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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ολοταχώς για προώθηση
της φορομεταρρύθμισης

Κ

ερδίζει συνεχώς έδαφος η πρόταση της ΣΕΚ για την αναγκαιότητα γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης. Η ΣΕΚ καταγράφει με θετικότητα τη δημόσια δήλωση του
υπουργού Οικονομικών για φορολογικές ελαφρύνσεις το 2018 ενώ ο
Τύπος υποδέχεται με ευμενή σχόλια
την πρόταση της ΣΕΚ.
Σελ. 5

• Χρήζουν ουσιαστικής αξιοποίησης οι μελέτες της ΑνΑΔ

Ώρα διασύνδεσης του εκπαιδευτικού
συστήματος με την αγορά εργασίας
Ή

ρθε η ώρα της διασύνδεσης του
εκπαιδευτικού συστήματος με την
αγορά εργασίας με στόχο οι νέοι της
Κύπρου να έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τα πορίσματα των μελετών απασχόλησης της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να αξιοποιούνται στο
έπακρο από την Πολιτεία.
Το μήνυμα αυτό αναδύθηκε μέσα από
την μελέτη της ΑνΑΔ για τις προβλέψεις απασχόλησης για την επόμενη
δεκαετία, την οποίαν παρουσίασαν
στελέχη της Αρχής στη ΣΕΚ.

• Αναγκαιότητα η περαιτέρω αναβάθμιση της Τεχνικής
κι Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο
• Η ΣΕΚ στηρίζει συνειδητά κι έμπρακτα το πολυσήμαντο
έργο που επιτελεί η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού
• Η συνολική απασχόληση την περίοδο 2017-2027 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ανοδική τάση με την μερίδα του
λέοντος στον τομέα των Υπηρεσιών
• Κλειδί για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των νέων,
τα πορίσματα των μελετών
απασχόλησης της ΑνΑΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓεΣΥ

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων της ΣΕΚ, σας προσκαλεί στην
επαρχιακή εκδήλωση με θέμα «Η
εφαρμογή του ΓΕΣΥ και η Κοινωνική
Πολιτική του κράτους» την Τρίτη 12
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6:00μ.μ
στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λάρνακα.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο
Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης. 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.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Η προθεσμία λήγει στις 22/12/17
Σελ. 4

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2975
TIMH 0.70€
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Υποβαθμίζει την ποιότητα
του Κυπριακού τουριστικού
προϊόντος η αλόγιστη
εργοδότηση αλλοδαπών
εργατών στα ξενοδοχεία

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε ότι αποτελούν
κλειδί για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών τα πορίσματα των μελετών απασχόλησης της
ΑνΑΔ τα οποία πρέπει η πολιτεία να
τα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν
στην χάραξη της εργασιακής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του κράτους. Τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση σε επαγγέλματα
που καλύπτονται από την λυκειακή
εκπαίδευση και την μεταλυκειακή
κατάρτιση.
Από την όλη παρουσίαση και συζήτηση, διεφάνη ότι οι προοπτικές στον
τομέα της απασχόλησης για την επόμενη δεκαετία διαγράφονται ευοίωνες
με τη δημιουργία 15000 θέσεων εργασίας ανά έτος.
Σελ. 8, 9

Η ΑνΑΔ παρουσίασε στην ηγεσία και τους τμηματάρχες της ΣΕΚ τις προβλέψεις
απασχόλησης για την δεκαετία 2017 - 27. Εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα

Εφικτή η μείωση φόρων μέσα στο 2018

Η

ΣΕΚ καταγράφει με θετικότητα τη δημόσια δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
ότι το 2018 θα είναι χρονιά περαιτέρω φορολογικών
ελαφρύνσεων.

Χαιρετίζουμε την κυβερνητική πολιτική που φαίνεται
πως λαμβάνει υπόψη τις θέσεις αρχής της ΣΕΚ, όπως
αυτές καθορίστηκαν μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις του Κινήματος.

Πρόκειται για μια ορθή υπουργική δήλωση που έγινε
την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 με την ευκαιρία
της ομιλίας του υπουργού στην ολομέλεια της βουλής με αφορμή την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.

Ακράδαντα πιστεύουμε πως, μια φορομεταρρύθμιση
που θα βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες

Η τοποθέτηση αυτή είναι απόλυτα ταυτόσημη με τις
θέσεις πολιτικής της ΣΕΚ, η οποία τους τελευταίους
πολλούς μήνες υποστηρίζει πως, ο τόπος χρειάζεται
μια γενική ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση
η οποία θα μειώνει τα ψηλά φορολογικά βάρη που
φορτώθηκαν στους ώμους των πολιτών μεσούσης
της οικονομικής κρίσης.

• Ικανοποίηση ΣΕΚ από δημόσιες δηλώσεις
υπουργού Οικονομικών
του τόπου θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι μισθωτοί πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη ροπή προς κατανάλωση
και θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να κινηθεί προς καλύτερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις.

Μια σωστά δομημένη φορομεταρρύθμιση θα δώσει
επιπρόσθετες αναπτυξιακές δυνατότητες και στις
επιχειρήσεις συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω
ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, μέσα από τη
δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.
Φαίνεται πως ο προϋπολογισμός του 2018, όπως
εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός, είναι ένας προϋπολογισμός που επιτρέπει τη μείωση των φόρων.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει αυτή τη διαπίστωση – παραδοχή
γιατί η μείωση των φόρων φέρνει ανάπτυξη και
αναμένει να προσκληθεί σε κοινωνικό διάλογο από
την κυβέρνηση για να περάσουμε από τη θεωρία
στην πράξη μέσα από λογικές διαβούλευσης και
συναντίληψης.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ντείνεται η συγκροτημένη δράση της ΣΕΚ ενάντια
στα κάθε είδους φαινόμενα παρενόχλησης και
εκφοβισμού στους χώρους εργασίας
Πάνω απόλα η αξιοπρέπεια στο περιβάλλον
εργασίας
ιζοσπαστικές τομές χρειάζεται η δημόσια υπηρεσία για να πάει μπροστά ο τόπος που κολυμπά στα λύματα των σκανδάλων
Επείγουσα αναγκαιότητα η απαλλαγή από την
καρκινογόνο ασθένεια της κομματοκρατίας
άγγραινα θεωρείται η μη πληρωμή του ηλεκτρικού, του νερού και άλλων τελών από τους Τ/Κ
της Πύλας
Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν είναι τόσο οικονομικές, όσο πολιτικές
ναμφισβήτητα οι υγιείς εργασιακές σχέσεις
συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο
Ευτυχώς, αρκετοί εργοδότες το έχουν αντιληφθεί και ενεργούν ανάλογα, με όφελος για
όλους
ελευταία στις δημόσιες δαπάνες στον τομέα της
Υγείας η Κύπρος σε επίπεδο Ε.Ε
Eνισχύεται άλλη μια φορά και από διαφορετική
οπτική γωνία η αναγκαιότητα του ΓεΣΥ
σχυρό κράτος πρόνοιας απαιτούν οι Ευρωπαίοι
πολίτες για να εμπιστευθούν ξανά την Ε.Ε.
Η υιοθέτηση του Ευρωπαικου Πυλώνα Κονωνικών Δικαιωμάτων, χρυσή ευκαιρία για να επανεύρει την αίγλη της η Ε.Ε
ερδίζουμε ως συνδικάτα το στοίχημα για την
ομαλοποίηση της αγοράς εργασίας
Η σοβαρότητα, τα μελετημένα βήματα και οι
τεκμηριωμένες θέσεις φέρνουν αποτελέσματα
ττα για όλους θεωρείται η καραυγαλέα αδυναμία επίλυσης του θέματος των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να
τύχει πάραυτα του δέοντος χειρισμού για να
αποτραπούν κοινωνικές τραγωδίες
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Τ

ην ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί απεγνωσμένα να σπάσει τα
δανειακά δεσμά και η Ε.Ε μελετά
εναγωνίως τρόπους αντιμετώπισης των σοβαρών απειλών της
τρομοκρατίας και του μεταναστευτικού, Αθήνα και Θεσμοί κατέληξαν
σε φόρμουλα ώστε η Ελληνική
κυβέρνηση να υλοποίησει χωρίς
χρονοτριβή έναν ορυμαγδό από
προαπαιτούμενα, τα οποία απορρέουν από τις συμφωνίες της με
τους δανειστές.
Στην πρόσφατη συνάντηση του
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με
τον Γάλλο Επίτροπο Οικονομικών
Υποθέσεων της «Κομισιόν», Πιερ
Μοσκοβισί, στη Λισαβόνα, οι δύο
ηγέτες υποστήριξαν ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να βγει έως τον Αύγουστο του 2018 από τα Μνημόνια,
αλλά με ουσιαστική οικονομική
ανάπτυξη και προστασία της κοινωνίας. Παρά τη διάχυτη αισιοδοΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
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ρικτά πράγματα αποκαλύπτονται χωρίς τελειωμό για τη διαφθορά στον δημόσιο βίο
Οι ανοχές της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί, ας
το συνειδητοποιήσουν οι θεσμικοί φορείς
μά και σταράτα τα ειπε ο γ.γ της ΣΕΚ ότι «αν
χρειασθεί θα επιβάλουμε το ΓεΣΥ»
Τοποθέτηση εύτολμη που στέλλει ισχυρά μηνύματα προς πολλαπλούς αποδέκτες
τροπή για την κοινωνία θεωρείται το εύρημα
έρευνας που λέει πως 1 στα 5 νοικοκυριά τα
βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα
Ώρα να ξεπλυθεί η ντροπή, ενισχύοντας
ουσιωδώς τους χαμηλοεισοδηματίες
υπόθεση εφαρμογής του Γε.Σ.Υ είναι ιερή και θα
κρίνει την αξιοπιστία των πολιτικών – πολιτειακών ηγετών
Καλό είναι να μην παίζονται προεκλογικά παιγνίδια στο όνομα της υγείας των πολιτών.
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«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ξία που επικρατεί εκατέρωθεν για
την έκβαση του ζητήματος που
καταδυναστεύει τον Ελληνικό λαό
για 8η συνεχή χρονιά, τα πράγματα δεν θα είναι ρόδινα αν οι Θεσμοί
δεν συμβάλουν καταλυτικά στην
ελάφρυνση του Ελληνικού χρέους.
Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα ως
συμπληρωματική πράξη της επιτευχθείσας συμφωνίας στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.
Αν πράγματι οι Θεσμοί θέλουν την
Ελλάδα αλλά και τις χώρες του
Ευρωπαϊκού νότου να ορθοποδήσουν και να συνταξιδεύσουν μαζί
με τις πλούσιες χώρες στην πορεία
προς το αύριο, οφείλουν να σταματήσουν να παίζουν την κολοκυθιά βοηθώντας ουσιαστικά προς
την κατεύθυνση αυτή, τώρα. Όχι
από ελεημοσύνη, αλλά από υποχρέωση που απορρέει από τα
εγκληματικά λάθη των Ευρωπαίων
και γενικότερα των Θεσμών στη
διαχείριση της λεγόμενης κρίσης

του Ελληνικού χρέους αλλά και της
στάσης τους έναντι της Κύπρου,
της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Επί τούτου, αξίζει να επισημάνουμε τα εξής: Πριν από δύο χρόνια,
περίπου, ο πρόεδρος της «Κομισιόν» Ζαν-Κλον Γιούγκερ παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η απόφαση
του «Γιούρογκρουπ» για κούρεμα
των τραπεζικών καταθέσεων στην
Κύπρο το 2013. Πριν από μερικούς
μήνες, ο Επίτροπος Οικονομικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιέρ
Μοσκοβισί δήλωσε δημόσια αναφερόμενος στην Ελλάδα, ότι χρεια-

ζοντας τους πολίτες να αποστρέφονται το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα.
Είναι κοινό μυστικό πως η άστοχη
αντιμετώπιση του Προσφυγικού –
Μεταναστευτικού και η αδυναμία
αποτελεσματικού χειρισμού του
εφιάλτη της τρομοκρατίας που
βρίσκεται εντός των πυλών, τείνει
να μετατρέψει την Ευρώπη σε
όμηρο των πολιτικών και των κοινωνικοοικονομικών της επιλογών.
Σε τούτη τη δύσκολη ώρα, είναι εκ
των ων ουκ άνευ η υιοθέτηση ενός
πολιτικού - κοινωνικοοικονομικού
προτύπου με ανθρωποκεντρικό

• Με φόντο την κρίση του Ελληνικού χρέους και τα κεφαλαιώδη
ζητήματα της τρομοκρατίας και του μεταναστευτικού – προσφυγικού
ζόμαστε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά με
ανθρώπινο πρόσωπο και χωρίς
πόνο. Ακόμη πιο σημαντική είναι η
πρόσφατη συγκλονιστική ομολογία του απελθόντα προέδρου της
Ευρωζώνης Ολλανδού Γερούν
Ντάισελμπουμ ότι η διάσωση των
τραπεζών στην Ελλάδα έγινε σε
βάρος των φορολογουμένων πολιτών. Βαρομετρική θεωρείται και η
τοποθέτηση του τέως αλλά και της
νύν επικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικου Ταμείου ότι στην
«υπόθεση της Ελλάδας δώσαμε
λάθος θεραπευτική συνταγή». Οι
πιο πάνω τοποθετήσεις των κορυφαίων αξιωματούχων των Θεσμών
επιβεβαιώνουν τη σκληρότητα των
μέτρων στυγνής λιτότητας που
επιβλήθηκαν κατά αυθαίρετο αλλά
και μη αλληλέγγυο τρόπο κατά της
Ελλάδας.
Χωρίς αμφιβολία, η Ευρώπη των
τελευταίων χρόνων απογοητεύει
ολοένα και περισσότερο, αναγκά-

χαραχτήρα που να αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη, να διασφαλίζει τη διαφάνεια στα οικονομικά
και να επιδεικνύει την υπέρτατη
αλληλεγγύη στις χώρες του Νότου.
Η πρόσφατη έγκριση του Ευρωπαικού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θεωρείται κίνηση προς
την ορθή κατεύθυνση. Εδώ που
έφθασαν τα πράγματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι τεχνοκράτες
των Βρυξελλών καλούνται να αποδείξουν έμπρακτα ότι δεν είναι
νάνοι μπροστά στα γιγαντιαία
προβλήματα που ταλανίζουν τη
Γηραιά Ήπειρο. Καλούνται να
αφουγκρασθούν την αγωνία των
Ευρωπαίων πολιτών υλοποιώντας
τις
αναγκαίες
διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις με ανθρώπινο
πρόσωπο, χωρίς τις πινελιές της
ανελέητης λιτότητας και του
πόνου που εφάρμοσε στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και στο
τραπεζικό κούρεμα της Κύπρου.

Αν παρελπίδα η Ευρώπη αποτύχει να δώσει βιώσιμη λύση στο Ελληνικό
οικονομικό ζήτημα και κατεπέκταση στην εδραίωση του κράτους πρόνοιας με προοπτική την τάχιστη διάνοιξη του μείζονος κεφαλαίου της
κοινής Ευρωπαικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, είναι βέβαιον ότι
θα χάσει το μεγάλο στοίχημα που αφορά την ομαλή πορεία προς το
μέλλον. Εν κατακλείδι, σημειώνουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από
μερικούς μήνες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Πνύκα
της Αθήνας, ότι επείγει ο διάλογος για τον σχεδιασμό της δίκαιης και
ισχυρής Ευρώπης του αύριο.

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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Συνάντηση της γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με την Τουρκοκυπριακή συντεχνία TURK-SEN

Δεν είσαι η μόνη!!! Δεν
είσαι μόνη!!!

Ο σαφής Ευρωπαϊκός προσανατολισμός οδοδείκτης
στη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος

Μ

ια 22χρονη, θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας από τον 55χρονο
προϊστάμενο της, ηλικιακά θα μπορούσε να
είναι ο πατέρας της, με ρώτησε με δάκρυα στα
μάτια: Τι θα με συμβουλεύατε αν ήμουν η κόρη
σας;
Διαπέρασε τη ψυχή μου ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι
γιατί δεν ήξερα την απάντηση στο ερώτημα.
Απλά μπήκα στα παπούτσια μιας τρυφερής
ψυχής που ήλθε η ώρα να βγει στην αγορά εργασίας, με όνειρα και προσδοκίες
για το παρόν και το μέλλον.

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

Αντίκρισε,
ωστόσο,
στην
πρώτη της επικοινωνία με τον
κόσμο, το ξεδιάντροπο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αν
μπορώ πλέον έτσι να τον αποκαλώ, που δε δίστασε να θρυμματίσει τη ψυχή ενός παιδιού
με «ταξίματα» για γρήγορη
άνοδο στην ιεραρχία.

Δεν σκέφτηκε ,δεν προβληματίστηκε, δεν πέρασε καν από το
μυαλό του πως στη θέση της νεαρής συναδέλφου του μπορούσε να ήταν ίδια του η κόρη.
Τι θα έκανες κύριε σε τέτοια περίπτωση; Πως θα
συμπεριφερόσουν εσύ στον άνθρωπο που επιχείρησε να απλώσει τα χέρια του στο παιδί σου;
Ούτε καν μπορείς να το διανοηθείς. Δεν μπορείς
επίσης να διανοηθείς ότι το νεαρό και εύπλαστο
θήραμα σου έχει αντίστοιχους γονείς που δεν θα
το θυσίαζαν στο στόμα σου ή του λύκου (το ίδιο
κάνει) αλλά στο άκουσμα θα έκαναν τα πάντα
για να μπορέσουν να προστατεύσουν το νεαρό
τους βλαστάρι.
Συγκλονίστηκα με τη ερώτηση της νεαρής: Τι θα
κάνατε αν ήμουν κόρη σας.
Θα έκανα αυτό που έπρεπε.
Θα πρότεινα στο δικό μου παιδί να προχωρήσει άμεσα σε καταγγελία έτσι ώστε ο μακροχέρης να διδαχθεί για τον τρόπο που ενήργησε και
εξανάγκασε ένα νεαρό κορίτσι να παραιτηθεί
από την εργασία του γιατί, ηλικιακά ήταν αδύναμο να διαχειριστεί αυτή τη βλοσυρή κατάσταση.
Θα πρότεινα στο παιδί μου με το παράδειγμα
του να ωθήσει συνομήλικα του κορίτσια να
βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να αντισταθούν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες που
στιγματίζουν ολόκληρη τη ζωή τους.
Θα πρότεινα στο παιδί μου να βρει τη δύναμη
ώστε αυτού του είδους οι άνθρωποι να απομονωθούν από την κοινωνία και να λάβουν αυτό
που τους αξίζει: Μια παραδειγματική τιμωρία
για να μην επιχειρήσουν ξανά να απλώνουν
ασύστολα τα χέρια τους χωρίς να προβληματιστούν για τη μεγάλη ζημιά που θα προξενήσουν.
Όταν έχεις θέση στον χώρο εργασίας σου θα
πρέπει να την τιμάς με κάθε σου χειρονομία και
με κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα σου.
Ο άνθρωπος φτιάχνει τη θέση και όχι η θέση τον
άνθρωπο!!!
Υπάρχει νόμος που προστατεύει κάθε άνθρωπο
που παρενοχλείται. Υπάρχουν οι θεσμικοί μηχανισμοί στους οποίους μπορεί να προστρέξει ένα
θύμα παρενόχλησης για να καταγγείλει άμεσα
ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
Θα πρέπει να δώσουμε ο καθένας την προσωπική του μάχη ώστε να ενισχυθεί η συλλογική
προσπάθεια διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.
Το μοναδικό μήνυμα που θα έστελλα στην κάθε
γυναίκα που διστάζει να δώσει τη δική της προσωπική μάχη είναι:
Δεν είσαι η μόνη! Δεν είσαι μόνη!

Η

γενική γραμματεία της ΣΕΚ στο
πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για συμβολή του Κινήματος στη προσπάθεια επίτευξης
ειρηνικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος συναντήθηκε την
περασμένη εβδομάδα με την ηγεσία
της ΤΟΥΡΚ-ΣΕΝ, στην κατεχόμενη
Λευκωσία.
Μετά από συζήτηση των ηγεσιών
των δυο οργανώσεων επανατονίστηκε η δέσμευση για ενίσχυση της
μεταξύ τους συνεργασίας προς
όφελος του συνόλου των Ελληνοκυ-

πρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων.

και οριστική διευθέτηση
κυπριακού προβλήματος.

Περαιτέρω τονίστηκε η αναγκαιότητα αναβάθμισης του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ έτσι ώστε οι θέσεις
αρχών να μετουσιωθούν σε πολιτική
πράξη.

Αναδείχθηκε επίσης το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει κυρίως στις
κατεχόμενες περιοχές και αφορά την
επιδεινούμενη αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα το οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα
έτσι ώστε αν μπορέσει να προωθηθεί μια λύση η οποία θα αποβάλλει
τους κοινωνικούς κλυδωνισμούς και
τις αποκλίσεις, έτσι ώστε να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου
των νομίμων κατοίκων του νησιού.

Επιπρόσθετα οι δύο οργανώσεις
που είναι μέλη των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων ETUC συμφώνησαν
όπως αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή
τους παρουσία για ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ενδυνάμωση της προσπάθειας για συνολική

του

Ανανέωση συμφωνίας για τους ναυτικούς
στα υπό Κυπριακή σημαία πλοία της CIC

Υ

πογράφτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017 στη Λεμεσό η
συλλογική σύμβαση που διέπει τους όρους εργοδότησης των ναυτικών στα
πλοία μελών της CIC. Εκ
μέρους των συντεχνιών
υπέγραψαν τη συμφωνία ο
γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Παντελής
Σταύρου και ο ομόλογος
του της ΠΕΟ Άθως Ελευθερίου και εκ μέρους της
εργοδοτικής πλευράς ο
πρόεδρος του Συνδέσμου
CIC Φίλιππος Φίλης και ο
γενικός διευθυντής της ΟΕΒ
Μιχάλης Αντωνίου. Η συμφωνία είναι μονοετής και
καλύπτει τη μισθοδοσία

και τα έμμεσα ωφελήματα των εργαζομένων για το 2018
στα πλοία με Κυπριακή σημαία.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους φοιτητές

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα
την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια
νοσηλευτήρια προς όλους τους φοιτητές δημόσιων και
ιδιωτικών
πανεπιστημίων
H πρόταση, που τίθεται σε εφαρμογή άμεσα, επηρεάζει περίπου
12.000 φοιτητές και απευθύνεται σε
πρόσωπα που κατοικούν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και σπουδάζουν με πλήρη φοί-

τηση σε πιστοποιημένους αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών των
Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου και

√ Απόφαση Υπουργικού
Συμβουλίου

του εξωτερικού. Ερωτηθείς σχετικά,
ο υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής

είπε ότι κόστος δεν αναμένεται να
είναι μεγάλο και θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των φοιτητών που θα
νοσηλευτούν στα δημόσια νοσηλευτήρια.
Σημείωσε ότι οι φοιτητές που είναι
χρόνιοι ασθενείς καλύπτονται ήδη
από το υφιστάμενο σύστημα και ότι
η σημερινή απόφαση αφορά τους
υπόλοιπους φοιτητές «που βρίσκονται σε ηλικία και φάση της ζωής
τους με τις λιγότερες απαιτήσεις για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Απαιτείται προσοχή!
Κατά την ανάληψη στις αυτόματες
τραπεζικές μηχανές

K

άμερα ασφαλείας σε τράπεζα κατέγραψε τα
κόλπα που χρησιμοποιούν συμμορίες κυρίως από
την πρώην Ανατολική Ευρώπη για να κλέψουν τα
λεφτά από ανθρώπους που κάνουν αυτόματη ανάληψη από αυτόματες μηχανές (ATM)
Στην Αγγλία οι πελάτες ΑΤΜ βρίσκονται αντιμέτωποι
με ένα νέο κύμα απατών όπου σε λίγα λεφτά χάνουν
όχι μόνο τα μετρητά που βγάζουν από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, αλλά οι επιδέξιοι κακοποιοί καταφέρνουν να αδειάζουν και τους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους. Μάλιστα η Barclays δημοσιοποίησε βίντεο που δημιούργησε με βάση υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε
να προετοιμάσει και
• Πως κλέβουν
τους κωδικούς και λεφτά «υποψιάσει» τους
από κάρτες οι επιτήδειοι πελάτες της για το τι
μπορεί να τους συμ• Έξαρση του φαινομένου βεί ενώ κάνουν ανάστη Μ.Βρετανία
ληψη μετρητών από
ΑΤΜ. Ενώ ο πελάτης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Κινητό και ραδιόφωνο αποσπούν επικίνδυνα
την προσοχή του οδηγού

Ο

κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται έπειτα από δύο δευτερόλεπτα απρόσεκτης οδήγησης – Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε ατύχημα.
Οι νέοι άνδρες, όσοι χρησιμοποιούν
συχνά το αυτοκίνητο, οι νευρωτικοί
και οι εξωστρεφείς άνθρωποι,
συγκεντρώνουν
περισσότερες
πιθανότητες να χάσουν τη συγκέντρωσή τους κατά τη διάρκεια της
οδήγησης, σύμφωνα με έρευνα του
Ινστιτούτου Μεταφορών του Όσλο
στη Νορβηγία. Η απρόσεκτη οδήγηση είναι επικίνδυνο φαινόμενο,
καθώς τα ατυχήματα με το αυτοκίνητο αποτελούν μία από τις πιο
συχνές αιτίες θανάτου παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η ηλικία, το
φύλο, η προσωπικότητα και η
συχνότητα που οι άνθρωποι οδηγούν αποτελούν πιθανούς παράγοντες για τη διάσπαση της προσοχής. Σε αντίθεση με τους νέους
άνδρες, τους εξωστρεφείς και νευρωτικούς ανθρώπους, οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες είναι λιγότερο
πιθανό να αποσπαστούν από το
τιμόνι.
Κάθε χρόνο, περίπου 1 εκατομμύ-

της τράπεζας περιμένει να σηκώσει χρήματα από το
ΑΤΜ, μία άγνωστη γυναίκα κάθεται ακριβώς πίσω
του, παρακολουθώντας τον την ώρα που αυτός γράφει το pin του.
Τότε η γυναίκα αυτή δημιουργεί αντιπερισπασμό,
πετώντας κάτω κάποια χρήματα. Ο πελάτης γυρνά
να την βοηθήσει όμως άλλος άνδρας που στέκεται
δίπλα από το ΑΤΜ παίρνει την πιστωτική του κάρτα
και βάζει στην θέση της μία ψεύτικη.
Όταν το θύμα γυρνά παίρνει την ψεύτικη κάρτα και
φεύγει, αφήνοντας την δική του εντός του μηχανήματος. Τελικά η γυναίκα, αφού έχει παρατηρήσει το pin
του πελάτη, έχει μαζί με τον συνεργό της και το pin
και την κάρτα, μπορώντας πια να σηκώνει όσα λεφτά
θέλει. Οι απάτες μπροστά από ΑΤΜ στη Μεγάλη Βρετανία έχουν σημειώσει άνοδο 50% των τελευταίο
χρόνο.

Κυπριακά ταχυδρομεία:

Τα παιδιά μπορούν να στείλουν
διαδικτυακά το γράμμα τους
στον Άγ. Βασίλη!

Τ

α Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσω της πλατφόρμας
“Santa2me” που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με
την εταιρεία «Com2go», παρέχει και φέτος τη δυνατότητα αποστολής γραμμάτων προς τον Άγιο Βασίλη!
Στείλτε τα γράμματα σας, στο http://santa2.me/ για
να πάρετε απάντηση από τον αγαπημένο μας Άγιο
Βασίλη!

TΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ριο άτομα σκοτώνονται στους δρόμους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-

ατύχημα αυξάνεται δραματικά
έπειτα από δύο δευτερόλεπτα
απρόσεκτης οδήγησης.

• Ο κίνδυνος εμπλοκής
σε ατύχημα αυξάνεται δραματικά έπειτα από δύο δευτερόλεπτα απρόσεκτης οδήγησης

Η πρόβλεψη και η εξήγηση των
λόγων για τους οποίους η προσοχή
διασπάται δεν είναι κάτι εύκολο. Οι
οδηγοί σπανίως σκοπεύουν να
χάσουν την προσοχή τους και μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν τον
πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου.

ας. Παράγοντες διάσπασης της
προσοχής είναι η ενασχόληση με το
κινητό τηλέφωνο και με το ραδιόφωνο. Ο κίνδυνος εμπλοκής σε

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης
θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω
διερεύνηση των παραγόντων που
οδηγούν σε ατύχημα.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας
και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με
συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια
στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή

των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του
να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της
Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 22
Δεκεμβρίου 2017.

A/A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1

5289650

Koehler

Volker

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

2

5397056

Misantze

Tea

PILAVAKIS

3

5294713

Ribaicova

Svetlana

SWISSPORT

4

5642656

Sameera Herath

Nuwan

GREEN HAND GO LTD

5

5513476

Valentin

Pricop

Δ.Γ. ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΛΤΔ

6

805566

Ανδρέου

Σκεύη

S.G.S STYLLA BROSS

7

5491619

Βλάχου

Μαρία

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

8

5461815

Γεωργιάδου

Lidia

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

9

779396

Γεωργίου

Ανδρέας

S.M.C. JOINT VENTURE

10 646464

Θεοδώρου

Δήμος

S.G.S STYLLA BROSS

11 885520

Θρασυβούλου

Μαρία

SWISSPORT

12 823175

Θωμά

Θωμάς

YO THAI ASSIAN RESTAURANT

13 585898

Ιωάννου

Γλυκερία

Cyprus Airports F/B Ltd

14 738792

Κουμή

Χρίστος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

15 1077006

Κουμή

Χριστίνα

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

16 784638

Κωστή

Κωστάκης

S.G.S STYLLA BROS

17 796773

Λυσγάρη

Γεωργία

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

18 865546

Μιχαήλ

Μαρίνα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

19 796646

Μιχαήλ

Λούης

LGS HANDLING-HERMES AIR

20 1063416

Νικολάου

Άννα

SWISSPORT

21 674127

Πίτσιλλος

Ανδρέας

LGS HANDLING-HERMES AIR

22 625042

Ρουβά

Μιχάλης

S.M.C. JOINT VENTURE

23 834949

Σάββα

Κωνσταντίνος

CASSOULIDES MAST.PRINTERS

24 406855

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

P.I.GROOND MAINTENANCE

25 587645

Χ"Αχιλλέως

Νίκος

EUROBLINDS

26 995769

Χρίστου

Χάρης

ALCO FILTERS
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Δυνατότηταμεταφοράςκαισώρευσης
άδειαςμετ'αποδοχών

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΤΗΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ε

φόσον ο εργοδότης δεν
παρέχει στον εργαζόμενο τη
δυνατότητα να κάνει χρήση της
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών,
ο εργαζόμενος πρέπει να έχει
δυνατότητα μεταφοράς και
σώρευσης της μη ληφθείσας
ετήσιας άδειας, έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΔΕΕ, αποφαινόμενο επί
ερωτήματος του Court of

Appeal of England and Wales
(Εφετείο Αγγλίας κα ι Ουαλίας,
Ηνωμένο Βασίλειο) για σχετική
προσφυγή εργαζόμενου.
Το ΔΕΕ με απόφαση του στις 29
Νοεμβρίου 2017, έκρινε ότι "δεν
συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης το να υποχρεώνεται ο
εργαζόμενος να λαμβάνει την
άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ
των προτέρων εάν θα του
καταβληθούν αποδοχές για την
άδεια αυτή", καθώς "το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών αποτελεί ιδιαίτερης
σημασίας αρχή του κοινωνικού
δικαίου της Ένωσης και έχει
ρητώς κατοχυρωθεί με τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Επιπλέον το ΔΕΕ έκρινε ότι τα
Κράτη Μέλη πρέπει αναμφίβολα να διασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής, όπως
αυτό κατοχυρώνεται με το

•Σημαντικήαπόφαση
τουΔικαστηρίουτης
ΕυρωπαικήςΈνωσης
άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως ο
σεβασμός του δικαιώματος
αυτού δεν μπορεί να διασφαλιστεί, διότι, σε περίπτωση που
ο εργοδότης χορηγεί στον
εργαζόμενο μόνον άδεια άνευ

Ώραγιαφορολογικήμεταρρύθμιση
Μελετημένη,στοχευμένηκαισύγχρονη
Του ΠανίκουΧαραλάμπους
Αρχισυντάκτης Οικονομικού, εφημερίδα Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

O

ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας,
έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη μέσω της οποίας αναφέρθηκε στο αίτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης για φορολογική μεταρρύθμιση. Το θέμα ωστόσο
πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.
Στην επικαιρότητα ήταν τα όσα
προέκυψαν με τη διαρροή των
εξεταστικών δοκιμίων για τους
νέους εκπαιδευτικούς και ότι άλλο
ήταν στην σκιά τους, χάθηκε.

μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες
της μετακρίσης περιόδου.
Οι ισορροπίες βέβαια είναι
λεπτές. Και οι όποιες αλλαγές δεν
πρέπει να τις διαταράσσουν.
Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί
άλλοθι για να μην γίνει τίποτε. Οι
νόμοι, οι κανονισμοί, οι διαδικασίες και οι θεσμοί, εισάγονται για

Συνεπώς, το να υποχρεώνεται
ο εργαζόμενος να λαμβάνει την
άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ
των προτέρων εάν δικαιούται
τις αντίστοιχες αποδοχές δεν
συνάδει με το δίκαιο της Ένω-

σης. Το Δικαστήριο κρίνει ότι
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές
διατάξεις ή πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος
δεν μπορεί να μεταφέρει και,
ενδεχομένως, να σωρεύσει έως
τη λήξη της σχέσης εργασίας
την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που δεν έχει λάβει επί
πλείονες συναπτές περιόδους
αναφοράς, εξαιτίας της άρνησης του εργοδότη να καταβάλει
τις αντίστοιχες αποδοχές. Επιπλέον διευκρινίζει ότι σε αντίθεση με την περίπτωση του
εργαζομένου ο οποίος δεν
μπόρεσε να κάνει χρήση της
άδειας αυτής λόγω ασθένειας,
ο εργοδότης που δεν παρέχει
στον εργαζόμενο τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών
πρέπει να αντιμετωπίσει τις
σχετικές συνέπειες.

Ώραγιαγενναίαφορολογικήμεταρρύθμιση
ΤουΓιώργουΠυρίσιη
Δημοσιογράφος εφημερίδα «Αλήθεια»

Η

ανάγκη για φορολογική μεταρρύθμιση,
όπως τόνισε πριν από λίγες ημέρες η
συντεχνία της ΣΕΚ, αποτελεί μονόδρομο για
τη συνολική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Σε μια κρίσιμη περίοδο όπου το
κυπριακό ΑΕΠ αυξάνεται με 4% σημειώνοντας
το δεύτερο καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη και οι
θέσεις απασχόλη-

λίσεων όσο και στο ΓεΣΥ θα δημιουργηθούν
νέα προβλήματα και νέες στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όσο αφορά την
πτυχή της απασχόλησης αφού το εργατικό
κόστος θα σημειώσει άνοδο.
Επομένως, για να υπάρξει μια μελλοντική
ομαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά
εργασίας θα πρέπει οι επιχειρήσεις θα απεγκλωβιστούν από τις βαριές φορολογικές
επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν τα τελευταία
χρόνια. Θα πρέπει να υπάρξει πχ ένας απεγκλωβισμός από το 19% του ΦΠΑ, από την
υψηλή φορολογία στα καύσιμα που αγγίζει

√Τοκράτοςδενμπορείαπλάναεπιβάλλεισυνεχώς
φορολογίες.Θαπρέπειναβρειτουςτρόπουςκαι
τιςμεθόδουςώστεοιφοροελαφρύνσειςναλειτουργούν
ωςηκινητήριαδύναμητηςοικονομίας

Κακώς βέβαια.
Ωστόσο σημασία έχει το μήνυμα
να έφθασε εκεί που πρέπει. Δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών
και στο Προεδρικό Μέγαρο. Όχι
για να γίνει μια άλλη προεκλογική
εξαγγελία κενού περιεχομένου,
όπως αυτή με το Ταμείο για τους

αποδοχών, ο εργαζόμενος
αυτός δεν μπορεί να επιτύχει
δικαστικά την άσκηση του
δικαιώματος άδειας μετ’ αποδοχών, καθώς υποχρεούται
πρώτα να λάβει άδεια άνευ
αποδοχών και να ασκήσει μετά
αγωγή προκειμένου να διεκδικήσει την καταβολή των αποδοχών αυτών. Το Δικαστήριο
της ΕΕ κρίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι συμβατό με
το δικαίωμα αποτελεσματικής
προσφυγής και με την οδηγία
σχετικά με τον χρόνο εργασίας.

5

να εξυπηρετούν τον πολίτη και
όχι ο πολίτης, αυτούς. Και αυτό
γίνεται σήμερα. Όχι μόνο σε σχέση
με το 2002 αλλά και με το πιο

√ΈχειδίκαιοηΣΕΚηοποίαυποστηρίζειπωςοτόποςχρειάζεταιμιαφορολογικήμεταρρύθμισηπουθααποφορτώνει
πολίτεςκαιεπιχειρήσειςαπόαχρείασταβάρηκαιταυτόχρονα
θαενθαρρύνειεπενδύσειςστηβιώσιμηανάπτυξη.

κουρεμένους καταθέτες, αλλά για
να δρομολογηθεί μία σοβαρή
μελέτη γύρω από το θέμα.

πρόσφατο παρελθόν, το 2012 και
το 2013 όπου, άρον άρον, εισήχθηκαν φορολογικά μέτρα για να
εξασφαλίσει έσοδα το κράτος.

Η
προηγούμενη
φορολογική
μεταρρύθμιση, όπως ορθά σημείωσε ο κ. Μάτσας, έγινε το 2002.
Έκτοτε βέβαια μεσολάβησαν
πολλά. Η Κύπρος του 2017 δεν
είναι η ίδια με αυτήν του 2002.
Και δυστυχώς, είναι χειρότερη. Η
τελευταία οικονομική κρίση έχει
αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην
οικονομία και κατ' επέκταση στην
κοινωνία. Και νομίζω κανένας δεν
μπορεί να ισχυριστεί ότι η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002

Σήμερα, που αφήσαμε πίσω τα
πιο δύσκολα, πρέπει να δούμε το
αύριο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Με μια φορολογική
μεταρρύθμιση που θα αποφορτώνει πολίτες και επιχειρήσεις από
αχρείαστα βάρη και ταυτόχρονα
θα ενθαρρύνει επενδύσεις στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Τα σωστά
μέτρα όχι μόνο δεν θα μειώσουν
τα δημόσια έσοδα αλλά αντίθετα
θα τα σταθεροποιήσουν και θα τα
αυξήσουν.

σης αυξάνονται, η
κραυγή αγωνίας
της ΣΕΚ δεν είναι άκαιρη. Οι υψηλές φορολογικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν λόγω
κυρίως της οικονομικής ύφεσης που ξέσπασε
ήδη από το 2012 σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση
έγινε το 2002, ανοίγουν ουσιαστικά την
πόρτα και την ευκαιρία στην κυβέρνηση αλλά
και στα κοινοβουλευτικά κόμματα να προχωρήσουν με μια σοβαρή φορολογική μεταρρύθμιση.
Αν αναλογιστούμε πως τα επόμενα χρόνια οι
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθούν και θα φτάσουν στο 8,3%
από 7,8% που είναι σήμερα, αλλά και το γεγονός ότι οι εισφορές στο ΓεΣΥ θα παρουσιάσουν επίσης άνοδο και θα φτάσουν για τους
μισθωτούς στο 2,65% την 1η Μαρτίου του
2020, είναι ξεκάθαρο πως είναι επιτακτική η
ανάγκη για μια νέα ορθολογιστική φορολογική μεταρρύθμιση.
Γενικά, στις σύγχρονες οικονομίες οι υψηλές
φορολογίες είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Πόσο μάλλον, σε χώρες όπως τη δική μας
που έχουν περάσει μέσα από μια βαθιά
ύφεση.
Είναι αντιληπτό, πως με την αυξημένη φορολογία που επιβλήθηκε τα χρόνια της ύφεσης
σε συνδυασμό με τις αυξημένες μελλοντικές
εισφορές τόσο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-

σχεδόν τα 2/3 της τελικής τιμής τους, ενώ
μείωση θα πρέπει να επέλθει και στη φορολογία ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα
από τόκους επί των καταθέσεων. Παράλληλα,
θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα φορολογικά
κίνητρα όπως τα αναλύει η ΣΕΚ στο εμπεριστατωμένο έγγραφο της που έδωσε στη
δημοσιότητα.
Το κράτος δεν μπορεί απλά να επιβάλλει
συνεχώς φορολογίες. Θα πρέπει να βρει τους
τρόπους και τις μεθόδους όπου οι φοροελαφρύνσεις θα λειτουργούν ως η κινητήρια
δύναμη της οικονομίας. Χρειάζεται μια γενναία και ορθολογιστική διαχείριση όπου το
κράτος θα διαμορφώσει εκείνες τις φορολογικές ισορροπίες και θα προσφέρει κίνητρα
ώστε τα έσοδα που χάνει από τις φοροελαφρύνσεις να τα αναπληρώνει από άλλες
πηγές. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθεί
περαιτέρω η φοροεισπρακτική ικανότητα του
κράτους ώστε να αυξάνονται τα έσοδα του
και να αποφεύγεται η απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων. Η αυξημένη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους είναι και ένα ζήτημα που θίγει πολύ συχνά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις εκθέσεις του για την
κυπριακή οικονομία.
Επομένως, τα κόμματα θα πρέπει με σύνεση
και συναίνεση να πορευτούν με στόχο μια νέα
φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα προσδώσει νέες δυνατότητες στην κυπριακή οικονομία.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• 1,8 εκατομ. επιπλέον θέσεις εργασίας έως το 2025 στην Ε.Ε

ΕΕ: Στη φόρα η «μαύρη λίστα»
των φορολoγικών παράδεισων

Ώρα να υιοθετηθεί σύστημα ολοκληρωμένης
περίθαλψης στις χώρες μέλη της Ε.Ε

Βανέσα Μοκ: κανένα κράτος μέλος
της ΕΕ δεν είναι στη λίστα

Η

Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ότι οι 28 της ΕΕ, στο επόμενο Ecofin
θα υιοθετήσουν και θα παρουσιάσουν μια
ενδελεχή λίστα με φορολογικούς παραδείσους και μη συνεργάσιμες φορολογικές
δικαιοδοσίες.
Η Εκπρόσωπος της Κομισιόν Βανέσα Μοκ,
ερωτηθείσα σχετικά ξεκαθάρισε ότι η Κομι-

σιόν χρησιμοποίησε εξαιρετικά αυστηρούς
κανόνες, «πολύ ισχυρότερους των συνήθων
διεθνών δεδομένων» και τόνισε ότι κανένα
κράτος μέλος της ΕΕ δεν θα είναι στη λίστα.
Σε σχέση με την Τουρκία, η Βανέσα Μοκ, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις διαρροές και παρέπεμψε στην ίδια την απόφαση
που θα πρέπει να λάβουν τα ίδια τα κράτη
μέλη την επόμενη εβδομάδα.

Γύρω στα 50 δις
ο λογαριασμός του Brexit

Ξ

εκινούν αυτόν τον μήνα οι συνομιλίες
Ευρωπαικής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας για τον «λογαριασμό Brexit». Δημοσιογραφικές πηγές ανέφεραν ότι έχει επιτευχθεί μια «κατ' αρχήν συμφωνία» σε ό,τι
αφορά τον λογαριασμό των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητεί η Ευρωπαική Επιτροπή
Οι όροι συμφωνήθηκαν πρόσφατα στις
Βρυξέλλες, μετά από εντατικές, παρασκηνιακές συνομιλίες που είχε ο Βρετανός διαπραγματευτής Όλιβερ Ρόμπινς.
Το ποσό που θα ζητηθεί από τη Βρετανία
θα κυμαίνεται μεταξύ 45-55 δισ. ευρώ.

Ο

ι κυπριακές τράπεζες πρέπει να βρούν ριζοσπαστικές λύσεις προκειμένου να μειώσουν το υψηλό απόθεμα των
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), καθώς ο ρυθμός
των αναδιαρθρώσεων έχει
υποχωρήσει δήλωσε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.
Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, η κ. Γιωρκάτζη εξήγησε ότι η μείωση του ρυθμού
των αναδιαρθρώσεων οφείλεται εν μέρει και στο ύψος των
τερματισμένων ΜΕΧ, που βρίσκονται ενώπιον των νομικών
τμημάτων των τραπεζών, και
οι οποίες ανέρχονται περίπου
στο 50% των συνολικών ΜΕΧ.
Ο ρυθμός μείωσης των ΜΕΧ
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Μ

όνο αν μεριμνήσουμε για τον
ανασχεδιασμό των συστημάτων
υγείας μας, θα εξασφαλίσουμε ότι
αυτά θα εξακολουθούν ν' ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και να παρέχουν περίθαλψη με επίκεντρο τον
ασθενή.
Αυτό υποστηρίζεται στα προφίλ
υγείας των 28 κρατών μελών, που
δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μαζί με τη συνοδευτική έκθεση.
Ο κ. Vytenis Andriukaitis, ο αρμόδιος
επίτροπος για την υγεία και την
ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε τα
εξής: «Ενώ δαπανούμε το 80 % των
προϋπολογισμών υγείας για τη θεραπεία των ασθενειών, αφιερώνουμε
μόνο το 3 % για την πρόληψη. Είναι
προφανές ότι αυτό δεν αρκεί. Είναι
αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ώστε
οι μονάδες επειγόντων περιστατικών
να μην αποτελούν την πρώτη επιλογή
των πολιτών.

• Με την ολοκληρωμένη περίθαλψη ο ασθενής λαμβάνει σφαιρική
φροντίδα. Έτσι αποφεύγεται η κατάσταση που διαπιστώνουμε
σήμερα σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, όπου η υγειονομική
φροντίδα είναι κατακερματισμένη και οι ασθενείς είναι
αναγκασμένοι να βρουν μόνοι τους τον δρόμο μέσα
στον λαβύρινθο των υπηρεσιών φροντίδας
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο σύστημα υγείας. Δεν πρέπει να
αντιμετωπιστούν μόνο οι ανισοβαρείς επενδύσεις στην πρόληψη, αλλά
και οι κοινωνικές ανισότητες, όπως
φαίνεται από τις διαφορές ως προς
τον προσυμπτωματικό έλεγχο του
καρκίνου ή τη σωματική άσκηση
μεταξύ των ατόμων με υψηλότερο και
χαμηλότερο εισόδημα και μορφωτικό
επίπεδο.

√ Ε.Ε.: Δαπανά το 80% των
προϋπολογισμών υγείας
για θεραπεία και αφιερώνει
μόνο το 3% για πρόληψη

Επίσης η προαγωγή της υγείας και η
πρόληψη των ασθενειών πρέπει να
κατοχυρωθούν σε όλους τους τομείς
πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί
η υγεία των πολιτών και να μειωθεί η
πίεση που ασκείται στα συστήματα
υγείας.
Η απουσία εξειδικευμένης και ολοκληρωμένης ανάλυσης είχε προ πολλού αναγνωριστεί ως μείζον εμπόδιο
για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αυτόν τον
μήνα η Επιτροπή, για να καλύψει το
κενό γνώσεων, ολοκλήρωσε τον
πρώτο διετή κύκλο για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ.

Κύριες διαπιστώσεις
Τα προφίλ υγείας ανά χώρα εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και
το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις
Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας .
Στη συνοδευτική έκθεση διατυπώθηκαν πέντε οριζόντια συμπεράσματα:
• Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών οδηγούν σ' ένα

• Η ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη
καθοδηγεί αποτελεσματικά τους
ασθενείς μέσα στο σύστημα υγείας
και συμβάλλει στην αποφυγή αλόγιστων δαπανών. Το 27% των ασθενών
απευθύνεται στις μονάδες επειγόντων περιστατικών λόγω ανεπαρκούς
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μόνο 14
χώρες της ΕΕ απαιτούν παραπεμπτι-

κό από την πρωτοβάθμια περίθαλψη
για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό.
Άλλες 9 χώρες παρέχουν οικονομικά
κίνητρα για τα παραπεμπτικά.
• Η ολοκληρωμένη περίθαλψη εξασφαλίζει ότι ο ασθενής λαμβάνει
σφαιρική φροντίδα. Έτσι αποφεύγεται η κατάσταση που διαπιστώνουμε
σήμερα σε όλες σχεδόν τις χώρες της
ΕΕ, όπου η υγειονομική φροντίδα είναι
κατακερματισμένη και οι ασθενείς
είναι αναγκασμένοι να βρουν μόνοι
τους τον δρόμο μέσα στον λαβύρινθο
των υπηρεσιών φροντίδας.
• Ο εκ των προτέρων σχεδιασμός και
οι προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας
καθιστούν τα συστήματα υγείας
ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις.
Η ΕΕ έχει 18 εκατομμύρια επαγγελματίες του τομέα της υγείας ενώ 1,8
εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας θα έχουν δημιουργηθεί έως το
2025. Οι υγειονομικές αρχές πρέπει
να προετοιμάσουν το εργατικό δυναμικό τους για τις επικείμενες αλλαγές:
τη γήρανση του πληθυσμού και την
πολυνοσηρότητα, την ανάγκη συνετών πολιτικών όσον αφορά τις προσλήψεις, καθώς και τις νέες δεξιότητες και την τεχνολογική καινοτομία.
• Οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς
καλύτερων δεδομένων υγείας για τη
χάραξη πολιτικών και την κατάρτιση
πρακτικών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας και της
περίθαλψης βοηθά στην αποτύπωση
των πραγματικών αποτελεσμάτων
και εμπειριών που έχουν σημασία για
τους ασθενείς, κάτι που μπορεί, σε
μεγάλο βαθμό, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων
υγείας.

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη προς Τράπεζες:

Βρείτε ριζοσπαστικές λύσεις
για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
παρουσιάζει μια πτωτική
τάση και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το χαρτοφυλάκιο των
ΜΕΧ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω των ανα-

τοντας πως το υψηλό ιδιωτικό
χρέος και οι ΜΕΧ καθιστούν
την κυπριακή οικονομία ευάλωτη σε κλυδωνισμούς.
Παράλληλα, η κ. Γιωρκάτζη

• Yψηλό ιδιωτικό χρέος και οι ΜΕΧ καθιστούν την
κυπριακή οικονομία ευάλωτη σε κλυδωνισμούς

διαρθρώσεων, είπε.
Χαρακτήρισε τις υψηλές ΜΕΧ
ως την κύρια πρόκληση για
τον τραπεζικό τομέα, προσθέ-

είπε ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης
του ΑΕΠ θα φτάσει στο 4% το
2017, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις Ιουνίου της ΚΤΚ για
3,1%. Η ΚΤΚ θα εκδώσει εντός

Δεκεμβρίου τις ανανεωμένες
προβλέψεις της.
Χαρακτήρισε θεμιτό το ότι

θέματα που αφορούν τη χρηματοπιστωτικό τομέα να βρίσκονται στην προεκλογική
περίοδο, αλλά τόνισε πως η
προεκλογική συζήτηση πρέπει
να γίνεται με τρόπο «που να
μην υποσκάπτει όλα όσα
πετύχαμε ως σήμερα και να
μην υποτιμά τις υποχρεώσεις.
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α σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα, η κρίση στον Συνεργατισμό
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε
όλους τους τομείς που παρακολουθεί το
ΕΕΕ Σωματείο στην Ελεύθερη Περιοχή
Αμμοχώστου και η οικονομική κρίση,
τέθηκαν στο μικροσκόπιο της 27ης Συνδιάσκεψης του Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου 2017 στην προσωρινή έδρα
του Εργατικού Κέντρου της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.
Στη Συνδιάσκεψη απεύθυναν χαιρετισμό
ο αναπληρωτής επαρχιακός γραμματέας του Ε.Ε. Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου
Δημήτρης Μαούρης και ο γενικός
γραμματέας της ΟΥΙΚ ΣΕΚ, Ελισσαίος

27η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ Ε.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

δίας για τα οργανωτικά, οικονομικά και
επαγγελματικά προβλήματα .

Έφτασε η ώρα να ανακτήσουμε
το χαμένο έδαφος
Μιχαήλ. Ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε
στους τομείς της οικονομίας που παρακολουθεί το Σωματείο , την κατάσταση
στον Συνεργατισμό, τα ΣΚΕ όπως και τις
πολιτικές που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδία στους διάφορους κλάδους που
παρακολουθεί. Κατέδειξε επίσης στις
προσπάθειες που κατέβαλε η Ομοσπονδία για τη ψήφιση σημαντικών Νομοθεσιών που διαφυλάσσουν δικαιώματα
εργαζόμενων.
Ο κ. Μαούρης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη
διεθνή οικονομική κρίση που επηρέασε

7

γενικά ολόκληρη την Κύπρο και γενικά
όλους τους τομείς αλλά και για την διαφαινόμενη αλλαγή προς το καλύτερο.
Τόνισε την στήριξη του Εργατικού
Κέντρου προς το Σωματείο.
Η επαρχιακή συνδιάσκεψη τίμησε τον
αφυπηρέσαντα Μιχαλάκη Γούμενο, για
την μακρόχρονη του προσφορά προς το
Σωματείο και τη ΣΕΚ γενικότερα. Ο
τιμηθείς διετέλεσε μέλος σε όλα τα
Σώματα της ΣΕΚ.
Ο γραμματέας του σωματείου Ανδρέας
Κωμοδίκης κατέθεσε την έκθεση δράσης όπου αναφέρθηκε στα πολλαπλά
προβλήματα που αντιμετώπισε το
Σωματείο στους τομείς που παρακολουθεί. Έκανε επίσης ειδική αναφορά
στη συνεισφορά της Ομοσπονδίας όσο
και του Σωματείου σε τομείς όπου δεν
υπάρχει συνδικαλιστική πυκνότητα. Η
συμβολή μας επεσήμανε θωράκισε
σημαντικό
α ρ ι θ μ ό
εργαζομένων .

Ο επανεκλεγείς γραμματέας του Σωματείου Ανδρέας Κωμοδίκης κάλεσε όλους
με μεθοδικότητα και συντονισμό να
συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δίκαια
αιτήματα των μελών μας.

Νέο Δ.Σ
Ανδρέας Κωμοδίκης
Φλωρεντία Σάββα
Ανδρέας Κύζας

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας

Νίκη Στυλιανού

Μέλος

Μιχάλης Βενιζέλος

Μέλος

Δημήτρης Βέτσικας

Μέλος

Μιράντα Κελεπενιώτη

Μέλος

Μάριος Πόλεος

Μέλος

Χρίστος Αγαθαγγέλου

Μέλος

Χρίστος Ισιδώρου

Μέλος

Χριστόδουλος Βίττης

Μέλος

Φωτεινή Τσιόλα

Μέλος

Μανταλένα Εγγλέζου

Μέλος

Μαρία Μουλαζίμη

Μέλος

Η
Συνδιάσκεψη ενέκρινε
την
έκθεση δράσης της διετίας 20142016 καθώς
επίσης την
πολιτική της
Ομοσπον-

Σημαίνοντας ο ρόλος της εκκλησίας
στη επίλυση καθημερινών προβλημάτων

Ε

πίκαιρα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την
Κυπριακή Κοινωνία και ειδικότερα τους νέους ανέλυσε ο μητροπολίτης Αθανάσιος σε καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώσει ετήσια το εργατικό κέντρο ΣΕΚ
Λεμεσού.
Στην παρουσία του επαρχιακού γραμματέα Τίτου
Τιμοθέου και του υπόλοιπου μηχανισμού του εργατι-

√ Εκδήλωση στο ΕΕΚ Λεμεσού
με τον μητροπολίτη κκ Αθανάσιο
κού κέντρου ο κκ Αθανάσιος αναφέρθηκε στον σημαίνοντα ρόλο της εκκλησίας στην επίλυση καθημερινών
προβλημάτων που αναφύονται καθημερινά αλλά και
στη σημασία που έχει στη ζωή μας η ποιοτική επικοινωνία που μας απαλλάσσει
από πολλά δεινά.
Ο μητροπολίτης αναφέρθηκε
παράλληλα για την αγιοποίηση του Ιάκωβου Τσαλίκη
από την Αγία και Ιερά Σύνοδο
του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου, η μνήμη του
οποίου θα εορτάζεται στις
22 Νοεμβρίου.

Γαβριέλλα Φιλίππου,
Διευκολύντρια
Βιωματικών
Εργαστηρίων,
Ψυχοθεραπεύτρια
- Σύμβουλος Σχέσεων,
Εκπαιδεύτρια
Προσωπικής Ανάπτυξης
Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία αυτές τις
γιορτές να περάσουν όμορφα και δημιουργικά,
αναπτύσσοντας παράλληλα τον εαυτό τους.
Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους για
περαιτέρω γνωστική, κοινωνική, συμπεριφορική
και συναισθηματική καλλιέργεια μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.
• Το ιστορικό των Χριστουγεννιάτικων δέντρων
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017, στις 3.00 – 4.45 μ.μ.
Ηλικίες: 6- 12 ετών
• Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017,
στις 11.00 π.μ. - 12.45 μ.μ.
Ηλικίες: 6 - 12 ετών
• Συζητούμε για την ανθρωπιστική δράση
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017,
στις 3.00 – 5.00 μ.μ.
Ηλικίες: 9 - 17 ετών
• Ο μολυβένιος στρατιώτης
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017,
στις 11.00 π.μ. – 12.45 μ.μ.
Ηλικίες: 6 - 12 ετών
Ατομικό κόστος συμμετοχής: €8.00
Άδερφια: €5.00 έκαστο

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ: 99342225
www.gp-cec.com
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Σ

το 1.9% ανά έτος εκτιμάται ο
ρυθμός αύξησης της απασχό-

λησης ανά έτος, στην δεκαετία
2017 - 27. Αυτό μεταφράζεται σε
7880 νέες θέσεις εργασίας ανά
έτος με τον συνολικό αριθμό, λαμβανομένου υπόψιν των αφυπηρετήσεων να αγγίζει τις 15.000.
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• Η ΑνΑΔ παρουσίασε στη ΣΕΚ τις προβλέψεις απασχόλησης της επόμενης δεκαετίας

Δημιουργούνται 15.000 θέσεις εργασίας
ανά έτος την περίοδο 2017 - 27

Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στην
παρουσίαση των προβλέψεων των
αναγκών απασχόλησης στην
Κυπριακή οικονομία για την
δεκαετία 2017 - 27 από την ΑνΑΔ.
Η ανάλυση ήταν πλήρως κατατο-

√ Η συμβολή της ΑνΑΔ στην προσπάθεια μείωσης

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

της ανεργίας είναι σημαντική

Η ΣΕΚ στηρίζει εμπράκτως το
σημαντικό έργο που επιτελεί η ΑνΑΔ

√ Η αλόγιστη απασχόληση αλλοδαπών μειώνει την ποιότητα
του Τουριστικού προϊόντος

πιστική δίδοντας ερεθίσματα στην
ηγεσία και τα στελέχη της ΣΕΚ να
κάνουν επικοδομητικές εισηγήσεις
και παρεμβάσεις.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
εξήρε το πολύ σημαντικό έργο της
ΑνΑΔ εκφράζοντας την πλήρη και
έμπρακτη στήριξη στις δραστηριότητες της Αρχής που αποβαίνουν πολλαπλώς ωφέλιμες για
την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο. Ιδιαίτερα στον
τομέα τόνωσης της απασχόλησης
και κατεπέκταση στη μείωση της
ανεργίας, η δράση της ΑνΑΔ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο.
Παράλληλα, τονίσθηκε ότι οι
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους
και γενικότερα η πολιτεία δεν
αξιοποιούν στον επιθυμητό βαθμό
τα πορίσματα των μελετών της
ΑνΑΔ. Ιδιαίτερα στον νευραλγικό
τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, η πολιτεία καλείται
να ενδιατρίψει πιο αποτελεσματικά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν
τις μελέτες της ΑνΑΔ.
Τόσο ο διευθυντής της ΑνΑΔ
Γιώργος Παναγίδης όσο και ο
πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου Δημήτρης Κιττένης
έδωσαν τα εύσημα στη ΣΕΚ για την
ποικιλότροπη ουσιαστική στήριξη
που παρέχει στην ΑνΑΔ.
Υπογράμμισαν ότι την πρωτοβουλία για ενημέρωση των στελεχών
του Κινήματος στον τομέα της
απασχόλησης καλό είναι την
μιμηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς.
Ο κ. Κιττένης σε παρέμβαση του
στη συζήτηση διαμήνυσε πως η
αλόγιστη απασχόληση αλλοδαπών
στα ξενοδοχεία και γενικότερα
στον ευρύτερο τουριστικό τομέα
επενεργεί αρνητικά στην ποιότητα
του τουριστικού μας προϊόντος.

Η συνολική απασχόληση μέσα στην περίοδο 2017-2027 εκτιμάται
ότι θα εμφανίσει ανοδική τάση ανακάμπτοντας από τις επιπτώσεις
της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Μέσα στη δεκαετία αυτή εκτιμάται
ότι οι απασχολούμενοι θα σημειώσουν αριθμητική αύξηση
77.952 ατόμων και ποσοστιαία αύξηση 21,0%.

Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΣΕΚ με
την ΑνΑΔ είναι συνεχώς και συνειδητή.
Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί
σε επαγγέλματα που δεν χρειάζονται
αποφοίτους πανεπιστημίων, ενώ ο τριτογενής τομέας απορροφά τη μερίδα
του λέοντος των αναγκών. Θα πρέπει
να αναβαθμιστεί η τεχνική εκπαίδευση,
ενώ θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω τα συστήματα μαθητείας. Μέσα
από τη συζήτηση, διαφάνηκε ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές με
στόχο από τη μια οι νεαροί να έχουν
την ευκαιρία ένταξης και από την άλλη
να επανεντάσσονται οι άνεργοι ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

Ο διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Γιάννης Μουρουζίδης παρουσίασε τα σχέδια της Αρχής στον τομέα
της Απασχόλησης, στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και στους επικεφαλής
των Τμημάτων της ΣΕΚ στην παρουσία του γ.γ. του Κινήματος Ανδρέα Φ. Μάτσα
και του προέδρου της ΑνΑΔ Δημήτρη Κιττένη

Γιώργος Παναγίδης,
γενικός διευθυντής ΑνΑΔ
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της ΣΕΚ
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία της ΣΕΚ να
ενημερώσει λεπτομερώς τα στελέχη της
ηγεσίας και τους τμηματάρχες της για
τις προβλέψεις αναγκών απασχόλησης.

Δημητρης Κιττένης, πρόεδρος
Δ.Σ. ΑνΑΔ
Η θετική συμβολή της ΣΕΚ
να βρει μιμητές
Εκφράζω την ευαρέσκεια μου για τη θετική
συμβολή της ΣΕΚ στο έργο και τις δραστηριότητες της ΑνΑΔ. Να βρει μιμητές αυτή η
πρωτοβουλία της ΣΕΚ. Η ενεργός συμμετοχή της ΣΕΚ στο Δ.Σ., στις επιτροπές αλλά
και η «Εργατική Φωνή» με την εκτενή,
συχνή προβολή της δράσης της ΑνΑΔ,
αξίζουν συγχαρητήρια.

• Στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπεται ότι θα
παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στα επαγγέλματα
μέσου επιπέδου (επαγγέλματα που χρειάζονται απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ενώ 1 στους 3 απασχολούμενους θα εργάζεται σε
επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου (επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
• Οι αναλυτικές προβλέψεις που αφορούν τις ανάγκες απασχόλησης για
τα 309 επαγγέλματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ
(http://www.anad.org.cy), όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και
να εντοπίσουν τις πληροφορίες για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν δύο ευρετήρια για τα επαγγέλματα με
σκοπό τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό των επαγγελμάτων. Το
πρώτο ευρετήριο περιλαμβάνει τα
επαγγέλματα κατά επαγγελματική
κατηγορία σύμφωνα με τη διεθνή
ταξινόμηση ISCO-08 ενώ το δεύτερο
περιλαμβάνει τα επαγγέλματα κατά
αλφαβητική σειρά.
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22η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Σωματείου Κυβερνητικών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

Μ

ε
υπευθυνότητα
και
παραγωγική εργασία θα
συνεχίσουμε να διεκδικούμε
ποιοτικές συνθήκες εργασίας
για τους εργαζόμενους και τα
μέλη μας οι οποίοι στα χρόνια
της κρίσης στάθηκαν συμπαραστάτες μέχρι ότου η οικονομία επανεύρει τον δρόμο της.
Τη θέση αυτή διατύπωσε από
το βήμα της 22ης Επαρχιακής
Συνδιάσκεψης του Κυβερνητικών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, ο γραμματέας του Σωματείου Ανδρέας Νεοφύτου
αξιολογώντας το έργο που
επιτέλεσε το σωματείο.
Η εμπειρία όλων αυτών των
χρόνων τόνισε ο κ. Νεοφύτου
έχει αναδείξει, ότι δεν θα πρέπει να θέτουμε πολύ ψηλά τον
πήχη, αλλά να ενεργούμε με
σύνεση και συνέπεια και στην
βάση ρεαλιστικών στόχων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
θέτουμε τους στόχους μας και
ταυτόχρονα ενεργούμε όχι μόνο
σαν Σωματείο, αλλά σαν Συνομοσπονδία. Αυτό που χαρακτηρίζει την ΣΕΚ σε όλα τα
χρόνια της λειτουργίας της,
είναι η σοβαρότητα, ο στοχασμός και ρεαλισμός, κατέληξε.
Χαιρετισμούς στη συνδιάσκεψη

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να επιμένει για σταδιακή
αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων

απηύθυναν ο επαρχιακός
γραμματέας του Εργατικού
Κέντρου Λευκωσίας Πάμπος
Ιωαννίδης και ο γγ της ΟΕΚΔΥΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου.
Οι δυο αξιωματούχοι της ΣΕΚ
κάλεσαν τους εργαζόμενους να
ενισχύουν την συνδικαλιστική
πυκνότητα του Κινήματος
ώστε, «η φωνή μας να ενδυναμωθεί προς όφελος της ποιοτικής εργασίας αλλά και της
προσπάθειας που καταβάλλεται ώστε αργά και σταθερά να
επιστραφούν στις τσέπες των
εργαζομένων οι αποκοπές
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.
Τόνισαν δε πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται με σύνεση
και υπευθυνότητα για διατή-

Ανδρέας Νεοφύτου γραμματέας σωματείου

Χρέος μας να διαφυλάξουμε
τα κεκτημένα των εργαζόμενων

Ο

ι πρόσφατες χρονολογικές εξελίξεις και η
γενικότερη διαμόρφωση της αγοράς
εργασίας, αποδεικνύουν περίτρανα, ότι η
συνδικαλιστική οργάνωση δεν αποτελεί μόνο
την έκφραση της κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλλά και την πιο αντικειμενική μεθοδολογία
υποστήριξης του δικαιώματος της εργασίας.
Ο κλάδος που εκπροσωπούμε πολλές φορές
αποτελεί αντικείμενο αρνητικής κριτικής της
κοινής γνώμης, καθώς η σύγκριση με αντίστοιχα επαγγέλματα
του ιδιωτικού τομέα, μας κατατάσσει σε ευνοϊκότερη θέση.
Ωστόσο, αυτό δεν οφείλεται στη γενναιοδωρία του δικού μας
εργοδότη, αλλά στους καθημερινούς μας αγώνες και στην
αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε για τους συναδέλφους μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτό τον αγώνα θα συνεχίσουμε μαζί
συνοδοιπόροι, έτσι ώστε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε το
βιοτικό μας επίπεδο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ίδια
την οικονομία. Η μισθολογική βελτίωση των ωρομισθίων θα
αποτελέσει το έναυσμα βελτίωσης και άλλων κλάδων και συνεπώς της κατανάλωσης και της οικονομίας γενικότερα.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - γραμματέας
ΝΙΚΟΣ ΣΑΤΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ
ΑΝΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΚΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΕΝΤΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ Χ'ΤΤΟΦΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

• Χρέος όλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνδικαλιστικής
δράσης για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα
• Ενεργούμε με σύνεση, συνέπεια, υπευθυνότητα
αλλά διεκδικητικότητα στη βάση των στόχων
που θέτει κάθε φορά το Κίνημα

√ Οι εργαζόμενοι αποδέχτηκαν μειώσεις
για να στηρίξουν την Κυπριακή Οικονομία.
Έφτασε η ώρα της αποκατάστασης
ρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μακριά από εργασιακή
εκμετάλλευση. Πρόσθεσαν δε
πως η εφαρμογή πολιτικών

που στηρίζουν την κοινωνική
συνοχή διασφαλίζοντας την
ανάπτυξη, είναι και θα παραμείνει διαχρονική θέση της
ΣΕΚ.

Γιώργος Κωνσταντίνου γγ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Η διασφάλιση της απασχόλησης
κύριο μέλημα μας

Μ

ε την έξοδο από το μνημόνιο αρχίσαμε τις
προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης και ευελπιστούμε με την νέα συλλογική
σύμβαση να επιλύσουμε αρκετά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα επαγγέλματα αυτά με
ανάλογο τρόπο όπως στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.
Κύριο μέλημα μας ως ομοσπονδία υπήρξε και
εξακολουθεί να είναι η διασφάλιση της απασχόλησης των μελών μας και όλων των ωφελημάτων τους.
Το Εργατικό Σωματείο σας, παρουσιάζει μια υγιή κατάσταση τόσο
στα οργανωτικά, όσο και στα οικονομικά του αποτελέσματα.
Τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στην συνεργασία και αλληλεγγύη των στελεχών και μελών του για την αντιμετώπιση όλων
των θεμάτων ή προβλημάτων με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κυριάκος Χριστοδούλου,
Ταμίας σωματείου

Σταθερή η οργανωτική
και οικονομική πορεία
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Σωματείο μας παρέμεινε πλεονασματικό και
μπόρεσε να εκπληρώσει όλες
του τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τα διάφορα
Σώματα της ΣΕΚ.
Το Σωματείο μας μέσα από
την τριετία που ανασκοπούμε, αλλά και για τα επόμενα
τρία χρόνια θα κινηθεί μέσα
σε σταθερούς ρυθμούς σε ότι
αφορά την οργανωτική και
οικονομική του πορεία. Σε
αυτή την πορεία είχαν και θα
έχουν σημαντική προσφορά
τα δραστήρια στελέχη μας,
τα οποία εκπροσωπούν
σήμερα τα μέλη μας στη
σημερινή συνδιάσκεψη. Ο
έμμισθος μηχανισμός της
ΣΕΚ μαζί με εσάς τα άμισθα
στελέχη που προσφέρεται
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
σας αποτελούν τους παράγοντες της επιτυχίας
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κύριο μέλημα του κράτους η δημιουργία
ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφό-

μενα 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.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με άδεια φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 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:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ/H RECEPTIONIST
- TEXNIKO με γνώσεις στα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά - PORTER - ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή βάρδια) ΨΗΣΤΗΣ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη: - ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER) - ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ - ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Ζητούνται για πρόσληψη: - ΕΡΓΑΤΕΣ
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
• Ζητούνται υπάλληλοι για άμεση πρόσληψη σε ξενοδοχεία στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.
Σταύρος Χαραλάμπους 99666160

Ε

ξαιρετικές
εντυπώσεις
άφησε και φέτος η Εκδρομή
του Ταμείου Ευημερίας των
Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΣΕΚ
στην πανέμορφη Κρήτη. Ο
οργανωτικός
γραμματέας
Παναγιώτης Ιωαννίδης του
εργατικού κέντρου Λεμεσού
περιγράφει:
Ένα ταξίδι που όλοι θα θυμούνται. Μέσα σε έξι μέρες τα
μέλη είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν μερικά από τα
ομορφότερα μέρη και μνημεία
του τόπου. Άφιξη στο Ηράκλειο και βόλτα στα πανέμορφα δρομάκια της πόλης με τα
παραδοσιακά
ταβερνάκια.
Περιήγηση την επόμενη μέρα
στην όμορφη πόλη του Αγίου
Νικολάου και από εκεί στο
χωριό Πλάκα όπου καραβάκι
μας μετέφερε στο ιστορικό

Η

συμμετοχή των παιδιών στην
Υγεία, στην Εκπαίδευση, στην
Οικογένεια, στο Κοινωνικό και
Πολιτικό γίγνεσθαι ήταν το θέμα
των εκθέσεων της 1ης Τακτικής
Πανηγυρικής Συνόδου της 8ης
Θητείας της Κυπριακής Παιδοβουλής στις 22 Νοεμβρίου 2017 στη
Βουλή.
Τα παιδιά τόνισαν στις εκθέσεις
τους ότι το κράτος είναι υπεύθυνο
να διασφαλίζει τη συμμετοχή των
παιδιών στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και η παρουσία τους
επιβάλλεται και πρέπει να θεωρείται απαραίτητη και να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις τους.
Από το Βήμα της Βουλής ζήτησαν
την ενδυνάμωση της Κυπριακής
Παιδοβουλής και τον ενεργό διάλογο μέσω των Επιτροπών της Βουλής με Βουλευτές ούτως ώστε τα
παιδιά να έχουν λόγο στις προτάσεις Νόμων που τα αφορούν. Χαιρέτισαν την ενέργεια του Υπουργείου Υγείας, το οποίο υιοθετώντας εισήγηση της 7ης Θητείας της
Παιδοβουλής συμπεριέλαβε εκπρόσωπο της παιδοβουλής στην Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για
τα δικαιώματα του παιδιού στην
υγεία.
Τα μέλη της Κυπριακής παιδοβουλής παρότρυναν και τα υπόλοιπα
Υπουργεία να πράξουν το ίδιο διαψεύδοντας όλους αυτούς που θεω-

ρούν ότι τα παιδιά δεν θέλουν και
δεν είναι ικανά να έχουν άποψη και
εισηγήσεις για την πρόοδο της κοινωνίας μας.
Επεσήμαναν επίσης ότι τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία σε κάποιους

• Η ΣΕΚ στηρίζοντας την Κυπριακή Παιδοβουλή παρευρέθηκε
στην Ολομέλεια της Παιδοβουλής με τον γενικό οργανωτικό
Πανίκο Αργυρίδη, τον οργανωτικό γραμματέα
Ανδρέα Παπαϊωακείμ και τη Γεωργία
Επιστηθίου, μια από τις συντονίστριες
της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας
Δήμους δεν ικανοποιούν τις ανάγκες, τα αιτήματα και άλλα θέματα
των παιδιών, αφού οι ανάγκες των
ατόμων 0-18 ετών από τις ανάγκες των 20-35 διαφοροποιούνται
σε μεγάλο βαθμό. Για τον λόγο
αυτό εισηγήθηκαν την θεσμοθέτηση Δημοτικών Συμβουλίων Παιδιών σε Δήμους και Κοινότητες
ώστε να έχουν άμεσα λόγο και να
λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις
τους. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά
θα παροτρύνονται να εμπλέκονται
περισσότερο στα κοινά και στις
δραστηριότητας που διοργανώνονται.
Εισηγηθήκαν στην Επίτροπο Περιβάλλοντος τη δημιουργία Συμβουλευτικής Ομάδας Εφήβων, η οποία
θα μπορεί να λαμβάνει μέρος στη

Εκδρομή ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ στην Κρήτη

νησί της Σπιναλόγκας. Την
τρίτη μέρα επισκεφτήκαμε το
χωριό Αρχάνες με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του και
την Μονή Επανωσήφη, ένα
από τα πλέον ζωντανά μοναστήρια της Κρήτης και το
μεγαλύτερο του νησιού. Την

λήψη αποφάσεων που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος
και την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον την ύπαρξη μιας Επιτροπής
Περιβάλλοντος σε όλα τα σχολεία
της Κύπρου η οποία θα προωθεί
δραστηριότητες στα σχολεία που
έχουν σχέση με την προστασία του

τέταρτη μέρα και την πιο
πλούσια σε περιηγήσεις αναχωρήσαμε για τα Χανιά όπου
στη διαδρομή περάσαμε από
την Αγία Πελαγία, το Φόδελε,
την γενέτειρα του Ελ Γκρέκο και
την ιστορική Μονή Αρκαδίου.
Στη συνέχεια καταλήξαμε στην

πόλη του Ρεθύμνου όπου είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο για
να
ζήσουμε
εικόνες
μια
άλλης εποχής
στα
γραφικά
σοκάκια γύρω
απ’ το λιμάνι.
Πριν από τον
προορισμό μας
τα Χανιά, συναντήσαμε τη λίμνη Κουρνά όπου
είχαμε όλοι την ευκαιρία για
πανέμορφες φωτογραφίες στο
μαγικό αυτό τοπίο. Την προτελευταία μας μέρα από την
πόλη των Χανίων επισκεφτήκαμε το χωριό Θέρισσος κι εκεί
απολαύσαμε όλου το παραδο-

περιβάλλοντος.
Εν κατακλείδι τόνισαν ότι κύριο
μέλημα κάθε κράτους πρέπει να
είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη, ικανών να
διεκδικούν. Να διεκδικούν ένα
καλύτερο μέλλον για τους ίδιους
και για όλους τους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα παιδιά εκτός από το μέλλον αυτού του
τόπου αποτελούν και το παρόν.
Η συμμετοχή των παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν αποτελεί
άρθρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις
20 Νοεμβρίου του 1989 και στην
Κύπρο επικυρώθηκε το 1991.
σιακό αντικριστό και γραβιέρα
ντόπιας παραγωγής. Τελευτάιο απόγευμα στα Χανιά με
βόλτες στο κάστρο Φορτέτζα,
το ενετικό λιμάνι τα ενετικά
κτίρια στα στενάκια της πόλης
και πολλά άλλα. Τέλος αναχωρήσαμε για το Ηράκλειο και
από εκεί για Λάρνακα με τις
καλύτερες εντυπώσεις και την
υπόσχεση να συνεχίσουμε τα
ταξίδια αναψυχής για όλους
τους
Ξενοδοχοϋπαλλήλους
μέλη της ΣΕΚ σε πανέμορφους
προορισμούς με ασφάλεια,
καλή οργάνωση και αξέχαστες
στιγμές. Την εκδρομή συνόδευσαν και συντόνισαν οι οι
Παναγιώτης
Ιωαννίδης,
Κυριάκος Γιασουμής και
Κώστας Γαβριήλ. Στην εκδρομή συμμετείχαν 98 μέλη μας
απ’ όλες τις επαρχίες.
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Εξωσκελετούς για μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία

Μ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ηχανικούς εξωσκελετούς που θα μετατρέπουν σε «βιονικούς» τους
εργάτες στα εργοστάσιά
της δοκιμάζει η Ford, με
σκοπό τη μείωση των
σωματικών βλαβών που
οφείλονται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες σε
βάθος χρόνου.

Όπως αναφέρει το Reuters,
η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε την
Πέμπτη πως εργάτες σε δύο
εργοστάσιά της στις ΗΠΑ
δοκιμάζουν εξωσκελετούς
για το άνω μέρος του σώματος
που ανέπτυξε η Ekso Bionics
Holdings και προορίζονται να μειώσουν τους τραυματισμούς και
να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Για τα τέσσερα Ekso Vests
πλήρωσε το συνδικάτο των United
Auto Workers, που εκπροσωπεί
τους ωρομίσθιους εργάτες της
Ford. Η αυτοκινητοβιομηχανία
σχεδιάζει δοκιμές του εξωσκελε-

τού και σε εγκαταστάσεις της σε
άλλες περιοχές, περιλαμβανομένης της Ευρώπης και της Νότιας
Αμερικής. Το κόστος των εξωσκελετών, που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της
Ford και της Ekso, δεν αποκαλύφθηκε.
Δύό εργάτες στο εργοστάσιο της
εταιρείας στο Γουέινο και δύο στο
εργοστάσιο στο Φλατ Ροκ δοκιμάζουν τους εξωσκελετούς από τον
Μάιο. Πρόκειται για ένα ελαφρύ
«γιλέκο» που τους υποστηρίζει
όταν κάνουν εργασίες στις οποίες
χρειάζεται να σηκώνουν αντικείμενα ψηλά, παρέχοντας βοήθεια
ανύψωσης της τάξης των 6,8
κιλών ανά χέρι, μειώνοντας έτσι
την καταπόνηση των ώμων του
εργάτη. Από μόνος του, ένας εξωσκελετός έχει την αίσθηση ενός
άδειου σακιδίου στον εργάτη που
τον φοράει, ωστόσο τον βοηθά
σημαντικά όταν χρειάζεται να
σηκώσει βαριά πράγματα.
Στην αρχή η Ekso ανέπτυσσε εξω-

σκελετούς για τις ένοπλες δυνάμεις και τον ιατρικό τομέα, ωστόσο επεκτάθηκε στη βιομηχανία και
τον οικοδομικό τομέα το 2013.
Όσον αφορά στις εντυπώσεις
των χρηστών του, ο 51χρονος Πολ
«Γούντι» Κόλινς, που δουλεύει στη
Ford εδώ και 23 χρόνια και δουλειά του είναι να βάζει εξαρτήματα στο κάτω μέρος των Ford Focus
και των C-Max, σηκώνοντας ψηλά
τα χέρια του, λέει πως πλέον δεν
χρειάζεται να βάζει πάγο και θερμότητα στον λαιμό του τρεις με
τέσσερις φορές την εβδομάδα,
ενώ πλέον έχει ενέργεια να κάνει
πράγματα και μετά τη δουλειά.
Κανονικά ήταν να φορά τον εξωσκελετό μόνο μέχρι τον Αύγουστο,
αλλά ζήτησε να τον κρατήσει.
Σύμφωνα με τον Ρας Άνγκολντ,
chief technology officer της Ekso,
σκοπός είναι να συνηθίσουν οι
εργάτες την τεχνολογία πριν γίνει
το επόμενο βήμα σε πιο εξελιγμένους και ισχυρούς εξωσκελετούς,

Γανόδερμα :το πανάκριβο, σπάνιο βότανο της «αθανασίας»

Τ

ο γανόδερμα, είναι ένα βότανο
δυσεύρετο και αρκετά ακριβό,
το οποίο λόγω των θεραπευτικών
ιδιοτήτων που έχει το έλαιο του,
έχει καταταγεί ανάμεσα στα
κορυφαία του είδους του.
Όπως έχει αποδειχθεί, το έλαιο
του είναι 70 φορές πιο ισχυρό
από το σώμα του ίδιου του μανιταριού, το οποίο παράγεται από
σπόρους μανιταριού. Για μόλις
ένα κιλό αυτού του ελαίου, χρειάζεται 1 τόνος μανιταριών. Το
όνομα αυτού του βοτάνου έχει
ελληνική προέλευση από τις
λέξεις γάνο που σημαίνει λαμπερό και δέρμα, γεγονός που υποδεικνύει τις θαυματουργές του
ιδιότητες.
Μάλιστα, τα αποτελέσματα του
είναι καταγεγραμμένα στο αρχαι-

ότερο κινέζικο ιατρικό κείμενο με
τίτλο «Shinnoh Honsohkyo» και το
έλαιο του κατέχει την πρώτη θέση
ανάμεσα σε 365 έλαια, κερδίζοντας τον τίτλο του «ανώτερου

• Υπάρχει στην περιοχή
της Ευρυτανίας στην Ελλάδα

φάρμακου». Συνήθως ευδοκιμεί
στην περιοχή της Ευρυτανίας
κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο, ανάμεσα σε σάπια πρέμνα.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει
να το καταναλώσει, υπάρχει
συγκεκριμένη επιτρεπτή δοσολογία, καθώς και τρόπος. Αφού το
μανιτάρι πλυθεί, το στεγνώνετε
και το κόβετε σε όσο πιο μικρά
γίνεται και μοιράζετε την ποσότητα σε δύο ίσα μέρη. Ο τεμαχισμός γίνεται με σκοπό να ληφθεί
όσο περισσότερη δραστική ποσότητα της ουσίας του. Το ένα
μέρος των κομματιών τοποθετείται σε ένα βάζο με ένα οινοπνευματώδες ποτό της επιλογής σας,
το οποίο θα μείνει κλειστό για 4
μήνες, ενώ το άλλο μισό μέρος
αποθηκεύεται. Έπειτα το θρεπτικό ποτό είναι έτοιμο για να το
δοκιμάσετε. Προσέξτε όμως τις
υπερβολές, καθώς 1-2 ποτηράκια
αρκούν.

Η πρώτη ελληνική μοτοσικλέτα DCR 017 παρουσιάστηκε στη διεθνή αγορά!

Η

πρώτη ελληνική μηχανή που
«πατάει γκάζι» για μια αγορά
σε ραγδαία άνοδο παγκοσμίως,
αυτή των ειδικών, περιορισμένης
παραγωγής και κατά παραγγελία
μηχανών, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο διεθνές κοινό, στην
έκθεση EICMA, στο κοσμοπολίτικο
Μιλάνο της Ιταλίας.
«Δεν δειλιάζουμε καθόλου, καθώς
είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο, η τεχνολογία που
κατέχουμε αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα είναι μοναδική και το
έχουν παραδεχθεί όλοι. Δεν φοβόμαστε και προχωράμε μπροστά με
το κεφάλι ψηλά» τόνισε ο δημιουργός της μοτοσυκλέτας, μηχανολόγος Ντίνος Νικολαΐδης.
«Όταν την οδηγήσαμε και τη δείξαμε σε έναν πολύ κλειστό κύκλο
συνεργατών, στο πλαίσιο φωτο-

γράφισης
και βιντεοσκόπησης,
δημιουργήθηκε
το
παρατσούκλι της, ως
Brain Eraser
αφού την
καβαλάς
και ξεχνάς
οτιδήποτε είχες στο μυαλό για ένα
δίκυκλο και η μοναδικότητα της
είναι συγκλονιστική», προσθέτει
ορμώμενος από τις πρώτες διαδρομές αναβατών πάνω στη
μοτοσικλέτα.
Στόχος η δημιουργία γραμμής
παραγωγής στην Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά την μετεξέλιξη του
πρωτοτύπου της μοτοσυκλέτας
Εκείνο που προέκυψε είναι η

ζήτηση από τον κόσμο, υπάρχει
ζήτηση, ο κόσμος ενδιαφέρεται»
προσέθεσε.
Η DCR 017 έχει ως στόχο το ειδικό κοινό που αναζητά μοντέλα σε
ένα ακμάζων τμήμα της αγοράς,
αγοραστές που επιλέγουν μοντέλα κατασκευασμένα στα μέτρα
τους.
«Είναι κάτι που μπορούμε να το
παραλληλίσουμε με Ferrari ή
Lamborghini στον τομέα του
αυτοκινήτου, προφανώς είναι
πάρα πολύ ακριβή κατηγορία
υπάρχει όμως σχέδιο για να πάμε
στο Plan B» σημειώνει.
«Αν οι όροι το επιτρέψουν αν
έχουμε δηλαδή τις ανάλογες
παραγγελίες, ναι, σχεδιάζουμε να
στήσουμε μια ξεχωριστή μονάδα
και να παράγουμε αυτή τη μοτοσικλέτα» καταλήγει.
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Εύκολα μυστικά για να
εξαφανίσετε την υγρασία
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

ι γίνεται όταν το σπίτι έχει μείνει για
καιρό κλειστό και η υγρασία έχει αφήσει
τα σημάδια της; Σίγουρα η μυρωδιά δε θα
είναι και τόσο ευχάριστη, για αυτό σας βρήκαμε μερικά tips για να… γλιτώσετε όσο πιο
γρήγορα μπορείτε.
Φύσηξε άνεμος… βοριάς: Ο καθαρός αέρας
αποτελεί την πιο ανέξοδη και γρήγορη λύση
για το πρόβλημά σας. Αφήστε τα παράθυρα
ανοιχτά και πηγαίνετε μία βόλτα να απολαύσετε τον καφέ σας. Γενικώς, φροντίζετε να
αερίζετε το σπίτι σας (είτε είναι το εξοχικό
είτε όχι) έστω και για λίγο μέσα στην ημέρα.
Και 5 λεπτά μόνο είναι αρκετά για να αισθανθείτε τη φρεσκάδα στο χώρο σας και να αποφύγετε τη δυσοσμία της υγρασίας.

Αρωματίστε το χώρο
με έλαια: Άλλη μία
δράση των ελαίων
που θα σας λύσει τα
χέρια. Φτιάξτε, λοιπόν, μερικά μπουκαλάκια
ευκαλύπτου,
λεβάντας ή δεντρολίβανου και αρωματίστε τους χώρους του σπιτιού
σας που «πλήττονται» από υγρασία. Ένα άλλο τρικ
είναι να τοποθετήσετε μερικά πουγκιά λεβάντας
πάνω στα καλοριφέρ και να τα αφήσετε εκεί για…
πάντα. Και το άρωμα θα είναι πιο ευχάριστο και η
υγρασία θα εξαφανιστεί στο πι και φι!
Ρύζι για το… μπάνιο: Κακά τα ψέματα ο συγκεκριμένος χώρος είναι και το νούμερο ένα «θύμα» της
υγρασίας. Οι υδρατμοί και οι απότομες αλλαγές
της θερμοκρασίες γίνονται οι σύμμαχοί της και
αυτή δεν αργεί να κάνει αισθητή την παρουσία της.
Για αυτό, λοιπόν, τοποθετήστε σε ένα μικρό μπολ
μία ποσότητα ρυζιού και αφήστε το κάπου μέσα
στο μπάνιο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στη
ντουλάπα σας, αν θέλετε να μη μυρίσουν τα ρούχα
σας.

Οι θόρυβοι στα μέσα μαζικής
μεταφοράς μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ακοής

Ό

σοι μετακινούνται συχνά με το μετρό και τα
λεωφορεία, αλλά και οι ποδηλάτες στο κέντρο
της πόλης, μπορεί να εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου
που συχνά είναι ανώτερα από αυτά που θεωρούνται ασφαλή, με συνέπεια να κινδυνεύουν με απώλεια ακοής. Σύμφωνα με πρόσφατη Καναδική έρευνα όποιος εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου εντός των
ορίων ασφαλείας, δεν αποφεύγει τους περιοδικούς
δυνατούς θορύβους από τα μέσα μεταφοράς και
αυτό, εφόσον επαναλαμβάνεται, μπορεί να έχει
συνέπειες για την υγεία του.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για όσους εκτίθενται
κατ’ επανάληψη σε αυτούς τους θορύβους και για
μακρά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα.

Σοβαρά … αστειάκια
Μέτρηση εξυπνάδας
Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να
διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό
προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με
τη σειρά πρώτα το μηχανικό του. Επιχ/τιας: "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;" Μηχανικός: - "Τι
ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2." Φωνάζει
το δικηγόρο του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο
κάνει 1+1;" Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος
δεν ορίζει κάτι διαφορετικό." Τέλος, φωνάζει και
το λογιστή του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο
κάνει 1+1;" Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό."
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Νικήστε την κούραση με έξυπνες διατροφικές επιλογές

Η

έντονη και εύκολη καθημερινή
κούραση είναι ένα θέμα που
απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Η
διατροφή παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο, καθώς λανθασμένες επιλογές, παράλειψη γευμάτων.

σληψη υγρών, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην κατανάλωση νερού,
φρούτων και λαχανικών.

Ας δούμε τους βασικούς άξονες
μιας τέτοιας διατροφής :

Τα δημητριακά ολικής άλεσης

Δημητριακά ολικής άλεσης με
συνδυασμό δημητριακών, όπως
σιτάρι και βρώμη
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

τονίνης, ορμόνης ρυθμιστή της
καλής εγκεφαλικής λειτουργίας και
διαύγειας. Επίσης, μας παρέχει και
απαραίτητα αμινοξέα αλλά και
υδατάνθρακες, που εξασφαλίζουν
την εύρυθμη εγκεφαλική λειτουργία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέ-

Ποτέ χωρίς πρωινό
Αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό
γεύμα της ημέρας. Μετά από την
έλλειψη τροφής κατά τη διάρκεια
της νύχτας είναι η πρώτη πηγή
ενέργειας για να λειτουργήσουμε.
Ένα ισορροπημένο πρωινό θα πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει συνδυασμό γάλακτος ή γαλακτοκομικού προϊόντος, δημητριακών ολικής άλεσης ή προϊόντων τους και
φρούτων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα
Ανά τρεις ώρες πρέπει να τρώμε
κάτι, για να ανανεώνουμε την ενέργειά μας. Αυτό θα βοηθήσει στην
καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων
γλυκόζης μέσα στη μέρα, αποτρέποντας απότομες αυξομειώσεις,
που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση.
Πίνετε πολλά υγρά
Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη, ώστε να διατηρηθεί η καλή
λειτουργία και απόδοση του
σώματος. Γενικά, ακόμη και μικρή
απώλεια υγρών μπορεί να προκαλέσει αδυναμία συγκέντρωσης και
απόδοσης. Επομένως, θα πρέπει
να εξασφαλίζεται επαρκής πρό-

μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετική ενέργειας για το ξεκίνημα της
ημέρας μας και όχι μόνο. Προμηθεύουν τον οργανισμό με ενέργεια,
μέσω των σύνθετων υδατανθράκων αργής πέψης και απορρόφησης που περιέχουν.
Καρύδια
Τα καρύδια αποτελούν μια πολύ
καλή πηγή μελατονίνης. Η μελατονίνη είναι μία ουσία που μας ηρεμεί και σχετίζεται και με καλύτερο
ύπνο.
Γάλα
Το γάλα περιέχει το αμινοξύ τρυπτοφάνη, ένα πρόδρομο της σερο-

ρας αλλά και της νύχτας
Κρόκος Κοζάνης ή σαφράν
Μπορεί η σύγχρονη ιατρική να
ανακάλυψε τώρα τα οφέλη του
κρόκου, το σαφράν όμως χρησιμοποιείται από τη Μεσόγειο μέχρι τις
Ινδίες εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Ψάρια και θαλασσινά
Τα ψάρια και τα θαλασσινά είναι
συνδεδεμένα με την υγεία και την
ευεξία. Σύμφωνα με ερευνητικά
στοιχεία και δεδομένα τα ψάρια
περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που σχετίζεται με την μειωμένη
εκδήλωση κατάθλιψης.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα είναι πολύ θετική για
εσένα, καθώς σου χαρίζει ανεβασμένη
διάθεση. Νιώθεις περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, αν και εδώ που τα
λέμε, δεν σου λείπει και ποτέ! Διαχειρίσου ο,τιδήποτε απαιτεί πολλή ενέργεια
και υπομονή. Έχεις αστείρευτη ζωτικότητα και κουράγιο με αποτέλεσμα να
ολοκληρώνεις επιτυχώς ό,τι αναλαμβάνεις. Φρόντισε να αξιοποιήσεις κάθε
λεπτό της ημέρας.
Ταύρος: Φαίνεται πως μέσα από τα
παθήματα έρχεται η γνώση και η συνειδητοποίηση. Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να
τις χρησιμοποιήσεις σωστά, είτε για να
πάρεις αποφάσεις, είτε για να χειριστείς σωστά κάποιες καταστάσεις. Η
ημέρα συμπεριλαμβάνει και μια πιο
ανάλαφρη διάθεση για κουβεντούλα και
παρέα. Πάρε τους αγαπημένους σου
φίλους και βγες μια βόλτα.
Δίδυμοι: Νιώθεις ανοιχτός σε συζητήσεις και επαφές. Έχεις την ανάγκη να
εκφράσεις τις σκέψεις σου για ό,τι σε
απασχολεί, ανεξάρτητα από τον τομέα.
Συναντήσου με άτομα που σε κάνουν να
νιώθεις καλά και μοιράσου τα συναισθήματα και τις αγωνίες σου. Στο
τέλος, θα βρεθείτε να χαλαρώνετε μιλώντας «περί ανέμων και υδάτων».
Καρκίνος: Η ημέρα γίνεται ιδανική για
να βγάλεις προς τα έξω την δυναμική
και παθιασμένη σου πλευρά. Θα κινηθείς με απόλυτη αυτοπεποίθηση και
σιγουριά ότι μπορείς να καταφέρεις ό,τι
θελήσεις. Παράλληλα, στις ενέργειές
σου υπάρχει σοφία και γνώση. Η φιλοδοξία σου είναι επικεντρωμένη σε
συγκεκριμένα πράγματα και ξέρεις ότι
θα χρειαστεί να υπακούσεις σε μια
τακτική για να φτάσεις εκεί. Οπότε
κινήσου αντίστοιχα στα ζητήματα που
απαιτούν μια τέτοια στάση.
Λέων: Η δυναμική σου πλευρά ενισχύε-

ται κι άλλο. Η φιλοδοξία που έχεις για
να τα καταφέρεις σε κάνει να ξεπερνάς
τα εμπόδια και να κινείσαι γρήγορα και
αποτελεσματικά. Φαίνεται πως ο μόνος
σου ανταγωνιστής θα είναι ο ίδιος σου
ο εαυτός. Σπάσε τα όριά σου προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου,
όποιοι και αν είναι αυτοί. Το παρελθόν
είναι οδηγός που θα σε οδηγήσει στην
ψηλότερη θέση.
Παρθένος: Είναι μια μέρα που φαίνεται
πως θα είσαι λαλίστατος. Έχεις μια
τάση να μιλάς, να συζητάς, να εκφράζεσαι, να επικοινωνείς γενικότερα. Αυτό
δεν σημαίνει ότι όλα όσα θέλεις να μοιραστείς θα είναι και βαρυσήμαντες
δηλώσεις. Απλά θέλεις να συναναστραφείς με τους γύρω σου και να νιώσεις
πιο άνετα, πιο οικεία.
Ζυγός: Μια δυναμική ημέρα σε περιμένει
με αρκετές απαιτήσεις που θα δημιουργούνται κυρίως από εσένα τον ίδιο.
Θέλεις να ξεπεράσεις επιτέλους τα
εμπόδια που μπαίνουν στο δρόμο σου
και να κάνεις τα πράγματα πιο ομαλά.
Έχεις και τη θέληση και τη δύναμη να τα
καταφέρεις. Η εμπειρία έρχεται να σε
καθοδηγήσει στα σχέδιά σου, έτσι ώστε
να αποφύγεις τα λάθη του παρελθόντος
και να καταφέρεις να εξελιχθείς.
Σκορπιός: Γίνεσαι αυθόρμητος, επιβλητικός και πολύ αποφασιστικός. Δεν
υπάρχει μέσα σου η αμφιβολία που
πολλές φορές σε κάνει να αμφιταλαντεύεσαι. Γίνεσαι ριψοκίνδυνος και
ορμητικός, για αυτό πρόσεξε να τα
εκμεταλλευτείς σωστά και να μην αφήσεις τις τάσεις αυτές να σε παρασύρουν
σε λάθη και καταστάσεις που θα μετανιώσεις.
Τοξότης: Είσαι εκ φύσεως ένα ζώδιο
που το χαρακτηρίζει η αισιοδοξία και η
ανάγκη να εξελίσσεται. Ενισχύεις και
την αποφασιστικότητά σου, τον δυνα-

μισμό σου. Το αποτέλεσμα; Πάλεψε και
θα καταφέρεις να νικήσεις και στην
μεγαλύτερη πρόκληση. Έχεις δύναμη,
πάθος, σαφείς στόχους και κέφι να
κατακτήσεις τις κορυφές. Οπότε, είτε
πρόκειται για σπουδές, είτε για δουλειά,
είτε για προσωπική καταξίωση, η
ημέρα αυτή σου δίνει όλη της την εύνοια
για να τα καταφέρεις.
Αιγόκερως:
Απαλλάσσεσαι
από
κόμπλεξ και ανασφάλειες, καθώς η
εμπειρία έρχεται για να σου δώσει
πολύτιμες συμβουλές. Η φιλοδοξία
βγαίνει στην επιφάνεια και σε καθοδηγεί στις ενέργειές σου. Έχεις αρκετό
πάθος και δυναμισμό για να καταφέρεις
ο,τιδήποτε θελήσεις. Η ημέρα σχεδόν
επιβάλει να βρεθείς με φίλους για να
μιλήσεις ανάλαφρα μαζί τους και να
χαλαρώσεις μετά από μια απαιτητική
ημέρα.
Υδροχόος: Μπορείς να κάνεις πιο εύκολα αλλαγές και ανακατατάξεις σε ό,τι
σε απασχολεί. Είσαι έτοιμος να πάρεις
τα ρίσκα σου και μάλιστα με τρόπους
πολύ έξυπνους και εφευρετικούς. Η
ημέρα σου δίνει την ορμητικότητα που
χρειάζεσαι για να μην κοντοσταθείς σε
οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί στο δρόμο
σου. Ξέρεις πώς να τα ξεπερνάς. Άλλωστε η εμπειρία σου δείχνει τον δρόμο και
σε βοηθάει να αποφύγεις τις κακοτοπιές.
Ιχθείς: με το ασυνείδητο και την διαίσθηση να σε καθοδηγεί σε συνδυασμό με
την ζωτικότητα σου, μπορείς να κάνεις
θαύματα. Γίνεσαι έντονα δραστήριος,
ειλικρινής και αυθόρμητος. Ξυπνάει
μέσα σου μια ενέργεια που σε ξεσηκώνει
και σε κάνει να νιώθεις ότι όλα τα
καταφέρνεις. Αξιοποίησε, λοιπόν, και
τούτη την ημέρα για να ασχοληθείς με
απαιτητικά εγχειρήματα.
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Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κριτσίνια χαρουπάλευρου
Υλικά:
1/2 φλ. ελαιόλαδο ή μισό μισό ελαιόλαδο-σουσαμέλαιο
1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί,
1/2 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 1φλ. χαρουπάλευρο
2 φλ. αλεύρι βρώμης ή κριθάρι, 1/2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. σόδα, 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
σουσάμι αναποφλοίωτο
Εκτέλεση:
Σε μπολ βάζουμε το λάδι, το κρασί και το αλάτι. Τα ανακατεύουμε με σύρμα. Διαλύουμε τη σόδα στον χυμό και το
προσθέτουμε στο λάδι. Ανακατεύουμε.
Ανακατεύουμε το χαρουπάλευρο με το μπέικινκ και το
προσθέτουμε στα υγρά υλικά. Ανακατεύουμε με σπάτουλα.
Τέλος, προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε ελαφρά,
μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 15′. Πλάθουμε λεπτά μακρόστενα κριτσίνια και
τα κυλάμε σε σουσάμι. Τα αραδιάζουμε σε λαμαρίνα.
Ψήνουμε στους
160ºC στον αέρα
στη
μεσαία
σχάρα για 25′ να
γίνουν τραγανά.
Αφού κρυώσουν,
τα φυλάμε σε
αεροστεγές
κουτί.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

«Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 787 - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Tο Ινστιτούτο
Ελληνικού
Πολιτισμού σε
συνεργασία με τον
Όμιλο Πνευματικής
Ανανεώσεως οργανώνει εκδήλωση την
Τετάρτη 13
Δεκεμβρίου, στις
7:00μ.μ. στο μέγαρο
ΣΕΚ, στον Στρόβολο
(λεωφ. Στροβόλου
11), στα πλαίσια
της οποίας θα προβληθεί το ιστορικό
ερευνητικό ντοκιμαντέρ της Ελληνίδας
δημοσιογράφου,
ερευνήτριας και
σκηνοθέτιδας
Ελένης
Κωνσταντινίδου

«Η Σιωπή της
Μικράς Ασίας»
Θα ακολουθήσει
διάλεξη από τον
Δρα Μιχάλη Κοντό,
Επίκουρο Καθηγητή
Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, με θέμα:
Οι Τουρκικές
Ηγεμονικές
Αξιώσεις στην
Ανατολική
Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή και
η Νέα Περιφερειακή
Ισορροπία.
Θα ακολουθήσει
συζήτηση. - Συνολική
διάρκεια: 1.45΄.

ΑΕΚ Πολεμιδιών - Π&Σ Ζακακίου
1-0
Α.Ε. Τραχωνίου - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας
2-1
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ
5-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – Κ&Ε Τραχωνίου
7-0
F.C. INERNATIONAL - Λ Ε Ν Α Σ
1-0
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΠΑΕ Λόφου
0-0
Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς 2-1
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
4-1
Παρασκευή 8.12.2017 και ώρα 7.00 μ.μ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
Κ & Ε Τραχωνίου - ΑΕΚ Πολεμιδιών

ΑΓΑΠΗ
Aγάπη είναι να ραγίζω
όταν εσύ θα νιώθεις πόνο
κι όταν με βλέπεις να
ματώνω να κλαις
με αναφιλητά.

Λευτέρης Παπαδόπουλος

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

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

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

Ασύλληπτο το μέγεθος
της διαφθοράς στην Κύπρο

ια «ασύλληπτο» μέγεθος της διαφθοράς και της
διαπλοκής στην Κύπρο, η οποία συνεχίζει να
βασιλεύει, παρά τα πλήγματα που υπέστη, έκαναν
λόγο επιφανείς ομιλητές ημερίδας, που διοργανώθηκε προχθές, στη Λευκωσία.

ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Α.Ε. Τραχωνίου
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
Π.Α.Ε Λόφου - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Π & Σ Ζακακίου - F.C. INTERNATIONAL
Κυριακή 10.12. 2017 και ώρα 230 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - Θ.Ο.Ι Πύργου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Γ

Σάββατο 9.12.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 9 - 10 Δεκεμβρίου 2017, συνεχίζεται
το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με
τους πιο κάτω αγώνες:
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9 – 10/12/17
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Παρασκευή
(Γήπεδο ΟΡΦΕΑΣ Αθιένου)
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Παρασκευή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΚΕΝΗ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΩΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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

Στην ημερίδα με τίτλο «Διαφθορά: Διαστάσεις και
νέες προοπτικές αντιμετώπισης», που διοργανώθηκε
από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μίλησαν μεταξύ
άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός
Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής. Συμφώνησαν ότι
τα φαινόμενα διαφθοράς είναι διαχρονικά, τόσο
στην Κύπρο, όσο και παγκοσμίως, ενώ αναφέρθηκαν
παράλληλα στην ανάγκη να επιδειχθεί μηδενική
ανοχή για αντιμετώπιση του φαινομένου.
Από το βήμα της ημερίδας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης
Ιωνάς Νικολάου ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ενιαίας νομοθεσίας για τη διαφθορά. Είπε ακόμη ότι το πρόβλημα διώκεται συστηματικά από το 2013, μετά την κατάρρευση της εθνικής οικονομίας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μιά ΑΕΚ να την πιείς στο ποτήρι

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ

Μ

ε νίκες προχώρησαν οι τρεις που
οδηγούν την κούρσα αφήνοντας
αναλλοίωτο το τοπίο στα πάνω διαζώματα με τον Ονήσιλλο να παραμένει μόνος ένοικος στο ρετιρέ. Το ίδιο
σκηνικό και στη ζώνη του βυθού.
Αξιοσημείωτη νίκη της Ελπίδας
Αστρομερίτη.

• Έκανε σκόνη και θρύψαλα την ΟΜΟΝΟΙΑ
και εδραιώνεται στη κορυφή

Με το μυαλό στην Αγγλία ο ΑΠΟΕΛ έστω
και δύσκολα μάδησε τα φτερά του ΕΡΜΗ

• Ώρες αγωνίας στο «πράσινο» στρατόπεδο
για την επόμενη μέρα

• Ξέρει να κερδίζει η ΑΝΟΡΘΩΣΗ συνεχίζει
την ανοδική πορεία η ΑΕΛ

• Σίφουνας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ διέλυσε την Πάφο
στέλλοντας τα δικά του μηνύματα

• Νίκη βάλσαμο για ΑΛΚΗ που έρριξε τορπίλλη
στον Εθνικό Άχνας

Μ

ε αποφασιστική εμφάνιση η ΑΕΚ
μετετρεψε το ντέρμπυ με την
Ομόνοια σε υγιεινό περίπατο κι εδραιώθηκε στην κορυφή. Η ομάδα της
Λάρνακας ξεδίπλωσε τις αρετές της
επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τις μεγαλες δυνατότητες της στην πορεία προς
τον τίτλο. Τουναντίον, στο «πράσινο»
στρατόπεδο το κλίμα είναι βαρύ μετά
την ταπεινωτική ήττα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ξημερώνει αύριο στο
«Ηλίας Πούλλος».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οδωστροτήρας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έκανε
σκόνη και θρύψαλα την φιλόδοξη ΠΑΦΟ,
επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο,
αυτούς που τον θέλουν να έχει τον
πρώτο λόγο στην υπόθεση του τίτλου.
Νίκη με μέτρια απόδοση για τον ΑΠΟΕΛ
που είχε το μυαλό του στην Αγγλία για
την προοπτική πρόκρισης στον επόμενο
γύρο του «ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ». Ο ΕΡΜΗΣ
παρουσιάσθηκε βελτιωμένος αλλά η
προσπάθεια δεν αρκούσε.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
Κούρης με το τρίποντο επί της
ΑΕΝ, σε συνάρτηση με την ισοπαλία της πρωτοπόρου Ομόνοιας Ψευδά
στο γήπεδο της με την Δόξα, σκαρφάλωσε στο ρετιρέ. Ήττες για τις πέντε
ομάδες του κάτω διαζώματος, σαρωτική νίκη του Ορφέα στο Φρέναρος,
απομακρύνοντας τον πό τον βυθό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόσωπο
ΖΟΑΟ ΒΙΚΤΟΡ
Με απόλυτη
ψυχραιμία και
χωρίς τον
παραμικρό
δισταγμό, πήρε
την μπάλα και
την έστησε στα
11 βήματα, σε
χρόνο που
καίει, στο 90’
χαρίζοντας το
τρίποντο στην Ανόρθωση σε μια
κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος
Βγήκε η ψυχή της «Μεγάλης Κυρίας»
αλλά στην εκπονοή με πέναλτυ υπέταξε
την συμπολίτιδα της ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
πιστοποιώντας ότι διαθέτει αγωνιστικό
μέταλλο που θα την βγάλει ακόμη πιο

Δεν τρίτωσε το κακό για την ΔΟΞΑ που
επέστρεψε στις νίκες. Την κατιούσα
άρχισε να παίρνει ο Ολυμπιακός με τον
Χρύση Μιχαήλ να θέτει εαυτόν στην
διοίκηση η οποία ωστόσο δεν έκανε
αποδεκτή την παραίτηση του.
Πέντε νίκες και μια ισοπαλία στους
τελευταίους έξι αγώνες λένε πάρα
πολλά για την ΑΕΛ η οποία πήρε πλέον
τα πάνω της. Το πάλεψε ο ΑΡΗΣ αλλά
δεν τα κατάφερε.
Η ΑΛΚΗ Ορόκλινης πήρε χρυσοφόρο τρίποντο σκαρφαλώντας στην 9η θέση.
Στο «Δασάκι» τα μαύρα σύννεφα
πυκνώνουν επικίνδυνα με το αύριο να
φαντάζει εφιαλτικό.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

1

Η μέχρι τώρα παρουσία της ΑΕΚ και του Απόλλωνα πιστοποίησε
την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις δύο ομάδες που αναμφίβολα παραμένουν φαβορί για τον τίτλο μαζί με τον ΑΠΟΕΛ.

2

Στην Ανόρθωση και την ΑΕΛ τα πράγματα είναι ρόδινα επιβεβαιώνοντας ότι ο προγραμματισμός προχωρεί επιτυχώς.

Η τραγική εικόνα στην ΟΜΟΝΟΙΑ δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν μάγοι στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες κτίζονται από τη βάση
πάνω σε επιστημονικό πλάνο και όσοι δεν το καταλαμβαίνουν κακό
του κεφαλιού τους.

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Μ

ψηλά.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Ο

15

ε εκτός έδρας νίκη επί της Ομόνοιας
Αραδίππου, η Αναγέννηση Δερύνειας
σκαρφάλωσε στο ρετιρέ του βαθμολογικού
πίνακα με την οποία συγκατοικεί. Έτριξε τα
δόντια στον φιλόδοξο Οθέλλο η ΑΕΖ, απόδρασε
με το τρίποντο από την Ξυλοτύμπου η ΠΑΑΕΚ.
10η ήττα Χαλκάνορα σε ισάριθμους αγώνες,
σπρώχνοντας τον κατευθείαν στις πύλες του
Άδη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ψηφιακά αναλφάβητοι
οι Κύπριοι
Με τον Γιώργο Μιχαηλίδη, Επίτροπο
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Π

ου οφείλεται ο ψηφιακός αναλφαβητισμός Η Κυπριακή Δημοκρατία τα
τελευταία 20-25 χρόνια, τότε δηλαδή που
ξεκίνησε η ψηφιακή τεχνολογία, δεν
ασχολήθηκε ιδιαίτερα για την επιμόρφωση του κόσμου σ' αυτό τον τομέα. Όταν
υποδείξαμε ότι πλέον τα παιδιά μαθαίνουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από το δημοτικό, μας απάντησαν
ότι ο μαθητής θα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για το διάβασμά του, τις έρευνές του, να μάθει να
δημιουργεί. «Το να μαθαίνουν να κάνουν
κλικ σε ένα εικονίδιο word για να ανοίγουν
ένα έγγραφο και να κάνουν save δεν είναι
ψηφιακές δεξιότητες», είπε. Ο Επίτροπος
κακίζει την ευρύτερη έλλειψη ενδιαφέροντος για την επένδυση στις νέες τεχνολογίες και γενικά στις θετικές επιστήμες.
Υπάρχει κουλτούρα ασφαλείας; Να κτίσουμε κουλτούρα ασφάλειας από το σχολείο. Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων μαζί με το υπουργείο Παιδείας προσβλέπουν στην καλλιέργεια
κουλτούρας ασφαλείας από την παιδική
ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργήσει στρατηγική με στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των καθηγητών και των
γονέων. Μέρος αυτής της στρατηγικής
είναι και η δημιουργία ενός κέντρου
μάθησης για τους κινδύνους του διαδικτύου «Σκοπεύουμε να γίνει ένα κέντρο
επιμόρφωσης, με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας να μπορεί κάθε παιδί, μαθητής από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο να αντιληφθεί τους κινδύνους του
διαδικτύου και πώς να προστατευθεί. Το
κέντρο αυτό θα είναι και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονείς.«Με τη
δημιουργία του Κέντρου αυτού υλοποιούμε την ευρωπαϊκή οδηγία του Network and
Information Security για προστασία των
κρίσιμων υποδομών».
Παράπονα από πολίτες υπάρχουν; Το
Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) έχει ως αποστολή την προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών, στην προώθηση της καινοτομίας και
στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της
ανάπτυξης του αποδοτικού ανταγωνισμού, του ελέγχου της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών και της
εγγύησης παροχής μιας ελάχιστης δέσμης
υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, τόσο
στην αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και στην αγορά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Εξετάζει παράπονα
πολιτών (για ό,τι εμπίπτει στην αρμοδιότητά του) που έχουν αποταθεί στους
παρόχους τους και δεν έχουν λάβει ικανοποιητική λύση στο πρόβλημά τους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ocecpr.org.cy.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταρχήν συμφωνία για μεταφορά προσωπικού
στην εταιρεία διαχείρισης ΜΕΔ «Αλταμίρα»

Σ

ε προχθεσινή συνάντηση των κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ, με το τμήμα προσωπικού της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
επήλθε συμφωνία για μεταφορά προσωπικού στην εταιρεία διαχείρισης Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων, (ΜΕΔ)
«Αλταμίρα». Η συμφωνία για να μπορέσει να εφαρμοσθεί θα πρέπει να
εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις
του επηρεαζόμενου προσωπικού.
Στην καταρχήν συμφωνία έχουν διασφαλισθεί, το εθελοντικόν για την
μεταφορά στην «Αλταμίρα», η αναγνώριση της προυπηρεσίας στη

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και
την «Αλταμίρα», τα υφιστάμενα ωφελήματα καθώς και ό, τι συμφωνηθεί με
τη ΣΚΤ για το σύνολο του προσωπικού.
Στο μεταξύ, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για επιστροφή 2% της
εργοδοτικής εισφοράς στο ταμείο
προνοίας ενώ ξεκίνησε ο διάλογος για:
• Ενοποίηση των συλλογικών συμβάσεων και εφαρμογή μιας ενιαίας συλλογικής σύμβασης μέχρι 31/1/18
• Κατάληξη σε συμφωνία μέχρι
31/6/18 για ενιαίο μισθολόγιο για όλο

το προσωπικό της ΣΚΤ, καθώς και
άλλα εκκρεμούντα θέματα.
Σημειωτέον πως η συμφωνία ρυθμίζει
επίσης επί μέρους θέματα που αφορούν τόσο την εργατική, όσο και την
εργοδοτική πλευρά.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ
εξέφρασε την προσδοκία πως η ενοποίηση των όρων απασχόλησης και
της μισθοδοσίας, θα αποτελέσουν το
εφαλτήριο για εδραίωση της εργασιακής ειρήνης και απόδοση δικαιοσύνης
στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για εφαρμογή
του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας

Τ

η ρητή διαβεβαίωση ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που
έχουν τεθεί για εφαρμογή του μονοασφαλιστικου Γενικού Σχεδίου Υγείας
έδωσε σε αντιπροσωπεία της Κοινωνικής Συμμαχίας ο υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης σε πρόσφατη
συνάντηση των δύο πλευρών.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν τα μέλη της Κοινωνικής
Συμμαχίας για τις ενέργειες τις οποίες
προβαίνει η κυβέρνηση για την προώθηση του ΓΕΣΥ, στη βάση των δύο
νομοθεσιών που ψηφίστηκαν ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
τον Ιούνιο του 2017. Ενημέρωσε επίσης τις οργανώσεις που αποτελούν τη
Συμμαχία, για τα επόμενα βήματα της
κυβέρνησης στο πλαίσιο της αυτονόμησης των κρατικών νοσοκομείων
καθώς και στις ενέργειες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία της Α' φάσης του ΓΕΣΥ τον
Ιούνιο του 2019.

Ρητή υπόσχεση Υπουργού Υγείας στην Κοινωνική Συμμαχία
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ διαβεβαίωσε
ότι όλα τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Υγείας έτσι
που να μην επιτραπεί κανένα πισωγύρισμα ή κωλυσιεργεία στον σχεδιασμό
υλοποίησης των νομοθεσιών. Η Κοινωνική Συμμαχία αναγνωρίζει παράλ-

ληλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από
την κυβέρνηση για αναβάθμιση των
προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας
στα κρατικά νοσοκομεία ζητώντας
από τον υπουργό να συνεχίσει την
προσπάθεια του για περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία των κρατικών
νοσοκομείων.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ

Σ

την κλήρωση του ετήσιου λαχείου
της ΣΕΚ η τύχη χαμογέλασε στο
Κοινοτικό Συμβούλιο Απεσιάς Λεμεσού.
Το αυτοκίνητο παρέλαβε ο Λευτέρης
Περικλή, Πρόεδρος του Κοινοτικού
Συμβουλίου, από τον Γενικό Ταμία της
ΣΕΚ Σάββα Κούλα στην παρουσία του
επαρχιακού γραμματέα του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού Τίτου
Τιμοθέου και του Κίκη Κύζα διευθυντή
του καταστήματος της ΝΙΣΣΑΝ στη
Λεμεσό.

Δικαίωμα αίτησης σε χαμηλοσυνταξιούχους για ΕΕΕ

Η

Βουλή ομόφωνα ψήφισε την περασμένη Παρασκευή νόμο που αίρει
τον χρονικό περιορισμό υποβολής
αίτησης για πρόσθετο επίδομα μέσω
του ΕΕΕ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Με την εν λόγω νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης
για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος σε «πρόσωπο που είναι

www.sek.org.cy,

χαμηλοσυνταξιούχο και το οποίο δεν
υπέβαλε αίτηση για παροχή ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο
35 του βασικού νόμου για το ΕΕΕ, αλλά
ούτε και βάσει των διατάξεων του
ίδιου νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με τις οποίες
παραχωρείται, υπό ορισμένες προϋ-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ποθέσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης, ανεξάρτητα από την πιο πάνω
προθεσμία».
Ο νόμος αφορά χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι από δώ και
μπρός μπορούν να κάνουν αιτήσεις
για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
χωρίς χρονικούς περιορισμούς στην
υποβολή της.

www.oho-sek.org.cy

