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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η ΠΟΕΑ τίμησε τη ΣΕΚ

Η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών τίμησε τη
ΣΕΚ για τη συνεχή και πολύχρονη
στήριξη της προς την οργάνωση.
Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο
γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης σε εκδήλωση για τα
50χρονα της ΠΟΕΑ στην παρουσία
του προέδρου της Δημοκρατίας
Σελ. 8
Νίκου Αναστασιάδη.

Μεθοδικές κινήσεις ΣΕΚ
για φορολογική μεταρρύθμιση

Η

ΣΕΚ μεθοδευμένα και αθόρυβα
χαράζει το δρόμο για μια ποιοτική ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση που θα απαλλάσσει
τους πολίτες από βαριές φορολογίες που τους επιβλήθησαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Τους
τελευταίους μήνες αρκετοί ήταν
αυτοί που τάχθηκαν υπέρ μιας
πολιτικής φορολογικών αλλαγών
π.χ. πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, αρθρογράφοι κλπ. Το Τμήμα Οικονομικών
Μελετών της ΣΕΚ κατέγραψε τις
δηλώσεις αυτές που δημοσιεύονται
υπό μορφή «Ημερολογιακού Οδοιπορικού» στις σελίδες 5,6.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2973
TIMH 0.70€

• Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Εφαλτήριο για δημιουργία
της Κοινωνικής Ευρώπης
• Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβησαν στην επίσημη διακήρυξη
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη διάσκεψη κορυφής
για κοινωνικά θέματα, τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη

Ο

δρου Γιούγκερ για υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εργασίας επιβεβαιώνει πως η Ευρώπη μπορεί και πρέπει
να στηρίξει την ποιοτική απασχόληση,
την αλληλεγγύη και την κοινωνική
συνοχή στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Η ΣΕΚ μέσω της
ενεργούς εμπλοκής της στα σώματα
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων, ETUC και αξιοποιώντας
το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού
διαλόγου θα επιδιώξει την πρακτική
εφαρμογή των προνοιών του Πυλώνα.

ρόσημο για το μέλλον των ευρωO γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέπαίων πολιτών και εργαζομένων
ας Φ. Μάτσας θεωρεί πως η υιοθέτηθεωρείται η υπογραφή της διακήρυση του ΕΠΚΔ αποτελεί το εφαλτήριο
ξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνιγια την ουσιαστική αναβάθμιση της
κών Δικαιωμάτων. Στην ομιλία του
κοινωνικής διάστασης της Ε.Ε και
στη Σύνοδο Κορυφής ο πρόεδρος της
απάντηση στις ευρωσκεπτικιστικές
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Κλόντ
τάσεις που αναδύονται στα κράτη –
Γιούνκερ αποκάλυψε ότι τον άλλο
μέλη από διαφορετικές ιδεοπολιτικές
μήνα θα προτείνει στους 28 ηγέτες,
κατευθύνσεις. Η βούληση του προέΣελ.16
Οδηγία για υιοθέτηση
Ευρωπαϊκής
Σύμβασης
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Εργασίας.
Εξάλλου, σε παρέμβαση του στην προχθεσιδιαχείριση της ψηφιοποίησης η οποία αποΜε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα νή δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικοτελεί μια νέα τάση στην αγορά εργασίας που
Κοινωνικών Δικαιωμάτων νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για την
θα πρέπει να τύχει ορθολογιστικής προσέγη ΕΕ προασπίζει τα δικαιΨηφιακή Ενιαία Αγορά που έγινε στο μέγαρο
γισης για να αποτραπούν φαινόμενα κοινωώματα των πολιτών της σ'
της ΣΕΚ, [φωτο] ο κ. Μάτσας ανέδειξε την
νικών κλυδωνισμών και απορρύθμισης της
έναν κόσμο που αλλάζει με
ανάγκη για σωστή και κοινωνικά δίκαιη
αγοράς εργασίας.
Σελ. 7
ταχείς ρυθμούς, σημείωσε.
Περαιτέρω επισήμανε:
«Αυτή η κοινή δέσμευση
αποτελεί ισχυρή απόδειξη
της ευρωπαϊκής ενότητας.
Ο πυλώνας και η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης
στο σύνολό της, θα αποκτήσει την ισχύ που εμείς
θα της δώσουμε. Σεβόμενοι
πλήρως και ενστερνιζόμενοι τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν
σε όλη την Ευρώπη,
καλούμαστε να κάνουμε
τις δεσμεύσεις μας πράξη.
Οι Ευρωπαίοι το αξίζουν.»

Διεκδικούμε δίκαιη και κοινωνικά καλύτερη Ευρώπη

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αυτή την ώρα σε
κρίσιμο και οριακό σημείο. Η Ευρώπη διαρκώς
αλλάζει. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η
προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό, η τρομοκρατία και η έξαρση της βίας, η πολιτική της αυστηρής λιτότητας είναι ζητήματα που ταλανίζουν την
Ευρωπαϊκή Ένωση του 2017.
Οι εξελίξεις είναι καινούργιες, πρωτόγνωρες και
ραγδαίες, όμως δεν δικαιολογούν ούτε πανικό, ούτε
εφησυχασμό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οφείλουν να
αποτιμήσουν σωστά τα μηνύματα των καιρών και να
οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια νέα πορεία
και προοπτική.
Σήμερα μέσα στην παγκόσμια αναστάτωση που βιώνει η ανθρωπότητα, χρειάζεται μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι περισσότερο δίκαιη και
ανθρώπινη, μια Ενωμένη Ευρώπη που θα παράγει
υψηλού επιπέδου κοινωνική πολιτική προς όφελος
των πολιτών σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να
λειτουργεί στην πράξη μέσα από πραγματικά δημο-

κρατικές αρχές και διεκδικήσεις.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται μπροστά στον
καθρέφτη της ιστορίας και καλούνται να λάβουν
αποφάσεις που θα κρατούν την Ένωση ενωμένη,
χρήσιμη και δυνατή προς όφελος των λαών που την
συναποτελούν. Στο νέο πλαίσιο των δεδομένων που
προδιαγράφονται, κυρίαρχο μέλημα θα πρέπει να
είναι η προστασία και η κατοχύρωση των εργαζομέ-

• Η Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να παράξει
ψηλού επιπέδου κοινωνική πολιτική
και να εγκαταλείψει τη σκληρή λιτότητα
νων, των μισθών και των δικαιωμάτων τους, η ισότητα των φύλων, η συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, μακριά από τη σκληρή λιτότητα
που δημιουργεί ανασφάλεια και οπισθοδρόμηση.
Διεκδικούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λειτουργεί μακριά από τη λογική των κουρεμένων εισοδημάτων αθώων και ανυποψίαστων πολιτών, όπως

δυστυχώς συνέβηκε και με την περίπτωση της
Κύπρου που βίωσε τη σκληρότητα των Βρυξελλών.
Η ΣΕΚ που μετέχει και ως πλήρες, ενεργό μέλος στη
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τη γνωστή
ΕΤUC, ακράδαντα πιστεύει πως, η Ευρώπη του αύριο
χρειάζεται να επενδύσει τους πόρους της στην
ασφάλεια, στην αλληλεγγύη ανάμεσα σε πολίτες και
κράτη, (να εγκαταλειφθεί η λογική του πλούσιου
Βορρά και του φτωχού Νότου), να αυξήσει την κοινωνική της δράση και πολιτική και να δημιουργήσει
δίκαιες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε να
περιορισθεί ο εφιάλτης της ανεργίας, ιδιαίτερα των
νέων που σήμερα βιώνουν την αδικία και την ανισότητα σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Επικράτειας.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε η προσπάθεια του προέδρου Γιούνκερ για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων να αποδώσει
καρπούς και να στεφθεί με επιτυχία.

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

@

E

υθύνη των ευρωβουλευτών να κλείσουν τα
φορολογικά παραθυράκια στην Ευρώπη.
Η αποκάλυψη των κάθε είδους paradise paper ας
αποτελέσουν την απαρχή τίμιου φορολογικου
τοπίου.

*

Ρ

ηξικεύλευθες αλλαγές χρειάζεται ο κρατικός
μηχανισμός αν πράγματι θέλουμε να λεγόμαστε
Ευρωπαική χώρα.
Τα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά για τις
κρατικές αδυναμίες αποτελoύν ντροπή για μια
προηγμένη κοινωνία

*

Γ

εγονός θλιβερό αποτελεί η ιδεολογική αντιπαλότητα της νεολαίας μας κατά την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους και όχι μόνον
Ας αντιληφθούν κάποιοι ότι ο εθνικός διχασμός
είναι πηγή συμφορών.

*

Α

πόλυτα εύστοχη και τεκμηριωμένη η πρόταση
της ΣΕΚ για γενική φορολογική μεταρρύθμιση.
Ας ελπίσουμε πως η η πολιτεία θα τιμήσει δεόντως τους μισθωτούς που σήκωσαν τα μεγάλυτερα βαρίδια της κρίσης

*

Τ

ρέχει με ρυθμούς 4% η Κυπριακή οικονομία.

Έφθασε η ώρα της δικαίωσης των εργαζομένων

Ωρίμασε η ώρα για εισαγωγή γενικής
φορολογικής μεταρρύθμισης

M

ε πολλή χαρά αλλά και βαθύτατο προβληματισμό καλωσορίζουμε την πληροφόρηση που
λέει πως η Κύπρος αυτή την
περίοδο αναδεικνύεται πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στην οικονομική ανάπτυξη. Τα στατιστικά
στοιχεία που θέλουν την οικονομία
να τρέχει με ρυθμούς 4% προκαλεί
προσδοκίες για καλύτερες μέρες
στα δεινοπαθούντα νοικοκυριά τα
οποία τα τελευταία έξι χρόνια
βιώνουν το απεχθές πρόσωπο της
ανεργίας, της φτώχειας και της
κοινωνικής περιθωροποίησης.
Η χαρά απορρέει από το γεγονός
πως η οικονομία, από τα πρόθυρα
της χρεοκοπίας πριν από πέντε
χρόνια, μπήκε σταθερά στις ράγες
της ανοδικής πορείας. Ο βαθύτατος προβληματισμός αναφύεται

* που πλήρωσαν πανάκριβο τίμημα μεσούσης της

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

κρίσης

Ι

σχυρότατο και άκρως επίκαιρο το μήνυμα της
θυσίας του Κ. Μάτση ΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ
Ας το συλλάβουν επιτέλους οι δημόσιοι άρχοντες σε Κύπρο και Ελλάδα

*

Κ

*

αθαρές λύσεις στο θέμα του νομικού καθεστώτος ΑΤΗΚ και ΑΗΚ αξιώνει η κοινωνία
Ας αφήσουν τα παίγνια οι πολιτικοί ηγέτες του
τόπου

Η

ττα της Ευρώπης θεωρείται η χρονίζουσα διαιώνιση του Κυπριακού ζητήματος.
Μας το υπενθύμισε το απύθμενο θράσος του
Αττίλα και του Ακκιντζί στις 15 Νοεμβρίου στις
φιέστες στα κατεχόμενα

*

Φ
*

οβερό λάθος η απόφαση για διαγραφές οφειλών σωματείων προς το κράτος
Ειδικά τώρα που το ποδόσφαιρο έγινε επιχείρηση και μάλιστα τοξική

Ω

*

ρα να λυθεί το φλέγον θέμα των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
Προτού προσλάβει την μορφή χιονοστιβάδας

Ν

αι, η Κύπρος πονά όταν η Ελλάδα υποφέρει.

Πονέσαμε βλέποντας τις πρόσφατες καταστρο-

* φικές πλημμύρες στην Α. Αττική.

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

τουριστική κίνηση στην Κύπρο πετά σε πρωτοφανή ύψη
Ήρθε η ώρα, οι ξενοδόχοι να επιδείξουν τον
απαιτούμενο κοινωνικό πατριωτισμό.
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Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

επιβλήθηκαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών και δη των
μισθωτών, μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Αναμφίβολα, η
τοποθέτηση της ΣΕΚ είναι τεκμηριωμένη και θα πρέπει να αντικρυσθεί θετικά από το σύνολο των
κοινωνικών εταίρων και ιδίως από
την κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις επικείμενες προεδρικές
εκλογές.
Με την πρόταση της ΣΕΚ εξορθολογίζονται τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη, μειώνεται η φορολόγηση που επιβαρύνει την εργασία και
αποκαθίστανται, κατά κάποιον
τρόπο, οι απώλειες των εισοδημάτων που ακρωτηριάσθηκαν από τα
σκληρά μέτρα που υιοθετήθηκαν
στην προσπάθεια αποτροπής του

• Η εύστοχη πρόταση της ΣΕΚ
θα πρέπει να ληφθεί πολύ
σοβαρά υπόψιν από
την κυβέρνηση που
θα προκύψει από τις επικείμενες προεδρικές εκλογές

xenis.xenofontos@sek.org.cy

από την υποβόσκουσα ανησυχία
μήπως ο παραγόμενος πλούτος
δεν κατανεμηθεί δίκαια, αφήνοντας εκτεθειμένους αυτούς που
σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο
της κρίσης. Και αυτοί δεν είναι
άλλοι από τους μισθωτούς.
Η πρόσφατη δήλωση του υπουργού οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
πως η εκδηλούμενη μεγέθυνση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος,
ΑΕΠ, «είναι αποτέλεσμα της καλής
επίδοσης των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας τις οποίες και
θα πρέπει να στηρίξουμε για να
πάμε πιο μπροστά.» είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας του όλου
ζητήματος.
Με αφορμή, λοιπόν, τις ευχάριστες
εξελίξεις στην οικονομία, η ΣΕΚ,
διατύπωσε δημοσίως ολοκληρωμένη πρόταση για εισαγωγή γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης
που θα αποκαθιστά αδικίες που

οικονομικού ναυαγίου της χώρας,
εξαιτίας της αχαλίνωτης μωροφιλοδοξίας τραπεζιτών και της
ανεύθυνης/μυωπικής συμπεριφοράς πολιτικών/ πολιτειακών ηγετών. Αξίζει να παραθέσουμε τα
βασικά σημεία της συνδικαλιστικής πρότασης προκειμένου να γίνει
αντιληπτή η σπουδαιότητα της:
-Διαφοροποίηση φορολογίας του
εισοδήματος. Στον σχεδιασμό των
νέων φορολογικών κλιμάκων να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι

πολίτες θα κληθούν σύντομα να
εισφέρουν για το Γε.Σ. Υ αλλά και
νέα αύξηση των εισφορών για τις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις
- Σταδιακή μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
- Φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων τα οποία αποτελούν πρώτη
ύλη παραγωγής
- Μείωση της φορολογίας ύψους
30% που επιβάλλεται στα έσοδα
από τόκους, κυρίως ως μέτρο
ενθάρρυνσης της αποταμίευσης
- Επαναφορά των φορολογικών
εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα
τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες
- Εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, φορολογώντας όσους ρυπαίνουν. Τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους μπορούν να
οδηγήσουν σε μείωση του κόστους
της εργασίας και κατεπέκταση
αύξηση της απασχόλησης
- Δημιουργία φορολογικής συνείδησης συμβάλλοντας στην πάταξη
της φοροδιαφυγής
- Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του κράτους το οποίο έχει
να λαμβάνει από καθυστερημένους
φόρους ποσά που ξεπερνούν τα 2
δισ. ευρώ.
- Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης
από την πώληση προιόντων και
υπηρεσιών, φορολόγηση με βάση
τεκμήρια όπως είναι π.χ. η ανέγερση υπερπολυτελών κατοικιών και
η απόκτηση πανάκριβων αυτοκινήτων, κότερων και δημοσίευση
του φορολογικού καταλόγου με
όσους οφείλουν στο κράτος και οι
οποίοι έχουν καταδικαστεί από τη
δικαιοσύνη.

Πιστεύουμε πως η φορολογική μεταρρύθμιση όπως την αποτυπώνει η ΣΕΚ
στην εύστοχη, επίκαιρη και πρωτοποριακή πρόταση της, θα μειώσει τα
φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αποδόσει κοινωνική δικαιοσύνη πάντοτε
στη βάση των αντοχών της οικονομίας, θα αυξήσει την κατανάλωση και
θα ενδυναμώσει την πραγματική οικονομία σε τούτη την ώρα του ανοδικού της ξεπετάγματος.
Ας σημειωθεί, πως η προηγούμενη φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το
2002, λόγω της ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
Φιλήμονος, Απφίας, Αρχίππου &
Ονησίμου απ., Κικιλίας μ. Σωζομένου οσ. Κυπρίου

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)

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
Αμφιλοχίου επ. Ικονίου, Γρηγορίου επ. Ακραγαντίνων, Ελένου επ.
Ακραγαντίνων, Ελένου επ. Ταρσού, Σισινίου μ.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017
Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Αλεξανδρείας, Ερμογένους Ακραγαντ., Φιλουμένου
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11/2017
Αικατερίνης της πανσόφου, Μερκουρίου μεγαλομ.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/11/2017
Αλυπίου Κιονίτου, Νίκωνος του
«μετανοείτε», Στυλιανού του
Παφλαγόνος, Ακακίου
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11/2017
Ιακώβου του Πέρσου μεγαλομ.,
Πινουφρίου και Ναθαναήλ οσίων
ΤΡΙΤΗ 28/11/2017
Στεφάνου του νέου ομολογ.,
Ειρηνάρχου και 7 αγ. γυναικών,
Τιμοθόυ, Θεοδώρου επισκ.

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

25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Προτεραιότητα της ΣΕΚ
η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
η οποία έχει οριστεί την 25η Νοεμβρίου, το
Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών εφιστά την
προσοχή των εργαζομένων αλλά και των
εργοδοτών στο σοβαρό θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και
παρενόχλησης
στους
χώρους εργασίας που
αποτελούν
ασύστολες
μορφές βίας στον εργασιακό χώρο.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αποτελεί για το Κίνημα
της ΣΕΚ μέγιστη προτεραιότητα η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας μακριά από απαράδεκτα φαινόμενα που

√ Η ΣΕΚ εφιστά την προσοχή των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών στο σοβαρό θέμα
της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας που αποτελούν
ασύστολες μορφές βίας στον εργασιακό χώρο

μολύνουν σοβαρά το εργασιακό περιβάλλον και επενεργούν καταλυτικά σε βάρος
των αγαστών συναδελφικών σχέσεων επιδρώντας αρνητικά στη παραγωγικότητα
που συσχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξης ενός οργανισμού ή και επιχείρησης.
Δεδομένης της διάστασης που έχει λάβει το
φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης
σε παγκόσμιο βεληνεκές αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στη χώρα μας, η ΣΕΚ προτρέπει
τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν άμεσα
πράξεις που εξευτελίζουν την δική τους
ανθρώπινη υπόσταση και των συναδέλφων
τους.
Καλεί επίσης τους εργοδότες να υιοθετήσουν κώδικα αντιμετώπισης σεξουαλικής
παρενόχλησης εφιστώντας την προσοχή
προς το προσωπικό τους πως ανεπιθύμητες ενέργειες και συμπεριφορές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και θέτουν σε
κίνδυνο την καλή εικόνα της επιχείρησης
τους δεν γίνονται ανεκτές.
Η ΣΕΚ έχει ήδη συντάξει κώδικα για να συμβάλει προς την κατεύθυνση της πρόληψης,
της ευαισθητοποίησης αλλά και της εφαρμογής της ίδιας της Νομοθεσίας και προτρέπει τους εργοδότες να υιοθετούν κώδικα
ως μέτρο πρόληψης. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης, αν μια υπόθεση καταλήξει
στο δικαστήριο αντιμετωπίζεται ως συνυπεύθυνος με τον θύτη.
Εργαζόμενοι και εργοδότες από κοινού
οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις ενισχύοντας την προσπάθεια για ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας ώστε μην ευδοκιμούν συμπεριφορές
που δημιουργούν
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των
εργαζομένων αλλά και στο καλό όνομα μιας
επιχείρησης.
Οφείλουμε ως κοινωνία να διαφυλάξουμε
ως κόρη οφθαλμού το ανθρώπινο δυναμικό
το οποίο αποτελεί την ατμομηχανή της
κυπριακής οικονομίας δείχνοντας μέσα από
τη δυναμική μας παρέμβαση τον δρόμο της
διεκδίκησης συνθηκών αξιοπρέπειας.

3

Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων στην «Ελληνική Τράπεζα»

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα την έκδοση Διοικητικής
Απόφασης εναντίον της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για
παράβαση του περί Καταχρηστικών
Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις
Νόμου.
Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνήψαν καταναλωτές με την εν λόγω Τράπεζα.
Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
• Τη χρήση ασαφών συμβατικών όρων
που επιτρέπουν στην τράπεζα να
μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές

επιβαρύνσεων που δεν καθορίζονται
εντός της σύμβασης.
• Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαικαι άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον
καταναλωτή.
• Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.

τεί οποτεδήποτε την αποπληρωμή του
δανείου και να επιβάλλει στον καταναλωτή την καταβολή τόκων, προμηθειών και εξόδων.

• Τη χρέωση λογαριασμών του καταναλωτή, κατά την απόλυτη κρίση της
Τράπεζας, για οφειλές απέναντί της,
τη συνένωση λογαριασμών του με
υποχρεώσεις που έχει προς την τράπεζα και το συμψηφισμό/ μεταφορά
ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό.

• Τη διατήρηση των πρόσθετων δικαι-

• Την πρόωρη, μερική ή ολική, αποπληρωμή του δανείου από τον καταναλωτή και την επιβολή χρεώσεων και

αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρε-

ωμάτων που ενδέχεται να έχει η Τράπεζα δυνάμει νόμου ή εθίμου χωρίς
οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση
ή/και επεξήγηση.
Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται
σίας

Προστασίας

Καταναλωτή

(www.consumer.gov.cy).

ΕΥΚΟΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

Ναι στη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού
στη βάση ενιαίας αρχής τουρισμού

H

Ένωση Υπαλλήλων του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού, ΕΥΚΟΤ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην κυβερνητική πρόταση
προς την Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής που αφορά στη νέα μορφή του
Υφυπουργείου Τουρισμού και τον ΚΟΤ.
Σε ανακοίνωση της η συντεχνία
καταγγέλλει πως όλη διαδικασία που
ακολουθήθηκε και οδήγησε στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για το
υφυπουργείο τουρισμού και του νόμου
του ΚΟΤ έγινε χωρίς την εκ των προτέρων συζήτηση με την ΕΥΚΟΤ – ΟΗΟΣΕΚ ως οφειλόταν στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης.
Περαιτέρω τονίζει:
Αντικρίζουμε θετικά τη δημιουργία
Υφυπουργείου Τουρισμού, ως απόρροια της μετεξέλιξης του ΚΟΤ, όπως
προνοεί το αρχικό κατατεθειμένο
Νομοσχέδιο, σε μια ενιαία αρχή τουρισμού. Η ουσία του Νομοσχεδίου προνοούσε τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων του ΚΟΤ στο νέο προτεινόμενο Υφυπουργείο Τουρισμού, δηλαδή
του στρατηγικού σχεδιασμού, της
προβολής της Κύπρου στο εσωτερικό
και εξωτερικό, της ανάπτυξης του
προϊόντος και της εφαρμογής της
τουριστικής νομοθεσίας και της διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμε-

κρίναμε πως θα βοηθούσαν τις προσπάθειες για ενίσχυση του θεσμικού
πλαισίου προς όφελος του Κυπριακού
τουρισμού.

√ Όχι στην πρόταση
για δημιουργία Υφυπουργείου
Τουρισμού με παράλληλη
λειτουργία του ΚΟΤ
νων τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και
μεταφορά σε αυτό επιπρόσθετων
εξουσιών/ αρμοδιοτήτων που σήμερα
ανήκουν σε άλλες Υπηρεσίες, για την
περαιτέρω ενδυνάμωσή του, μέσω της
οριζόντιας αντιμετώπισης του τουρισμού.
Η στάση της ΕΥΚΟΤ – ΟΗΟ-ΣΕΚ υπήρξε πέρα για πέρα εποικοδομητική
κατά τη διάρκεια των τριών ετών που
διήρκησε η διαβούλευση για τη μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε Υφυπουργείο, φροντίζοντας να διαβιβάσει τα σχόλια,
τις εισηγήσεις αλλά και τις ανησυχίες
του Προσωπικού του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού, με τρόπο που

Η δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού με παράλληλη λειτουργία του
ΚΟΤ και αυθαίρετο διαμοιρασμό των
αρμοδιοτήτων αλλάζει το πνεύμα του
αρχικού Νομοσχεδίου και μας βρίσκει
κάθετα αντίθετους. Η νέα προσέγγιση
και πρόταση για δημιουργία δύο
φορέων διαχείρισης των θεμάτων που
άπτονται στον τουρισμό αγνοεί τις
μελέτες που εκπονήθηκαν, με το αντίστοιχο κόστος για το κράτος, αντιτίθεται στο περιεχόμενο της επιστημονικής εργασίας που ετοιμάστηκε από
τους ανεξάρτητους οίκους που τους
ανατέθηκαν, δεν λαμβάνει υπόψη
βασικές αρχές και παραμέτρους που
αφορούν στην έννοια του τουρισμού
και ξεφεύγει από την έννοια της ολοκληρωμένης ρύθμισής του.
Η ΕΥΚΟΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) δεν θα ανεχθεί ο
ΚΟΤ να γίνεται βορά μικροπολιτικών
διεργασιών ή κομματικής αδράνειας
και έρμαιο της προσπάθειας εξασφάλισης πολιτικού οφέλους ελέω προεδρικών εκλογών και ζητεί όπως η
συζήτηση περιστραφεί γύρω από το
αρχικό κατατεθειμένο Νομοσχέδιο.

ΕΠΑ: Πρόστιμο €20 εκατ. στις τέσσερις εταιρείες καυσίμων

Π

ρόστιμο
συνολικού
ύψους
€20.775.630 επέβελε στις τέσσερις
εταιρείες
πετρελαιοειδών
ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά
Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina
Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus
Ltd, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).
Το πόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από
αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξήγαγε
για την περίοδο Οκτωβρίου 2004 και
Δεκεμβρίου 2006, στην οποία υπήρχε
ισχυρισμός για σύμπραξη μεταξύ των
εταιρειών πετρελαιοειδών και των
πρατηριούχων τους για καθορισμό
των τιμών λιανικής πώλησης. Αφορά
παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του
Νόμου, ως αποτέλεσμα των συμφω-

νιών μεταξύ της κάθε μιας εταιρείας
πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, με τους
πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο
καθορισμό λιανικών τιμών στην

αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης
Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης
Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε
θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας

και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.
Η ΕΠΑ ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 24 και 42 του Νόμου
στη βάση της απόφασής της αναφορικά με στοιχειοθέτηση παράβασης
του Νόμου από έκαστη εταιρεία.
Η ΕΠΑ ομόφωνα υποχρεώνει τις εταιρείες να παύσουν αμέσως τη διαπιστωθείσα παράβαση και να αποφύγουν στο μέλλον την επανάληψη
τέτοιων πρακτικών ή/και ενεργειών
που πλήττουν τις αρχές του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Η σχετική ημερομηνία
30/10/2017 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΠΑ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• Eλλοχεύων κίνδυνος

• Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Να γιατί δεν πρέπει να αναρτάτε
την κάρτα επιβίβασής σας

Υποχρεωτική χρήση συστημάτων υποστήριξης
των οδηγών σε όλα τα καινούργια οχήματα

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Τ

χουμε συνηθίσει να βλέπουμε φωτογραφίες
φίλων και γνωστών στο Facebook λίγο πριν επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο και αρκετοί από
αυτούς συνηθίζουν να ενημερώνουν για το ταξίδι
τους ποστάροντας μια φωτογραφία της κάρτας επιβίβασης (boarding pass).

ην υποχρεωτική χρήση συστημάτων
υποστήριξης οδηγών σε όλα τα οχήματα ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
με σκοπό την πρόληψη των οδικών
συγκρούσεων και θανατηφόρων ατυχημάτων στην ΕΕ.

Εάν σκέφτεστε να κάνετε το ίδιο, ή αν ήδη το έχετε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κάθε
χρόνο περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο
και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίζονται, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το 90%
των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος».

Έ

λοί συνοδηγοί που μας βοηθούν να
αποφύγουμε ατυχήματα ", δήλωσε ο
εισηγητής Dieter-Lebrecht Koch (ΕΛΚ,
Γερμανία).

• Πρόκειται για συστήματα που
ελέγχουν την ταχύτητα,
συστήματα που διαθέτουν
αναγνώριση οδικής σήμανσης,
σύστημα ανίχνευσης τυφλού
σημείου κτλ

κάνει, τότε σημειώσατε ένα μεγάλο λάθος που καλό
θα είναι να μην το επαναλάβετε!
Κι αν νομίζετε ότι κάποιος μπορεί μέσω του barcode
να κλέψει μόνο τις πληροφορίες που αφορούν το διαβατήριο σας, τότε κάνετε ένα ακόμα λάθος.
Ο Βρετανός Στιβ Χου, διαχειριστής της ιστοσελίδας
iflyflat.com.au αποκάλυψε τι πληροφορίες συνέλεξε
από μία ποσταρισμένη φωτογραφία κάρτας επιβίβασης και είναι οι εξής:
Όλες τις προσωπικές πληροφορίες του ταξιδιώτη,
μέσα σε αυτές και το όνομα του και δη:
Το που πηγαίνει και πότε ταξιδεύει
Τη θέση του στο αεροπλάνο
Όλες τις λεπτομέρειες της πτήσης του (ακόμα κι αν
έχει διαλέξει κάποιο συγκεκριμένο γεύμα κλπ)
Πόσα πλήρωσε για το εισιτήριο
Πότε αγόρασε το εισιτήριο
Τα τέσσερα τελευταία στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες συστημάτων, από εκείνα που ελέγχουν την ταχύτητα ανιχνεύοντας προπορευόμενα οχήματα και επιβραδύνοντας αυτόματα,
συστήματα που διαθέτουν αναγνώριση
οδικής σήμανσης, σύστημα ανίχνευσης
τυφλού σημείου ή σύστημα προειδοποίησης αποχώρισης από τη λωρίδα.
"Όλοι κάνουμε λάθη, είτε ως οδηγοί,
είτε ως πεζοί, είτε ως ποδηλάτες. Και σε
αυτές τις περιπτώσεις τα συστήματα
αυτόματης βοήθειας είναι σαν σιωπη-

Εξωπραγματικό! Ξοδεύουν 50 εκ. ευρώ
τον χρόνο για φροντιστήρια οι Κύπριοι

Τ

ο ποσό των 260 εκατομμυρίων που δαπανούν τα
νοικοκυριά για δίδακτρα φροντιστηρίων ανά
πενταετία θεωρείται εξωφρενικό ποσό. Για αυτό η
Βουλή προωθεί πρόταση που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης
σημείωσε ότι η Επιτροπή τολμά να αγγίξει τις «καυτές πατάτες» που λεηλατούν το οικογενειακό εισόδημα. Περαιτέρω ανέφερε ότι το κράτος εισπράττει από
τα φροντιστήρια 1,4 εκ σε φόρους την πενταετία.
Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά η θέση είναι
πως δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει 1,5 δις το
χρόνο για να μαθαίνουν τα παιδιά και να δαπανώνται
άλλα 260 εκατομμύρια από τις οικογένειες, με τα
γνωστά αμφίβολα αποτελέσματα ποιότητας, υπογράμμισε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως
το ποσό φορολογίας εισπράχθηκε από 389 φροντιστήρια (νομικά πρόσωπα) που έχουν φορολογικό
μητρώο. Διευκρίνισε ότι στο Υπουργείο Παιδείας είναι
εγγεγραμμένα 780 φροντιστήρια, αλλά δεν έχουν όλα
φορολογικό φάκελο. Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι η
ψήφιση του νομοθετήματος σε νόμο αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, προσθέτοντας ότι αφού
δεν μπορούμε να πατάξουμε το φαινόμενο θα προχωρήσουμε να το ρυθμίσουμε. Με το υπό επεξεργασία
νομοθέτημα θα ρυθμίζονται ζητήματα όπως το
ασυμβίβαστο και θα παρέχει διαφάνεια, κατά τρόπο
ώστε οι μαθητές να μην τελούν υπό τον εκβιασμό του
καθηγητή που διδάσκει στο δημόσιο σχολείο και ταυτόχρονα κάνει φροντιστήριο.

Ε

Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 15/11 και θα
διαρκέσει ένα μήνα. Προγραμματίζεται
να ελεγχθούν πέραν των 100 σημείων
λιανικής πώλησης παιχνιδιών παγκύπρια καθώς και 20 υποστατικά στα
οποία υπάρχουν εγκατεστημένες μηχανές αυτόματης πώλησης παιχνιδιών, με
σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση
επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων
παιδικών παιχνιδιών. Κατά την εκστρατεία θα γίνει επίσης σχετική ενημέρωση
των οικονομικών φορέων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να
ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο
την αποτελεσματικότερη προστασία της
υγείας και ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο

3) Υπηρεσία Υποδοχής
4) Μάγειρες - Ζαχαροπλάστες

7) Αποθήκη
8) Spa
Προκειμένου να μειώσουν το κόστος των
συστημάτων και να κάνουν προσιτή την
χρήση τους από όλους του τύπους οχημάτων οι ευρωβουλευτές προτείνουν
την υποχρεωτική ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης πέδησης έκτακτης
ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και
μοτοσικλετιστών σε αυτοκίνητα.
«Ένα τέτοιο αμάξι θα πρέπει να είναι
προσιτό σε όλους. Για την ακρίβεια η
εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των
συστημάτων έχει μειώσει την τιμή τους.
Επομένως οι τιμές των αυτοκινήτων δεν
θα πρέπει να εκτοξευτούν», λέει ο κ.
Koch».

Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
ενόψει των γιορτινής περιόδου

νόψει των εορτών των Χριστουγέννων και με στόχο την προώθηση της
ασφάλειας κυρίως των παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιεί εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια, των
οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι
αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.

2) Τμήμα Καθαρισμού Λινοθήκη

6) Τεχνικοί – Κηπουροί

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Κι αν νομίζετε πως μπορείτε να τη «γλιτώσετε» κρύβοντας τη μισή κάρτα, τότε κάνετε λάθος, αφού ο Στιβ
Χου βρήκε αυτές τις πληροφορίες με το… μισό
barcode να είναι κρυμμένο.

1) Εστιατόριο - Μπαρ

5) Καθαριστές Κουζίνας

«Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να
έχουν αποφευχθεί με τη χρήση συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
Σήμερα τα προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μοντέλα
οχημάτων ανώτερης κατηγορίας, ωστόσο οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν, την
Τρίτη 14 Νοεμβρίου, ψήφισμα με το
οποίο ζητούν την υποχρεωτική τους
χρήση από όλους τους τύπους αυτοκινήτων.

Ζητούνται για τα ξενοδοχεία της Λεμεσού
υπάλληλοι όλων των
ειδικοτήτων στα πιο
κάτω τμήματα.

της εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο
«Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα».
Το έντυπο προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων που
παρατηρούνται συχνά κατά τις εορταστικές μέρες. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται
ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσία το ενημερωτικό έντυπο
με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει καθοδήγηση
για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκο-

• Στόχος η πρόληψη ατυχημάτων
που παρατηρούνται συχνά κατά
τις εορταστικές μέρες
νται στο περιβάλλον των παιδιών μέχρι
τριών ετών ώστε να τα κρατήσουν
μακριά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι
καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να απευθύνονται στα
πιο κάτω τηλέφωνα:

9) Λειτουργοί
λείας

Ασφα-

10) Λογιστήριο
Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν
στο 25861000.
Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή και
από τις 14:30 μέχρι
τις 17:00.

ΚΗΔΕΙΑ
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ
Μιχαήλ Μιχαλάκη
του Γεωργίου

από τον Στρόβολο
Βρέθηκε στον Λόφο
Λαπάτσα, Τάγμα 286,
μεταξύ Αγίας Μαρίνας
και Σκυλλούρας.
Η κηδεία θα γίνει στις
25 Νοεμβρίου 2017
ημέρα Σάββατο και
ώρα 11.00π.μ. σον
Ιερό Ναό του Αγίου
Παντελεήμονα στη
Μακεδονίτισσα.
Η ταφή θα γίνει στο
Στρατιωτικό Κοιμητήριο στον Τύμβο
Μακεδονίτισσας.

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930

+Πατέρας: Γεώργιος
Γεωργίου

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150

+ Μητέρα: Βικτώρια
Γεωργίου Κουτρουζά

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

Αδέλφια και
αδελφοτέχνια
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Ημερολογιακό οδοιπορικό προς τη φορομεταρρύθμιση
Η

Κύπρος χρειάζεται μια
γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει
πράγματα και θα αποκαταθιστά αδικίες που δημιουργήθηκαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών που
ακρωτηριάσθησαν
από
δυσβάστακτες φορολογίες
που επιβλήθησαν με ταχύτητα φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Άρχισε λοιπόν να ωριμάζει η
ώρα για μια ποιοτική φορομεταρρύθμιση που θα πρέπει
να αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στην
κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.
Η προηγούμενη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το
Του Χρίστου
Καρύδη
Διευθυτής
Τμήματος
Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

η Κύπρος χρειάζεται μια νέα
φορολογική μεταρρύθμιση η
οποία θα λαμβάνει υπόψη την
κοινωνική διάσταση καθώς
και ένα πλέγμα κινήτρων για
επενδύσεις, καταθέσεις και
ενθαρρύνση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων. Η φιλοσοφία του όλου φορολογικού
συστήματος θα ενσωματώνει
την αρχή «χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και ψηλές
ποινές μη συμμόρφωσης».

Το 2016
• Στις 31 Μαρτίου 2016
συνέρχεται το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική συνεδρία και με σχετική απόφαση
του καλεί το υπουργείο Οικονομικών να καλέσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινωνικό διάλογο, με στόχο μια
ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα βρίσκεται

σιεύει άρθρο με τίτλο «Η μείωση φόρων φέρνει ανάπτυξη».
Ο αρθρογράφος αναφέρει
πως «η μείωση του φορολογικού κόστους για ενίσχυση
της ανάπτυξης των οικονομιών δεν είναι κάτι το νέο και
ούτε χρειάζεται ιδιαίτερη
έρευνα για να τεκμηριωθεί»
και αναφέρει πως οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις φορολογίες
αντί να τις μειώνουν και φέρνει σαν παράδειγμα την ταχύτατη αύξηση του ΦΠΑ από το
15% στο 19%.
• Στις 6 Οκτωβρίου ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας

μόζεται η πράσινη φορολογία, η οποία «περιλαμβάνει
μερική διαφοροποίηση της
πηγής των κρατικών εσόδων,
με μείωση της φορολόγησης
του κεφαλαίου και της εργασίας και αντίστοιχη αύξηση
της φορολογίας δραστηριοτήτων που καταναλώνουν
φυσικούς πόρους ή ρυπαίνουν. Εξειδικευμένες μελέτες
στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι,
σε αντίθεση με το φόρο εισοδήματος ή τις ασφαλιστικές
εισφορές, οι περιβαλλοντικοί
φόροι στρεβλώνουν λιγότερο
την οικονομική δραστηριότητα και δεν βλάπτουν την απα-

• Η ΣΕΚ μεθοδευμένα και αθόρυβα χαράζει τον δρόμο για
μια ποιοτική ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση
που θα απαλλάσσει τους πολίτες από βαριές φορολογίες
που τους επιβλήθησαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης

Ήλθε η ώρα να υιοθετηθεί
νέα γενική φορολογική
μεταρρύθμιση προς όφελος
των μισθωτών, των επιχειρήσεων και του συνόλου
των πολιτών

2002 και με αυτή η Κύπρος
εναρμονίστηκε με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά
τη φορολογία τόσο στο επίπεδο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όσο και των
φόρων κατανάλωσης και τον
εταιρικό φόρο.
Τους τελευταίους μήνες αρκετοί ήταν αυτοί που τάχθηκαν
υπέρ μιας πολιτικής φορολογικών αλλαγών. Το Τμήμα
Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ
κατέγραψε τα πιο κάτω:
• Τον Απρίλιο του 2015 το
Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επικεφαλής τον καθηγητή Αντρέα
Θεοφάνους υποδεικνύει πως,

στα πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους.
• Στις 23 Σεπτεμβρίου του
2016 ο αρχισυντάκτης του
«Οικονομικού Φιλελεύθερου»
Πανίκος Χαραλάμπους δημο-

Νίκος Αναστασιάδης
• Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις 20 Μαϊου 2015 δήλωσε
πως, θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογίες που επιβλήθησαν
στο παρελθόν και πρόσθεσε ότι «οι βαριές φορολογίες ακρωτηριάζουν το εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων
και προκαλούν ασφυξία στην οικονομία».
• Στις 22 Μαϊου 2015 ο ακαδημαϊκός οικονομολόγος και βουλευτής Κερύνειας του Δημοκρατικού Συναγερμού Μάριος
Μαυρίδης σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Αλήθεια» υποστηρίζει πως, «η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη μέσω της μείωσης των φορολογιών». Οι
σημερινοί ψηλοί φόροι και τα υπερβολικά χρέη δεν επιτρέπουν ταχεία ανάπτυξη ανάφερε ο Μάριος Μαυρίδης.

Φ. Μάτσας απέστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, με την
οποία διεκδικά διάλογο για
φορομεταρρύθμιση.
Πιστεύουμε ακράδαντα, αναφέρει η επιστολή, πως μια
καλά σχεδιασμένη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα βρίσκεται ασφαλώς – μέσα στις
οικονομικές δυνατότητες του
τόπου και θα είναι προϊόν
διαβούλευσης και διαλόγου,
θα δώσει ανάσες στους πολίτες και θα βοηθήσει την
πραγματική οικονομία. Η επιστολή δημοσιοποιείται στην
έκδοση
της
«Εργατικής
Φωνής» στις 19 Οκτωβρίου
2016, ενώ η επιστολή δημοσιεύεται και στον ημερήσιο
Τύπο.
• Τον Οκτώβριο του 2016 το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
(ΚΟΕ) του πανεπιστημίου
Κύπρου δημοσιεύει άρθρο με
θέμα «Πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση στην Κύπρο»,
το οποίο γράφεται από τον
ακαδημαϊκό σύμβουλο Δρ.
Θεόδωρο Ζαχαριάδη.
Στο άρθρο εξηγείται ότι σε
πολλές χώρες της Ε.Ε. εφαρ-

σχόληση, ενώ ταυτόχρονα
μειώνουν τη χρήση ενέργειας
και φυσικών πόρων. Ειδικά
σε εποχές υψηλής ανεργίας,
αποκτά προτεραιότητα η μείωση του εργατικού κόστους
μέσω μείωσης της άμεσης και
έμμεσης φορολόγησης της
εργασίας».
• Στις 26 Οκτωβρίου 2016
γίνεται τεχνοκρατική συνάντηση λειτουργών του υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους της ΣΕΚ και συζητούνται οι σκέψεις, οι ιδέες
και οι απόψεις του Κινήματος
για το θέμα της φορολογικής
μεταρρύθμισης, ενώ αρχές
Νοεμβρίου οι κατ’ αρχήν
θέσεις της ΣΕΚ υποβάλλονται
και γραπτώς στο υπουργείο
Οικονομικών. Στη συνάντηση
επικεφαλής του κλιμακίου του
υπουργείου
Οικονομικών
ήταν ο κ. Γιώργος Παντελή,
διευθυντής στη Διεύθυνση
Οικονομικών Μελετών και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τη
ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο Μιχάλης Μιχαήλ, αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας και ο Χρίστος Καρύδης υπεύθυνος του
Τμήματος Οικονομικών Μελετών.

• Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης (φωτό) καταθέτει στη
Βουλή σειρά νομοσχεδίων για
εκσυγχρονισμό του φορολογικού
πλαισίου. Προτείνονται μια σειρά
από φορολογικά κίνητρα για την
ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την προσέλκυση
των επενδύσεων. Από τα συγκεκριμένα μέτρα απουσιάζουν
φορολογικές ελαφρύνσεις που
αφορούν τα φυσικά πρόσωπα
(π.χ. διαφοροποίηση στο φόρο
εισοδήματος κλπ.).
• Στις 11 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύεται στον καθημερινό Tύπο
μελέτη του υπουργείου Οικονομικών με την οποία υποστηρίζεται
πως η μείωση των φόρων αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη.
Στη μελέτη που τιτλοφορείται
«Αποτελεσματική
φορολογική
πολιτική μετά την οικονομική
ύφεση στην Κύπρο» τονίζεται
πως, η βέλτιστη φορολογική πολιτική μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από την αποτελεσματικότητα των
φορολογικών στρατηγικών της
κυβέρνησης οι οποίες συνδιάζουν
την κοινωνική συνοχή με τη διατήρηση των κινήτρων για την ενεργοποίηση τόσο του εργατικού
δυναμικού όσο και του κεφαλαίου.
Στη μελέτη γίνεται αναφορά και
στη φοροδιαφυγή και υπογραμμίζεται πως, η ύπαρξη της τορπιλίζει το κοινωνικό κράτος και τις
προοπτικές ανάπτυξης.
• Στην έκδοση της «Εργατικής
Φωνής» στις 11 Νοεμβρίου 2015,
σε άρθρο με τίτλο «Ωριμάζει η ώρα
για φορομεταρρύθμιση» η ΣΕΚ
αναφέρει ότι, με τη φορολογική
μεταρρύθμιση θα ανασάνουν οι
πολίτες και θα βοηθηθεί η πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση και
ιδιαίτερα ο υπουργός Οικονομικών, αναφέρει η ΣΕΚ, οφείλουν να
αφουγκραστούν τις απόψεις του
συνδικαλιστικού κινήματος και να
τροχιοδρομήσουν τις διαδικασίες
του διαλόγου, ενώ παράλληλα και
ταυτόχρονα οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για
περιορισμό του σπάταλου κράτους και είσπραξης των ανείσπρακτων και καθυστερημένων
φόρων που ξεπερνούν το 1 δισ.
ευρώ.

6
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ημερολογιακό οδοιπορικό
προς τη φορομεταρρύθμιση

(Από τη σελίδα 5)
Η ΣΕΚ
• Στα Γενικά Συμβούλια της ΣΕΚ που συνήλθαν σε
τακτική συνεδρία την 1η Νοεμβρίου 2016 και 9 Μαρτίου 2017 στα κείμενα των αποφάσεων καλείται ο
υπουργός Οικονομικών να συγκαλέσει κοινωνικό
διάλογο για το σχεδιασμό και υλοποίηση φορολογικής μεταρρύθμισης.
• Στις 31 Μαΐου 2017 η «Εργατική Φωνή» σε πρωτοσέλιδο άρθρο της επαναφέρει ξανά το θέμα και υποδεικνύει πως είναι «Ώρα για Φορολογική Μεταρρύθμιση».
• Στις 12 Ιουλίου 2017 το Τμήμα Οικονομικών Μελετών και η Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ διοργανώνουν εξειδικευμένο σεμινάριο – εργαστήρι, με θέμα
«την ανάγκη για μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση».
Στο σεμινάριο παρουσίασαν σχετική θεματολογία: ο
Γιώργος Παντελή, διευθυντής στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπουργείο Οικονομικών, ο Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο ΤΕΠΑΚ, η Μαργαρίτα
Λιασή, νομικός από τον οίκο KPMG και ο Χρίστος
Καρύδης, οικονομολόγος υπεύθυνος στο Τμήμα Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ.
Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος όλα τα στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ και μέσα από τις συζητήσεις και τις αναλύσεις προέκυψε το συμπέρασμα
πως, οι συγκυρίες σήμερα ευνοούν την έναρξη κοινωνικού διαλόγου για μια συνολική φορομεταρρύθμιση, στην οποία έχει θέση και η πράσινη φορολογία.
• Στις 13 Νοεμβρίου 2017 η ΣΕΚ δια του γενικού της
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα δίνει διάσκεψη Τύπου
και δημοσιοποιεί έγγραφο με δέκα συγκεκριμένες
εισηγήσεις, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει
στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης.

Συμπέρασμα
Από τα όσα έχουν καταγραφεί εξάγεται το συμπέρασμα πως επείγει η ανάγκη για μια φορολογική
μεταρρύθμιση που θα απαλλάσσει τους μισθωτούς
πολίτες από τα φορολογικά βαρύδια, (π.χ. αύξηση
του ΦΠΑ από το 15% στο 17% και αργότερα στο 19%
κλπ.), που τους επιβλήθησαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης, παραβιάζοντας έτσι, την βασική αρχή
της οικονομικής επιστήμης που αναφέρει «πως σε
εποχή κρίσης και ύφεσης δεν επιβάλλονται φορολογίες».
Η πολιτική βούληση φαίνεται ότι υπάρχει, αν κρίνουμε από τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στη γενική συνέλευση της ΟΕΒ τον Μάιο
του 2015 και από άλλες δηλώσεις του αρμοδίου
υπουργού των Οικονομικών.
Από τις δηλώσεις των υπολοίπων π.χ. ακαδημαϊκών, αρθρογράφων κλπ φαίνεται πως, η θέση της
ΣΕΚ βρίσκει απήχηση από την κοινωνία.
Εκείνο που απομένει τώρα είναι να περάσουμε από
τη θεωρία στην πράξη και αυτό αφορά βέβαια τη νέα
κυβέρνηση.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Moody’s : Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ΜΕΔ

Ο

αργός ρυθμός των αναδιαρθρώσεων
δανείων,
που
παρουσιάζουν οι Κυπριακές τράπεζες, ενδεχομένως να επηρεάσει
αρνητικά το κεφάλαιό τους, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα
ο οίκος αξιολόγησης Moody’s στο
δελτίο «πιστωτικές προοπτικές».

κεφάλαιό τους, υπογραμμίζει.
Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει τη
σημαντική απόκλιση που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι κυπριακές
τράπεζες όσον αφορά το ρυθμό
των αναδιαρθρώσεων και τονίζει

Ο οίκος χαρακτηρίζει πιστωτικά
αρνητικό το γεγονός ότι το υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων
δανείων των κυπριακών τραπεζών
υποχώρησε στο χαμηλότερο του
σημείο από το Δεκέμβριο του 2014.
Αναγνωρίζει μεν πως η μείωση του
υπολοίπου των αναδιαρθρωμένων
δανείων οφείλεται και στο ότι ο
αριθμός των αναδιαρθρωμένων
δανείων, που μεταφέρεται στο
εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο,
είναι μεγαλύτερος από τις νέες
αναδιαρθρώσεις που γίνονται.
Το τραπεζικό σύστημα μένει πίσω
από τους στόχους που τέθηκαν για
τις αναδιαρθρώσεις, αυξάνοντας
τον κίνδυνο να χρειαστούν να
λάβουν σημαντικές πρόσθετες
προβλέψεις, που θα επηρεάσει το

του 2015, σε σύγκριση με 21% για
την Ελληνική Τράπεζα και 40% για
την Τράπεζα Κύπρου.
Ο Μοοdy’s αναγνωρίζει ωστόσο
ότι η διαδικασία αναδιαρθρώσεων
στο Συνεργατισμό είναι πιο περίπλοκη λόγω του μεγάλου αριθμού
δανείων σε νοικοκυριά και του
μεγάλου αριθμού λογαριασμών.
Σύμφωνα με τον οίκο, η προσπάθεια αναδιαρθρώσεων στο Συνεργατισμό θα συνεχίσει να υπολείπεται έως ότου τεθεί σε λειτουργία η
κοινοπραξία με την ισπανική
Altamira.

√ Οικονομία: H διαιώνιση του
προβλήματος ενέχει σοβαρούς
κινδύνους για την οικονομία
πως η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα έμεινε πιο πίσω από τις
υπόλοιπες τράπεζες, αφού η μείωση στα μη εξυπηρετούμενα
δάνειά της ανέρχεται στο 6% από
την κορύφωσή τους το Δεκέμβριο

Προσθέτει μάλιστα πως «η κουλτούρα μη αποπληρωμής των
πελατών του Συνεργατισμού και η
τρέχουσα πολιτική ρητορική κατά
των εκποιήσεων κύριας κατοικίας
θα καταστήσει το έργο της αποκατάστασης μη εξυπηρετούμενων
δανείων ακόμη πιο δύσκολο».
Ο οίκος εκτιμά ότι η Ελληνική Τράπεζα θα επωφεληθεί γρηγορότερα
από την κοινοπραξία με την APS
Holdings που ήδη τέθηκε σε λειτουργία.

• Καμπανάκι χτυπά η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Βουνό €11 δισ. τερματισμένων δανείων εμποδίζει τη μείωση των ΜΕΔ

Τ

ο καμπανάκι κτύπησε η ίδια η
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ) Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στο πλαίσιο ομιλίας της σε
εκδήλωση για την πορεία του
κυπριακού τραπεζικού συστήματος, τονίζοντας πως από τα €21,9
δισ. των συνολικών ΜΕΔ, περίπου
το 50% αφορούν τερματισμένα
δάνεια. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας της ΚΤΚ, Γιάγκος
Δημητρίου υπέδειξε πως η αναφορά της κ. Γιωρκάτζη δεν ήταν
καθόλου τυχαία. «Ήταν μια αναφορά που καταδεικνύει το πραγ-

της εξασφάλισης. Το σίγουρο είναι
ότι ο τερματισμός ενός δανείου
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον
δυνατότητες αναδιάρθρωσης, κάτι
που εξηγεί και τη μείωση του ρυθμού των αναδιαρθρώσεων ειδικότερα φέτος.
«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού προβλήματος αυτή τη
στιγμή», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο τέως
γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Μάριος
Κληρίδης.
Από τα περίπου €11 δισ. των τερ-

• Έφτασε η στιγμή που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις
υποδεικνύουν ειδικοί
• Από τα περίπου €11 δισ. των τερματισμένων δανείων,
τα €9 κατανέμονται στις τρεις μεγαλύτερες Κυπριακές τράπεζες

ματικό μέγεθος του προβλήματος»,
δήλωσε προσθέτοντας πως «το
ύψος των τερματισμένων δανείων
αποτελεί έναν από τους λόγους
που δεν μειώνονται με τους επιθυμητούς ρυθμούς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια».
«Έφτασε η στιγμή που πρέπει να
ληφθούν αποφάσεις», υπογράμμισε. Ο κ. Δημητρίου εξήγησε πως τα
δάνεια αυτά αφορούν παλαιότερες
υποθέσεις, που τερματίστηκαν με
αποφάσεις Δικαστηρίων, προσθέτοντας πως οι τράπεζες διαθέτουν
υψηλές προβλέψεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το 50% έναντι των
επισφαλειών αυτών.
Ο τερματισμός ενός δανείου
σημαίνει ότι έχει χαθεί η ικανότητα
αποπληρωμής του δανείου μέσω
εισοδημάτων του οφειλέτη ή ο
δανειολήπτης δεν είναι πλέον
συνεργάσιμος και η προσπάθεια
μετατοπίζεται πλέον είτε στους
εγγυητές, είτε στη ρευστοποίηση

ματισμένων δανείων, τα €9 κατανέμονται στις τρεις μεγαλύτερες
κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος
του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, το τερματισμένο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου
ανέρχεται στα €4,5 δισ. και αντιστοιχεί στο 48% των συνολικών
της ΜΕΔ. Στον Συνεργατισμό τα
τερματισμένα δάνεια φτάνουν στα
€3 δισ. ή στο 42% των συνολικών
ΜΕΔ, ενώ στην Ελληνική Τράπεζα
τα τερματισμένα δάνεια ανέρχονται σε €1,53 δισ. ή στο 65% των
συνολικών ΜΕΔ (€2,35 δισ.). Οι
ίδιες οι τράπεζες προκρίνουν ως
λύση τη ρευστοποίηση του ακινήτου που έχει τεθεί ως υποθήκη,
εφόσον πρόκειται για ενυπόθηκο
δάνειο, και προωθούν ιδιαίτερα το
εργαλείο της ανταλλαγής χρέους
έναντι ακινήτων και γι’ αυτό τον
σκοπό έχουν ιδρύσει εξειδικευμένες
μονάδες διαχείρισης ακινήτων.
Στην εξειδικευμένη διαχείριση των

ΜΕΔ αποσκοπεί και η δημιουργία
κοινοπραξιών με εξειδικευμένες
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως η κοινοπραξία APS Recovery μεταξύ Ελληνικής
Τράπεζας και της APS Holdings,
που λειτουργεί ήδη, ενώ με το νέο
χρόνο πιάνει δουλειά η κοινοπραξία μεταξύ της Συνεργατικής

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τράπεζα Κύπρου

€4,5 δισ.

Συνεργατισμός

€3 δις

Ελληνική Τράπεζα

€1,53 δις

• Αντιμέτωπες με ένα «βουνό»
τερματισμένων δανείων που
αγγίζουν τα €11 δισεκατομμύρια, βρίσκονται οι Κυπριακές
τράπεζες, καθιστώντας πιο
δύσκολη την ουσιαστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ)
Κυπριακής Τράπεζας και της
ισπανικής Altamira.
Και ενώ στις λύσεις για μείωση
των ΜΕΔ περιλαμβάνεται και η
διαγραφή δανείων, ο Μάριος Κληρίδης υποδεικνύει ότι αυτό το
ζήτημα προσκρούει στο μεγάλο
ζήτημα των στρατηγικών κακοπληρωτών και τον λεγόμενο «ηθικό
κίνδυνο». «Είναι σαν να επιβραβεύεις τους δανειολήπτες που στρατηγικά δεν αποπληρώνουν τα
δάνειά τους», είπε ο κ. Κληρίδης.
Παράλληλα, οι διαγραφές συνδέονται και εξαρτώνται από την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η οποία αν υποχωρήσει κάτω
από τα εποπτικά όρια, το λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν
οι καταθέτες.
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Σαφέστατο μήνυμα γ.γ ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Η ψηφιοποίηση της οικονομίας δεν πρέπει να επιφέρει
απορρύθμιση στην αγορά εργασίας

H

ψηφιακή ενιαία αγορά στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια
σειρά από προκλήσεις και
ευκαιρίες, στη βάση όμως της
κοινωνικά δίκαιης και εργασιακά επαρκούς προσέγγισης
του όλου θέματος. Η ψηφιοποίηση αποτελεί μια νέα τάση
στην αγορά εργασίας, με ανάλογες σίγουρα επιδράσεις και
στην οικονομία, η οποία όμως
δεν μπορεί ακόμα να διασαφηνιστεί με απόλυτη επάρκεια,
ως προς το τι καλύπτει και τις
συνέπειες που μπορεί να επιφέρει σε κοινωνικό επίπεδο,
καθώς δεν υπάρχουν απολύτως επαρκή στοιχεία, ενώ
παραμένουν πολλά ερωτήματα
ανοικτά που χρήζουν απαντήσεων από τους μελετητές.

√ Μπορεί υπό προϋποθέσεις να δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη
√ Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση της
ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας να είναι σημαντικός
Την ίδια στιγμή, οι προϋποθέσεις αυτές γίνονται ακόμα πιο
επιβεβλημένες στην Κύπρο,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως, τόσο η οικονομική
κρίση όσο και η πολιτική του
Μνημονίου
Συναντίληψης,
προκάλεσαν
απορρύθμιση

στήριξης των εργαζομένων
αλλά και της ίδιας της αγοράς
εργασίας.
Ιδιαίτερα αν αυτή η τάση, ως
επιλογή, προκύπτει από την
κοινωνία, ακόμα και ως τελικό
αποδέκτη και γίνεται αποδεκτή

ανώνυμου, «ρομποτοποιημένου» εργαζόμενου δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτή, κάτω από
την αναφορά «το πλήθος».

Οι κίνδυνοι
Σαφώς και δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι, οι κοινωνικοί κίνδυνοι είναι επίσης
μεγάλοι:
• Απώλεια θέσεων εργασίας
(αυτοματοποίηση, διαδικτυακή
αγορά υπηρεσιών)
• Διασάλευση αγοράς εργα-

• Προστασία προσωπικών
δεδομένων εργαζομένων
• Απώλεια διαπροσωπικής
σχέσης, ανθρώπινης επαφής,
αλλοίωση σχέσης πελάτηκαταναλωτή (κίνδυνος αύξησης κόστους παροχής υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει η διαβούλευση ή η κατανόηση ως
προς τις ανάγκες των χρηστών
των υπηρεσιών)
• Εκτεταμένος έλεγχος των
πολιτών και των εργαζομένων
(στα όρια της «εισβολής» στα
προσωπικά δεδομένα

Προϋποθέσεις

• Ποιοτικές θέσεις εργασίας
• Αξιοπρέπεια στην εργασία
• Μισθολογικές αυξήσεις για
δικαιοσύνη στην εργασία και
στην οικονομία, μέσα και από
τη στήριξη της πραγματικής
οικονομίας
• Μεγαλύτερη εφαρμογή των
υφιστάμενων δικαιωμάτων και
τη δημιουργία νέων δικαιωμάτων
• Δίκαιη κινητικότητα
• Κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλεια
και υγεία στην εργασία
• Κατάρτιση για βελτίωση των
δεξιοτήτων και αύξηση της
παραγωγικότητας
Αυτές οι προϋποθέσεις είναι
σημαντικές, σε γενικότερο
Ευρωπαϊκό επίπεδο- λαμβάνοντας υπόψη και μία βασική
πτυχή του συμφωνηθέντος
Ευρωπαϊκού
κοινωνικού
πυλώνα που αφορά τη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου
και αειφόρου μέλλοντος για
τους εργαζόμενους και τις
οικογένειές τους, μέσα από το
οποίο θα επιτυγχάνεται η κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή.

Κύπρος

• Ανεπαρκής κατάρτιση και
προσόντα
• Συμφιλίωση οικογένειας και
εργασίας

Παρά ταύτα, θεωρώ πως θα
πρέπει να συμφωνήσουμε σε
κάτι βασικό, πως ο ρόλος των
κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση αυτής της νέας τάσης
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι σημαντικός και
ευδιάκριτος.
Στο ίδιο πλαίσιο και ως σημείο
εκκίνησης, είναι σημαντικό να
συμφωνηθεί πως, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απολαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα:

• Ανεργία, αύξηση ανισοτήτων,
απορρύθμιση αγοράς εργασίας
(συλλογική διαπραγμάτευση,
εργατική νομοθεσία), φοροδιαφυγή και μη συνεισφορά στην
κοινωνική προστασία

Ευρωπαϊκά Συνδικάτα: Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να προσεγγιστεί δίκαια, αν θέλουμε
να προωθήσουμε καλές συνθήκες εργασίας για όσους εργάζονται σε αυτή τη μορφή απασχόλησης
στην αγορά εργασίας και στις
εργασιακές σχέσεις, οι οποίες
δεν μπορούν να συνεχίσουν να
υφίστανται στην περίοδο
οικονομικής ανάκαμψης και
ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου, για εμάς στη ΣΕΚ
είναι ξεκάθαρο πως, η ψηφιοποίηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιφέρει απορρύθμιση
στην αγορά εργασίας, αλλά να
δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για περαιτέρω ανάπτυξη. Θα
πρέπει να διασαφηνιστεί ότι,
αυτή η νέα τάση δεν θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί μονοδιάστατα στη βάση της μεγιστοποίησης των κερδών, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική
και εργασιακή διάσταση και
επιπτώσεις. Αν συμφωνήσουμε
στο πιο πάνω πλαίσιο, τότε
μπορούμε να προσεγγίσουμε το
θέμα της ψηφιοποίησης στην
ίδια βάση, χωρίς δογματισμούς, αφορισμούς και προκαταλήψεις.

Πραγματικότητα
Αναντίλεκτα, η ψηφιοποίηση
αποτελεί μια πραγματικότητα.
Αν την αγνοήσουμε απλώς θα
ξεπεραστούμε από τα ίδια τα
γεγονότα,
απεμπολώντας
ενδεχομένως και το δικαίωμα

από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εμείς, ως συνδικαλιστικό κίνημα, οφείλουμε να
ρυθμίσουμε και αυτή τη μορφή
απασχόλησης, να στηρίξουμε
τους εργαζόμενους, αλλά και
τους καταναλωτές, μέσα από
την ασφαλή και ποιοτική
παραγωγή και διάθεση του
τελικού προϊόντος.

Δίκαιη προσέγγιση
Σαφής είναι και η θέση της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC), πως η
ψηφιοποίηση θα πρέπει να
προσεγγιστεί δίκαια, αν θέλουμε να προωθήσουμε καλές
συνθήκες εργασίας για όσους
εργάζονται σε αυτή τη μορφή
απασχόλησης.
Όμως, η έλλειψη διαλόγου ή
προβληματισμού, δεν σημαίνει
ότι δεν προκύπτουν ζητήματα
που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη, παρά το γεγονός ότι,
λόγω του μικρού μεγέθους των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο όπως
επίσης και του γεγονότος ότι
δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία,
ο βαθμός επιρροής θα είναι
ενδεχομένως μικρότερος από
ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Παρά ταύτα, η λογική του

• Απόσπασμα της ομιλίας στη δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
με θέμα «Η ψηφιακή ενιαία αγορά στα κράτη μέλη της περιφέρειας- Προκλήσεις και ευκαιρίες»

σίας (ψηφιοποίηση εργασίας,
ελεύθεροι επαγγελματίες, επισφάλεια, υποαμοιβή, εκμετάλλευση)
• Ποιότητα εργασίας και παρεχόμενων υπηρεσιών (έλλειψη
ελέγχου και ρίσκο για καταναλωτές)
• Ασφάλεια και υγεία (εντατικοποίηση της εργασίας, χρόνος εργασίας, ψυχολογικές
επιπτώσεις)

• Αθέμιτος και άδικος ανταγωνισμός ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις (πχ οδηγοί ταξί που συνεισφέρουν στα
κοινωνικά ταμεία και στο φόρο
εισοδήματος, σε αντίθεση με
τους Uber)
Μία μεγάλη πρόκληση για
όλους μας και ιδιαίτερα για το
συνδικαλιστικό κίνημα, είναι η
ισορροπημένη προώθηση της
ψηφιοποίησης, με τρόπο που
θα αποβαίνει προς όφελος,
τόσο των επιχειρήσεων και της
διεύθυνσης, όσο επίσης και
προς τους εργαζόμενους και
τους χρήστες ως καταναλωτές.

H επιτυχία στη μετάβαση στη ψηφιοποίηση βρίσκεται στην προώθηση νέων στρατηγικών που θα βελτιώνουν αυτή τη σχέση
ανάμεσα στη διεύθυνση, τον εργαζόμενο και τον καταναλωτή.
Στη βάση αυτή μπορούν να προκύψουν σοβαρά οικονομικά οφέλη
για την επιχείρηση, τα οποία δεν θα προκύπτουν από τη μείωση
στους μισθούς αλλά κυρίως από τη λειτουργική βελτίωση και
αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το στοιχείο βρίσκεται σε
αντιδιαστολή με αυτό που βιώσαμε στην Κύπρο το τελευταίο
διάστημα και αποτυπώνεται ευκρινώς σε διαδοχικές εκθέσεις της
Ε.Ε- πως έχει αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων λόγω της
μείωσης των μισθών. Μια πρακτική που δεν χτίζει ούτε υγιείς
εργασιακές σχέσεις, αλλά ούτε και προοπτικής πραγματικής
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας αποτελεί μια νέα πρόκληση- και σίγουρα όπου υπάρχουν προκλήσεις
μπορούν να δημιουργηθούν και προοπτικές.
Εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε αυτές τις δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν, με τεκμηρίωση, διάλογο και διάθεση για
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Μακριά
από ψευδαισθήσεις ότι, η ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελεί την
απάντηση σε όλα τα προβλήματα της οικονομίας, όπως βέβαια
και μακριά από εκ των προτέρων και αβίαστους αφορισμούς.
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• Χαιρετισμός γενικού οργανωτικου Πανίκου Αργυρίδη στα 50χρονα της ΠΟΕΑ

Εύσημα ΣΕΚ στην Παγκύπρια Ομοσπονδία
Εφέδρων Αξιωματικών
Τ

α εύσημα στην Παγκύπρια
Ομοσπονδίας
Εφέδρων
Αξιωματικών για την πατριωτική δράση της, έδωσε η ΣΕΚ.
Σε χαιρετισμό του στο Παγκύπριο συνέδριο της ΠΟΕΑ με την
ευκαιρία των 50χρονων της, ο
γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ,
Πανίκος Αργυρίδης εξήρε την
αξιέπαινη προσφορά της
ΠΟΕΑ για την προώθηση των
δικαίων της πατρίδας μας.
Ως ΣΕΚ, σημείωσε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους
συνδέσμους εφέδρων αξιωματικών για εκπλήρωση των
εθνικών πόθων και διεκδικήσεων.
Η προσφορά των Εφέδρων
Αξιωματικών στην πατρίδα
μας, δεν μπορεί να μετρηθεί με
αριθμούς και να διατυπωθεί με
λόγια, γιατί θα ήταν πολύ
φτωχά για να αποτυπώσουμε

ζεται σοβαρότητα και νηφαλιότητα, για να καθοριστούν
τα επόμενα βήματα, χρειάζεται
ισχυρή άμυνα, γιατί μέσω
αυτής ενισχύεται και η διαπραγματευτική ισχύς της
χώρας, η οποία τα τελευταία
πολλά χρόνια, απειλείται από
την επιθετικότητα της γειτονικής μας χώρας, της Τουρκίας.

Αγαστή συνεργασία
Αθηνών - Λευκωσίας

κάθε όριο, ιδιαίτερα στο θέμα
της διατήρησης των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, αλλά και στο θέμα
των εδαφικών αναπροσαρμογών που θα πρέπει να συνοδεύουν τη λύση του Κυπριακού
προβλήματος.

√ Μοναδικά όπλα στον αγώνα μας για φυσική
κι εθνική επιβίωση η Ισχυρή άμυνα, η εύρωστη οικονομία
και η εθνική ομοψυχία

Οικονομική ευρωστία
Για τη ΣΕΚ, η ευρωστία των
δημοσίων οικονομικών είναι
στόχος απόλυτης προτεραιότητας. Ευρωστία στα δημόσια
οικονομικά, δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να επενδύει
στην εκπόνηση κοινωνικής
πολιτικής αλλά προπάντων να
επενδύει στη δημιουργία δυνατής και αξιόπιστης άμυνας
που τόσο πολύ έχει ανάγκη η
πατρίδα μας.
Η Κύπρος αυτή την ώρα χρειά-

Να διαφυλαχθεί ως κόρη
οφθαλμού η συνεργασία ανάμεσα στη Λευκωσία και Αθήνα,
γιατί αυτή η σχέση είναι το
μέγιστο περιουσιακό στοιχείο
που διαθέτει η Κύπρος, στον
αγώνα που διεξάγει για ορθή
λύση, απελευθέρωση και επανένωση. Άλλωστε όσες φορές
διασπάστηκε αυτός ο άξονας
βιώσαμε εθνικές τραγωδίες.

είναι διαρκής και βιώσιμη και
που θα συνάδει με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και το Διεθνές
Δίκαιο.
Σε τούτη την κρίσιμη ώρα, επιβάλλεται όπως προβούμε σε
μια διαδικασία περισυλλογής
και συνολικής αξιολόγησης
των δεδομένων, των κινδύνων
και των προοπτικών που διανοίγονται, μα και των προοπτικών που μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά για να διαχειριστούμε το κυπριακό πρόβλημα καλύτερα χρειαζόμαστε
γερή οικονομία, γερή άμυνα και
απόλυτη ομοψυχία ανάμεσα
στις πολιτικές δυνάμεις.

Ως ΣΕΚ προσφέρουμε μέγιστη
στήριξη στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, στον αγώνα που
διεξάγει για απελευθέρωση και
επανένωση της πατρίδας μας,
μέσα από μια λύση που θα

το μεγαλείο της ψυχής, όσους
έταξαν τη ζωή τους να υπηρετούν τα μεγάλα ιδανικά. Για
εμάς τους νεότερους, η πορεία
και η ιστορία των Συνδέσμων
Εφέδρων Αξιωματικών, η
θυσία και η δράση τους σε κάθε
στάδιο ιστορικής αναφοράς,
αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση, αποτελεί στοιχείο
έμπνευσης, προσανατολισμού
και καθοδήγησης στα βήματα
μας.
Οφείλουμε να ξαναπιστέψουμε
στις δυνάμεις μας, να βρούμε
όραμα και ελπίδα και να ρυθμίσουμε την πυξίδα μας προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Η Τουρκική αδιαλλαξία επαναλαμβάνει μόνιμα και καθημερινά τον εαυτό της, ενώ η σκληρότητα της Άγκυρας ξεπέρασε

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα προστατέψει ως κόρη οφθαλμού τα Ταμεία Προνοίας

Τ

ο Συνδικαλιστικό Κίνημα
έχει υποχρέωση να προστατεύσει ως κόρη οφθαλμού
τον θεσμό του Ταμείου Προνοίας ο οποίος στηριζει τον κάθε
εργαζόμενο στη συνταξιοδότηση του.
Το μήνυμα αυτό έστειλε προς
κάθε κατεύθυνση ο γ.γ. της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάνου στη γενική
συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Οικοδόμων.
Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως η
προσπάθεια κάποιων να διαλύσουν το Ταμείο Προνοίας
Οικοδόμων κατά την περίοδο
αιχμής της οικονομικής κρίσης, έχει πέσει στο κενό. Πολύ

Γενική Συνέλευση Ταμείου
Προνοίας Οικοδόμων

σύντομα πρόσθεσε, σε μια
κοινή προσπάθεια με σοβαρούς αλλά συνειδητούς εργολάβους και εταιρείες θα πετύχουμε να επαναφέρουμε απωλεσθέντα δια μέσου της νομοθετικής ρύθμισης. Αυτοί που

θα σταθούν εμπόδιο θα βρίσκονται στο απέναντι χαράκωμα.
Με βάση τα πεπραγμένα, που
παρουσιάστηκαν διαφάνηκε
ότι οι συνθήκες αλλάζουν
συνεχώς δημιουργώντας ελπί-

δες για ένα καλύτερο αύριο για
τον θεσμό του Ταμείου Προνοίας ο οποίος συμβάλλει στην

ευημερία των εργαζομένων
μετά τη συνταξιοδότηση τους.
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Το προσωπικό της ΣΕΚ κάθησε στα θρανία

Η επιμόρφωση αποτελεί ισχυρό εργαλείο
στο νέο μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας
Τ

ο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για τα συνδικάτα τον 21ο αιώνα. Όλοι οι οργανισμοί
πλέον κινούνται σε μια προσπάθεια μιας
πιο πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και τα
συνδικάτα που έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες μέλη καθημερινά δεν θα μπορούσαν να αποτελούν την εξαίρεση στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας αυτής.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε η συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ για το προσωπικό του
Κινήματος παγκύπρια στοχεύοντας στην
εκμάθηση και εμπέδωση τεχνικών εξυπηρέτησης των μελών της συντεχνίας με βάση
την πελατοκεντρική φιλοσοφία, που θα

Ο Βαγγέλης Ευαγγέλου
διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ
επί τω έργω

Η ΣΕΚ επενδύει
√ Η συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ
παρέχει εφόδια στον μηχανισμό
του Κινήματος για να
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά
στις αυξανόμενες απαιτήσεις

στο προσωπικό της
για να μπορεί να λειτουργεί
με επάρκεια στην εξυπηρέτηση
των μελών που επιθυμούν
άμεση και αποτελεσματική

λειτουργεί ως μοχλός διατήρησης ικανοποιημένων μελών καθώς και στην αύξηση
των μελών του συνδικάτου.

παρέμβαση

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και
ομαδικές εργασίες επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εμβάθυνσης των σχέσεων του
Συνδικάτου με τα μέλη του μέσα από τεχνικές ενσυναίσθησης και παρακολούθησης
των αναγκών των μελών.
Ο Διευθυντής της Συνδικαλιστικής Σχολής
Βαγγέλης Ευαγγέλου τόνισε την τεράστια
σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης των
μελών αλλά και της αναγκαιότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των προσδοκιών
τους αφού αναμένουν από τη ΣΕΚ στήριξη
και ενίσχυση.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο αγγ Μιχάλης Μιχαήλ που
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της συνδικαλιστικής σχολής στο Παραλίμνι επεσήμαναν στους συμμετέχοντες πως η ηγεσία
δίδει τεράστια σημασία στα θέματα της
επιμόρφωσης του προσωπικού και πως το
ανθρώπινο δυναμικό του Κινήματος μπορεί
να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα του και στη συλλογική προσπάθεια
που καταβάλλεται για ενίσχυση της αποτελεσματικής παρέμβασης της ΣΕΚ στα καθημερινά δρώμενα.
Κάλεσαν δε το προσωπικό να αξιοποιήσει
το πλεονέκτημα της εκπαίδευσης ώστε να
είναι σε θέση να
• Μπορεί να διαγνώσουν τις ανάγκες των
μελών της συντεχνίας
• Μπορεί να διαχειριστούν τις προσδοκίες
των μελών
• Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με επαγγελματισμό
• Ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και
προσδοκίες των μελών της συντεχνίας
• Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα παράπονα των μελών
Να γνωρίζει και να εφαρμόζει μεθόδους
για αύξηση της ικανοποίησης των μελών
μέσα από την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση.

Βαγγέλης Ευαγγέλου διευθυντής Συνδικαλιστικής Σχολής

Η δια βίου μάθηση δημιουργεί γνωστικούς ανθρώπους
Με δεδομένη την βαρύτητα που δίνει η
ΣEK στην εκπαίδευση και κατάρτιση
των αξιωματούχων και στελεχών της
σε όλα τα επίπεδα, η Σχολή συνεχίζει
τους αναπτυξιακούς της στόχους
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της
προσφέρονται τόσο τοπικά όσο και

στον διεθνή και Ευρωπαϊκό χρόνο.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έδωσε εφό-

Κύριος στόχος της Συνδικαλιστικής
Σχολής της ΣΕΚ, είναι η παροχή διά
βίου μάθησης ως δικαίωμα του κάθε
εργαζόμενου και των ατόμων που είναι
εντεταλμένα να προωθούν και να προστατεύουν τα συμφέροντα του.

δια στο προσωπικό του Κινήματος να
επικοινωνούν

αποτελεσματικά

με

επαγγελματισμό και να διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τις προσδοκίες των
μελών.
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Θες να κοιμάσαι καλύτερα;
Απόκτησε στόχους!

Οι δύο φράσεις που δεν λένε ποτέ
οι πραγματικά πετυχημένοι άνθρωποι

Δ

εν είναι μόνο η γλώσσα του σώματος μας που πολύ συχνά μας κάνει
πιο επιβλητικούς στον χώρο εμπνέοντας σεβασμό στους γύρω μας. Αρκετές
φορές οι φράσεις και οι μεμονωμένες
λέξεις που χρησιμοποιούμε μπορεί να
αλλάξουν όχι μόνο τον τρόπο με τον
οποίο μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι
αλλά και την ίδια την ψυχολογία μας,
δημιουργώντας μέσα μας πολύ πιο
έντονη την επιθυμία να πετύχουμε.

Σύμφωνα με τον Bernard Roth, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Stanford και
συγγραφέα του βιβλίου αυτοβελτίωσης
«The Achievement Habit» υπάρχουν δύο
συγκεκριμένες εκφράσεις που οι αληθινά πετυχημένοι άνθρωποι έχουν βγάλει
προ πολλού από το λεξιλόγιο τους και
είναι ώρα να τις βγάλουμε και εμείς.
Πολύ απλά αντικαταστώντας τες με
δύο άλλες, πολύ μεγαλύτερης δυναμικής.
Φράση νούμερο 1. Αντικατέστησε το
«αλλά» με το «και».
Πολλές φορές σου βγαίνει αυθόρμητα
να πεις κάτι αντίστοιχο με το «Θέλω να
πάω σινεμά αλλά έχω πολλή δουλειά»,
αλλά ο Roth σου εξηγεί γιατί κάτι
τέτοιο είναι λάθος, προτείνοντας σου
να αλλάξεις το εξής. «Την επόμενη
φορά δοκίμασε να πεις «Θέλω να πάω
σινεμά και έχω πολλή δουλειά»». Κάθε
φορά που χρησιμοποιούμε την λέξη
«αλλά» δημιουργούμε τόσο στην
έκφραση μας όσο και μέσα μας μία
σύγκρουση η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και μας προβληματίζει χωρίς πραγματικό λόγο. Από την
άλλη αν επιλέξεις να πεις ότι θέλεις να
πας στο σινεμά και έχεις πολλή δου-

λειά βάζεις τον εαυτό σου να στη διαδικασία να βρει μία αποτελεσματική
λύση πιο σύντομα. Παράλληλα ο Roth
εξηγεί ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιείς τη λέξη «και» αυτόματα ο εγκέφαλος σου μπαίνει στη διαδικασία του
να βρει έναν τρόπο προκειμένου να
ανταπεξέλθει και στα δύο σκέλη εξίσου
ικανοποιητικά.
Φράση νούμερο 2. Αντικατέστησε το

Δείτε τι δείχνει μελέτη

Ό

,τι σας σηκώνει από το κρεβάτι
μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε κιόλας.
Τα άτομα που έχουν στόχους στη ζωή
τους είναι πιθανότερο να έχουν λιγότερες διαταραχές ύπνου, όπως άπνοια,
σύνδρομο των ποδιών και μπορούν να
κοιμούνται καλύτερα τις νύχτες.
«Βοηθώντας τους ανθρώπους να αποκτήσουν έναν σκοπό στη ζωή τους, θα
μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική
στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, ειδικά για μια μερίδα
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει
αϋπνία», αναφέρει ο Jason Ong, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο
Northwestern University Feinberg School
of Medicine, ενώ προσθέτει πως ο σκοπός στη ζωή είναι κάτι που μπορεί να
καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί με θεραπευτικές προσεγγίσεις.

«πρέπει να» με το «θα ήθελα να».
Ο Roth επιμένει ότι την επόμενη φορά
που θα σου βγει μηχανικά να πεις
«πρέπει να κάνω αυτό» να φροντίσεις
να αντικαταστήσεις το «πρέπει» με το
«θα ήθελα». «Αυτή η άσκηση κάνει τους
ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν
πως ο,τιδήποτε κι αν κάνουμε στη ζωή
μας, ακόμα κι αν αυτό αφορά πράγματα που δεν μας ευχαριστούν, στην
πραγματικότητα όλα είναι επιλογή
μας». Ο Roth για να πείσει περισσότερο φέρνει το παράδειγμα ενός φοιτητή
του ο οποίος προκειμένου αποφοιτήσει
έπρεπε να ολοκληρώσει έναν κύκλο
μαθημάτων στα Μαθηματικά παρόλο
που κυριολεκτικά τα σιχαινόταν. Ο
ίδιος παραδέχθηκε στην πορεία ότι
εφαρμόζοντας την τακτική του Roth
έπιασε τον εαυτό του να αισθάνεται
πολύ πιο άνετα με το project και να
πιστεύει πλέον ότι όντως θέλει να
παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα
μαθήματα, κάτι που του έδωσε μεγάλη
ώθηση στο να πετύχει. Φαίνεται λοιπόν
πως η ιδέα πως έχεις καταφέρει να
φέρεις εις πέρας μία υποχρέωση σε
κάνει να αισθάνεσαι ακόμα περισσότερο την αίσθηση της επιτυχίας.
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«Καθώς μεγαλώνουν, οι άνθρωποι
έχουν περισσότερες διαταραχές του
ύπνου καθώς και αϋπνία. Οι γιατροί
προτιμούν να χρησιμοποιούν μεθόδους
χωρίς χάπια για να
βελτιώσουν τον ύπνο
των ασθενών, μια
πρακτική που συνιστά
το Αμερικανικό Ιατρικό
Κολέγιο ως θεραπεία
ενάντια στην αϋπνία»,
λέει ο Ong. Η μελέτη
περιελάμβανε
823
συμμετέχοντες, άτομα
χωρίς άνοια, ηλικίας
60 έως 100 ετών με
μέσο όρο ηλικίας τα
79 έτη. Περισσότεροι από τους μισούς
ήταν Αφροαμερικάνικοι και το 77% ήταν
γυναίκες.
Οι άνθρωποι που αισθάνθηκαν ότι
είχαν νόημα στη ζωή τους, είχαν 63%
λιγότερες πιθανότητες να έχουν άπνοια
και 52% λιγότερο πιθανό να έχουν σύνδρομο ποδιών. Επίσης, είχαν ελαφρώς
καλύτερη ποιότητα ύπνου.
Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μια
έρευνα 10 ερωτήσεων, σχετικά με το
σκοπό της ζωής τους και σε μια άλλη
έρευνα με 32 ερωτήσεις σχετικά με τον
ύπνο. Για το σκοπό της πρώτης έρευνας, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν

την ανταπόκρισή τους σε φράσεις
όπως: «Αισθάνομαι καλά όταν σκέφτομαι τι έκανα στο παρελθόν και τι ελπίζω να κάνω στο μέλλον».
Η κακή ποιότητα ύπνου σχετίζεται με
τη δυσκολία σε αυτόν, τη διατήρηση του
και την υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Η άπνοια είναι μια συχνή διαταραχή που αυξάνεται με την ηλικία,
στην οποία ένα άτομο παίρνει μικρότερες ανάσες ή παύει να αναπνέει κατά τη
διάρκεια του ύπνου, αρκετές φορές.
Αυτή η διαταραχή κάνει συχνά ένα
άτομο να αισθάνεται κουρασμένο μόλις
ξυπνήσει και φέρνει υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών προκαλεί άβολα αισθήματα στα πόδια και μια
ακαταμάχητη ώθηση για να τα κινείται
συνεχώς. Τα συμπτώματα συμβαίνουν
συνήθως αργά το απόγευμα ή το βράδυ
και συχνά γίνονται πιο σοβαρά τη
νύχτα, όταν ένα άτομο ξεκουράζεται,
κάθεται ή ξαπλώνει στο κρεβάτι.
Η μελέτη έγινε σε ενήλικες μεγαλύτερης

ηλικίας, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν
ότι τα ευρήματα είναι πιθανόν να ισχύουν και για το ευρύτερο κοινό.
Το επόμενο βήμα της έρευνας θα πρέπει
να είναι η μελέτη της χρήση θεραπειών
για να βελτιωθεί μεσώ της καθημερινότητας του ατόμου και η ποιότητα του
ύπνου, λέει ο συγγραφέας Arlener
Turner,
πρώην
μεταδιδακτορικός
συνεργάτης στη νευρολογία του
Feinberg.
Το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Γήρανση
των Ηνωμένων Πολιτειών και το Τμήμα
Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόις υποστήριξαν το εν λόγω εγχείρημα.

Μασάτε αργά για να μην παχαίνετε!

Ο

ι άνθρωποι που μασάνε αργά το φαγητό τους
όταν τρώνε, έχουν μικρότερες πιθανότητες να
παχύνουν και να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο,
σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τακαγιούκι Γιαμάτζι
του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε αμερικανικό καρδιολογικό συνέδριο, παρακολούθησαν επί πέντε χρόνια 642 άνδρες
και 441 γυναίκες με μέση ηλικία 51 ετών, που χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το πόσο γρήγορα
έτρωγαν (αργά-φυσιολογικά-γρήγορα).
Διαπιστώθηκε ότι οι «γρήγορες μασέλες» είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα (11,6%) να εμφανίσουν μεταβολικό
σύνδρομο, σε σχέση με όσους έτρωγαν με κανονικό
ρυθμό (6,5%) ή με αργό (2,3%). Επί πλέον, όσοι έτρωγαν πιο γρήγορα, είχαν μέσα σε αυτή την πενταετία

πάρει περισσότερα κιλά, είχαν μεγαλύτερη περιφέρεια
μέσης και υψηλότερο σάκχαρο, σε σχέση με όσους
έτρωγαν αργά.
Το μεταβολικό σύνδρομο εκδηλώνεται, όταν κάποιος
έχει τρεις τουλάχιστον από τους εξής παράγοντες κινδύνου: παχυσαρκία ιδίως στην κοιλιά, υψηλό επίπεδο

√ Μελέτη Ιαπώνων επιστημόνων
σακχάρου, υπέρταση, υψηλά τριγλυκερίδια και υψηλή
«κακή» χοληστερίνη (LDL).
«Το αργό μάσημα αποτελεί κρίσιμη αλλαγή στον
τρόπο ζωής, η οποία μειώνει τον κίνδυνο μεταβολικού
συνδρόμου. Όταν οι άνθρωποι τρώνε γρήγορα, δεν
χορταίνουν εύκολα και τείνουν να ξαναφάνε. Επίσης

το γρήγορο μάσημα προκαλεί μεγαλύτερες αυξομειώσεις του σακχάρου, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει
σε ινσουλινοαντοχή» δήλωσε ο Γιαμάτζι.
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Το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ συμμετείχε
στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη από εταιρείες εισαγωγής
αυτοκινήτων:
στην Πάφο:- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
στη Λεμεσό:- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE
ADVISOR) στο Τμήμα Συνεργείου
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (PDI TECHNICIAN)
στη Λευκωσία: - ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE ADVISOR) στο Τμήμα Συνεργείου
- JUNIOR SERVICE ENGINΕER
- 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

Κυριάρχησαν το Γε.Σ.Υ, η διαφθορά,
και η εξωτερική πολιτική

Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- TEXNIKO με γνώσεις στα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά - PORTER - ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή
βάρδια) - ΨΗΣΤΗΣ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ - ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ
(DIGGER) - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ - ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
Ζητείται για πρόσληψη
- ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ (πτυχίο Νοσηλευτή θα θεωρηθεί
ως πλεονέκτημα)
Παντελή Κούμα 99644416

Η

ΣΕΚ σε ετήσια βάση στηρίζει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει ο ραδιομαραθώνιος για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής των παιδιών
και των οικογενειών τους που
μας έχουν ανάγκη.

Ο γγ της ΣΕΚ Αντρέας Φ.
Μάτσας συνοδευόμενος από
τον γγ της ΟΙΥΚ ΣΕΚ Ελισσαίο
Μιχαήλ τον γενικό οργανωτικό
Πανίκο Αργυρίδη και τον
οργανωτικό γραμματέα Κώστα
Ορατίου επισκέφθηκαν περίπτερο που στήθηκε από την
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
και παρέδωσαν επιταγή για
ενίσχυση του σκοπού και των
στόχων των διοργανωτών
Συνεργατικής Τράπεζας και
ΡΙΚ.
Την επιταγή παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της συνεργατι-

Π

έραν των 500 νέων, παρακολούθησαν το 2ο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για καθιέρωση της Ημέρας
του Πολίτη.
Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και απόψεις
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού.
Κηρύσσοντας την έναρξη των
εργασιών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, εξέφρασε,
την ικανοποίησή του για τον νέο
αυτό θεσμό, που κατατάσσει τη
χώρα μας στις υψηλότερες βαθμίδες της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων Γιάννης Γιαννάκη, ανέφερε σε δικό του
χαιρετισμό ότι στόχος είναι η
ενθάρρυνση της ενεργούς πολιτότητας, ιδιαίτερα μεταξύ της νέας
γενιάς και σημείωσε τα οφέλη της
ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά. «Προσωπική ανάπτυξη
και απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων έκτος της
επίσημης εκπαίδευσης, βοηθώντας
στην καταπολέμηση της ανεργίας,
σημαντικό εργαλείο πρόληψης
αλλά επίσης και η συμβολή στην
καταπολέμηση ανισοτήτων στην
κοινωνία», είπε.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως
σε θέματα που αφορούν στη στή-

Η ΣΕΚ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΓΑΠΗΣ
επιτυχία αυτού ραδιομαραθωνίου αγάπης αποδεικνύει πως
η Κοινωνία παρά τα προβλή-

κής κεντρικής τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης ο όποιος
ευχαρίστησε τον γγ της ΣΕΚ για
τη διαχρονική ηθική και οικονομική στήριξη της συγκεκρι-

μένης προσπάθειας
ως
έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης.
Ο κ. Μάτσας επεσήμανε πως η

ριξη της απασχόλησης των νέων,
της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και της Εθνικής
Στρατηγικής για τη Νεολαία. Οι
συμμετέχοντες επέδειξαν επίσης
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα
οικονομίας, επενδύσεων και άμυνας, και άκουσαν τους σχεδιασμούς των Υπουργείων για το
ΓεΣΥ, τη μείωση των οικιακών
αποβλήτων, την πάταξη της διαφθοράς και τους μελλοντικούς
σχεδιασμούς για την εξωτερική
πολιτική για την περίοδο 20182023.
Το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο γραμματέας Νίκος Καλαθάς και ο Γιάννης Τσουρής.
ματα τα οποία βίωσε εξαιτίας
της οικονομικής ύφεσης εξακολουθεί να είναι υποστηρικτική γιατί ποτέ η ανθρωπιά
και η αλληλεγγύη δεν διαγράφονται.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μαγειρική σόδα
για ξεκούραστα πόδια

αταγγελία που υπογράφεται από μερικά από
τα πιο διάσημα αστέρια του
κινηματογράφου και του
θεάτρου
Mia Skäringer, Sofia Helin
and Lena Endre, τρεις από
τις 456 ηθοποιούς που
υπογράφουν την καταγγελία

Η υπουργός Πολιτισμού της
Σουηδίας, Αλις Μπαν Κουνκέ κάλεσε τους διευθυντές
των θεάτρων της χώρας σε
κρίσιμες
διαβουλεύσεις
μετά τη δημοσίευση επιστολής που υπογράφουν 456
γυναίκες ηθοποιοί, στην οποία
καταγγέλλουν
παρενόχληση
ακόμη και βιασμούς που υπέστησαν από συναδέλφους και εργοδότες τους.
Η επιστολή που δημοσιεύθηκε
στην
εφημερίδα
Svenska
Dagbladet υπογράφεται από μερικά από τα πιο διάσημα αστέρια
του κινηματογράφου και του θεάτρου στη Σουηδία , μεταξύ των
οποίων η Σοφία Χέλιν , η Αλεξάντρα Ράπαρτοτ, η Χέλενα Μπέργκστρομ, η Λία Μπόισεν και η Λίνα
Τσέιντζ.
Στην επιστολή περιγράφονται με
λεπτομέρεια συγκλονιστικά στοιχεία ανάρμοστων συμπεριφορών
από βιασμό έως σεξουαλική
κακοποίηση και παρενόχληση στη
σουηδική βιομηχανία θεάτρου,
χωρίς να αναφέρονται ούτε τα
θύματα ούτε οι δράστες. «Ολο το
συνεργείο και οι ηθοποιοί μέναμε

Κ

στο ίδιο ξενοδοχείο. Εκεί που
καθόμουν το βράδυ, άκουσα τον
σκηνοθέτη και τον ηθοποιό που
υποδυόταν τον σύζυγό μου να
μιλάνε για το ποιος θα έρθει
πρώτος σε μένα, στο δωμάτιό

μου. Ολο το βράδυ προσπαθούσαν να μπουν στο δωμάτιό μου,
τόσο από την πόρτα όσο και από
το παράθυρο. Ζήτησα από έναν
άνδρα ηθοποιό, τον οποίο δεν
γνώριζα, να με προστατεύσει.
Είμαι ευγνώμων σε αυτόν» αναφέρει μία από τις 20 ανώνυμες
ιστορίες.
Αλλες ιστορίες αφορούν σεξουαλική παρενόχληση, εκρήξεις οργής
, εκφοβισμούς, απειλές και άλλα
περιστατικά, «Δεν θα μείνουμε
άλλο σιωπηλές» δεσμεύονται οι
456 υπογράφουσες την επιστολή.
«Θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και το δικαστικό
σύστημα να επιτελέσει το έργο
του, όταν υπάρχει λόγος γι αυτό».
Η υπουργός Πολιτισμού της Σουηδίας κάλεσε τους διευθυντές της
Σουηδικής Εθνικής Εταιρείας Θεάτρου, του Βασιλικού Δραματικού

Θεάτρου και της Βασιλικής Σουηδικής Σκηνής, σε συνάντηση.
«Ημουν σαφής για το πόσο σοβαρά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το
θέμα. Ζητάμε αλλαγή» δήλωσε
στην Svenska Dagbladet μετά τη
συνάντηση. Απαντώντας
στην
ερώτηση
πώς
αντιδρά στις ιστορίες που περιγράφονται στην επιστολή
τόνισε:
«Είμαι συγκλονισμένη, αηδιασμένη, αναστατωμένη
και εξοργισμένη».
Με το hashtag
#metoo, εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο μοιράστηκαν τις
δικές τους εμπειρίες παρενόχλησης, σεξουαλικής κακοποίησης
και βιασμού, ύστερα από τις
κατηγορίες εναντίον του παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλικές επιθέσεις
σε γυναίκες, με τις οποίες συνεργαζόταν. Η Σουηδία, μία από τις
χώρες που έχουν επιτύχει απόλυτη ισότητα των φύλων, δεν αποτελεί εξαίρεση.
Η Αννα Σέρμερ, διευθύνουσα σύμβουλος του Σουηδικού Ινστιτούτου
Κινηματογράφου, το οποίο χρηματοδοτεί την παραγωγή ταινιών,
δήλωσε στο Radio Sweden ότι
σοκαρίστηκε από κάποιες καταγγελίες , αλλά δεν εξεπλάγη που η
εκστρατεία #MeToo έφθασε και
στη Σουηδία. «Αυτό που αντιμετώπισαν απλά κάνοντας τη δουλειά τους είναι απαράδεκτο» είπε.

Κρατήστε απόσταση από WiFi – Τι λένε οι ειδικοί

ρατήστε αποστάσεις από τις
συσκευές και το ασύρματο
διαδίκτυο διαμηνύουν οι επιστήμονες δίνοντας 16 σημαντικές
συμβουλές στους γονείς οι οποίοι
καλούνται να ενημερωθούν για
τις σοβαρές επιπτώσεις της μη
ιονίζουσας ακτινοβολίας στην
ανάπτυξη των παιδιών τους.

μόνο. Στη διακήρυξή τους οι επιστήμονες τονίζουν ότι «οι νομοθετικές οδηγίες και κανονισμοί θα
πρέπει να αναθεωρηθούν και
ενδυναμωθούν ώστε να είναι συμβατά με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση».
Ταυτόχρονα, «οι
γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν

Τις επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στην υγεία ανέλυσαν το περασμένο Σάββατο στη
Λευκωσία πέντε διαπρεπείς επιστήμονες κατά τη διάρκεια ημερίδας η οποία διοργανώθηκε από
τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο,
τον Ιατρικό Σύλλογο της Αυστρίας
και την Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας,
εγκρίθηκε κοινή διακήρυξη, η
«Διακήρυξη της Λευκωσίας» η
οποία έχει ως αντικείμενο τις επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπουν όλες οι
συσκευές οι οποίες διαθέτουν
εφαρμογές ασύρματου διαδικτύου
(wi-fi, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, bluetooth κ.λπ.).
Οι συμμετέχοντες, που ήταν όλοι
επιστήμονες προερχόμενοι από
τον χώρο της ιατρικής και όχι

ρης αποφυγή σε παιδιά κάτω των
2 ετών».«Η απόσταση είναι ο
σύμμαχός σας», το γενικό μήνυμα
των επιστημόνων, οι οποίοι στη
διακήρυξή τους προτρέπουν:
-Διατηρείτε το κινητό τηλέφωνο
σε απόσταση από το σώμα και
κεφάλι σας. Χρησιμοποιήστε
ανοικτή ακρόαση κατά τις κλήσεις ή φορητά ακουστικά.
-Στους άνδρες υπάρχει ο κίνδυνος
επηρεασμού της γονιμότητας
όταν το κινητό μεταφέρεται στις
τσέπες των παντελονιών.
-Να εργάζεστε όσο το δυνατό
εκτός διαδικτύου ή και με ενεργοποιημένη την επιλογή «λειτουργία
πτήσης».

ότι τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω
των 16 θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους
μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης». Τα κινητά τηλέφωνα,
τάμπλετ, φορητοί υπολογιστές
«μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τα παιδιά ως απλές συσκευές σε λειτουργία πτήσης, με απενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις
ασύρματου διαδικτύου» και «επιβάλλεται μειωμένη χρήση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πλή-

- Τα wi-fi routers προκαλούν
παθητική έκθεση και σε μη χρήστες. Οι αποστάσεις ασφαλείας
είναι τουλάχιστον 4 έως 10
μέτρα, ανάλογα με τη συσκευή,
από σημεία όπου παίζουν, κοιμούνται ή περνούν χρόνο τα παιδιά.
Καταλήγοντας η Διακήρυξη της
Λευκωσίας τονίζει ότι «η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω
ενσύρματων δικτύων δεν συνεπάγεται εκπομπή ακτινοβολίας.
Είναι γρήγορη και ασφαλής».

Ό

ταν οι υποχρεώσεις μας είναι πολλές και
βιαζόμαστε να τελειώσουμε όλες τις
δουλειές, αυτό έχει αντίκτυπο στην υγεία μας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Σουηδία: 456 γυναίκες ηθοποιοί καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση

Κ
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Συγκεκριμένα η κούρασή μας βγαίνει στα
πόδια τα οποία πρήζονται και δεν μπορούμε
να σταθούμε όρθιες ούτε στιγμή. Για αυτό κι
εμείς σας έχουμε τη λύση η οποία δεν είναι
άλλη από την σόδα!

Η λευκή αυτή σκόνη, η σόδα θα κάνει τα
πόδια σου να πετάνε στο λεπτό! Ρίξε σε λεκάνη νερό και 2 κουταλιές σόδα, αλάτι κι ανακάτεψε καλά. Βύθισε τα πόδια στο μείγμα για
15 λεπτά και μετά ξέβγαλέ τα. Μπορείς στην
συνέχεια να απλώσεις πάνω τους μία ενυδατική κρέμα. Το καλύτερο είναι να κοιμηθείς
μετά για βράδυ ώστε να χαλαρώσεις. Θα δεις
πόσο πιο καλά θα ξυπνήσεις το πρωί ενώ το πρήξιμο ενδεχομένως να
έχει περάσει.
Θα τα νιώσεις αμέσως
ξεκούραστα κι έτοιμα... για δουλειές!

Ο ξεχασμένος τρόπος
για να χτίζουμε τα σπίτια μας

Ν

αι είναι αλήθεια, υπάρχει και αυτός ο ξεχασμένος τρόπος για να χτίζουμε τα σπίτια μας. Με
τα χέρια και τα πόδια σχηματιστούν μάζες πηλού
αναμεμιγμένου με άμμο και άχυρο οι οποίες τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη διαμορφώνοντας
έτσι μονολιθικές κατασκευές με μεγάλη σταθερότητα.Η λέξη κομπ προέρχεται από μια παλιά αγγλική
λέξη cob που σημαίνει σβώλος. Μία από τις πιο
αρχαίες τεχνικές χτισίματος με γήινα υλικά. Η διαφορά του κομπ από το κτίσιμο με πλίνθους συνίσταται στην ευκολία της κατασκευής και την ελευθερία του σχεδιασμού. Εφόσον δεν απαιτούνται
ίσιες φόρμες ή καλούπια το ίδιο το υλικό οδηγεί σε
οργανικά σχήματα: καμπύλοι τοίχοι, θόλοι και αψίδες. Χτίζοντας με το κομπ είναι εμπειρία παρόμοια
με γλυπτική με πηλό. Τα γήινα σπίτια είναι δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά τον χειμώνα. Η αντοχή
τους σε μια μεγάλη γκάμα καιρικών συνθηκών τα
κάνει άνετα και βιώσιμα στα πιο κρύα κλίματα
αλλά και συνθήκες ερήμου. Οι τοίχοι με πάχος που
κυμαίνεται από 40 έως και 60 εκατοστά έχουν
τεράστια θερμική μάζα και επαρκή μόνωση ειδική
για χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης. Απαιτείται ελάχιστη πρόσθετη θέρμανση
τον χειμώνα και καθόλου ψύξη ακόμη και τις πιο
ζεστές μέρες. Το κομπ χρησιμοποιήθηκε επί χιλιετίες ακόμη και στις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες των βρετανικών ακτών στο ύψος των Αλεούτιων νήσων. Χιλιάδες άνετα και γραφικά σπίτια
από κομπ στην Αγγλία κατοικούνται συνέχεια εδώ
και αιώνες έχοντας μάλιστα και πολύ μεγάλη τρέχουσα εμπορική αξία.
Αυτή η αρχαία τεχνική δεν συνεισφέρει στην καταστροφή των δασών, την κατασπατάληση των ορυκτών πόρων, την μόλυνση και ούτε εξαρτάται από
βιομηχανικά υλικά και βαριά μηχανήματα.

Σοβαρά … αστειάκια
- Ρε Γιάννη γυμνάζεσαι:
- Φυσικά!
- Tι γυμναστική κάνεις;
- Σύσφιξη
- Δηλαδή;
- Σφίγγω τα δόντια και λέω..» δεν πάει
στα κομμάτια, θα το φάω κι αυτό!!!!
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Aποξηραμένα φρούτα από σπίτι!

α αποξηραμένα φρούτα αποτελούν ένα ιδιαίτερα υγιεινό σνακ,
καθώς είναι πλούσια σε φυτικές
ίνες, αλλά και βιταμίνες. Ικανοποιούν την επιθυμία σας για κάτι
γλυκό που δεν θα σας επιβαρύνει
με λιπαρά και χοληστερίνη. Μπορούν, επίσης, να εμπλουτίσουν τις
πράσινες σαλάτες σας και να προστεθούν στα διάφορα φαγητά
κατσαρόλας, κυρίως με κρέας,
αλλά και στο ρύζι. Η διαδικασία
για να τα φτιάξετε μόνοι σας στο
σπίτι είναι απλή, ωστόσο είναι
χρονοβόρα, καθώς απαιτείται
αρκετός χρόνος προκειμένου να
αποξηρανθούν. Αξίζει όμως τον
κόπο, γιατί τα σπιτικά αποξηραμένα φρούτα είναι φτιαγμένα με
τον πιο αγνό τρόπο. Πάρα πολλά
είδη φρούτων (μήλα, μπανάνες,
αχλάδια, δαμάσκηνα, σύκα, βερίκοκα) είναι κατάλληλα για αποξήρανση και κυρίως αυτά που έχουν
χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό (το
καρπούζι, για παράδειγμα, δεν
μπορεί να αποξηρανθεί, γιατί η
περιεκτικότητά του σε νερό είναι
μεγάλη).

Αποξηραμένες μπανάνες
Υλικά
1 κιλό μπανάνες
Τρόπος παρασκευής
1. Επιλέγετε πολύ ώριμες μπανάνες (χωρίς όμως μαύρες κηλίδες),
τις καθαρίζετε και τις κόβετε σε
ροδέλες.
2. Στρώνετε ένα ταψί ή τη σχάρα
του φούρνου με λαδόχαρτο και
τοποθετείτε πάνω τις ροδέλες.
3. Προθερμαίνετε τον φούρνο
στους 60° C, βάζετε τη λειτουργία
του αέρα και τοποθετείτε μέσα το
ταψί ή τη σχάρα.
4. Τις αφήνετε μέχρι να αποξηρανθούν εντελώς, όταν δηλαδή έχουν

ζαρώσει και έχουν αποκτήσει
ευλυγισία.
5. Μόλις κρυώσουν, τις βάζετε σε
γυάλινα βάζα που κλείνουν αεροστεγώς και τις αποθηκεύετε σε
σκοτεινό μέρος.

Αποξηραμένα μήλα

SUDOKU

ροδέλες τη μία πλάι στην άλλη σε
σειρές.
4. Βάζετε τις ροδέλες μήλου στον
φούρνο, τον οποίο έχετε προηγουμένως προθερμάνει, θέτετε τη λειτουργία του αέρα, ρυθμίζετε τη
θερμοκρασία στους 80° C και τις
αφήνετε περίπου 5 ώρες, φροντίζοντας τις τελευταίες 3 ώρες να
έχετε γυρίσει τις ροδέλες από την
άλλη πλευρά.
5. Για να διαπιστώσετε αν οι ροδέλες είναι έτοιμες, τις πιέζετε. Αν
δεν βγάλουν καθόλου χυμό και η
επιφάνειά τους είναι στεγνή και
σχετικά σκληρή, τις βγάζετε από
τον φούρνο.

Υλικά
600 γρ. μήλα
1/2 λεμόνι (τον χυμό του)
Τρόπος παρασκευής
1. Επιλέγετε φρέσκα μήλα, χωρίς
χτυπήματα και στίγματα, αλλά όχι
ιδιαίτερα σκληρά. Πρέπει να είναι
σχετικά ώριμα. Τα καθαρίζετε,
αφαιρείτε τον ομφαλό με τα κουκούτσια με το ειδικό εργαλείο κουζίνας και τα κόβετε σε ροδέλες,
προσέχοντας να είναι όλες κομμένες στο ίδιο πάχος (1 εκατοστό
περίπου), ώστε να αποξηρανθούν
ομοιόμορφα.
2. Επειδή τα μήλα μαυρίζουν γρήγορα, βυθίζετε καθένα που καθαρίζετε και κόβετε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ με νερό και λεμόνι.
3. Μόλις ολοκληρώσετε το καθάρισμα και το κόψιμο των μήλων σε
ροδέλες, τα στραγγίζετε και τα
σκουπίζετε ελαφρά με μία καθαρή
πετσέτα κουζίνας. Στρώνετε τη
σχάρα του φούρνου ή ένα ταψί με
λαδόχαρτο και τοποθετείτε τις

6. Μόλις κρυώσουν, τις βάζετε σε
γυάλινο βάζο που κλείνει αεροστεγώς και τις διατηρείτε σε σκοτεινό
και δροσερό μέρος.
Χρήσιμα
• Η αποξήρανση των φρούτων στο
σπίτι γίνεται στον φούρνο, τον
οποίο ρυθμίζετε στον αέρα.
• Ένα καλό μυστικό είναι να αφήνετε την πόρτα του φούρνου λίγο
ανοιχτή (μια χαραμάδα) για να
φεύγουν οι υδρατμοί.
• Για να σιγουρευτείτε ότι τα
φρούτα είναι έτοιμα, πρέπει να
είναι ευλύγιστα και όταν τα πιέζετε με το χέρι σας να μην αφήνουν
υγρασία. Στην περίπτωση που
κάποια αφήνουν ακόμα υγρασία,
πρέπει να τα αφήσετε για επιπλέον ξήρανση στον φούρνο, γιατί αν
αποθηκευτούν έτσι στο βάζο, το
αποτέλεσμα θα είναι να αλλοιωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θέλεις να αποδώσεις δικαιοσύνη,
αποφεύγοντας την αδικία. Παρ’ όλα αυτά
βγάζεις ανασφάλειες και ενοχικά σύνδρομα.
Καλό είναι να επιστρατεύσεις την ατσάλινη
λογική σου για να επιβληθείς στις παράλογες σκέψεις που συνδέονται με ανυπόστατες καταστάσεις. Ασχολήσου με τους
συνεργάτες, με τα οικογενειακά πρόσωπα,
αφήνοντας στην άκρη συναισθήματα που
χαλούν την ατμόσφαιρα.
Ταύρος: Νιώθεις τρομερά ανασφαλής,
πράγμα που δεν σου ταιριάζει καθόλου και
που με κάποιο τρόπο καταφέρνεις να το
περνάς στους γύρω σου, δηλητηριάζοντας
τις σχέσεις σου. Προσπάθησε να ελέγξεις
τις σκέψεις σου, ζητώντας τη βοήθεια έμπιστων και αγαπημένων προσώπων εν ανάγκη. Είναι καλύτερο να χαλαρώσεις και να
επικεντρωθείς στην αρμονία των σχέσεων,
έτσι ώστε να κυλήσει η ημέρα ομαλά.
Δίδυμοι: Είσαι διαλλακτικός, διπλωμάτης
και ικανός να διαμεσολαβήσεις για να επιφέρεις την αρμονία. Θα πρέπει να μην επιτρέψεις σε παράλογες σκέψεις να σε καθοδηγήσουν. Μια εσωτερική σύγκρουση φαίνεται πως θα υπάρξει, για αυτό προετοιμάσου και αντιμετώπισέ την άμεσα και εύστοχα. Είναι μια καλή ημέρα για να ασχοληθείς
με τη διακόσμηση και τον καλλωπισμό του
χώρου σου. Εκεί μέσα σκέφτεσαι, δημιουργείς, ξεκουράζεσαι και γενικότερα ζεις!
Καρκίνος: Έχεις την ανάγκη να γαληνέψεις
τις σχέσεις σου, να εξομαλύνεις το κλίμα
που υπάρχει και να αποφύγεις τις
συγκρούσεις. Βέβαια, πρέπει να διασφαλίσεις ότι δεν θα σε κάνει να εκφράσεις αδικαιολόγητες ανασφάλειες. Έτσι, θα μπορέσεις να επωφεληθείς τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο.
Λέων: Η αποκατάσταση της ισορροπίας σε
κάθε είδους σχέση έχει πρωτεύουσα σημασία για εσένα και για αυτό όλες σου οι κινήσεις έχουν αυτήν ως απώτερο σκοπό. Απο-
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φεύγεις τις συγκρούσεις και καλά κάνεις,
γιατί η ζήλια σε κατατρέχει και αποφεύγεις
τις σκηνές ζηλοτυπίας. Προσπάθησε να
είσαι πιο συγκαταβατικός και να αποφεύγεις την καταπίεση προς τους γύρω σου.
Παρθένος: Είναι πολύ σημαντικό για εσένα
να υπάρχει αρμονία με τα πρόσωπα που
συναναστρέφεσαι στη δουλειά, στο σπίτι
και στις καθημερινές σου επαφές. Διστάζεις να έρθεις σε ευθεία σύγκρουση με τους
άλλους, προκειμένου να υπάρχει γαλήνη
στην ατμόσφαιρα. Όπως, καταλαβαίνεις η
διπλωματία έχει ξεχωριστό ρόλο την ημέρα
αυτή και είναι πολύ πιθανό να την επικαλεστείς για να κάνεις συμφέρουσες συμφωνίες. Αν δεν αφήσεις κάποιες ανασφάλειες
που σου γεννιούνται στην άκρη, δεν θα
καταφέρεις να διατηρήσεις το ήπιο κλίμα.
Ζυγός: Συνεχίζεις να απολαμβάνεις ηρεμία
και γαλήνη στις σχέσεις σου. Οι αποφάσεις,
όμως, φαίνεται πως σε δυσκολεύουν αρκετά γιατί προσπαθείς να ισορροπήσεις τα
πράγματα και να δεις από όλες τις πλευρές,
γεγονός που σου δημιουργεί προβληματισμό και χρονοτριβή. Αν πρόκειται για σημαντικές υποθέσεις, ίσως είναι καλό να κερδίσεις χρόνο και να αναβάλεις τη λήψη της
απόφασης για μεταγενέστερο χρόνο με ιδανικότερες συνθήκες.
Σκορπιός: Μπορείς να συναναστραφείς με
κόσμο, να ανοίξεις τον κύκλο επαφών σου,
να εξομαλύνεις δύσκολες σχέσεις. Βέβαια,
το άσχημο είναι ότι βγάζεις στην επιφάνεια
ανασφάλειες και ενοχές, δίνοντάς τους
έμφαση, χωρίς λόγο ίσως. Επίσης, δημιουργεί εσωτερική σύγκρουση που αναπόφευκτα θα βρει τρόπο να εκφραστεί στους
γύρω σου. Προσπάθησε να διατηρήσεις τον
έλεγχο και να μην επιτρέψεις σε αυτές τις
τάσεις να χαλάσουν την ισορροπία.
Τοξότης: Αν υπάρχουν εντάσεις στην εργασία σήμερα θα καταφέρεις να τις καταλαγιάσεις βρίσκοντας τον ηπιότερο και απο-

τελεσματικότερο τρόπο. Μπορείς να επωφεληθείς της ευκαιρίας για να προχωρήσεις
με σημαντικές διαπραγματεύσεις και να
φτάσεις σε αποτελέσματα που θα είναι
άκρως ευνοϊκά. Παράλληλα, μπορείς να
ασχοληθείς με θέματα που σχετίζονται με
τη διακόσμηση σε όποιον χώρο και αν επιλέξεις. Λίγη προσοχή, όμως, με τη ζήλια και
την καταπίεση.
Αιγόκερως: Θα έρθεις πιο κοντά με τα πρόσωπα της οικογένειάς σου και να επιλύσεις
τα προβλήματα συζητώντας μέσα σε ένα
κλίμα κατανόησης. Δεν υπάρχει ένταση από
την πλευρά σου και μάλιστα κάνεις ό,τι
μπορείς για να την αποφύγεις. Ξέρεις ότι
δεν σε συμφέρει αυτή η στάση και έτσι γίνεσαι πιο ανοιχτός στην επικοινωνία σου με
τους άλλους. Ωστόσο, θα υπάρξουν στιγμές
που θα νιώσεις τις ανασφάλειές σου να
προσπαθούν να βρουν διέξοδο.
Υδροχόος: Μέσα από την αναστάτωση που
σου δημιουργείται, μπορείς να κάνεις μια
εσωτερική αναζήτηση που θα εκφραστεί με
λυτρωτικό τρόπο και θα ηρεμήσει τα πνεύματα. Τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις
ανασφάλειες που γεννιούνται μέσα σου,
μπορείς να τις συζητήσεις με καλή διάθεση
με τα πρόσωπα που εμπιστεύεσαι ή που
σχετίζονται με αυτές, έτσι ώστε να καταφέρεις να νιώσεις γαλήνη και αρμονία μέσα
σου. Η φουρτούνα δεν θα κρατήσει πολύ…
Ιχθείς: Βγες, κάνε επαφές, συνάντησε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά επιδίωξε να κάνεις
και νέες γνωριμίες. Η διάθεσή σου είναι
καλή και η στάση σου έχει μαλακώσει τόσο
που αποφεύγεις την ένταση και τους διαξιφισμούς πάση θυσία. Εστίασε στον γάμο
σου αν εκεί νιώθεις ότι υπάρχουν σκιές που
πρέπει να απομακρυνθούν. Ή ακόμη βελτίωσε την εικόνα και τις σχέσεις σου στην
εργασία για να μπορέσεις να επιτύχεις τα
σχέδιά σου.
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Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πικάντικο χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι
Υλικά:
250 γρ. κοφτό μακαρονάκι,
1 κρεμμύδι ξερό
1 σκ. σκόρδο, 1 κ.σ. ελαιόλαδο, 20 γρ. ούζο, 340 γρ. χταπόδι, θυμάρι φρέσκο, 4-5
κλωνάρια μόνο τα φύλλα,
αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε τα
ζυμαρικά 2-3 λεπτά λιγότερο από ότι αναφέρει η
συσκευασία. Σουρώνουμε και αφήνουμε στην άκρη
προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά και όταν κάψει προσθέτουμε 1 κ.σ.
ελαιόλαδο και το κρεμμύδι. Σοτάρουμε για 2-3 λεπτά
ανακατεύοντας μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το
σκόρδο και σοτάρουμε πολύ λίγο ακόμα, για μισό λεπτό
περίπου. Σβήνουμε με το ούζο και το αφήνουμε 1-2
λεπτά μέχρι το αλκοόλ να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τις
2 κονσέρβες χταπόδι και τα ζυμαρικά. Ρίχνουμε αλάτι
και πιπέρι δεν θέλει όμως πολύ γιατί η σάλτσα από το
χταπόδι είναι ήδη πικάντικη. Ανακατεύουμε και τα
αφήνουμε να μαγειρευτούν μέχρι η σάλτσα να δέσει 12 λεπτά. Προσθέτουμε το θυμάρι και σερβίρουμε με
έξτρα ελαιόλαδο.

Νηστίσιμη μπουγάτσα
Υλικά:
1 λίτρο γάλα καρύδας, 300
γρ. ζάχαρη, 1 κ.γ. εκχύλισμα
βανίλιας, 250 γρ. σιμιγδάλι
ψιλό, 30 γρ. μαργαρίνη,
ξύσμα από 2 λεμόνια, 2 κ.σ.
μπέικιν πάουντερ, 2 φύλλα
σφολιάτας, 50 γρ. ζάχαρη
άχνη, 50 γρ. καρύδα, τριμμένη, ½ κ.γ. κανέλα σκόνη

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190° C στον αέρα.
Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και
βάζουμε το γάλα καρύδας και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.
Στην συνέχεια προσθέτουμε τη βανίλια και το σιμιγδάλι λίγο λίγο. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός συνέχεια μέχρι να δέσει η κρέμα, προσέχοντας να μην μας
κολλήσει. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε
τη μαργαρίνη και το ξύσμα από τα λεμόνια, το μπέικιν
πάουντερ και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να
λιώσει η μαργαρίνη. Σε ένα αντικολλητικό ταψάκι
20x30 εκ. στρώνουμε το 1 φύλλο της σφολιάτας.
Απλώνουμε την κρέμα και καπακώνουμε με το 2ο φύλλο
σφολιάτας. Γυρίζουμε τις άκρες με τα δάχτυλα γύρω
γύρω να κλείσει καλά η σφολιάτα. Ψήνουμε για 30-40
λεπτά μέχρι να πάρει το γλυκό μας ένα χρυσαφένιο
χρώμα. Αφαιρούμε από τον φούρνο και αφήνουμε να
κρυώσει λίγο για 5 λεπτά. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη, την τριμμένη καρύδα και την κανέλα και πασπαλίζουμε την μπουγάτσα. Σερβίρουμε
ζεστή.
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ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 786 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΗΡΞΕΝ Η
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ,
ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΝ ΚΑΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ
Ανελύθησαν φλέγοντα
προβλήματα της τάξεως
των Στρατιωτικών

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,
όμως αυτός που δεν
αγωνίζεται
ήδη έχει χάσει
Μπέρτολτ Μπρεχτ,
1898-1956,
Γερμανός
συγγραφέας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ Πολεμιδιων - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
1-10
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιων - Θ.Ο.Ι Πύργου
1-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας – Α&Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
3-6
.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
1-1
F.C. INTERNATIONAL - Κ&Ε Τραχωνίου
2-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - Θ.Ο.Ι Πισσουρίου
1-1
ΠΑΕ Λόφου - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς
5-0
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
1-5
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
Πέμπτη 23.11.2017 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - Α.Ε. Τραχωνίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Παρασκευή 24.11.2017
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασογειας - Θ.Ο.Ι. Πύργου 7.00 μ.μ.
Κ & Ε Τραχωνίου - Π& Σ Ζακακίου
7.00 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - F.C. INTERNATIONAL7.30 μ.μ.
Σάββατο 25.11.2017 και ώρα 2.30 μ.μ
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - ΑΕΚ Πολεμιδιών
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΠΑΕ Λόφου
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
Κυριακή 26.11.2017 και ωρα 11.00 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 25 – 26 Νοεμβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα
της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25 – 26/11/17
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Σάββατο
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Παρασκευή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Παρασκευή

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

2-4
Δευτέρα

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0-2

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

3-2

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΕΝΗ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017 έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
1-4
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
3-1
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου
4-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 3 - 0
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
0-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
0-2
ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 3 - 1
Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
4-1
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 3 - 2
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ΜΕΤΡΗΣΕ Η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΛΠΑΖΕΙ Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ
ΛΥΓΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΑ Η ΜΕΑΠ

Ν

έα νίκη για τον Ονήσιλλο που εξακολουθεί να φιγουράρει στην
κορυφή. Τον ακολουθεί από απόσταση
βολής η ΜΕΑΠ που κατάφερε να κάμψει
την αντίσταση της ΑΠΕΑ που έμεινε
αρκετά πίσω από τον πρωτοπόρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Ο ΑΠΟΕΛ πήρε την ουσία και η ΟΜΟΝΟΙΑ στοιχεία
αυτοπεποίθησης

• Ώριμη και αποτελεσματική η ΑΕΚ κινείται πλέον
σε άλλα επίπεδα

• Οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, πρόσω ολοταχώς
η ΑΕΛ

• Καμπανάκι για ΕΡΜΗ, ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΛΚΗ
και ΕΘΝΙΚΟ Αχνας

• ΑΝΟ: Επαγγελματική νίκη που την εδραιώνει ως
σοβαρό μνηστήρα

• Στον ΑΡΗ τάχουν με την αστοχία, χαμογέλασε
η νίκη στον «Τακτακαλά»

Μ

ε το βλέμμα στραμμένο στον
Ευρωπαϊκό αγώνα με τη ΡΕΑΛ, ο
ΑΠΟΕΛ με παιχνίδι ουσίας και υψηλής
τεχνικής σε κρίσιμα διαστήματα, πήρε
το ντέρμπυ των αιωνίων. Η ΟΜΟΝΟΙΑ
δημιούργησε περισσότερες τελικές προσπάθειες, πάλεψε αλλά για να κερδίσει
τον ΑΠΟΕΛ χρειαζόνταν το κάτι περισσότερο που δεν το είχε. Ωστόσο, η εμφάνιση των «Πρασίνων» απέναντι στον
μεγαλο αντίπαλο τους, θεωρείται καλή
που τους δίνει δύναμη και κουράγιο για
τη συνέχεια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΕΚ έδειξε ότι ξέρει πλέον να καθαρίζει σχετικά εύκολα τα παιχνίδια με τους
«μικρομεσαίους». Απέναντι στην Άχνα
ήταν αφεντικό από την αρχή μέχρι το
τέλος. Ο Εθνικός, παρά την αλλαγή προπονητή, δεν μπόρεσε να δείξει στοιχεία
ανάκαμψης. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες ήττες, συνολικά 11.
4η συνεχής νίκη για την ΑΕΛ στέλλοντας
μηνύματα προς τους πρωτοπόρους.
Στον αντίποδα η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ αν δεν
βρει το φάρμακο για ανασυγκρότηση

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Α

ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΗΤΤΕΣ
ΓΙΑ ΚΟΥΡΡΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ

να πάρει το ζητούμενο. Ντεπούτο με
ήττα για τον Γκόραν Μιλόγιεβιτς που
έστειλε αισιόδοξα μηνύματα με την καλή
παρουσία στο Β’ ημίχρονο.

Το πρόσωπο
ΓΚΑΓΙΑΣ ΖΑΧΙΝΤ
Με στοιχεία
υψηλής
δεξιοτεχνίας
πέτυχε δύο
εκπληκτικά
τέρματα οδηγώντας τον
ΑΠΟΕΛ σε
καίριας
σημασίας
νίκη. Όλα δείχνουν πως η απόκτηση
του αποδεικνύεται λίρα εκατό για
την ομάδα του Γιώργου Δώνη.

Την πρώτη εκτός έδρα του νίκη πέτυχε ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που μαζί με την ΑΝΟ διατηρεί το αήττητο του. Αιχμή του δόρατος της ομάδας του Σ. Αυγουστή η επίθεση. Η Αλκή πάλεψε αλλά υπέκυψε
φυσιολογικά στην ανωτερότητα της
Λεμεσιανής ομάδας.
Σημαντική νίκη πέτυχε η Πάφος με αντίπαλο τη Δόξα που την ανεβάζει σε
αξιοζήλευτη βαθμολογική θέση.

σύντομα, θα περιέλθει σε επίκινδυνες
κακοτοπιές.
Άλλη μια επαγγελματική νίκη για την
Ανόρθωση που πάτησε τον Ερμή στο
ΓΣΖ. Μπορεί να μην εντυπωσίασε η
«Κυρία» αλλά βρήκε και πάλι τον τρόπο

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

πρόσμενες ήττες δέχθηκαν ο
Κούρρης και η ΔΟΞΑ. Ωστόσο, οι
απώλειες τους μετριάζονται από την
ισοπαλία της πρωτοπόρου ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Ψευδά, η οποία παραμένει η μόνη αήττητη ομάδα. Τεράστιας βαθμολογικής
σημασίας τρίποντα για Φρέναρος και
Κόρνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο ΑΠΟΕΛ μετά από ταλαντεύσεις αρκετών εβδομάδων επανηύρε
τον καλο εαυτό του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος.
Ανόρθωση, Απόλλων και ΑΕΚ απέδειξαν ότι παραμένουν αξιόμαχοι
υποψήφιοι για τον τίτλο, τους οποίους προσπαθεί να μιμηθεί η
ΑΕΛ.
Το καμπανάκι κτύπησε ήδη για τους Ερμή, Εθνικό, Άρη και Νέα
Σαλαμίνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάφος FC - Δόξα
Ντεούλ 84’

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΟΝΤΑΨΕ Η ΟΜΟΝΟΙΑ
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΟΘΕΛΛΟ

Σ

κόνταψε η πρωτοπόρος ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου παραχωρώντας ισοπαλία, εντός έδρας
μάλιστα, στον Διγενή Ορόκλινης.
Ο φιλόδοξος Οθέλλος έχασε στην
Αγ. Νάπα, ανεβαίνουν φορτσάτες
οι φιλόδοξες ομάδες ΑΣΙΛ και
Αναγέννηση. Παραμένουν χωρίς
νίκη Χαλκάνωρας και Άσσια.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
19:00
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 19:00
ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΑΠΑΣ
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
14:30 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
14:30 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
14:30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
14:30 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜ.
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ
14:30 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• Ρητή δέσμευση των 28 για προώθηση της κοινωνικής Ευρώπης

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Διακήρυξη Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων [ΕΠΚΔ]
Που σκοπεύει. Στις 17 Νοεμβρίου 2017 οι ηγέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας προέβησαν στην επίσημη διακήρυξη του
ΕΠΚΔ στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα, τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη.
Ποιοι συμμετείχαν. Οι 25 από τους 28 ηγέτες
(Κύπρος, Φιλανδία και Γερμανία εκπροσωπήθηκαν
σε διπλωματικό επίπεδο), οι τριτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις και τα συνδικάτα (ΕΟΚΕ), η κοινωνία των πολιτών και άλλοι.
Απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών. Η υιοθέτηση του ΕΠΚΔ αποτελεί απάντηση στους
φόβους και την αγωνία της κοινωνίας των πολιτών που τα τελευταία πολλά χρόνια έχουν χάσει
την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ, μετά την κρίση της
ευρωζώνης και τη μεταναστευτική κρίση.
Επίκεντρο ο άνθρωπος – εργαζόμενος. Ο ΕΠΚΔ
χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: “Ίσες ευκαιρίες και
πρόσβαση στην αγορά εργασίας”, “δίκαιες συνθήκες εργασίας” και “Κοινωνική προστασία και
ένταξη. Εξαιρετικής σημασίας, είναι τα άρθρα
5,6,8,14 και 15, για τις συμβάσεις εργασίας, τους
μισθούς, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις
συντάξεις και το ελάχιστο εισόδημα.
Κέρδος για όλους τους συντελεστές παραγωγής.
Ενισχύονται οι καινοτόμες μορφές εργασίας που
εξασφαλίζουν την ποιότητα των συνθηκών εργασίας, ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα και η
αυτοαπασχόληση, διευκολύνεται η επαγγελματική κινητικότητα. Οι σχέσεις εργασίας που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας αποτρέπονται, απαγορεύοντας την κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων και κάθε περίοδος δοκιμασίας
πρέπει να είναι εύλογης διάρκειας.
Αξιοπρεπείς μισθοί για όλους. Οι εργαζόμενοι
έχουν το δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς που παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Πρέπει να
εξασφαλίζεται επαρκής ελάχιστος μισθός κατά
τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του εργαζομένου και της οικογένειάς του υπό το πρίσμα των
εθνικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση στην
απασχόληση και τα κίνητρα για αναζήτηση εργασίας.
Η φτώχεια στην εργασία πρέπει να αποτρέπεται. Όλοι οι μισθοί καθορίζονται κατά τρόπο διαφανή και προβλέψιμο σύμφωνα με τις εθνικές
πρακτικές και με σεβασμό της αυτονομίας των
κοινωνικών εταίρων.
Επαρκές ΕΕΕ. Όλοι οι πολίτες που δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους έχουν το δικαίωμα σε επαρκείς
παροχές ελάχιστου εισοδήματος που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή σε όλα τα στάδια της ζωής
και αποτελεσματική πρόσβαση στα αγαθά και τις
υπηρεσίες. Για όσους μπορούν να εργαστούν, τα
οφέλη του ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει να
συνδυάζονται με κίνητρα για επανενσωμάτωση
στην αγορά εργασίας.
Συντάξεις και εισοδήματα πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι κατά τη συνταξιοδότηση έχουν δικαίωμα σύνταξης ανάλογα με
τις εισφορές τους και εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να
έχουν ίσες ευκαιρίες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Όλοι κατά την περίοδο του
γήρατος έχουν το δικαίωμα σε πόρους που εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Η

Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων [ΕΠΚΔ] στο Γκέτεμπορκ της
Σουηδίας από τους 28 ηγέτες της
Ε.Ε,
υπογραμμίζει την κοινή
δέσμευση τους να στηρίξουν και να
προωθήσουν τις 20 αρχές και
δικαιώματα που κατοχυρώνονται
στον πυλώνα. Ρητά αναφέρεται
πως οι κοινωνικοί εταίροι “ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται
και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε θέματα που τους αφορούν, τηρώντας ταυτόχρονα την
αυτονομία τους και το δικαίωμα
συλλογικής δράσης. Κατά περίπτωση, οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων υλοποιούνται σε επίπεδο
Ένωσης και των κρατών μελών
της”. Διευκρινίζει δε ότι “οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους
έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να ζητούν εγκαίρως δια-

πρέπει να αποτελέσει το πρώτο
από πολλά βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση.»
Ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου πρωθυπουργός της
Σουηδίας, κ. Stefan Löfven, προσέθεσε: «Σκοπός της κοινωνικής

• Με την κοινωνική σύνοδο κορυφής οι ηγέτες των 28
δεσμεύθηκαν με σαφή τρόπο να θέσουν το συμφέρον
των πολιτών στο επίκεντρο της ατζέντας της ΕΕ
βουλεύσεις σχετικά με θέματα που
σχετίζονται με αυτά, ιδίως όσον
αφορά τη μεταβίβαση, την αναδιάρθρωση και τη συγχώνευση
επιχειρήσεων καθώς και τις ομαδικές απολύσεις”.
«Με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
δείχνουμε την κοινή μας δέσμευση
να προστατεύουμε και να προάγουμε τα δικαιώματα σε ισότητα,
δικαιοσύνη και ευκαιρίες, τα οποία
όλοι πρεσβεύουμε και τα οποία
πρέπει να διασφαλίζονται για
όλους τους πολίτες, τόνισε ο πρόεδρος της «Κομισιόν» Τζακ Κλον
Γιούνγκερ. Και αυτό, πρόσθεσε,

συνόδου κορυφής είναι να φέρει
πραγματικές βελτιώσεις στην
καθημερινότητα των ανθρώπων.
Στο πώς εξασφαλίζουμε την πρόσβαση των ανθρώπων στην αγορά
εργασίας, στο πώς εξασφαλίζουμε
δίκαιες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες σε
όλα τα κράτη μέλη και στο πώς
βοηθάμε τους ανθρώπους στη
μετάβασή τους στις νέες δουλειές
του μέλλοντος».

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η κοινωνική σύνοδος κορυφής επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες ευκαιρίες και να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις για τις αγορές εργασίας και τα σημερινά και μελλοντικά συστήματα πρόνοιας. Η σύνοδος κορυφής αποτελεί
σημαντικό ορόσημο στην ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τον Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση. Ο πυλώνας και η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης
στο σύνολό της, αποτελεί κοινή υπόθεση και ευθύνη που ξεκινά από το
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τον καίριο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Επομένως, τώρα
είναι η στιγμή, σεβόμενοι πλήρως και ενστερνιζόμενοι τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, να κάνουμε τις
δεσμεύσεις μας πράξη, τονίσθηκε.

Ενισχύεται ο διεθνής ρόλος της ΣΕΚ στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι

Ο

ρόλος της ΣΕΚ στα διεθνή δρώμενα του νευραλγικού τομέα
της ναυτιλίας ενισχύεται περαιτέρω με την εκλογή του γενικού
γραμματέα της Ομοσπονδίας
Μεταφορών, ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ,

√ Η ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ
συμμετέχει στο 8μελές
προεδρείο της Επιτροπής
Έγκρισης και Επιτήρησης
Συλλογικών Συμβάσεων της ITF
Παντελή Σταύρου (φωτό) στην
οκταμελή Επιτροπή Έγκρισης και
Επιτήρησης Συλλογικών Συμβάσεων για τους ναυτικούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Μεταφορών (ITF) . Η εκλογή το κ.
Σταύρου που αποτελεί τιμή για το
κίνημα της ΣΕΚ και την Κύπρο
ευρύτερα, έγινε την περασμένη

www.sek.org.cy,

Πέμπτη στο πλαίσιο της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ITF στο Λονδίνο.
Η θετική αυτή εξέλιξη προσδίδει ακόμη περισσότερη
αίγλη και σημαντικότητα στο
έργο που επιτελεί η
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
προς όφελος των
ναυτικών
που
εργοδοτούνται
στα πλοία με τα
οποία
η ΙΤF
υπογράφει
συλλογικές
συμβάσεις. Παράλληλα, εδραιώνει
ακόμη περισσότερο τη δυναμική
και επιρροή της ΟΜΕΠΕΓΕ -ΣΕΚ
στους μηχανισμούς της ITF, της
κατεξοχήν
συνδικλαλιστικής
οργάνωσης που κατοχυρώνει τα
δικαιώματα των ναυτικών παγκοσμίως.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Η Επιτροπή Έγκρισης και Επιτήρησης Συλλογικών Συμβάσεων για τους ναυτικούς
αποτελείται από τον πρόεδρο
της ITF Ππάττι Γκρέμλινγκ,
τον πρόεδρο του ναυτιλιακού
τμήματος Ντέιβιτ Χέιντελ και τη γενική
συντονίστρια του
ναυτικού και λιμενεργατικού τμήματος Τζακελίν
Σμιθ και άλλων
πέντε
μελών
μεταξύ
των
οποίων και ο γ.γ της ΟΜΕΠΕΓΕ
–ΣΕΚ.
Η Επιτροπή αυτή εγκρίνει τις συλλογικές συμβάσεις των ναυτικών
και έχει την ευθύνη επιθεώρησης
της εφαρμογής των εκάστοτε
πολιτικών που αποφασίζει η ITF
και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας,
ILO, που εδρεύει στη Γενεύη.

www.oho-sek.org.cy

