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Συντονισμένη δράση ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση

Εύσημα στην ΑνΑΔ
για τα προγράμματα αποφοίτων

εντείνει τη συγκροτημένη προσπάθεια για ελαχιστοποίηση
ΗΣΕΚ
συμπεριφορών που θίγουν την αξιοπρέπεια του προσωπικού στους

9

στους 10 ανέργους, εξακολουθούν να απασχολούνται και μετά
την λήξη των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι
η συμμετοχή τους βελτίωσε τις προοπτικές απασχόλησης τους.

εργασιακούς χώρους. Προωθεί συντονισμένες δράσεις για να εξαλειφθούν τα κάθε λογής απαράδεκτα φαινόμενα στους χώρους εργασίας
τα οποία αυξάνονται, προσλαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις.
Σελ. 9

• Η ΣΕΚ πολιτεύεται με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες θέσεις

Σταθερά και μελετημένα βήματα
ομαλοποίησης της αγοράς εργασίας

Σελ. 8

Σ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ – (ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων της ΣΕΚ, θα διοργανώσει
σειρά επαρχιακών εκδηλώσεων με
θέμα «Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ και η
Κοινωνική Πολιτική του κράτους»
Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα
6:00 μ.μ στο οίκημα της ΣΕΚ στο
Στρόβολο, στην οποία έχουν προσκληθεί να παραστούν ο Υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης και η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Την εκδήλωση θα
προσφωνήσει ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
Η εκδήλωση θα συνοδεύεται με τσάι,
καφέ και πλούσια εδέσματα. Με το
πέρας των παρεμβάσεων θα ακολουθήσει τόμπολα με πλούσια
δώρα.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2974
TIMH 0.70€

τις κορυφαίες προτεραιότητες της
ΣΕΚ στην παρούσα περίοδο εντάσσεται η ομαλοποίηση της αγοράς
εργασίας η οποία δέχθηκε καίρια
πλήγματα μεσούσης της οικονομικής
κρίσης. Για υλοποίηση του στόχου
αυτού, η ΣΕΚ προωθεί με μελετημένα
και προσεκτικά βήματα πολιτικές και
πρακτικές που θα φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα προς όφελος
των εργαζομένων, της οικονομίας και
γενικότερα της κοινωνίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρούνται μείζονος σημασίας τα νομοθετήματα για την αδήλωτη εργασία και την
ενιαία υπηρεσία επιθεωρήσεων,
δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, σε συνέντευξη
του στην «Αλήθεια της Κυριακής»
Παράλληλα, σημείωσε, συνεχίζουμε
την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη πολιτική για σταδιακή επαναφορά μισθών
και ωφελημάτων στα πρό της κρίσης
επίπεδα.
Για το 2017 στις πλείστες συμβάσεις
που έχουν ανανεωθεί, έχουμε πετύχει.
Άρα κερδίζουμε σιγά – σιγά το στοίχημα των μισθολογικών αυξήσεων τόσο
στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό
τομέα, γεγονός που υποδηλοί ότι η
αγορά εργασίας εισέρχεται σε φάση
ομαλοποίησης. Οι διεκδικήσεις μας
κινούνται μέσα στο τεκμηριωμένο

• Κερδίζουμε σιγά - σιγά το στοίχημα που αφορά
τις μισθολογικές αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα
πλαίσιο των πραγματικών αντοχών
της οικονομίας αλλά και του αναμφισβήτητου γεγονότος ότι οι εργαζόμε-

ζητήματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους και την κοινωνία. Επιγραμματικά :

Συνέντευξη του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην «Αλήθεια»
της Κυριακής με τον δημοσιογράφο Γιώργο Πυρίσιη
Σελ. 7
νοι σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο
της κρίσης. Ως εκ τούτου, πέφτει στο
κενό οποιαδήποτε κριτική για συνδικαλιστική ασυνέπεια στις διεκδικήσεις
των εργατικών αιτημάτων, υπογράμμισε ο κ. Μάτσας.
Αναφέρθηκε και στα άλλα σοβαρά

• Ώρα για γενική φορολογική μεταρρύθμιση
• Δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να
τεθεί θέμα κατώτατου μισθού
• Η ΣΕΚ δεν θα δεχθεί οποιοδήποτε
πισωγύρισμα στην υπόθεση του
Γε.Σ.Υ.

Επείγει η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας

Μ

ε ένα σύστημα εργασιακών σχέσεων που είναι
διάτρητο από διάφορες παρανομίες, (π.χ έξαρση αδήλωτης εργασίας, ασέβεια στις συλλογικές
συμβάσεις κλπ), η οικονομία δεν μπορεί να αποδώσει
τα μέγιστα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο τώρα που
άρχισαν να καταγράφονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες
όλων των κοινωνικών εταίρων για να επαναρρυθμιστεί η αγορά εργασίας στο σύνολο της.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει:• Πρώτο, να ψηφιστεί έγκαιρα από τη βουλή το
κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών ώστε να καταστεί αποτελεσματική η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, που
αποτελεί μαύρη μεγάλη κηλίδα τόσο σε βάρος της
αγοράς εργασίας όσο και σε βάρος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Δεύτερο, η εργοδοτική πλευρά να συμβάλει με την

υπεύθυνη συμπεριφορά της στην ομαλή ανανέωση
όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με ολοκλήρωση της επαναφοράς όλων των ωφελημάτων
των εργαζομένων στα προ κρίσης επίπεδα και να
παραχωρηθούν μισθολογικές αυξήσεις εκεί όπου
τεκμηριώνονται.

• Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις
συμβάλλουν στην πρόοδο της οικονομίας
• Τρίτο, να εκπονηθεί εκστρατεία περιορισμού των
ατομικών συμβολαίων εργασίας και προώθηση της
λογικής των συλλογικών συμβάσεων. Τα πολλά και
διαφορετικά ατομικά συμβόλαια εργασίας συμβάλλουν στην πολυδιάσπαση των εργαζομένων και
δημιουργούν προβλήματα διαπροσωπικών και
άλλων σχέσεων. Να τερματισθεί, επίσης, το φαινό-

μενο της αγοράς υπηρεσιών η οποία δημιουργεί ανισότητα και αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
• Τέταρτο, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση κάποιων
βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων και μέσα
από αυτή τη λογική να πολλαπλασιαστεί η καταβολή της ΑΤΑ σε όλες τις ομάδες των εργαζομένων.
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απολαμβάνουν
την αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των
μισθών τους από τη διάβρωση του πληθωρισμού. Η
ΑΤΑ λοιπόν πρέπει να είναι για όλους.
Όλα τα πιο πάνω ζητήματα έχουν τη δική τους προσθετική αξία στην προσπάθεια που η ΣΕΚ καταβάλλει για την ορθόδοξη λειτουργία της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες πρέπει
να λειτουργούν στο καλύτερο επίπεδο ώστε και η
οικονομία μέσα από συνθήκες εργασιακής ομαλότητας να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις.

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

@

E

φαλτήριο για δημιουργία της Ευρώπης που
θέλουμε, ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Η ΣΕΚ καλωσορίζει την πρόσφατη Διακήρυξη
των 28 και μαζί με την ETUC βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή

*

Ρ

έουν ξανά τα τραπεζικά δάνεια προς πολίτες
και επιχειρήσεις
Η πολιτεία να φυλάει οικονομικές … Θερμοπύλες και οι πολίτες να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά!

*

Γ
*

κρεμίζεται το οικονομικό σύστημα της Τουρκίας
με την λίρα της σε κάθετη πρώτη.
Πλησιάζει ο χρόνος και για το γκρέμισμα του
πολιτικού καθεστώτος της Άγκυρας

Α

νησυχία ύψιστου βαθμού για τη διαφθορά στην
Κύπρο εκπέμπουν οι συνεχείς εκθέσεις του Γενικου Ελεγκτή
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό για την πολιτειακή
ηγεσία, Κυβέρνηση και Βουλή

*

Τ

*

ο μέλλον των Τουκοκυπρίων είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ε.Ε
Όσο δεν το συνειδητοποιούν οι Τ/Κ, κακό του
κεφαλιού τους

Ι

σχυρός κράτος πρόνοιας και κοινός πυλώνας
εξωτερικής πολιτικής , άμυνας και ασφάλειας, ο
φάρος της Ευρώπης του αύριο.
Διαφορετικά, η πορεία προς το μέλλον θα είναι
θνησιγενής

Εμπρός για μια νέα Ευρώπη με οδηγό
τον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Ω

ς Ευρωπαίοι πολίτες, πραγματικά νοιώσαμε χαρά και αισιοδοξία για το αύριο, ακούγοντας
από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Γιούγκερ την εξαγγελία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Χαρά, γιατί για πρώτη φορά σε
ανώτατο επίπεδο στην Ε.Ε. τέθηκε
σοβαρά επί τάπητος το μέλλον της
Ευρώπης η οποία ομολογουμένως,
τα τελευταία χρόνια έχει εκτραπεί
από τον αληθινό προορισμό της
που δεν είναι άλλος από την δημιουργία μιας κοινωνικά δίκαιης
οντότητας.
Αισιοδοξία, γιατί παράλληλα με
την υιοθέτηση του Πυλώνα μπορεί
να δρομολογηθεί η κοινή εξωτερική
πολιτική και η ενιαία πολιτική
ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε που
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Κ

*

αλή παρουσία αλλά με ανώμαλη προσγείωση
για τους ευρωπαίους ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα
Ώρα να προσγειωθούν και οι Κύπριοι ποδοσφαιρόφιλοι και οι δοικήσεις των ομάδων

Η

γγικεν η ώρα για την ολοκλήρωση της αυτονομίας των δημόσιων νοσοκομείων και εφαρμογή
του Γε.Σ.Υ
Όσοι υπονομεύσουν τον ύψιστο αυτό στόχο θα
είναι υπόλογοι στην ιστορία

*

Φ
*

ωνή για να αποτραπεί επιδείνωση στην αγορά
εργασίας ελέω ψηφιοποίησης, πρόταξε η ΣΕΚ
Θέσεις πρωτοποριακές και συνάμα υπεύθυνες
για να τεθούν εγκαίρως στον κοινωνικό διάλογο

Ω

ρα πάταξης της χρονίζουσας φοροδιαφυγής
που οργιάζει στην Κύπρο
Αρκετά καταδυνάστευσε την κοινωνική συνοχή η
απληστία των φοροφυγάδων και η ανοχή του
κράτους

*

Ν

α εξαρθρωθούν πάραυτα τα κυκλώματα εκμετάλλευσης αλλοδαπών για εξασφάλιση
Κυπριακής υπηκοότητας
Το φαινόμενο αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας

*

Η

διάσωση των ελληνικών τραπεζών έγινε στην
πλάτη των φορολογουμένων ομολόγησε ο επικεφαλής του Eurogroup
Ακόμη ένος λόγος που οι Θεσμοί έχουν ευθύνη
για την κρίση χρέους στην Ελλάδα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

θα οδηγήσει στην κοινή ισχυρή
πολιτεία.
Σήμερα που ο πλανήτης βρίσκεται
πρό επικίνδυνων καταστάσεων,
όπως το μεταναστευτικό, το τρομοκρατικό και η πολιτική - γεωπολιτική αποσταθεροποίηση σε ευαίσθητες περιοχές, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στο διεθνές προσκήνιο για σκοπούς ειρήνευσης, σταθερότητας
και ασφάλειας. Όμως για να καταφέρει να παίξει αυτόν τον ρόλο θα
πρέπει πρώτα οι ίδιοι πολίτες της
να την εμπιστευθούν, να την αγαπήσουν, να την νοιώσουν δική
τους. Δυστυχώς σήμερα οι πολίτες
των κρατών – μελών στην πλειοψηφία τους, διακατέχονται, δικαίως, από ευρωσκεπτικισμό με κλονισμένη την εμπιστοσύνη του προς
τους θεσμούς. Ιδιαίτερα, οι χώρες
του Νότου που είδαν τις Βρυξέλλες

να συμπεριφέρεται περίεργα σε
κρίσιμα ζητήματα, όπως το
Κυπριακό, του τραπεζικό κούρεμα
στην Κύπρο, η κρίση χρέους στην
Ελλάδα αλλά και προβλήματα που
ταλανίζουν την Πορτογαλλία και
την Ισπανία. Όλα αυτά, σε συνάρτηση με το κολοσσιαίο θέμα της
αποχώρηση της Μεγάλης Βρετα-

ώρα της ομόθυμης εξαγγελίας του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για δημιουργία της
ισχυρής Ευρώπης που θα έχει ως
επίκεντρο της τον άνθρωπο και
τον εργαζόμενο και την αξιοπρέπεια του πολίτη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Αυτή η εξέλιξη

• Απαρχή για δημιουργία της Ευρώπης των ευγενών ονείρων μας
αποτελεί η διακήρυξη των «28» για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
• Ήγγιγεν η ώρα δημιουργίας της ισχυρής Ενωμένης Ευρώπης
των πολιτών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας

νίας, BREXIT, αποτελούν γεγονότα
τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν την απαρχή για χάραξη μιας
νέας πορείας της Ε.Ε ξεκινώντας
από την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του
πολίτη φθάνοντας σταδιακά στην
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τη λειτουργία μιάς ομόσπονδης πολιτείας, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται τα βασικά χαραχτηριστικά
του έθνους - κράτους.

με τη σειρά της θα προσδώσει την
απαιτούμενη δυναμική γα να προχωρήσει η λήψη απόφασης για την
οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση.

Πιστεύουμε βαθύτατα πως τούτη η

Ο ΧΡΥΣΟΣ 5ΛΟΓΟΣ
Για να γίνει ουσιωδώς αντιληπτή η σημαίνουσα αλλά και βαρύνουσα
σημασία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αρκεί να
παραθέσουμε τηλεγραφικά βασικές της πρόνοιες, κάτω από το κεφάλαιο
κοινωνική προστασία για όλους, όπως αποτυπώθηκε στις 17 Νοεμβρίου
2017 στην ειδική Σύνοδο Κορυφής στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας:
• Αποτροπή της φτώχειας και εκμετάλλευσης στην εργασία
• Σεβασμός στη συλλογική σύμβαση εργασίας
• Δικαίωμα σε επαρκείς παροχές ελάχιστου εισοδήματος για αξιοπρεπή
ζωή σε όλα τα στάδια της ζωής
• Αποτελεσματική πρόσβαση στα βασικά αγαθά και τις ουσιώδεις υπηρεσίες
• Δικαίωμα σύνταξης με εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος
Με οδηγό τα πιο πάνω, προσδοκούμεν ότι οι ηγέτες αφουγκραζόμενοι τις
έντονες ανησυχίες των πολιτών θα προχωρήσουν μπροστά με δύναμη και
σιγουριά θέτοντας τον άνθρωπο και την ειρήνη υπεράνω τον χρηματικών
κερδών και των πολυεθνικών εταιρειών, δημιουργώντας την Ευρώπη που
όλοι οραματιζόμαστε. Και τότε είναι βέβαιο πως θα βάλουμε την Ευρώπη
στην ψυχή μας, τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι νεώτεροι και ασφαλώς τα
παιδιά μας.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
Παραμόνου και 370 μαρτ., Νικολάου αρχιεπ. Θ/νικης, Φιλομένου
ιερομάρτ. 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 30/11/2017
Ανδρέου απ. πρωτοκλήτου,
Φρουμεντίου επ. Ινδίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017
Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου

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

οσίου, Ανανίου πέρσου, Αντωνιου
νέου, Θεοκλήτου
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12/2017
Αββακού πρ., Θεοφίλου, Μυρόπης
μ., Αββακούμ κυπρίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2017
Σοφονίου προφήτου, Θεοδούλου

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,

οσίου, Θεοδούλου σαλού του
κυπρ., Αγγελή νεομάρτυρος
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2017
Βαρβάρας μεγαλομ., Ιωάννου
Δαμασκηνού οσ., Σεραφίμ Φαναρίου
ΤΡΙΤΗ 5/12/2017
Σάββα του ηγιασμένου, Αναστασίου, Διογένους, Αβερκίου μαρτ.,
Νόννου οσίου

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

Ο

ποιαδήποτε μορφή βίας σωματικής,
ψυχικής ακόμη και λεκτικής δεν επιδέχεται καμίας δικαιολογίας. Δεν υπάρχει κανένα
άλλοθι που να δικαιολογεί οποιανδήποτε
ενέργεια που επιχειρεί να υπονομεύσει την
ανθρώπινη υπόσταση και ζωή.
Ποιος είναι αυτός που διανοείται να σκοτώσει, να βιάσει, να ξυλοκοπήσει, να βρίσει ή να
διαπομπέψει τον συνάνθρωπο του με ασύστολα ψεύδη αλλά και να τον πληγώσει ίσως
και με αλήθειες που πονούν;

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

Τι οδηγεί σε αυτές τις ψυχολογικά ανεπίτρεπτες και
ανισόρροπες συμπεριφορές; Ποιος μπορεί να χρήσει
τον εαυτό του, μεγάλο αφεντικό για να ορίζει την τύχη
των υπολοίπων;
Ποιος άραγε εκτρέφει την
αβυσσαλέα δίψα του αποφασίζω, διατάσσω ή κατακρεουργώ τη ψυχή ενός

√ Όντας ανίκανοι να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας και να βρούμε
λύσεις σε καθημερινά μικρά ή μεγάλα
προβλήματα, με τα συμφέροντα
να διαχέονται από παντού αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε συγκρούσεις

ανθρώπου;
Μήπως τα παιδικά βιώματα, η εκπαίδευση, η
βίαιη ρητορική των κομμάτων που προσπαθούν να επιβληθούν στους πολίτες.
Μήπως η δυναμική παρέμβαση των μέσων
μαζικής επικοινωνίας που προβάλουν σκηνές βιαιοπραγιών αναδεικνύοντας τα ζωώδη
ανθρώπινα ένστικτα;
Μήπως όσοι με αυταρχισμό εκμηδενίζουν
τις δυνατότητες δημοκρατικού διαλόγου και
συμβιβασμών με αποτέλεσμα να υποκινούν
τους πολίτες σε συγκρούσεις και σε αγώνες
για διεκδίκηση των αυτονόητων;
Όντας ανίκανοι να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας και να βρούμε λύσεις σε καθημερινά
μικρά η μεγάλα προβλήματα, με τα συμφέροντα να διαχέονται από παντού, αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε συγκρούσεις. Συγκρούσεις που επιβάλλεται να βγάλουν νικητή και
ηττημένο. Επιβάλλεται για τους περισσότερους να δικαιωθεί η φράση: Το μεγάλο ψάρι
τρώει το μικρό... Ωσάν και ο καθένας δεν
μπορεί να επιβιώσει χωρίς να κατασπαράξει
τον διπλανό του.
Κανένας δεν δίδει την ελάχιστη σημασία στην
ψυχή του ανθρώπου που αισθάνεται να πνίγεται από το άδικο… Δεν έτυχε αυτό στον
καθένα μας; Να σε πνίγει το δίκαιο και οι
άνθρωποι γύρω σου να σφυρίζουν προκλητικά, αδιάφορα. Και τότε ο θυμός που απελευθερώνεται, φορτώνει με επικίνδυνους
ρυθμούς μπορεί να αποβεί ολέθριος αν δεν
τύχει της κατάλληλης διαχείρισης. Η βία
όποια μορφή και να πάρει εκτρέφει την αντιβία και τότε ουσιαστικά εισπράττεις αυτό
που έδωσες…
Ας αναθεωρήσουμε λοιπόν καθένας τη ζωή
του και ας επιχειρήσουμε να κατανικήσουμε
τις ανθρώπινες αδυναμίες που μας αλλάζουν
και μας κάνουν σκληρούς και αδίστακτους.
Αν συνειδητοποιήσουμε πως κάθε άσχημη
αντίδραση των γύρω μας, αποτελεί ενδεχομένως το καθρέφτισμα της δικής μας συμπεριφοράς τότε η ποιότητα της ζωής μας θα βελτιωθεί.

3

Ο γ.γ της ΣΕΚ στο Τμήμα Δημοσίων Έργων

Γιατί τόση βία
γύρω μας;

Της Δέσποινας
Ησαΐα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Eνημέρωση μελών της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ
για τα κύρια εργατικά ζητήματα

Τ

α κύρια ζητήματα που απασχολούν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό
προσωπικό επεξηγήθηκαν από τις
ηγεσίες της ΣΕΚ και της ΟΕΚΔΥ σε
συγκέντρωση του προσωπικού των
κεντρικών γραφείων του Τμήματος
Δημοσίων Έργων στον Στρόβολο την
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2017.
Παρέστη ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας που ενημέρωσε
τους παρευρισκόμενους για τα κύρια
εργασιακά θέματα που απασχολούν
το συνδικαλιστικό κίνημα την περίοδο που διανύουμε όπως είναι: η
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
η συμφωνία για την επανεκκίνηση
της ΑΤΑ, η πρόταση της ΣΕΚ για τη
φορολογική μεταρρύθμιση και γενικά
για την πολιτική του κινήματος για
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
μελών της.
Για τα θέματα που απασχολούν το
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
έκανε ενημέρωση ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου η οποία περιλάμβανε τη
Συμφωνία Πλαίσιο που έγινε στις
4/1/2017 για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα
έτη 2015 - 2018 και την συμπληρωματική συμφωνία για εφαρμογή των
συμφωνηθέντων της 4ης Ιανουαρίου
2017 και για την σταδιακή μείωση
των αποκοπών με σκοπό την αποκατάσταση των μισθών. Προέβη επίσης
σε εκτενή ενημέρωση για τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας για επαναφορά των ωφελημάτων που έχουν
μειωθεί την περίοδο του μνημονίου
καθώς και για τα ωφελήματα που
βελτιώθηκαν μέχρι σήμερα.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία
δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να απαντηθούν ερωτήσεις
που είχαν, να επιλύσουν απορίες και
να υποβάλουν εισηγήσεις για θέματα
που τους απασχολούν.
Την συνέλευση οργάνωσε ο Κυριάκος

Χριστοδούλου, οργανωτικός γραμματέας του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και

Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας
– Κερύνειας.

Αιτήματα συνταξιούχων
έθεσε η ΣΕΚ στην ΣΚΤ

Οι Εξελίξεις στις Γονιδιωματικές
Επιστήμες

ιτήματα που αφορούν στους συνταξιούχους έθεσε ενώπιον της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας η ΣΕΚ. Σε
πρόσφατη επιστολή του γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα προς
τον Νικόλα Χ” Γιάννη γενικό διευθυντή Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας αναφέρεται:

Εφαρμογές στη Γεωργία, την Παραγωγή
Τροφίμων, την Πρόληψη Ασθενειών
και τις Παραδόσεις μας

Α

Σε συνέχεια του προφορικού αιτήματος μας για απαλλαγή
των δικαιούχων σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων από την καταβολή τέλους πληρωμής των διαφόρων λογαριασμών στα ταμεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, θα θέλαμε και γραπτώς να σας μεταφέρουμε
το αίτημα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους. Όπως γνωρίζετε, πολλοί συνταξιούχοι μας και ειδικά οι κάτοικοι της
υπαίθρου, δεν έχουν πρόσβαση προς την τεχνολογία για
διεκπεραίωση των διαφόρων πληρωμών τους και είναι
υποχρεωμένοι, παρά το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς
είναι και χαμηλοσυνταξιούχοι, να καταβάλουν το τέλος για
κάθε λογαριασμό που πληρώνουν.
Μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και των αρχών
του Συνεργατισμού και λαμβάνοντας υπόψη πως το κόστος
δεν θα είναι αποτρεπτικό για την Τράπεζα, σας καλούμε
όπως ικανοποιήσετε το πιο πάνω αίτημα, επιβεβαιώνοντας
ότι παραμένετε σταθεροί στις διαχρονικές αρχές του Συνεργατισμού.

Η

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου σας προσκαλεί στην Ετήσια Διάλεξη 2017
από τον Αθανάσιο Τσαυτάρη Ομότιμο Καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελλάδας Κοσμήτορα του Κολλεγίου Περρωτής της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Χαιρετισμοί:
− Νίκος Κουγιάλης, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
− Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, Πρύτανης του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, 7μ.μ.
Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης», Οδός Αθηνών,
Λεμεσός
Π.Α.: τηλ. 25002490,
e-mail:
marina.herodotou@cut.ac.cy
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Οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται
για αποφάσεις που επηρεάζουν
την αξία της περιουσίας τους

Ο

μόφωνα η Βουλή ψήφισε τον τροποποιητικό νόμο
για την ακίνητη ιδιοκτησία. Σύμφωνα με τον
νόμο, οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει
να
ενημερώνονται
επαρκώς και εγκαίρως
απο το διευθυντή του
Τμήματος κτηματολογίου και χωρομετρίας
για αποφάσεις οι
οποίες λαμβάνονται
και ενδέχεται να επηρεασουν την αξία της
ακίνητης ιδιοκτησίας
• Η βουλή ψήφισε
τους.

τον νόμο για
την ακίνητη ιδιοκτησία

Οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής, οι οποίες
προβλέπονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή δικαστική
απόφαση αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την
αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, θα γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της
ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Nωρίτερα φέτος η πληρωμή
μισθών, συντάξεων και 13ου

Μ

ετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
για σκοπούς τόνωσης της αγοράς, οι μισθοί και
οι συντάξεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, των
κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του μηνός Δεκεμβρίου 2017 θα
καταβληθούν στις 14/12/2017 και οι αντίστοιχοι
13οι μισθοί/ συντάξεις στις 27/12/2017.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ουραγός η Κύπρος στις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία

Κ

άπνισμα, παχυσαρκία και διαβήτης απειλούν τους Κυπρίους
ενώ οι δημόσιες δαπάνες για τον
ζωτικό τομέα της υγείας είναι οι
χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Έκθεση της Ε.Ε τονίζει πως η
συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα πρέπει να βελτιωθεί. Οι
συνολικές δαπάνες υγείας είναι οι
δεύτερες υψηλότερες στην Ευρώπη,
αλλά οι σχετικές δημόσιες δαπάνες
είναι οι χαμηλότερες και η γήρανση
του πληθυσμού ενδέχεται να δοκιμάσει τις αντοχές του συστήματος
στο μέλλον. Παρόλα αυτά, η γενική
κατάσταση του πληθυσμού είναι
συνολικά καλή και το προσδόκιμο
επιβίωσης, από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη,υπογραμμίζεται.
Αναλυτικά, οι δείκτες θνησιμότητας για συχνές αιτίες θανάτου,
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα
και οι μορφές καρκίνου, είναι κάτω
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο
αναφέρει ότι υπάρχει ανοδική
τάση στην επίπτωση ορισμένων
μορφών καρκίνου, και ειδικότερα
του καρκίνου του παχέος εντέρου,
του μαστού και του πνεύμονα. Η
εθνική έκθεση σημειώνει ότι παρόλο που ο καρκίνος είναι η δεύτερη
αιτία θανάτου, εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου
υπάρχουν μόνο για τον καρκίνο του
μαστού και του παχέος εντέρου.
Επιπλέον η έκθεση προειδοποιεί

• Η γενική κατάσταση
της υγείας του πληθυσμού
είναι καλή και το προσδόκιμο
επιβίωσης, από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη
ότι ο δείκτης θνησιμότητας λόγω
διαβήτη είναι επίσης πολύ πάνω
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το
κάπνισμα παραμένει σημαντικό
πρόβλημα υγείας, ενώ ανησυχητικά είναι τα αυξανόμενα ποσοστά

Εργατικό ατύχημα
σε χωράφι στο Φρέναρος

ργάτης από τη Βουλγαρία υπέστη ακρωτηριασμό
και στα δύο του χέρια ενώ εργαζόταν σε χωράφι
στο Φρέναρος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, την περασμένη Πέμπτη, 37χρονος από τη Βουλγαρία, κάτοικος
Αυγόρου εργαζόταν σε χωράφι σε περιοχή στο Φρέναρος που βρίσκεται στο δρόμο Φρενάρους – Βρυσούλλων στο Φρέναρος, ιδιοκτησίας 37χρονου από το
• Εργάτης από Βουλ- Παραλίμνι. Κάτω από
γαρία υπέστη ακρω- άγνωστες συνθήκες που
τηριασμό χεριών ενώ διερευνώνται από την
εργαζόταν σε χωράφι Αστυνομία, τα χέρια του
37χρονου
πιάστηκαν
στον άξονα γεωργικού
ελκυστήρα (τρακτέρ) με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Ο 37χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό
Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι όπου εξετάστηκε από τους επί καθήκοντι ιατρούς οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ακρωτηριάστηκαν και τα δύο του χέρια.
Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό προκειμένου να εξεταστεί από μικροχειρούργο.
Επιθεωρητές του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας
Αμμοχώστου και άνδρες του Αστυνομικού Σταθμού
Δερύνειας μετέβησαν στην σκηνή και άρχισαν έρευνες
προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από
τις οποίες σημειώθηκε το νέο εργατικό ατύχημα.

από τον δημόσιο τομέα αλλά
υπάρχουν μακρές λίστες αναμονής
για ορισμένες υπηρεσίες, λόγω
κυρίως
των
περιορισμένων
πόρων». «Πολλοί επιλέγουν να
προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα,
αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος
των υπηρεσιών που τους παρέχονται».
Σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, η έκθεση αναφέρει ότι οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των
συνολικών δαπανών υγείας, ποσο-

Σήμα κινδύνου από Ε.Ε

Κάπνισμα, παχυσαρκία και διαβήτης
απειλούν τους Κύπριους
• Την «ακτινογραφία» του κυπριακού συστήματος υγείας, δημοσιεύει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεση
της που έγινε σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών
Υγείας

παχυσαρκίας.
Σημειώνει ότι «ο συντονισμός
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι ελάχιστος». Η
έκθεση αναφέρει ότι «περίπου το
75 % του πληθυσμού καλύπτεται

Οι μισθοί και οι συντάξεις
θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων κατά τη
διάρκεια του 24ώρου των
πιο πάνω ημερομηνιών
σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.

Ε
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στό που είναι «το υψηλότερο στην
ΕΕ μετά τη Βουλγαρία».

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και
την πρωτοβάθμια φροντίδα, η
έκθεση αναφέρει πως η Κύπρος
διαθέτει «το μικρότερο ποσοστό
των δημόσιων δαπανών της για
την υγεία από κάθε άλλη χώρα της
ΕΕ από το 2004 κι εντεύθεν». Διαμηνύει δε ότι «καθώς αυξάνεται η
ζήτηση για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και άλλους παράγοντες, η
βιωσιμότητα του συστήματος θα
δοκιμαστεί κι άλλο, αν δεν δοθεί
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην
υγεία».

Η αστυνομία προειδοποιεί και συμβουλεύει:

Κίνδυνοι στους δρόμους από φθαρμένα ελαστικά
και ελαστικά με λανθασμένη πίεση αέρα

Σ

οβαρούς κινδύνους για την
ασφάλεια στους δρόμους κρύβουν τα φθαρμένα ελαστικά αλλά
και τα ελαστικά με την μη ενδειδειγμένη πίεση αέρα. Στην Κύπρο,
σχεδόν 1 στα 2 αυτοκίνητα διαπιστώνεται λάθος πίεση αέρα σε ένα
τουλάχιστον ελαστικό.
Στο 46% των επιβατικών οχημάτων, στο 42% των οχημάτων 4Χ4,
στο 39% των ημιφορτηγών και στο
47% η πίεση του αέρα στα ελαστικά είναι λανθασμένη.
Ο Επικεφαλής της Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας
Μάριος
Σταύρου
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα
ανέφερε ότι η έρευνα βασίστηκε σε
δείγμα 462 οχημάτων που εθελοντικά συμμετείχαν στους φιλικούς
ελέγχους. Από το σύνολο των οχημάτων που συμμετείχαν το 45.5%
ήταν επιβατικά οχήματα, το 18.5%
οχήματα 4Χ4, το 19.5% ημιφορτηγά
και το 16.5% ήταν φορτηγά.

• Συστήνει έλεγχο ελαστικών σε τακτική βάση
(τουλάχιστον μια φορά το μήνα)
• Κατάλληλα ελαστικά μπορούν να διαρκέσουν 40.000
ως και 80.000 χιλιόμετρα
• Τι επισημαίνει παγκύπρια έρευνα που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα από τον οργανισμό REACTION σε συνεργασία
με την Τράπεζα Κύπρου, την Αστυνομία Κύπρου (Τμήμα
Τροχαίας) και την ΛΠ Φραγκεσκίδης (MICHELIN)
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Σύμφωνα με τη REACTION η λανθασμένη πίεση στα ελαστικά συνεπάγεται ασταθές κράτημα στο

δρόμο, ιδιαίτερα στις στροφές,
αυξημένο χρόνο για να ακινητοποίησης μετά από φρενάρισμα,
μείωση αντοχής και φθορά ελαστικών, κατά πολύ αυξημένη κατανάλωση καυσίμων.
Περαιτέρω συστήνει έλεγχο ελαστικών σε τακτική βάση (τουλάχιστον
μια φορά το μήνα), όταν τα ελαστικά είναι κρύα υποδεικνύοντας ότι
όταν τα ελαστικά συντηρηθούν,
μπορούν να διαρκέσουν 40.000 έως
και 80.000 χιλιόμετρα.
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• Ιστορικές οι εξελίξεις στο Γκέτεμπορκ
για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών

ΣΕΚ: Πιο ανθρώπινου πρόσωπο
διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Η

ΣΕΚ χαιρετίζει την επίσημη διακήρυξη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λήφθηκε πρό-

σφατα στην κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που έγινε
στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, με την οποία υιοθετείται ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Σε ανακοίνωση της, η ΣΕΚ τονίζει ότι η δημιουργία
του Πυλώνα αποτελεί το εφαλτήριο για το κτίσιμο
της Κοινωνικής Ευρώπης, ενώ ανοίγει το δρόμο για
τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εργασίας, όπως εξήγησε
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζακ Κλόντ Γιούνκερ.
Η ΣΕΚ που μετέχει και ως πλήρες, ενεργό μέλος στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ETUC, 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
• Προς την ορθή
μήκη και πλάτη της
κατεύθυνση η διακήρυξη Ευρωπαϊκής Επιγια υιοθέτηση του
κράτειας.

Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών
Δικαιωμάτων

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας σε δηλώσεις του αναδεικνύει
ως εξαιρετικά ιστορικές τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και υπογραμμίζει πως, στο νέο πλαίσιο των δεδομένων που
προδιαγράφονται, κυρίαρχο μέλημα θα πρέπει να
είναι η προστασία και η κατοχύρωση των εργαζομένων, 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.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναβαθμίζει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, θα προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη
και θα κατοχυρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό μοντέλο, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Ως ΣΕΚ θα αξιοποιήσουμε το θεσμικό μας ρόλο με τη
συμμετοχή μας στα συλλογικά όργανα κοινωνικού
διαλόγου της ETUC για την πρακτική εφαρμογή των
προνοιών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα.

5

Ορόσημο για το μέλλον των πολιτών και των εργαζομένων
Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων [ΕΠΚΔ]

Η

υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελεί απάντηση στους
φόβους και την αγωνία της κοινωνίας των πολιτών που τα τελευταία πολλά χρόνια έχουν χάσει την
εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς
και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδιαίτερα μετά την βαθιά οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη και την
αδυναμία άμβλυνσης οξύτατων
προβλημάτων με αιχμή, την μεταναστευτική κρίση, το τραπεζικό
κούρεμα στην Κύπρο και το οικονομικό χρέος της Ελλάδας.
Η προώθηση του ΕΠΚΔ αποτελεί
κέρδος για τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους συντελεστές
παραγωγής. Ενισχύονται οι καινοτόμες μορφές εργασίας που εξασφαλίζουν την ποιότητα των συνθηκών εργασίας, ενθαρρύνεται η

• Κατοχύρωση αξιοπρεπών μισθών και προστασία
των εργατικών δικαιωμάτων
• Διασφάλιση ισότητας των φύλων και της συμφιλίωση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
τρόπο διαφανή και προβλέψιμο
σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές
και με σεβασμό της αυτονομίας
των κοινωνικών εταίρων.

Φιλοδοξία του Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
είναι να φέρει πραγματικές
βελτιώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων κυρίως
όσον αφορά στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας,
εξασφάλιση δίκαιων θέσεων
εργασίας και αξιοπρεπών
εργασιακών συνθηκών, στην
διευκόλυνση των πολιτών

ωφέλειας. Για όσους μπορούν να
εργαστούν, τα οφέλη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα
συνδυάζονται με κίνητρα για επανενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.
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.

Ζ.Κ. ΓΙΟΥΝΚΕΡ

για μετάβασή τους στις νέες

«Με τη διακήρυξη του ευρω-

δουλειές του μέλλοντος

παϊκού πυλώνα κοινωνικών

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
για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη.

δικαιωμάτων δείχνουμε την
κοινή μας δέσμευση να προστατεύουμε και να προάγουμε
τα δικαιώματα σε ισότητα,
δικαιοσύνη και ευκαιρίες, τα

επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση, διευκολύνεται
η
επαγγελματική κινητικότητα. Οι
σχέσεις εργασίας που οδηγούν σε
επισφαλείς συνθήκες εργασίας
αποτρέπονται, απαγορεύοντας την
κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων. Προνοεί την ύπαρξη αξιοπρεπών μισθών για όλους. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς που παρέχουν ένα
ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο. Στοχεύεται, η εξασφάλιση επαρκούς
ελάχιστου μισθού κατά τρόπο που
να ικανοποιεί τις ανάγκες του
εργαζομένου και της οικογένειάς
του υπό το πρίσμα των εθνικών
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Παράλληλα επιδιώκει την
πρόσβαση στην απασχόληση και
κίνητρα για αναζήτηση εργασίας.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Η φτώχεια στην εργασία πρέπει να
αποτρέπεται, τονίζεται, ενώ οι
μισθοί θα καθορίζονται κατά

Όλοι οι πολίτες που δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους θα έχουν το
δικαίωμα σε επαρκείς παροχές
ελάχιστου εισοδήματος που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή σε όλα
τα στάδια της ζωής και αποτελεσματική πρόσβαση στα βασικά
αγαθά και τις υπηρεσίες δημόσιας

οποία όλοι πρεσβεύουμε και τα
οποία πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους πολίτες,
τοόνισε ο πρόεδρος της Κομισιόν τζακ Κλόν Γιούνγκερ. Και
αυτό, πρέπει να αποτελέσει το
πρώτο από πολλά βήματα
προς αυτή την κατεύθυνση.»

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟ
Η Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων
[ΕΠΚΔ] στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας από τους 28 ηγέτες της Ε.Ε, υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση των 28 ηγετών της Ε.Ε 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 διαβουλεύσεις σχετικά με
θέματα που σχετίζονται με αυτά, ιδίως όσον αφορά τη μεταβίβαση,
την αναδιάρθρωση και τη συγχώνευση επιχειρήσεων καθώς και τις
ομαδικές απολύσεις”.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απόρρητη Ιρλανδική έκθεση:

Α

«Χαοτική» η προσέγγιση
του Brexit από το Λονδίνο

πόρρητη Ιρλανδική κυβερνητική έκθεση χαρακτηρίζει τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης στις
διαπραγματεύσεις για το Brexit «χαοτική και χωρίς
συνοχή».
Το έγγραφο αποκαλύφθηκε από την Ιρλανδική δημόσια τηλεόραση και περιλαμβάνει αναφορές από
κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους που καυτηριάζουν το «χάος στην κυβέρνηση των Συντηρητικών» στην πορεία προς την έξοδο από την ΕΕ.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η διάσωση των τραπεζών στην Ελλάδα έγινε
σε βάρος των φορολουμένων πολιτών

Ο

απερχόμενος πρόεδρος της
Ευρωζώνης, Γερούν Ντάισελμπλουμ, αναγνώρισε ότι στην
πλάτη των Ελλήνων πολιτών έγινε
η διάσωση των τραπεζών.
Μιλώντας πρόσφατα ενώπιον της
επιτροπής απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο απερχόμενος
πρόεδρος του Eurogroup ομολόγησε ότι η περιβόητη διάσωση των
τραπεζών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών.
«Χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα
των φορολογουμένων με λάθος
τρόπο, για να σώσουμε τις τράπεζες. Όσοι λένε πως όλα έγιναν για
τις τράπεζες, έχουν δίκιο» είπε.

Οι αναφορές αυτές έχουν υποβληθεί στο Δουβλίνο
από τις πρεσβείες της Ιρλανδίας ανά τα κράτη-μέλη
κατά την περίοδο 6-10 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων
γίνεται αναφορά στην εκτίμηση αξιωματούχου του
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι το Brexit «θα
προξενήσει μεγάλα προβλήματα για την Ιρλανδία, το
Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Δανία». Ο ίδιος ρωτούσε
πώς θα λειτουργήσει στη μετα-Brexit εποχή η μετανάστευση μεταξύ βορρά και νότου στην Ιρλανδία και
πώς θα γίνεται η διαχείριση των τελωνειακών ροών.
Ο Βρετανός δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ίαν
Φόρεστερ κατηγόρησε τους υπουργούς της κυβέρνησης της χώρας του ότι δεν έχουν κατανοήσει το πόσο
περίπλοκο θα είναι να εγκαταλείψει το Ηνωμένο
Βασίλειο την ΕΕ. Όπως σχολίασε μιλώντας με Ιρλανδούς διπλωμάτες, «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με
την ποιότητα των πολιτικών στο Γουέστμινστερ αυτή
τη στιγμή». Ο ίδιος εξέφρασε την ευχή «σταδιακά να
συνειδητοποιήσει ο κόσμος» τι σημαίνει πραγματικά
το Brexit και να δουν όλοι ότι πρόκειται για ένα
«μεγάλο λάθος».
Αποκαλύπτεται επίσης ότι σε συνάντησή που είχε με
τους Γάλλους Υπουργούς Άμυνας και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων ο Βρετανός Υπουργός Brexit Ντέιβιντ
Ντέιβις μόλις που έθιξε το θέμα της εξόδου της
χώρας του από την ΕΕ, με τους Γάλλους να χαρακτηρίζουν τις συναντήσεις «χαμένες ευκαιρίες» για τη
βρετανική πλευρά να πιέσει για έναρξη της δεύτερης
φάσης των διαπραγματεύσεων.
Τσέχος υπουργός είπε ότι λυπάται τους Βρετανούς
πρέσβεις ανά την ΕΕ «που προσπαθούν να περάσουν
ένα συμπαγές μήνυμα για το Brexit την ώρα που στην
πατρίδα τους επικρατεί πολιτική σύγχυση».

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Συνδέσμου
Μη Συλληφθέντων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59
οργανώνει την Κυριακή 3/12/2017 στον Ιερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία το καθιερωμένο ετήσιο Επαρχιακό Μνημόσυνο των Ηρώων και
των εν ειρήνη τελειωθέντων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
επαρχίας Λευκωσίας. Ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος
των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59,
Θάσος Σοφοκλέους. Μετά το πέρας του μνημοσύνου θα γίνει κατάθεση στεφάνων.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο Αρχιμανδρίτης του Ι.
Ν. Παναγίας Φανερωμένης κ. Βενέδικτος.
Μετά την κατάθεση στεφάνων θα ακολουθήσει
ρόφημα στο ζαχαροπλαστείο ‘’ΤΡΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ’’ που
βρίσκεται παρά την εκκλησία.
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Η κυνική ομολογία του Γερούν
Ντάισελμπλουμ προήλθε μετά από
ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκο
Χουντή, αν συμφωνεί με τον Όλι
Ρεν ότι τα προγράμματα στήριξης
στην Ελλάδα ήταν για να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και
το ευρώ.
Βέβαια ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν
έγινε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
πολλά κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και διαβεβαίωσε
ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί
στο μέλλον χάρη στην υπό δημιουργία Τραπεζιτική Ένωση.

• Οι αλήθειες του Γερούν για το
ποιος πλήρωσε το «μάρμαρο»
των τραπεζών, έστω με καθυστέρηση.
Ενα άλλο θέμα επί του οποίου
αναφέρθηκε εκτενώς, αλλά όχι όσο

√ Έφυγε …. πυροβολώντας
τους θεσμούς ο πρόεδρος
της Ευρωζώνης, Γερούν
Ντάισελμπλουμ
θα έπρεπε ο Γ. Ντάισελμπλουμ
ήταν το ελληνικό δημόσιο χρέος.
Μίλησε για τον περίφημο «γαλλικό
μηχανισμό», που συνδέει την αποπληρωμή του χρέους με ρήτρα
ανάπτυξης και είπε ότι βρίσκεται

καθ' οδόν και ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα τεχνική επεξεργασία. Κατά τον Ολλανδό, το εν λόγω
σχέδιο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο την επόμενη
10ετία σε περιπτώσεις απρόβλεπτων, όπως είπε, καταστάσεων
στον οικονομικό τομέα. Με άλλα
λόγια θα επιμηκύνεται η αποπληρωμή των δανείων που χορηγήθηκαν σ' ένα κράτος-μέλος το οποίο
έχει ενταχθεί σε Μνημόνιο.

ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο Γ. Ντάισελμπλουμ φρόντισε να μην επεκταθεί σε άλλα μέτρα, εκτός του
«γαλλικού μηχανισμού», που θεωρούνται απαραίτητα για τη βιωσιμότητα του χρέους ενώ απέδωσε την είσοδο της Ελλάδας στη σήραγγα της
κρίσης, στους μισθούς των πολιτών της. Από την ένταξη της χώρας στο
ευρώ, είπε, οι μισθοί των Ελλήνων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 30% μέχρι το
2009 που άρχισε η κρίση. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό αύξησης
μισθών στην Ε.Ε., παρατήρησε ο Γ. Ντάισελμπλουμ, για τον οποίον «αυτό
οδήγησε την Ελλάδα σε αδιέξοδο με την εμφάνιση της κρίσης». Τώρα
βέβαια, πρόσθεσε, η απόκλιση αυτή διορθώθηκε.
Για τις συλλογικές συμβάσεις που πάγωσαν έπειτα από απόφαση που
ελήφθη κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Προγράμματος με το πρόσχημα
της διόρθωσης των «μεγάλων μισθών», ο Ολλανδός καθησύχασε ότι θα
επανέλθουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΗΠΑ: ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΕΓΙΝΑΝ … ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΟΙ

Κ

αλοχρονιά για τους πλουσιότερους άνθρωποι στην Αμερική,
καθώς η περιουσία τους ενισχύθηκε σχεδόν κατά 18%. Το χαμηλότερο επίπεδο περιουσίας για να μπει
κάποιος στη «λίστα των 400
πλουσιότερων Αμερικανών του
Forbes» είναι σήμερα το επίπεδο
των 2 δισ. δολαρίων, από 1,7 δισ.
δολάρια πριν από ένα χρόνο. Η
συνολική περιουσία των 400 ανήλθε στα 2,7 τρισ. δολάρια, από 2,4
τρισ. δολάρια, και η μέση περιουσία αυξήθηκε στα 6,7 δισ. δολάρια,
από 6 δισ. δολάρια.
Ακόμη και σε αυτά τα νέα υψηλά
επίπεδα, οι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους
κλάδους από τις τηλεπικοινωνίες,
μέχρι την αλιεία. Υπήρξαν 22 νεοεισερχόμενοι στη λίστα, εκ των
οποίων οι 14 ήταν αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες.
Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων: ο
συνιδρυτής της Arizona, εταιρείας
παραγωγής παγωμένου τσαγιού,
Don Vultaggio, ο συνιδρυτής της
Netflix Reed Hastings, ο Tito
Beveridge, δημιουργός της Tito’s
Handmade Vodka, ο Chuck
Bundrant, η εταιρεία του οποίου,
Trident Seafoods, προμηθεύει με
ψάρια επιχειρήσεις όπως η
McDonald’s και η Burger King και ο
Rocco Commisso, ιδρυτής της εταιρείας καλωδιακής τηλεόρασης και
ευρυζωνικής Mediacom και ιδιοκτήτης του New York Cosmos, ενός
συλλόγου
ποδοσφαίρου
που

• Αύξησαν την περιουσία τους κατά 18% οι κροίσοι με εισόδημα
πέραν των δύο δισσεκατομυρίων ευρώ
• Τα περισσότερα χρήματα κέρδισε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
κοινωνικής διχτύωσης Facebook
εδρεύει στο Μπρούκλιν.
Κάθε ένας δισεκατομμυριούχος
στις πρώτες 10 θέσεις έγινε τουλάχιστον κατά 1 δισ. δολάρια
πλουσιότερος από το προηγούμενο
έτος. Ο πλουσιότερος Αμερικανός
ήταν για 24ο συνεχόμενο χρόνο ο
Bill Gates, ο οποίος τώρα έχει περιουσία 89 δισ. δολαρίων, αυξημένη
κατά 8 δισ. δολάρια συγκριτικά με
ένα χρόνο πριν. Ο Jeff Bezos της
Amazon, του οποίου η περιουσία
αυξήθηκε κατά 14,5 δισ. δολάρια
τον προηγούμενο χρόνο, διατηρεί
τη δεύτερη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά με περιουσία ύψους 81,5
δισ. δολαρίων, ενώ ο Warren Buffett
διατηρεί επίσης την τρίτη θέση. Η

περιουσία του αυξήθηκε κατά 12,5
δισ. δολάρια, παρά το γεγονός ότι
δώρισε περισσότερες από 3 δισ.
δολ. μετοχές της BerkshireHathaway τον Ιούλιο. Εκείνος που
κέρδισε περισσότερα χρήματα
ήταν ο Mark Zuckerberg της
Facebook. Η περιουσία του πραγματοποίησε άλμα κατά 15,5 δισ.
δολάρια, αλλά σε μια «τρελή» χρονιά σαν αυτή, είναι θετικό που
κατάφερε να διατηρήσει την
τέταρτη θέση.
Η ισχυρή χρηματιστηριακή αγορά
ήταν ο κύριος λόγος για αυτό το
παραγωγικότατο έτος που έσπασε
κάθε προηγούμενη επίδοση.
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Οι κινέζοι πολίτες υποκλίνονται
μπροστά στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τ

εράστιο ενδιαφέρον δείχνουν χιλιάδες
Κινέζοι πολίτες, επιστήμονες και άλλοι
για την έκθεση αρχαίων ελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων στο Πεκίνο, η οποία
προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον.
Πρόκειται για το κινεζικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (CSTM) στο
Πεκίνο, στο οποίο οι σημερινοί πολίτες της
χώρας αυτής παίρνουν μια μεγάλη αίσθηση
του καινοτόμου Ελληνικού μυαλού, εν μέσω
των αυξανόμενων διμερών δεσμών της
Ελλάδος με την Κίνα.
Από το αντίγραφο του μηχανισμού των
Αντικυθήρων (μηχανικός αναλογικός υπολογιστής), με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες
υπολόγιζαν με ακρίβεια τη θέση του ήλιου,
του φεγγαριού και ενδεχομένως των πλα-

√ Τρομερά εντυπωσιασμένοι από
την έκθεση αρχαίων Ελληνικών
επιτευγμάτων στο Πεκίνο την οποίαν
επισκέπτονται κατά μυριάδες

νητών στον ουρανό, τα «ρομπότ» που μπορούν να περπατούν και να «γεμίζουν»
κρασί αυτόματα και πολλά άλλα, οι Έλληνες του αρχαίου κόσμου γοητεύουν ακόμη
και σήμερα μια άκρως απαιτητική κοινωνία
όπως είναι η κινεζική.
Ειδικά το αλληλεπιδραστικό μοντέλο του
Μηχανισμού των Αντικυθήρων, ενός αρχαίου ελληνικού αναλογικού υπολογιστή που
χρονολογείται από τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ.
που αποτελεί το κύριο έκθεμα συγκεντρώνει
τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών ως το
τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Η
εκδήλωση ονομάζεται «ΕΥΡΗΚΑ»! και είναι
μια έκθεση της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνολογίας, η οποία
εγκαινιάστηκε επίσημα στο Μουσείο στις 3
Νοεμβρίου 2017.
Η έκθεση διοργανώνεται από κοινού από το
Μουσείο του Πεκίνου και το Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα. Συνολικά, εμφανίζονται 53 μοντέλα αρχαίων κατασκευών τα
οποία θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 7
Μαρτίου 2018. Οι χιλιάδες Κινέζοι επισκέπτες του μουσείου θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πρωτοποριακές ελληνικές εφευρέσεις, οι οποίες είναι γνωστές και στην
μακρινή Κίνα. Η έκθεση παρουσιάζει ένα
ευρύ επιστημονικό φάσμα,
από τον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων
έργων, τις μετρήσεις του
χώρου και του χρόνου, τη
μηχανολογία, την αυτοματοποίηση, την αστρονομία, τη ναυπηγική βιομηχανία μέχρι την τεχνολογία, τις τέχνες και τον
αθλητισμό, την στρατιωτική τεχνολογία και τις

τηλεπικοινωνίες.
Οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται καθημερινά από τα εκθέματα που ενσωματώνουν
την αρχαία ελληνική καινοτομία και σοφία.
Πολλοί Κινέζοι μάλιστα μέσω του
smartphone παρουσιάζουν τα εκθέματα
στους υποστηρικτές των κοινωνικών
μέσων άλλων περιοχών της Κίνας. «Αυτή
είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται
τόσα πολλά αντικείμενα σε διάφορα θέματα», ανέφερε ο Παύλος Φίρος, ιδρυτής του
Μουσείου Ηρακλειδών, στην κινεζική εφημερίδα People’s Daily.
Ο ίδιος τόνισε ότι παρόλο που Κίνα και
Ελλάδα ευρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση,
και οι δύο πολιτισμοί ενθαρρύνουν τις καινοτομίες και καλλιεργούν νέες ιδέες. Ο κ.
Φίρος τόνισε ότι προσβλέπει σε περαιτέρω
συνεργασία με το κινεζικό Μουσείο για την
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των
επιτευγμάτων και την ενίσχυση της φιλίας
μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών. Σύμφωνα
με τον Γιν Χάο, επιμελητή του Μουσείου
καινοτομίας του Πεκίνου οι εκθέσεις αποτελούν αποκορύφωμα για την εφαρμογή της
φιλόδοξης πρωτοβουλίας της Κίνας «Δρόμος του Μεταξιού», ενώ μίλησε για μια καλή
αρχή στην συνεργασία μεταξύ Κινέζων και
Ελλήνων.
Η Ελισάβετ Φωτιάδου, σύμβουλος του
υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα, δήλωσε
ότι ξεκίνησε εποικοδομητικά η αμοιβαία
συνεργασία στους τομείς της αποκατάστασης των τεχνολογικών επιτευγμάτων, του
δράματος, της κινηματογραφικής τέχνης,
των βιβλίων και της μετάφρασης. Η ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών ήταν
σύμφωνη με τους διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών
που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ τους, ανέφερε η ίδια.

Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων
που έτρεφε τα σοφά μυαλά

Σ

ε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι σύγχρονοι διατροφολόγοι σχετικά με τα οφέλη ενός
πλουσιοπάροχου πρωινού, οι
αρχαίοι Έλληνες, ξεκινούσαν τη
μέρα τους με ένα πολύ λιτό γεύμα,
το οποίο περιελάμβανε λίγο κριθαρένιο ψωμί, βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί, μαζί με ελιές και σύκα.
Ένα επίσης σύνηθες πρωινό ήταν
ο «κυκεώνας», ένα ρόφημα από
βρασμένο κριθάρι, αρωματισμένο
με μέντα ή θυμάρι, που πίστευαν
ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Το
μεσημέρι συνήθιζαν να τρώνε
ψάρια, όπως τσιπούρες, μπαρμπούνια, σαρδέλες και χέλια,
όσπρια και κυρίως φακές, φασόλια, ρεβίθια, μπιζέλια και κουκιά,
ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς
καρπούς και φρούτα. Μια ακόμα
αντίθεση με τη σημερινή εποχή
παρατηρείται και σε ό,τι αφορά το
δείπνο, καθώς αν και σήμερα οι
γιατροί συμβουλεύουν να είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, οι πρόγονοί μας το

√ Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το
ελαιόλαδο, το οποίο θεωρούσαν δώρο
της θεάς Αθηνάς στην πόλη τους
√ Σε κάθε περίπτωση οι αρχαίοι ήταν
λιτοδίαιτοι. Κατανάλωναν μεγάλη
ποικιλία τροφών, αλλά σε πολύ μικρές
ποσότητες, καθώς θεωρούσαν
ότι στόχος του φαγητού ήταν να τέρψει
τον ουρανίσκο και όχι να χορτάσει
το στομάχι

Υπενθυμίζουμε ότι οι Κινέζοι όταν γράφουν
την λέξη Ελλάδα την σχηματίζουν με δύο
ιδεογράμματα (希臘) τα οποία επέλεξαν με
βάση την προφορά.
Δηλαδή πήραν ένα ιδεόγραμμα που προφέρεται «σι», άλλο ένα που προφέρεται «λα»,
τα ένωσαν για να φτιάξουν τη λέξη «Σι-Λα»
με την οποία προσδιορίζουν την Ελλάδα.
Το πρώτο ιδεόγραμμα σημαίνει «ελπίδα»
και το δεύτερο αντιστοιχεί στον μήνα
Δεκέμβριο του παραδοσιακού κινεζικού
ημερολογίου. Και τα δύο όμως μαζί, όταν
ενωθούν, σημαίνουν «ο άλλος μεγάλος
πολιτισμός».
Το παραπάνω είναι ενδεικτικό του σεβασμού που τρέφουν για τη χώρα. Οι Κινέζοι
άλλωστε είναι ίσως ο μοναδικός λαός στον
κόσμο που δεν αποκαλεί την Ελλάδα
«Greece» ή κάτι παρόμοιο. Περίπου το 1/5
του παγκόσμιου πληθυσμού που ομιλεί την
κινεζική γλώσσα ονομάζει την Ελλάδα «ΣιΛα» και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε
παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την οικονομική κρίση.
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θεωρούσαν το πιο σημαντικό και
μεγάλο γεύμα της ημέρας. Συνοδευόταν και από επιδόρπια, τα
λεγόμενα “τραγήματα”, που μπορεί
να ήταν φρούτα φρέσκα ή ξηρά,
κυρίως σύκα, καρύδια και σταφύλια ή γλυκά με μέλι.
Οι αρχαίοι αγαπούσαν πολύ και το
κυνήγι, κυρίως τις τσίχλες, τα
ορτύκια και τα ελάφια. Αγαπούσαν
όμως και τα σαλιγκάρια, τα οποία
οι Κρητικοί έτρωγαν από την
εποχή του Μίνωα. Μπορεί τα
φρούτα και τα λαχανικά να είχαν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό τους τραπέζι, ωστόσο δεν
υπήρχε τόσο μεγάλη ποικιλία όση
σήμερα. Μπορεί να μην υπήρχαν
φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα
μανταρίνια, τα ροδάκινα και οι
μπανάνες, αλλά μεγάλη ζήτηση
είχαν τα αχλάδια, τα ρόδια, τα
μήλα, τα σύκα, μούρα, τα κεράσια
και τα δαμάσκηνα. Όσον αφορά τα
λαχανικά, οι Αθηναίοι τα καλλιεργούσαν στους κήπους τους και
είχαν ιδιαίτερη αγάπη στους βολ-

βούς, τα μαρούλια, τα αγγούρια,
τον αρακά, τις αγκινάρες, τα
βλίτα, το σέλινο, τον άνηθο και το
δυόσμο. Άλλα πάλι, όπως τα μανιτάρια, το μάραθο, τα σπαράγγια,
ακόμα και τις τρυφερές τσουκνίδες, τα αναζητούσαν στις ακροποταμιές και τα χωράφια. Μεγάλη
αγάπη είχαν και στο ψωμί, αφού
συνήθιζαν μάλιστα να φτιάχνουν
αρκετά είδη, από λαγάνες, σιμιγδαλένιους άρτους και ψωμί από
χοντράλευρο, μέχρι ψωμί από
κεχρί.
Τα ράφια της κουζίνας ενός
αρχαίου ελληνικού σπιτιού έπρεπε
να είναι πάντα εφοδιασμένα με
διάφορα μπαχαρικά και καρυκεύματα, όπως ρίγανη, βασιλικό, δυόσμο, θυμάρι, κάρδαμο, κόλιανδρο,
κάππαρη και σουσάμι, τα οποία
συνήθιζαν να προσθέτουν για να
κάνουν πιο γευστικά τα πιάτα
τους. Τα περισσότερα φαγητά
ήταν ιδιαίτερα ελαφριά, καθώς
γίνονταν ψητά στο φούρνο και στη
σούβλα, ενώ το ίδιο ίσχυε και για
τα γλυκά, καθώς, αφού δεν υπήρχε
η ζάχαρη και το κακάο, παρασκευάζονταν από αλεύρι , φρούτα ξερά
ή φρέσκα και μέλι. Κάθε γεύμα
φυσικά το συνόδευαν με κρασί,
ενώ από το τραπέζι δεν έλειπε
ποτέ το ελαιόλαδο, το οποίο θεωρούσαν δώρο της θεάς Αθηνάς
στην πόλη τους.
Σε κάθε περίπτωση οι αρχαίοι
ήταν λιτοδίαιτοι. Γι’ αυτό άλλωστε
και είχαν αυτοχριστεί ‘μικροτράπεζοι’ και ‘φυλλοτρώγες’. Κατανάλωναν μεγάλη ποικιλία τροφών,
αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες,
καθώς θεωρούσαν ότι στόχος του
φαγητού ήταν να τέρψει τον ουρανίσκο και όχι να χορτάσει το στομάχι. Οι πιο σκληροπυρηνικοί των
Ελλήνων ήταν οι Σπαρτιάτες που
ακόμη και στη διατροφή τους ακολουθούσαν τη λακωνική λιτότητα
με το καθημερινό τους διαιτολόγιο
να περιλαμβάνει μια κούπα από
«μέλανα ζωμό» και ένα κομμάτι
ψωμί, ενώ σε ιδιαίτερες περιστάσεις και γιορτές βραστό χοιρινό,
λίγο κρασί και πίτα.
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ΑνΑΔ: Επιτυχές το σχέδιο απασχόλησης ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παρέμβαση γ.γ ΣΕΚ

9 στους 10 εξακολουθούν να απασχολούνται
και μετά τη λήξη του προγράμματος

Σε παρέμβαση του ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, μέλος του
Δ.Σ. της ΑνΑΔ, ανέφερε πως
τα προγράμματα στελέχωσης και κατάρτισης που
προωθούνται είναι ενεργητικής μορφής ώστε να μειώνεται η ανεργία και παράλληλα να έχει όφελος η οικονομία και η κοινωνία γενικότερα. Τα επιδοματικά
προγράμματα δεν ωφελούν,
σημείωσε, τονίζοντας την
αναγκαιότητα να συνεχισθεί
η πολιτική αυτή ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας.

Ρεπορτάζ: Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Ε

πιτυχές από κάθε άποψη
θεωρείται το σχέδιο στελέχωσης επιχειρήσεων με άνεργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη
της ΑνΑΔ, εκφράσθηκε η ικανοποίηση για τα αποτελέσματα
του σχεδίου, τονίζοντας ότι το
90 % των συμμετεχόντων συνέχισε να εργάζεται και μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος για έξι μήνες τουλάχιστον.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, Δημήτρης Κιττένης, ανέφερε ότι, η θετική
επίδραση των δραστηριοτήτων της Αρχής επικεντρώνεται

αυτή την περίοδο στην αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία
παρά τη σημαντική μείωση,
εξακολουθεί να βρίσκεται σε
ψηλά επίπεδα.

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σημείωσε, στοχεύει, στην αναβάθμιση
της διεύθυνσης, βελτίωση της

• Το 91,1% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η συμμετοχή
τους βελτίωσε τις προοπτικές απασχόλησής τους
• Το 95,6% των συμμετεχόντων είναι είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο και θα
παρότρυναν τρίτους για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο
(98,1%).
• 9 στους 10 (90,0%) συμμετέχοντες από αυτούς που
εργάζονται απασχολούνται σε επαγγέλματα ανώτερου
επιπέδου, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι Πτυχιούχοι (82,9%). Ο μέσος όρος των ακαθάριστων μηνιαίων
αποδοχών των απασχολούμενων συμμετεχόντων είναι
€1.050

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

λειτουργίας και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, μέσω
της κατάρτισης και της απασχόλησης προσοντούχων ατόμων. Επιπρόσθετα, προσφέρει
ευκαιρίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να
εξασφαλίσουν κατάλληλη για
τα προσόντα τους εργασία και
να αποκτήσουν εργασιακή
πείρα και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Ικανοποιητικά
αποτελέσματα
Τον περασμένο χρόνο, 834
πτυχιούχοι ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τη συμμετοχή τους

διευθυντής Γιώργος Παναγίδης. Απαντώτας σε ερωτήσεις
της «Εργατικής Φωνής» υπογράμμισαν :
1 Η επιχείρηση έχει μηδενικό
κόστος από την εργοδότηση
ενώ ο εργοδοτούμενος αποκτά
εμπειρία αυξάνοντας σημαντικά το ενδεχόμενο απασχόλησης
του.
2 Δεν υπάρχουν κρούσματα
εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια της εργοδότησης καθώς η
αμοιβή ξεπερνά τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό ,
ξεπερνώντας τα χίλια ευρώ

√ Οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους μισθωτούς
και την κοινωνικοοικονομική συνοχή
√ Ξεπερνά τα 1000 ευρώ ο μισθός όσων
παραμείνουν στην απασχόληση
√ Αποφασίσθηκε επέκταση του σχεδίου
για μακροχρόνιους ανέργους
στο Σχέδιο. Τα αποτελέσματα
της μελέτης δείχνουν ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (92%) είναι
εργαζόμενοι περίπου έξι μήνες
μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο, με το
80% από αυτούς να εξακολουθούν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό
όπου
τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο
του Σχεδίου.

ΒΑΘΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η μελέτη επιβεβαιώνει την
ευεργετική επίδραση του Σχεδίου στην απασχολησιμότητα
του ανθρώπινου δυναμικού,
ειδικά της πολύ σημαντικής
ομάδας των νέων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οφέλη – Μηνύματα
Τα οφέλη είναι αμφίδρομα και
ισόρροπα τόσο για την επιχείρηση όσο και τον απασχολούμενο διευκρίνησαν, τόσο ο
πρόεδρος της ΑνΑΔ Δημήτρης
Κιττένης όσο και ο γενικός

μηνιαίως
3 Εάν δεν συμπεριφερθούν
υπεύθυνα οι επιχειρηματίες, τα
προγράμματα θα διακοπούν (η
ερώτηση αφορούσε τον τομέα
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας).

Παρουσίαση επιδράσεων
Εμπεριστατωμένη και κατατοπιστική επεξήγηση των επιδράσεων του σχεδίου παρουσίασε η ανώτερη λειτουργός
ανθρώπινου δυναμικού Κωνσταντίνα Κυριάκου – Λιβέρη
επισήμανε πως συντριπτική
πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94,4%) αξιολογούν από
καλό ως πολύ καλό τον βαθμό
αξιοποίησης των γνώσεων και
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
Πρόσθεσε δε, πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (90,5%) εργάζονται με
καθεστώς πλήρους και μόνιμης
απασχόλησης με τά την λήξη
του σχεδίου.

Παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην απασχολησιμότητα
των συμμετεχόντων:

Στοχευμένη προβολή του Σχεδίου σε τομείς της οικονομίας
που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης
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• Σεμινάρια της Συνδικαλιστικής Σχολής στον μηχανισμό της ΣΕΚ για αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Συμπεριφορές που θίγουν την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων
δεν έχουν θέση στον χώρο εργασίας
χώρο εργασίας.

Τ

ο φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας αποτελούν απαράδεκτα φαινόμενα τα οποία δεν έχουν θέση
στην εργασία. Νομικά άλλα και ηθικά οι
συντεχνίες, έχουν υποχρέωση να προστατευόσουν τους εργαζόμενους από
τέτοια φαινόμενα αλλά και να τους
παρέχουν εργασιακή, επαγγελματική
στήριξη και κατεύθυνση καθώς και
ψυχολογική αν αυτό απαιτηθεί.
Η συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής της δράσης
διοργανώνει σειρά σεμιναρίων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα για την
ανάδειξη των χαρακτηριστικών του
φαινομένου της κακοποίησης στον
εργασιακό χώρο, και τρόπους χειρισμού
και αποτελεσματικής αντιμετώπισης
τέτοιων περιστατικών.
Το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης
πρέπει να τυγχάνει της δέουσας σοβαρότητας και εχεμύθειας από όλους τους
εμπλεκόμενους συνδικαλιστές αφού η
εθνική νομοθεσία κρίνει ως συνυπεύθυνους εργοδότες και συντεχνίες σε περίπτωση που δεν λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για επαρκή διαχείριση
καταγγελίας.
Ο κλινικός ψυχολόγος Γιώργος Μαυρολεύτερος (φωτό) ενημέρωσε για τις
πρόνοιες της νομοθεσίας για την Ιση
Μεταχείριση στην απασχόληση και
επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο
του οποίου ρυθμίζονται όλες οι υποχρεώσεις εργοδοτών και συντεχνιών και
εφοδίασε τον μηχανισμό με εργαλεία για
ψυχολογική στήριξη των εργαζομένων,
που έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα
παρουσίασε τον Κώδικα που ετοίμασε
το Κίνημα ο οποίος θα αποτελέσει ένα
ισχυρό εργαλείο στα χέρια των συνδικαλιστών για προαγωγή κουλτούρας
αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας ενώ παράλληλα
η υιοθέτηση του θα καλύψει ουσιαστικά και την υποχρέωση των εργοδοτών
έναντι της νομοθεσίας.

Ο εργοδότης
Έχει τη νομική ευθύνη και υποχρέωση
να παρέχει στους υπαλλήλους του ένα
ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες
συμπεριφορές. Θεωρείται, συνυπεύθυνος με τον δράστη, σε περίπτωση που
δεν δράσει για άρση οποιασδήποτε

παρενοχλητικής συμπεριφοράς.
• Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στο χώρο
εργασίας.
• Απαγορεύεται να διενεργεί σεξουαλική ή άλλου είδους παρενόχληση στο

Οι συντεχνίες

• Καθιστά σαφές ότι στην επιχείρησή
του δε γίνεται ανεκτή η παρενόχληση
οποιασδήποτε μορφής.

• Οφείλουν να διερευνήσουν την καταγγελία με εχεμύθεια και αντικειμενικότητα.

• Διενεργεί διερεύνηση περιστατικών ορίζει υπεύθυνο χειρισμού για κάθε
περίπτωση.

• Φροντίζουν σε συνεργασία με τον
εργοδότη να διερευνηθεί τάχιστα η
καταγγελία.

• Φροντίζει να ενημερωθεί το προσωπικό για το τι συνιστά σεξουαλική
παρενόχληση και παρενόχληση στο
χώρο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι

• Απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή ενέργεια
σε βάρος θύματος παρενόχλησης, επειδή υπέκυψε, απέκρουσε ή κατάγγειλε το
περιστατικό.
• Διασφαλίζει τη μη θυματοποίηση του
θύματος στο χώρο εργασίας.
• Οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο
μέτρο για την παύση παρενοχλητικής
συμπεριφοράς, μόλις τέτοια συμπεριφορά περιέρχεται στη γνώση του.

Έχουν ηθική υποχρέωση να σέβονται
τους συναδέλφους και να συνυπάρχουν
αρμονικά μαζί τους στον εργασιακό
τους χώρο.
• Απαγορεύεται να διενεργούν σεξουαλική ή άλλου είδους παρενόχληση στο
χώρο εργασίας.
• Καθιστούν σαφές ότι δε γίνεται ανεκτή
η παρενόχληση οποιασδήποτε μορφής
στον εργασιακό τους χώρο.
• Φροντίζουν να ενημερωθούν για το τι
συνιστά σεξουαλική παρενόχληση και
παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

• Διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τυγχάνουν αμερόληπτης ακρόασης και δίκαιης μεταχείρισης.

• Θέτουν τέλος σε τυχόν ανεπιθύμητη
συμπεριφορά προς συνάδελφο που την
απορρίπτει, σεβόμενοι την άποψή του.

• Φροντίζει για τη διερεύνηση και εξέταση των καταγγελιών σε εύλογο χρονικό
διάστημα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

• Στηρίζουν ηθικά θύματα παρενόχλησης.
• Δρουν ως μάρτυρες σε κάθε περιστατικό λανθασμένης συμπεριφοράς.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΚ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ

Τ

ην αδιαπραγμάτευτη στάση
της ΣΕΚ όσο αφορά την
εφαρμογή του ΓεΣΥ επαναφέρει
για ακόμα μια φορά ο γενικός
γραμματέας της συντεχνίας
Ανδρέας Μάτσας με συνέντευξή του στην «Αλήθεια», προειδοποιώντας παράλληλα πως η
ΣΕΚ δεν θα δεχτεί παλινδρομήσεις από το ΓεΣΥ και αν χρειαστεί θα το επιβάλει. Αδιαπραγμάτευτος στόχος αποτελεί επίσης για τη ΣΕΚ η αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας με τον κ. Μάτσα να
υπενθυμίζει πως η απόφαση
που πάρθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για πλαφόν αποκατάστασης της τάξεως των
100.000 ευρώ δεν βρίσκει σύμφωνη τη συντεχνία. Στους άμεσους στόχους της συντεχνίας,
σύμφωνα με τον κ. Μάτσα,
είναι η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε μια σειρά
κλάδων αλλά και η επαναφορά
μισθολογικών και παρεμφερών
ωφελημάτων που έχουν παγώσει. Η συνέντευξη ακολουθεί:
- Γιατί νομίζετε ότι τώρα
είναι η κατάλληλη περίοδος
για να ανοίξει ο διάλογος για
τη φορολογική μεταρρύθμιση;
Πώς θα κινηθείτε το αμέσως
επόμενο διάστημα; Ποιες
φορολογικές μεταρρυθμίσεις
επείγουν;
- Κατ’αρχήν να σημειώσουμε
πως το αίτημα για φορολογική
μεταρρύθμιση δεν σχετίζεται
με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργείται λόγω
προεδρικών εκλογών. Είναι ένα
αίτημα το οποίο θεωρούμε ότι
επιβάλλεται να προωθηθεί
νοουμένου ότι η τελευταία
φορολογική
μεταρρύθμιση
έγινε το 2002 σε μια περίοδο με
εντελώς διαφορετικά δεδομένα,
πριν από την ένταξη της
Κύπρου στην ΕΕ και πριν την
οικονομική κρίση. Λαμβάνοντας υπόψη το νέο διαμορφούμενο περιβάλλον, πιστεύουμε
ότι είναι η ώρα να μπούμε σε
ένα στοχευμένο κοινωνικό διάλογο με στόχο τη φορολογική
μεταρρύθμιση.
- Πώς το βλέπει ο υπουργός
Οικονομικών αυτό το ζήτημα;
- Όταν συζητήσαμε αυτό το
ζήτημα με τον υπουργό δεν
μπορώ να πω πως ήταν αρνητικός, αλλά δεν ξέρω αν προτίθεται να ανοίξει ένα διάλογο
πριν από τις εκλογές. Υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα
τα οποία θεωρείται πως χρειάζεται μια άμεση διαχείρισή
τους αυτή τη στιγμή. Είναι
σημαντικό ότι υπήρξε μια
συνεργασία με λειτουργούς του
υπουργείου, ώστε να γίνει μια
προερ- γασία και να είναι πιο
συγκεκριμένο το πλαίσιο του
διαλόγου όταν ξεκινήσει. Πρέπει να σημειώσουμε πως και ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας και
ο υπουργός Οικονομικών μιλήσαν για την ανάγκη φορολογικής μεταρρύθμισης από το

«Αν χρειαστεί θα επιβάλουμε το ΓεΣΥ»
2015. Πιστεύουμε πως ωρίμασε η ώρα για να κάνουμε μια
γενικότερη φορολογική μεταρρύθμιση.
- Με τους εργοδότες το συζητήσατε;
- Δεν το έχουμε συζητήσει σε
βάθος αλλά είναι ένα θέμα που
προκύπτει κατά καιρούς μέσα
από την επιχειρηματολογία
μας.
- Παρά την ανάκαμψη της
οικονομίας οι μισθοί στον
ιδιωτικό τομέα παραμένουν
κάπως καθηλωμένοι ενώ στο
δημόσιο αυξάνονται. Δεν το

Επίσης, είναι σημαντικό όπως
ψηφιστεί και η αντίστοιχη
νομοθεσία όσο αφορά τις επιθεωρήσεις. Ο στόχος μας κατά
τα τελευταία δυο χρόνια ήταν
να αρχίσουμε μια προεργασία
εκεί που υπάρχουν συλλογικές
συμβάσεις για επαναφορά
μισθών και παρεμφερή ωφελήματα σε μια προσπάθεια να
ξανά δουλέψει το σύστημα. Για
το 2017 στις πλείστες συμβάσεις που έχουν ανανεωθεί
έχουμε διεκδικήσει και επιτύχει
μισθολογικές αυξήσεις. Άρα
κερδίζουμε σιγά σιγά το στοίχημα των μισθολογικών αυξή-

√ «Ο στόχος μας είναι να επαναρρυθμιστεί
η αγορά εργασίας που δέχτηκε μεγάλο πλήγμα
την περίοδο της κρίσης»
√ «Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν τώρα είναι
η κατάλληλη ώρα να συζητήσουμε θέμα
κατώτατου μισθού»

θεωρείτε αυτό στρέβλωση; Τι
κάνετε ως ΣΕΚ γι’ αυτό το
ζήτημα; Είναι μόνο οι εργαζόμενοι του δημοσίου που
έχουν προτεραιότητα;
- Η διαφορά στους μισθούς
στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει από τη γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η λύση σίγουρα δεν είναι
να φέρουμε τους μισθούς του
δημόσιου τομέα στα επίπεδα
του ιδιωτικού, αλλά στόχος
μας είναι το ανάποδο. Από την
άλλη υπάρχει μια στοχευμένη
προσπάθεια από την εργοδοτική πλευρά στο να εντείνουν
αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
με στόχο να πλήξουν και τις
δυο ομάδες των εργαζομένων.
Διότι, απεμπολώντας δικαιώματα στο δημόσιο τομέα αυτό
έχει αντίκτυπο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος μας είναι
να επαναρρυθμιστεί η αγορά
εργασίας που δέχτηκε μεγάλο
πλήγμα την περίοδο της κρίσης. Και είναι προς την σωστή
κατεύθυνση η ψήφιση του
νομοσχεδίου που κατέθεσε η
υπουργός Εργασίας για την
αδήλωτη εργασία. Είναι η
πρώτη φορά που μπαίνει ένα
τόσο αυστηρό νομοθετικό
πλαίσιο με αυστηρές ποινές.

σεων και στον ιδιωτικό τομέα,
χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η αφαλάτωση στη Λάρνακα, όπου πετύχαμε μισθολογικές αυξήσεις που ξεπερνούν
το 4% μαζί με την ΑΤΑ. Άρα
αρχίζει να υπάρχει μια επαναφορά στη ρύθμιση της αγοράς
εργασίας και κερδίζονται
μισθολογικές αυξήσεις και
στον ιδιωτικό τομέα. Όμως,
δεν είμαστε παρόντες σε όλο το
φάσμα του ιδιωτικού τομέα για
να μπορούμε να παρέμβουμε.
- Πρόσφατα η ΟΕΒ εξέδωσε
μια ανακοίνωση με την οποία
ουσιαστικά κτυπούσε το
καμπανάκι σε ότι αφορά
τυχόν δημοσιονομική χαλάρωση και επάνοδο σε παλιές
νοοτροπίες. Πώς σχολιάζετε
τη θέση αυτή;
- Όπως εμείς είμαστε συνεπείς
στη βαρύτητα του λόγου μας,
αναμένουμε και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους να
τοποθετούνται με τρόπο που
θα αποφεύγονται τα μηνύματα, ο λαϊκισμός και η κινδυνολογία. Και επειδή οι πρώτοι
που θα σηκώσουν το βάρος της
οικονομικής ανατροπής είναι
οι εργαζόμενοι και η ίδια η κοινωνία, είμαστε οι τελευταίοι οι
οποίοι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε πλήγμα στην οικονομία. Απ’ εκεί και πέρα θα πρέ-

πει να θυμίσουμε τη συμφωνία
πλαίσιο, η οποία έγινε το 2015
και υπογράφηκε το Γενάρη του
2017 και η οποία διασυνδέει
τις όποιες επιδιώξεις με το
ονομαστικό ΑΕΠ. Αυτό μας
αναγκάζει να διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο των πραγματικών δυνατοτήτων της
οικονομίας. Άρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει είτε η ασυνέπεια είτε η διεκδίκηση εκ
μέρους μας, η οποία θα είναι
ζημιογόνα για την οικονομία.
Και επειδή κάποιες από τις
τοποθετήσεις μπορεί να γίνονται εκ του πονηρού πρέπει να
υπενθυμίσουμε πως σε σειρά
εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, αναφέρεται πως πολλές επιχειρήσεις
έχουν αυξήσει την κερδοφορία
τους την περίοδο της κρίσης,
κυρίως γιατί έχουν μειώσει
τους μισθούς.
- Πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε
συνέντευξή του μίλησε
για κατοχύρωση γενικού κατώτατου μισθού.
Προτίθεστε να ξεκινήσετε κάποιο διάλογο
με την κυβέρνηση γι’
αυτό το ζήτημα;
- Απ’ ότι ξέρω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν το έθεσε ως σημείο
αναφοράς ή ως ενδεχόμενη πρόθεση πολιτικής. Απαντούσε σε ερώτημα. Να υπενθυμίσουμε πως
στην Κύπρο δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Είναι για ορισμένα επαγγέλματα και δεν
υπάρχει επαρκής εποπτεία.
Επομένως, θεωρούμε πως το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί με
την αύξηση των επιθεωρήσεων. Απ’ εκεί και πέρα το θέμα
του κατώτατου μισθού είναι
κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσο αυτή
την ώρα είναι η κατάλληλη
περίοδος να το συζητήσουμε.
Ακόμα είμαστε σε στάδιο ανάκαμψης της οικονομίας. Δεν

είμαι απόλυτα σίγουρος αν
τώρα είναι η κατάλληλη ώρα
να συζητήσουμε θέμα κατώτατου μισθού. Για εμάς είναι
σημαντικό να υπάρξει υποστήριξη του κατώτατου μισθού για
τα επαγγέλματα που κατοχυρώνονται μέσα από το διάταγμα της υπουργού εργασίας.
Σημαντικό επίσης είναι να
υπάρχει η εφαρμογή των προνοιών των συλλογικών συμβάσεων. Εξίσου σημαντικό να
επανέλθει η ομαλότητα αποτρέποντας τα προσωπικά
συμβόλαια και την αγορά υπηρεσιών και να στηριχτεί η ποιοτική απασχόληση. Πρέπει να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
κάποιων βασικών όρων των
συλλογικών συμβάσεων όπως
έγινε στη συλλογική σύμβαση
των ξενοδοχοϋπαλλήλων και
όπως αναμένεται να γίνει στη
συλλογική σύμβαση των οικοδόμων, η οποία θα υπογραφεί
τις επόμενες ημέρες.
- Όσο αφορά το ΓεΣΥ;
- Νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η απόφαση για
εφαρμογή του ΓεΣΥ θα πρέπει
να γίνει στη βάση ενός μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Η
ΣΕΚ ξεκαθαρίζει πως δεν θα
δεχτεί οποιοδήποτε πισωγύρισμα ούτε θα δεχτεί να υπεισέλθουν άλλα συμφέροντα και
σκοπιμότητες στην πορεία του
ΓεΣΥ. Αν χρειαστεί θα επιβάλουμε το ΓεΣΥ και γι’ αυτό στην
όποια διαφοροποίηση στα
συμφωνηθέντα, η ΣΕΚ θα είναι
έτοιμη να αντιδράσει έντονα.
Θεωρούμε πως έχει κλείσει η
πολιτική συζήτηση και ήταν
ομόφωνη η απόφαση των
πολιτικών κομμάτων στη
συνεδρίαση του Προεδρικού.
Σίγουρα πρέπει να δώσουμε
έμφαση στην αυτονόμηση των
νοσηλευτηρίων για να είναι
έτοιμα να μπουν στον ανταγωνισμό για την εφαρμογή του
ΓεΣΥ και ως κοινωνικοί εταίροι
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
το εφαρμόσουμε στο πλαίσιο
των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι μεγάλοι στόχοι της ΣΕΚ
- Ποιοι θα είναι, κύριε Μάτσα, οι στόχοι της ΣΕΚ για το αμέσως επόμενο διάστημα;
- Ένας μεγάλος στόχος είναι να προωθηθεί η φορολογική
μεταρρύθμιση. Την ίδια στιγμή μέσα στους στόχους για το επόμενο διάστημα είναι η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
σε πολλούς τομείς. Στόχος είναι η ανανέωση συμβάσεων με
πλήρη επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων που έχουν παγώσει και εκεί που τεκμηριώνεται η επιδίωξή
μας είναι να επιτευχθούν μισθολογικές αυξήσεις.
Ένας πολύ σημαντικός στόχος είναι η αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας. Είμαστε αδιαπραγμάτευτοι σε αυτό
το κομμάτι. Δυστυχώς υπάρχει μια στασιμότητα.
Να υπενθυμίσουμε πως το Υπουργικό Συμβούλιο είχε πάρει
απόφαση για συγκεκριμένο τρόπο αποκατάστασης με τον
οποίο εμείς διαφωνούμε. Δεν έχει επέλθει η απόφαση αυτή σε
συμφωνία μεταξύ μας, για ανώτατο πλαφόν των 100.000
ευρώ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

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
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ απόφοιτο Τεχνικής Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής
μετάλλου με οξυγόνο
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Zητούνται για πρόσληψη: 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.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επίσκεψη ΣΕΚ στο Πολυδύναμο Κέντρο Στροβόλου

Προτεραιότητα μας η ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών

Ε

Τόνισε δε πως το Κίνημα της ΣΕΚ
στηρίζει ανεπιφύλακτα τις δομές
που προωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση
για να στηρίξει την τοπική κοινωνία
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής
της.

πίσκεψη στο πολυδύναμο Κέντρο
Στροβόλου πραγματοποίησαν
την περασμένη Πέμπτη ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ, ο γενικός Οργανωτικός
Πανίκος Αργυρίδης, ο γραμματέας
της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης
και ο ταμίας του Τμήματος Συνταξιούχων Κυριάκος Παρασκευά.

Η διευθύντρια του Πολυδύναμου
Κέντρου Στροβόλου Άννα Φιλίππου
ευχαρίστησε τη ΣΕΚ για την στήριξη

Ο αγγ της ΣΕΚ εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την κοινωνική προσφορά του πολυδύναμου κέντρου
που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.

και την πολύτιμη συμβολή της στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Πρόσθεσε δε
πως οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται στο πολυδύναμο, καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ευημερία των δημοτών κάθε ηλικίας που
συμμετέχουν σε αυτά.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
10η Χοροεσπερίδα του Σωματείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου την
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στο «LAXIA
PALACE» στον Πρωταρά. Τους ξενοδοχοϋπαλλήλους διασκέδασαν το μουσικό σχήμα
«ΛΑΪΚΟΝΣ» και η γνωστή τραγουδίστρια
Μικαέλλα Χατζηεφραίμ.

τους ο επαρχιακός γραμματέας Γιώργος
Καράς, η γραμματεία της ΣΕΚ Αμμοχώστου

και ο επαρχιακός διευθυντής της ΚΕΟ
Αμμοχώστου Αντώνης Αντωνίου.

Η εκδήλωση εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ
Αμμοχώστου για την ευημερία, τη ψυχαγωγία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των μελών του. Την χοροεσπερίδα επιχορήγησαν, το ταμείο ευημερίας της ΟΥΞΕΚΑ –
ΣΕΚ και η εταιρεία ΚΕΟ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

Μνημόνιο συνεργασίας Μελάθρου και Διάπλασης
πεγράφηκε στις 21 Νοεμβρίου 2017
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και του Κέντρου
Αποκατάστασης
και
Αποθεραπείας
ΔΙΑΠΛΑΣΗ Καλαμάτας.

Υ

Παναγιώτου, ο ιατρός Βασίλειος Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ και η Χριστίνα Γιαννάκη, γενική διευθύντρια του υπουργείου
Υγείας,
Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθερα-

• Ζητούνται υπάλληλοι για
άμεση πρόσληψη σε ξενοδοχεία στην Ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου.

Η συνεργασία καλύπτει μεταξύ άλλων την
προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας, την ανάπτυξη σχέσεων, την κοινή
διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ανταλλαγή ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ανταλλαγή επισκέψεων προσωπικού στα δύο Κέντρα με σκοπό την αμφίδρομη διάχυση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την Ιατρική Αποκατάσταση, συμβουλευτικές-επιστημονικές υπηρεσίες και
μελέτες και κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά
και αναπτυξιακά προγράμματα.

Σταύρος Χαραλάμπους
99666160

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο πρόεδρος του
Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Θεοφάνης

• Ζητούνται για πρόσληψη: ΕΡΓΑΤΕΣ
Κωνσταντίνο Σκουφάρη
99478717.

11

πείας ΔΙΑΠΛΑΣΗ, δημιουργήθηκε για να
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιστατικά ασθενών με κινητικά και λειτουργικά
προβλήματα λόγω σοβαρής ασθένειας ή
τραυματισμού μετά την έξοδο τους από το
νοσοκομείο.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι εναλλακτικές χρήσεις
του κρεμμυδιού

κατοντάδες ιστότοποι,
ακόμη και γνωστών
εταιρειών, χρησιμοποιούν
ειδικό λογισμικό καταγραφής, ώστε να παρακολουθούν τι ακριβώς πληκτρολογεί ο χρήστης στο πληκτρολόγιό του, όταν επισκέπτεται τις ιστοσελίδες
τους.

Την πρακτική αυτή - που
είναι αμφίβολη η νομιμότητά της σύμφωνα με ειδικούς, από τη στιγμή που
δεν γίνεται με τη γνώση και
συναίνεση των χρηστώνφέρνει στο φως μια νέα μελέτη
ερευνητών του Πανεπιστημίου
Πρίνστον των ΗΠΑ, σύμφωνα με
το BBC.

Πολλές εταιρείες και άλλοι οργανισμοί (ακόμη και ειδησεογραφικοί) θέλουν να έχουν σαφή εικόνα
για το πώς οι πελάτες και άλλοι
επισκέπτες τους χρησιμοποιούν

τις εταιρικές ιστοσελίδες. Γι' αυτό
χρησιμοποιούν ένα ειδικό λογισμικό (session replay) που προσφέρουν διάφορες εταιρείες
(FullStory, SessionCam, Clicktale,
Smartlook, UserReplay, Hotjar,
Yandex κ.α.).

Ό,τι γράφουν στο πληκτρολόγιό
τους οι χρήστες και όποια εντολή
δίνουν με το «ποντίκι» τους,
καθώς και το ακριβές περιεχόμενο
των ιστοσελίδων που επισκέπτονται, καταγράφονται λεπτομερώς. Αυτό, κατά τους ερευνητές,
μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητα ιατρικά και άλλα προσωπικά
δεδομένα, στοιχεία πιστωτικών
καρτών κ.α., πράγμα που καθιστά
τους χρήστες πιο ευάλωτους στην
πιθανότητα απάτης.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι 482 από
τους 50.000 σημαντικότερους
ιστοτόπους διεθνώς ακολουθούν
αυτή την πρακτική, μεταξύ άλλων
η Samsung, το Reuters, το CBS
News, η Telegraph, η Home Depot
κ.α.

Απλές τεχνικές για να κάνετε οικονομία καυσίμου

Μ

ην περιμένεις να κάνεις οικονομία σε καύσιμα και να μειώσεις τους ρύπους αγοράζοντας
απλά ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Η οικονομία ξεκινά από
σένα τον ίδιο, αρκεί να ακολουθήσεις μερικούς πολύ απλούς κανόνες – που ίσως δεν ακολουθούσες
μέχρι τώρα.
Κανόνας 1ος: Οδηγούμε με
σωστή ταχύτητα: Ο βασικότερος
παράγων στην οικονομία καυσίμου. Ο κάθε οδηγός πρέπει να
γνωρίζει ποια είναι η ταχύτητα
‘’ταξιδιού’’ του αυτοκινήτου του,
αλλά σε γενικές γραμμές είναι τα
χιλιόμετρα που έχει το αυτοκίνητο όταν κινείται με την πιο μεγάλη σχέση στο κιβώτιο και 3-4
χιλιάδες στροφές στο στροφόμετρο. Μπορεί να αργήσουμε λίγο
να φτάσουμε στο προορισμό μας,
(σε ταξίδια εκτός πόλεως) αλλά
15 χλμ περισσότερα στο ταχύμετρο μπορεί να σημαίνουν 2 ευρώ
στα 100χλμ περισσότερη κατανάλωση. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται επειδή η τριβή του
αυτοκινήτου με τον αέρα που το
περιβάλλει αυξάνεται εκθετικά
όσο πιο γρήγορα οδηγούμε. Με
λίγα λόγια χρειαζόμαστε περισσότερο καύσιμο για να ‘’περάσουμε’’ το αυτοκίνητό μας από
τον ολοένα και πιο πυκνό αέρα.
Κανόνας 2ος: Οδηγούμε ήρεμα
και στρωτά: Πράγμα που σημαίνει πως αποφεύγουμε απότομες
επιταχύνσεις και φρεναρίσματα
και γενικά την νευρική οδήγηση.
Δευτερευόντως, εκτός από καύσιμο γλιτώνουμε τόσο εμάς όσο και
τους γύρω οδηγούς από άγχος
και πιθανά ατυχήματα. Όταν
φέρουμε το αυτοκίνητό μας στην
ταχύτητα ταξιδιού (ανάλογα το
δρόμο και το είδος του αυτοκινήτου) με την μεγαλύτερη σχέση στο
κιβώτιο, προσπαθούμε να την
διατηρήσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του σε στροφές και ευθείες.
Κανόνας 3ος: Μειώνουμε την
οπισθέλκουσα: Το αυτοκίνητο

γενικά -ιδιαίτερα τα αγαπητά
στους περισσότερους από εμάς
SUV- είναι τις περισσότερες
φορές ένας ‘’τοίχος’’ αεροδυναμικής. Αυτό μεταφράζεται στο ότι
σε ταχύτητες ταξιδιού, παραπάνω από το 40% της δύναμης του
κινητήρα, συνεπώς και το αντίστοιχο καύσιμο, απαιτείται για
να ‘’νικήσουμε’’ την οπισθέλκουσα (την αντίσταση του αέρα) και
να προχωρήσουμε εμπρός. Προσέχουμε λοιπόν να μην έχουμε
πράγματα στη σχάρα της οροφής
του αυτοκινήτου όταν δεν είναι
απαραίτητο και μπορούν να
χωρέσουν στο πίσω κάθισμα ή
στο χώρο αποσκευών.

Κανόνας 4ος: Λέμε όχι στις
‘’special’’ βενζίνες: Εκτός αν
υπάρχει πολύ συγκεκριμένος
λόγος, δε χρειάζεται να χρησιμοποιούμε βενζίνες πολλών οκτανίων επειδή οι διαφημίσεις μας
βομβαρδίζουν για δήθεν καλύτερες επιδόσεις και μακροβιότερους
κινητήρες. Πρόκειται σαφώς για
τρικ του marketing. Σε απλή οδήγηση κανένας μα κανένας δεν
μπορεί να καταλάβει την διαφορά. Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι το προδιαγραφόμενο
καύσιμο για 99% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα
από τον κατασκευαστή τους. Να
μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τα
supercars κινούνται και αποδίδουν μια χαρά με απλή βενζίνη
πρατηρίου!
Κανόνας 5ος: Δεν οδηγούμε
ποτέ με κρύο κινητήρα: Όλοι οι
κινητήρες απαιτούν μια μικρή
προθέρμανση προκειμένου να
αποδώσουν την μέγιστη ιπποδύναμη στις ανάλογες στροφές
περιστροφής. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα ένας κρύος κινητήρας να
καταναλώνει 10 -15% περισσότερο καύσιμο για να αποδώσει τα
μέγιστα. Προσπαθούμε λοιπόν να
‘ζεσταίνουμε’ 2 με 3 λεπτά τον
κινητήρα του αυτοκινήτου, πάντα
εν κινήσει αλλά με χαμηλές στροφές, ακόμα και αν πρόκειται για
μια μικρή διαδρομή μέσα στην
πόλη. Έτσι όχι μόνο εξοικονομούμε λεφτά από τη βενζίνη αλλά
προσέχουμε και το περιβάλλον
λόγω του ότι τα αυτοκίνητα δεν
κάνουν καλή καύση του καυσίμου
όταν είναι κρύα.
Κανόνας 6ος: Πάντα τα ελαστικά μας είναι σωστά φουσκωμένα: Οταν η πίεση των ελαστικών
μας είναι 0.6 με 1 bar λιγότερη,
αυτό μπορεί να σημαίνει έως και
15 λιγότερα χιλιόμετρα με ένα
γέμισμα του ρεζερβουάρ! Όμως
δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός από
μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου,
τα σωστά φουσκωμένα ελαστικά
φρενάρουν καλύτερα, συμπεριφέρονται καλύτερα και δεν ζεσταίνονται τόσο όσο τα ξεφουσκωμένα, συνεπώς δεν φθείρονται
πολύ. Ελέγχουμε λοιπόν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα την
πίεση των ελαστικών, πάντα
όταν είναι κρύα και πάντα για την
τιμή που ορίζει ο κατασκευαστής
και όχι ο εκάστοτε …γκαραζιέρης
ή βενζινάς.
Κανόνας 7ος: Όχι ρελαντί για
πολύ ώρα: Όταν είμαστε σταματημένοι, αλλά με την μηχανή να
λειτουργεί, έχουμε κατανάλωση
αν και με μηδενικά χιλιόμετρα.
Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ένα
τζιπάκι με μοτέρ 3 λίτρων και
είμαστε σταματημένοι για 10
μόλις λεπτά με την μηχανή σε λειτουργία, καταναλώνουμε περίπου
μισό λίτρο καυσίμου χωρίς κανένα λόγο! Ένας απλός κανόνας
λοιπόν είναι να σβήνουμε τον
κινητήρα του αυτοκινήτου αν
πιστεύουμε ότι θα μείνουμε ακίνητοι για πάνω από μισό λεπτό,
είτε είμαστε σε φανάρι είτε περιμένουμε παρκαρισμένοι.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Πάνω από 480 ιστοσελίδες παρακολουθούν τι πληκτρολογούμε
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Τ

ο κρεμμύδι είναι ένα από τα βασικά
συστατικά που χρησιμοποιείται στη
μαγειρική καθημερινά. Δίνει γεύση και άρωμα
σε όποιο φαγητό και αν μπει αλλά η χρήση
του δεν περιορίζεται μόνο εκεί.
Το κρεμμύδι έχει διάφορες εναλλακτικές χρήσεις και μπορεί να φανεί χρήσιμο και αλλού
εκτός από την κουζίνα και τα φαγητά σας.
Δείτε παρακάτω μερικές από αυτές...
1. Καθαρίζει το γκριλ: Τρίψτε το γκριλ με μια
συρμάτινη βούρτσα για να αφαιρέσετε την
πολλή βρωμιά. Στη συνέχεια, ανάψτε το και
καρφώστε σε ένα πιρούνι μισό κρεμμύδι. Με
το πιρούνι περάστε όλη την επιφάνεια του
γκριλ έως ότου όλα τα απόβλητα που έχει να
φύγουν.

2. Απορροφά τη μυρωδιά του καμμένου: Βάλτε
μισό κρεμμύδι δίπλα σε
έναν ανοιχτό φούρνο ή
δίπλα στο μάτι της κουζίνας και το κρεμμύδι θα
απορροφήσει τη μυρωδια του καμμένου.
3. Απομακρύνει τη σκουριά από τα μαχαίρια:
Καρφώστε το σκουριασμένο μαχαίρι μέσα σε ένα
κρεμμύδι και αφήστε το για λίγη ώρα. Το κρεμμύδι
θα αφαιρέσει τη σκουριά.
4. Ανακουφίζει τον πόνο από κάψιμο: Βάλτε μια
φλούδα κρεμμυδιού πάνω στο κάψιμο και αμέσως
θα ανακουφιστείτε. Επιπλέον το κρεμμύδι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και βοηθάει στην αποφυγή
μόλυνσης.
5. Απομακρύνει τα έντομα: Τρίψτε κρεμμύδι στο
δέρμα ή τα ρούχα σας και δεν πρόκειται να σας
πλησιάσει κανένα έντομο.
6. Εμποδίζει τον σχηματισμό πάγου: Κόψτε ένα
ωμό κρεμμύδι στη μέση και τρίψτε το στο παρμπρίζ
του αυτοκινήτου σας τη νύχτα. Αυτό το τρικ βοηθάει στην πρόληψη του σχηματισμού πάγου κατά τη
διάρκεια της νύχτας.

Oι «χάκερς» θα «διαφεντεύουν»
τα αυτοκίνητα
Σε λίγα χρόνια

Σ

ε πέντε χρόνια το πολύ οι χάκερ κάποιας εχθρικής χώρας ή κακόβουλοι τρομοκράτες θα είναι
σε θέση να πάρουν μαζικά τον έλεγχο των περισσότερων αυτοκινήτων στους δρόμους μια πόλης,
προκαλώντας αναπόφευκτα εκατομμύρια θανάτους. Ο καθηγητής Τζάστιν Κάπος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης τονίζει ότι οποιοδήποτε
αυτοκίνητο έχει κατασκευασθεί μετά το 2005, διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό που οι χάκερ μπορούν
να εκμεταλλευθούν ως «κερκόπορτα» για να το
θέσουν υπό τον έλεγχό τους εξ αποστάσεως. Ακόμη
και μερικά παλαιότερα οχήματα που έχουν κατασκευασθεί μετά το 2000, είναι δυνατό να έχουν την
ίδια τύχη. Ο κ. Κάπος τονίζει ότι πολλές ζωές μπορεί να κινδυνεύσουν και χαρακτηρίζει το ζήτημα
«επείγον» από άποψη εθνικής ασφαλείας πλέον. Γι’
αυτό, καλεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες, το ταχύτερο δυνατό, να κλείσουν τα κενά ασφαλείας στο
λογισμικό των αυτοκινήτων τους.

Σοβαρά … αστειάκια
Μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα
όπλων
- Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι,
παρακαλώ
- Το θέλετε για υπεράσπιση;
- Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλάβει
ο δικηγόρος μου!
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Άκου την πείνα σου!

ταν οι λιγούρες σας θέλουν
κάτι να σας πουν, καλά θα
κάνετε να τις ακούσετε.
Τι τραβάει η όρεξή σας; Σοκολάτα;
Πατατάκια; Μερικά παϊδάκια; Όλοι
κατά καιρούς έχουμε λιγούρες, είτε
για κάτι γλυκό είτε για κάτι αλμυρό, ωστόσο τις περισσότερες
φορές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη
σημασία. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτή η
έντονη επιθυμία μπορεί να κρύβει
κάτι παραπάνω. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι λιγούρες ίσως
είναι ένας από τους τρόπους που
χρησιμοποιεί το σώμα μας προκειμένου να μας στείλει κάποιο μήνυμα. Εσείς, λοιπόν, τι λιγουρεύεστε;
… σοκολάτα
Ίσως να χρειάζεστε μαγνήσιο, ένα
μέταλλο απαραίτητο για την υγεία
μας, καθώς -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στη δομική ανάπτυξη των
οστών και στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό και ρυθμίζει
τη θερμοκρασία του σώματος.

τοίχο σας, γιατί ίσως το σώμα σας
προσπαθεί να ζεσταθεί! Αν, πάλι,
θέλετε να τρώτε καυτερά τις ζεστές
ημέρες, τότε κατά πάσα πιθανότητα ανήκετε σε εκείνους που δεν
ιδρώνουν πολύ και ο οργανισμός
τους θέλει να βοηθήσει το σώμα

τους να ιδρώσει προκειμένου να
δροσιστεί. Άλλωστε, δεν είναι
τυχαίο ότι η κουζίνα τόσο των
κρύων όσο και των ζεστών χωρών
είναι πλούσια σε καυτερά μπαχαρικά.
… αλάτι

… καυτερά
Σας αρέσουν τα καυτερά φαγητά
και δεν τα χορταίνετε; Τότε ρίξτε
μια ματιά στο θερμόμετρο στον

Στο πιάτο: Ιώδιο μπορείτε να βρείτε στα θαλασσινά, τα οστρακοειδή
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η λαχτάρα για… παϊδάκια μπορεί
να κρύβει την ανάγκη σας για
περισσότερο σίδηρο, ο οποίος
βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου σε
όλο το σώμα. Επιπλέον,
αυτή η επιθυμία μπορεί να σημαίνει έλλειψη ψευδαργύρου, ο οποίος
βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα και
είναι απαραίτητος για τη σύνθεση
του DNA και
Στο πιάτο: Το κόκκινο κρέας είναι η
καλύτερη πηγή, αλλά για ποικιλία
μπορείτε να βάλετε στο τραπέζι
σας οστρακοειδή, φακές, σπανάκι
και τυρί.

έρχεται για να σε θωρακίσει απέναντι
στα προβλήματα και να σε κάνει πιο
δυναμικό, να σε φέρει πιο κοντά στις
λύσεις και την αποκατάσταση της
ισορροπίας. Είσαι τολμηρός και διεκδικητικός, πράγμα που αξίζει να εκμεταλλευτείς όσο καλύτερα μπορείς σε καταστάσεις που απαιτούν γερό στομάχι και
πείσμα.
Παρθένος: Είναι καλό να διορθώσεις
ό,τι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή σου και
αυτό μπορείς να το επιτύχεις κάνοντας
τις κατάλληλες κινήσεις. Σήμερα μοιάζεις αποφασισμένος να δώσεις τέλος
σε καταστάσεις που σου χαλάνε τη διάθεση ή δε σε αφήνουν να εξελιχθείς.
Γνωρίζεις ακριβώς τί πρέπει να κάνεις,
χωρίς χρονοτριβή. Μπορείς να ακολουθήσεις αυτή την τακτική, τόσο σε προσωπικές υποθέσεις, όσο και επαγγελματικές που τελευταία σε ταλαιπωρούν.
Ζυγός: Μπορείς να κινηθείς με εξυπνάδα και ταχύτητα προς επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Επίσης, μπορείς
να συμπαρασταθείς με ενδιαφέρον και
προσοχή στα πρόσωπα που αγαπάς
και για τα οποία ενδιαφέρεσαι πολύ.
Την περίοδο αυτή υπάρχουν κάποια
που χρειάζονται την συμβολή σου. Επίσης, να ξέρεις ότι η τύχη δεν θα λείψει
από το πλευρό σου, για αυτό αξιοποίησέ την σωστά.
Σκορπιός: Παίρνουν τέλος οι ψευδαισθήσεις, γεγονός που σε βοηθάει να
αντιληφθείς την πραγματικότητα ως
έχει, χωρίς σκιές και εμπόδια. Η διαίσθησή σου οξύνεται ακόμη περισσότερο
και σε βοηθάει να κινηθείς προς τις
σωστές επιλογές. Όσο πιο πολύ ξεκαθαρίζονται τα πράγματα στο μυαλό
σου, τόσο καλύτερα αντιδράς. Έτσι,
αποκαθίστανται οι ισορροπίες και στα
επαγγελματικά και στα αισθηματικά.
Τοξότης: Οι πτυχές του εαυτού σου
γίνονται ξεκάθαρες και εκφράζονται με
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... μακαρόνια
Το μόνο που θέλετε να τρώτε είναι
μακαρόνια, πατάτες και ψωμί; Η
έντονη αυτή όρεξη μπορεί να αποτελεί ένδειξη έλλειψης τρυπτοφάνης, ενός απαραίτητου αμινοξέος
για την παραγωγή σεροτονίνης
(γνωστή ως «ορμόνη της ευτυχίας»). Αν και οι υδατάνθρακες δεν
περιέχουν τρυπτοφάνη, η αύξηση
των επιπέδων του σακχάρου φαίνεται να διευκολύνει τη μετάβασή
της στον εγκέφαλο.
Στο πιάτο: Αντί για υδατάνθρακες,
επιλέγετε τροφές που περιέχουν
τρυπτοφάνη, όπως για παράδειγμα κοτόπουλο, μπανάνα, βρώμη
και αυγά. Εναλλακτικά, προτιμήστε
τα προϊόντα ολικής άλεσης.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Βάζεις τα πράγματα σε μια τάξη,
επιδιορθώνεις προβληματικές καταστάσεις και θέτεις τις βάσεις για αλλαγές. Σε κάνει να νιώθεις πιο αισιόδοξος
και ονειροπόλος. Μην προσπαθήσεις να
εκλογικεύσεις την τάση σου αυτή, απλά
απόλαυσέ τη
Ταύρος: Νιώσεις πιο αισιόδοξος για τη
ζωή και μπορέσεις να κάνεις τα σχέδιά
σου πράξη. Υπάρχει δύναμη μέσα σου
που σε ωθεί να ασχοληθείς με ό,τι σχεδιάζεις και να το φέρεις εις πέρας με
επιτυχία. Είναι μια καλή ημέρα για να
εκτελέσεις το εργασιακό σου πρόγραμμα με πολύ καλά αποτελέσματα. Αν
έχεις σχεδιάσει κάτι που θα σε βοηθήσει
στην καριέρα σου θα μπορέσεις να το
πραγματοποιήσεις και να δεις σημαντικές εξελίξεις.
Δίδυμοι: Θα κινηθείς με δυναμισμό και
καλή διάθεση προς όφελος των επαγγελματικών σου, αλλά και της κοινωνικής σου ζωής. Έχεις την ανάγκη να
οργανώσεις τις εκκρεμότητές σου και να
τις διευθετήσεις με τάξη και ρυθμό.
Έχεις ως κίνητρο τη βαθιά επιθυμία να
επιτύχεις. Παράλληλα, εκφράζεσαι με
χαρακτηριστική άνεση και ειλικρίνεια
που σε κάνει πιο αποδεκτό και άξιο
εμπιστοσύνης.
Καρκίνος:
Επηρεάζεσαι θετικά ως προς τον τρόπο
που αντιλαμβάνεσαι και διαισθάνεσαι
τις καταστάσεις. Είσαι σε θέση να
κάνεις όνειρα με αισιοδοξία στηριζόμενος στην οξυμένη σου διαίσθηση. Εμπιστεύσου την εσωτερική φωνή και θα
μπορέσεις να επιτύχεις σημαντικά
πράγματα στους τομείς που σε απασχολούν περισσότερο. Φαίνεται πως η
ημέρα σηματοδοτεί μια περίοδο εξελίξεων και προόδου.
Λέων: Η ημέρα αναμένεται να σου φέρει
αρκετά θετικά, αλλά πάνω από όλα

SUDOKU

... κρέας

των νέων ιστών.

Θέλετε να τρώτε συνέχεια αλμυρά
φαγητά; Αυτή η έντονη επιθυμία
μπορεί να είναι σημάδι ότι τα επίπεδα νατρίου στο σώμα σας είναι
χαμηλά, γεγονός που είναι πιθανό
να οφείλεται σε αφυδάτωση μετά
από έντονη άσκηση, στην κατανάλωση αλκοόλ ή σε μια δυσλειτουργία του θυρεοειδούς σας (ο θυρεοειδής χρειάζεται ιώδιο για να λειτουργήσει σωστά).

Στο πιάτο: Εκτός από τη σοκολάτα,
πηγή μαγνησίου είναι οι ανάλατοι
ξηροί καρποί, τα λιπαρά ψάρια, το
αβοκάντο και τα πράσινα λαχανικά. Αν, ωστόσο, η επιθυμία σας για
σοκολάτα είναι μεγάλη, τότε επιλέξτε ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα.
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μεγαλύτερη άνεση. Σε διακρίνει η αισιοδοξία και η φιλοδοξία. Θέλεις να φτάσεις στην επιτυχία στον τομέα που σε
απασχολεί. Έχεις βαθιά πίστη ότι όλα
θα πάνε καλά και αυτό από μόνο του
γίνεται το ισχυρότερο κίνητρο για να τα
καταφέρεις πολύ καλά. Ωστόσο, θα
χρειαστεί να μην είσαι τόσο πιεστικός
με τους γύρω σου, να δώσεις περισσότερη σημασία στις λεπτομέρειες και να
μην βιάζεσαι.
Αιγόκερως: Νιώθεις ακόμη πιο έντονα
συντονισμένος με τον εσωτερικό σου
εαυτό. Σε γενικές γραμμές, μπορείς να
προκαλέσεις θετικές εξελίξεις, να
βάλεις τη βάση για προσωπική και
επαγγελματική πρόοδο, να κλείσεις νέες
συμφωνίες και να ενισχύσεις τις υπάρχουσες. Είσαι αρκετά δυναμικός και
αισιόδοξος για να τα πας πολύ καλά!
Υδροχόος: Η σημερινή είναι άλλη μια
μέρα που μπορείς να ασχοληθείς με τα
επαγγελματικά σου και να προωθήσεις
τη δημόσια εικόνα σου. Σε ενδιαφέρει η
αποδοχή του κόσμου και ο ρόλος σου
στο κοινωνικό σύνολο. Για αυτό φαίνεται πως θα κινηθείς δυναμικά για να
την βελτιώσεις και να την αναδείξεις.
Στα επαγγελματικά, προχώρησε τις
υποθέσεις που έχεις αναλάβει. Θα δεις
ότι θα βρεις τρόπους να τις εξελίξεις
και να τις ολοκληρώσεις όπου είναι
αυτό απαραίτητο.
Ιχθείς: Όπως αντιλαμβάνεσαι αυτό
φέρνει θετικές επιρροές στις υποθέσεις
που σε απασχολούν. Ο Ποσειδώνας
είναι πλανήτης που σχετίζεται με τα
όνειρά σου και την διαίσθησή σου. Έτσι,
είσαι ικανός να έρθεις σε επαφή με
αυτά που ονειρεύεσαι και επιθυμείς και
να καταφέρεις να τα εντάξεις με μια
ρεαλιστική ματιά στην πραγματικότητα. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, ενώ η διαίσθησή σου σε βοηθάει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Γεμιστά νηστήσιμα
Υλικά:
4 άτομα
5 ντομάτες ώριμες και λεπτόφλουδες
5 πιπεριές για γεμιστά πράσινες
3 πατάτες στρουμπουλές (οι 2 για γέμισμα, η 3η για
υποστυλώματα)
1 μελιτζάνα τσακώνικη (εμένα μου αρέσει καλύτερα)
2 μεγάλα κρεμμύδια ξερά
1 σκελίδα σκόρδο
1 πιπεριά φλωρίνης
1/2 ματσάκι μαϊντανό
2 κ.σ. ξερό δυόσμο (ή 1/2 ματσάκι φρέσκο)
αλάτι
πάρπικα γλυκιά
κύμινο (μπόλικο!!!)
λίγη κανέλα
2 ποτηράκια του κρασιού ελαιόλαδο (πρίπου 200ml)
2 ποτηράκια του κρασίου ρύζι καρολίνα (περίπου 300
γρ)
200 ml συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας
2 κ.σ. πελτέ
λίγη καστανή ζάχαρη
Εκτέλεση:
Πλένουμε, καθαρίζουμε και αδειάζουμε τα λαχανικά
μας και τα αραδιάζουμε
στην
γάστρα μας (ή στο
ταψί) να χωράνε
καλά αλλά να μην
έχουν και πολύ
"αέρα" ανάμεσά
τους.
Τρίβουμε
στον χοντρό τρίφτη τα κρεμμύδια και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο, ευρύχωρο τηγάνι. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και την πιπεριά φλωρίνης και προσθέτουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε και το
ένα ποτηράκι λάδι και σωτάρουμε σε χαμηλή φωτιά ως να
μαλακώσουν. Στο μεταξύ τρίβουμε στον τρίφτη, στην
χοντρή πλευρά την ψίχα από τις ντομάτες και μέσα εκεί
διαλύουμε μια κ.σ. πελτέ. Μόλις μαραθούν τα λαχανικά
μας. προσθέτουμε το μείγμα ντομάτας πελτέ, αλάτι,
πάπρικα, δυόσμο, κύμινο, κανέλα, τον συμπυκνωμένο
χυμό ντομάτας (τα 150ml) και βράζουμε για λίγο να
δέσουν οι γεύσεις 4-5 λεπτά είναι αρκετά και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μεταφέρουμε σε βαθύ μπολ,
προσθέτουμε και το ρύζι και διορθώνουμε τις γεύσεις
(αλάτι, ζαχαρίτσα κύμινο).
Γεμίζουμε τα λαχανικά λίγο παραπάνω από την μέση. Την
τρίτη πατάτα της παρέας την καθαρίζουμε και την κόβουμε σε κομμάτια τα οποία τοποθετούμε ανάμεσα από τα
γεμιστά μας στα κενά που υπάρχουν. Ανακατεύουμε τα 50
ml συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, την 1 κ.σ. πελτέ το
υπόλοιπο λάδι, λίγο αλάτι και λίγη ζάχαρη και περιχύνουμε τα λαχανικά. Σκεπάζουμε και ψήνουμε για τουλάχιστον 1 1/2 με 2 ώρες αναλόγως τον φούρνο στους 200οC.
Είναι έτοιμα όταν έχει βράσει το ρυζάκι και έχουν πάρει
ένα όμορφο χρωματάκι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας, που
μας πνίγει από παντού,
παρηγοριέμαι ότι κάπου,
σε κάποιο καμαράκι,
κάποιοι πεισματάρηδες
αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.
Οδυσσέας Ελύτης

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 786 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

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
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασογειας - Θ.Ο.Ι. Πύργου
Κ & Ε Τραχωνίου - Π& Σ Ζακακίου
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - F.C. INTERNATIONAL
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - ΑΕΚ Πολεμιδιών
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΠΑΕ Λόφου
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Επόμενη αγωνιστική:
Πέμπτη 31.12.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΑΕΚ Πολεμιδιών - Π&Σ Ζακακίου
Παρασκευή 1.12.2017
Α.Ε. Τραχωνίου - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας

2-2
1-2
0-0
3-0
1-6
1-2
2-2
5-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017 έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 3 - 4
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΘΟΙ Καπέδων
1-6
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγίων Τριμιθιάς
4-6
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
2-4
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ - ΛΕΝΑΣ Χανδριών
4-0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
4-1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. 0 - 0
OXEN Περιστερώνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
4- 0
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 5- 4

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – Κ&Ε Τραχωωίου
F.C. INERNATIONAL - Λ Ε Ν Α Σ
Σάββατο 2.12.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΠΑΕ Λόφου
Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς.
Κυριακή 3.12.2017 και ώρα 11.00 π.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
Δευτέρα 4.12.2017 και ώρα 7.30 μμ.
Θ.Ο.Ι Πύργου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 2 – 3 Δεκεμβρίου 2017, συνεχίζεται
το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με
τους πιο κάτω αγώνες:
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2 – 3/12/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σάββατο
Γήπεδο Κοφίνου (ώρα 2.30΄)
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥΣάββατο

Γήπεδο Κοφίνου (ώρα 5.00΄)
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΞΕΦΥΓΕ Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

Ο

πρωτοπόρος Ονήσιλλος διεύρυνε
το άνοιγμα της ψαλίδας που τον
χωρίζει από την ΜΕΑΠ η οποία έφυγε
λαβωμένη με ευρεία ήττα από την
Χλώρακα. Ήττα και για την ΑΠΕΑ που
έπεσε στην 5η θέση. Στη 3η θέση ανήλθε η ομάδα του Ύψωνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Εκαμψε την αντίσταση της Πάφου και πάτησε
κορυφή η ΑΕΚ

• Διατηρεί το αήττητο η ΑΝΟ. Εντός των τεθέντων
στόχων Η ΑΕΛ

• Ευρεία νίκη με χρήσιμα συμπεράσματα
και ευοίωνες προοπτικές για τον ΑΠΟΕΛ

• Σίφουνας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, συνέτριψε τον Εθνικό

• ΟΜΟΝΟΙΑ: Χωρίς να λάμψει, επανήλθε στο δρόμο
των επιτυχιών

Φ

όρτσαρε στην επανάληψη η ΑΕΚ
πατώντας στο «Αρένα» την σκληροτράχηλη Πάφο, φιγουράροντας στην
κορυφή. Καλή η παρουσία της Πάφου
που παρατάχθηκε έξυπνα, αλλά δεν
άντεξε την πίεση της ΑΕΚ στο Β’ μέρος.
Με νέους παίκτες, επιστροφή τραυματιών και νέο σύστημα, ο ΑΠΟΕΛ έβγαλε
τα απωθημένα του, μετά τη βαρειά ήττα
από την «Βασίλισσα» ΡΕΑΛ, φιλοδωρώντας τον Ολυμπιακό με εξάρα. Ήταν η
χειρότερη φετινή εμφάνιση για τους
«Τακτακαλίτες» που είχαν εμφανείς
αδυναμίες μεσοαμυντικά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΕΥΡΕΙΕΣ ΝΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά και ο Κούρρης με
νέα τρίποντα, διατηρούν την 1η
και 2η θέση αντίστοιχα. Στο 3ο σκαλοπάτι σκαρφάλωσε η Αμαθούς που
απέδρασε με το τρίποντο από το
Φρέναρος, εκτοπίζοντας τη ΔΟΞΑ
Παλιομετόχου που γνώρισε εντός
έδρας ήττα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έκλεισε τον Α’ γύρο αήττητη η
Ανόρθωση μετά την ισοπαλία με την
ΑΕΛ. Η προσφυγική ομάδα έχασε αρκετές ευκαιρίες. Το αύριο φαντάζει ευοίωνο, σηματοδοτώντας έξοδο στην
Ευρώπη ύστερα από άγονη περίοδο τεσσάρων ετών. Ικανοποίηση για τον πολύτιμο βαθμό στο Λεμεσιανό στρατόπεδο.
Η ΑΛΚΗ σαφώς ανώτερη συνέτριψε την
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ στο ντέρμπι του κάτω
διαζώματος. Άσχημο κλίμα στην προ-

• Κατρακυλά η Νέα Σαλαμίνα. Νίκες ουσίας
για ΑΛΚΗ, ΕΡΜΗ, προβλημάτισε ο Ολυμπιακός

Το πρόσωπο
ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΤΑΛΑ
Ο αρχηγός της
ΑΕΚ έκανε πολύ
καλό παιγνίδι
συμβάλλοντας
σημαντικά στη
νίκη της ομάδας του η
οποία έπιασε
κορυφή
«Η πρώτη θέση
σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά
και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε»,
σημείωσε, μετά τον αγώνα.
σφυγική ομάδα η οποία μπήκε για τα
καλά σε περιπέτειες.
Επανήλθε στις νίκες ο ΕΡΜΗΣ που πανηγύρισε την 4η νίκη του. Αντιθέτως στο
στρατόπεδο των «Αρειανών» επικρατει
οργή καθώς η ομάδα δεν έχει ούτε αρχή,
ούτε τέλος στον αγωνιστικό τομέα.

Επέστρεψε στις νίκες ύστερα από τρια
ανεπιτυχή αποτελέσματα η ΟΜΟΝΟΙΑ,
χωρίς ωστόσο να πείσει ότι βρήκε τον
αγωνιστικό προσανατολισμό της. Η
ΔΟΞΑ πάλεψε αλλά έχασε τον έλεγχο στο
τελευταίο δεκάλεπτο.
Καταιγιστικός ο Απόλλωνας επικράτησε
εύκολα του Εθνικού Άχνας, διασκεδάζοντας τη βαρειά ήττα στη Λυών της
Γαλλίας για το «Γιουρόπα Λήγκ». Οι
Λεμεσιανοί ανέβηκαν στην 4η θέση, με
τρεις αγώνες λιγότερους από την πρωτοπόρο, βάζοντας πλώρη για την κορυφή. Στο «Δασάκι» τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ με τη διοίκηση να
ψάχνει εναγωνίως την μαγική συνταγή
ανάκαμψης και σωτηρίας.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

1

Με τη λήξη του Α’ γύρου διεφάνη ξεκάθαρα ότι ο τίτλος είναι για
τρεις, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, ΑΠΟΛΛΩΝ με αουτσάϊντερ την Ανόρθωση

2

Νέα Σαλαμίνα κι Εθνικός θεωρούνται οι επικρατέστεροι για το
πικρό αντίο. Χρειαζονται συγκροτημένη υπερπροσπάθεια για να
αποφύγουν το μοιραίο

3

Η ΟΜΟΝΟΙΑ αν δεν βρει στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές τον
αγωνιστικό της προσανατολισμό, θα μπει σε οδυνηρές περιπέτεις

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Σε απόσταση βολής η Αναγέννηση

Ν

15

ΑΕΚ: ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΑ ΨΗΛΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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έα νίκη και διατήρηση στην κορυφή για την
Ομόνοια Αραδίππου. Την απειλεί η
Αναγέννηση Δερύνειας πο ανέβηκε στη 2η θέση
με το νέο της τρίποντο, εκμεταλλευόμενη την
ισοπαλία του Οθέλλου με την Καρμιώτισσα.
Ένα βαθμό πίσω βρίσκεται η Ένωση Νέων
Παραλιμνίου που νίκησε την Αγία Νάπα. Εκτός
έδρας νίκες των, ΑΕΖ, ΠΑΕΕΚ και Ξυλοτύμπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Εφαρμογή της συμφωνίας – πλαίσιο στη ΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ημέρα εξάλειψης της βίας
κατά των γυναικών
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Η

ΣΕΚ με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών, η οποία
έχει οριστεί την 25η Νοεμβρίου,
καταδικάζει κάθε μορφής βίας,
σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής η
οποία προσβάλει ασύστολα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Οι αριθμοί τρομάζουν, υποδεικνύοντας την αναγκαιότητα όπως όλες οι εθνικές κυβερνήσεις ενισχύσουν περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο αλλά
και τις πολιτικές που θα δίνουν έμφαση στην
πρόληψη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις
γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία
από τον σύντροφό της.
Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή
απόπειρας βιασμού. 40% με 50% των γυναικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,
ενώ 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο,
κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σ' ένα χρόνο
16.700.000 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν σωματική βία ή σεξουαλική κακοποίηση.
Δεδομένης της διάστασης που έχει λάβει το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας η ΣΕΚ προτρέπει τις εργαζόμενες να
καταγγέλλουν χωρίς αναστολές, ενέργειες που
εξευτελίζουν την ανθρώπινη υπόσταση. Το Κίνημα της ΣΕΚ δεν παραχωρεί εκπτώσεις στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας που παραπέμπουν
στον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και διαβεβαιώνει ότι ο αγώνας για εξάλειψη κάθε μορφής βίας θα είναι συνεχής και
αδιάκοπος.

Επιστρέφεται άμεσα 2% του ταμείου Προνοίας

Υ

πογράφτηκε στις 22/11/2017
στο υπουργείο Εργασίας Συμφωνία μεταξύ των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Με βάση τη Συμφωνία επιστρέφεται άμεσα 2% της εργοδοτικής
εισφοράς στο ταμείο προνοίας και
καθορίζονται τα πιο κάτω χρονοδιαγράμματα για τα κύρια προβλήματα του προσωπικού:
- Μέχρι 31/1/2018 ενοποίηση των
Συλλογικών Συμβάσεων και εφαρμογή μιας ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης
- Μέχρι 31/1/2018 να συζητηθεί
και συμφωνηθεί ενιαίο μισθολόγιο
για όλο το προσωπικό της ΣΚΤ
καθώς και άλλα οικονομικά θέματα
που εκκρεμούν
Η Συμφωνία ρυθμίζει επίσης επιμέρους θέματα που αφορούν τόσο
την εργατική όσο και την εργοδοτι-

κή πλευρά.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Κύπρου - ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ
εξέφρασε την προσδοκία ότι η
εργοδοτική πλευρά θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και θα
προχωρήσει στα τεθέντα χρονο-

διαγράμματα στην υλοποίηση των
συμφωνηθέντων.
Η ενοποίηση των όρων απασχόλησης και της μισθοδοσίας, θα αποτελέσουν εφαλτήριο για εργασιακή
ειρήνη και απόδοση δικαιοσύνης
στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, κατέληξε.

Τιμητικό επίδομα μάνας: Υπενθύμιση
στις πολύτεκνες μάνες για υποβολή αίτησης

Χ

ιλιάδες πολύτεκνες μάνες δεν
έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση
για να καταστούν δικαιούχες του
τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης
μάνας.Σύμφωνα με το σχέδιο, το
επίδομα θα παραχωρείται στις
πολύτεκνες μάνες οι οποίες (α)
είναι δικαιούχες του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με
Χαμηλά Εισοδήματα (δηλαδή λαμβάνουν τη λεγόμενη μικρή επιταγή), (β) είναι δικαιούχες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
(γ) έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι
32.667 ευρώ για μονήρες άτομο ή
μέχρι 49.000 ευρώ σε περίπτωση
ζεύγους. Στις πρώτες δύο περιπτώσεις το επίδομα θα καταβληθεί
χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί
αίτηση ενώ στην τρίτη περίπτωση
θα πρέπει να υποβληθεί. Το ύψος
του επιδόματος, βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που έχουν
καθοριστεί, έχει ως εξής: €300 στις
κατηγορίες (α) και (β) ανωτέρω και
σε όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν
ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.323 για
μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €15.485
σε περίπτωση ζεύγους, €150 σε
όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν
ετήσιο εισόδημα από €10.323

Σ

μέχρι €13.000 για μονήρες πρόσωπο ή από €15.485 μέχρι €19.500 σε
περίπτωση ζεύγους, και €100 σε
όσες εκ της κατηγορίας (γ) έχουν
ετήσιο εισόδημα από €13.001
μέχρι €32.667 για μονήρες πρόσωπο ή από €19.501 μέχρι €49.000 σε
περίπτωση ζεύγους.

Ακριβή στοιχεία για τον αριθμό
των αιτήσεων δεν υπάρχουν, αφού
οι περισσότερες αιτήσεις συλλέγονται από την Οργάνωση Πολυτέκνων και πηγαίνουν μαζικά στην
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας. Από τη ροή των αιτήσεων, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη
χιλιάδες γυναίκες που δεν έχουν
υποβάλει την αίτησή τους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς,
δικαιούχες είναι 15 και πλέον
χιλιάδες πολύτεκνες μάνες. Από
αυτές, οι περίπου 7500 υπάρχουν
καταχωρημένες στο μητρώο κοινωνικών παροχών και δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Από εκεί
και πέρα, άλλες 7500 γυναίκες
πρέπει να υποβάλουν αίτηση.

Οι πολύτεκνες που εμπίπτουν στην
κατηγορία (γ) μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική αίτηση είτε
από τα ΚΕΠ είτε από τα γραφεία
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είτε από τα κατά τόπους
ταχυδρομικά γραφεία είτε από την
ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mlsi.gov.cy.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται κατ’ ιδίαν
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στην οδό Τεύκρου 6 στη Λευκωσία ή να παραδίδονται στα επαρχιακά γραφεία
της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων ή να αποστέλλονται
ταχυδρομικώς.

Συλλυπητήρια ΣΕΚ στην υπουργό Εργασίας
για τον θάνατο του συζύγου της

ύσσωμη η γενική γραμματεία
της ΣΕΚ παρέστη στην κηδεία
του Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη
που τελέσθηκε το περασμένο Σάββατο από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο Λευκωσίας. Παρέστησαν όλα
τα μέλη της γενικής γραμματείας
της ΣΕΚ που διαβίβασαν στην
υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου τα ειλικρινή τους συλλυπη-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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www.sek.org.cy,

τήρια για τον χαμό του συζύγου
της.
Ο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1947 και
δικηγορούσε στην Κύπρο από το
1977. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Συμμετείχε στη διαμόρφωση νομοσχεδίων και σε υποθέσεις - σταθμός στην εξέλιξη του κυπριακού
δικαίου. Δικηγόρησε επί όλων των
κλάδων του δικαίου αλλά διέπρεψε
ιδιαίτερα στις συμβάσεις, την ακίνητη ιδιοκτησία, το κληρονομικό
και το οικογενειακό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών
και την πνευματική ιδιοκτησία.

www.oho-sek.org.cy

