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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
«ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ»

Μ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2979
TIMH 0.70€

Συνεχίζεται ο κύκλος επαφών της ΣΕΚ με υποψηφίους
για την προεδρία της Δημοκρατίας

ε αθρόα συμμετοχή αθλητών
πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος
Αγώνας Δρόμου «Μάρκου Δράκου»
στην παρουσία του υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαίδη. Η θυσία
του ήρωα της ΕΟΚΑ Μάρκου Δράκου
που διετέλεσε ηγετικό στέλεχος της
ΣΕΚ, αποτελεί άσβεστο φάρο στον
ανυποχώρητο αγώνα για Ελευθερία
και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο των επαφών της με
υποψηφίους για την προεδρία, η
εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ
είχε χωριστές συναντήσεις με
τους Γιώργο Λιλλήκα και Σταύρο Μαλά. Αντηλλάγησαν απόψεις για τα κύρια εργασιακά
ζητήματα και τα καυτά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που
απασχολούν τον τόπο. Σελ.16
Σημειώνεται ότι η ΣΕΚ υπέβαλε
πρόσφατα προς τους υποψηφίους εκτενές υπόμνημα με τις
θέσεις της, με στόχο την προώθησης τους από την επικείμενη
κυβέρνηση.
Ο κύκλος επαφών ξεκίνησε στις
αρχές Ιανουαρίου με τον υποψήφιο Νικόλα Παπαδόπουλο.

Σελ. 8
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τ

ην 15η Ιανουαρίου 1950 ξεχείλισε ο διαχρονικός πόθος των
Κυπρίων για ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα.

Νέα προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ για το 2018

Η

Αρχή Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού, ΑνΑΔ, ενέκρινε νέα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν στο πρώτο
εξάμηνο τους 2018. Τα προγράμματα
στοχεύουν στην περαιτέρω αύξηση
των θέσεων εργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων
μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων
και δεξιοτήτων τους. Καλύπτουν

• Καλύπτονται και οι τομείς της Γαλάζιας και Πράσινης οικονομίας
• Δικαιούχοι και μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι
για 6 τουλάχιστον μήνες, στα Γραφεία Εργασίας
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
όλους τους τομείς της οικονομίας και
όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων
όπως: Αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και
υγεία στην εργασία, βασικές ψηφιακές
δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότη-

Σελ. 7

τες στα διάφορα επαγγέλματα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την προώθηση των εν
λόγω προγραμμάτων που θα υποβοηθήσουν στην περαιτέρω οικονομική
ανάπτυξη στην μετά - κρίση περίοδο.
Εξήρε κυρίως τη σημασία των προγραμμάτων στους τομείς της πράσινης και γαλάζιας οικονομίας οι οποίοι περιλαμβάνονται στις προτάσεις της ΣΕΚ που υποβλήθηκαν στους υποψηφίους για την προεδρία
της Δημοκρατίας.
Σελ.3

Προς εκσυγχρονισμό η στρατηγική απασχόλησης ξένων εργατών

Η

αγορά εργασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια
βίωσε συνθήκες απορρύθμισης, θα πρέπει να
τύχει εκσυγχρονισμού σε επιμέρους πτυχές της.

(α) θα καθορίζει τους ακριβείς αριθμούς των ξένων
εργατών που χρειάζονται στην Κύπρο, ανά ειδικότητα και επάγγελμα,

Αυτή την ώρα θα πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού
στην Κύπρο, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο συστάθηκε
πρόσφατα και σχετική Τεχνική Επιτροπή στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

γικών συμβάσεων τους όρους εργασίας, ώστε να
σταματήσουν τα απαράδεκτα φαινόμενα της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας και αξιοπρέπειας και

• Στο μικροσκόπιο Τεχνικής Επιτροπής
του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος

(δ) θα υπάρχουν αυστηρές επιθεωρήσεις και τακτικοί
έλεγχοι τόσο σε ότι αφορά τις συνθήκες απασχόλησης όσο και σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης
ώστε, να περιορίζονται ή και να εκλείψουν εξ’ ολοκλήρου παρανομίες και άλλου είδους ατασθαλίες και
παρασπονδίες στην κυπριακή αγορά εργασίας.

Η ΣΕΚ η οποία θα συμμετέχει στη σχετική Επιτροπή
που θα συνέλθει στην πρώτη της συνεδρία στις 30
Ιανουαρίου 2018, ευελπιστεί πως, θα γίνει μια πλήρης ανασκόπηση του συγκεκριμένου θέματος και ότι
θα καθοριστεί μια καινούργια στρατηγική που:

(β) θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των Κυπρίων
ανέργων που μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας
που κατέχονται από ξένους και κυρίως από αλλοδαπούς που προέρχονται από Τρίτες χώρες,
(γ) θα ρυθμίζει με αυστηρότητα στα πλαίσια συλλο-

Τα πράγματα θα πρέπει να τεθούν σε μια νέα βάση
που θα στηρίζεται στη συναντίληψη όλων των κοινωνικών εταίρων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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@

E

ντύπωση θετικότατη δημιούργησε το υπόμνημα
των προτάσεων της ΣΕΚ προς τους υποψηφίους
για την προεδρία
Τεκμηριωμένες θέσεις, που πιστεύουμεν ότι θα
ληφθούν σοβαρά υπόψιν

*

Ρ

*

ιζικά μέτρα για εκσυγχρονισμό της κρατικής
μηχανής χρειάζεται ο τόπος
Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει το θέμα
στις ύψιστες της προτεραιότητες

*

νώμονας της ΣΕΚ είναι η προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος
Το αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν εξυπηρετεί
πολιτικές σκοπιμότητες ή ιδιοτελή συμφέροντα

Γ

Α
*

λλάζει προς το καλύτερο η κουλτούρα της ατιμωρησίας στο δημόσιο
Ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή όταν λειτουργεί
σωστά φέρνει αποτελέσματα

*

εράστια τα συμφέροντα στην Υγεία εξού και οι
εκδηλούμενες σκληρές αντιπαραθέσεις
Η ΣΕΚ προειδοποιεί ότι δεν θα συγχωρέσει τυχόν
οπισθοδρόμηση στην πορεία του Γε.Σ.Υ

Τ
Ι

κανοποίηση προκάλεσε η κυβερνητική απόφαση
για εισαγωγή του θεσμού των κοινωνικών επιχειρήσεων
Ορθή κίνηση προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου

Το μέγα κοινωνικοοικονομικό στοίχημα του 2018

Μ

ε διάχυτη την αισιοδοξία για
ένα καλύτερο οικονομικό
αύριο, η Κύπρος υποδέχθηκε το
2018 με αυξημένες προσδοκίες. Οι
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η προδιαγραφόμενη μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 100% του
ΑΕΠ, η δυνατότητα πρόσβαση στις
διεθνείς αγορές με χαμηλό επιτόκιο
και η εκδηλούμενη βελτίωση της
εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή
οικονομία, στέλλουν μηνύματα
αισιοδοξίας κι ελπίδας. Είναι
γεγονός πως με την εκπνοή του
2017, η περίοδος διαχείρισης της
επτάχρονης κρίσης έχει τελειώσει.
Πιστεύουμε πως η Κύπρος του
2018, όποιο και νάναι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της
28ης Ιανουαρίου, μπορεί να επουλώσει σε μεγάλο βαθμό της πληγές
που άφησε η κρίση χαράσσοντας
με Πολιτική – Κοινωνική συναίνεση
το αύριο που μας αξίζει. Προς την

Κ

Η

*

Φ
*

θάνει τα 2.3 δις ευρώ το ύψος των καθυστερημένων εσόδων του δημοσίου
Ένα διαχρονικό πρόβλημα που χρήζει επείγουσας και ριζικής επίλυσης

*

ρα να λυθεί το χρονίζον θέμα των εκπαιδευτικών ΚΙΕ
Η διαιώνιση του στιγματίζει τους τομείς της
εκπαίδευσης και των εργασιακών θεσμίων

Ω
Ν

α ληφθούν επειγόντως μέτρα για να παύσει η
νεολαία να αποστρέφεται το πολιτικό σύστη-

μα

Το οφείλουμε στους νέους, στο πιο εκλεκτό κομ-

* μάτι του λαού μας

Η

θέση για λύση του Κυπριακού χωρίς εγγυήσεις
υποστηρίζεται από τις επτά χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου
Η συντονισμένη και συγκροτημένη προσπάθεια
Κύπρου – Ελλάδας φέρνει καλά αποτελέσματα
και πρέπει να είναι συνεχής.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

- Αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
και δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας ιδίως για τη νέα γενιά
την οποία πάση θυσία πρέπει να

• Oι μεγάλες προκλήσεις
και η επίτευξη των εφικτών
επιδιώξεων
κρατήσουμε μακριά από τη μετανάστευση.

τευσης, θα πρέπει να αποδείξουν
ότι ενδιαφέρονται πρωτίστως για
την πρόοδο της χώρας και δευτερευόντως για το κομματικό όφελος.
Νοείται ότι οι πιο πάνω στόχοι θα
καταστούν πιο εύκολα εφικτοί αν
υπάρξει πραγματική βούληση για
τάχιστη εφαρμογή πολιτικών που
θα φέρουν καίρια πλήγματα στο
πανίσχυρο δίδυμο, διαπλοκή– διαφθορά, που κατατρώει διαχρονικά
τα σωθικά της Κυπριακής κοινωνίας.

Με τη νέα χρονιά
καλούμαστε,
ως
Πολιτεία και Κοινωνία να θέσουμε στέρεες βάσεις προωθώντας ευφάνταστο
πρόγραμμα δίκαιης

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

αλοδεχούμενη η λειτουργία καζίνο στην Κύπρο.

Απαιτείται όμως η υιοθέτηση αυστηρών κανογια προστασία της κοινωνίας από
καραδοκούντες κινδύνους
πρόταση της ΣΕΚ για φορολογική μεταρρύθμιση στο 2018 έγινε αποδεκτή από όλους
Η πειστικότητα και η αξιοπιστία φέρνουν θετικά αποτελέσματα

στους τομείς που χωλαίνει περισσότερο.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

* νισμών
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

κατεύθυνση αυτή, οι πρωταρχικοί
σχεδιασμοί της νέας κυβέρνησης
θα πρέπει να επικεντρωθούν στους
εξής άξονες:
- Επείγουσες μεταρρυθμίσεις για
ευέλικτη δημόσια υπηρεσία και
αποτελεσματική κρατική μηχανή
- Επίλυση του καυτού θέματος των
Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων με
λελογισμένη προστασία της πρώτης κατοικίας και αποφυγή θυματοποίησης νοικοκυριών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
προς τις τράπεζες οι οποίες
φέρουν τεράστια ευθύνη για την
οικονομική κατάρρευση
- Επαναρρύθμιση της αγοράς
εργασίας, βελτίωση των μισθών,
εδραίωση της αξιοπρέπειας στην
απασχόληση, αύξηση των απολαβών των χαμηλοεισοδηματιών –
χαμηλοσυνταξιούχων και ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους

και υγιούς ανάπτυξης για τα επόμενα προβλεπτά χρόνια. Αν θα τα
καταφέρουμε εξαρτάται από τη
συμπεριφορά της κοινωνίας των
πολιτών και τη στάση των πολιτικών. Η κοινωνία των πολιτών με
αιχμή τους κοινωνικούς εταίρους
και τις παραγωγικές τάξεις, θα
πρέπει να λειτουργήσουν συνετά
και συναινετικά θέτοντας το κοινό
καλό υπεράνω του προσωπικού
συμφέροντος. Η δε πολιτικοί, είτε
της κυβέρνησης, είτε της αντιπολί-

Η Κύπρος του 2018 μπορεί να αναδυθεί μέσα από την 7χρονη κρίση
με νέο πρόσωπο στο οποίο θα
αποτυπώνεται η επωφελής συνέργεια, η δημιουργικότητα και η
αισιοδοξία. Αυτό θα ανοίξει το
δρόμο ώστε η χώρα και ο λαός να
επανακτήσουν τη χαμένη της
αυτοπεποίθηση και να σταθούν
όρθιοι, κερδίζοντας το μέγα στοίχημα της ανασυγκρότησης, της
βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

√ Μεταρρύθμιση στο δημόσιο και θωράκιση των θεσμών
√ Επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
√ Δίκαιη επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
√ Βελτίωση των μισθών και απολαβών των χαμηλοεισοδηματιών

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/2018

Αντωνίου Μεγάλου, Αντωνίου
νέου Βεροίας

Μακαρίου Αιγυπτίου, Μακαρίου
Αλεξανδρέως, Μάρκου του
Ευγενικού.

ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2018
Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ.
Αλεξανδρείας, Θεοδούλης &
Ξένης μ.

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/1/2018
Ευθυμίου του Μεγάλου, Θύρσου, Αγνής, Άννης μαρτ., Ζαχαρίου Άρτης

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018
Μαξίμου ομολογητού, Αγνής
μάρτ., Νεοφύτου μάρτυρος
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2018
Τιμοθέου αποστόλου, Αναστασίου Πέρσου, Ιωσήφ
ΤΡΙΤΗ 23/1/2018
Κλήμεντος Αγκύρας, Διονυσίου
εν Ολύμπω, Αγαθαγγέλου μ.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Νέα προγράμματα κατάρτισης
από την ΑνΑΔ για το 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Με γνώση και σοφία να πορευτούμε
για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον
Δέσμη εισηγήσεων και προτάσεων που απασχολούν
τους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα θέτει
ενώπιον των υποψήφιων προέδρων το Κίνημα της
ΣΕΚ η οποία καταδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση
των προσπαθειών για συνεχή ανάκαμψη της
κυπριακής οικονομίας γεγονός που θα ωφελήσει
ευρύτερα στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των
πολιτών.
Η υπευθυνότητα που επέδειξαν οι εργαζόμενοι τα
χρόνια της κρίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη και ως εκ τούτου η προσπάθεια θα πρέπει να
επικεντρωθεί στη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων για να μπορέσει αργά αλλά
σταθερά να δοθούν ανάσες ζωής,
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού.
Λάθη και παραλείψεις που οδήγηΤης Δέσποινας
σαν στην οικονομική και κοινωνική
Ησαΐα
κρίση θα πρέπει να αποτελέσουν
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
παρελθόν και θα πρέπει να εστιάΓυναικών ΣΕΚ
σουμε στο παρόν και στο μέλλον
despina.isaia@sek.org.cy
χωρίς ωστόσο αυτό
να σημαίνει πως
ξεχνάμε γεγονότα τα
√ Οφείλουμε προπαοποία σημάδεψαν την
ντός ηθικά να διαφυκαθημερινότητα μας.

λάσσουμε ως κόρη
οφθαλμού κάθε ευρώ
που προορίζεται στον
δημόσιο Κουρβανά
ώστε με σωστή και
ενδεδειγμένη διαχείριση
να επιστρέφει πίσω
ως προστιθέμενη αξία
στην κοινωνία

Όχι για να ρίχνουμε
ευθύνες και να κατατρωγόμαστε μεταξύ
μας. Αυτό θα είναι
απόλυτα καταστροφικό. Αλλά για να
μπορούμε με περισσότερη γνώση και
σοφία να μην επαναλάβουμε συμπεριφορές που έπληξαν τους
μισθοσυντήρητους που δεν έφταιγαν σε τίποτα.
Οφείλουμε, προπαντός ηθικά, να διαφυλάσσουμε ως
κόρη οφθαλμού κάθε ευρώ που προορίζεται στον
δημόσιο κουρβανά ώστε με σωστή και ενδεδειγμένη
διαχείριση να επιστρέφει πίσω ως προστιθέμενη
αξία στην κοινωνία.
Θα πρέπει όλοι να αναπτύξουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας για να απαλλαγούμε από την κάκιστη
νοοτροπία να ξοδεύουμε απερίσκεπτα τα λεφτά του
κάθε φορολογούμενου πολίτη.
Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τους θεσμούς του κράτους και να μην παρασυρόμαστε από τα ιδιοτελή
συμφέροντα που επιχειρούν να πλήξουν τόσο
θεσμούς όσο και ανθρώπους που τάχθηκαν να υπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον.
Από τούδε και στο εξής δεν πρέπει να μένει κανείς
ατιμώρητος για ενέργειες ή και παραλείψεις που
κοστίζουν ακριβά στο κράτος.
Δεν πρέπει να μένει κανείς ατιμώρητος όταν με
ελαφριά τη καρδιά ξοδεύει χωρίς φειδώ τα λεφτά
του δημοσίου, με έμμεσο ή άμεσο στόχο τη εξυπηρέτηση ημών και υμών.
Ο καθένας έχει ρόλο να διαδραματίσει στη διαφύλαξη του δημόσιο χρήματος το οποίο θα αναλάβουν
κάποια στιγμή οι επόμενες γενεές. Αν δεν αντισταθούμε σε αυτές τις νοοτροπίες του τύπου γιατί να
μην φάω και εγώ αφού τρώνε και οι άλλοι, τότε προδιαγεγραμμένο θα είναι το μέλλον μας.
Η Κύπρος πλήρωσε ακριβά την έπαρση της οικονομικής της ευρωστίας. Πληρώσαμε ακριβά την κακοδιαχείριση και την τάση να αποκρύβονται κάτω από
το χαλί, σκάνδαλα και οικονομικές ατασθαλίες.Γυρίσαμε σελίδα στην οποία αναγράφεται πλέον η αναγκαιότητα να συναισθανθούμε το βάρος της ευθύνης
της επόμενης μέρας των εκλογών και με ενότητα και
ομοψυχία να προωθηθούν πολιτικές που θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν τις κοινωνικές εργασιακές
και οικονομικές συνθήκες.

Σ

3

ύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΑνΑΔ, τα προγράμματα αφορούν όλους τους τομείς της
οικονομίας και όλες τις κατηγορίες
επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων,
καλύπτονται θέματα όπως: Αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
εξοικονόμηση
ενέργειας,
ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης
που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
μέσα στο Α΄ εξάμηνο 2018 ύψους €10,3 εκ. ενέκρινε η ΑνΑΔ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών
που καταβάλλονται για ανάπτυξη
της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη
διατήρηση και περαιτέρω αύξηση
των θέσεων εργασίας και στην
καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων μέσω του εμπλουτισμού των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

• Στοχεύουν στην περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας
και στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων μέσω
του εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων τους

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν
ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τα
Συνήθη πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Κατάρτισης, τα Ζωτικής
Σημασίας και τα προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών.
Τα Συνήθη προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής
της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε
εργοδότες με σκοπό τη συνεχή
κατάρτιση των εργοδοτουμένων
τους σε θέματα προτεραιότητας
για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρό-

σθετα, στα προγράμματα αυτά
συμμετέχουν και μακροχρόνια
άνεργοι (6 τουλάχιστον μήνες
ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την
ένταξή τους στην απασχόληση
μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρίθηκαν 1173 προγράμματα για
συμμετοχή 32.800 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €8,2
εκ.
Όσον αφορά τα Ζωτικής Σημασίας, στόχος τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης
των επιχειρήσεων/ οργανισμών
και των εργοδοτουμένων τους,
κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα
που αποτελούν σημαντικές προτε-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

44ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Τελείται την Κυριακή,
21 Ιανουαρίου 2018
στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Λεμεσού
το 44ο Ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχηγού του
Απελευθερωτικού Αγώνα
της ΕΟΚΑ Στρατηγού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Του Μνημοσύνου θα
προστεί ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μετά το Μνημόσυνο θα γίνει πορεία προς το
Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τον τάφο του ΔΙΓΕΝΗ
όπου θα τελεσθεί Τρισάγιο
Θα ακολοθήσει χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή
- Αθηνών Παναγιώτη Γιώρκα και ομιλία
από τον Δρα ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΥΟ
επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου Αγώνος
και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους
και όλους τους εκπροσώπους Σωματείων
και Οργανώσεων
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Φορέας του Μνημοσύνου ο Σ.Α.Π.Ε.Λ

ραιότητες για την οικονομία του
τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με
ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν
τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 38
προγράμματα για συμμετοχή 1.100
ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,7 εκ.
Σε ό,τι αφορά στα προγράμματα
συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος
είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη
τους σε προγράμματα κατάρτισης
που οργανώνονται από Κέντρα
Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε
θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 86 προγράμματα για συμμετοχή 2.400 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,4 εκ.

Πάνω από μέσο όρο της ΕΕ ο δείκτης
κάλυψης ΜΕΔ της Κύπρου

Σ

ταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται ο
δείκτης κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των κυπριακών τραπεζών, σύμφωνα με
στοιχεία για το γ’ τρίμηνο του 2017 που έδωσε χθες
Τρίτη στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ).
Με βάση τα στοιχεία, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ στις
κυπριακές τράπεζες ήταν 45,54% και βρισκόταν στην
13η θέση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 44,7%.
Ο δείκτης στην Κύπρο σημείωσε οριακή βελτίωση σε
σχέση με το β’ τρίμηνο που ήταν 45,42%.
Να σημειωθεί ότι το β’ τρίμηνο του 2017 οι κυπριακές
τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των προβλέψεών
τους. Όσον αφορά το ποσοστό των ΜΕΔ ως προς τα
συνολικά δάνεια, η Κύπρος βρίσκεται στη δεύτερη
θέση πίσω από την Ελλάδα με ποσοστό 40,62% σε
σχέση με 42,7% το β’ τρίμηνο. Ο μέρος όρος της ΕΕ
ήταν 4,3%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,15% σε σχέση με 15,29% το β’ τρίμηνο. Η
Κύπρος είναι στην προτελευταία θέση, ενώ πίσω της
βρίσκεται η Πορτογαλία.
Η κυπριακές τράπεζες βρίσκονται στη δεύτερη θέση
στην ΕΕ πίσω από την Ελλάδα ως προς τις αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις, με ποσοστό 24,85% σε σχέση με
25,83% το β’ τρίμηνο.
Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1)
παρέμεινε σταθερός στο 13,49% με την Κύπρο να βρίσκεται στην 26η θέση στην ΕΕ.
Σταθερό παρέμεινε και το κόστος ως προς τα έσοδα
των τραπεζών που ήταν 52,7% και φέρνει την Κύπρο
στην 15η θέση στην ΕΕ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανακάλυψε το επάγγελμα
που σου ταιριάζει

Η

επιλογή επαγγέλματος αποτελεί την πιο κρίσιμη
απόφαση της ζωής του κάθε νέου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
προσπάθειάς του να παρέχει περαιτέρω στήριξη σε
μαθητές, φοιτητές και αποφοίτους, με έμφαση τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, θα επιχορηγήσει τη
διεξαγωγή του Άριστον Τεστ (τελική τιμή €30) από
τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Το τεστ
θα χορηγείται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, η ώρα 4:00
μ.μ., στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου.
Το «Άριστον Τεστ» <https://www.unic.ac.cy/el/study/
admissions/ariston-careers-test> είναι ένα έμπειρο
σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που
χορηγείται εύκολα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
και το οποίο:
• Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του
ατόμου

• Eπιχορηγημένη
δοκιμασία [test]
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
«Άριστον»

• Προσδιορίζει τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε
κάθε προσωπικότητα

• Βοηθά τους υποψήφιους
φοιτητές να πάρουν τις
σωστές αποφάσεις όσον
αφορά τις σπουδές που θα
ακολουθήσουν, αυξάνοντας
τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας
Με τη συμπλήρωση του τεστ και την εξαγωγή αποτελεσμάτων έμπειροι σύμβουλοι καριέρας παρέχουν
συμβουλευτική και ερμηνεία του τεστ. Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής, παρέχεται η ευκαιρία εκτενούς συζήτησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το
δελτίο συμμετοχής στον εξής σύνδεσμο:
<https://www.unic.ac.cy/el/study/admissions/ariston
-careers-test>. Στοιχεία επικοινωνίας: Κάλια Λοϊζίδου, Σχολική Ψυχολόγος, Σύμβουλος Καριέρας Συντονίστρια «Άριστον», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Τηλ.: 22 841528, 22 841772. Ηλ. διεύθυνση:
loizidou.k@unic.ac.cy<mailto:loizidou.k@unic.ac.cy>.
Ο νέος κύκλος μαθημάτων αρχίζει στις 29 Ιανουαρίου 2018.

• Η διαφθορά είναι μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας πιστεύουν οι Κύπριοι Εργοδότες

Ανθεί η διαπλοκή επιχειρήσεων και Πολιτικής
στην Κύπρο ενώ το μέσον «θαυματουργεί»

O

ργιάζει η διαφθορά στην
Κύπρο μεταξύ πολιτικών προσώπων
και
επιχειρηματιών.
Ποσοστό 100% των επιχειρήσεων
θεωρούν τη διαφθορά ευρέως διαδεδομένη στην Κύπρο σύμφωνα με
το Ευρωβαρόμετρο για τη Διαφθορά, το οποίο μετρά τις αντιλήψεις
του επιχειρηματικού τομέα, ενώ
την ίδια στιγμή 68% των επιχειρήσεων θεωρούν τη διαφθορά πρόβλημα στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
'Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Ευρωβαρόμετρο καταδεικνύει ότι 100% των ερωτηθέντων
επιχειρήσεων θεωρούν τη διαφθορά ευρέως διαδεδομένη στην
Κύπρο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος ήταν 67%. Την ίδια στιγμή
92% θεωρούν ότι υπάρχει υπερβολικά στενή σχέση μεταξύ πολιτικών και επιχειρήσεων, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 50%.
Ποσοστό 68% θεωρούν τη διαφθορά πρόβλημα στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ενώ ο σχετικός ευρωπαϊκός μέσος
όρος ήταν 37%, και 38% πιστεύουν
ότι δεν κέρδισαν δημόσια προσφορά λόγω διαφθοράς, σε σύγκριση
με 31% μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Επίσης 93% των επιχειρήσεων
πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι
μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας.
Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο που επίσης δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου περιλάμβανε και 1001 προσωπικές συνεντεύξεις στην Κύπρο με
το 50% των συμμετεχόντων να
πιστεύουν πως η διαφθορά τους

Δ

Πιο κάτω παρατίθεται ο 12 λογος
που πρέπει άμεσα να αφαιρέσεται από το προφίλ σας στο
Facebook, αν θέλετε να προστατευθείτε απέναντι σε επικείμενες
διαδικτυακές απειλές ή άλλους
κινδύνους:

ΣΒΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ
1. Ημερομηνία γενεθλίων
2. Αριθμός τηλεφώνου
3. Τους περισσότερους «φίλους»
σας (που δεν τους ξέρετε καν...)
4. Φωτογραφίες παιδιών/οικογένειας
5. Το σχολείο των παιδιών/ νεότερων μελών της οικογένειάς σας
6. Υπηρεσίες GPS (γιατί πολλοί
«κακοί» ενδιαφέρονται να μάθουν

πού είστε και, κυρίως, πού ΔΕΝ
είστε...)
7. Τον προϊστάμενό σας (όσο
φίλος σας κι αν είναι, καλό είναι
να μην είναι «φίλος» σας στο
Facebook)
8. Πληροφορίες για τα ταξίδια
σας
9. Tην τοποθεσία που βρίσκεστε
ανά πάσα στιγμή
10. Την κατάσταση της σχέσης
σας (εκτός κι αν θέλετε να δηλώσετε ότι είστε διαθέσιμος/η...)
11. Πληροφορίες για τις πιστωτικές σας κάρτες/τραπεζικούς
λογαριασμούς
12. Φωτογραφίες από τα
boarding pass σε πτήσεις (μπορεί
να φαίνεται απίστευτο, αλλά
ένας αποφασισμένος χάκερ μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα από ένα τέτοιο κομμάτι
χαρτιού).

επηρεάζει προσωπικά.
Πιστεύουν πως η διαφθορά είναι
περισσότερο διαδεδομένη στον
τομέα της υγείας (77%), πολιτικά

• Τι επισημαίνει το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου από τη
Διεθνή Διαφάνεια - Κύπρος

κόμματα (65%), αστυνομία-τελωνείο (56%), πολεοδομία (56%) Από
τους συμμετέχοντες, 88% πιστεύουν ότι υπάρχει διαφθορά στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ποσοστό
30% πιστεύουν ότι υπάρχει ικανοποιητική διαφάνεια , 21% περισσότερες εταιρείες από το 2013.

Το «ευλογημένο» μέσον
Κατά 90% πιστεύουν ότι η δωροδο-

κία και το μέσο συχνά είναι ο πιο
εύκολος τρόπος να εξυπηρετηθείς
στο δημόσιο, σε σύγκριση με 64%
στην Μάλτα και 29% στην Δανία.
Παράλληλα 82% πιστεύουν ότι η
διαφθορά και ο νεποτισμός παρεμποδίζουν τον επιχειρηματικό
ανταγωνισμό, σε σύγκριση με 61%
στη Μάλτα και 18% στη Δανία.
Κατά 77% πιστεύουν ότι δεν κυνηγιούνται για διαφθορά οι υψηλά
ιστάμενοι .Την ίδια στιγμή 57% των
συμμετεχόντων θεωρούν ότι τα
μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση
δεν είναι αποτελεσματικά και 32%
θεωρούν ότι τα μέτρα ενάντια στην
διαφθορά εφαρμόζονται χωρίς
διακρίσεις. Επίσης 56% γνωρίζουν
που να αναφέρουν κρούσματα διαφθοράς, αλλά 51% δεν θα το έκαναν γιατί δεν τους παρέχεται προστασία.

Σε έξαρση οι οικονομικές απάτες
μέσω διαδιχτύου με θύματα Κύπριους

12 πράγματα που καλό θα ήταν
να διαγράψετε από το Facebook
εδομένου, λοιπόν, ότι το
Facebook είναι το πλέον το
πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, οι χρήστες καλό είναι
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να προφυλάσσονται από επιτήδειους που
χρησιμοποιούν τα προσωπικά
δεδομένα για να διαπράττουν
απάτες εις βάρος μας.
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ληθαίνουν τον τελευταίο καιρό οι καταγγελίες προς την κυπριακή Αστυνομία από
πολίτες, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα οικνομικής απάτης μέσω διαδικτύου.
Οι συνήθεις τρόποι που εφεύραν οι αετονύχηδες για να ξεγελάσουν ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου είναι πέντε:
• Μετά από παράνομη επίθεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του θύματος, γίνεται παρέμβαση στην επικοινωνία μεταξύ πελάτη και
προμηθευτή ή πελάτη και τράπεζας, με αποτέλεσμα να δίνονται οδηγίες για μεταφορά
χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των
επιτήδειων.
• Διαφημίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες, ότι
διάφορα προϊόντα τίθενται (π.χ. αυτοκίνητα,
ηλεκτρονικές συσκευές κτλ), προς πώληση.
Ανυποψίαστοι πολίτες, προβαίνουν στην
αγορά αυτών των προϊόντων, τα οποία όμως
δεν παραλαμβάνονται ποτέ.
• Αναρτήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, από ομάδες ή άτομα, πίσω από τα οποία
κρύβονται επιτήδειοι, για δήθεν παραχώρηση
δανείων ή άλλων οικονομικών
διευκολύνσεων, με ευνοϊκούς όρους.
• Προσέγγιση σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από άτομα αντίθετου φύλου, δήθεν για δημιουργία
γνωριμίας και στη συνέχεια

δεσμού. Σταδιακά, αρχίζει η απαίτηση για
καταβολή χρημάτων, με διάφορες αφορμές,
όπως για αποστολή δώρου ή για προσωπική
επίσκεψη από το εξωτερικό.

√ Οι επιτήδειοι παγιδεύουν το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και μεταφέρουν
χρήματα από τον τραπεζικό
λογαριασμό σας στον δικό τους
√ Προϊόντα - φαντάσματα
που δεν παραλαμβάνονται
ποτέ από τον καταναλωτή
Αστυνομία
Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να αγνοεί
όλα τα μηνύματα, που προέρχονται από ύποπτα πρόσωπα και να είναι προσεχτικό στην
επιλογή ιστοσελίδας και των προϊόντων που
επιλέγει για αγορά στο διαδίκτυο.
Επίσης, καλεί το κοινό, μόλις υποπέσει στην
αντίληψή του, οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό απάτης μέσω διαδικτύου, να επικοινωνεί
με την Αστυνομία, στο τηλέφωνο 22808284 ή
να προβαίνει σε σχετική καταγγελία, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση
πληροφοριών ή καταγγελιών για το ηλεκτρονικό έγκλημα, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Αστυνομίας (www.police.gov.cy).
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ΠΟΣΠΦ:

Οι βασικοί υποψήφιοι για
την προεδρία υπέγραψαν το
«μανιφέστο» για την Υγεία

«Ά

κρως επιτυχής η εκστρατεία υιοθέτησης του
μανιφέστου για την υγεία της ΠΟΣΠΦ από
τους υποψήφιους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων
Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) είχε συναντήσεις με
όλους τους βασικούς υποψήφιους προέδρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας στους οποίους επέδωσε το
μανιφέστο «Για καλύτερη υγεία και προώθηση των
μεταρρυθμίσεων» το οποίο περιλαμβάνει τις 12
θέσεις της ΠΟΣΠΦ για τα μεγάλα θέματα της υγείας.
Το μανιφέστο υπέγραψαν και υιοθέτησαν κατά σειρά
οι υποψήφιοι πρόεδροι, Γιώργος Λιλλήκας, Χρίστος Χρί√ Ανακοίνωση της
στου,
Σταύρος
Παγκύπριας
Μαλάς,
Νικόλας
Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Πασχόντων Παπαδόπουλος και
Νίκος Αναστασιάκαι Φίλων
σης. Με την υπογρα√ Απόλυτη ικανοποίηση φή του όλοι οι υποεκφράζει η οργάνωση
ψήφιοι δεσμεύτηκαν
προσδοκώντας σε
ότι θα υιοθετήσουν
υλοποίηση της μεταραπό τώρα τις θέσεις
που περιέχονται στο
ρύθμισης στον τομέα
μανιφέστο στο προτης Υγείας
εκλογικό τους πρόγραμμα και θα προωθήσουν την εφαρμογή τους κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης τους.
Όλες οι συναντήσεις κρίθηκαν άκρως εποικοδομητικές και πολύ χρήσιμες. Το γενικό συμπέρασμα από
τις συναντήσεις είναι ότι στα θέματα της υγείας επικρατεί εθνική συναίνεση και ομογνωμία. Όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι πρόεδροι αντιλαμβάνονται
την αναγκαιότητα εφαρμογής και προώθησης των
μεταρρυθμίσεων, έτσι όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί. Ως εκ τούτου έχει εκφραστεί η αποφασιστικότητα για την προώθηση και επιτυχία της
αυτονόμησης και του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, καθώς επίσης
όλοι οι υποψήφιοι τάσσονται υπέρ ενός μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ και τήρησης των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και της νομοθεσίας, με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των ασθενών
και των πολιτών, για τη δημιουργία ενός κοινωνικά
δίκαιου, καθολικού και αλληλέγγυου συστήματος
υγείας..
Η ΠΟΣΠΦ εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της
για τα αποτελέσματα των συναντήσεων με όλους
τους υποψήφιους προέδρους και διαβεβαιώνει ότι
θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκλεγεί στο ύπατο
αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο την
προώθηση της μεταρρύθμισης της υγείας, η οποία
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στην Κύπρο».

ΑΡΘΡΟ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5
Η αγορά εργασίας είναι ακόμα πληγωμένη
• Μετά την επιστροφή στην ανάπτυξη και την κερδοφορία,
ήρθε η ώρα να βγουν και οι μισθωτοί από την κρίση

Π

αρά το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να δημιουργούν ένα μεγάλο
βαρίδι στην οικονομία του τόπου,
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημαντική ανάκαμψη που
παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, αλλά και το γεγονός ότι, οι
επιχειρήσεις εξέρχονται σταδιακά
από την κρίση και επιστρέφουν
Του Μιχάλη
Μιχαήλ
αναπληρωτή
γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

στην κερδοφορία. Η έξοδος της
οικονομίας και των επιχειρήσεων
από την κρίση δεν οφείλεται μόνο
στους σωστούς χειρισμούς και
πολιτικές που εφάρμοσε η Πολιτεία. Σημαντική συμβολή σε αυτή
την προσπάθεια είχε η συνετή και
υπεύθυνη συμπεριφορά των εργαζομένων, που σε πολλές περιπτώσεις δέχθηκαν επιπτώσεις δυσανάλογες από τα μέτρα που απαιτούντο αφού, πολλοί εργοδότες
εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική
κρίση χρησιμοποιώντας την ως
άλλοθι για να μειώσουν και να
καταργήσουν εργασιακά δικαιώματα.

Το κρίσιμο ερώτημα
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται
σήμερα είναι κατά πόσο ο παραγόμενος πλούτος και η κερδοφορία
που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις
καταμερίζονται με δίκαιο τρόπο σε
όλες τις συνιστώσες της παραγωγικής διαδικασίας έτσι, που οι
εργαζόμενοι να ανακτήσουν σταδιακά αυτά που θυσίασαν για να
στηριχτεί ο τόπος και οι επιχειρήσεις στην περίοδο της κρίσης και
τα κέρδη να μην καταλήγουν μόνο
στη μια πλευρά.
Ανασκοπώντας την αγορά εργασίας αυτή την περίοδο διαπιστώνεται ότι, η ανάπτυξη η οποία
άρχισε εδώ και καιρό να παρατη-

ρείται στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, δεν αποτυπώνεται με
ένα αντίστοιχο και κοινωνικά
δίκαιο τρόπο στους μισθούς και
στα δικαιώματα των εργαζομένων:
Χαμηλοί μισθοί, επισφαλείς θέσεις
εργασίας και αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων
εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν
την αγορά εργασίας, με μεγαλύτερα θύματα τους νέους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε
μια πληγωμένη αγορά εργασίας η
οποία αν δεν διαφοροποιηθεί,
μέσα από μια ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική στρατηγική,

αναπτυγμένη κοινωνία. Η εργασία
δεν έχει καμιά αξία εάν δεν προσφέρει αξιοπρέπεια και ευημερία
στη ζωή των συμπολιτών μας.
Συνεπώς, όπως η ύφεση των επιχειρήσεων συνοδεύτηκε με τη δραστική μείωση μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων, με τον
ίδιο τρόπο, η ανάπτυξη και επιστροφή στην κερδοφορία των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνοδευτεί με αυξήσεις των μισθών και
ωφελημάτων των εργαζομένων,
πάντοτε βέβαια μέσα σε μια τεκμηριωμένη και λελογισμένη προσέγγιση.

√ Οι ποιοτικές θέσεις
απασχόλησης αυξάνουν
την παραγωγικότητα
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Οι εργοδότες δεν πρέπει να αγνοούν ότι, οι ποιοτικές θέσεις απασχόλησης σημαίνουν και αύξηση
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
τους, κάτι που χρειάζεται άμεσα
και η κυπριακή οικονομία για να
ισχυροποιήσει και να σταθεροποιήσει την ανάπτυξη της.

θα υπονομεύσει μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα ακόμη περισσότερο την κοινωνική συνοχή αλλά
και την ίδια την οικονομική σταθερότητα. Οι κοινωνικοί εταίροι θα
πρέπει να συνεργαστούν, όπως
συνεργάστηκαν και στην κρίσιμη
περίοδο της κρίσης (αλλά και σε
άλλες δύσκολες εποχές π.χ. 1974)
και να θέσουν ως προτεραιότητα
την ενίσχυση των μισθών των
εργαζομένων κα τη δημιουργία
ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας.
Η μείωση της ανεργίας από μόνη
της δεν οδηγεί σε οικονομική και
κοινωνική πρόοδο και η εν πολλοίς
πονηρή προσέγγιση ότι, οποιαδήποτε θέση εργασίας είναι καλύτερη
παρά καθόλου εργασία, δεν έχει
θέση σε μια πολιτισμένη και δίκαια

Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν
εξάλλου ότι, εκεί όπου υπάρχουν
ισχυρές οικονομίες υπάρχουν και
οι πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Ο σεβασμός στα δικαιώματα τόσο
των εργαζομένων όσο και των
εργοδοτών, χωρίς να προσπαθεί η
μια πλευρά να εκμεταλλευτεί την
αυξημένη της διαπραγματευτική
ισχύ που διαφοροποιείται λόγω
των μεταβολών της οικονομίας,
αποτέλεσε διαχρονικά το κλειδί
μιας ισορροπημένης ευημερίας για
όλους τις δυνάμεις της παραγωγικής διαδικασίας. Ήδη οι εργαζόμενοι επέδειξαν αυτό τον σεβασμό
στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης με επώδυνες επιπτώσεις
στους μισθούς και στα ωφελήματα
τους. Τώρα που αναπτύσσεται η
οικονομία και επιστρέφει η κερδοφορία θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα των μισθωτών
για να βελτιώσουν τους μισθούς
τους και να έχουν αξιοπρεπείς και
ποιοτικές συνθήκες απασχόλησης.

Τίτλοι τέλους για τις Κυπριακές Αερογραμμές
Η

ταφόπλακα στις Κυπριακές
Αερογραμμές
μπήκε
την
περασμένη Τετάρτη
από την
τελευταία Γενική Συνέλευση της
εταιρείας, έπειτα από τρία χρόνια
καθεστώτος εκκαθάρισης και 68
χρόνων λειτουργίας. Τον ρόλο του
νεκροθάφτη, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του, επιτέλεσε ο
εκκαθαριστής Αυγουστίνος Παπαθωμάς.
Ο εκκαθαριστής έθεσε ενώπιον
των πρώην υπαλλήλων το σχέδιο
διακανονισμού που προτείνει, ενώ
μετά από ψηφοφορία με 310
ψήφους υπέρ και 15 κατά, οι
υπάλληλοι δέχτηκαν να πάρουν

ό,τι έχει απομείνει από την υπό
εκκαθάριση εταιρεία. Οι εκκαθαριστές αναμένουν ότι στις 19
Ιανουαρίου θα αποταθούν στο
Δικαστήριο για επικύρωση του
Σχεδίου Διακανονισμού και θα
ακουστούν οι όποιες ενστάσεις. Σε
περίπτωση που το Δικαστήριο
επικυρώσει το Σχέδιο, αυτό καθίσταται δεσμευτικό για όλους τους
πιστωτές που ήταν μέρος των
πιστωτών που ενέκρινε το Σχέδιο.

Συν – Πλήν
Υπολογίζοντας τα έσοδα (€21,6
εκατ.) και αφαιρώντας τα έξοδα
(€8 εκατ. και €2,5 εκατ. για απρόβλεπτα έξοδα), ο εκκαθαριστής

διαπιστώνει ότι το διαθέσιμο
ποσό για διανομή στους προνομιούχους πιστωτές ανέρχεται στα
€11 εκατ.Από αυτά περίπου €6,3
εκατ. θα πάρει το κράτος και τα
υπόλοιπα θα πάνε στους πρώην
υπαλλήλους.
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Εκπαίδευση σερβιτόρων στη ΣΕΚ Λαρνακας

Τ

αχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης σερβιτόρων
διοργάνωσε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 το
Ε.Ε.Σ. Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής
ΣΕΚ Λάρνακας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ η
οποία και το επιχορηγεί.

Πλήρης ισότητα φύλων
σε μόλις 217 χρόνια

Έ

χουν κάνει περίπου τις ίδιες σπουδές, με τη διαφορά πως εκείνη πήρε τα πτυχία της με άριστα.
Προσλήφθηκαν με λίγη χρονική διαφορά ο ένας από
τον άλλο στο ίδιο τμήμα. Είχαν παρόμοιες φιλοδοξίες και θέληση να ανεβούν ψηλά και γι’ αυτό εργάστηκαν με ζήλο. Οι ομοιότητες τελειώνουν εδώ. Γιατί
εκείνος αμείβεται πολύ καλύτερα, ενώ είχε και περισσότερες ευκαιρίες για ανέλιξη.

Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων
που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο
επάγγελμα του Τραπεζοκόμου και του μπαρίστα και
να ενταχθούν στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, που ως
γνωστό υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης σε όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων. Επίσης, στόχο έχει να βοηθήσει
άνεργους νέους Κύπριους να ενταχθούν στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Την
πρώτη
μέρα
παρευρέθηκε ο γενικός
γραμματέας
της
ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ Μίλτος
Μιλτιάδους, ο οποίος
τόνισε ότι η Ομοσπονδία θα καθιερώσει
τέτοια σεμινάρια που
στόχο έχουν την επιμόρφωση εργαζομένων και τη στελέχωση
της βιομηχανίας με
αναβαθμισμένο, σε γνώσεις, προσωπικό. Ο κ. Μιλτιάδους, επισκέφτηκε την Τεχνική Σχολή Λάρνακας όπου
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Οι ανισότητες μεταξύ αντρών και γυναικών αυξάνονται και πάλι μετά από μια δεκαετία προόδου στην
προώθηση της ισότητας των φύλων, ανακοίνωσε το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF). Από τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νορβηγία έως την Αυστραλία, οι
γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άνδρες, κάνοντας την ίδια
εργασία και έχοντας τα ίδια καθήκοντα.

είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον Διευθυντή Κυριάκο Μιχαήλ.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟ 1/1/18 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΑ 0.28%

Οι προβλέψεις της έκθεσης δεν είναι αισιόδοξες. Οι
γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα χρειαστεί να περιμένουν ακόμη 217 χρόνια, ωσότου επιτευχθεί ισοτιμία
με
τους
άντρες στον
χώρο εργασίες. Ειδικά
αν
λάβει
κ α ν ε ί ς
υπόψη του
πως η πρόβλεψη πριν
από
ένα
χρόνο έκανε
λόγο για 170
χρόνια, γίνεται αντιληπτό πως τα πράγματα για τις γυναίκες
αντί να βελτιώνονται χειροτερεύουν.
Πίσω από αυτή την υποχώρηση βρίσκεται η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και
στους τέσσερις πυλώνες που μελετούν οι ειδικοί. Τα
πεδία όπου οι ανισότητες είναι πιο δύσκολο να
ξεπεραστούν είναι η οικονομία και η υγεία, ενώ το
χάσμα στην πολιτική είναι εκείνο στο οποίο οι ανισότητες είναι οι πιο κραυγαλέες. Οι γυναίκες απουσιάζουν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και αυτό
συμβαίνει ακόμη και στις περισσότερες χώρες της
Δύσης.
Το πρόβλημα της ανισότητας δεν πρόκειται να λυθεί
με τη θεσμοθέτηση νόμων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές παραμένουν στα χαρτιά, ούτε με την
ποσόστωση σε θέσεις εξουσίας ή τα ψηφοδέλτια
όταν πρόκειται για εκλογές. Θα λυθεί μόνο όταν
αλλάξει η νοοτροπία μας γύρω από αυτό το θέμα.
Όταν σταματήσουμε να δεχόμαστε τις ανισότητες ως
κάτι φυσιολογικό και όταν όλοι, άντρες και γυναίκες,
παλέψουν για την εξάλειψή της. Όταν συνειδητοποιήσουμε πως πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία, με
συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία.

Αναστάληκε συνάντηση για επαναφορά του σχολικού ταμιευτηρίου
μετά από έντονη αντίδραση των συντεχνιών

Μ

ετά την έντονη αντίδραση που εξέφρασαν
οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ για την πρόσκληση συζήτησης
πρότασης που αφορά την επαναλειτουργία του θεσμού του σχολικού ταμιευτηρίου, χωρίς να καλεστούν για να
εκφράσουν απόψεις, η συνάντηση αναβλήθηκε και θα οριστεί νέα στην οποία
θα γίνουν διαβουλεύσεις στη παρουσία
και των συντεχνιών.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου επεσήμανε με
δηλώσεις του πως η ανάθεση στο προσωπικό επιπρόσθετου καθήκοντος
χωρίς την εμπλοκή των αρμόδιων
φορέων δεν μας βρίσκει σύμφωνους
γιατί θα περιπλέξει περισσότερο τα

πράγματα», υπογραμμίζοντας πως
μπορούν να προκύψουν σοβαρά θέματα ασφάλειας λεφτών, ασφάλειας του
ίδιου προσωπικού και νομιμότητας της
ίδιας της διαδικασίας που θα καλείται
το προσωπικό να διεκπεραιώσει.

"για να εξετάσουμε τον φόρτο εργασίας
ο οποίος είναι δυσανάλογος με τις
ώρες απασχόλησης του προσωπικού
στα σχολεία». Αναφέροντας ότι «οι
ανάγκες των σχολείων είναι πολλές», ο
κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «δεν μπορεί

√ Γιώργος Κωνσταντίνου, γγ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ: Δεν μπορεί να συνεχιστεί
η σημερινή κατάσταση με τα πολλαπλά καθήκοντα που ανατίθενται
στο προσωπικό δημοτικής εκπαίδευσης
Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι για τα
θέματα του βοηθητικού γραμματειακού
προσωπικού των σχολικών μονάδων
έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας και την
συντονιστική των σχολικών εφορειών

να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση με
τα πολλαπλά καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτό το προσωπικό το οποίο
πολλές φορές μένει πέραν του ωραρίου
του ή παίρνει εργασία στο σπίτι για να
διεκπεραιώσει εργασίες έτσι ώστε να

λειτουργούν σωστά τα σχολεία. Τόνισε
παράλληλα ότι υπάρχει ένα θέμα με τις
ώρες απασχόλησης του συγκεκριμένου
προσωπικού οι οποίες καθορίζονται
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών
της σχολικής μονάδας, κάτι που δεν
ανταποκρίνεται, όπως σημείωσε, «στις
πραγματικές ανάγκες που έχουν τα
σχολεία για την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών».
Εξήγησε ότι οι ώρες απασχόλησης
αυτού του προσωπικού είναι πολύ
κάτω από τις 38 ώρες απασχόληση την
εβδομάδα που είναι οι ώρες εργασίας
πλήρης απασχόλησης και πρόσθεσε ότι
δεν μπορεί μια κοπέλα με εργασία 20
ωρών την εβδομάδα να διεκπεραιώνει
εργασία για 38 ώρες.
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15η Ιανουαρίου 1955

Οι Κύπριοι καταθέτουν συνειδητά τη ψυχή τους
στους δέλτους του Ενωτικού Δημοψηφίσματος
Σ

τις 15 Ιανουαρίου 1950, με πρωτοβουλία της Εθναρχούσας Εκκλησίας
υπό την καθοδήγηση του Μακαρίου Γ’,
νεαρού τότε Μητροπολίτη Κιτίου, οι
Κύπριοι προσήλθαν στις κάλπες για να
ψηφίσουν υπέρ ή κατά της Ένωσης του
νησιού με την Ελλάδα. Στο δημοψήφισμα πήραν μέρος για πρώτη φορά και
οι γυναίκες άνω των 18 ετών, αλλά και
οι Τουρκοκύπριοι του νησιού, πολλοί
από τους οποίους έδωσαν θετική ψήφο.
Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Από
τους 224.747 πολίτες με δικαίωμα
ψήφου, ψήφισαν οι 215.108 και από
αυτούς οι 215.103 τάχθηκαν υπέρ της
Ένωσης.
Το Ενωτικό Δημοψήφισμα αποτελεί
έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία που
έτυχε παλλαϊκής υποστήριξης και που
για πρώτη φορά είδε τη Δεξιά να
συνεργάζεται με την Αριστερά για χάριν
της εθνικής ολοκλήρωσης. Ένα σχεδόν
χρόνο αργότερα ο Μακάριος Γ΄εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος. Ο νεαρός Μακάριος
έγινε το επίκεντρο της κυπριακής πολιτικής σκηνής σηματοδοτώντας την
έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ, αφού βεβαιώθηκε μαζί με
τους συνεργάτες του σε Λευκωσία και
Αθήνα, πως οι Βρετανοί Αποικιοκράτες
δεν ήσαν πρόθυμοι να παραχωρήσουν
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στους
Κύπριους.

Ο εθναρχικός
σύμβουλος
Σάββας Λοϊζίδης
σημειώνει:
«Πραγματική
ιεροτελεστία
συνετελείτο
εις τους ναούς

να διακινδυνεύσει από ασφυξίαν». Η
αντίδραση όμως του ελληνικού κοινού
ήταν εντελώς διαφορετική από της επίσημης Αθήνας. Στις 20 Μαΐου πλήθος
κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους για να
υποστηρίξουν το αίτημα των Κυπρίων
για Ένωση.
Ακολούθως η πρεσβεία μετέβη στο Λονδίνο. Όπως ήταν όμως αναμενόμενο
εκεί συνάντησε κλειστές πόρτες ενώ
κανένας επίσημος φορέας δεν τους
υποδέχτηκε. Πιο θερμή υπήρξε η αντιμετώπιση των ΗΠΑ αφού μετά από διαμεσολάβηση Ελληνοαμερικανών καθώς
και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, η
πρεσβεία συναντήθηκε με Αμερικανό
αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακολούθησαν περιοδείες σε πόλεις
των ΗΠΑ γνωστοποιώντας το αίτημα
της Κύπρου.

των πόλεων
και των χωρίων
όπου οι Κύπριοι
προσήρχοντο
δακρύοντες.
Και αφού προσεκύνουν τας
ιεράς εικόνας,
υπέγραφον
την προς Ένωσιν
αξίωσιν».

Η αρνητική στάση και η τρομοκρατία
του Ράιτ, δεν πτόησε την Εθναρχία.
Λίγες μέρες αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος
με εγκύκλιο ανακοίνωσε τη διενέργεια
δημοψηφίσματος. Η συλλογή των υπο-

«ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Πρώτη φορά
ψήφισαν γυναίκες στην Κύπρο Οι συμμετέχοντες υπέγραφαν τέσσερις φορές.
Έτσι δημιουργήθηκαν τέσσερις τόμοι οι

Η άρνηση και η τρομοκρατία
των αποικιοκρατών
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄ ζήτησε
από τον τότε Βρετανό Κυβερνήτη
Andrew Wright όπως η αποικιακή
κυβέρνηση αναλάβει τη διενέργεια του
δημοψηφίσματος. Η αγγλική κυβέρνηση
όχι μόνο αρνήθηκε αλλά απάντησε με
αλαζονεία: «Αντιλαμβάνομαι ότι η λέξις
»δημοψήφισμα» χρησιμοποιείται διά να
περιγράψει την οργανωμένην εκλιπάρησιν του κοινού, όπως υπογράψει έγγραφον προσλαμβάνοντος την μορφήν διακηρύξεως των πόθων του. Η προτεινόμενη αίτησις ή διακήρυξις θα συσχετίζεται αμέσως με το θέμα της Ενώσεως
της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Η στάσις
της Κυβερνήσεως της Αυτού Μεγαλειότητος και συνεπώς και της Κυπριακής
Κυβερνήσεως, επί του θέματος τούτου,
όπως επανειλημμένως διετυπώθη, είναι
ότι το ζήτημα είναι κλειστόν». Αμέσως
οι αποικιοκρατικές αρχές έβαλαν σε
εφαρμογή σχέδιο τρομοκράτησης του
πληθυσμού και απείλησαν όλους τους
δασκάλους και δημοσίους υπαλλήλους
ότι όποιος ψηφίσει θα απολυθεί.
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Το περίφημο ΟΥΔΕΠΟΤΕ
και Η ΕΟΚΑ
Στη συνέχεια, παρά τις έντονες
αντιδράσεις των Άγγλων, το
Κυπριακό μεταφέρεται για συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη.
Αυτή η οκτάμηνη παραμονή στο
εξωτερικό, έκανε τα μέλη της Πρεσβείας να συνειδητοποιήσουν ότι
δεν είχαν καμιά ελπίδα. Όλες οι
πόρτες των Υπουργείων σε όλες τις
χώρες ήταν ερμητικά κλειστές,
Έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης
αμφιβολίας πως οι Άγγλοι δεν
συγκινούνται. Δεν έχουν σκοπό να
φύγουν από το νησί. Τις διαθέσεις
της αγγλικής πολιτικής εξέφρασε με
ιταμότητα ο υφυπουργός Αποικιών
Χόπκινσον τον Ιούλιο του 1954 στη
Βουλή των Κοινοτήτων με την εξής
δήλωσή του:
«Η Κύπρος ως στρατηγική περιοχή
ουδέποτε (never) θα μπορούσε να
τύχη αυτοδιαθέσεως».
Οι Κύπριοι πλέον αντιλαμβάνονται
πολύ καλά ότι με τη διπλωματία
είναι αδύνατο να πετύχουν την ελευθερία τους. Η λύση που απομένει
είναι μία η ένοπλη εξέγερση. Ως
Έλληνες γνωρίζουν ότι η λευτεριά δε
χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνες και θυσίες.

θερμή υποδοχή
της Κυπριακής
αντιπροσωπείας
στην Αθήνα
γραφών Η διενέργεια του δημοψηφίσματος διήρκησε μία εβδομάδα και
πραγματοποιήθηκε σε δύο Κυριακές.
Ήδη από την πρώτη Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, η προσέλευση του κόσμου ήταν
αθρόα, αφού είχε ήδη ψηφίσει το 90%
των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Οι
επιλογές ήταν δύο. «ΑΞΙΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ή

Πόθος και καημός αγιάτρευτος η ένωση με τη Μάνα
Ελλάδα! Το όμαιμον, το
ομόγλωσσον και το ομόθρησκον. Σε όλους τους αγώνες
του έθνους πάντοτε οι
Έλληνες της Κύπρου έδιναν
το παρόν τους, προσμένοντας ότι θα έρθει και η δική
τους σειρά να ενσωματωθούν στον εθνικό κορμό.

οποίοι μοιράστηκαν με σκοπό τη διεθνοποίηση του αιτήματος: ένας τόμος
φυλάχθηκε εκ μέρους της Εκκλησίας της
Κύπρου ενώ οι άλλοι τρεις συνόδευσαν
τις πρεσβείες και απεστάλησαν σε Νέα
Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα.

Με διλήμματα η Αθήνα – Με
κλειστές πόρτες το Λονδίνο
Η Εθναρχία έκανε πρώτη στάση στην
Αθήνα. Στην πραγματικότητα όμως, η
κυβέρνηση Πλαστήρα δεν ήταν έτοιμη
να συγκρουσθεί με το Λονδίνο. Για αυτό
και όταν η κυπριακή πρεσβεία ζήτησε
συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η
στάση της κυβέρνησης ήταν επιφυλακτική. Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η
δήλωση του τότε αντιπροέδρου Γεώργιου Παπανδρέου που δήλωσε ότι η «Η
Ελλάς αναπνέει σήμερον με δύο πνεύμονας, τον μεν αγγλικόν, τον δε αμερικανικόν. Δεν ημπορεί, λόγω του Κυπριακού,

Πολύ εκφραστικοί είναι οι στίχοι
του ποιητή Γιάννη Παπαδόπουλου:

Το Γράμμα και η Οδός
«Όταν πια είδαμε κι αποείδαμε :
με τα τηλεγραφήματα και τες πρεσβείες, κλείσαμε τη μικρή μας ζωή σ’
ένα φάκελλο μικρό
που να χωράει στη φούχτα μιας
μαθητριούλας,
στον προβολέα ενός ποδηλάτου,
στη ράχη ενός βιβλίου
και γράψαμε με κόκκινο μελάνι τη
διεύθυνση:
Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν
λαόν,
Οδόν Ελευθερίας η θανάτου
Χωριά και πόλεις,
Κύπρον».
«Έτσι αρχίζει ένας νέος αγώνας. Ο
ηρωικότερος, ο ευγενέστερος, ο
αγνότερος και συγκινητικότερος
αγώνας που έχει να παρουσιάσει η
κυπριακή ιστορία, ίσως και η
πανελλήνια και παγκόσμια ιστορία·
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, που άρχισε την
1η Απριλίου 1955».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο

αγώνας δρόμου
«Μάρκου Δράκου»
ζωντανεύει στη μνήμη
κάθε Έλληνα Κύπριου την
αλησμόνητη μορφή του
ήρωα που έταξε τον
εαυτό του για τη λευτεριά
της πατρίδας. Με αίσθημα υπερηφάνειας και
άσβεστου σεβασμού, το
Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ
τίμησαν το περασμένο
Σάββατο 13 Ιανουαρίου
2018 τη μνήμη του ήρωα
Μάρκου Δράκου στη
θεσμοθετημένη διοργάνωση του ετήσιου αγώνα
Δρόμου.
Η ΣΕΚ καθιέρωσε αυτόν
τον αγώνα ως ελάχιστο
φόρο τιμής στον ήρωα
που διετέλεσε μέλος του
γενικού συμβουλίου του
Κινήματος. Ο αγώνας διεξήχθη με τη συμμετοχή
δεκάδων αθλητών όλων
των ηλικιών με μαζική τη
συμμετοχή αθλητών του
Σωματείου «Περικλής
Δημητρίου».

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η αγωνιστικότητα και θυσία του ήρωα Μάρκου Δράκου
άσβεστος φάρος για Ελευθερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Κατάθεση στεφάνων από τον
υπουργό Άμυνας Χριστόφορο
Φωκαϊδη και τον γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα

√ Ελπίδα και προοπτική
να μετουσιωθούν σε πράξη
τα οράματα των ηρώων
της ΕΟΚΑ για μια Κύπρο
ελεύθερη απαλλαγμένη
από στρατεύματα κατοχής

Της τελετής εκκίνησης
των αθλητών προηγήθηκε
κατάθεση στεφάνων στον
ανδριάντα του ήρωα εκ
μέρους του προέδρου της
Δημοκρατίας, από τον
υπουργό Άμυνας, Χριστόφορο Φωκαίδη, τον γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα
τις αδελφές του ήρωα
Μεγαλήνη και Μαρία,
εκπροσώπους πολιτικών
κομμάτων, Δήμων και
οργανωμένων φορέων.
Μετά τον τερματισμό
αθλητών στο οίκημα της
ΣΕΚ ακολούθησε τελετή
απονομής επάθλων στους
πρωτεύσαντες. Στην
παρουσία της ηγεσίας
του Κινήματος, πολιτικής
,στρατιωτικής ηγεσίας,
του ΚΟΑ, της αστυνομίας
και άλλων φορέων, απηύθυναν χαιρετισμούς ο
υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαϊδης και
ο επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Πάμπος Ιωαννίδης. Οι δύο ομιλητές
εξήραν την τεράστια προσφορά του ήρωα Μάρκου
Δράκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ ’55 -’59, τονίζοντας, ότι η αθλητική αυτή
διοργάνωση ζωντανεύει
στη μνήμη μας την αλησμόνητη μορφή του ήρωα
ο οποίος αγωνίστηκε με
ανιδιοτέλεια και είχε ως
αποκορύφωμα τη ηρωική
του θυσία. Ο αγώνας
τελέστηκε υπό την αιγίδα
του ΚΟΑ και την υψηλή
προστασία του υπουργού
Άμυνας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Εκκίνηση αγώνα Δρόμου
«Μάρκου Δράκου»

Απονομή επάθλων από τις αδελφές
του ήρωα Μεγαλήνη και Μαρία
(φωτό αριστερά)

Οι τιμώμενοι αθλητές
που έλαβαν μέρος
στον αγώνα Δρόμου
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η σημασία της διατροφής στην εργασία
Ο

ρόλος αυτός αποκτά ιδιαίτερη
σημασία για τους εργαζόμενους. Το σημερινό ανταγωνιστικό
επαγγελματικό περιβάλλον που
μας πιέζει συνεχώς για μεγαλύτερη
απόδοση και συνεπώς αύξηση του
άγχους, μας υποχρεώνει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη καθημερινή
μας διατροφή.
Οι λεγόμενες «έτοιμες τροφές», η
υπερβολική κατανάλωση καφέ και
χαμηλή κατανάλωση νερού χαρακτηρίζονται από χαμηλή διατροφική αλλά ιδιαίτερα υψηλή θερμιδική αξία, με αποτέλεσμα να βλάπτουν αντί να ωφελούν τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
πιο έντονα στην εργαζόμενη
γυναίκα, όπου η ζωή της απαιτεί
διαρκή πνευματική διαύγεια και
εκτέλεση πολλαπλών ρόλων.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η
ωφελιμότητα της καθημερινής
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών η οποία σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη λήψη σκευασμάτων
ως συμπληρωμάτων διατροφής.
Πολλοί εργοδότες και υπεύθυνοι
ανθρώπινου δυναμικού έχουν
κατανοήσει αυτό το κρίσιμο ζήτημα και φροντίζουν να διαθέτουν
δωρεάν καθημερινά στην κουζίνα ή
στο κυλικείο της εταιρείας ή του
οργανισμού φρέσκα φρούτα δωρεάν.
Η κακή συνήθεια του να μην τρώμε
τίποτα το πρωί μόνο ζημιά προκαλεί στον οργανισμό και γενικό-

Ο

ι εργαζόμενοι στην Ευρώπη αλλά και οι ιδιοκτήτες
εστιατορίων δίνουν μεγάλη
προσοχή στην ισορροπημένη
διατροφή, τα τελευταία χρόνια. Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε η
εταιρεία Edenred ως συντονιστής του προγράμματος FOOD
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Παίρνουν περισσότερες άδειες
για λόγους υγείας
όσοι αισθάνονται αδικημένοι

Ο

τερα στη λειτουργία μας στη διάκεια της ημέρας. Ένα καλό πρωινό
στο ξεκίνημα της ημέρας με τροφές
που αποδίδουν υψηλής ποιότητας
ενέργεια βελτιώνει τη διάθεση και

• Η σωστή διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην υγεία κάθε ανθρώπου
αλλά και στην αποδοτικότητα
του στην εργασία
την απόδοση του ατόμου και συμβάλλει στην ικανότητα διαχείρισης
του άγχους. Εξίσου σημαντική
θεωρείται η αξία του λεγόμενου
«δεκατιανού»
μικρογεύματος
(σνακ), που πρέπει να λαμβάνεται
το αργότερο 4 ώρες μετά το πρωινό - για αυτούς που εργάζονται
πρωινό ωράριο - ή 4 ώρες μετά το
μεσημεριανό ως απογευματινό
σνακ - για αυτούς που εργάζονται

απογευματινό ωράριο. Αυτό θα
βοηθήσει τον οργανισμό κατά τη
διάρκεια μιας εργάσιμης μέρας να
διατηρήσει ισορροπία στην απορρόφηση των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τη λειτουργία
του (σάκχαρα, ασβέστιο, πρωτεΐνες, χοληστερόλη κ.λπ.). Αν
παραλείπονται βασικά γεύματα, ο
οργανισμός θα πάρει τα θρεπτικά
συστατικά από τα ήδη αποθηκευμένα, δηλαδή πρωτεΐνες από τους
μύες του, ασβέστιο από τα οστά,
σίδηρο από τα αποθέματα σιδήρου
στον οργανισμό αλλά θα δημιουργηθεί υπογλυκαιμία λόγω έλλειψης
θερμίδων. Όλα αυτά οδηγούν σε
αισθήματα κόπωσης, εκνευρισμού,
δυσθυμίας και μια γενικότερη κακή
διάθεση.
Γιαυτό, οι ειδικοί συνιστούν ισορροπημένη διατροφή καθημερινά,
με κύρια όπλα ένα καλό πρόγευμα
και πολλά φρούτα στα διαλείμματα των ημερήσιων γευμάτων.

ι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι τυγχάνουν
άδικης μεταχείρισης από τους εργοδότες και
τους προϊστάμενους στη δουλειά τους, έχουν αυξημένη πιθανότητα να πάρουν άδειες για λόγους υγείας συχνότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό δείχνει μια νέα βρετανο-σουηδική επιστημονική έρευνα με τη συμμετοχή μιας ελληνίδας ερευνήτριας. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Ανατολικής Αγγλίας και της Στοκχόλμης, με επικεφαλής
την ψυχολόγο δρα Κονστάνζ Λαϊνεβέμπερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό
για θέματα δημόσιας υγείας «BMC Public Health»,
ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από 19.000
υπαλλήλους. Στη μελέτη συμμετείχε η ελληνικής
καταγωγής μεταδιδακτορική ερευνήτρια δρ Παρασκευή Περιστερά του Ινστιτούτου Ερευνών Στρες του
πανεπιστημίου της Σουηδικής πρωτεύουσας.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσο μεγαλύτερη αδικία
νιώθει ένας εργαζόμενος να τον «πνίγει» στο εργασιακό περιβάλλον του, τόσο αυξάνει η συχνότητα
των αδειών υγείας που παίρνει, καθώς και η διάρκεια τους, με αποτέλεσμα να λείπει περισσότερο
χρόνο από τη δουλειά του. Αυτό ισχύει άσχετα με το
αν είναι άνδρας ή γυναίκα, με την ηλικία του ή με την
οικογενειακή κατάστασή του. Αν μάλιστα επιπλέον
νιώθει μεγάλη ανασφάλεια για τη θέση εργασίας του,
τότε οι μακρές άδειες υγείας είναι ακόμη συχνότερες.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι η αδικία στην εργασία
πυροδοτεί άγχος στους εργαζόμενους, οι οποίοι
ξεφεύγουν
από αυτό
με
μια
άδεια
ή
ό ν τ ω ς
αρρωσταίνουν εξαιτίας του.

Μεγάλη προσοχή στην ισορροπημένη
διατροφή δίνουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι
(Fighting Obesity through Offer
and Demand), σε περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους
- σχεδόν διπλάσιος αριθμός
από το 2016 - και σε σχεδόν
1.300 ιδιοκτήτες εστιατορίων
σε σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία,
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία,
Σλοβακία και Ισπανία.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι
μισοί από τους ερωτηθέντες
(50%) πιστεύουν ότι οι νέες
τεχνολογίες θα μπορούσαν να
τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν πιο υγιεινές διατροφικές

συνήθειες και σχεδόν οι μισοί
από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων (46%) επιβεβαιώνουν ότι
οι νέες τεχνολογίες θα ήταν
χρήσιμες για την αποτελεσμα-

τροφή: μια πρόκληση για τους
εργαζόμενους
Τα διαλείμματα μεσημεριανού
γεύματος είναι μια συνήθεια
καθιερωμένη στην καθημερινό-

√ Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για
την υιοθέτηση πιο ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών

τικότερη κάλυψη των αιτημάτων των πελατών για ισορροπημένα γεύματα.
Υγιεινή και ισορροπημένη δια-

τητα των Ευρωπαίων, δεδομένου ότι 72% των ερωτηθέντων
δήλωσε πως γευματίζουν κάθε
μεσημέρι. Το ποσοστό αυτών
υπερβαίνει το 80% στην Πορτο-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

γαλία και στη Σλοβακία.
Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι
δίνουν όλο και μεγαλύτερη
προσοχή στη διατροφική ποιότητα των γευμάτων τους με
τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους να το θεωρούν ως το
κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή ενός εστιατορίου. Ομοίως, ένας στους δύο εργαζόμενους λαμβάνει υπόψη σοβαρά
τη διατροφική αξία όταν επιλέγει το μεσημεριανό του
γεύμα. Αυτά τα κριτήρια επιλογής έρχονται δεύτερα πιο
σημαντικά, πίσω από την "επιθυμία" και πάνω από την τιμή.
Τα αποτελέσματα της έρευνας
είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση
www.letstalkfood.net.

Κατατάσσει την υπερβολική ενασχόληση με τα βιντεοπαιγνίδια στις ψυχικές διαταραχές

A

πό το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να περιλάβει την μανιακή και υπερβολική
ενασχόληση με τα βιντεοπαιγνίδια στις ψυχικές διαταραχές. Σε προσχέδιο της επικείμενης 11ης Διεθνούς
Ταξινόμησης των Ασθενειών, που είδε το φως της
δημοσιότητας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
περιλαμβάνει τη λεγόμενη "διαταραχή παιχνιδιών" στη
λίστα με τις διαταραχές ψυχικής υγείας.
Ο ΠΟΥ ορίζει τη διαταραχή ως «επίμονη ή επαναλαμβανόμενη» συμπεριφορά «με αρκετή σοβαρότητα ώστε
να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες στους προσωπικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτι-

κούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς
λειτουργίας του ανθρώπου».
Η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια online και άλλως
πως, για να μπορεί να διαγνωστεί ως ψυχική διαταραχή, αναφέρει ο ΠΟΥ, πρέπει να είναι «φυσιολογικά
εμφανής σε περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών».
Ωστόσο, εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, οι επαγγελματίες υγείας μπορεί να περιλαμβάνουν στη λίστα και άτομα που
παίζουν για μικρότερες χρονικές περιόδους, όπως
αναφέρει το προσχέδιο.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΗΣ σε εργοστάσιο
Χρίστος Μαύρος 99611800.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να
προσλάβει στη Λευκωσία:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Γιώργος Κασιούρης 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλος Βασιλείου 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού
- ΟΔΗΓΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ με επαγγελματική
άδεια οδηγού φορτηγού
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο
Φάνος Θεοφάνους 22849849
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ απόφοιτος Τεχνικής
Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με
οξυγόνο
Ζάχος Φυσεντζίδης 99518097
• Zητούνται για πρόσληψη:
- RECEPTIONIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλης Παντελή 99641048

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άρχισε η διαδικασία ανανέωσης Σ.Σ.
στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Ω

ς απότοκο της συμπληρωματικής
συμφωνίας στον ευρύ δημόσιο
τομέα που υπεγράφη τις 20 Οκτωβρίου
17 μεταξύ ΣΕΚ, ΠΕΟ και υπουργού Οικονομικών, ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου η
διαδικασία ανανέωσης
της συλλογικής σύμβασης για 9000 ωρομίσθιο
Κυβερνητικό προσωπικό.

νακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι,
σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 μέχρι
2017, από τον Ιανουάριο του 2018 θα
ισχύουν τα ακόλουθα:
• Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα ίδια με τα περσινά επίπεδα από τον μήνα εισφορών
Ιανουάριο 2018 και ανέρχεται σε €1.046
την εβδομάδα και σε €4.533 τον μήνα.
• Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων, πάνω στα οποία
υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών
ασφαλίσεων παραμένουν τα ίδια όπως
και πέρσι από 1.1.2018.
• Οι συντάξεις
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
δεν αυξάνονται
από
1.1.2018 στο
βασικό
μέρος.

στη συμπληρωματική συμφωνία καταγραφόταν: Η συνέχιση της διαβούλευσης για καθορισμό του ποσοστού
παραχώρησης γενικών αυξήσεων
ή/και μείωσης της αποκοπής μισθών

ση της Συμφωνίας - Πλαίσιο, μεταξύ
Συντεχνιών και κράτους, ως εργοδότη.

που θα αποδοθούν εντός του 2018 και
η σταδιακή αποκατάσταση των
μισθών με κατάργηση των αποκοπών
που έγιναν λόγω οικονομικής κρίσης.

το σύνολο των εργαζομένων και της
κοινωνίας γενικότερα. Σαφές μήνυμα
και προς τον ιδιωτικό τομέα για σεβασμό και εφαρμογή των συνολικών συμφωνιών και συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

Ο σεβασμός των εργασιακών πρακτικών και θεσμοθετημένων διεργασιών
προς όφελος της εργατικής ειρήνης για

Στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία θα
συνεχιστεί το αργότερο
μέχρι τον Μάϊο γίνεται
επεξήγηση των αιτημάτων που αποφασίστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η συμφωνία πλαίσιο
προνοεί μισθολογικές
αυξήσεις ή μείωση των αποκοπών
μέχρι το 2%, εφαρμογή του Ταμείου
Προνοίας στους εργαζόμενους αόριστου χρόνου καθώς και εξέταση αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την
εργατική πλευρά. Υπενθυμίζεται πως

Ο σεβασμός στον θεσμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η αναγνώρι-

Δωρεάν Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΕΠΑ)
Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
ανακοινώνει ότι για την περίοδο
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 θα διεξαχθούν 50 Εργαστήρια Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και προγράμματα
κατάρτισης για την απόκτηση βασικών
γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Τα εργαστήρια και προγράμματα
κατάρτισης αυτά
προσφέρονται
δωρεάν και απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε κάθε
ενδιαφερόμενο. Σε όλους τους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής.
Τα Εργαστηρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν διάρκεια 4 ώρες και
καλύπτονται μεταξύ άλλων η Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και

Τα όρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που ισχύουν από 1.1.2018

Α

11

Στο συμπληρωματικό μέρος, σύμφωνα
με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο χορηγείται αύξηση ίση με την αύξηση του μέσου όρου
του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το
δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου, σε
σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη
αυτού κατά τα δεύτερο εξάμηνο του
προηγούμενου χρόνου. Η πιο πάνω
αύξηση, όμως, δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη της αύξησης των βασικών
συντάξεων. Επομένως, από 1.1.2018,
τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος, δεν θα δοθεί καμία
αύξηση στα ποσά που ίσχυαν στις
31.12.2017.
• Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και
κηδείας παραμένει στα €544,08 και
€507,81 αντίστοιχα.
Επίσης, με βάση τη Νομοθεσία περί
Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από
1.1.2018 το ύψος της κοινωνικής
σύνταξης καθορίζεται σε €338.99 το
μήνα.

το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής
Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Στα
Προγράμματα
Κατάρτισης για την απόκτηση βασικών γνώσεων χρήσης Ηλεκτρονικών

Τα εργαστήρια και
προγράμματα
κατάρτισης
που
προσφέρονται
δωρεάν στη Λευκω-

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή
στα πιο πάνω προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας
http://www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills
ή στα τηλέφωνα 24 812350, 22 806122, 25 873588

Υπολογιστών, διάρκειας 24 ωρών,
δίνεται μεταξύ άλλων έμφαση στη
χρήση του διαδικτύου και των βασικών
εφαρμογών του, στην MS WORD, MS
EXCEL και στην Ασφάλεια Δεδομένων.

σία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και
Παραλίμνι από το ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE), θα συνεχιστούν και καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους 2018.

Εισάγεται ο θεσμός της κοινωνικής επιχείρισης

Τ

ο νομοσχέδιο για εισαγωγή στην
Κύπρο του θεσμού των κοινωνικών
επιχειρήσεων παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Η εισαγωγή του θεσμού της κοινωνικής
επιχείρησης θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού και παροχή υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου με κοινωνική διάσταση, υποστήριξε ο κ. Πετρίδης. «Η ιδέα
της «κοινωνικής επιχείρησης», δηλαδή
της δημιουργίας ενός οργανισμού που
ασχολείται με την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών στην αγορά, εξυπηρετώντας
συγκεκριμένους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, αποτελεί έναν νέο
τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εδράζεται σε τρεις πυλώνες:
στην κοινωνική διάσταση που επιτρέπει την επιχειρηματικότητα για κοινωνικό σκοπό, στην επιχειρηματική διάσταση που διαλαμβάνει την οικονομική
δραστηριότητα και σε ένα μοντέλο διοίκησης, το οποίο θέτει περιορισμό στη

διανομή κερδών και
περιουσιακών στοιχείων», σημείωσε.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ
αποτελούν έναν νέο
τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκπροσωπούν το 10% του ΑΕΠ κι
εργοδοτούν πέραν των 11 εκ. εργαζομένων – αριθμός που αντιστοιχεί στο 6%
της εργοδότησης.
Η εισαγωγή στην Κύπρο της εν λόγω
καινοτομίας έχει προϋπολογισμό 3,1 εκ.
ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με υλοποίηση
των πολιτικών και δράσεων έως το
2020
Το νομοσχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτέλεσε προϊόν
διαβούλευσης με φορείς και κοινωνικούς εταίρους, που ξεκίνησε το 2016
και η συζήτησή του στη Βουλή των
Αντιπροσώπων έχει οριστεί για τον
Απρίλιο 2018.
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Τα άγνωστα αεροπορικά ατυχήματα των Κυπριακών Αερογραμμών
Ά
γνωστα
αεροπορικά
ατυχήματα σημάδεψαν
την ιστορία των Κυπριακών
Αερογραμμών που κατά τα
άλλα έμειναν στην ιστορία
ως μια από τις ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες.

Βαρύ πλήγμα ήταν η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία παραμονές Χριστουγέννων του 1961. Αεροσκάφος
τύπου Comet 4B κατέπεσε
στο αεροδρόμιο της Άγκυρας δυο λεπτά μετά την
απογείωσή του. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια
της πτώσης, ενώ συνολικά
26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους, ανάμεσά τους και 11 Κύπριοι.
Μια συντριβή, η οποία παρέμεινε
στην ιστορία ως κι ένα απ’ τα
«μυστήρια» της εταιρείας και
σχολιάστηκε αρκετά κατά τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν αυτή
του 1967 στο Καστελόριζο. Η
συντριβή αυτή εξάλλου ηγέρθη ως

ζήτημα προς συζήτηση και στην
Βουλή σε συνεδρίασή της τον
Μάρτιο του 2011.

H πτήση 284 των Κυπριακών
Αερογραμμών με αεροσκάφος de
Havilland Comet το είχε ως προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Συνετρίβη πάνω από το
Καστελόριζο και σκοτώθηκαν και
οι 66 επιβαίνοντες σε αυτό.
Σημειώθηκε έκρηξη στον θάλαμο
επιβατών.
Το αεροσκάφος αναχώρησε, από
το Διεθνές Αεροδρόμιο Χίθροου
του Λονδίνου προς το Διεθνές
Αεροδρόμιο
Ελληνικού
στην
Αθήνα, Ελλάδα. Αργότερα το

αεροσκάφος αναχώρησε από την
Αθήνα για τις ανάγκες της τακτικής πτήσης των Κυπριακών Αερο-

γραμμών, προς την Λευκωσία.
Περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωση, ο έλεγχος του αεροσκάφους μεταφέρθηκε από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ATC)
των Αθηνών, στους ομολόγους
τους στη Λευκωσία. Το πλήρωμα
επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου,
με τους ελεγκτές στη Λευκωσία,
αλλά όταν ο Πύργος Ελέγχου της
Λευκωσίας ανταποκρίθηκε δεν
υπήρξε η ανταπόκριση από το
αεροσκάφος.
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Ξεφλουδίζετε το μήλο
πριν το φάτε;
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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1. Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Το
μήλο είναι μια πλούσια πηγή διαιτητικών
ινών. Ενα μέσο μήλο περιέχει περίπου 4,4 γρ.
φυτικών ινών από τις οποίες το 47% βρίσκεται στη φλούδα. Πράγμα που σημαίνει πως
χωρίς το δέρμα του μήλου παίρνετε μόλις 2,1
γραμμάρια φυτικών ινών. ΄Η σχεδόν το μισό
του πραγματικού περιεχομένου σε φυτικές
ίνες.
2. Πηγή βιταμινών και μετάλλων. Το μήλο
είναι μια καλή πηγή βιταμινών C και Α, αλλά
το μεγαλύτερο περιεχόμενο βρίσκεται στο
δέρμα. Ενα μέσο μήλο έχει 8,4 mg βιταμίνης C
και 98 διεθνείς μονάδες (IU) της βιταμίνης Α.
Χωρίς τη φλούδα το ποσό αυτό μειώνεται σε
6,4 mg βιταμίνης C και 61 ΙU βιταμίνης Α.

3. Διευκολύνει αναπνευστικά προβλήματα. Η
φλούδα του μήλου περιέχει κερκετίνη που είναι ένα
είδος φλαβονοειδούς και βοηθά στην καλή λειτουρ-

Iδού η λύση για να αποταμιεύσετε 1500 ευρώ σ'έναν χρόνο

Ν

έος χρόνος, νέοι στόχοι και τι
καλύτερο από εξοικονόμηση
χρημάτων.

ρουν τελικά να ακολουθήσουν το
πλάνο, στο τέλος του 2018 θα
έχουν εξοικονομήσει 1.378 ευρώ.

Tο ζήτημα αυτό προβληματίζει
αρκετούς και σε ολόκληρο τον
κόσμο, ενώ δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι στην αρχή κάθε χρονιάς, το διαδίκτυο κατακλύζεται
με συμβουλές για το πώς να εξοικονομήστε χρήματα.

Από την άλλη, υπάρχει και το εξής

Απίστευτο αλλά αληθινό

Τα πιο δημοφιλή σχέδια εξοικονόμησης αυτή την περίοδο είναι οι
δύο. Στο πρώτο πρέπει να αποταμιεύετε τα χρήματά σας ως
εξής: 1 ευρώ την πρώτη εβδομάδα, δύο ευρώ τη δεύτερη εβδομάδα, τρία ευρώ την τρίτη εβδομάδα
και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το
πρόβλημα με αυτό το πλάνο εξοικονόμησης χρημάτων είναι ότι
την 52η εβδομάδα του χρόνου θα
πρέπει να βάλετε στην άκρη 52
ευρώ. Για όσους όμως καταφέ-

Τ

την Τετάρτη 3, την Πέμπτη 4 και
τελικά την Κυριακή 7. Και αυτό
γίνεται για κάθε εβδομάδα του
χρόνου, μέχρι τελικά να αποταμι-

4. Βοηθά στον έλεγχο του βάρους. Ενα σημαντικό
κομμάτι των φυτικών ινών είναι παρόν στο δέρμα,
οπότε αν τρώτε το μήλο με τη φλούδα του θα σας
κρατήσει πλήρεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
και θα σας βοηθήσει στη διατήρηση του βάρους
σας. Η φλούδα περιέχει, επίσης, ουρσολικό οξύ,
που είναι μια σημαντική ένωση που καταπολεμά
την παχυσαρκία με την αύξηση της μυϊκής μάζας
και του καλού λίπους στο σώμα. Αυτό βοηθά στην
καύση θερμίδων, μειώνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας.
σχέδιο εξοικονόμησης χρημάτων,
το οποίο διαρκεί 365 ημέρες,
δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο και
λειτουργεί ως εξής: Τη Δευτέρα
αποταμιεύετε 1 ευρώ, την Τρίτη 2,

εύσετε 1.456 ευρώ.
Διαλέξτε όποιο από τα δύο σάς
βολεύει και το 2019 θα σας βρει
σίγουρα με τις τσέπες γεμάτες.

Το τιμόνι αυτοκινήτου πιο βρώμικο
από τις δημόσιες τουαλέτες

ο τιμόνι του αυτοκινήτου μας είναι 10 φορές
πιο βρώμικο από τις δημόσιες τουαλέτες. Πάμπολλες
έρευνες έχουν αποδείξει ότι
στο τιμόνι του αυτοκινήτου
μας υπάρχουν τόσα βακτηρίδια πάνω, που μία εικόνα
από μικροσκόπιο θα μας
σοκάρει.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, πήραν δείγματα από
τα καπάκια δημοσίων τουαλετών του Λονδίνου και
από το αυτοκίνητα φοιτητών και
των γονιών αυτών. Τα αποτελέ-

γία των πνευμόνων, που με τη σειρά της διευκολύνει διάφορα αναπνευστικά προβλήματα. Βοηθά,
επίσης, στη μείωση της απελευθέρωσης ισταμίνης
και άλλων αλλεργικών ή φλεγμονωδών χημικών
ουσιών στο σώμα.

σματα που βγήκαν σοκάρουν,
αφού στα τιμόνια ανιχνεύτηκαν
περισσότερα από 700 διαφορετικά είδη βακτηρίων ανά τετραγωνική ίντσα, όταν στα καπάκια των
δημόσιων τουαλετών βρήκαν
λιγότερα από 80.
Η αιτία αυτών των αποτελεσμάτων είναι απλή. Ενώ πολλοί προσπαθούν να έχουν καθαρό το
αυτοκίνητο τους, ελάχιστοι είναι
αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να καθαρίσουν τη στεφάνη
του τιμονιού τους. Παράλληλα
στην καθημερινότητα με τα χέρια
μας να έρχονται σε επαφή με διά-

φορα αντικείμενα, αλλά και η
λανθασμένη επιλογή (κυρίως για
την οδική ασφάλεια)κάποιων να
τρώνε διάφορα μικρογεύματα
μέσα στο αυτοκίνητο, δημιουργούν μία κατάσταση στο τιμόνι
στα όρια της μόλυνσης. Σύμφωνα
μάλιστα με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο ο πιο κοινός τύπου βακίλου που εντοπίστηκε είναι ο
cereus ο οποίος προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις.
Οι ειδικοί
συμβουλεύουν να καθαρίσουμε
καθημερινά τη στεφάνι του τιμονιού μας με υγρά πανάκια τα
οποία είναι εμποτισμένα με αλκοόλη από 70% και πάνω.

Θυμηθείτε, ωστόσο, να καθαρίσετε σωστά το μήλο,
πριν το φάτε. Τρίψτε το με ένα μαλακό πανί, κάτω
από τρεχούμενο νερό, για να απομακρυνθεί τυχόν
επικάλυψή του με κερί που μπορεί να υπάρχει και
να δρα ως συντηρητικό. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό για να το καθαρίσετε,
αλλά όχι πολύ ζεστό, καθώς γενικά πρέπει να είστε
προσεκτικοί με τη θερμοκρασία του νερού. Πάντα
να καταναλώνετε το μήλο με τη φλούδα του για να
αποκομίσετε απ’ αυτό τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Αποξηραμένα σύκα! Το ιδανικό κολατσιό
για υγεία και αδυνάτισμα
Πεινάς; Θέλεις κάτι γλυκό; Πριν
κατρακυλήσεις στην αμαρτία των
αμέτρητων θερμίδων, φρόντισε να
έχεις στην τσάντα σου, στο γραφείο σου, στο αυτοκίνητο... αποξηραμένα φρούτα!
Η παλιά τεχνική συντήρησης των
φρούτων για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα φαίνεται πως αποτελεί
μοναδική τροφή για να βελτιώσεις
την υγεία σου, αλλά και να αποκτήσεις ένα δυνατό όπλο στην
προσπάθειά σου να χάσεις κιλά.

σης.
4. Καλή πηγή μαγνησίου. Βοηθά
στην ανακούφιση της κόπωσης, τη
χαλάρωση των μυών, των νεύρων
και των αιμοφόρων αγγείων, ημικρανίες, ένταση και πόνος στους
μυς, κλπ.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

παραγωγής ενέργειας και της
αντιοξειδωτικης άμυνας.
7. Μέτρια πηγή σιδήρου, η οποία
βοηθά στην αναπνοή σε κυτταρικό
επίπεδο, με την σύνθεση της αιμοσφαιρίνης που βοηθά να μεταφέρει
οξυγόνο στα κύτταρα.

5. Καλή πηγή χαλκού, η οποία μειώνει τον κίνδυνο φλεγμονωδών

8. Πολύ καλή πηγή διαλυτών
φυτικων ινών. Προσθέτει και

2. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε νάτριο και έχουν αρκετά καλές
ποσότητες καλίου. Αυτό βοηθά να
διατηρηθεί η πίεση του αίματος σε
φυσιολογικά επίπεδα και μειώνει
την κατακράτηση του νερού. Το
κάλιο είναι επίσης σημαντικό για
τους μυς και τα νεύρα.

νόσων όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, ενισχύει τη δραστηριότητα των ενζύμων που απαιτούνται για τη διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων,
των συνδέσμων και των αρθρώσεων.

παράγει κορεσμό, προάγει την
υγεία του παχέος εντέρου, και επίσης βοηθά στην ανακούφιση της
δυσκοιλιότητας, των αιμορροΐδεων,των εκκολπωματικών διαταραχων, κ.λπ.

3. Καλή πηγή Ασβεστιου. Βοηθούν
στην ανάπτυξη και ενίσχυση των
οστών, καθώς και στη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρω-

6. Καλή πηγή μαγγανίου, το οποίο
αποτελεί βασικό συμπαράγοντα σε
πολλές ενζυμικές αντιδράσεις στο
σώμα, ειδικά στον τομέα της

Μεταξύ των δεκάδων φρούτων που
μπορεί να αγοράσεις αποξηραμένα
βρίσκονται και τα σύκα.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ
1. Τα αποξηραμένα σύκα είναι
ένα υγιεινό σνακ. Έχουν χαμηλή
περιεκτικότητα σε λίπη και χοληστερόλη και ειναι πλούσια σε
φυτικές ίνες και μέταλλα.

9. Οι Φυτικές ίνες δημιουργούν μια
αίσθηση πληρότητας στο στομάχι,
και έτσι βοηθουν στην απώλεια
βάρους.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα χρειαστεί να κρατήσεις μια
τολμηρή στάση, ίσως και στα όρια του
θράσους. Μην σου ακούγεται υπερβολικό, καθώς θα πρέπει με αυστηρότητα
και ευθύτητα να εκφράσεις αυτά που
θέλεις για να επιτύχεις όσα έχεις κατά
νου. Κάποια συναισθηματικά ξεσπάσματα ίσως σε κάνουν να νιώσεις
άβολα. Θα είναι, όμως, απαραίτητα για
να εκφράσεις τα εγκλωβισμένα σου
συναισθήματα και να απαλλαγείς από
το πνίξιμο που σου προκαλούν.
Ταύρος: Θα πρέπει να περιμένεις
κάποια εμπόδια και δυσκολίες που θα
σου δημιουργήσουν καθυστερήσεις στα
σχέδιά σου. Προσπάθησε να δεις την
κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις και να μην μεγαλοποιείς τα
πράγματα. Η οικογένειά σου θα σε χρειαστεί λίγο περισσότερο σήμερα και
καλά θα κάνεις να ανταποκριθείς χωρίς
δεύτερη σκέψη. Άλλωστε, τώρα τελευταία τους έχεις παραμελήσει λίγο
περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
Δίδυμοι: Χαμήλωσε τους τόνους και
άκου όσα έχουν να σου πουν τα αγαπημένα σου άτομα. Είναι πολύ εύκολο
σήμερα να εκνευριστείς και να ξεφύγεις
με την στάση σου. Παράλληλα, θα πρέπει να διαχειριστείς τις εκκρεμότητές
σου άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο.
Έτσι η ψυχολογία σου θα φτιάξει και
αυτό θα έχει αντίκτυπο στα πρόσωπα
που σε νοιάζονται και σε αγαπούν.
Αφιέρωσέ τους ουσιαστικό χρόνο και
άφησε τις γκρίνιες.
Καρκίνος: Οι πυρετώδεις ρυθμοί τη
καθημερινότητας φαίνεται πως σε
έχουν εξαντλήσει. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι κόποι σου φαίνεται να
πιάνουν τόπο, αλλά θα πρέπει να
κάνεις κάτι για να βρεις αποθέματα

ενέργειας. Κινήσου λοιπόν, στοχευμένα
και μεθοδικά και βρες χρόνο για την
προσωπική σου ανάπαυλα. Αν χρειαστεί, μην διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθεια των δικών σου προσώπων.

στικά βήματα, καθώς σύντομα όλοι οι
κόποι σου θα βρουν την ανταμοιβή που
επιθυμούσες. Είναι κρίμα να καταστρέψεις τόση δουλειά λίγο πριν την υλοποίηση.

Λέων: Θα υπάρξουν κάποια θέματα που
θα σε βγάλουν εκτός προγράμματος και
θα σου δημιουργήσουν εκνευρισμό.
Φρόντισε να έχεις υπομονή και θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις ικανοποιητικά. Κάποιο δικό σου πρόσωπο μπορεί
να σε στηρίξει, αν του ζητήσεις βοήθεια.

Τοξότης: Κάποια εμπόδια αναμένονται
και για το δικό σου ζώδιο. Ωστόσο, ο
προσωρινός τους χαρακτήρας θα σε
κάνει να τα ξεπεράσεις εύκολα και
σύντομα. Μην απογοητεύεσαι και μην
προσπαθήσεις να κάνεις αλλαγές ή
προσαρμογές στον προγραμματισμό
σου. Συνέχισε όπως σκόπευες με υπομονή.

Παρθένος: Φρόντισε να αφιερώσεις
χρόνο και ενέργεια σε ζητήματα που
πραγματικά έχουν σημασία και κατά
προτίμηση σε εκείνα που βρίσκονται
πρώτα στη λίστα των υποχρεώσεών
σου. Θα έχεις πολλούς λόγους για να
αποσπάσεις την προσοχή σου, αλλά
καλά θα κάνεις να μείνεις προσηλωμένος. Θέματα οικογενειακά σήμερα θα
βρουν λύσεις ή τουλάχιστον θα δρομολογηθούν για το άμεσο μέλλον.
Ζυγός: Η ημέρα κρύβει εκπλήξεις. Ενώ
θα ξεκινήσει με δυσκολίες και εμπόδια,
αναμένεται να εξελιχθεί πολύ καλύτερα,
φίλε Ζυγέ. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις με πολλή σκέψη όσα σου
προκύψουν και να βρεις τις βαθύτερες
αιτίες. Αν τώρα δεν βρεις λύσεις, αργότερα θα είναι πιο δύσκολο. Προς το
τέλος της ημέρας, ένα ευχάριστο γεγονός ή είδηση θα σε κάνουν να αναπνεύσεις με ανακούφιση.
Σκορπιός: Αναμένεται πολύ δημιουργική για εσένα. Υπάρχουν σχέδια στα
σκαριά και σήμερα θα έχεις τη διάθεση
να κάνεις βελτιώσεις στα πλάνα σου
λίγο πριν ξεκινήσεις την πρακτική
εφαρμογή τους. Μην αφήσεις την ανυπομονησία σου να σε οδηγήσει σε βια-

Αιγόκερως: Τα προβλήματα που σε
ταλαιπωρούν από καιρό ή προκύπτουν
τώρα χρειάζονται ρεαλισμό για να τα
αντιμετωπίσεις. Τουλάχιστον για σήμερα μην αφήσεις την ψυχολογική σου
κατάσταση να σε επηρεάσει στη λήψη
αποφάσεων. Σκέψου μακροπρόθεσμα
και πάρε δραστικές αποφάσεις ακόμη
και αν τώρα σου φαίνονται επίπονες.
Υδροχόος: Ένα πλάνο και αυστηρή πειθαρχία θα σου δώσει σήμερα αυτά που
αναζητάς. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές
και θέλεις να σταθείς άψογος απέναντί
τους. Διαχειρίσου σωστά το χρόνο και
κινήσου με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Κοινωνικές επαφές σήμερα σου
αποκαλύπτουν δυνατότητες για εξέλιξη.
Ιχθείς: Θα υπάρξουν πρόσωπα που θα
απευθυνθούν σε εσένα για βοήθεια. Μην
αντιμετωπίσεις επιπόλαια την κίνησή
τους αυτή και αφιέρωσε χρόνο για να
χειριστείς την κατάσταση όπως πρέπει.
Κράτησε ισορροπία μεταξύ δουλειάς και
προσωπικής ζωής και μην παραβλέπεις τις ανάγκες που ζητάει ο ίδιος σου
ο εαυτός.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κοτόπουλο µε λεµόνι και θυµάρι
Υλικά:
4 ολόκληροι µηροί κοτόπουλο, χωρισµένοι στην κλείδωση
1-2 σκελίδες σκόρδο, τριµµένες,
1 γεµάτη κουταλιά φυλλαράκια από φρέσκο θυµάρι,
6 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 λεµόνι σε φετάκια ροδέλες,
3/4 φλ. ζωµό κότας (σπιτικό ή φτιαγµένο µε ½ κύβο),
2/3 φλ. λευκό κρασί, 20 µαύρες ελιές, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Αναµιγνύετε το λάδι µε το σκόρδο, το θυµάρι, αλάτι (προσοχή, αν θα βάλετε κύβο ζωµού) και πιπέρι σε ένα µπολ,
βάζετε µέσα τα κοµµάτια του κοτόπουλου και τα ανακατεύετε για να πιάσουν µίγµα παντού. Τα µεταφέρετε σε ένα
ταψί. Τοποθετείτε τις ροδέλες των λεµονιών πάνω στο
κοτόπουλο και το ψήνετε στο φούρνο για ½ ώρα. Ρίχνετε
στο ταψί το κρασί και το ζωµό και συνεχίζετε το ψήσιµο
για άλλα 20 περίπου λεπτά, µέχρι να ροδίσει καλά το
κοτόπουλο. Βγάζετε το ταψί από το φούρνο και βγάζετε το
κοτόπουλο από το ταψί. Αν χρειαστεί, αδειάζετε τη σάλτσα από το ταψί σε ένα κατσαρολάκι και τη βράζετε λίγο
για να δέσει.
Περιχύνετε
το κοτόπουλο και το
σερβίρετε µε
πατάτες
πουρέ.
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ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΥ –
8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 255 - 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1954

16595,
26650,
20614,
36850,
12014,
34743,
21947,
27816,
31252.

10146,
22995,
28611,
25321,
37916,
18914,
23685,
19321,

33004,
18135,
12325,
13625,
11424,
15713,
14113,
34127,

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

Άρχισε η ανανέωση
αδειών κυκλοφορίας

Τ

ο Υπουργείο
Μεταφορών

Επικοινωνιών και
Έργων (Τµήµα Οδικών
Μεταφορών) ανακοι-

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

νώνει τα ακόλουθα, σε
σχέση µε την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων
για το 2018: Οι άδειες
κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την
∆ευτέρα 8.1.2018. Η
τελευταία ημερομηνία
ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι
η Κυριακή 11.3.2018.
Πέραν αυτής
της ημερομηνίας
θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση.

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κ&Ε Τραχωνίου - F.C. INERNATIONAL
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Α.Ε.Κ Πολεμιδιων
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Π.& Σ Ζακακίου
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Π.Α.Ε Λόφου - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
• Πέμπτη 18.1.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
Α.Ε.Κ Πολεμιδιων - Λ Ε Ν Α Σ
• Παρασκεύη 19.1.2018

0-4
10-1
1-4
1-4
2-2
1-1
0-2
1-1
2-3

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 7.00 μ.μ.
Α.Ε. Τραχωνίου - Θ.Ο.Ι. Πύργου
7.00 μ.μ.
F.C. INTERNATIONAL - Μουταγιάκα
7.45 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Π.Α.Ε. Λόφου
7.30 μ.μ.
• Σ.αββατο 20.1.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟς Απεσιάς
• Κυριακή 21.1.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
- Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
- ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
• Δευτέρα 22.1.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
Π & Σ Ζακακίου - Κ&Ε Τραχωνίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης και
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΠΑΟ Κάτω Μονής4 - 1
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου 3 - 0
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 3 - 1

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
1-6
ΘΟΙ Καπέδων – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
0-7
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 3 - 0
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 1 - 1
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΟΧΕΝ Περιστερώνας2 - 3

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σαββατοκυρίακο 19 – 21 Ιανουαρίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα

της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ

Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19 – 21/1/18
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - AEK KAΛΑΒΑΣΟΥ

- Παρασκευή

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

- Σάββατο

ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0–8

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ

6-2

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

1-7

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ- ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

1-5

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΚΕΝΗ
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ΑΠΟΕΛ: ΔΟΞΑσθηκε μέσω σεισμού 8 ρίχτερ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ

νήσιλος και ΜΕΑΠ έχουν ήδη
ξεχωρίσει ως οι επικρατέστερες
ομάδες για την κατάκτηση του τίτλου. Προς το παρόν, τον λόγο έχει η
ομάδα της Σωτήρας που προηγείται
με 4 βαθμούς. Νικηφόρα εκτός έδρας
περάσματα για Διγενή Μόρφου,
Διγενή Ύψωνα, Ολυμπιάδα και ΜΕΑΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αποκάλυψε τις διαθέσεις του κάνοντας
σκόνη και θρύψαλα τη ΔΟΞΑ
• Συμβιβασμός Απόλλωνα - Ανόρθωσης
εν μέσω εστιών έντασης
• Άνθισε τριφύλλι καταχείμωνα επαναφέροντας χαμόγελα σε καμένα χείλη

Π

έρασε σαν οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΕΛ
από το «Μακάρειο» σκορπώντας
στους οκτώ ανέμους την ΔΟΞΑ η οποία
παραδόθηκε αμαχητί στην ανωτερότητα
του αντιπάλου. Η επίδειξη ισχύος του
ΑΠΟΕΛ στα τελευταία παιχνίδια με
θέαμα και πολλά τέρματα, ευθυγραμμίζεται προς το παρόν τουλάχιστον, με
την απόλυτη βεβαιότητα του Πρόδρομου
Πετρίδη για κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου τίτλου.
Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους της
ΟΜΟΝΟΙΑΣ που βλέπουν την ομάδα τους
να κινείται σε πορεία ανασυγκρότησης.
Οι Ιβαϊλο Πέτεφ κατάφερε να αναστήσει
τους ποδοσφαιριστές μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επαναφέροντας την
ομάδα στην κανονικότητα ύστερα από
μακράν περιπετειώδη περίοδο.
Ευχαριστημένη έμεινε η ΑΝΟΡΘΩΣΗ από
τον βαθμό που πήρε από τον ανώτερο
της ΑΠΟΛΛΩΝΑ μέσα στο «Τσίρειο». Ο

• Νίκη βάλσαμο για ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ήττα
αποχαιρετισμού για Άχνα
• Νίκη ουσίας αλλά και γοήτρου για ΑΕΛ στην
ΠΑΦΟ
• Τρίποντο κορυφής για ΑΕΚ, ήττα με θετικά
μηνύματα για Άρη
Απόλλωνα να διαμαρτύρεται για πέναλτυ που δεν του δόθηκε.

Το πρόσωπο
Γιώργος Εφραίμ
Η επάνοδος
του στην
τακτική
11άδα μετά
τον δίμηνο
τραυματισμό
του συνοδεύεται με εξαιρετικές
εμφανίσεις που επενέργησαν πολύ
ευεργετικά στην σταθεροποίηση της
υψηλής απόδοσης του ΑΠΟΕΛ. Το
«χατ - τρικ» επί της ΔΟΞΑΣ απλώς
επιβεβαίωσε τη πολύτιμη αξία του.
αγώνας ήταν μεν αθλητοπρεπής αλλά
διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντασης με τον

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ Ο ΨΕΥΔΑΣ

Η

Ομόνοια Ψευδά συνεχίζει αήττητη
την ακάθεκτη πορεία της προς τον
τίτλο. Την ακολουθεί από απόσταση
βολής ο Κούρρης. Σκόνταψε η Αμαθούς
χάνοντας την 2η θέση. Σπουδαία νίκη
για Ροτσίδη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1

Η ΑΕΛ πέρασε νικηφόρα από το «Στέλιος
Κυριακίδης» παίρνοντας εκδίκηση της
πικρότατης ήττας του Α’ γύρου στην
έδρα της. Το Ευρωπαϊκό όνειρο παραμένει ζωντανό για τους Λεμεσιανούς σε
αντίθεση με τους Πάφιους που συνεχίζουν την κατρακύλα.
Με πρωταγωνιστή το Φ. Τολεμές η ΑΕΚ
κέρδισε τον ΑΡΗ κι εκμεταλλευόμενη την
ισοπαλία της Ανόρθωσης κούρνιασε στη
κορυφή. Καλή η προσπάθεια του ΑΡΗ
που παλεύει με νύχια και με δόντια για
σωτηρία.
Πλατειά χαμόγελα στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
που έκανε το πρώτο άλμα για αποφυγή
του μοιραίου. Τουναντίον, στο «Δασάκι»
υπάρχει κλίμα απογοήτευσης καθώς η
νέα ήττα αποτέλεσε βαρόμετρο για τον
υποβιβασμό.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο ΑΠΟΕΛ μετά την κοπιώδη προσπάθεια της Ευρώπης μπήκε ξανά
στον αστερισμό της υπερομάδας στην εγχώρια διοργάνωση, στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι πολύ δύσκολα θα χάσει τον τίτλο.

Τον δεύτερο λόγο στην υπόθεση - τίτλος, φαίνεται ότι θα έχουν η
2 ΑΕΚ και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. Πρόκειται για δύο πολύ καλές ομάδες που
ωστόσο υστερούν, σε σχέση με τον ΑΠΟΕΛ, στις αγωνιστικές λεπτομέρειες.
Οι σληρότερες μάχες του μαραθωνίου θα γίνουν για τις προνομιούχες θέσεις της Ευρώπης. Στα κάτω διαζώματα όλα δείχνουν πως
ένας μακρόχρονος κύκλος στα μεγάλα σαλόνια έχει κλείσει για τον
Εθνικό Άχνας.

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1-1
(69’ Ντιακιτέ, 43’ πεν Πολίτσι)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Σ

υνέτριψε τον ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης
και στρογγυλοκάθησε στην
κορυφή η φιλόδοξη Ένωση Νέων
Παραλιμνίου, εκμεταλλευόμενη την
οδυνηρή ήττα της Αναγέννησης
Δερύνειας στη Λακατάμια.
Αξιοσημείωτο το νικηφόρο πέρασμα της Καρμιώτισσας από την
Ξυλοτύμπου.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

3000 και πλέον εκπαιδευτικοί στερούνται της Κοινωνικής Ασφάλισης

Στάση εργασίας
εκπαιδευτικών ΚΙΕ

Μείζον κοινωνικό ζήτημα
που χρήζει άμεσης επίλυσης
Μ

είζον εργασιακό και κοινωνικό
ζήτημα αποτελεί η περίπτωση των
3000 και πλέον εκπαιδευτικών που
εργάζονται υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στα απογευματινά και
βραδινά προγράμματα του Υπουργείου
Παιδείας.

Σε στάση εργασίας κατήλθαν προχθές
Δευτέρα οι εκπαιδευτικοί των Κρατικών
Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) διαμαρτυρόμενοι για τα πολλαπλά προβλήματα και τα οποία είναι συνυφασμένα με
το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.

• Καθοριστική συνάντηση στο προεδρικό μεθαύριο Παρασκευή

Το ποτήρι της αγανάκτησης
ξεχείλισε λόγω και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συχνά
στις πληρωμές τους.
Η τελευταία περίπτωση αφορούσε
τη δέσμευση του κονδυλιού από τη
Βουλή με αποτέλεσμα να παραμείνουν για τον μήνα Δεκέμβριο
απλήρωτοι ενώ το νομοθετικό
σώμα είχε διεκόψει τις εργασίες
του λόγω προεδρικών εκλογών.

Αυτή η κοινωνική αδικία που συντελέστηκε το 2013, ως παράνομη και κατα-

√ Κοινωνική αδικία σε βαρος
των εκπαιδευτικών που ταυτόχρονα
υποβαθμίζει την ποιότητα
της παρεχόμενης Εκπαίδευσης
στροφική θα πρέπει να αρθεί το συντομότερο δυνατό, αφού ουσιαστικά
καταργεί τα ελάχιστα έστω εργασιακά
δικαιώματα, προκαλώντας σοβαρές
ανισότητες σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Είναι καιρός Κυβέρνηση και Βουλή να
επανεξετάσει επισταμένα αυτό το
μεγάλο θέμα αφού έχει πλέον καταδειχθεί πως δεν μειώθηκε το κρατικό
κόστος στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τουναντίον έχουν συσσωρευτεί
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σωρεία προβλημάτων τα οποία χρήζουν συνεχούς συνδικαλιστικής παρέμβασης. Όπως δήλωσε στην Εργατική
φωνή ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου η συγκεκριμένη ομάδα
εργαζομένων στερείται βασικών δικαιωμάτων όπως το επίδομα ανεργίας,
ασθενείας και μητρότητας γεγονός που
υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα
ζωής τους και τους στερεί το δικαίωμα

της κοινωνικής ασφάλισης ως μισθωτοί. Πέραν της στέρησης των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, και στις περιπτώσεις που μένουν χωρίς εισοδήματα,
είναι υποχρεωμένοι, λόγω των διαδικασιών που υπάρχουν στην αγορά
υπηρεσιών να καταβάλλουν τις εισφορές τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης τους.

Μετά από άμεση παρέμβαση του
γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ στον πρόεδρο
της Επιτροπής Οικονομικών της
βουλής Αβέρωφ Νεοφύτου προωθήθηκε η αποδέσμευση του κονδυλιού για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Στο μεταξύ, καθορίστηκε στις 19 Ιανουαρίου συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο
στη παρουσία και των συντεχνιών για
να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.

Συναντήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ με τους υποψήφιους
για την προεδρία της Δημοκρατίας Σταύρο Μαλά και Γιώργο Λιλλήκα
Τ

α κυριότερα εργατικά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα συζήτησε η εκτελεστική
επιτροπή της ΣΕΚ σε χωριστές
συναντήσεις που είχε στα
κεντρικά γραφεία του κινήματος με τους υποψηφίους για
την προεδρία της Δημοκρατίας, Γιώργο Λιλλήκα στις 8
Ιανουαρίου και Σταύρο Μαλά
στις 17 Ιανουαρίου. Ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας καλωσορίζοντας
τους δύο υποψηφίους, τόνισε
την αναγκαιότητα συνεχούς

ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα με
στόχο την επικράτηση της
εργατικής ειρήνης ως προϋπόθεσης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Περαιτέρω, ανέπτυξε τις
πτυχές των βασικών ζητημάτων που απασχολούν την
εργατική τάξη και την κοινωνία
ευρύτερα, τονίζοντας ότι το
2018 είναι χρονιά για σταδιακή
ανάκτηση των απωλεσθέντων
εισοδημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης.
Οι δύο υποψήφιοι εξήραν τη διαχρονική συνδικαλιστική υπευθυνότητα της ΣΕΚ και τον σημαίνοντα ρόλο της στη διατήρηση υψηλού επιπέδου
εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Ανέλυσαν
βασικές πτυχές του προεκλογικού τους προγράμματος στα εργατικά και κοινωνικοοικονομι-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

κά θέματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών για ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και των νοικοκυριών
ευρύτερα, κυρίως όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

www.oho-sek.org.cy

