το
μεγάλο όπλο των τραπεζών οι εκποιήσεις δείχνει να
είναι αναποτελεσματικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για
τον Ιούλιο, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια υποχώρησαν
στα €12,68 δισ. παρουσιάζοντας μείωση €129 εκατ.
σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται
ότι οι αναδιαρθρώσεις υποχώρησαν τον Ιούλιο στο
χαμηλότερο σημείο για φέτος, ενώ από τον Ιανουάριο παρουσιάζουν μείωση €752 εκατ.
Η εικόνα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο κομμάτι των αναδιαρθρώσεων είναι απογοητευτική.
Μετά την αναδιάρθρωση των ευκολότερων υποθέσεων ιδιαίτερα στα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, η επιβράδυνση των ανα√ Μια στις τρεις
διαρθρώσεων
εν
αναδιαρθρώσεις
μέρει εξηγείται από
που έγιναν πριν το 2015
τις δυσκολίες που
έχουν αποτύχει
αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες
στις
συζητήσεις τους με τους πιο προβληματικούς δανειολήπτες. Αυτό αφορά τόσο εταιρείες όσο και νοικοκυριά (τερματισμένοι λογαριασμοί) με τους οποίους
οι διαπραγματευτικές λύσεις είναι περιορισμένες.
Τέλος του 2016 οι χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν
ήταν €13,43 δισ. και τέλος του 2015 στα €14,15 δισ.,
το ψηλότερο ποσό μέχρι τώρα. Σε σύγκριση με τον
Ιούλιο του 2017 η μείωση που παρατηρείται είναι
€1,33 δισ. Οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τέλος Ιουλίου ήταν €22,36 δισ. παρουσιάζοντας
μείωση €58 εκατ. σ’ ένα μήνα. Τα κόκκινα δάνεια των
επιχειρήσεων ήταν €10,01 δισ. ποσοστό 52,5% και
των νοικοκυριών €11,81 δισ. ποσοστό 55,6%.
Από τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια τα €6,38 δισ.
έχουν αναδιαρθρωθεί και για τα νοικοκυριά είναι
€5,91 δισ.
Σε σύγκριση με το 2014 η μείωση των προβληματικών δανείων είναι €4,96 δισ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, τα κόκκινα δάνεια παρουσίασαν μείωση €2 δις. Μειώθηκαν από €24,63 δις στα €22,36
δις, παρουσιάζοντας ετήσια υποχώρηση 8,1%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαική Επιτροπή [Κομισιόν ]είχε χτυπήσει καμπανάκι αναφορικά με την πορεία των αναδιαρθρώσεων εκτιμώντας
ότι σχεδόν μια στις τρεις αναδιαρθρώσεις που έγιναν πριν το 2015 έχουν αποτύχει. Όπως είχε αναφέρει, τα στοιχεία για το τέλος του 2016, καταδεικνύουν πως περίπου 28% των αναδιαρθρώσεων που
έγιναν πριν το 2015 έχουν καταστεί εκ νέου μη εξυπηρετούμενες. Οι συνολικές προβλέψεις για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια των €22,36 δισ. είναι €10,46
δισ. που αντιστοιχούν στο 46,8%.
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Με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
ενισχύεται η αεράμυνα της Κύπρου

Τ

ην ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας και επιτήρησης με την
αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προανήγγειλε ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης.
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• Με το βλέμμα στραμμένο στην ιστορική 17η Νοεμβρίου 1973

Οι νεολαίοι μπροστάρηδες σε ένα νέο
κοινωνικό κι εθνικό ξεσηκωμό

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση στην αεροπορική βάση Πάφου για
τους εορτασμούς του προστάτη Αγίου της αεροπορίας, Αρχάγγελου
Μιχαήλ, ο κ. Φωκαΐδης απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της αεροπορίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στα στελέχη
της αεροπορίας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης φέρουν σε πέρας
την αποστολή τους.
Επεσήμανε ιδιαίτερα τη συνεργασία της Κύπρου με την Ελλάδα και
το Ισραήλ και στον τομέα αυτό, τονίζοντας ότι η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω.
Ο Υπουργός Αμυνας δήλωσε στη συνέχεια ότι όπως προβλέπεται
και στο σχέδιο αναδιοργάνωσης, θα ενισχυθούν και οι δυνατότητες
σε μέσα, προαναγγέλλοντας την ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας, αλλά και επιτήρησης, με την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σ

ε μια περίοδο που η κρίση αξιών και ιδανικών σε Κύπρο και Ελλάδα βαθαίνει, η
μνήμη μας στρέφεται πίσω στην ιστορική 17η
Νοεμβρίου 1973 κατά την οποία τα υπερήφανα Ελληνικά φοιτητικά νιάτα πήραν την
εύτολμη απόφαση να απελευθερώσουν τη
χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία από τα
δεσμά της δικτατορίας.

Σφραγιδόλιθος ασύγκριτης
τέχνης με σκηνές Ιλιάδας
• Βρέθηκε στον τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή»
της Πύλου από τους αρχαιολόγους

Έ

νας σφραγιδόλιθος από αχάτη με εγχάρακτο σχέδιο εκπληκτικής
τέχνης και λεπτομέρειας, που απεικονίζει μια εντυπωσιακή
σκηνή μάχης, έχει εντυπωσιάσει τους αμερικανούς αρχαιολόγους. Ο
σφραγιδόλιθος βρέθηκε στον τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή» στην Πύλο
και θυμίζει σκηνές Ιλιάδας.
Συγκεκριμένα, πριν από δυο χρόνια, οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι Τζακ
Ντέιβις και Σάρον Στόκερ από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι ανακάλυψαν στον τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή» στην Πύλο ένα μικροσκοπικό αντικείμενο, μεγέθους περίπου 3,5 εκατοστών.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα των
New York Times, στην αρχή
πίστεψαν ότι ήταν ένα
είδος μεγάλης χάντρας
και το έβαλαν στην άκρη
για να επικεντρωθούν σε
άλλα, πιο εντυπωσιακά
αντικείμενα, όπως χρυσά
δαχτυλίδια, τα οποία βρέθηκαν σε
τάφο του 1500 π.Χ. με πλούσια κτερίσματα. Όταν όμως στη συνέχεια
ο συντηρητής του αντικειμένου απομάκρυνε όλες τις προσμίξεις από
την επιφάνεια της «χάντρας», αυτό που αποκαλύφθηκε άφησε
εμβρόντητους ειδικούς και μη: Ένας σφραγιδόλιθος από αχάτη με
εγχάρακτο σχέδιο εκπληκτικής τέχνης και λεπτομέρειας, που απεικονίζει μια εντυπωσιακή σκηνή μάχης, όπου «πρωταγωνιστεί» ένας
πολεμιστής-ήρωας, γυμνός και με μακριά μαλλιά.
Ο ένας από τους δυο εχθρούς του κείτεται νεκρός κάτω από τα πόδια
του, ενώ ο δεύτερος απεικονίζεται λίγα δευτερόλεπτα πριν τον θάνατό του, όταν δηλαδή ο ήρωας, που τον έχει ακινητοποιήσει πιάνοντάς τον από την περικεφαλαία, βυθίζει το ξίφος στο στέρνο του.
Σφραγιδόλιθος ασύγκριτης τέχνης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με τους
δυο ανασκαφείς για το ανεπανάληπτο εύρημα που, σύμφωνα με το
αμερικανικό δημοσίευμα το οποίο επικαλείται δήλωση του Malcolm H.
Wiener, ειδικού στην αιγαιακή προϊστορία, πρόκειται για «ένα από τα
σπουδαιότερα αριστουργήματα τέχνης στο Αιγαίο που μπορεί να
συγκριθεί με μερικά σχέδια του Μιχαήλ Αγγέλου στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης».
Στο πρόγραμμα στην Πύλο συμμετείχαν 45 αρχαιολόγοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες και φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων από πολλά
πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Αψηφώντας τις απειλές του στρατοκρατικού
καθεστώτος και τον τρόμο των ερπυστριών,
οι αγωνιστές φοιτητές τόλμησαν. Με μοναδικά όπλα τη νεανική ορμή, την ελευθερία και
την προσήλωση στα ιδανικά της Δημοκρατίας, πήραν την τύχη της Ελλάδας στα χέρια
τους. Με τα πατριωτικά αισθήματα να πλημμυρίζουν τις καρδιές τους, σήκωσαν άφοβα
το λάβαρο του ξεσηκωμού στέλνοντας σε όλα
τα μήκη και πλάτη της χώρας το μήνυμα ότι
του «Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει».
Με το άλικο αίμα τους πότισαν το ευλογημένο
δένδρο της Δημοκρατίας, διαμηνύοντας ότι
στη σύγχρονη Ευρώπη δεν χωράνε εκπτώσεις
στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές
ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές.
Σήμερα που η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος ως
η άλλη βασική συνιστώσα του Ελληνικού
Έθνους, βιώνουν το αποτρόπαιο πρόσωπο
της οικονομικής εξαθλίωσης, της κοινωνικής
περιθωροποίησης με πρωταρχικά θύματα τη
νέα γενιά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι
όσο ποτέ επίκαιρο και διδακτικό. Η άνεργη
νεολαία μας αντί να συνωστίζεται αργόσχολα
στις καφετέριες, καλείται σε αφύπνιση για
αγώνα ενάντια στα σχέδια των οικονομικών
κερδοσκόπων και των ταχυδαχτυλουργών της
διαπλοκής που λυμαίνονται τον δημόσιο
πλούτο. Τα φοιτητικά νειάτα ως το πιο εκλεκτό κομμάτι του λαού, αντί να παραμένει εθισμένη στα δολώματα της ψηφιακής υποκουλτούρας, καλούνται να υψώσουν το ανάστημα τους στους κάθε
λογής
πολιτικάντηδες
που φέρουν τεράστια
ευθύνη για τη θλιβερή
μας κατάντια.
Οι άνεργοι νέοι επιστήμονες μας που «λαθροβιούν» με το χαρτζιλίκκι
του παππού ή της γιαγιάς παίζοντας με τα
δάκτυλα στις οθόνες του
κινητού τα αδιέξοδα της
ζωής τους, καλούνται να
προτάξουν το δικό τους
όχι στους εκπρόσωπους

της οικονομικής ολιγαρχίας. Εμπνεόμενοι οι
νέοι μας από το έπος του Πολυτεχνείου,
καλούνται να βρούν το σθένος και τη ψυχική
δύναμη για να αναδυθούν μέσα από το
λήθαργο της καθημερινότητας και να ξαναμπούν πρωτοπόροι στις πορείες για ένα
καλύτερο αύριο. Είναι αδιανόητο σε τούτη τη
σκληρή δοκιμασία της μαρτυρικής Κύπρου
και της καταδυναστευμένης Ελλάδας, οι νέοι
μας να κινούνται στον αστερισμό της χαμένης αυτοπεποίθηση τους. Μέσα σαυτό το
αποκαρδιωτικό σκηνικό, αναζητούνται οι
μπροστάρηδες οραματιστές που θα ξαναεμφυσήσουν στη νεολαία μας την ορμή, τη
ζωντάνια, την τιμ, την αξιοπρέπεια και την
εθνική περηφάνια. Με το βλέμμα στραμμένο
στην αγέρωχη θωριά των εξεγερθέντων νέων
του Πολυτεχνείου, εμείς οι παλαιότεροι απολογούμαστε γιατί με τα λάθη, τις παραλείψεις
και την ολιγωρία μας, παραδώσαμε στους
νέους μια κοινωνία απεχθή που τους συνθλίβει τα όνειρα και τους στερεί ένα όμορφο
αύριο. Έχουμε υπέρτατο χρέος να αφουγκρασθούμε τις κραυγές απόγνωσης της σημερινής
νεολαίας και να σημάνουμε συναγερμό για
αγώνα ενάντια στα κατεστημένα που θέλουν
την κοινωνία φέουδο τους και τη νεολαία
ευάλωτη στις κερδοσκοπικές ορέξεις τους.
Είναι δε θλιβερό και προκαλεί πόνο, το γεγονός ότι η τιμημένη γενιά του Πολυτεχνείου με
το πέρασμα του χρόνου αλώθηκε ψυχικά κι
έγινε πιόνι των καιροσκόπων πολιτικών που
έσυραν την Ελλάδα στο κοινωνικοοικονμικό
βάραθρο.
Ήρθε ή ώρα, η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου
1973 που τόσο πολύ ατιμώθηκε από τους
σημερινούς πολιτικάντηδες, να αποτελέσει το
εφαλτήριο για να ξανατεθεί η αγνή και
πατριωτική νεολαία μας στην πρωτοπορία
των λαικών και εθνικών αγώνων με σκοπό την
κοινωνική ανόρθωση και την εθνική ανάταση. Αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο
για τα θύματα της 17ης Νοεμβρίου 1973.
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• Πετυχημένη εκδρομή του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ στο πολυκέντρο «Masterland»

200 παιδιά βίωσαν πραγματικές
εργασιακές συνθήκες
200 και πλέον παιδιά συμμετείχαν στη
θεσμοθετημένη ετήσια εκδρομή του
Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Τα παιδιά επισκέφθηκαν στο πρωτοποριακό πολυκέντρο Masterland στη
Λεμεσό το Σάββατο 4/11/17.
Στη μικρή αυτή πολιτεία τα παιδιά υπό
την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών ήρθαν σε επαφή με άμεσο και

διαδραστικό τρόπο, μέσα από σχεδόν
πραγματικές συνθήκες με διάφορα
επαγγέλματα, κάνοντας έτσι τα πρώτα
τους βήματα στην ανακάλυψη της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το πάρκο είναι εντυπωσιακό
και τα παιδιά μπόρεσαν να εργαστούν
ως οικοδόμοι, υπάλληλοι τράπεζας,
πυροσβέστες, γιατροί, χειρούργοι, σεφ,
οδοντίατροι, αστυνομικοί, ταχυδρόμοι,

ζωγράφοι, νοσοκόμοι, ντετέκτιβ και
πολλά άλλα. Ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ Νίκος Καλαθάς
δήλωσε στην Εργατική Φωνή πως το
Τμήμα κάθε χρόνο έχει καθιερώσει μια
στοχευόμενη εκδρομή που να είναι
πέραν από το ψυχαγωγικό κομμάτι και
ιδιαίτερα επωφελής για τον γνωσιολογικό επίπεδο των παιδιών.
Η επιλογή του συγκεκριμένου κέντρου

τόνισε ο κ. Καλαθάς εντυπωσίασε τα
παιδιά τα οποία βίωσαν τα διάφορα
επαγγέλματα στην πράξη κρατώντας
εικόνες και εμπερίες.
Το Τμήμα Νεολαίας, κατέληξε, θα συνεχίζει να αποδίδει τεράστια βαρύτητα
στις δράσεις του που έχουν σχέση με τα
παιδιά τα οποία θα είναι η επόμενη
γενιά ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα
μας.

√ Η επαφή με τα διάφορα επαγγέλματα ενέπνευσε τα παιδιά τα οποία
εντυπωσιάστηκαν από
την εμπειρία που έζησαν
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Σ Ε Κ : Ώρα για γενική
φορολογική μεταρρύθμιση
• Οι θέσεις της ΣΕΚ
στο αίτημα της
για Φορολογική
Μεταρρύθμιση τις οποίες
παρουσίασε ο γενικός
γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας
σε δημοσιογραφική
διάσκεψη προχθές Δευτέρα

Η

ΣΕΚ ακράδαντα πιστεύει
πως, ωρίμασε η ώρα για
μια ολοκληρωμένη γενική
φορολογική
μεταρρύθμιση,
λαμβάνοντας υπόψη πως η
προηγούμενη έγινε το 2002
στα πλαίσια της τότε ανάγκης
για εναρμόνιση της Κύπρου με
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση
που θα διορθώνει πράγματα
και θα αποκαθιστά αδικίες
που δημιούργησαν σε βάρος
των εισοδημάτων των πολιτών
που ακρωτηριάσθηκαν από
δυσβάστακτες φορολογίες που
επιβλήθηκαν με ταχύτητες
φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Μέσα από το περιεχόμενο προσφάτου ειδικού σεμιναρίου
που έγινε στη ΣΕΚ στις 12 Ιουλίου 2017, τεκμηριώνεται πως,
οι συγκυρίες τώρα στην οικονομία είναι τέτοιες που ευνοούν μια ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα
πρέπει – ασφαλώς – να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων του
τόπου.
Μια νέα φορολογική πολιτική
θα πρέπει να μειώσει φορολογίες που επιβαρύνουν την
απασχόληση και το εργατικό
κόστος και θα εισάγει φορολογίες που θα αποτρέπουν την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος στα πλαίσια των λογικών
της πράσινης ανάπτυξης.
Ειδικά σε εποχές ψηλής ανεργίας, αποκτά προτεραιότητα η
μείωση του εργατικού κόστους
μέσω μείωσης της άμεσης και
έμμεσης φορολόγησης της
εργασίας.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στα
πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα
πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να
ασχοληθεί:

1. Με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος. Πρέπει
να διαφοροποιηθεί η φορολογία του εισοδήματος και στο

σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι οι πολίτες σε κάποια στιγμή θα κληθούν να εισφέρουν για το ΓΕΣΥ
αλλά και νέα αύξηση των
εισφορών για τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι εισφορές στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις είναι
στο 7.8% από τον Ιανουάριο
του 2014 και από τον Ιανουάριο του 2019 θα αυξηθούν στο
8.3%.
Οι εισφορές στο ΓεΣΥ για τους
μισθωτούς θα είναι 1.70% την
1 Μαρτίου 2019 και θα αυξηθούν στο 2.65% την 1 Μαρτίου
2020.

2.

Με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο
οποίος μεσούσης της κρίσης –
εκτάκτως – αυξήθηκε από το
15% στο 17% και ύστερα στο
19%. (Βρίσκεται στο 19% από
τον Ιανουάριο του 2014).

3. Με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων τα οποία
αποτελούν πρώτη ύλη παραγωγής και στα οποία επιβάλλεται και φόρος κατανάλωσης
και ΦΠΑ. Περίπου τα 2/3 της
τελικής τιμής είναι φόροι.

4. Με τη δυνατότητα μείωσης
της φορολογίας ύψους 30%
που επιβάλλεται στα έσοδα
από τόκους που απολαμβάνουν οι πολίτες επί των καταθέσεων τους. Η αποταμίευση
αποτελεί ευλογία, όμως αυτή η
υψηλή φορολογία, λειτουργεί
τιμωρητικά προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς όλους εκείνους τους συνταξιούχους που
με χίλιες στερήσεις φύλαξαν
κάποια λεφτά για τα δύσκολα
τους χρόνια.
5.

Να μελετηθεί η δυνατότητα
για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες όπως υπήρχαν και στο
προηγούμενο
φορολογικό
σύστημα.

6. Στην αίτηση για το επίδομα
τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και τα
δάνεια που έχει το νοικοκυριό
και όχι μόνο οι καταθέσεις. Το
αίτημα αυτό υποβλήθηκε και
στην προηγούμενη κυβέρνηση
και δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το
επαναφέραμε πρόσφατα σε
σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας κατά τη συζήτηση σχετι-

κού θέματος.

7.

Με τη μελέτη εισαγωγής
πράσινης φορολογίας, όπως
υποστηρίζει και το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ)
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η
πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος,
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και φορολογεί όσους
ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν
τους φυσικούς πόρους. Στην
Κύπρο η φορολόγηση της
ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι
μηδενική και η χώρα κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. σε
αυτούς τους φόρους.

8.

Το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του
συστήματα, ώστε να είναι σε
θέση να διασταυρώνει στοιχεία
με άλλα κυβερνητικά τμήματα
προς επιβεβαίωση της ορθότητας
των
φορολογικών
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

9.

Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας
φορολογικής συνείδησης. Για
να δημιουργηθεί φορολογική
συνείδηση είναι πολύ σημαντι-

Μείωση
Μείωση
Μέτρα για Καλλιέργεια κ ό
Φόρου
φορολογίας
φορολογικής
Προστιθέμενης εφαρμογή
τόκων
συνείδησης ν α
πράσινης
πειΑξίας
(ΦΠΑ)
καταθέσεων
φορολογίας

σθούν οι πολίτες ότι τα φορολογικά έσοδα αξιοποιούνται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ότι το κράτος έχει καταστεί
αποτελεσματικό και οι σπατάλες έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο.
Η δημιουργία φορολογικής
συνείδησης βοηθά και στην
πάταξη της φοροδιαφυγής.

10. Πέραν των πιο πάνω η ΣΕΚ
είναι έτοιμη στα πλαίσια του
κοινωνικού διαλόγου να συζητήσει θέματα που στοχεύουν
στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση των
πολιτικών για βελτίωση της
εισπρακτικής ικανότητας του
κράτους, το οποίο έχει να λαμβάνει από καθυστερημένους
φόρους ποσά που ξεπερνούν
τα 2 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερα ως προς τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης,
να υπάρξει φορολόγηση με
βάση τεκμήρια όπως είναι π.χ.
η ανέγερση υπερπολυτελών
κατοικιών και η απόκτηση
πανάκριβων αυτοκινήτων και
να δημοσιεύεται κατά καιρούς
ο φορολογικός κατάλογος με
όσους οφείλουν στο κράτος και
έχουν καταδικαστεί από τη
δικαιοσύνη ώστε και ο πολίτης
να γνωρίζει ποιες εταιρείες και
ποια επώνυμα φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.
Συμπερασματικά και καταληκτικά υποστηρίζουμε πως
«Μια φορολογική μεταρρύθμιση – που θα βρίσκεται ασφαλώς μέσα στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων του
κράτους – θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται
οι πολίτες, θα ενισχύσει τα
εισοδήματα τους, θα αυξήσει
τη ροπή προς κατανάλωση και
θα βοηθήσει την πραγματική
οικονομία να κινηθεί προς
καλύτερες
αναπτυξιακές
κατευθύνσεις».
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Μπούκωμα στη μύτη:
Έτσι θα κοιμηθείτε πιο άνετα

Μ

ία από τις πιο ενοχλητικές παρενέργειες από την
αλλεργία ή από ένα κρυολόγημα, είναι το μπούκωμα
στην μύτη, το οποίο δυσχεραίνει την αναπνοή και γίνεται
ακόμα μεγαλύτερος "μπελάς" το βράδυ, αφού μας υποχρεώνει να ξυπνάμε μέσα στον ύπνο μας, για να καθαρίσουμε την μύτη μας.
Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από το
μπούκωμα στην μύτηκαι να μπορέσετε να κοιμηθείτε πιο
άνετα το βράδυ:
Μπούκωμα στην μύτη: Εισπνοές με μηλόξυδο
Αντί για σκόρδο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
μηλόξυδο. Διατηρήστε την αναλογία σε 1 μέρος βρασμένου νερού προς 1
μέρος μηλόξυδου
και θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό
διάλυμα.
Το
μηλόξυδο είναι
εξαιρετικό στην
διάσπαση
και
αραίωση
της
παχύρρευστης βλέννας στην μύτη.
Μπούκωμα μύτης: Εισπνοές με αιθέρια έλαια
Ορισμένα αιθέρια έλαια, όπως το έλαιο από δέντρα τσαγιού (λίγες σταγόνες αρκούν), περιέχουν επίσης φυσικά
και ισχυρά αντιβιοτικά και αντιμυκητιακά συστατικά. Η
διαδικασία δεν αλλάζει. Απλά προσθέστε μερικές σταγόνες στο βρασμένο νερό για να μεταφερθούν με τον ατμό
όλα τα αντιβιοτικά τους συστατικά στις ρινικές σας μεμβράνες.
Επίσης, το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου βοηθά στη μείωση
της συμφόρησης σε μύτη και στήθος, που προκαλείται
από κρυολογήματα και λοιμώξεις.
Μπούκωμα στην μύτη: Μέλι
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να πίνετε ζεστά ροφήματα
(όπως τσάι) στα οποία προσθέτετε και (μόνο) ακατέργαστο μέλι. Το μέλι έχει πολύ ισχυρές αντιιικές, αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες και ταυτόχρονα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Τώρα, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην αποσυμφόρηση της ρινικής οδού, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό
το συνδυασμό:
• Ένα ποτήρι ζεστό νερό
• 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Eπιπτώσεις Εποχιακής Συναισθηματικής Διαταραχής

Υ

πάρχει μία διαταραχή, που
κάνει την εμφάνισή της τον
χειμώνα και για την οποία ο
περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να αστοχεί να αναγνωρίσει
τα συμπτώματά της, όταν αυτά
εκδηλώνονται.
Ο λόγος γίνεται για την Εποχιακή
Συναισθηματική Διαταραχή (ΕΣΔ).
Πρόκειται για ένα είδος κατάθλιψης που “έρχεται και φεύγει” σε
ένα εποχιακό “μοτίβο”. Η ΕΣΔ
είναι επίσης γνωστή και ως “εποχική κατάθλιψη”, επειδή τα
συμπτώματα είναι πιο εμφανή
και τείνουν να είναι πιο σοβαρά
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

υδατάνθρακες
• Αύξηση σωματικού βάρους
Για μερικούς ανθρώπους, τα
συμπτώματα αυτά μπορεί να
είναι σοβαρά και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ημερήσιες

Συμπτώματα της Εποχιακής
Συναισθηματικής Διαταραχής
• Μια επίμονη χαμηλή διάθεση
• Μια απώλεια ευχαρίστησης, ή
ενδιαφέροντος για τις συνήθεις
καθημερινές δραστηριότητες
• Ευερεθιστότητα
• Αίσθημα απελπισίας, ενοχής
και αναξιότητας
• Λήθαργος (έλλειψη ενέργειας)
και υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας

• 3 σκελίδες ψιλοκομμένο ωμού σκόρδου
• Ανακατέψτε καλά και πιείτε το!

• Έντονη επιθυμία για τροφές με

να αισθάνεστε υπνηλία. Σε άτομα
με Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή, το σώμα μπορεί να
παράγει αυτή την ορμόνη σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα.
• Την παραγωγή σεροτονίνης:
Είναι μια ορμόνη που επηρεάζει
τη διάθεση σας, την όρεξη και τον
ύπνο. Η έλλειψη ηλιακού φωτός
μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης, κάτι
που συνδέεται με αισθήματα
κατάθλιψης

√ Ιδού τι μας συμβαίνει
λόγω σμίκρυνσης της
διάρκεια της ημέρας

δραστηριότητές τους.
Αίτια της Εποχιακής Συναισθηματικής Διαταραχής
Η ακριβής αιτία της ΕΣΔ δεν είναι

Τα συμπτώματα συχνά αρχίζουν
το φθινόπωρο, όταν οι ημέρες
αρχίζουν να γίνονται ολοένα και
μικρότερες. Ξεκινάει περίπου το
Νοέμβριο και κορυφώνεται κατά
τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο
και Φεβρουάριο. Η Εποχιακή
Συναισθηματική
Διαταραχή
συχνά μειώνεται ή και απαλείφεται την άνοιξη και το καλοκαίρι,
αλλά μπορεί να επιστρέψει πάλι
το φθινόπωρο και το χειμώνα σε
ένα επαναλαμβανόμενο εποχιακό
μοτίβο.

• Ύπνος για μεγαλύτερο διάστημα από το κανονικό και δυσκολία
να σηκωθείτε το πρωί

• 1 κουταλιά της σούπας μηλόξυδο
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πλήρως κατανοητή, αλλά συχνά
συνδέεται με την μειωμένη έκθεση
στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια
των μικρότερων σε διάρκεια ημερών του φθινοπώρου και του χειμώνα.
Η βασική θεωρία είναι ότι η
έλλειψη του ηλιακού φωτός μπορεί να σταματήσει ένα μέρος του
εγκεφάλου, που ονομάζεται υποθάλαμος, να λειτουργεί σωστά,
γεγονός που μπορεί να επηρεάσει:
• Την παραγωγή μελατονίνης:
Είναι μια ορμόνη που σας κάνει

• Το εσωτερικό “ρολόι” του
σώματος (κιρκαδικός ρυθμός): Το
σώμα σας χρησιμοποιεί το ηλιακό φως για να προγραμματίσει

διάφορες σημαντικές λειτουργίες,
όπως το να ξυπνάτε και να κοιμάστε, οπότε τα χαμηλότερα επίπεδα φωτός κατά τη διάρκεια του
χειμώνα μπορεί να διαταράξουν
αυτές τις λειτουργίες.
Είναι επίσης πιθανό μερικοί
άνθρωποι να είναι πιο ευάλωτοι
στην Εποχιακή Συναισθηματική
Διαταραχή, ως αποτέλεσμα των
γονιδίων τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η συγκεκριμένη
διαταραχή έχει διαπιστωθεί ότι
υπάρχει σε πολλά μέλη της ίδιας
οικογένειας.

Το άγχος βασική αιτία για διατήρηση του λίπους στην κοιλιά

Η

προσπάθεια απώλειας του περιττού λίπους από
την περιοχή της κοιλιάς δεν πρέπει να έχει μοναδικό στόχο την βελτίωση της εξωτερικής σας εμφάνισης. Το περιττό κοιλιακό λίπος, ιδιαίτερα εκείνο που
βρίσκεται βαθιά και περιβάλλει τα όργανά σας, είναι
ένας προγνωστικός δείκτης καρδιακής νόσου, διαβήτη
τύπου-2, αντίστασης στην ινσουλίνη και ορισμένων
μορφών καρκίνου.
Αν με την διατροφή και την άσκηση δεν χάνετε όσο
λίπος θα περιμένατε από την κοιλιακή χώρα, τότε
μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αιτίες που δεν γνωρίζατε:
Όσο μεγαλώνετε ηλικιακά, τόσο πιο δύσκολο είναι να
χάσετε το λίπος στην κοιλιά
Καθώς μεγαλώνετε ο μεταβολικός σας ρυθμός πέφτει.
Αυτό σημαίνει ότι καίτε λιγότερες θερμίδες συγκριτικά
με παλιότερα και έτσι ο οργανισμός σας “αναγκάζεται” να αποθηκεύσει περισσότερες θερμίδες με την
μορφή λιπώδους ιστού.
Δεν ακολουθείτε ποικιλία ασκήσεων στο γυμναστήριο

Οι ασκήσεις που εστιάζουν στην αύξηση του καρδιακού ρυθμού (διάδρομος, ποδήλατο κλπ) δεν αρκούν
από μόνες τους για να μειώσετε την περιφέρεια στην
μέση σας. Θα πρέπει να κάνετε έναν συνδυασμό αυτών

των καρδιαγγειακών ασκήσεων με ασκήσεις με βάρη.
Οι μυς καίνε περισσότερες θερμίδες από το λίπος
(ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας) και, ως εκ τούτου,
μπορείτε φυσικά να κάψετε περισσότερες θερμίδες
όλη την ημέρα, αν έχετε περισσότερη μυϊκή μάζα.

Καταναλώνετε το λάθος είδος λιπαρών ουσιών
Το σώμα δεν αντιδρά σε όλα τα λίπη με τον ίδιο
τρόπο. Έρευνα συσχετίζει την υψηλή πρόσληψη κορε-

√ Όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τόσο πιο
δύσκολο είναι να χάσουμε
το περιφερειακό πάχος
σμένων λιπαρών (αυτά που περιέχονται στο κρέας και
τα γαλακτοκομικά προϊόντα) με την αύξηση του κοιλιακού λίπους. Από την άλλη πλευρά, τα μονοακόρεστα λιπαρά (αυτά που περιέχονται στο ελαιόλαδο,
στο αβοκάντο κλπ) και συγκεκριμένοι τύποι πολυακόρεστων λιπαρών (κυρίως τα ω-3 λιπαρά οξέα, που
υπάρχουν σε ξηρούς καρπούς και λιπαρά ψάρια,
όπως ο σολομός) έχουν αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις
στο σώμα και, εφόσον καταναλώνονται με μέτρο,
μπορούν να ωφελήσουν το σώμα σας.

Έχετε αυξημένο άγχος
Οι καθημερινοί στρεσογόνοι παράγοντες (εργασιακά,
οικονομικά, οικογενειακά προβλήματα κλπ) κάνουν
την προσπάθειά σας να χάσετε κοιλιακό λίπος πιο
δύσκολη. Και όχι μόνο, επειδή σε καταστάσεις αυξημένου στρες επιλέγουμε συχνότερα τροφές με πολλά
λιπαρά, αλλά και επειδή αυξάνεται η “ορμόνη του
στρες” στον οργανισμό, η κορτιζόλη, η οποία έχει συνδεθεί επιστημονικά με μεγαλύτερη ποσότητα κοιλιακού λίπους.
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Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ σε όμιλο εταιρειών με
έδρα τη Λευκωσία
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ από εταιρείες εισαγωγής
αυτοκινήτων:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
- 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:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ απόφοιτο Τεχνικής Σχολής με
γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με οξυγόνο
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Zητούνται για πρόσληψη:
-

PORTER
ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή βάρδια)
ΨΗΣΤΗΣ
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

Η

ΣΕΚ με σύνεση και
υπευθυνότητα εργάζεται καθημερινά για βελτίωση των όρων απασχόλησης
των εργαζομένων και διεκδικεί στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων επιστροφή των αποκοπών
εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης.
Στην επαρχιακή συνδιάσκεψη του Ε.Ε. Σωματείου
Βιομηχανικών
Εργατοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2017 επισημάνθηκε πως το Κίνημα
στην παρούσα φάση της
οικονομικής ανάκαμψης
κρίνει αναγκαίο όπως οι
εργαζόμενοι εξαργυρώσουν
την τεράστια προσφορά
τους για να σωθεί η
Κυπριακή οικονομία.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο
γενικός γραμματέας της
ΟΒΙΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου και ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς, οι οποίοι κάλεσαν το νέο
συμβούλιο να εργαστεί συλλογικά για να επιτευχθούν
οι νέοι στόχοι της ΣΕΚ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο
Κωνσταντίνος Κωμοδίκης

Γραμματέας

Δημήτρης Θωμάς

Ταμίας

Ηλίας Χριστοφή

Μέλος

Παντελής Κωμοδίκης

"

Πανίκος Πάρπας

"

Ματθαίος Ποταμός

"

Ανδρέας Σταύρου

"

Σταύρος Χ΄Βαρνάβας

"

Πανίκκος Φεσάς

"

• Aλλάζουν τα κριτήρια στην ειδική διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος

Δικαιούxοι 20% έκπτωση στους λογαριασμούς της ΑΗΚ

Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η εταιρεία Χριστάκης Αντωνίου Λτδ.
με έδρα τη Λεμεσό ζητά άμεσα για
εργοδότηση τεχνικούς για αλουμίνια
Παναγιώτη Φρυδά
Τηλ. 99555764

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Koμισιόν αναμένει "την έκπληξη την
ανοδικής πορείας της ανάπτυξης"
όσον αφορά την οικονομία της Κύπρου,
όπως τιτλοφορείται το κεφαλαίο για
την Κυπριακή Οικονομία των Φθινοπωρινών Οικονομικών Προβλέψεων της

Με συλλογική προσπάθεια θα ενισχύσουμε
το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων

Στη συνδιάσκεψη τιμήθηκαν οι Ανδρέας Κωνσταντίνου
τέως γραμματέας και Χρίστος Τορνάρης μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
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• Επαρχιακή συνδιάσκεψη Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Αμμοχώστου

Η συμμετοχή των αντιπροσώπων ήταν καθολική και
έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση επί της έκθεσης
δράσης και καθορίσθηκαν οι στόχοι για την επόμενη
διετία.

Ανδρέα Παναγή 22849849.

Η

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Α

υξάνεται στις €31.000 το όριο
για το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα των δικαιούχων της ειδικής διατίμησης 08 της ΑΗΚ για
έκπτωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με διάταγμα
που θα εκδώσει σύντομα το
Υπουργείο Ενέργειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται άτομα με
σοβαρή ή ολική αναπηρία.
Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν
έκπτωση της τάξης του 20% για
κατανάλωση μέχρι 1.100 KW τη
διμηνία, η οποία μεταφράζεται σε
περίπου €40 για την περίοδο αυτή.
Η έκπτωση δεν θα εφαρμόζεται για

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
που υπερβαίνει το όριο αυτό.
Πέραν των ληπτών του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και των
πολυτέκνων, από την ειδική διατίμηση 08 επωφελούνταν μέχρι πρότινος και ορισμένες κατηγορίες
ασθενών, όπως οι νεφροπαθείς
και οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας.
Η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συζήτησε το θέμα αποφάσισε να δοθεί τρίμηνη περίοδος
για να υποβληθούν αιτήσεις από
τους δικαιούχους.

«Κομισιόν» για Κυπριακή οικονομία:

Αναμένει «την έκπληξη της ανοδικής
πορείας της ανάπτυξης»
Κομισιόν που δημοσιεύθηκαν και τις
οποίες παρουσίασε στις Βρυξέλλες, ο
Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί.
Σύμφωνα με την Κομισιόν μάλιστα, "η
οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε τις
προσδοκίες τα τελευταία τρίμηνα"
Συγκεκριμένα, "η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να φθάσει το 3,5% το 2017 και
να μειωθεί, αλλά να παραμείνει ισχυρή
το 2018 και το 2019".

Τονίσθηκε ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η Κυβέρνηση διευρύνει τους δικαιούχους της
ειδικής διατίμησης 08 για τον ηλεκτρισμό, γεγονός που αναμένεται
να επηρεάσει 6 χιλιάδες δικαιούχους.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι "η εγχώρια
ζήτηση αναμένεται να είναι ο κύριος
μοχλός ανάπτυξης", ενώ "η ανεργία
πρόκειται να συνεχίσει να μειώνεται
και ο πληθωρισμός αναμένεται να
παραμείνει συγκρατημένος". Σύμφωνα
με την Κομισιόν, "από την πλευρά του
προϋπολογισμού, αναμένονται κανονικά πλεονάσματα μεταξύ του 2017 και
του 2019, υποστηριζόμενα από ένα

ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον".
Αναλυτικά, η Κομισιόν αναμένει μείωση
του ποσοστού ανεργίας από 11% το
2017 σε 10,0% το 2018 και 9,3% το
2019, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι
3,5% το 2017, 2,9% το 2018 και 2,7% το
2019. Ο πληθωρισμός θα να είναι θετικός στο 1,0% το 2017, 1,1% το 2018 και
1,4% το 2019 και το πλεόνασμα του
προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης αναμένεται για τα τρία έτη να είναι
1,1%, 1,4% και 1,9% αντίστοιχα. Το
χρέος θα μειωθεί από το 103% το 2017
στο 98,3% το 2018 και το 93,9% το
2019.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Η Κύπρος 22η στην ΕΕ στη χρήση ψηφιακών μέσων

Σ

ύμφωνα με το Δείκτη
Ψηφιακής Οικονομίας
και Κοινωνίας 2017, η
Κύπρος κατατάσσεται στην
22η θέση στο σύνολο των
28 ευρωπαϊκών χωρών στη
χρήση ψηφιακών μέσων και
η προσπάθεια μας θα είναι
να ανατρέψουμε αυτή την
εικόνα, είπε ο Υπουργός
Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων Μάριος Δημητριάδης.

Σε χαιρετισμό του στην ενημερωτική συνάντηση για τα
οφέλη από τη χρήση των
ψηφιακών τεχνολογιών, ο κ.
Δημητριάδης ανέφερε ότι σε
σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, το 2016 η Κύπρος
βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα
χρήσης ψηφιακών μέσων, στη
19η θέση, με το 76% του πληθυσμού να ήταν χρήστες του διαδικτύου έναντι 79% του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόλις το 43% του πληθυσμού,
σημείωσε,
κατείχε
βασικές

ψηφιακές δεξιότητες, κατατάσσοντας την Κύπρο στην 26η θέση
έναντι 53% του μέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών στην
Κύπρο περιορίζονται στην ανά-

government users) έναντι 34% του
μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα αποτελέσματα του Δείκτη
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, είπε ο Υπουργός, σύμφωνα

ίναι μια αίσθηση που θεωρούμε δεδομένη και μόνο όταν
αλλοιωθεί ή χαθεί συνειδητοποιούμε τη σημασία της. Ας την προστατεύσουμε, λοιπόν, από τους
κινδύνους που την απειλούν.
Ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε ερεθίζει τους γευστικούς κάλυκες, που
βρίσκονται στη γλώσσα, στον
ουρανίσκο, στον λάρυγγα και
στον φάρυγγα. Οι γεύσεις που
αντιλαμβανόμαστε είναι το γλυκό,
το αλμυρό, το ξινό και το πικρό.
Για καθεμία από αυτές υπάρχει
μια συγκεκριμένη περιοχή που
ενεργοποιείται: στην κορυφή της
γλώσσας γευόμαστε το γλυκό,
στα πλάγια το αλμυρό και το ξινό
και στο πίσω μέρος το πικρό. Η
συνολική γεύση κάθε τροφής ή
υγρού που δοκιμάζουμε αποτελεί
έναν συνδυασμό των ερεθισμάτων που δέχονται οι γευστικοί
υποδοχείς, σε συνάρτηση με τη
μυρωδιά, την υφή και τη θερμοκρασία.

Οι μεγαλύτεροι εχθροί
Οι αλλοιώσεις στη γεύση (μόνιμες

– Προλαμβάνει και μειώνει τις αρθριτικές φλεγμονές. Έχει επιδιορθωτική και παυσίπονη δράση, ενώ
βελτιώνει την κινητική λειτουργία μυών και
αρθρώσεων.
– Έχει μυκητοκτόνα και αντιμικροβιακή
δράση, δρώντας ταυτόχρονα προληπτικά σε
περιπτώσεις γρίπης, κρυώματος και λοιμώξεων του αναπνευστικού.
– Βελτιώνει σημαντικά την πέψη και την αφομοίωση των τροφών, καθώς ρυθμίζει την
εντερική χλωρίδα και λειτουργία. Παράλληλα
λειτουργεί ευεργετικά για κολίτιδες και άλλες
παθήσεις, όπως δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες,
έλκος στομάχου, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κ.ά.

– Είναι ισχυρότατη πηγή 9 βιταμινών (Ε, C, A,
B1, Β2, Β3, Β6, Β12, φολικού οξέος), μετάλλων
ιχνοστοιχείων, ενζύμων και αμινοξέων, αλλά και η
μοναδική φυτική πηγή της B12.

γνωση ειδήσεων (73%), στη χρήση
κοινωνικών δικτύων (79%) και
στην κατηγορία «μουσική, βίντεο
και παιχνίδια» (86%), φέρνοντας
την Κύπρο πάνω από τους αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, μόνο
το 29% είναι χρήστες των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-

με ανακοίνωση του ΓΤΠ, οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο «βαθμός δέσμευσης» των Κυπρίων
είναι υψηλότερος από τον μέσο
όρο των Ευρωπαίων, οι πολίτες
αλλά και οι επιχειρήσεις δεν έχουν
κατανοήσει τις δυνατότητες, τα
οφέλη και τις προοπτικές της
ψηφιακής τεχνολογίας.

Ξυπνάμε τη γεύση μας

Ε

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Oι 13 ιδιότητές της αλόης βέρα

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ή παροδικές) μπορεί να οφείλονται σε διάφορα προβλήματα,
όπως:

μινών Β2 και Β12, ανεπάρκεια
ψευδαργύρου και βλάβες στο
κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το συνάχι: Όταν υπάρχουν διαταραχές στην όσφρηση (π.χ.
μπούκωμα), επηρεάζεται και η
γεύση, η ποιότητα της οποίας,
βέβαια, επιστρέφει στην προηγούμενη κατάστασή της αφού
αναρρώσουμε.

Φροντίζουμε τη γεύση μας

Τα προβλήματα της μύτης: Η
ρινίτιδα, οι ρινοπολύποδες,
καθώς και επεμβάσεις στη μύτη,
επηρεάζουν την όσφρηση. Η
γεύση χωρίς καλή όσφρηση
περιορίζεται στην αδρή αντίληψη
των πέντε βασικών γεύσεων.
Τα φάρμακα: Ορισμένα φάρμακα
(π.χ. αντιβιοτικά, αντιισταμινικά)
μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στη γεύση (π.χ. ξινίλα ή
πικρίλα), γι’ αυτό και δεν πρέπει
να γίνεται κατάχρηση.
Ορισμένοι παθολογικοί παράγοντες: Για παράδειγμα, ορμονικές
διαταραχές, λοιμώξεις από
βακτήρια και ιούς, έλλειψη βιτα-

* Για να «καθαρίσουμε» τη γεύση
μας μεταξύ δύο διαφορετικών
φαγητών, μασάμε μερικά φυλλαράκια δυόσμου ή μαϊντανού.
* Για να απολαύσουμε πραγματικά τη γεύση ενός φαγητού, είναι
σημαντικό να αφοσιωνόμαστε σε
αυτό και να μη βάζουμε τις μπουκιές στο στόμα μας από συνήθεια.

5 συμβουλές για να
διατηρήσετε τη γεύση σας
1. Κόψτε το κάπνισμα.
2. Αποφεύγετε την κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ.
3. Μην τρώτε φαγητά σε πολύ
υψηλή θερμοκρασία.
4. Μην κάνετε κατάχρηση των
στοματικών αντισηπτικών.

– Έχει τέλεια αναζωογονητική και αναπλαστική
δράση σε κακώσεις του δέρματος (τραυματισμοί,
εγκαύματα, κ.ά.) και δερματοπάθειες (ακμή, ψωρίαση, έρπις ζωστήρ, κηλίδες κ.ά.)
– Λειτουργεί αντιγηραντικά και καταπολεμά την
τοξίνωση, δηλαδή τις ελεύθερες ρίζες της επιδερμίδας.
Ταυτόχρονα
προσφέρει άριστη
ενυδάτωση.
– Αυξάνει τοπικά την
κυκλοφορία
του
αίματος και βελτιώνει την ελαστικότητα
και την ενίσχυση της
λάμψης της επιδερμίδας του προσώπου, μέσω της ενίσχυσης της
παραγωγής των ινών ελαστίνης και κολλαγόνου.
– Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, κυρίως
στο επίπεδο των μικρών τριχοειδών αγγείων, εκεί
δηλαδή που γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων για τα κύτταρά μας.
– Συμβάλλει στην αποτοξίνωση του σώματος. Όταν
τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών υπερβαίνουν τα
φυσιολογικά λειτουργούν καταστροφικά για τα
κύτταρά μας. Η αλόη καθαρίζει τα όργανα και βελτιώνει τη λειτουργία τους.
– Χαρίζει τόνωση και αυξημένα επίπεδα ενέργειας,
ενώ φροντίζει για την διατήρηση ενός υγιούς
σωματικού βάρους.
– Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες με αποτέλεσμα
να καταστέλλει αρχόμενες φλεγμονές σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
– Συμβάλλει ενεργά στη μείωση των αυξημένων
τιμών της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης,
αλλά και των τιμών σακχάρου στο αίμα σε περιπτώσεις σακχαρώδους διαβήτη.
– Έχει αντιαλλεργική δράση.
– Συμβάλει στην οδοντική και στοματική υγιεινή.

5. Να φροντίζετε την υγιεινή του
στόματός σας.

Σοβαρά … αστειάκια

Αεροπορική εταιρεία αντί για βαλίτσες ζυγίζει... επιβάτες

Η

φινλανδική αεροπορική εταιρεία Finnair έχει ξεκινήσει να
ζυγίζει τους επιβάτες στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι, καθώς θέλει
να ανανεώσει τα στοιχεία για το
μέσο βάρος κάθε επιβάτη για να
είναι όσο πιο ακριβής γίνεται στις
προβλέψεις καυσίμων και φορτίων.
Η εταιρεία έχει ήδη ζυγίσει 180
επιβάτες αυτή την εβδομάδα και
χρειάζεται περίπου 2.000 για να
αποκτήσει μια «εικόνα» του
βάρους που μεταφέρει ένα αερο-

πλάνο.
«Η Finnair έχει πολύ ισχυρή κουλτούρα στην ασφάλεια. Θέλουμε να
είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τα

καλύτερα δυνατά στοιχεία για να
μετρήσουν την απόδοση του
αεροσκάφους» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

Ο δολοφόνος σπουργίτης
Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει
στο μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο! Σκύβει
κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα. Το παίρνει, το πάει
σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να
συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το
σπίτι για δουλειές. Συνέρχεται και το σπουργιτάκι
σιγά-σιγά και κοιτάει και τι να δει; Πάνω κάγκελα,
δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και
λέει:
-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!!!!!

ERG_13-13_inn_13 11/14/17 10:48 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τα όπλα της φύσης ενάντια στο βήχα

Φ

έτος τον χειμώνα αντιμετωπίζουμε το κρυολόγημα και τα
ενοχλητικά συμπτώματά του με
απόλυτα φυσικό τρόπο, αποφεύγοντας τη λήψη φαρμάκων.
Το κρυολόγημα και τα συμπτώματά του είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες του χειμώνα. Εύλογο είναι
λοιπόν να ψάχνουμε τρόπους να
απαλλαγούμε απ’ αυτά όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα, αφού
«χαλάνε» όχι μόνο το πρόγραμμά
μας, αλλά και τη διάθεσή μας.
Ευτυχώς που η φύση έχει φροντίσει ώστε ο βήχας, ο πονόλαιμος
και οι ρινικές μικροενοχλήσεις να
αντιμετωπίζονται με απλό και
ασφαλή τρόπο.

βότανα «χτυπούν» στην καρδιά
των συμπτωμάτων.
Γερή άμυνα όλο το χειμώνα
Η γνωστή σε όλους μας βιταμίνη C
είναι το πιο γνωστό φυσικό «φάρ-
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

είναι πραγματικά εύλογη: πώς
είναι δυνατόν να καταναλώνουμε
όλα τα παραπάνω καθημερινά, ή
ακόμα και τις μέρες που έχουμε
αρρωστήσει;
Η απάντηση είναι πως δεν μπο-

Τα βότανα που θεραπεύουν
Ο γλυκάνισος, ο μάραθος και το
θυμάρι δε χαρίζουν μόνο γεύση και
άρωμα στο φαγητό, αλλά έχουν και
βαθιά χαλαρωτική και αποχρεμπτική δράση, ενώ διευκολύνουν
τη βλεννόλυση και περιορίζουν την
καταρροή.
Το φασκόμηλο και το τίλιο μπορεί
να θυμίζουν συμβουλές από… γιαγιάδες και παππούδες, είναι όμως
εξαιρετικά σημαντικά βότανα για
να καταπραΰνουν το λαιμό, να
διευκολύνουν την αναπνοή και να
περιορίσουν τις εκκρίσεις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

μακο» του χειμώνα, αφού ενισχύει
το ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό, προσφέρει σωματική αντοχή αλλά και
ψυχολογική τόνωση. Ο ψευδάργυρος έχει πλούσια αντιοξειδωτική
δράση στα κύτταρα, ενώ συγχρόνως καταπολεμά τις μολύνσεις.

Το πεύκο και τα ισλανδικά βρύα,
χάρη στις αντιμικροβιακές τους
ιδιότητες, βοηθούν στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού, ενώ ο σαμπούκος ανακουφίζει από τον πονοκέφαλο και μειώνει τη διάρκεια της γρίπης.

Η πρόπολη παράγεται από τις
μέλισσες και έχει αντιικά οφέλη,
αλλά βοηθά και στην παραγωγή
αντισωμάτων. Ο βασιλικός πολτός
είναι ίσως η πιο γνωστή υπερτροφή με εξαιρετικά θρεπτικά συστατικά, ανοσορρυθμιστική και αντιβακτηριδιακή δράση.

Όλα τα παραπάνω θαυματουργά

Η ερώτηση που προκύπτει τώρα

ρούμε μόνο από το διαιτολόγιό μας
να προσλάβουμε την ποσότητα
που χρειαζόμαστε. Για την πρόληψη αλλά και την ανάρρωση, η
σωστή διατροφή είναι το ίδιο
απαραίτητη με την τήρηση των
κανόνων προσωπικής υγιεινής που
μας προστατεύουν από την καθημερινή έκθεση σε εκατομμύρια
μικρόβια. Αν «συμπληρώσουμε» τη
διατροφή μας και με κάποιο προϊόν που προσφέρει τα πολύτιμα
συστατικά στις ποσότητες που
έχουμε ανάγκη, θα ενισχύσουμε την
άμυνά μας με απόλυτα φυσικό
τρόπο.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα καθώς έχεις δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ευεξία. Έχεις τις αντοχές που χρειάζονται προκειμένου να ανταπεξέλθεις σε
δύσκολες καταστάσεις και να ξεπεράσεις τα
εμπόδια. Για το λόγο αυτό, είναι η ευκαιρία
σου να ασχοληθείς με εκκρεμότητες που
απαιτούν ψυχικές αντοχές και γερό στομάχι.
Ταύρος: Η ψυχική σου κατάσταση είναι σε
πλήρη αρμονία με την σωματική και ως
αποτέλεσμα μπορείς να είσαι απόλυτα
ισορροπημένος. Ασχολήσου με δύσκολα
εγχειρήματα σε κάθε τομέα της ζωής σου.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορέσεις να
τα αντιμετωπίσεις άψογα. Παράλληλα, θα
έχεις την τάση να ασχοληθείς πολύ και με
το σπίτι. Ίσως μια ανακαίνιση που σκέφτεσαι από καιρό να βρήκε επιτέλους την
κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθεί.
Δίδυμοι: Ο συντονισμός που νιώθεις σου
προσφέρει ενέργεια και ισορροπία, έτσι
ώστε να αντιμετωπίσεις κάθε δύσκολη πρόκληση. Ασχολήσου λοιπόν, με εκείνες τις
εκκρεμότητες που έκανες στην άκρη εξαιτίας έλλειψης δυνάμεων. Ασχολήσου με το
σπίτι και τα πρόσωπα της οικογένειάς σου,
ενώ παράλληλα μπορείς να βρεις λίγο προσωπικό χρόνο για να «τα πεις» με τον εαυτό
σου.
Καρκίνος: Αναζητάς την ασφάλεια και τη
θαλπωρή της οικογένειας και του σπιτιού
περισσότερο από ποτέ. Είσαι διατεθειμένος
να προσφέρεις πλουσιοπάροχα το χρόνο
σου στα πρόσωπα αυτά προκειμένου να τα
δεις ικανοποιημένα και χαρούμενα. Υπάρχει
ηρεμία μέσα σου, ενώ παράλληλα νιώθεις
αρκετή ζωντάνια και ευεξία. Τα εμπόδια δεν
θα είναι δύσκολο να τα ξεπεράσεις.
Λέων: Αν πρέπει να οργανώσεις μια πολυπληθή συγκέντρωση, για παράδειγμα, έτσι

ώστε να πείσεις τους καλεσμένους για
κάποια πλάνα που έχεις μην το σκεφτείς
καθόλου. Είναι η κατάλληλη ημέρα. Η δημοτικότητά σου είναι πολύ ευνοημένη για αυτό
εκμεταλλεύσου. Παράλληλα, βρίσκεσαι σε
πολύ καλή διάθεση, έχεις ευεξία και νιώθεις
πιο καλά από ποτέ.
Παρθένος: Έχεις την ευκαιρία να έρθεις λίγο
πιο κοντά με μια ξεχασμένη σου πτυχή που
λέγεται διαίσθηση. Μπορείς να βρεις χρόνο
για τον εαυτό σου, έτσι ώστε να απομονωθείς και να ζήσεις μέσα από τη φαντασία
σου τα βαθιά σου όνειρα. Είναι ένας καλός
τρόπος για να προλογίσεις την υλοποίησή
τους. Την ίδια στιγμή είσαι γεμάτος δύναμη,
υγεία και ευεξία. Είσαι ικανός να στηρίξει
τις επιλογές σου, αλλά το ίδιο ισχύει και με
το νου.
Ζυγός: Υπάρχει ισορροπία μεταξύ μυαλού
και σώματος, ενώ η δύναμη που νιώθεις
είναι ικανή να σε βοηθήσει να λύσεις και τα
πιο απαιτητικά προβλήματα. Η οικογένεια
θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς θα σου
γεννηθεί η ανάγκη να έρθεις πιο κοντά με
τον πυρήνα της. Θέλεις να ανήκεις κάπου,
όχι όμως οπουδήποτε, αλλά κάπου που θα
είσαι αποδεκτός και ασφαλής. Προσάρμοσε
το χρόνο σου, ώστε να βρεθείς με τους
δικούς σου.
Σκορπιός: Νιώθεις πιο έντονα την αίσθηση
της εξάρτησής σου από το οικογενειακό
περιβάλλον. Είναι σίγουρο πως θα αναζητήσεις ποιοτικό χρόνο με τα μέλη της οικογένειάς σου, έτσι ώστε να έχεις την χαρά
της συνύπαρξής σου μαζί τους και της
ασφάλειας που νιώθεις πλάι τους, ενώ από
την άλλη θα θελήσεις να κάνεις πράγματα
για εκείνους που θα τους κάνουν να ικανοποιηθούν. Είσαι αρκετά γαλήνιος, ενώ η
διαίσθησή σου θα σου δείξει δρόμους που
θα σε βγάλουν από την δύσκολη θέση.

Τοξότης: Ισορροπία και ευεξία που μπορούν να σε βοηθήσουν να τα βάλεις με τις
πιο δύσκολες καταστάσεις. Νιώθεις ψυχική
δύναμη και το γεγονός αυτό μπορείς να το
αξιοποιήσεις κατάλληλα και στα επαγγελματικά. Μπορείς να ασχοληθείς με ζητήματα που απαιτούν γερό στομάχι, αλλά και
έντονη ενέργεια. Η οικογένεια θα αποτελέσει
το καταφύγιό σου. Μετά από μια δύσκολη
μάχη πρέπει να ακολουθήσει η ξεκούραση!
Αιγόκερως: Έχε κατά νου ότι η συμπαντική
επιρροή σου δίνει ψυχική δύναμη, ευεξία και
υγεία για να φέρεις εις πέρας ο,τιδήποτε.
Παράλληλα, μπορείς να ασχοληθείς με υποθέσεις του σπιτιού και των προσώπων που
ζουν μέσα σε αυτό. Οπότε, αν υπάρχουν
επισκευές που πρέπει να γίνουν ή προβλήματα με τα παιδιά διευθέτησέ. Ή μπορείς
απλώς να περάσεις μια χαλαρωτική βραδιά.
Υδροχόος: Ανοίγεται δρόμος για έναν άλλο
κόσμο, εκείνον της φαντασίας και της διαίσθησης. Μέσα στις χίλιες υποχρεώσεις
μπορείς να βρεις χρόνο για εσένα, έτσι ώστε
να δραπετεύσεις στην πραγματικότητα που
θα πλάσει το μυαλό σου. Η πρακτική αυτή
θα αποτελέσει μια μορφή εκτόνωσης της
έντασης, αλλά και έναν τρόπο να ζήσεις το
όνειρό σου.
Ιχθείς: Έχεις την ανάγκη να επικεντρωθείς
στο σπίτι και την οικογένεια και να προσφέρεις με όποιον τρόπο μπορείς ικανοποίηση και χαρά στα πρόσωπα που αγαπάς. Είναι δύσκολο να φανταστείς τον
εαυτό σου μακριά από αυτούς. Παράλληλα,
τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και
μέσα σου γεννιέται μια ισχυρή ανάγκη να
στραφείς προς τον εσωτερικό σου κόσμο.
Είναι σημαντικό για εσένα να έρθεις σε
επαφή με το συναίσθημά σου.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρεβίθια με παστό μπακαλιάρο
Υλικά:
1 κιλό μπακαλιάρος παστός,
500 γρ. ρεβίθια,
200 γρ. καρότο,
80 γρ. ελαιόλαδο,
50 γρ. κρεμμύδι,
30 γρ. πράσο,
30 γρ. χυμός λεμονιού,
15 γρ. αλεύρι
Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα, τσιγαρίζουμε κρεμμύδι, πράσο και
καρότο, τα οποία έχουμε ψιλοκόψει. Προσθέτουμε τα
ρεβίθια μισοβρασμένα και έχοντάς τα βάλει στο νερό
από το προηγούμενο βράδυ. Ύστερα από 45 λεπτά
περίπου, ρίχνουμε τα κομμάτια από το μπακαλιάρο,
τον οποίο έχουμε ξαλμυρίσει τοποθετώντας τον σε
νερό για 1-2 μέρες και συνεχίζουμε το μαγείρεμα.
Λίγο πριν κατεβάσουμε τη κατσαρόλα από τη φωτιά,
ανακατεύουμε σε μια λεκάνη, αλεύρι και χυμό λεμονιού,
προσθέτοντας αργά-αργά, λίγο από το ζωμό του
φαγητού. Ρίχνουμε το μίγμα στη κατσαρόλα, ανακατεύουμε.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 784 - 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Δημόσια ακρόαση ΕΟΚΕ
για τη ψηφιακή ενιαία αγορά

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το Τμήμα
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ σας προσκαλεί
στην καθιερωμένη
εκδήλωση του
Τμήματος, στις 28
Νοεμβρίου 2017
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
6,00μμ με κύριο
ομιλητή τον
Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Λεμεσού
κ.κ. Αθανάσιο.
Ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης θα
μας αναπτύξει επίκαιρα θέματα .

η προσεχή Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από τις 9 π.μ
έως τη 1 μ.μ θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο
της ΣΕΚ στο Στρόβολο δημόσια ακρόαση με θέμα, «Η
ψηφιακή ενιαία αγορά στα κράτη – μέλη της περιφέρειας – προκλήσεις και ευκαιρίες».
Την εκδήλωση διοργανώνει το τμήμα «Ενιαία αγορά,
παραγωγή και κατανάλωση» της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (ΕΟΚΕ)
Θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Μετά το τέλος της
εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Η πολιτική είναι η
τέχνη να σε υπηρετούν οι άνθρωποι
ενώ τους κάνεις να
πιστεύουν ότι τους
υπηρετείς εσύ.

Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Louis Dumur,
1863-1933, Γάλλος
συγγραφέας

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών 3-1
Κ & Ε Τραχωνίου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
0-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – Π & Σ Ζακακίου
4-1
FC INTERNATIONAL - Α.Ε.Κ Πολεμιδιών
5-0
ΠΑΕ Λόφου - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
4-0
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα 0-9
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
0-1
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασογείας 2-5
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
2-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
Πέμπτη 16.11.2017
ΑΕΚ Πολεμιδιων - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 7.30 μ.μ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Παρασκευή 17.11.2017
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιων - Θ.Ο.Ι Πύργου
7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας – Α&Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 7.00
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
7.30 μ.μ.
F.C. INTERNATIONAL - Κ&Ε Τραχωνίου
7.45 μ.μ.
Σάββατο 18.11.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - Θ.Ο.Ι Πισσουρίου
ΠΑΕ Λόφου - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς
Κυριακή 19.11.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
Δευτέρα 20.11.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Π & Σ Ζακακίου - Λ Ε Ν Α Σ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 18 – 19 Νοεμβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 – 19/11/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Σάββατο

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
AEM MAΡΩΝΙΟΥ – ΚΕΝΗ

2
0
1
0

-

2
0
0
1

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017 έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλoύρας – ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς
1-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 1 - 6
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΠΑΟ Κάτω Μονής
4-0
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Καπέδων
0-0
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-3
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
5-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου 0 - 6
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 5 - 1
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι5 - 0
Εξ΄άλλου, για το Πρωτάθλημα της Ενιαίας Κατηγορίας,
διεξάγεται την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, στις 8.30
μ.μ., στο Βοηθητικό Γήπεδο ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, ο αναβληθείς αγώνας της 5.11.2017,
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.)
Χάρτζιας.

ERG_15-15_inn_4 11/14/17 10:48 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανασφάλιστοι σχεδόν οι μισοί παίκτες στην Κύπρο

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΗΤΤΗΤΟΣ
Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

Δ

ιανύσαμε την 9η αγωνιστική και ο
Ονήσιλλος παραμένει αήττητος
κρατώντας γερά την πρωτιά του βαθμολογικού πίνακα. Τον ακολουθεί από
απόσταση βολής η ΜΕΑΠ η οποία
απόδρασε με το τρίποντο από την
Κυπερούντα. Χρυσοφόρες εκτός έδρας
νίκες για Ελπίδα Αστρομερίτη και
Ορμήδεια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η

ασφάλιση των ποδοσφαιριστών
αποτελεί μια μεγάλη πληγή στις
τόσες άλλες που καταδυσναστεύουν το
δημοφιλέστερο άθλημα στην Κύπρο.
Ένας στους δύο ποδοσφαιριστές στην
Κύπρο είναι ανασφάλιστοι.

• Ατελείωτες οι
πληγές του

Για επούλωση της πληγής αυτής ο

• Στη Γ’ κατηγορία και τη ΣΤΟΚ,
19 από τις 30 ομάδες δεν έχουν
ασφάλιση στοςυ παίκτες τους
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαριστών
ανέλαβε πρωτοβουλία προώθησης σχεδίου ασφαλιστικής κάλυψης των ποδοσφαιριστών το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Το σχέδιο προσφέρει την ευκαιρία στις ομάδες

Κυπριακού
ποδοσφαιρικού
οικοδομήματος

να ασφαλίσουν τους παίκτες τους σε
χαμηλό κόστος προστατεύοντας έτσι
τους ποδοσφαιριστές αλλά και τα ίδια
τα σωματεία σε περίπτωση τραυματισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης
των ποδοσφαιριστών προωθεί ο ΠΑ.Σ.Π.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΟΚ
Νίκη και κορυφή
για την Ομόνοια Ψευδά

Η

Ομόνοια Ψευδά με το νέο τρίποντο
της και εκμεταλλευόμενη το στρα-

βοπάτημα του Κούρρη στον Κόρνο,
πάτησε κορυφή. Την καταδιώκουν
εκτός από τον Κούρρη, η Δόξα
Παλιομετόχου και η Εληά Λυθροδόντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση
του ΠΑΣΠ, από τις 28 ομάδες της Α΄ και
Β΄ κατηγορίας, έξι σωματεία δεν έχουν
ακόμη προχωρήσει με την υιοθέτηση του
Σχεδίου. Ακόμη πιο δυσάρεστη είναι η
εικόνα στην Γ΄ Κατηγορία και την
Επίλεκτη ΣΤΟΚ, όπου 19 από τις 30
ομάδες δεν έχουν -ακόμη- ασφαλιστεί οι
ποδοσφαιριστές τους. Όσοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες,
αυτή την περίοδο παίζουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τον ΠΑΣΠ.
Το υπολογιζόμενο ετήσιο κόστος για μια
ομάδα που θα ασφαλίσει 20 ποδοσφαιριστές είναι περίπου τα μισά απ΄ ότι
απαιτούνται για ένα μόνο χειρουργείο,
σε περίπτωση τραυματισμού, επισημαίνει ο ΠΑΣΠ.

EΛΛΑΔΑ: Σε δίκη παραπέμπεται ο Β. Μαρινάκης
και άλλοι 27 για την υπόθεση των στημένων αγώνων

Σ

ε δίκη ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται 28 παράγοντες του ελληνικού
ποδοσφαίρου για την υπόθεση των
«στημένων αγώνων», μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΠΑΕ
Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Το
σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα του
Συμβουλίου
Εφετών
(αριθμός
2050/2017) διατυπώνει για 28 ποδοσφαιρικούς παράγοντες την κατηγορία
της αλλοίωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, που αποτελεί
κακούργημα. Επιπλέον, για 8 κατηγορούμενους διατυπώνεται η κατηγορία
της σύστασης συμμορίας, που συνιστά
πλημμέλημα.
Παρά την εισαγγελική πρόταση που
ζητούσε την παραπομπή των βασικών
κατηγορουμένων για τέσσερα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία περί «σύστασης, διεύθυνσης και
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση»,
οι εφέτες σχημάτισαν διαφορετική
άποψη και δεν απέδωσαν στους κατηγορουμένους τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος η στοιχειοθέτηση της κακουργηματικής κατηγορίας της αλλοίωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων
αφορά την παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες σε ποδοσφαιρικό αγώνα, που κατά
περίπτωση περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, με σκοπό τον
επηρεασμό της εξέλιξης και του αποτελέσματός του, με επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, κατά συναυτουργία,
μεμονωμένα και κατ’ εξακολούθηση. Η

συγκεκριμένη κατηγορία βαρύνει τους:
Ευάγγελο Μαρινάκη, Γιώργο Σαρρή,
Θεόδωρο
Κουρίδη,
Αριστείδη
Σταθόπουλο, Ιωάννη Παπακωνσταντίνου, Νικόλαο Προύντζο, Γεώργιο Δούρο,
Αθανάσιο Μπριάκο, Κωνσταντίνο Ιωαννιδη, Ιωάννη Καμπαξή, Απόστολο
Αμπαρκιόλη, Αλέξανδρο Δημητρόπουλου, Αθανάσιο Γιαχο, Ηλία Σπάθα,
Γεώργιο Αρβανιτίδη, Γεώργιο Λαναρή,
Ricardo
Manuel
Dasilva
Sapinto,

• Μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση
της απόφασης θα πρέπει οι κατηγορούμενοι να σταματήσουν
την ενασχόληση με τον αθλητισμό
Κωνσταντίνο Μπάρμπα, Δημήτριο
Αμαραντίδη, Ηλία Ιωάννου, Αλέξανδρο
Καλογέρη, Δημήτριο Μάνου, Χαράλαμπο
Παυλίδη, Γεώργιο Σκαθαρούδη, Guilermo
Perez Moreno, Γεώργιο Σπανό, Ιωάννη
Αγγελόπουλο και Ιωάννη Μπομπότη.
Για την κατηγορία της σύστασης συμμο-

ρίας (πλημμέλημα) υπόλογοι είναι οι:
Ευάγγελος Μαρινάκης, Γιώργος Σαρρής,
Θεόδωρος
Κουρίδης,
Αριστείδης
Σταθόπουλος, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος Προύντζος, Γεώργιος
Δούρος και Αθανάσιος Μπριάκος.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Βασιλειάδης, σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες
για την έκδοση του βουλεύματος με τις
συγκεκριμένες κατηγορίες, οι κατηγορούμενοι θα πρέπει αμέσως να αποχωρήσουν από τον αθλητισμό και να
παραδώσουν τις μετοχές που διατηρούν
σε ΠΑΕ. Τόνισε παράλληλα ότι αν αυτό
δεν συμβεί εντός διαστήματος 15 ημερών, μπορούν να κινηθούν οι σχετικές
διαδικασίες με κρατική παρέμβαση.
Όπως δήλωσε ο κ. Βασιλειάδης «μέσα
στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει οι
κατηγορούμενοι –αυτοί που έχουν
παραπεμφθεί με βούλευμα στο ακροατήριο– να σταματήσουν την ενασχόληση
με τον αθλητισμό κι εφόσον μιλάμε για
ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες να
μεταβιβάσουν και το μετοχικό τους μερίδιο. Κι εφόσον αυτό
δεν γίνει μέσα στις
επόμενες 15 ημέρες,
μπορεί να γίνει με
διεξοδική πράξη του
Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού.
Δική
μας, δηλαδή, κρατική
παρέμβαση. Με βάση
τον αθλητικό νόμο
2725, όπως ισχύει
και στο καταστατικό».
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Συνάντηση ΣΕΚ με την πρέσβειρα της Ολλανδίας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ασφαλείς συνθήκες εργασίας
Με την Ειρήνη Γρηγορίου

1

Πως βίωσες την βράβευση σου σε σχέση με το
σημαντικό θέμα για ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας. Ως νέος άνθρωπος που δεν έχει
έρθει σε επαφή με τον εργασιακό χώρο δεν είχα
ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία , όμως αυτός ο διαγωνισμός
ήταν για μένα το ερέθισμα να αφιερώσω χρόνο σε
αυτό το θέμα και να αντιληφθώ την τεράστια σημασία του . Αρχικά, ήμουν πολύ χαρούμενη για την βράβευση της αφίσας μου γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία
να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τη ζωγραφική για
αυτό το σημαντικό θέμα και να συμβάλω και εγώ με
τον δικό μου τρόπο σε αυτή την συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση της αντίληψης για ασφαλείς
και υγιείς συνθήκες εργασίας . Επίσης, αυτός ο διαγωνισμός μου έδωσε την ευκαιρία να αφιερώσω
προσωπικό χρόνο για αυτό το θέμα , να ευαισθητοποιηθώ πραγματικά και να αντιληφθώ πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι να τηρούνται τα κατάλληλα
μέτρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
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Ποιο το μήνυμα σου ως νέος άνθρωπος σε
πολιτεία και εργοδότες. Θεωρώ ότι κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να γυρίζει σπίτι του ασφαλής, να χαίρεται την οικογένειά του και να προσφέρει σε αυτήν ό,τι μπορεί. Η εργασία δεν πρέπει να
στέκεται εμπόδιο στην προσφορά αυτή αλλά να
αποτελεί την πηγή προσφοράς. Στο πλαίσιο μίας
δίκαιης, ανθρώπινης και δημοκρατικής κοινωνίας η
πολιτεία και οι εργοδότες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα τους
εργαζομένους και να παλεύουν για την εφαρμογή
των μέτρων ασφαλείας στην εργασία.

Η

εμπλοκή της ΣΕΚ στα
σώματα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων
συμβάλει
σημαντικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας περισσότερο
κοινωνικής
Ευρώπης
προς όφελος των εργαζομένων.
Η θέση αυτή διατυπώθηκε την περασμένη Παρασκευή σε συνάντηση της
ΣΕΚ με την πρέσβειρα της
Ολλανδίας
Natalie
Jaarsme.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν διάφορα θέματα που
αφορούν τον τρόπο ομαλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων
στην Κύπρο, την προώθηση της
κοινωνικής πολιτικής, την ανάπτυξη της οικονομίας και τον ρόλο
που επιτελεί το συνδικαλιστικό
κίνημα στην προώθηση επίλυσης
του Κυπριακού Ζητήματος.
Η πρέσβειρα εξήρε τον ρόλο που
διαδραματίζει το συνδικαλιστικό
κίνημα στη θεσμοθετημένη διαδικασία Κοινωνικού Διαλόγου μέσα

από την οποία ρυθμίζονται οι
διαφορές που αναφύονται στα
εργασιακά δρώμενα. Εξήρε επίσης
την ενεργό συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από το
Συνδικαλιστικό Φόρουμ στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
συνεπικουρούμενος από τον αναπληρωτή γγ Μιχάλη Μιχαήλ και
τον γενικό οργανωτικό Πανίκο
Αργυρίδη ανέδειξε τη σημασία
τέτοιων συναντήσεων όσον αφορά
παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρω-

παϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενημέρωση της κ. Jaarsme για τις τρέχουσες εξελίξεις στη βάση πρότασης της για προώθηση δραστηριότητας με αντικείμενο συγκεκριμένα
ζητήματα

που

αφορούν

την

Κυπριακή κοινωνία με την αξιοποίηση τεχνοκρατών από την
Ολλανδία και από άλλα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΕΚ προς Ε.Ε.: Χρήζει ενίσχυσης
η ασφάλεια και η αλληλεγγύη
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Τι θα πρότεινες στους εργαζόμενους για να
επιστρέφουν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Θα
τους πρότεινα οι ίδιοι να μην μένουν αδιάφοροι και
άπραγοι στο θέμα αυτό αλλά να απαιτούν και να
διεκδικούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και
υγείας, ακόμη και να καταγγέλλουν τους εργοδότες
τους σε ανώτατους φορείς εάν υπάρχουν ελλιπή
μέτρα.
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Αν σου έλεγα να φανταστείς μια νέα αφίσα για
τα θέματα ασφάλειας και υγείας πως θα την
αποτύπωνες. Θα αποτύπωνα την ασφάλεια ως ένα
στήριγμα στο οποίο στηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι
αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τ

Πήρε το πρώτο
βραβείο
σε διαγωνισμό
αφίσας

α επόμενα χρόνια τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
οι προϋπολογισμοί της θα πρέπει
να επικεντρωθούν στη δημιουργία
μιας νέας Ένωσης που στο επίκεντρο της θα είναι η ασφάλεια, η
αλληλεγγύη και η προστασία των
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων σε όλα τα
επίπεδα.
Την άποψη αυτή διατύπωσε ο

γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης στη διάρκεια
συνάντησης των κοινωνικών εταίρων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για
θέματα προϋπολογισμού της Ε.Ε.
Gunther H. Opttinger.

στην αύξηση των επιπέδων ασφα-

Η αποχώρηση του Ην. Βασιλείου η
προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό, η τρομοκρατία κλπ. είναι
ζητήματα που υποχρεώνουν την
Ε.Ε. να κινηθεί τα επόμενα χρόνια

θησαν στη συνάντηση που πραγ-

λείας, γιατί η ανασφάλεια τορπιλίζει κάθε λογική προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας.
Αυτά και άλλα ζητήματα συζητήματοποιήθηκε την Παρασκευή 10
Νοεμβρίου 2017 στο σπίτι της Ε.Ε.
στη Λευκωσία.

2018: Πέραν των 900 εκ. ευρώ θα δοθούν σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές

Π

έραν του 90% του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το
2018 θα διατεθεί σε κοινωνικές παροχές, με τον προϋπολογισμό να παρουσιάζει αύξηση €34 εκατομμυρίων.
Ο προϋπολογισμός του ΥΕΠΚΑ για το
επόμενο έτος παρουσιάστηκε προχθές
Δευτέρα από την αρμόδια Υπουργό
Ζέτα Αιμιλιανίδου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με την κ.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Αιμιλιανίδου να σημειώνει ότι συνολικά
οι κοινωνικές δαπάνες και οι δαπάνες
κοινωνικής ασφάλισης για το 2018
συμποσούνται σε €2,6 δις.
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου
Εργασίας για το 2018 ανέρχεται σε
€969,9 εκ., έναντι €935,8 εκ. το 2017,
παρουσιάζοντας αύξηση €34,1 εκ.
Σε ό,τι αφορά την προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η

www.sek.org.cy,

υπουργός Εργασίας είπε πως από το
2014 άρχισε η προσπάθεια με την
εφαρμογή του ΕΕΕ, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τη σύνθεση της οικογένειας ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες
της, και σήμερα οι δικαιούχοι είναι 30
χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ πέραν των 13
χιλιάδων προσώπων που δεν είχαν
καμία στήριξη από το κράτος έχουν
ενταχθεί στο ΕΕΕ.
Παράλληλα η υπουργός προέβη, μεταξύ

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

άλλων, στις κατωτέρω επισημάνσεις:
• Δεν έχουν μειωθεί συντάξεις και επιδόματα για χαμηλοσυνταξιούχους
• Αποδεσμεύονται οι περιουσίες όσων
ήταν λήπτες δημοσίου βοηθήματος
• Εντοπίστηκαν 261 αδήλωτοι από την
ενιαία υπηρεσία επιθεωρήσεων
• το 2013 παρέλαβε το υπουργείο με
ανεργία 15,5%, ενώ σήμερα είναι στο
10,3%.

www.oho-sek.org.cy

