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ΤΕΤΑΡΤΗ

28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018
ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2985
TIMH 0.70€

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ο Γρηγόρης της Κύπρου
και του Ελληνισμού

Τ

ο «Μολών Λαβέ» του Γρηγόρη
Αυξεντίου καθοδηγεί τα βήματα
του αγώνα μας για εθνική δικαίωση
του Κυπριακού Ελληνισμού.

• Λήψη μέτρων για αναβάθμιση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Ανησυχία ΣΕΚ για την έξαρση
των εργατικών ατυχημάτων
Έ

ντονη ανησυχία εκφράζει η ΣΕΚ
για την παρατηρούμενη έξαρση
στα εργατικά ατυχήματα. Τα τελευταία θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αλλά και τα άλλα σοβαρά περιστατικά τραυματισμών εν ώρα εργασίας, θα πρέπει να μας προβληματίσουν βαθύτατα προτάσσοντας την
επείγουσα ανάγκη για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Σελ. 3, 7
Ενίσχυση επιθεωρήσεων
στην αγορά εργασίας

Ε

πείγουσα θεωρεί η ΣΕΚ την ανάγκη ενίσχυσης της επιθέωρησης
στην αγορά εργασίας σε όλα τα επίπεδα. Τη διετία 2016 - 17 ασκήθηκαν
122 ποινικές διώξεις για παραβίαση
της νομοθεσίας για τον Κατώτατο
Μισθό.
Σελ. 9

Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης θεωρεί ότι πρέπει να
συγκληθεί το ταχύτερον Κοινωνικός
Διάλογος για εξέταση της κατάστασης με στόχο την προώθηση πρόσθετων μέτρων για να δαμασθεί ο μινώταυρος των εργατικών ατυχημάτων
που προβάλλει απειλητικότερος τον
τελευταίο καιρό. Σε πρώτη φάση,
σημείωσε, διατυπώνουμε ως υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα, δέσμη
εισηγήσεων τις οποίες θα θέσουμε
σύντομα ενώπιον των κοινωνικών
εταίρων:

Ξενοδοχεία - Επισιτισμός

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών ΣΕΚ δέχεται
προσφορές που αφορούν στη λειτουργία των εξοχικών κατοικιών του
Κινήματος σε Παραλίμνι, Πισσούρι,
Πάφο, Κ. Αμίαντο και Καννάβια.

Μεταποιητική Βιομηχανία

Σελ. 4, 5

1 Οι εργοδότες να θέσουν τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στις άμεσες
προτεραιότητες τους
2 Οι εργαζόμενοι να προβαίνουν σε
καταγγελίες εκεί όπου διαπιστώνουν
υποβαθμισμένα επίπεδα εργασιακής
ασφάλειας
3 Να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό το Τμήμα Επιθεώρησης, να αυξηθούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι επιθεωρήσεις
4 Επιβολή πιο αυστηρών ποινών με
τροποποίηση της νομοθεσίας
5 Να καταστεί υποχρεωτική η βασική
εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων και δή των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας
6 Λήψη μέτρων για να λειτουργήσουν
πιο αποτελεσματικά οι Επιτροπές
Ασφάλειας και Υγείας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2017
«Η μερίδα του λέοντος»

Προκήρυξη προσφορών

Ο

• Να διεξαχθεί επειγόντως κοινωνικός διάλογος για εξέταση
της κατάστασης, μετά και τα τελευταία σοβαρά περιστατικά
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΧΗ
Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, θεωρεί την
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ως τον βασικότερο λόγο για την
αύξηση των εργατικών ατυχημάτων,
σε συνδυασμό με τη μη λήψη των
απαραίτητων μέτρων για ασφάλεια
και υγεία στην εργασία.
Η ποσοτική αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων ήταν το 2017 8,7% σε
σχέση με το 2016.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα, σημειώθηκαν τέσσερα το 2017, όσα και το
2016. Ένα σημειώθηκε σε οικοδομικές
εργασίες, ένα στις μεταφορές, ένα
αφορούσε πτώση από πάσσαλο και
ένα τροχαίο με
θύμα διανομέα
φαγητού.
Το πιο ψηλό
ποσοστό ατυχημάτων σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή - επισιτιστική βιομηχανία με 27,34% επί
του συνόλου των
ατυχημάτων,
έναντι 27,19% το
2016.

27.34%
17.25%
Οικοδομές - Κατασκευές

12.17%
Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο

13.8%

Η εργατική ειρήνη δεν κτίζεται με την απαξίωση

Κ

ανένας εργαζόμενος δεν επιθυμεί να είναι άνεργος. Ούτε και να υποαπασχολείται. Ούτε και να
υποαμείβεται. Η θέση αυτή πρέπει να γίνει απόλυτα
κατανοητή τόσο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, όσο και από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, οι οποίοι διά των προέδρων τους διατύπωσαν σοβαρή μομφή κατά των ξενοδοχοϋπαλλήλων
που βρίσκονται – έστω εποχιακά – εκτός αγοράς
εργασίας και σύμφωνα με τις κατηγορίες τους ενώ,
απολαμβάνουν ανεργιακού επιδόματος απασχολούνται στα χωράφια ή και σε άλλες εργασίες. Αυτού
του είδους οι δηλώσεις είναι αυθαίρετες, απαξιωτικές και προσβλητικές για την εργατική τάξη, η οποία
μόνιμα προσπαθεί να συμβάλει στην επικράτηση
υγιών εργασιακών σχέσεων σ’ ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία.
Τόσο ο ΚΟΤ όσο και ο ΠΑΣΥΞΕ πρέπει να αντιληφθούν ότι, όσοι βρίσκονται προσωρινά εκτός ξενοδοχειακής βιομηχανίας, είναι από υπαιτιότητα της
εργοδοσίας και όχι γιατί είναι επιλογή τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί, είναι πρόθυμοι να τύχουν κατάρτισης
και να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όμως τα σχετικά προγράμματα που

εκπονήθηκαν από το κράτος δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, γιατί δεν υπήρξε η απαραίτητη συνεργασία και συνεισφορά της εργοδοτικής πλευράς.
Η ΣΕΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται για την περαιτέρω
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την επικράτηση της εργατικής ειρήνης στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία και ιδιαίτερα τον ΚΟΤ και τον ΠΑΣΥΞΕ, να

• Η ΣΕΚ απορρίπτει δηλώσεις ΚΟΤ-ΠΑΣΥΞΕ
κατά εργαζομένων που απολαμβάνουν
ανεργιακού επιδόματος
είναι πιο προσεκτικοί και πιο σοβαροί όταν αναφέρονται στους εργαζόμενους. Η έπαρση και η απαξίωση πρέπει να αποφεύγονται, ώστε να αξιοποιείται η δυνατότητα προώθησης επιλογών που οδηγούν
στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.
Η Κύπρος δεν θα προοδεύσει τουριστικά μέσα από
τις πιο πάνω απαξιωτικές προσεγγίσεις, αλλά η
πρόοδος θα επέλθει συγκροτημένα μέσα:

• από την ολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
• από την επένδυση στο ντόπιο δυναμικό και την
αξιοποίηση των αποφοίτων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΑΞΙΚ), όπως κατ’ επανάληψη
υποστήριξε η ΣΕΚ και υπέδειξε ο πρόεδρος Αναστασιάδης
• από την αξιοποίηση του πλούτου και της ιστορίας
που κρύβει η ενδοχώρα
• από την προβολή και τη διαφήμιση των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του τόπου μας
• από τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και
της εργοδότησης ανειδίκευτων αλλοδαπών εργατών
που η πολύχρονη παρουσία τους υποβάθμισε τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και συνέβαλε στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος
• από το σεβασμό στα εργατικά θέσμια και στα
εργασιακά ήθη και έθιμα, καθώς επίσης και με την
πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.
Όλα τα υπόλοιπα είναι επικίνδυνα και εκ του πονηρού.

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

@

E

Ο ποιοτικός τουρισμός και το στοίχημα των ξενοδόχων

κείνο που προέχει σήμερα είναι η συνέχιση
της οικονομικής ανάπτυξης και η συγκροτημένη αντιμετώπισης της Τουρκικής προκλητικότητας
Εκ των ων ουκ άνευ η λαϊκή ομοψυχία και η
εθνική ενότητα
όλο καθοριστικό στη δημιουργία της νέας
κοινωνικής Ευρώπης διαδραματίζουν τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα
Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος της ETUC στηρίζει
έμπρακτα την προσπάθεια
ρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις για
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια χρειάζεται ο
τόπος
Πάντοτε σε πνεύμα κοινωνικής ευαισθησίας
και δικαιοσύνης
ρωμα γυναίκας στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο

*

Ρ

*

Γ

*

Α

Ορθή η κίνηση του Προέδρου να αναδείξει τον
σημαίνοντα ρόλο των γυναικών στην Πολιτι-

*

κή

Τ

ρόμαξε τους «νονούς» της Υγείας ο αποχωρών υπουργός Γ. Παμπορίδης
Προσδοκούμεν ότι ο διάδοχος του θα τον
αντικαταστήσει επάξια
κανοποίηση επικρατεί στην Κύπρο και την Ε.Ε
για την διαπιστούμενη οικονομική ανάκαμψη
Ώρα να αμειφθούν ανάλογα οι εργαζόμενοι
που σήκωσαν το βαρύτερο φορτίο της κρίσης
ορωνίδα των επιδιώξεων της ΣΕΚ είναι η
ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
Αναμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από
τον επανεκλεγέντα πρόεδρο
συντελούμενη αύξηση της Απασχόλησης σε
Κύπρο και Ε.Ε χαροποιεί όλους μας
Αξιώνοντας δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεν εργασίας

Τ

ο 2018 σύμφωνα με όλες τις
εκτιμήσεις, το τουριστικό ρεύμα
προς την Κύπρο θα σπάσει τις
επιδόσεις όλων των εποχών. Χαιρετίζοντας το πρόσφατο συνέδριο
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, ΠΑΣΥΞΕ, ο αρμόδιος
υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης
είπε πως έπειτα από το ρεκόρ των
3,6 εκατομμυρίων τουριστών το
2017 με έσοδα πού άγγιξαν τα € 3
δισεκατομμύρια, οι προοπτικές
στο τρέχον έτος προδιαγράφονται
ακόμη καλύτερες. Ανέφερε επίσης
πως η Κύπρος σήμερα είναι πολύ
περισσότερα από ήλιος και
θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι
στόχος των ενεργειών μας είναι να
αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας
προϊόν, να το εκσυγχρονίσουμε και
να καταστήσουμε την ανάπτυξή
του βιώσιμη και αειφόρο.
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Ι

*

Κ

*

Η

*

Φ

έρνει ειδικό κυνηγό φοροφυγάδων από το
εξωτερικό η κυβέρνηση
Καιρός ήταν. Η ΣΕΚ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια
πάταξης της φοροδιαφυγής

Ω
*

δή και ύμνοι στον γενναίο των γενναίων
Γρηγόρη Αυξεντίου
Η ηρωική θυσία του καθοδηγεί τα βήματα
μας για Εθνική Δικαίωση
αι, συμφωνούμε με τον ΠΑΣΥΞΕ για ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν
Με βασικόν όρο την εργοδότηση καταρτισμένων Κυπρίων στην πρώτη γραμμή
λθε η ώρα να απαλλαγεί ο τόπος από την
οργιάζουσα διαπλοκή
Κυβέρνηση και Βουλή μπορούν, αν βέβαια το
θελήσουν

Ν

*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοιζίδης υπογράμμισε πως το στοίχημα είναι η ποιότητα. Πρέπει να επενδύσουμε,
σημείωσε, σε υψηλού επιπέδου
ποιοτική εξυπηρέτηση που συμβάλλει στη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών. Επικέντρωσε την
τοποθέτηση του σε τρείς προκλήσεις, στη σύσταση του Υφυπουργείου Τουρισμού που αποτελεί
πλέον επείγον ζήτημα προκειμένου
να διασφαλιστεί η υλοποίηση της
νέας εθνικής στρατηγικής για τον
τουρισμό, την έλλειψη καταρτισμένου έμψυχου δυναμικού και στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρει η τεχνολογία, προκειμένου να καταστεί πιο στοχευμένο
το τουριστικό προϊόν. Ο εκτελεστικός διευθυντής του ελεγκτικού
οίκου PwC, Ευγένιος Ευγενίου στον
χαιρετισμό του, έθεσε πολύ ψηλά
τον πήχυ, μιλώντας για στόχο
πέντε εκατομμυρίων αφίξεων τον
χρόνο, στο πλαίσιο της υλοποίη-

σης της εθνικής στρατηγικής για
τον τουρισμό με ορίζοντα το 2030.
Με πολλή ικανοποίηση χαιρετίζουμε την αισιοδοξία των αρμοδίων φορέων για το τουριστικό
αύριο της Κύπρου που αναπόδραστα θα συμβάλει με ταχύτερους
ρυθμούς στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου, ύστερα
από την εξαετή βαθιά οικονομική
ύφεση ως αποτέλεσμα της κρίσης,
της δημοσιονομικής κατάρρευσης
και της τραπεζικού εγκλήματος.
Έχοντας κατά νούν τις πιο πάνω
τοποθετήσεις, θα θέλαμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα στους

• Είναι ή ώρα της μέγιστης
ευθύνης για όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
της τουριστικής βιομηχανίας
ξενοδόχους αλλά και στην Πολιτεία, τονίζοντας ότι για να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι χρειάζεται σύνεση, προγραμματισμένη
δουλειά χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και προπαντός αρμονική
συνεργασία με το συνδικαλιστικό
κίνημα που εκπροσωπεί τους
εργαζόμενους οι οποίοι αποτελούν
την ψυχή του τουρισμού. Προς την
κατεύθυνση αυτή, οφείλουν οι
ξενοδόχοι να χαράξουν τα επόμενα
βήματα απηλλαγμένοι από αρρωστημένες νοοτροπίες του παρελθόντος, όπως το κυνήγι του εύκολου
κέρδους με τη μέθοδο της αρπακτής και της καταπάτησης των
εργασιακών δικαιωμάτων.
Αν πράγματι οι ξενοδόχοι θέλουν
να αποκτήσει ο Κυπριακός τουρισμός την αίγλη την οποία οραματίζονται, ας παρακαθήσουν σε
ειλικρινή και εφόλης της ύλης διάλογο με τις συντεχνίες για καθορισμό των μηχανισμών και γενικά
όλων των παραμέτρων που θα
προσδώσουν στο τουριστικό προϊόν την προσδοκώμενη ποιότητα.
Βασικές προυποθέσεις προς τούτο
θεωρούμεν :
• Την προσήλωση στα εργασιακά
θέσμια
• Τον σεβασμό στον

θεσμό της

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2018
Βασιλείου ομολ. Νέστορος,
Βάρσου νεομ. Κυράνης νεομ.

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 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 1/3/2018
Ευδοκίας οσιομ. Μαρκέλλου,
Αντωνίνης μάρτ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3/2018
Θεοδότου επισκ. Ευθαλίας

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

παρθενομ., Νικολάου Πλανά
Β’ Χαιρετισμοί

συλλογικής σύμβασης
• Στην επίδειξη της αναγκαίας
αξιοπρέπειας στο προσωπικό
• Στην παροχή κινήτρων για προσέλκυση του καταρτισμένου και
έμπειρου ντόπιου εργατικού δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
• Στην αποφυγή μαζικής εργοδότησης ξένων ή Κοινοτικών, ως
φθηνό εργατικό δυναμικό, κυρίως
στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών
• Στην εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας από όσους επιθυμούν
πραγματικά να σταδιοδρομήσουν
στον τουριστικό τομέα της οικονομίας
Από την πλευρά της, η Πολιτεία,
Κυβέρνηση και Βουλή, καλούνται
μέσω της εύρυθμης και αξιοκρατικής λειτουργίας του υπό ίδρυση
υφυπουργείου Τουρισμού να υλοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα
Τουριστικής Στρατηγικής με κύρια
συστατικά την αειφορία και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Και οποσδήποτε, βασικό
υλικό του κάδρου της νέας τουριστικής εικόνας να είναι η Κυπριακή φιλοξενία με μοναδική συνταγή
την ανάδειξη της γαστρονομικής
μας τέχνης μέσω του καταρτισμένου ντόπιου εργατικού δυναμικού.
Η εκτίμηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών για την Κύπρο
ότι στα επόμενα δέκα χρόνια ο
Κυπριακός τουρισμός θα στηρίζει
108.000 θέσεις εργασίας, υποχρεώνει όλους μας, κυρίως τους ξενοδόχους, να εξαπολύσουν επίθεση
φιλίας και συνεργασίας με τους
Κύπριους ξενοδοχουπάλληλους
και τα εργατικά συνδικάτα που
τους εκπρσωπούν και οποσδήποτε
μακριά από τη λογική του ατομικού συμβολαίου εργασίας το οποίο
υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη
αλλά και την ποιότητα που προϊόντος.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι με την
αρμονική συνεργασία των Κοινωνικών Εταίρων, το μέγα στοίχημα
Τουρισμού θα κερδηθεί και οι πρώτου κερδισμένοι θα είναι οι ξενοδόχοι, αλλά και η οικονομία γενικότερα.
Παλαμά, Γερασίμου του εν Ιορδάνη
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018
Κόνωνος, Αρχελάου, Ευλαμπία,

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018
Ευτροπίου, Κλεονίκου Βασιλίσκου

ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018

Των εν Αμορίω 42 Μαρτύρων,

Β’ Κυριακή νηστιών, Γρηγορίου

Αρκαδίου

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,

Ευλογίου

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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8 Μαρτίου
Διεκδικώντας τα αυτονόητα
στην Κοινωνία του σήμερα
και του αύριο

Δ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ιεθνής Ημέρα της Γυναίκας που τιμάται την 8η
Μαρτίου θυμίζει πως κατά τη διάρκεια του
περασμένου αιώνα οι γυναίκες κατάφεραν πολλά. Με
δυναμισμό πέτυχαν να βγουν από τον ιδιωτικό χώρο
του σπιτιού και να εισέλθουν στον δημόσιο χώρο της
αγοράς εργασίας. Κατοχύρωσαν
δικαιώματα και την ενεργότερη
εμπλοκή στην κοινωνία και στην
εργασία.
Πάλεψαν
σκληρά,
συγκρούστηκαν, κουράστηκαν και
πέτυχαν. Μέσα σε εκατό χρόνια
Της Δέσποινας
κατόρθωσαν να ανατρέψουν
Ησαΐα
δεδομένα προηγούμενων αιώνων.
Γρ. Τμήματος
Διακρίθηκαν ως «δρομείς μεγάΕργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
λων αποστάσεων». Αυτό είναι
despina.isaia@sek.org.cy
αναμφισβήτητο γιατί
σήμερα είμαστε σε
√ Ήλθε η ώρα,
θέση να απολαμβάη 8η Μαρτίου να
νουμε
θεμελιώδη
αποκτήσει ουσιαστικό
ανθρώπινα και κοινόημα υποχρεώνοντας
νωνικά δικαιώματα
τις πολιτικές και
χάριν στους δικούς
πολιτειακές ηγεσίες
τους αγώνες και
να εφαρμόσουν πρακτι- θυσίες. Η ΣΕΚ θέτει
κά μέτρα ώστε η
καθημερινά στις προΙσότητα να γίνει πράξη τεραιότητές της την
προαγωγή της Ισότητας ως ένα βασικό
κομμάτι της πολιτικής της αξίωσης και καλεί τις
εργαζόμενες να: • Πολεμούν τις αδικίες που ξεφυτρώνουν μπροστά τους. • Διεκδικούν με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα τους. • Αξιοποιούν το
νομοθετικό πλαίσιο. • Στοχεύουν στην ενδυνάμωση
της θέσης τους μέσα στην εργασία. • Δρουν δυναμικά όταν θίγεται η αξιοπρέπεια τους. • Καταγγέλλουν
άφοβα διακρίσεις και ανισότητες. • Εξαλείψουν τα
στερεότυπα που κυριαρχούν στην καθημερινότητα
τους και να θρυμματίζουν τα εμπόδια που τις κρατούν περιορισμένες. Τα εμπόδια είναι ακόμη ανθεκτικά και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί ισχυρότερη προσπάθεια. Δεν κατακτήσαμε την ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που καθορίζουν το παρόν και το μέλλον της οικονομίας και της
κοινωνίας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι νέες προκλήσεις βρίσκονται ενώπιον της σύγχρονης κοινωνίας που θέλει τη γυναίκα ισότιμο εταίρο στην εργασία. Αυτό για να επιτευχθεί οφείλουμε να αλλάξουμε
τη συλλογιστική προσέγγιση ότι δηλαδή η προαγωγή
της Ισότητας είναι προσωπική υπόθεση. Έχουμε
ανάγκη από νέες στρατηγικές, ευέλικτες πολιτικές
που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
και προοπτικές. Χρειαζόμαστε νέους στόχους. Ρεαλιστικούς που θα συμβάλουν στην υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και της θέσης των γυναικών στις σημερινές μετά κρίσης συνθήκες μέσα από τις οποίες
συρρικνώθηκαν οι κοινωνικές υποστηρικτικές παροχές που συνέβαλαν στην πρόοδο και στην Ισότητα.
Υπάρχει σοβαρό πεδίο προβληματισμού, ανταλλαγής
προτάσεων και απόψεων για το που βρισκόμαστε
και σε ποιες κατευθύνσεις χρειάζεται να εργασθούμε
ώστε οι να μην ανακοπεί η σταθερή πορεία της κοινωνίας προς την κατάκτηση της ισότητας. Δεν μας
επιτρέπετε να εφησυχάσουμε. Χρειάζεται να αναλάβουμε δράσεις να επιμείνουμε και να επαγρυπνούμε
με αποφασιστικότητα και ευελιξία για να μην απομακρυνθούμε από τον τελικό στόχο. Και ο τελικός
στόχος είναι ένας και μοναδικός. Να αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα. Αν μη τι άλλο ας διεκδικήσουμε τις
ευκαιρίες να το αποδείξουμε.
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Ύ

στερα από παρέμβαση των
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ, ανεστάλη η υλοποίηση
της απόφασης της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) για
απόλυση 17 υπαλλήλων της που
είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Στους επηρεασθέντες υπαλλήλους
δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 19
Μαρτίου, να συμφωνήσουν σε
αναδιαρθρώσεις των Μή Εξυπηρετούμενων Δανείων τους.
Οι τρείς κλαδικές συντεχνίες σε
κοινή ανακοίνωση τους τονίζουν:
Μετά από τη συνάντηση στις 21
Φεβρουαρίου και τις διαβουλεύσεις
μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και των κλαδικών
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του προσωπικού στην Τράπεζα, οι απολύσεις αριθμού συναδέλφων έχουν
ανασταλεί. Οι επηρεαζόμενοι
έχουν επιστρέψει στην εργασία
τους. Θα του δοθεί χρόνος μέχρι
και τις 19/3/2018 για διακανονισμό των δανείων τους. Σημειωτέον
ότι θα εφαρμοστούν οι ίδιες τρα-

πεζικές διαδικασίες όπως για
όλους τους δανειολήπτες της Τράπεζας, είτε είναι προσωπικό, είτε
πελάτες. Οι τρεις Συντεχνίες θα
συνεχίσουν να παρακολουθούν το
όλο θέμα και αναμένουν ότι τούτο
θα οδηγηθεί σε αίσια κατάληξη.

διάρθρωση των δανείων τους,
τονίζοντας ότι αυτό θα γίνει «με
τους ίδιους όρους, όπως και οι
πελάτες, χωρίς να υπάρξει ευνοϊκή
μεταχείριση επειδή είναι υπάλληλοι.
Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι το θέμα

√ Ύστερα από παρέμβαση

αφορά συνολικά γύρω στους 100

του συνδικαλιστικού
κινήματος

υπαλλήλους της τράπεζας, στους

ΔΗΛΩΣΗ Ε. ΜΙΧΑΗΛ
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ (ΟΙΥΚ ΣΕΚ) Ελισσαίος Μιχαήλ εξέφρασε
την ευαρέσκεια του για τη θετική
αυτή εξέλιξη, τονίζοντας ότι ως
συνδικαλιστικό κίνημα καταφέραμε να ανασταλούν οι απολύσεις
και να επιστρέψουν πίσω στην
εργασία τους οι απολυθέντες,
προκειμένου να τους δοθεί χρόνος
μέχρι τις 19 του Μάρτη να διευθετήσουν τα δάνειά τους.
Διευκρίνισε ότι μέχρι τις 19 Μαρτίου θα πρέπει να προβούν σε ανα-

οποίους εντάσσονται και οι 17
που πήραν επιστολή απόλυσης.
«Απλώς τους υπόλοιπους τους
έδωσαν επιστολή να διευθετήσουν
τις υποχρεώσεις τους μέχρι τις 19
(Μαρτίου) γι’ αυτό εντάξαμε και
τους 17 στην ίδια κατηγορία».
Σημείωσε δε ότι «η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή δεν είναι όλες
το ίδιο».
Απαντώντας σε ερώτηση, εξέφρασε την άποψη πως με αυτή την
απόφαση η ΣΚΤ ήθελε να δείξει ότι
χειρίζεται όλους τους δανειολήπτες το ίδιο, ωστόσο το έπραξε με
λάθος τρόπο.

• Μήνυμα Δημήτρη Συλλούρη από τον Μαχαιρά

Παρεμβατικά δικαιώματα Τουρκίας θα οδηγήσουν
σε πλήρη έλεγχο της στην Κύπρo
«Είναι βέβαιο ότι, αν η Τουρκία
πετύχει λύση στο Κυπριακό, μέσω
της οποίας θα έχει τη δυνατότητα
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να
επεμβαίνει στο εσωτερικό της λειτουργίας του Κυπριακού κράτους,
ο πλήρης έλεγχος της Κύπρου από
την επεκτατική Τουρκία είναι θέμα
χρόνου». Το μήνυμα αυτό έστειλε ο
πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης
Συλλούρης σε ομιλία του στο μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου που
τελέστηκε την Κυριακή στη Μονή
της Παναγίας στον Μαχαιρά.
Επικαλούμενος τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
στην Κυπριακή ΑΟΖ τόνισε ότι η
τουρκική επεκτατικότητα θα έπρεπε να θεωρείται από όλους δεδομένη, σε οποιονδήποτε προβληματισμό για λύση του Κυπριακού.
Καλώντας σε πνεύμα συναίνεσης
και εθνικής συναντίληψης, μακριά
από διχαστικά πάθη, ο Πρόεδρος
της Βουλής είπε ότι η το «Μολών
Λαβέ» του Αυξεντίου, καλούμαστε

Το «Μολών Λαβέ» του Αυξεντίου, καλούμαστε να επαναλάβουμε και εμείς
σήμερα, απέναντι σε μια άδικη, αναξιοπρεπή και ετεροβαρή
συνθηκολόγηση για το Εθνικό μας ζήτημα
να επαναλάβουμε και εμείς σήμερα,
απέναντι σε μια άδικη, αναξιοπρεπή και ετεροβαρή συνθηκολόγηση
για το εθνικό μας ζήτημα.
Στο πλαίσιο του Εθνικού Μνημοσύνου για την 61η επέτειο της ηρωικής θυσίας του υπαρχηγού της
ΕΟΚΑ στις 3 Μαρτίου 1957, έγινε
στον χώρο του κρησφυγέτου επιμνημόσυνη δέηση και αναπαρά-

σταση της επικής μάχης με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γενικός
γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι στο κρησφύγετο του «ημίθεου» όπου έγινε
αναπαράσταση της μάχης της 3ης
Μαρτίου 1957 με ελικόπτερο και
έμψυχο δυναμικό της Εθνικής
Φρουράς.

Μήνυμα της Ευρώπης στην Τουρκική θρασύτατη
προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΖ

Μ

ήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει επειγόντως τη δραστηριότητά της στο Αιγαίο και την
Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έστειλε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ, εκφράζοντας εκ μέρους
των ηγετών των «27» την αλληλεγγύη της Ε.Ε. στην Κύπρο και την
Ελλάδα.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των
εργασιών της άτυπης συνόδου
κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
ανέφερε πως τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. θεωρούν ότι η τουρκική στάση
είναι αντίθετη προς το διεθνές

Δίκαιο και υπονομεύει τις σχέσεις
καλής γειτονιάς. Σημείωσε επίσης
ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν

√ Ευρωπαϊκή στήριξη στο
κυριαρχικό δικαίωμα της
Κύπρου να ερευνά και να
εκμεταλλεύεται τους φυσικούς
πόρους της από την ΕΕ
το κυριαρχικό δικαίωμα της
Κύπρου να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της,
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο.
«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε

με την Τουρκία και να επανεξετάσουμε το ζήτημα στη Σύνοδο του
Μαρτίου, και να δούμε εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να
πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ε.Ε.
– Τουρκίας στη Βάρνα στις 26
Μαρτίου», συμπλήρωσε ο κ. Τουσκ.
Στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου
Κορυφής, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσαν
τους ηγέτες της Ε.Ε για τις παράνομες παραβιάσεις της Τουρκίας
στο Αιγαίο και την ΑΟΖ της
Κύπρου, εξασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη στήριξη.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ
Προκήρυξη Προσφορών

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για τη λειτουργία των εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ στο Παραλίμνι,
στο Πισσούρι, στην Πάφο, στον Κ. Αμίαντο και στα
Καννάβια και αφορούν τις πιο κάτω ανάγκες:
1. Λειτουργία καφεστιατορίων
2. Πλύσιμο λινών
3. Προμήθεια Χημικών Πισίνας
4. Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού
5. Χημική ανάλυση νερού στις πισίνες, τρεχούμενου
πόσιμου νερού και ντεποζίτων πόσιμου νερού

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή πρόσωπα θα πρέπει
να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν στην
Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των
εργαζομένων τους, την ασφάλεια και τις συνθήκες
εργασίας. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν
Συλλογικές Συμβάσεις νοείται ότι θα πρέπει να τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή άτομα, δεν επιτρέπεται να απασχολούν για τις εργασίες που γίνονται στη
ΣΕΚ, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στην
Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν
τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται

από την οικεία Νομοθεσία.
Οι προσφορές θα πρέπει να
απευθύνονται προς τον Γενικό
Ταμία της ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα
και να αποσταλούν / κατατεθούν
στο κιβώτιο προσφορών που
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.
Σημείωση: Οι προσφορές βρίσκονται στην Ιστοσελίδα
της ΣΕΚ στη Διεύθυνση: www.sek.org.cy

Προσφορά για ενοικίαση των Καφεστιατορίων των Εξοχικών Συγκροτημάτων

Προσφορά για Προμήθεια
Χημικά Πισίνας

Αριθμός Προσφοράς 1

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών (ΟΒΠΖΜ) - ΣΕΚ,
δέχεται προσφορές για την ενοικίαση των καφεστιατορίων που διαθέτει στα εξοχικά συγκροτήματα της:
• ΣΕΚ Πρωταράς
• ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Πρωταράς
• Αμίαντος και
• Πισσούρι
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους πιο κάτω όρους και το
ύψος του ενοικίου που προτείνει να
καταβάλλει προς την ΣΕΚ, για την
ενοικίαση του Καφεστιατορίου το
οποίο ενδιαφέρεται.
Οι όροι ενοικίασης είναι:
1. Ενοίκιο. Το ενοίκιο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του
συμβολαίου προς την ΣΕΚ και το
ύψος θα είναι αυτό που θα κατοχυρωθεί με τις προσφορές. Επιπρόσθετα θα καταγράφεται ο μετρητής
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κατά
την έναρξη της ενοικίασης και κατά
τη λήξη θα πληρώνεται το ανάλογο
ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρισμού.
2. Η διάρκεια ενοικίασης θα είναι
για μία περίοδο. Θα αρχίζει από 23
Μαρτίου 2018 και θα λήγει 31
Σεπτεμβρίου 2018. Η ΣΕΚ, θα έχει το
δικαίωμα παράτασης ή / και ανανέωσης για ακόμη ένα (1) χρόνο, εφ’όσον το επιθυμεί ο ενοικιαστής.
3. Τα καφεστιατόρια διαθέτουν τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και σκεύη
για τη λειτουργία τους και ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τα
φυλάσσει και να τα παραδώσει
στην κατάσταση που τα έχει παραλάβει.
4. Ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος να
εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες
άδειες λειτουργίας που προβλέπονται από τις σχετικές Νομοθεσίες.
Θα καταβάλλει επίσης όλους τους
Κυβερνητικούς ή Δημοτικούς φόρους
ή οποιαδήποτε άλλα τέλη που
πηγάζουν από τη χρήση του καφε-

στιατορίου.
5. Το καφεστιατόριο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον
ενοικιαστή για πλήρη, άμεση και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
μελών της ΣΕΚ και των οικογενειών
τους ή και όσον βρίσκονται στα εξοχικά διαμερίσματα, με την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού
υπαλλήλων για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών. Ο ενοικιαστής
δεν θα έχει το δικαίωμα υπενοικίασης ή παραχώρησης άδειας χρησιμοποίησης του σε τρίτο πρόσωπο.
6. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού που θα εργοδοτεί ο ενοικιαστής, δεν μπορεί να είναι υποδεέστεροι από τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης του κλάδου.
7. Το προσωπικό που θα εργοδοτείται στο καφεστιατόριο θα είναι
οργανωμένο στη δύναμη της ΣΕΚ και
ο εργοδότης θα αναλαμβάνει να
αποκόπτει και να συνεισφέρει τις
αναγκαίες εισφορές που πηγάζουν
από την οργάνωση του προσωπικού
στη Συντεχνία (συνδρομή και ιατρείο
με βάση τη σύμβαση του κλάδου που
υπάγονται).
8. Ο ενοικιαστής θα πρέπει να διατηρεί ανοικτό και σε λειτουργία το
καφεστιατόριο όλες τις μέρες από
Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι από τις 8.00
π.μ. μέχρι και τις 11 μ.μ.
9. Ο ενοικιαστής θα διατηρεί το
καφεστιατόριο και τα σχετικά σκεύη
και προμήθειες που βρίσκονται
μέσα σε αυτό σε καθαρή και υγιεινή
κατάσταση και να διατηρεί τον εξοπλισμό σε άριστη και λειτουργήσιμη
κατάσταση. Επίσης θα μεριμνά
όπως το προσωπικό του καφεστιατορίου ντύνεται με επαγγελματική
στολή, είναι καθαρό και ακέραιου
χαρακτήρα και κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να του επιτρέπουν να εργάζεται σε χώρους
ετοιμασίας και σερβιρίσματος
φαγητών ή ποτών σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.
10. Κατά τη διάρκεια της παρούσας
ενοικίασης του καφεστιατορίου, ο
ενοικιαστής θα επιτρέπει σε μέλη
του Συμβουλίου του Οργανισμού και
αξιωματούχους της ΣΕΚ να το επιθεωρήσουν κατά τις εργάσιμες
ώρες.
11. Κατά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να

παραδώσει το καφεστιατόριο και
τον εξοπλισμό του, στη κατάσταση
που το παρέλαβε εξαιρουμένης
οποιασδήποτε φυσικής φθοράς.
12. Οι τιμές των προϊόντων και των
φαγητών που θα διατίθενται, θα
είναι συμφωνημένες με την ΣΕΚ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
θα πρέπει να είναι αναρτημένες σε
περίοπτο χώρο έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη της ΣΕΚ και οι φιλοξενούμενοι να γνωρίζουν εκ’ των προτέρων. Σε περίπτωση εμπλουτισμού
των προϊόντων με άλλα είδη, ο
καθορισμός των τιμών τους, καθώς
και τυχόν αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου, θα γίνεται μόνο κατόπιν
συνεννόησης του ενοικιαστή με τον
ιδιοκτήτη.
13. Στα συγκροτήματα εφαρμόζεται
ωράριο κοινής ησυχίας με σχετική
εγκύκλιο της ΣΕΚ, το οποίο ο κάθε
ενοικιαστής οφείλει να εφαρμόζει
πλήρως.
14. Ο ιδιοκτήτης δικαιούται να τερματίσει αυτόματα το παρόν συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, αν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται όροι
του ή αν ο ενοικιαστής δεν συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε οδηγίες
και υποδείξεις του ιδιοκτήτη, για
θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του καφεστιατορίου και την
εξυπηρέτηση των μελών της ΣΕΚ.
Η ΣΕΚ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί
την υψηλότερη προσφορά, ενώ
άτομα που είναι ή ήταν προηγουμένως μέλη της ΣΕΚ θα έχουν πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις ή τα άτομα που θα
ενδιαφερθούν δεν επιτρέπεται να
απασχολούν πρόσωπα τα οποία
βρίσκονται παράνομα στη Κυπριακή
Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν
κατέχουν τη νενομισμένη άδεια
απασχόλησης όπως προνοείται
από την σχετική Νομοθεσία.
Οι προσφορές, έντυπο της οποίας
επισυνάπτεται, θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Γενικό Ταμία της
ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που
βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της
ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

Αριθμός Προσφοράς 3

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής
Μελών (ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές
για αγορά χημικών φαρμάκων που αφορούν τον
καθαρισμό και την φροντίδα των κολυμβητικών
δεξαμενών που διαθέτει στις εξοχικές κατοικίες
της ΣΕΚ στο Παραλίμνι (2 συγκροτήματα), στο
Πισσούρι, στην Πάφο, στον Αμίαντο και στα Καννάβια για τα έτη 2018 και 2019.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές
που προτείνουν και την ποσότητα της κάθε
συσκευασίας (πχ 200g, 25Kg) για τα πιο κάτω
προϊόντα ή προϊόντα παρόμοια με τη ζητούμενη
προσφορά όπως φαίνονται πιο κάτω:
1. Sodium Di-Chlor (Drichloroisocyanurate Acid
with available chlorine 60%)
2. Maxi
Tablets
(Trichloroisocynurate
chlorine 90%)

Slow
Dissolving
Acid with available

3. Triple Action Tablets (Trichloroisocynurate Acid
with available chlorine 90%, includes algicide &
Flocculant)
4. Calcium Hypo Granules 70% (fasting Chlorine
ideal for superchlorination)
5. Dry Acid (Sodium Bisulphate) ph minus
6. Algicide CTX – 500
7. Hth Blackal (ideal for black and visible algae)
8. Flocculant CTX 41
9. Gold N Clear
10. Oxy Shoch 25
11. DPD No1
Η ΣΕΚ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά, ενώ επιχειρήσεις με οργανωμένο
προσωπικό στη ΣΕΚ θα έχουν πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις ή τα άτομα που θα ενδιαφερθούν
δεν επιτρέπεται να απασχολούν πρόσωπα τα
οποία βρίσκονται παράνομα στη Κυπριακή
Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη
νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την σχετική Νομοθεσία.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς
τον Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα και να
αποσταλούν / κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ
στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018
Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16
Μαρτίου 2018.
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5

Προκήρυξη Προσφορών
Χημική ανάλυση νερού στις πισίνες, τρεχούμενου
πόσιμου νερού και Ντεποζίτων των εξοχικών κατοικιών

Προσφορά για Καταπολέμηση
εντόμων και τρωκτικών με τη μέθοδο υγρού
ψεκασμού

Αριθμός Προσφοράς 5

Αριθμός Προσφοράς 4

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών (ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ,
δέχεται προσφορές για διεξαγωγή εργασιών, με στόχο την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού στις
εξοχικές κατοικίες της ΣΕΚ στο Παραλίμνι (2 συγκροτήματα), στο
Πισσούρι, στην Πάφο, στον Αμίαντο και στα Καννάβια για τα έτη
2018 και 2019.
Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται είναι οι ακόλουθες:
- Υγρός ψεκασμός σε όλες τις αποχετεύσεις και στο αποχετευτικό
σύστημα (γούρνες, νιπτήρες, τουαλέτες κλπ).
- Τοποθέτηση εντός των διαμερισμάτων εξειδικευμένο ζελέ για την
καταπολέμηση των κατσαρίδων, το οποίο να έχει μεγάλη διάρκεια
και υπολειμματικότητα.

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής
Μελών (ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές
από διαπιστευμένα εργαστήρια, για διεξαγωγή εργαστηριακής ανάλυσης του νερού των
κολυμβητικών δεξαμενών της ΣΕΚ που διαθέτει στις εξοχικές κατοικίες στο Παραλίμνι (2
συγκροτήματα), στο Πισσούρι, στην Πάφο,
στον Αμίαντο και στα Καννάβια.
Η ανάλυση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται κάθε εβδομάδα κατά τους
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μικροβιολογικές παραμέτρους:
1. E. Coli

- Ψεκασμός στους εξωτερικούς χώρους, στους χώρους των σκουπιδιών και των κοινόχρηστων χώρων.

2. STAPHYLOCOCCUS spp

- Αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που χρειάζεται των τρωκτικών.

4. TBC στους 37 βαθμούς κελσίου

- Υποκαπνισμός σε όλα τα διαμερίσματα.

Επιπρόσθετα, στα συγκροτήματα Αμιάντου
και Κανναβιών θα γίνεται ανάλυση του νερού
των κεντρικών ντεποζίτων πόσιμου νερού μια
φορά τον μήνα καθόλη την διάρκεια λειτουργίας των χώρων, η οποία θα περιλαμβάνει τις
ακόλουθες μικροβιολογικές παραμέτρους:

- Παγίδες για ποντίκια – επιθεώρηση και αλλαγή ταμπλέττων (Ratak
gold).
Οι προσφοριοδότες θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους
τα υλικά που θα χρησιμοποιούν και τις προδιαγραφές τους.
Σημειώνεται πως μπορούν να γίνουν αποδεκτές και προσφορές
μεμονωμένα για κάθε συγκρότημα ξεχωριστά.
Η ΣΕΚ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά, ενώ
επιχειρήσεις με οργανωμένο προσωπικό στη ΣΕΚ θα έχουν πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις ή τα άτομα που θα ενδιαφερθούν δεν επιτρέπεται να
απασχολούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στη Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενομισμένη άδεια
απασχόλησης όπως προνοείται από την σχετική Νομοθεσία.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Γενικό Ταμία
της ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο
κιβώτιο
προσφορών
που βρίσκεται στα
κεντρικά γραφεία της
ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος το
αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 16 Μαρτίου
2018.

3. TOTAL COLIFORMS

1. E. Coli
2. Εντερόκοκκους
3. Pseudomonas aeroginosa
4. Αριθμός αποικιών στους 22 βαθμούς κελσίου

σφοροδότης θα πρέπει να ειδοποιεί τον υπεύθυνο κάθε συγκροτήματος τουλάχιστον δύο
μέρες πριν από την επιτόπια επίσκεψη που θα
πραγματοποιείται για σκοπούς λήψης των
δειγμάτων νερού.
Σημειώνεται πως μπορούν να γίνουν αποδεκτές και προσφορές μεμονωμένα για κάθε
συγκρότημα ξεχωριστά.
Η ΣΕΚ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά, ενώ επιχειρήσεις με οργανωμένο προσωπικό στη ΣΕΚ θα έχουν πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις ή τα άτομα που θα ενδιαφερθούν δεν επιτρέπεται να απασχολούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στη
Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν
κατέχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης
όπως προνοείται από την σχετική Νομοθεσία.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται
προς τον Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, κ. Σάββα
Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο
κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα
κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου
2018. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το πιστοποιητικό της διαπίστευσης
του εργαστηρίου.

5. Αριθμός αποικιών στους 37 βαθμούς κελσίου
Στη περίπτωση που στα πιο πάνω συγκροτήματα, η ανάλυση θα γίνεται στο νερό που
προέρχεται απ΄ευθείας από τη δημόσια υδατοπρομήθεια, τότε η ανάλυση θα γίνεται μια
φορά φορά στην αρχή του χρόνου και θα
περιλαμβάνει τις ακόλουθες μικροβιολογικές
παραμέτρους:
1. E. Coli
2. Εντερόκοκκους
Όλα τα δείγματα νερού θα πρέπει να λαμβάνονται επί τόπου από προσοντούχο προσωπικό του χημείου. Νοείται ότι ο επιτυχόν προ-

Προσφορά για Πλύσιμο λινών
Αριθμός Προσφοράς 2

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών (ΟΒΠΖΜ) ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για το πλύσιμο λινών για τις ανάγκες των εξοχικών της κατοικιών των δύο συγκροτημάτων στο
Παραλίμνι, στο Πισσούρι, στην Πάφο στον Αμίαντο και στα Καννάβια για τα έτη 2018 και 2019.

Ενδεικτικά, αναγράφονται πιο κάτω οι ποσότητες των ειδών σε ετήσια βάση:

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές που προτείνουν
για το πλύσιμο των πιο κάτω τύπων λινών καθώς επίσης και το
χρόνο παράδοσης (επιστροφής) τους, πίσω στα συγκροτήματα.

3. Μαξιλαροθήκες 50-50 poly-cotton 50 X 70 CM

3500

8500

2600

6000

2200

4. Χαλάκια Μπάνιου 750gr 50 X 80 CM

1200

1800

700

1500

800

Σημειώνεται πως μπορούν να γίνουν αποδεκτές και προσφορές
μεμονωμένα για κάθε συγκρότημα ξεχωριστά.
Η ΣΕΚ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά,
ενώ επιχειρήσεις με οργανωμένο προσωπικό στη ΣΕΚ θα έχουν
πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις ή τα άτομα που θα ενδιαφερθούν δεν επιτρέπεται
να απασχολούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στη
Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την σχετική
Νομοθεσία.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ
1. Σεντόνια διπλά 50-50 poly-cotton 240 Χ 280 CM

6000

2. Σεντόνιαμονά 50-50 poly-cotton 130 X 280 CM

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΟΕΚΔΥ ΠΑΦΟΣ
3000

4000

8000

3000

4500

6500

5. Προστατευτικό κρεβατιού PU με 4 λάστιχα
6. Πετσέτα μπάνιου
7. Πετσέτα προσώπου
8. Κουρτίνες μπάνιου
9. Κουβέρτες διπλού κρεβατιού

Από 30 μέχρι 100 τεμάχια για κάθε συγκρότημα

10. Κουβέρτες μονού κρεβατιού
11. Quilt διπλού κρεβατιού
12. Quilt μονού κρεβατιού
13. Τραπεζομάντηλα

Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Γενικό Ταμία
της ΣΕΚ, κ. Σάββα Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου
11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

ERG_6-6_inn_8 & 9 2/27/18 11:20 AM Page 1

6
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ΚΥΠΡΟΣ 2017

Διεθνής οικονομία

Αυξήθηκε ο αριθμός
των αλλοδαπών και
Ευρωπαίων εργαζομένων

Ανοίγει περαιτέρω η ψαλίδα της ανισότητας
στην κατανομή του πλούτου

Α

υξήθηκε κατά 2354 άτομα ο αριθμός των εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες [εκτός
Ευρωπαικής Ένωσης] την περασμένη χρονιά σε
σχέση με το 2016.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 2017 [γ τρίμηνο] οι αλλοδαποί εργαζόμενοι
στην Κύπρο ήταν 28338 σε σχέση με 25984 στο τέλος
του 2016.
Σε παρόμοιο μοτίβο κινήθηκε και η εργοδότηση Κοινοτικών οι οποίοι πέρυσι ήταν 46245 ενώ το 2016
έφθασαν στους 44489
Σε σύγκριση με την περίοδο 2010 -14 όπου παρατηρήθηκε έξαρση στην εργοδότηση αλλοδαπών, το
2017 όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα
σημειώθηκε σημαντική ύφεση και ο αριθμός επανήλθε στα επίπεδα του 2008.
Μείωση κατά την περίοδο της κρίσης σημειώθηκε και
στην εργοδότηση Κοινοτικών, δηλαδή υπηκόων της
Ευρωπαικής Ένωσης κυρίως στην τετραετία 201114

Όσον αφορά στην εγγεγραμμένη ανεργία το 2008
ήταν στο
3.65%,
• Κατά την περίοδο
κορυφώθηκε το 2016
της οικονομικής κρίσης η στο 16% ενώ πέρυσι
εργοδότηση αλλοδαπών έπεσε στο 8%. Διαπιστώνεται ότι σιγάκαι Κοινοτικών στην
σιγά η απασχόληση
Κύπρο παρουσίασε
ενισχύεται και εάν
σημαντική μείωση
συνεχισθεί η οικονομική ανάπτυξη που
• Ο ανεργιακός δείκτης
εκδηλώθηκε δειλά –
εξακολουθεί να σημειώ- δειλά πριν από δύο
νει καθοδική πορεία
χρόνια , σύντομα θα
και από 16% το 2014,
φθάσει στα γνώριμα
επίπεδα της περιόδου
έφθασε πέρυσι στο 8%
πρίν από την οικονομική κρίση, δηλαδή σε
συνθήκες πλήρους απασχόλησης. [δηλαδή ανεργιακός δείκτης γύρωστο 3% ]
Πίνακας Α’: Απασχόληση κατά υπηκοότητα:-

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΥΠΡΙΟΙ

382852
382919
395223
398214
385227
365078
362741
358202
363060
384516

318213
315708
312856
310189
297791
287994
293107
288498
292587
309933

ΥΠΗΚΟΟΙ Ε.Ε.

34935
38719
47907
51657
53286
43576
37372
39711
44489
46245

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

29703
28492
34460
36368
34150
33508
32262
29993
25984
28338

γ’ τρίμηνο

Πίνακας Β’: Εγγεγραμμένη ανεργία:ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

%

2008

11541 άτομα

3,65

2009

17505 άτομα

5,29

2010

22842 άτομα

6,18

2011

28276 άτομα

7,85

2012

36362 άτομα

11,80

2013

47765 άτομα

15,88

2014

47197 άτομα

16

2015

43159 άτομα

10,75

2016

38593 άτομα

9,60

2017

33681 άτομα

8,05

Σημ.: Το ποσοστό είναι των εγγεγραμμένων ανέργων.
Με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, (η οποία καταγράφει ανεργία διαρκείας μέχρι και τέσσερα χρόνια),
η ανεργία το 2015, 2016 και 2017 ήταν 14,9%, 13%
και 11% αντίστοιχα, ενώ για το 2018 εκτιμάται ότι θα
είναι γύρω στο 9%.

Α

νοίγει η ψαλίδα της ανισότητας στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου παγκοσμίως. Ο
πλούτος ολοένα και περισσότερο
μαζεύεται στα χέρια των ολίγων
προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα σε όλες τις χώρες με σοβαρά
ρήγματα στην κοινωνική συνοχή.
Η φορολόγηση του πλούτου, και
ειδικότερα του μεγάλου πλούτου,
θα μπορούσε να αποτελέσει εξισορροπητικό παράγοντα, πλην
όμως παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Σε αυτήν τη διαπίστωση
καταλήγουν σε σχετική έκθεσή τους
οι Τζέιμς Μπράμπι και Μάικλ Κιν,
συνεργάτες του Διεθνούς νομισματικου Ταμείου, ΔΝΤ, που προτείνουν στις αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν ειδικές μονάδες στο
πλαίσιο των φορολογικών αρχών,
να καταβάλουν επιστάμενες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη
φορολόγηση του μεγάλου πλούτου,
να επανασχεδιάσουν τη φορολογική νομοθεσία, αλλά και να συνεργαστούν με τους διαχειριστές
κεφαλαίων.
Όπως επισημαίνουν οι δύο διαπρεπείς οικονομολόγοι, περίπου
το 8% του πλούτου των νοικοκυριών ανά τον κόσμο, ή αλλιώς το
10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ουσιαστικά δεν φορολογείται, διότι βρίσκεται σε χώρες με χαμηλή φορολογία και συχνά σε φορολογικούς
παραδείσους. Τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι σαφώς χειρότερα
στον αναπτυσσόμενο κόσμο,
καθώς οι ίδιες έρευνες φέρουν τον
πλούτο των χωρών της Λατινικής
Αμερικής να βρίσκεται σε ποσοστό
22% στο εξωτερικό. Στις χώρες της
Αφρικής, άλλωστε, το αντίστοιχο
ποσοστό έχει εκτιναχθεί στο 30%.
Οι δύο συνεργάτες του ΔΝΤ
υπενθυμίζουν ότι ο Γάλλος
οικονομολόγος Τομά Πικετί
έχει προτείνει να επιβληθεί
παγκοσμίως ενιαίος φόρος
2% στον μεγάλο πλούτο, αλλά
ελάχιστοι φόροι αυτού του
είδους εφαρμόζονται τελικά.
Η εικόνα είναι ενιαία τόσο
στις αναπτυσσόμενες όσο και
στις ανεπτυγμένες χώρες. Οι
δύο οικονομολόγοι παραθέτουν στοιχεία του ΟΟΣΑ που
δείχνουν ότι από το 1985 έως
το 2007 μειώθηκε ο αριθμός
των χωρών που φορολογούν
τον μεγάλο πλούτο, από 12
σε μόλις 4.
Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η Ινδία, η οποία αφαίρεσε από τον πρόσφατο προϋπολογισμό της τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
Οπως τονίζουν οι Μπράμπι
και Κιν, είναι κοινό μυστικό
ότι η φορολογική νομοθεσία
αποτελεί συχνά αντικείμενο
πιέσεων από ομάδες συμφερόντων που κατορθώνουν να
διασφαλίσουν
διαφόρων
ειδών εξαιρέσεις και απαλ-

λαγές για το πλουσιότερο τμήμα
του πληθυσμού. Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι οι πλούσιοι έχουν
επιδείξει εξαιρετική ικανότητα να
ελίσσονται και να φοροδιαφεύγουν. Το ερώτημα πώς η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου μπορεί
να περιορίσει την ανισότητα στην
κατανομή του πλούτου απασχόλησε το ετήσιο συνέδριο του ΔΝΤ και
της Παγκόσμιας Τράπεζας τον
Οκτώβριο. Το ΔΝΤ, πάντως καλεί
τις φορολογικές αρχές να στελεχώσουν ειδικές μονάδες που θα
επικεντρωθούν στη φορολογία του
μεγάλου πλούτου και όταν χρειάζεται θα καταφεύγουν σε πειθαρχικά μέσα.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν πόσο

σίας, αν και παραδέχονται ότι
συχνά δεν κατορθώνει να αγγίξει
τους ζάπλουτους. Επισημαίνουν,
επιπλέον, ότι οι διαχειριστές
κεφαλαίων σε πολλές περιπτώσεις
μεσολαβούν για να διευκολύνουν
τους πελάτες τους να κρύψουν τον
πλούτο τους, αλλά επίσης ενδιαφέρονται και για τη φήμη τους. Ως
εκ τούτου, προτείνουν στις αρμόδιες αρχές να επιδιώξουν τη
συνεργασία μαζί τους, καθιστώντας τους ακόμη και πληροφοριοδότες τους όταν χρειάζεται έναντι
χρηματικού τιμήματος.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι δύο
προαναφερθέντες οικονομολόγοι
στη διαφάνεια και στην καλή
συνεργασία μεταξύ χωρών. Οπως

√ Περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ουσιαστικά
δεν φορολογείται, καθώς βρίσκεται σε χώρες με χαμηλή
φορολογία ή και σε φορολογικούς παραδείσους.
√ Παρά τις προσπάθειες για επιβολή ειδικού φόρου
στον παγκόσμιο πλούτο, οι κροίσοι έχουν επιδείξει εξαιρετική
ικανότητα να ελίσσονται και να φοροδιαφεύγουν
καθοριστικός μπορεί να είναι ο
σχεδιασμός της φορολόγησης του
πλούτου. Τονίζουν ότι δεν είναι
αναγκαίος ο ετήσιος φόρος στον
πλούτο όταν φορολογείται δεόντως το εισόδημα που παράγει,
καθώς και η μεταβίβασή του από
τη μια γενιά στην άλλη. Εφιστούν,
άλλωστε, την προσοχή των Αρχών
στο πόσο σημαντικό είναι να
φορολογούνται με διαφορετικό
τρόπο τα διαφορετικά είδη πλούτου. Αναφέρουν ως χρήσιμο εργαλείο για τη φορολόγηση του πλούτου τον φόρο ακίνητης περιου-

τονίζουν, έχει δρομολογηθεί η
συνεργασία μεταξύ χωρών και
αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο για
τον εντοπισμό εισοδημάτων και
περιουσιακών στοιχείων που αποκρύπτουν οι κάτοχοί τους. Επικροτούν τις πρωτοβουλίες που έχουν
ληφθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο G20. Εκφράζουν την εκτίμηση
ότι μπορούν πράγματι οι πρωτοβουλίες αυτές να αποτελέσουν τον
καθοριστικό παράγοντα που θα
διευκολύνει τη φορολογία των
πλουσίων, αδιακρίτως του τόπου
όπου βρίσκεται ο πλούτος τους.
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Γρηγόρης Αυξεντίου - ο Σταυραετός του Μαχαιρά

O ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ
ΟΣΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σ

ήμερα που η μαρτυρική Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τις
ορδές του βάρβαρου κατακτητή, και η
Ελλάδα ασφυκτιά στα οικονομικά Μνημόνια και στις εθνομηδενιστικές πολιτικές των ηγετών της, το βλέμμα μας
στρέφεται στα όρη του Μαχαιρά για να
αναβαπτισθεί στην κολυμβήθρα του
σώματος και του αίματος του Γρηγόρη
Αυξεντίου. Εκεί που στις 3 Μαρτίου του
1957 ο σταυραετός του Μαχαιρά, ο
Ζήδρος μας, ο Καπετάνιος μας, ο Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γρηγόρης Αυξεντίου,
πρότασσε στους στυγνούς αποικιοκράτες και στους χιλιάδες Βρετανούς στρα-

του οικισμού του Νέου Κατραμίου,
συγκινημένοι από τη θυσία του, ζήτησαν από την Ελληνική Πολιτεία την
αλλαγή του ονόματος του οικισμού
τους, τον οποίο ονόμασαν Αυξέντιο το
1960 προς τιμήν του. Το 2000 έγινε
αδελφοποίηση του Δήμου Βιστωνίδας
και του Δήμου Λύσης κι εγκαινιάσθηκε η
προτομή του Γρηγόρη στο ηρώο του
οικισμού. Το 2008, ο Δήμος Βιστωνίδας
και ο Σύλλογος Κυπρίων Ξάνθης, ίδρυσαν το "Κέντρο Ανάδειξης της Λαογραφικής και Ιστορικής Ενότητας ΘράκηςΚύπρου ¨Γρηγόρης Αυξεντίου"¨, με την
απόλυτη στήριξη του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 του
υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

7

14 Ελληνικές επιγραφές στο εξωτερικό
που μας κάνουν περήφανους
• Αφιέρωμα στην 9η Φεβρουαρίου που καθιερώθηκε φέτος
ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Τελευταίο μέρος
1. Το έμβλημα της 300ης σειράς των
«βατραχιών» της Αμερικής (US NAVY
SEALS), είναι, όπως βλέπετε στην εικόνα
Ελληνικό
2. Στο πανεπιστήμιο του Τέξας υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα αποφθεγματα του Δημόκριτου: «…. βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἢ
τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσθαι…»,
(προτιμούσε να βρει μία ερμηνεία »για
ένα φαινόμενο», παρά να γίνει δικό του

9. Επιγραφή στην γέφυρα «Eiserner
Steg» της Φρανκφούρτης, Γερμανία.
«ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ’
ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ».
«Ταξιδεύοντας σε ξένες θάλασσες με
ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες».
10. Πανεπιστήμιο «Yale» στις ΗΠΑ.
Φράση από την «Πολιτεία» του Πλάτωνος: «Λαμπάδια ἔχοντες διαδώσουσιν
ἀλλήλοις». (Οι φέροντες τις δάδες τις
μεταλαμπαδεύουν ο ένας στον άλλον).
11. Πανεπιστήμιο της Μάλτας : «Προπύλαιον της τιμής η μάθησις».

το βασίλειο της Περσίας).

6Ι χρόνια από την ηρωική θυσία του, στις 3 Μαρτίου 1957 στο κρησφύγετο του
στον Μαχαιρά, υπενθυμίζει το χρέος μας έναντι της τουρκοκρατούμενης Κύπρου
και του καθημαγμένου Ελληνισμού
τιώτες που μετά από προδοσία περικύκλωσαν το κρησφύγετο του, το σύγχρονο "Μολών λαβέ". Εμφορούμενος από τα
ακατάλυτα ιδανικά της γενναιοψυχίας
και της φιλοπατρίας του ένδοξου βασιλιά Λεωνίδα της Αρχαίας Σπάρτης, ο εκ
Λύσης Κύπρου ορμώμενος έφεδρος
αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού,
αφουγκράσθηκε τον παλμό των αγωνιζομένων για ελευθερία Κυπρίων, σπεύδοντας με αγαλλίαση στο πεδίο του
αγώνα. Σύντομα οι σπάνιες αρετές του
σμιλεύθηκαν με τις σπουδαίες στρατιωτικές του γνώσεις αναδεικνύοντας
τον σε υπαρχηγό της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, της θρυλικής
ΕΟΚΑ. Αρνούμενος να παραδοθεί στους
Βρετανούς, βροντοφώναξε το ΜΟΛΩΝ
ΛΑΒΕ κι αμέσως έγινε παρανάλωμα του
πυρός μέσα στο κρησφύγετο του το
οποίο τα Βρετανικά ελικόπτερα της
ντροπής περιέλουσαν με βενζίνη βάζοντας φωτιά με εμπρηστικές χειροβομβίδες. Μόλις μαθεύτηκε το μαύρο
μαντάτο η πίστη των συναγωνιστων
του στο Δίκαιο του αγώνα για αποτίναξη του δυνάστη χαλυβδώθηκε ακόμη
περισσότερο. Ο πόθος για ελευθερία
φούντωσε προσδίδοντας καινούργιους
ορισμούς στη θυσία και την φιλοπατρία. Το όνομα του που έγινε συνώνυμο
με την Ελευθερία, τη λεβεντιά, την αξιοπρέπεια, τη γενναιότητα, γράφτηκε με
χρυσά γράμμα στο πάνθεο της Ελληνικής αθανασίας
Ο Αυξεντίου λατρεύτηκε ως ήρωας και
τιμήθηκε τόσο στην Κύπρο, όσο και την
Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό.
Στην Ξάνθη, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες

της Κύπρου. Πρόκειται για ένα ιερό
χώρο όπου μιλάει ανάγλυφα η ιστορία
του Γρηγόρη και ο προαιώνιος πόθος
του αδούλωτου Κυπριακού Ελληνισμού
για Ένωση με τη Μάνα Ελλάδα. Σε Ιστορικό Μουσείο-Φυλάκιο «Γρηγόριος
Αυξεντίου» μετατράπηκε το φυλάκιο
στο οποίο υπηρετούσε ο Γρηγόριος
Αυξεντίου, στο Ποντιακό χωριό Ακρίτας
Κιλκίς το οποίο εγκαινιάστηκε την
Κυριακή 3 Απριλίου 2016 από τον
υπουργό άμυνας της Κύπρου, τον
αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού
στην παρουσία των δημάρχων Λύσης
και Κιλκίς και σύσσωμων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.

ΥΜΝΟΙ
Η θυσία υποχρέωσε, ακόμη
τους
εχθρούς, να εξυμνούν τον ηρωισμό του
παλικαριού. Πέντε μόνο μέρες μετά το
ολοκαύτωμα του, στην «Tρίμπιουν» του
Λονδίνου (8 Mάρτη 1957) δημοσιεύτηκε
η Mπαλάντα στο Γρηγόρη Aυξεντίου,
Παρατίθενται σε μετάφραση, τα δύο
τελευταία πεντάστοιχα:
Tότ’ ήρθ’ ο Kυβερνήτης να τους πει,
πόσο πολέμησαν όλοι αντρειωμένα
και στο σύνταγμα δώσαν νέα τιμή,
γιατί οι εξήντα σκότωσαν τον ένα!
Mα σαν μιλά αδελφός στον αδελφό
κι ο πατέρας στο γιο του λόγο κάνει,
στην αθάνατη μνήμη του λαού:
ο νιος Γρηγόρης, ποτέ δεν θα πεθάνει.
Ναι, στη συνείδηση του λαού δεν πέθανε ο Γρηγόρης. Μετενσαρκώθηκε σε
θρύλο που καθοδηγεί τα βήματα των
ανυπότακτων Ελλήνων της Κύπρου για
ελευθερία κι εθνική δικαίωση.

3. Στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας,
στις όχθες του ποταμού Έλβα, υπάρχει
παλαιός πύργος, του έτους 1431, στον
οποιο αναγράφεται η φράση: »Άριστον
μεν ύδωρ» (Το νερό είναι το καλύτερο
αγαθό).

12. Ιαπωνία! – «Εφιλοσοφούμεν ελληνικώς». Η επιγραφή αυτή, δίκην επιτυμβίου στήλης, βρίσκεται στον τάφο
του ιάπωνα καθηγητή και επιτίμου
προέδρου της «Διεθνούς Εταιρείας

4. Η φράση από το κατά Ιωάννη
Ευαγγέλιο» ο λόγος πλήρης χάριτος
και αληθείας», βρίσκεται σε είσοδο του
Πανεπιστημίου του Ιλλινόις.
5. «ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΟΝ» στο «Margaret
Eaton School of Literature» του Τορόντο.
6. Το σύμβολο του Boston College της
Μασσαχουσέτης… «αἰὲν ἀριστεύειν…
καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ
γένος πατέρων αἰσχυνέμεν…» (Ιλιάς Ζ’,
στ. 208).
(Πάντα να αριστεύεις…και να είσαι
ανώτερος από τους άλλους, και να μην
ντροπιάζεις την γενιά των προγόνων
σου…).
7. ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ «Διπλά βλέπουν αυτοί που
γνωρίζουν γράμματα».
Η φωτογραφία απεικονίζει την είσοδο
στο κτίριο της γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Ελληνικής Φιλοσοφίας» «Teruo Suzuki».
13. Χιροσίμα, Ιαπωνία! Στο πάρκο
Ειρήνης της Χιροσίμα, στο κέντρο της
πόλης, που είναι αφιερωμένο στην
μνήμη των θυμάτων της πυρηνικής επίθεσης, υπάρχει η Καμπάνα της Ειρήνης
την οποία οι επισκέπτες μπορούν να
κτυπήσουν, σαν έκκληση για την
παγκόσμια ειρήνη. Πάνω στην καμπάνα
υπάρχει χαραγμένη η ελληνική επιγραφή: «Γνώθι σαυτόν».
14. Διόδια εξω από την Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου προς Κάϊρο. Η αναγραφή της πόλης και στα ελληνικά ήταν
απαίτηση των Δημάρχων για να τιμήσουν τον Μέγα Αλέξανδρο.

8. Στην πρόσοψη του παλαιού Πανεπιστημίου της πόλης Σαλαμάνκα της
Ισπανίας αναγράφεται : «Oἱ βασιλεῖς τῇ
ἐγκυκλοπαιδείᾳ αὐτὴ τοῖς βασιλεῦσι».
(Οι βασιλείς προς το Πανεπιστήμιο και
το Πανεπιστήμιο προς τους βασιλείς).
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ

Προτεραιότητα της ΣΕΚ η περαιτέρω ενίσχυση
της Κοινωνικής Πολιτικής

Α

διαπραγμάτευτος στόχος
της ΣΕΚ είναι η αδιάλειπτη
στήριξη των συνταξιούχων οι
οποίοι συνέβαλαν διαχρονικά
στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης και ισχυρής οικονομίας
την οποία επωφελούνται
σήμερα οι νεότερες γενιές.
Το Τμήμα Συνταξιούχων ΠΕΣΥΣ
ΣΕΚ, διεκδικεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους
συνταξιούχους που βιώσαν
έντονα τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Στο πλαίσιο
της συνεδρίας του γενικού
συμβουλίου του Τμήματος που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο οίκημα της ΣΕΚ συζητήθηκαν μείζονα κοινωνικά ζητήματα και επεξηγήθηκαν θέσεις
της ΣΕΚ σε σχέση με την αναγκαιότητα εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, αλλά
και την επαναξιολόγηση των
χαμηλών συντάξεων τώρα που
η οικονομία άρχισε να εισέρχεται σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Επισημάνθηκε, πως η εφαρμο
γή του ΓΕΣΥ είναι επιβεβλημένη
όσο ποτέ άλλοτε, αφού το υφιστάμενο σύστημα παροχής
ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης δεν μπορεί να καλύψει
ποιοτικά το σύνολο του πληθυσμού. Τονίστηκε δε πως οι
συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται
καθημερινά στις ουρές των
δημόσιων νοσηλευτηρίων για
να εξυπηρετηθούν, ενώ οι
κατάλογοι αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις ολοένα
και μεγαλώνουν, γεγονός που
αποβαίνει σε βάρος του πολύτιμου αγαθού της υγείας. Έγινε
ιδιαίτερη αναφορά στους
χαμηλοσυνταξιούχους
και
τονίστηκε πως το Κίνημα της
ΣΕΚ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στη βελτίωση των χαμηλών
συντάξεων που συντηρούν τη
φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό δημιουργώντας
πολίτες πολλών ταχυτήτων.
Αναφορικά με το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα επισημάνθηκε πως παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται
κατά καιρούς έχει διαφανεί
πως παρά τις όποιες αδυνα-

√ Οι συνταξιούχοι που πρόσφεραν διαχρονικά στην παραγωγική διαδικασία και συνέβαλαν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει
να αισθάνονται πως το κράτος δεν τους παραμελεί
√ Η ΣΕΚ θα παλέψει για επανακαθορισμό της πολιτικής που αφορά το μεγάλο
συνταξιοδοτικό κεφάλαιο

Παρών στη συνεδρία ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ.Μάτσας ο οποίος τόνισε
μεταξύ άλλων πως: για τη ΣΕΚ
αποτελεί προτεραιότητα η
περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής,υπάρχει
ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου
του ΕΕΕ για να αποτρέπονται
κρούσματα εκμετάλευσης,επεξήγησε το ζήτημα της προώθησης της σύνταξης χηρείας η
οποία θα αποκαταστήσει μια
διαχρονική αδικία σε βάρος
των ανδρών ενώ επεσήμανε
την ανάγκη επανακαθορισμού
της πολιτικής που αφορά το
συνταξιοδοτικό έτσι ώστε να
δημιουργηθεί
η ανάλογη
συνεισφορά στο ΤΚΑ ώστε να
αυξηθεί το ύψος της σύνταξης.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
αναφέρθηκε εκτεταμένα και
στην εφαρμογή του ΓεΣΥ στη
βάση των νομοθεσιών που
ψηφίστηκαν ομόφωνα και
τήρηση των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων. Η υλοποίηση της απόφασης για
εφαρμογή ενός μονοασφαλιστικού, καθολικού και αλληλέγγυου Γε.Σ.Υ αποτελεί για τη
ΣΕΚ αδιαπραγμάτευτο στόχο
κατέληξε.

μίες, στηρίζει σημαντικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
που για διάφορους λόγους δεν
είχαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα που θα κάλυπτε τις

βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Το Κίνημα της ΣΕΚ οφείλει
πολλά στην Τρίτη ηλικία και
θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια να βελτιωθεί το

βιοτικό τους επίπεδο συγχαίροντας παράλληλα το Τμήμα
Συνταξιούχων της ΣΕΚ για την
αξιόλογη δράση που επιτελεί.

Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ
Μιχάλης Ρώσσης εξέφρασε
την ευαρέσκεια του για τη στήριξη που προσφέρει η ηγεσία
της ΣΕΚ στο Τμήμα Συνταξιούχων και κάλεσε τους συνταξιούχους να ενισχύσουν ακόμη
περισσότερο με την παρουσία
τους το Τμήμα Συνταξιούχων
το οποίο θα βρίσκεται πάντοτε
στη πρώτη γραμμή για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
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• H πορεία του κατώτατου μισθού στην Κύπρο την περίοδο 2003 – 2016

Ελισσαίος Μιχαήλ

Επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση της Επιθεώρησης
στην αγορά εργασίας σε όλα τα επίπεδα

γ.γ Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ

Τ

η μερίδα του λέοντος στην
παραβίαση της νομοθεσίας
για τον Κατώτατο Μισθό στην
Κύπρο κατέχουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Κατά
την διετία 2016-17 το εν λόγω
Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, έχουν διενεργηθεί
συνολικά 5559 επιθεωρήσεις
που αφορούν στην εφαρμογή
της νομοθεσίας για τον Κατώτατο Μισθό. Ασκήθηκαν 122
ποινικές διώξεις σε παραβάτες
εκ των οποίων οι 99 αφορούσαν ιδιοκτήτες καταστημάτων. Ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ
εξέφρασε την ανησυχία του
γιατί οι εργαζόμενοι σε αρκετές υπεραγορές δεν είναι συνδικαλιστικά
οργανωμένοι,
γεγονός που τους καθιστά πιο
ευάλωτους. Ως Ομοσπονδία
βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για εντοπισμό περιπτώσεων που παραβίασης της
σχετικής
νομοθεσίας
και
καταγγελίας τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
Η πορεία του Κατώτατου
Μισθού στην Κύπρο την περίο-

δο 2003-16 όπως αποτυπώνεται σε σημείωμα του Τμήματος Οικονομικών Μελετών
ΣΕΚ παρατίθεται στη συνέχεια.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΥ 2003-16
Ο κατώτατος μισθός στην
Κύπρο
αναπροσαρμόζεται

Στο διάταγμα που βρίσκεται σε
ισχύ αναφέρεται ότι, ο κατώτατος μισθός καλύπτει πωλητές, γραφείς, νοσηλευτικούς
βοηθούς, βοηθούς παιδοκόμους, βοηθούς βρεφοκόμους,
σχολικούς βοηθούς, φρουρούς,
φροντιστές και καθαριστές.

Όσον αφορά τους φρουρούς
και τους καθαριστές
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η στο διάταγμα του
πορεία του κατώτατου μισθού από το 2012 τονίζονται τα
2008 μέχρι και το 2016
εξής:
Έτος Κατώτατος μισθός Μετά από 6μηνη
«Ο κατώτατος ωριπρόσληψης
υπηρεσία
αίος μισθός που
2008

€743

€789

2009

€791

€840

2010

€835

€887

2011

€855

€909

2012

€870

€924

2013

€870

€924

2014

€870

€924

2015

€870

€924

2016

€870

€924

καταβάλλεται
σε
φρουρό ο οποίος
εργοδοτείται στην
Κύπρο είναι €4.90
ευρώ, ενώ μετά από
έξι μήνες υπηρεσία
αυξάνεται σε €5.20
ευρώ.
Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που
καταβάλλεται
σε

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2016
Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα/Αμμ/στος Πάφος
Καταστήματα

702

1263

356

899

Γραφεία

5

41

7

27

Κλινικές

2

4

Νηπιαγωγεία

40

4

Εταιρείες Φύλαξης

5

1

8

2

41

9

3

1

Σύνολο

790

1321

379

931

Σύνολο Παγκύπρια 3.421
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2017
554

658

288

390

Γραφεία

13

64

19

80

Κλινικές

5

1
4

Νηπιαγωγεία

44
3

Οίκοι Ευγηρίας

2

Σύνολο

621

Σύνολο Παγκύπρια 2.138

μισθός να ανέλθει το 2008 στο
50% του διάμεσου μισθού.
Το 2003 ο κατώτατος μισθός
πρόσληψης ήταν στις £320 και
μετά από 6μηνη συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη αυξάνετο στις £340, ενώ ο διάμεσος
μισθός ήταν στις £774. Ο
μισθός πρόσληψης ήταν μόλις

Επίσης ιδιαίτερα εγγενή προβλήματα στον τομέα ελέγχου και
εντοπισμού παραβατών υπάρχουν και σε αρκετές υπεραγορές
όπου το προσωπικό δεν είναι οργανωμένο στις συντεχνίες.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι στα υπόψιν μας στην προσπάθεια
καθορισμού του προγραμματισμού για πάταξη του φαινομένου
της παραβίασης της νομοθεσίας για
τον κατώτατο μισθό.
2016
2017
ΣΥΝΟΛΟ
Η νομοθεσία που ψηφίσθηκε πρόσφαΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
3421
2138
5559
τα από τη Βουλή για την αδήλωτη
ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ 94 (75 ΚΑΤΑΣ.) 28 (24 ΚΑΤΑΣ.) 122 (99)
εργασία και η επικείμενη ψήφιση των
κανονισμών για εφαρμογή της, θα
αποτελέσουν δυνατό όπλο για άμβλυνση του προβλήματος.

√ Έξαρση του φαινομένου

ΤΑ 9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

παραβίασης της
νομοθεσίας παρατηρείται
εκεί όπου το προσωπικό
δεν είναι οργανωμένο
στις συντεχνίες

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο Κατώτατος Μισθός καλύπτει
εννέα επαγγέλματα:
Πωλητή, γραφέα, νοσηλευτικού βοηθού,
βοηθού παιδοκόμου, βοηθού
βρεφοκόμου,
σχολικού βοηθού φροντιστή,
καθαριστή,
ιδιώτες φύλακες.

στο 41.34% του διαμέσου.
Σήμερα, σε τιμές 2016 ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στο
58.07% του διαμέσου μισθού.
Τώρα όσον αφορά την εκατο-

• Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
με επικεφαλής τον γ.γ. Ελισσαίο Μιχαήλ έκανε
εκστρατεία ενημέρωσης των εργαζομένων
για την ισχύουσα νομοθεσία, ενθαρρύνοντας τους
να καταγγέλουν οποιεσδήποτε παραβιάσεις
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2016
Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα/Αμμ/στος Πάφος
Καταστήματα

40

9

24

Γραφεία

10

1

Κλινικές

1

1

Νηπιαγωγεία

1

1

Εταιρείες Φύλαξης

2

1

Οίκοι Ευγηρίας

1

2
5
4

2

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2017
Λευκωσία

Λεμεσός Λάρνακα/Αμμ/στος Πάφος

Καταστήματα

2

16

5

Γραφεία

1

1

1

Κλινικές
Νηπιαγωγεία

727

2

Λάρνακα/Αμμ/στος Πάφος

Καταστήματα

Εταιρείες Φύλαξης

Με απόφαση του υπουργικού
συμβουλίου που λήφθηκε το
2003, έπρεπε ο κατώτατος

1

Οίκοι Ευγηρίας

Λευκωσία Λεμεσός

ίναι γεγονός ότι παρατηρούνται
φαινόμενα παραβίασης της νομοθεσίας για τον Κατώτατο Μισθό. Τα
συνδικαλιστικά στελέχη της Ομοσπονδίας μας βρίσκονται σε συνεχή
κινητοποίηση για εντοπισμό τέτοιων
κρουσμάτων τα οποία καταγγέλλουμε
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα,
συνεργαζόμαστε με το υπόλοιπο
συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και με το
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με στόχο
τον περιορισμό των φαινομένων και
τιμωρία των παραβατών. Ομολογώ
ότι, πέραν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης όπου εντοπίσθηκαν τα περισσότερα περιστατικά, σοβαρότερο πρόβλημα
παραβίασης της νομοθεσίας υπάρχει στο επάγγελμα του Ιδιώτη
Φύλακα αλλά και σε άλλα που εμπίπτουν στην νομοθεσία για τον
Κατώτατο. Το επάγγελμα του Ιδιώτη Φύλακα επεκτείνεται σε όλο
το 24ωρο και ως εκ τούτου η επιθεώρηση του καθίσταται πιο
δύσκολη σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα που εμπίπτουν στη
σχετική νομοθεσία.

ασκήθηκαν 122 ποινικές διώξεις για παραβίαση της
νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό, εκ των οποίων
οι 99 αφορούσαν καταστήματα λιανικού εμπορίου

Από την 1η Απριλίου 2012
είναι παγοποιημένος και προνοεί μισθό πρόσληψης τα €870
μηνιαίως και μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία στον ίδιο
εργοδότη ανέρχεται στα €924.

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Ε

καθαριστή ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο ανέρχεται σε
€4.55 ευρώ, ενώ μετά από έξι
μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε
€4.84 ευρώ.»

√ Τη διετία 2016-17 σε 5559 επιθεωρήσεις

κάθε Απρίλιο με διάταγμα που
εκδίδει ο εκάστοτε υπουργός
Εργασίας.

316

474

9

Εταιρείες Φύλαξης
Οίκοι Ευγηρίας

1

1

στιαία κατανομή των εργαζομένων με βάση τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, προκύπτει ότι, το 2016 το 16.5%
των εργαζομένων αμειβόταν με
μισθούς μεταξύ 750-999 ευρώ.
Ο κατώτατος μισθός των €870
κυμαίνεται σ’ αυτή την κλίμακα.

Έλεγχος Διατάγματος
Από το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας γίνονται κατά διαστήματα επιθεωρήσεις για εφαρμογή
του διατάγματος για τον
κατώτατο μισθό.
Πιο αναλυτικά το 2016 έγιναν
σε παγκύπρια κλίμακα 3421
επιθεωρήσεις σε υποστατικά
τα οποία εργοδοτούν άτομα τα
οποία καλύπτονται από τον
κατώτατο μισθό. Το 2017 έγιναν 2138 επιθεωρήσεις.
Τόσο ο αριθμός των επιθεωρήσεων όσο και ο αριθμός των
ποινικών διώξεων που έγιναν
κατά επαρχία φαίνονται στους
πίνακες δίπλα:
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα μυστικά των επιτυχημένων
ανθρώπων
Η

συγκέντρωση και οι συγκεκριμένοι στόχοι κρατούν το
«κλειδί» της επιτυχίας και της
ευτυχίας στη ζωή.
Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι
στον πλανήτη είναι και οι πιο
συγκεντρωμένοι.
Δίνουν μεγάλη βαρύτητα και
προσοχή στο παρόν και αυτή
τους η συνήθεια τους κάνει να
παραμένουν εξαιρετικά αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις
τους, να φέρνουν τα πάντα εις
πέρας και να αντιμετωπίζουν
οποιαδήποτε αντιξοότητα με
καλύτερο τρόπο. Οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι έχουν
πολύ απλό τρόπο σκέψης και
δεν κάνουν πολλά πράγματα
μαζί.
Αν θέλετε να τους μοιάσετε
διαβάστε τα πιό κάτω
1. Δεν κουτσομπολεύουν: Οι
εξαιρετικά
συγκεντρωμένοι

δύσκολες, όμως με κάποιο
τρόπο καταφέρνουν να φέρουν
εις πέρας όσα πρέπει να
γίνουν… όταν πρέπει να
γίνουν! Με άλλα λόγια, οι εξαιρετικά συγκεντρωμένοι (και
κατά συνέπεια επιτυχημένοι
άνθρωποι) γνωρίζουν πότε
είναι η καλύτερη ώρα για να
γίνει κάτι… και το κάνουν τότε
και όχι αργότερα.
4. Δεν αποσπάται η προσοχή
τους από περισπασμούς: Οι
συγκεντρωμένοι
άνθρωποι
απομακρύνουν οτιδήποτε μπορεί να τους αποσπάσει την
προσοχή και δε θα τους επιτρέψει να φέρουν εις πέρας το
έργο τους. Είτε πρόκειται για
ενημερώσεις στο λογαριασμό
email τους, είτε πρόκειται για
ειδοποιήσεις
στα
social
media… φροντίζουν να απενεργοποιούν τα πάντα, προ-

ουργικότητά τους και να τους
στοιχίσει πολύτιμο χρόνο, που
θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πολύ πιο δημιουργικά και
αποδοτικά. Ξέρουν πού βρίσκονται τα πάντα και μπορούν
να βρουν ό,τι χρειάζονται,
όταν το χρειάζονται και γρήγορα.
7. Δεν εφευρίσκουν αστείες
δικαιολογίες για να μην
εργαστούν: Γνωρίζουν ότι δε
μπορούν να περιμένουν για
πάντα, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή και οι κατάλληλες
συνθήκες για να κάνουν κάτι.
Άλλωστε, αυτή η στιγμή μπορεί
να μην έρθει ποτέ. Μη λέτε ότι
δεν έχετε αρκετό χρόνο… έχετε
ακριβώς τον ίδιο χρόνο όσο και
οι Sir Richard Branson, Mark
Zuckerberg και ο πρόεδρος
Ομπάμα.
8. Δεν αποφεύγουν το ρίσκο:
Δε φοβούνται να πάρουν
ρίσκο. Γνωρίζουν ότι η ίδια η
ζωή είναι ένα ρίσκο από μόνη
της. Σε κανέναν δεν είναι
εγγυημένο το αύριο. Ρισκάρουν
γιατί γνωρίζουν ότι οι ευκαιρία
μπορεί να μην ξανάρθει.
Η εκ του ασφαλούς συμπεριφορά μπορεί να σας κρατά
ασφαλείς προς το παρόν,
όμως μακροπρόθεσμα
μπορεί να σας βλάψει
περισσότερο.

√ Τι κάνουν και τι αποφεύγουν στη ζωή τους προκειμένου
να πετύχουν αυτό που για πολλούς θεωρείται ακατόρθωτο
άνθρωποι δεν ασχολούνται με
κουτσομπολιά. Έχουν πολύ
καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα και παραγωγικά πράγματα
για να ασχοληθούν στο χρόνο
τους.
2. Δεν κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα: Εστιάζουν
σε ένα πράγμα τη φορά, προκειμένου να αυξήσουν την προσοχή και κατά συνέπεια την
παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους.
Έρευνες έχουν δείξει ότι ο
ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί
να κάνει δύο πολύπλοκες δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερο
κόπο, επειδή διαθέτει δύο
λοβούς και μπορεί να «μοιράσει» ευθύνες και αρμοδιότητες
σε κάθε έναν από αυτούς.
Ωστόσο, η προσθήκη μιας
ακόμη δραστηριότητας μπορεί
να φορτώσει υπερβολικά το
μετωπιαίο φλοιό και να αυξήσει το ενδεχόμενο να κάνετε
περισσότερα λάθη.
3. Δεν αναβάλλουν και δε
χρονοτριβούν: Σίγουρα μπορεί
να αναβάλλουν μια υποχρέωσή
τους για μερικές ώρες, ειδικά
αν είναι δυσάρεστες και

κειμένου τίποτε να μην ξεκλέψει από την παραγωγικότητα
και από τον πολύτιμο χρόνο
τους. Γνωρίζουν ότι οι περισπασμοί μπορούν να χαλάσουν τη συγκέντρωσή τους, να
τους προκαλέσουν στρες και
να εμποδίσουν την επίτευξη
των στόχων τους.
5. Δεν αναζητούν την επιβεβαίωση των άλλων: Δε χρειάζονται την επιβεβαίωση και
αποδοχή κανενός, γιατί γνωρίζουν την αξία τους από μόνοι
τους. Κάνουν τα πράγματα για
τον εαυτό τους και πιστεύουν
πως ό,τι κάνουν θα τους βοηθήσει να προοδεύσουν στη ζωή
τους. Δεν ανησυχούν για τη
γνώμη των άλλων και δε ζουν
για να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τρίτων. Επικεντρώνονται στις υποχρεώσεις τους
και στις δραστηριότητες που
θα προωθήσουν την προσωπική κι επαγγελματική τους εξέλιξη.
6. Δεν αντέχουν την αποδιοργάνωση: Οι συγκεντρωμένοι
άνθρωποι δεν αντέχουν την
αποδιοργάνωση. Γνωρίζουν
ότι μπορεί να τους προκαλέσει
στρες, να μπλοκάρει τη δημι-

9. Δε μένουν στο
παρελθόν: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν
καθορίζονται από αυτά
που έκαναν ή δεν έκαναν στο παρελθόν.
Αποδέχονται αυτό που
είναι, αφήνουν να
φύγει αυτό που υπήρχε
και έχουν πίστη σε
αυτό που μπορεί να
έρθει. Η επιθυμία τους
να πετύχουν είναι πολύ
πιο ισχυρή από το φόβο τους
να αποτύχουν και έτσι μαθαίνουν από τα λάθη τους και
συνεχίζουν να βαδίζουν μπροστά.
10. Δεν ενεργούν απερίσκεπτα: Παίρνουν το χρόνο τους
για να σκεφτούν και ζυγίζουν
τις επιλογές τους προσεκτικά.
Γνωρίζουν πως «ό,τι λάμπει,
δεν είναι χρυσός». Αρκετά
συχνά επιλέγουν απλά να απολαμβάνουν αυτά που κάνουν
και να γιορτάζουν τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους.
Δεν εγκαταλείπουν τα σχέδιά
τους για να περάσουν στο επόμενο. Επιμένουν και παραμένουν προσηλωμένοι στα όνειρά
τους… ό,τι κι αν τους ξημερώνει!
11. Δε μπλέκονται με όσα δεν
τους αφορούν: Δε μπλέκονται
στις δουλειές άλλων, εκτός κι
αν τους το ζητήσουν και είναι
απολύτως απαραίτητο γιατί
επηρεάζονται και οι ίδιοι.
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BΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
• Ο χρυσός 10λογος για να αλλάξει η ζωή σας
για πάντα

Ό

λοι έχουμε προβλήματα μικρά ή μεγάλα,
όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να την
κάνουμε πιο όμορφη. Ιδού η
απλή και χρήσιμη συνταγή
με 10 κινήσεις
1. Αναρωτηθείτε για τα
πάντα. Μην παίρνετε τίποτα ως δεδομένο
2. Να είστε ειλικρινείς. Θα νιώσετε καλύτερα με τον ίδιο σας
τον εαυτό
3. Κάντε διαλογισμό. Θα ενισχυθεί η γνωστική ικανότητα σας,
η συναισθηματική νοημοσύνη και η συνολική αυτοπειθαρχία
σας
4. Να ξυπνάτε νωρίς. Αδράξτε τη μέρα
5. Κάντε κάτι δημιουργικό. Ο φόβος της απόρριψης και της
αποτυχίας είναι ισχυρά αντικίνητρα, αλλά μια δημιουργική διέξοδος μπορεί να κάνει θαύματα στο σώμα και στο μυαλό μας
6. Να μένετε πάντα εντός προϋπολογισμού. Προτιμήστε να
πληρώνετε με μετρητά
7. Ξεκινήστε τον εθελοντισμό. Κάντε ανιδιοτελείς πράξεις
8. Να καταγράφετε το τι τρώτε καθημερινά και το πόσο άσκηση κάνατε
9. Να τρώτε μόνο υγιεινά. Είναι δύσκολο αλλά αξίζει πραγματικά να προσπαθήσετε
10. Εξασκηθείτε στον δημόσιο λόγο. Όσο και αν ακούγεται
τρομακτικό σε κάποιους, θα βοηθήσει να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες.

Αφοσιώνονται αποκλειστικά
στα δικά τους θέματα και προσπαθούν να εστιάσουν στις
δικές τους προτεραιότητες.
12. Δε συγκρίνουν τον εαυτό
τους με άλλους: Είναι χαρούμενοι κι ευχαριστημένοι όπως
είναι. Γνωρίζουν πως αν
συγκρίνουν τον εαυτό τους με
άλλους, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία τους και να
τους κάνει να νιώσουν κατώτεροι, ενώ στην πραγματικότητα
έχουν τις ίδιες ικανότητες για
ανάπτυξη και ανέλιξη στη ζωή
τους όπως όλοι οι άλλοι.
13. Δεν έχουν μη ρεαλιστικές
προσδοκίες: Είναι ρεαλιστές.
Δεν περιμένουν τα πάντα να
κυλούν ομαλά στη ζωή τους,
αλλά φροντίζουν να έχουν
ρεαλιστικές προσδοκίες και
είναι προετοιμασμένοι και για
τα δύσκολα. Γνωρίζουν ότι οι
μη ρεαλιστικές προσδοκίες
μπορεί να οδηγήσουν σε απο-

γοήτευση όταν τα πράγματα
δεν πηγαίνουν όπως πρέπει.
14. Δε λένε «ναι» σε όλα: Οι
επιτυχημένοι άνθρωποι δεν
έχουν ως σκοπό να ευχαριστούν τους πάντες. Δεν νιώθουν την ανάγκη να λένε «ναι»
σε όλους και ξέρουν ότι δε
μπορεί κανείς να ευχαριστεί
τους πάντες… πάντα. Μπορούν και λένε «όχι» όταν κάτι
δεν ταιριάζει με τις αρχές και
τις αξίες τους και δε συμβάλλει
στην επίτευξη των στόχων
τους.
15. Δεν τα παρατάνε: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι κανείς δεν πέτυχε
ποτέ επειδή… τα παράτησε.
Εργάζονται σκληρά και επιμένουν ακόμη κι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο
καλά. Δεν εγκαταλείπουν, αλλά
γίνονται ακόμη πιο δυνατοί
όταν οι άλλοι αρχίζουν να τα
παρατάνε.
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Γ

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επι-

κοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ (σε αντικανονικό
ωράριο εργασίας)
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εστιατόριο στη Λευκωσία ζητούνται
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (πρωινή και απογευματινή)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΖΗ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ AIR CONDITION
- ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να

Ε

ίσαι νέος κι ενδιαφέρεσαι για τα
προγράμματα εργοδότησης, κατάρτισης κι εκπαίδευσης που τρέχουν
στην Κύπρο; Ο Οργανισμός Νεολαίας
Κύπρου υλοποιεί το πρόγραμμα Youth
Guarantee to ACTIVate and Empower
YOUTH in Cyprus: An integrated
communications campaign – “ACTIVE
YOUTH” και όποιες πληροφορίες
ψάχνεις, εδώ θα τις βρεις, συγκεντρωμένα κι αναλυτικά. Χτίσε το Μέλλον
σου! Έχεις την ευκαιρία είτε να συμμετέχεις σε αυτά τα Προγράμματα με
στόχο να βρεις εργασία που να ανταποκρίνεται στην εκπαίδευση, τις
δεξιότητες και την πείρα σου είτε να
αποκτήσεις κατάλληλη εκπαίδευση,
δεξιότητες και πείρα ώστε να βρεις
εργασία άμεσα μέσω μαθητείας,
άσκησης ή συνεχούς επιμόρφωσης.
Το Πρόγραμμα τρέχει στο πλαίσιο
υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Στόχος
του είναι, να αυξηθεί ο αριθμός των
νέων που εγγράφονται στις Δημόσιες
Υπηρεσίες Απασχόλησης, να τους
παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης
ευκαιριών για απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση -εκμεταλλευόμενοι τα
υφιστάμενα σχέδια Youth Guaranteeκαι φυσικά, να μειωθεί η ανεργία στις
νεαρές ηλικίες. Το πρόγραμμα “Active

προσλάβει:
(Λεμεσός)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ELECTRICAL ENGINEER
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST με προϋπηρεσία
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Youth”, μέσα από μια μεγάλη εκστρατεία επικοινωνίας και μέσα από την
εξειδικευμένη
ιστοσελίδα
του
(www.youthguarantee.org.cy), σου δίνει
εύκολα και γρήγορα αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα εργοδότησης κι απασχόλησης που σε αφο-

το Υπουργείο Εργασίας, η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
(ΑνΑΔ), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και
οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς.

ρούν. Η ιστοσελίδα του Προγράμματος
περιέχει κάθε λεπτομέρεια για το
“Active Youth” και παρουσιάζει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία κι απαραίτητα έντυπα που αφορούν όλα τα σχέδια Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης τα οποία προκηρύσσουν

χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με συγ-

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα του Προγράμματος:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- SERVICE ADVISORS (Λάρνακα)
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Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Ανεργίας στους Νέους

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρα-

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνουν Πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, για
την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.

να από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
2. 25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική
κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής
πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στο
ΚΕΚ και στην επιχείρηση/οργανισμό

Ειδικότητα:
• Φροντιστής δικαιούχων φροντίδας
(από δύο προγράμματα σε Λευκωσία
και Λεμεσό και από ένα πρόγραμμα σε
Λάρνακα/Αμμόχωστο και Πάφο)
Σκοπός: Σκοπός των προγραμμάτων
είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους
στην πιο πάνω ειδικότητα, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους
στην απασχόληση.
Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα
στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς
περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά
αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές
Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα
Προγράμματα στην ιστοσελίδα της
ΑνΑΔ στη διεύθυνση: www.anad.org.cy.
Περιγραφή των Προγραμμάτων:
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. 75 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και
πρακτική) κατάρτιση σε πιστοποιημέ-

κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο
της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά (με δημόσιες
ή ιδιωτικές υπηρεσίες) στην διεύθυνση
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, ή μέσω
τηλεομοιότυπου
στον
αριθμό
22428332 μέχρι τα μεσάνυχτα της
Πέμπτης 8 Μαρτίου 2018. Οι αιτήσεις
πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία.
Επιλογή Υποψηφίων για συμμετοχή
στα Προγράμματα:

θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ στους
καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης
ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα,
θα καταβάλλονται εισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας. Η πρακτική κατάρτιση
στην επιχείρηση/οργανισμό δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την
επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα
καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή
από την επιχείρηση/οργανισμό.
Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή
στα Προγράμματα:
Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους
μπορούν να υποβάλλονται από την
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 μέχρι
τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 8 Μαρτίου
2018.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ ή στα Επαρχιακά και
Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ΔΥΑ
από τις 7:30 μέχρι τις 15:00 κατά τις
εργάσιμες ημέρες, ή με απευθείας

Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά
αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές
Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα
Προγράμματα στην ιστοσελίδα της
ΑνΑΔ. Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν
τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για διαπίστωση
κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση
προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και
ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση
τους στο επάγγελμα. Συνεντεύξεις για
επιλογή των υποψηφίων θα γίνουν σε
κάθε επαρχία.
Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν από τα γραφεία της ΑνΑΔ
στη Λευκωσία (Αναβύσσου 2, 2025
Στρόβολος), ή από τα Επαρχιακά και
Τοπικά Γραφεία της ΔΥΑ ή από την
ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Τρίκαλα : Η πρώτη «έξυπνη πόλη» στην Ελλάδα
Ελεύθερο Wi-Fi, ταχύτητες
5G λεωφορεία χωρίς οδηγούς και ποδήλατο ως
βασικό εργαλείο διακίνησης

Ελεύθερη πρόσβαση στο
Ίντερνετ μέσω Wi-Fi σε ολόκληρο τον αστικό ιστό,
τηλεϊατρικές υπηρεσίες για
τους πολίτες τρίτης ηλικίας, λεωφορεία χωρίς
οδηγό, και η διαδικτυακή
πλατφόρμα
e-Dialogos
μέσω της οποίας οι δημότες
έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στη δημόσια
ζωή της πόλης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στα Τρίκαλα τα οποία έχουν
καταφέρει να διακριθούν ως η
πρώτη «έξυπνη πόλη» στην Ελλάδα. Με την τεχνολογία να παίζει
τέτοιο σημαντικό ρόλο στην πόλη,
τα Τρίκαλα γίνονται επίσης η
πρώτη πόλη της Ελλάδας που θα
υποδεχθεί, πιλοτικά, τις απίστευτες ταχύτητες 5G του δικτύου
ίντερνετ.

Μάλιστα το Δ.Σ. Τρικκαίων αναμένεται να εγκρίνει στην συνεδρίασή του την ερχόμενη Πέμπτη
τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Υπουργείο Ψηφιακής

απλή εφαρμογή στο κινητό σας
τηλέφωνό;
Ο Δήμος Τρικκαίων προτάθηκε
από ομάδα διακεκριμένων εταιριών (διεθνούς και εθνικής εμβέλειας) να «φιλοξενήσει» ένα
σημαντικής κλίμακας πιλοτικό
έργο, που διαχέει στους πολίτες
τις υπηρεσίες που αξιοποιούν
εξελιγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Η πόλη των ποδηλάτων
Πολιτικής/Γενική
Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την εγκατάσταση πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη των
Τρικάλων. Πώς θα σας φαινόταν,
λοιπόν, εάν με το πέρασμα μίας
απλής κάρτας σε ένα ειδικό μηχάνημα, μπορούσατε οποιαδήποτε
ώρα της ημέρας, να λάβετε τα
πιστοποιητικά που θέλετε στο
σπίτι σας; Και πώς θα σας φαινόταν αν είχατε τη δυνατότητα να
ενημερωθείτε για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του δήμου με μία

Τα Τρίκαλα αποτελούν επίσης μία
από τις πόλεις της Ελλάδας όπου
το ποδήλατο συγκαταλέγεται σε
ένα από τα κύρια μέσα μετακίνησης. Η μορφολογία του εδάφους,
η ευκολία που παρέχει στις μετακινήσεις (μην ξεχνάμε ότι ένα
μεγάλο μέρος του κέντρου είναι
πεζοδρομημένο), η αγάπη που
έχουν οι Τρικαλινοί στο συγκεκριμένο οικολογικό και οικονομικό
μέσο μετακίνησης, είναι ορισμένα
από τα στοιχεία που έχουν συμβάλει ώστε τα Τρίκαλα να είναι
μία από τις μεγαλύτερες ποδηλατουπόλεις της Ελλάδας.

Δεν πρέπει ποτέ να βγάζετε τα παπούτσια σας στο αεροπλάνο

Μ

ια πρώην αεροσυνοδός αναφέρει ότι είναι επικίνδυνο να
βγάζετε τα παπούτσια σας στο
αεροπλάνο.

δυσκολευτείτε να σωθείτε. Φανταστείτε να καταστρέψετε τα γυμνά
σας πόδια καθώς προχωράτε τον
διάδρομο του αεροπλάνου και να
έχουν πάνω σπασμένα γυαλιά,
σπίθες φλόγας και μεταλλικά
θραύσματα και τον πόνο που θα
νιώσετε».

Γιατί όμως;
«Εκτός από τη δυσάρεστη οσμή
μέσα στην καμπίνα, το να φοράτε
παπούτσια είναι απαραίτητο
κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης
ανάγκης στην πτήση, παρόλο που
αυτό δεν περιλαμβάνεται στις
πληροφορίες ασφάλειας», εξηγεί
η αεροσυνοδός.
«Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης

ανάγκης, τα συντρίμμια και άλλα
σπασμένα κομμάτια του αεροσκάφους, μπορεί να εμποδίσουν
το δρόμο προς την έξοδο κινδύνου
και συνεπώς την έξοδο από το
αεροπλάνο. Αν τα πόδια σας δεν
είναι καλυμμένα σωστά, θα

Κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω
καθυστέρησης, στα οποία μπορεί
να φοράτε τα παπούτσια σας,
μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και
θανάτου, κυρίως σε ένα κλειστό
περιβάλλον.

Η Ευρώπη συζητά να μας «κουρέψει» μια ώρα από το φως της ημέρας

Π

ρακτικά, σημαίνει πως φέτος,
από τις 25/3 μέχρι και τις
28/10, όπου υποτίθεται θα εφαρμοστεί η θερινή και τα ρολόγια θα
δείχνουν μια ώρα μετά την κανονική, αν τελικά εφαρμοστεί το
ψήφισμα που υιοθέτησε την
Πέμπτη (8/2) το Ευρωκοινοβούλιο
υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας, θα νυχτώνει μια ώρα
νωρίτερα από την ώρα που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια -να
θυμίσουμε πως η θερινή ώρα
εφαρμόστηκε από το 1976 και
έπειτα με αφορμή την ενεργειακή/πετρελαϊκή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη, για εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός για τις
ώρες εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Κάποιος θα πει «ναι, αλλά θα
ξημερώνει κιόλας μια ώρα νωρίτερα, οπότε ας εκμεταλλευτούμε
την μία έξτρα πρωινή ώρα». Είναι
όμως το ίδιο; Ή είναι τόσο εύκολο
να το συνηθίσεις ότι θα νυχτώνει
απ’ τις 7 το καλοκαίρι; Η όλη
συζήτηση προκύπτει μετά που το

Ευρωκοινοβούλιο
υιοθέτησε
ψήφισμα υπέρ της κατάργησης
της αλλαγής ώρας, κάτι που
συνεπάγεται πως η συνήθεια της
αλλαγής της ώρας δύο φορές το
χρόνο είναι πολύ πιθανό να σταματήσει. Το επιχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά στο
ότι, η θερινή ώρα πλήττει, εκτός
της ανθρώπινης υγείας, τη γεωργία, αλλά και την οδική ασφάλεια. «Αν, λοιπόν, αποφασίσουμε
ποτέ να καταργήσουμε την αλλαγή της ώρας, αυτό πρέπει να γίνει
μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
συντονισμένο και ενιαίο τρόπο»,
δήλωσε η επίτροπος Μεταφορών
Βιολέτα Μπουλτς, η οποία παρέστη στην Ολομέλεια του ΕΚ στο
Στρασβούργο. Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Καρίμα
Ντελί, η οποία είναι πρόεδρος της
επιτροπής Μεταφορών του ΕΚ,
επεσήμανε ότι «η έλλειψη ύπνου
που επιφέρει η αλλαγή της ώρας
προκαλεί προβλήματα στην οδική
ασφάλεια. Είναι η αιτία για μεγάλο αριθμό ατυχημάτων για τους

πιο ευάλωτους και εννοώ τους
πεζούς και τους ποδηλάτες».
Το ψήφισμα, το οποίο υιοθετήθηκε με 384 ψήφους υπέρ, 153 κατά
και 12 αποχές, επιτρέπει στην
Κομισιόν να αξιολογήσει και, αν
κρίνει απαραίτητο, να τροποποιήσει την οδηγία 84/2000 περί
θερινής ώρας.
Με μια πρώτη, γρήγορη ανάγνωση της επερχόμενης αλλαγής,
κάποιος θα σκεφτεί πως στην
ουσία δεν αλλάζει και κάτι, αφού
έστω κι αν θα νυχτώνει μια ώρα
πιο νωρίς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παράλληλα θα ξημερώνει κιόλας μια ώρα πιο νωρίς.
Είναι όμως όντως τόσο απλά τα
πράγματα και ειδικά για μια
χώρα όπως εμείς που διαχρονικά
«πουλάμε» φως, ήλιο και θάλασσα (μέχρι πολύ αργά το απόγευμα) στους τουρίστες; Αν η θερινή
ώρα εφαρμόστηκε ακριβώς για
εκμετάλλευση
του
ηλιακού
φωτός, τι συνέπειες θα έχει τελικά η μή εκμετάλλευση του;
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Συμβουλές για παιδιά που
τα θεωρούν όλα δεδομένα
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

ο κύριο μέλημα των περισσοτέρων σύγχρονων γονέων είναι «να μη λείψει τίποτα
στο παιδί», είτε γιατί οι ίδιοι είχαν στερηθεί
πράγματα μεγαλώνοντας, είτε γιατί δε
θέλουν το παιδί τους να νιώθει μειονεκτικά σε
σχέση με τους συμμαθητές και φίλους του.
Ωστόσο, πολύ συχνά μέσα στην αγωνία τους
να τους παράσχουν όσα περισσότερα μπορούν, οι γονείς δημιουργούν άθελά τους παιδιά που τα θεωρούν όλα δεδομένα και κυρίως
δε νιώθουν καμία ευγνωμοσύνη για αυτά που
τους παρέχονται.
Αν λοιπόν βλέπετε και το μικρό σας να έχει
πάρει αυτό το δρόμο, ας δούμε ορισμένους
τρόπους που θα το κάνουν να αλλάξει
συμπεριφορά:

Διδάξτε του τη διαφορά ανάμεσα στην «ανάγκη»
και την «επιθυμία»: Υπάρχουν πράγματα που τα
χρειαζόμαστε (τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια κλπ)
και άλλα που απλά θέλουμε (το εκατοστό ίδιο κόκκινο αυτοκινητάκι). Από μικρό το παιδί πρέπει να
μάθει
να
τα
ξεχωρίζει.
Μην αγοράζετε
οτιδήποτε σας
ζητά: Ακόμα κι αν
μπορείτε
να
ανταποκριθείτε
οικονομικά, μην
του αγοράζετε τα
πάντα. Ένα παιδί
που παίρνει το
ένα παιχνίδι μετά
το άλλο, τελικά
δε μαθαίνει να εκτιμά τίποτα.
Μιλήστε του για τους άλλους: Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα ορφανοτροφείο ή άλλο ίδρυμα και να
του μιλήσετε, με λόγια που μπορεί να καταλάβει και
χωρίς να του δημιουργήσετε τύψεις, γιατί πρέπει
να είναι ευγνώμων για όσα έχει.
Διδάξτε του την αξία της προσφοράς: Εξηγήστε του
ότι θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να κάνει τους
άλλους χαρούμενους, ακριβώς όπως νιώθει κι εκείνο, όταν δέχεται δώρα. Διαλέξτε μαζί ρούχα και
παιχνίδια που δεν του κάνουν ή δεν τα θέλει πια και
χαρίστε τα.
Ενθαρρύνετέ το να βοηθά, χωρίς να του το ζητούν:
Μάθετε στο παιδί ότι δεν πρέπει να περιμένει από
τους άλλους να κάνουν τις δουλειές του και επιπλέον ότι θα πρέπει να προσφέρεται και να βοηθά
από μόνο του, χωρίς να του το πει κάποιος εκατό
φορές.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Βάλτε λίπος στο πιάτο σας!
Λίπος. Μια λέξη παρεξηγημένη,
που γεμίζει πανικό τους περισσότερους, αφού συνδέεται με τα
παραπανίσια κιλά και αρκετά
προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ο
οργανισμός μας το χρειάζεται για
την ομαλή ανάπτυξή του, καθώς
αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας, προστατεύει τα οστά και τα
όργανα, διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος και είναι
βασικό συστατικό των κυτταρικών
μεμβρανών.
Σαρδέλες, οι ταπεινές. Μπορεί ο
σολομός να είναι ο πιο γνωστός
εκπρόσωπος της κατηγορίας, αλλά
οι συχνά περιφρονημένες σαρδέλες
ανήκουν και αυτές στην dream
team των ψαριών με τη μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά
οξέα. Ακόμη, δεν περιέχουν κορεσμένα λιπαρά οξέα και χοληστερίνη, ουσίες που ευθύνονται για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 και υπερχοληστερολαιμίες. Σε αντίθεση, μάλιστα, με
τον σολομό, είναι αρκετά πιο οικονομικές.
100 γρ. ψητές σαρδέλες, 180 θερμίδες
Αμύγδαλα, το απόλυτο σνακ.
Έχουν υψηλή περιεκτικότητα τόσο
σε πολυακόρεστα όσο και σε μονοακόρεστα λιπαρά. Αυτό σημαίνει,
βέβαια, ότι έχουν και λίγες παραπάνω θερμίδες.
Πώς να τα καταναλώσετε: Μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα σαν
σνακ ή να τα προσθέσετε στο

φαγητό, τη σαλάτα ή τα δημητριακά σας.
100 γρ. αμύγδαλου, 587 θερμίδες
Αβοκάντο, το λιπαρό φρούτο.
Πρόκειται για το μοναδικό φρούτο
με λιπαρά, σε περιεκτικότητα
μάλιστα ιδιαίτερα υψηλή, που
φτάνει περίπου το 88%. Το γεγονός
αυτό το καθιστά αρκετά θερμιδογόνο. Μη βιαστείτε, ωστόσο, να το
βγάλετε από το πιάτο σας, καθώς
πρόκειται για ωφέλιμα μονοακόρε-

λείται κατά 55% από α-λινολενικό
οξύ) και ο λιναρόσπορος αποτελούν πλούσιες φυτικές πηγές των
δυσεύρετων ω-3 λιπαρών, ενώ
διαθέτουν μόνο ίχνη από ω-6
λιπαρά.
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Πώς να το καταναλώσετε: Μουλιάστε τους σπόρους σε νερό και απολαύστε τους με δημητριακά, νιφάδες βρώμης, γιαούρτι ή λίγο μέλι.
Μπορείτε, ακόμα, να τους προσθέσετε σε smoothies. Εναλλακτικά,
προμηθευτείτε αλεύρι λιναριού και
φτιάξετε με αυτό τις δημιουργίες
σας.
1 κουταλιά σπόροι λιναριού
50 θερμίδες

στα λιπαρά οξέα, με κυριότερο
εκπρόσωπο το ελαϊκό οξύ, αλλά
και για πολυακόρεστα λιπαρά.
Πώς να το καταναλώσετε: Προσθέστε μερικές λεπτές φέτες στις
σαλάτες ή τα σάντουίτς σας. Φροντίστε, ωστόσο, να μην το παρακάνετε με την ποσότητα.
1 αβοκάντο, 320 θερμίδες
Λινάρι: Από τον σπόρο στο λάδι
Τα περισσότερα έλαια είναι πλούσια σε ω-6 λιπαρά οξέα και
κάποια από αυτά περιέχουν μικρή
ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων.
Από την άλλη, το λινέλαιο (αποτε-

Σησαμέλαιο, το θρεπτικό. Πρόκειται για μια αρκετά θρεπτική
τροφή. Μάλιστα, η θρεπτική αξία
του πλησιάζει αυτήν του ελαιολάδου, καθώς μπορεί να περιέχει
λιπαρά, αλλά στην πλειονότητά
τους πρόκειται για μονοακόρεστα
και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.
Πιο συγκεκριμένα, τα λιπαρά

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

αυτά αποτελούν το 45% και το 40%
της σύστασης του τροφίμου αντίστοιχα.
Πώς να το καταναλώσετε: Χρησιμοποιήστε το στη μαγειρική σας.
Είναι ανθεκτικό στο μαγείρεμα.
Μάλιστα, σε υψηλές θερμοκρασίες
τα αντιοξειδωτικά του δεν καταστρέφονται, αλλά ισχυροποιούνται.

ΚΑΘΕΤΑ

1 κουταλιά σησάμι, 180 θερμίδες.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Κάποια απρόσμενα γεγονότα
θα σε αναστατώσουν και θα σε
κάνουν να σταθείς αμήχανος χωρίς
να ξέρεις πώς να προχωρήσεις. Ό,τι
κι αν συμβεί, βρες σύντομα τον
αυτοέλεγχό σου και προχώρα το
πρόγραμμά σου για να μην χάσεις κι
αυτά που έχεις. Θα προκύψουν ορισμένες παρεξηγήσεις. Προσπάθησε
να τις αποφύγεις με κάθε τρόπο.
Ταύρος; Βάλε πρόγραμμα και θα
μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους
σου. Μην στεναχωριέσαι και πιέζεσαι άδικα και ό,τι είναι να κάνεις,
κάνε το άμεσα, χωρίς περαιτέρω
αναβολές. Μην αφήνεις τις ευκαιρίες
να περνάνε χωρίς να τις εκμεταλλευτείς. Κινήσου γρήγορα και μεθοδικά,
για να βγεις από τα αδιέξοδα που σε
έχουν οδηγήσει διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν.
Δίδυμοι: Μπορεί η μέρα σου να είναι
αρκετά ταραχώδης, αλλά εσύ δεν
έχεις να φοβηθείς τίποτα. Οι διάφορες προθεσμίες που έχεις βάλει για
να πετύχεις τους στόχους σου πλησιάζουν γρήγορα και σιγά-σιγά θα
αρχίσεις να απολαμβάνεις τις επιτυχίες.
Καρκίνος: Ευτυχώς η διάθεσή σου
είναι πολύ καλή κι αυτό σε κάνει να
παίρνεις αποφάσεις μετά από
ώριμη, αλλά και θετική σκέψη. Θα
σου είναι πολύ χρήσιμη αυτή η
στάση, καθώς τα προβλήματα που
θα προκύψουν θα είναι αρκετά και
θα χρειάζονται άμεση επίλυση. Το
ίδιο ισχύει και για τη δουλειά σου
όπου θα αντιμετωπίσεις έκτακτες
καταστάσεις.

Λέων: Νιώθεις αρκετά καλά για όσα
έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα, αλλά
αυτή η στάση μπορεί να γίνει παγίδα και να σε κάνει να επαναπαυθείς
σε όσα έχεις καταφέρει. Μην υποκύψεις και μην αναβάλεις τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου χωρίς άγχος
αλλά με δυναμικότητα και θα κερδίσεις πολλά.
Παρθένος: Θα έχεις τέτοια δυναμικότητα και ζωντάνια, που έχεις όλα
τα φόντα για να ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που σε
αγχώνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Πάρα πολλά σχέδια που έχεις προγραμματίσει θα καθυστερήσουν και
θα εκνευριστείς αλλά κάνε λίγη
ακόμη υπομονή, όλα όσα σε απασχολούν θα πάρουν το δρόμο τους.
Προσπάθησε επίσης να βάλεις σε
μια σειρά τις εκκρεμότητες που έχεις
και θα δεις ότι όλα θα πάνε πολύ
καλά.
Ζυγός: Είναι καιρός να αρχίσεις να
διεκδικείς αυτά που θέλεις και να μη
μένεις άπραγος μπροστά στις καταστάσεις. Ξεκίνησε μιλώντας στα
άτομα του περιβάλλοντός σου, αφού
πρώτα έχεις αποφασίσει τι θέλεις.
Σε κάθε περίπτωση, μην περιμένεις
να σε σκεφτούν πρώτα οι άλλοι, αν
δεν σκεφτείς εσύ τον εαυτό σου.
Σκορπιός; Είναι καλή για σκέψη και
αναδιοργάνωση, αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση να κάνεις έναν
ουσιαστικό διάλογο με τον εαυτό
σου, ώστε να ανακαλύψεις τις πραγματικές σου ανάγκες και επιθυμίες.
Πρόσεξε την υγεία αλλά και την
εμφάνισή σου και μην παρασύρεσαι

σε υπερβολές. Δεν σου κάνουν καλό.
Τοξότης: Θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί ελλοχεύει ο
κίνδυνος ατυχημάτων, έντονων διαφωνιών και εντάσεων για το ζώδιό
σου. Περίεργα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα θα σε αποδιοργανώσουν και θα σε αναγκάσουν να κλειστείς στον εαυτό σου, πράγμα το
οποίο διόλου δεν επιθυμείς.
Αιγόκερως: Μια ανήσυχη κατάσταση
μπορεί να προκύψει σήμερα στην
οικογένειά σου, λόγω κάποιου ξαφνικού προβλήματος, αλλά αυτό θα
είναι εντελώς περαστικό. Μην αφεθείς στις δυσκολίες και μην τα
παρατάς τώρα, που τα πράγματα
έχουν μπει σε καλό δρόμο. Θα έχεις
απίστευτες επικοινωνιακές ικανότητες και θα ξεκαθαρίσεις οποιεσδήποτε παρανοήσεις. Κάνε τα μελλοντικά σου σχέδιά και μη φοβάσαι
τίποτε, γιατί η επιτυχία θα σε ακολουθήσει σε κάθε σου βήμα.
Ιχθείς: Φρόντισε να βάλεις προγραμματισμό και να ξεκαθαρίσεις κάθε
είδους εκκρεμότητες που έχεις από
το παρελθόν και σε έχουν κουράσει
ψυχικά. Μην κάνεις καινούργια ξεκινήματα, αφήνοντας πράγματα του
παρελθόντος ακάλυπτα. Όσο θετική
κι αν είναι αυτή η περίοδος και όσες
ευκαιρίες κι αν σου παρουσιαστούν,
να ξέρεις ότι κάποιες στιγμές πρέπει
να ξεκουράζεσαι κιόλας.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σουπιές με μάραθο
Υλικά: 1 κιλό σουπιές καθαρισμένες
1 1/3 ματσάκι μάραθο χονδροκομμένο
2 μεγάλα κρεμμύδια, 2/3 νεροπότηρο κόκκινο κρασί
2-3 σκελίδες σκόρδο, 300 γρ. πράσινες ελιές ή ελιές
Καλαμών, 2/3 νεροπότηρο Χωριό Ελαιόλαδο Κορωνέικη ποικιλία, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση: Αφαιρούμε από τις ελιές τα κουκούτσια.
Πλένουμε πολύ καλά τις σουπιές και τις κόβουμε σε
κομμάτια πάχους 2 εκατ. περίπου. Χοντροκόβουμε τα
κρεμμύδια και τα σκόρδα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε
το ελαιόλαδο, το αφήνουμε να κάψει λίγο και ρίχνουμε
τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τις σουπιές. Τα αφήνουμε
να ροδίσουν, ανακατεύοντάς τα ελαφρά. Μετά, προσθέτουμε το κρασί και το νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά.
Μέχρι να βράσουν οι σουπιές, σε μία άλλη κατσαρόλα,
βράζουμε για λίγη ώρα το μάραθο, το σουρώνουμε και
το προσθέτουμε στις σουπιές μαζί με τις ελιές. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουμε να ψηθούν
όλα μαζί μέχρι να είναι μαλακές οι σουπιές και να
απορροφηθεί σχεδόν όλο το νερό (να μείνουν με τη
σάλτσα τους).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 277 - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Τ
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Τμήμα Φορολογίας:

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Καθησυχάζει για την
υποχρεωτική ηλεκτρονική
δήλωση εισοδήματος

Η μοχθηρία και

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

η αδικία υπάρχουν
από πρόθεση και

o Τμήμα Φορολογίας σε μια προσπάθεια να
καθησυχάσει τις ανησυχίες του κοινού σε σχέση
με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της
Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (Μισθωτού –
Αυτοτεργοδοτούμενου) για το φορολογικό έτος 2017
και εντεύθεν ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παράσχει
κάθε δυνατή βοήθεια και διευκόλυνση προς τους
φορολογούμενους.
Σε πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν Κέντρα
Εξυπηρέτησης σε όλες τις επαρχίες για παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας και
• Σε πρώτο στάδιο, καθοδήγησης. Η έναρξη
θα λειτουργήσουν
λειτουργίας τους θα
Κέντρα Εξυπηρέτησης ανακοινωθεί σύντομα,
σε όλες τις επαρχίες αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος.

για παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας
και καθοδήγησης

Παράλληλα, θα διοργανώσουν, σε συνεργασία
με άλλους δημόσιους
Φορείς, δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση σε θέματα Taxisnet – ηλεκτρονικής
υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου.
Επισημαίνεται ότι ως προς τον χρόνο υποβολής της
Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2017, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, θα δοθεί παράταση.
Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει για την
έγκαιρη εγγραφή σας στο σύστημα TAXISnet –
Άμεσης Φορολογίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://taxisnet.mof.gov.cy/

όχι τυχαία ή κατά
λάθος.
Αριστοτέλης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Εταίρεια με έδρα τη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει υπάλληλο με γνώσεις ψυκτικού
Πληροφορίες: Τηλ. 99635081

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018
στον ιερό ναό Παναγίας Χρυσελεούσης
Στροβόλου το μνημόσυνο των αείμνηστων

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στις 4 – 5 Μαρτίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο

ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
4-2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
2-0
ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ
1-3
Επόμενη αγωνιστική
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ
(Σ) 14+30
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
(Σ) 14+30
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
(Πεμ) 19+30
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ
(Σ) 14+30

Α΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ (25/2/18)
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (πρώην γ.γ. ΣΕΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους
να παραστούν
Η οικογένεια, η ΣΕΚ

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλ.
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
ΘΟΙ Καπέδων - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

3–5
2-5
0-3
4-3
3-2
3- 0
7-0
0-3

Πρωτάθλημα

της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο

κάτω αγώνες:
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4 – 5/3/17
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Σάββατο
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Κυριακή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Κυριακή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 24 – 25/2/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

0-5

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0-2

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

1-1

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

17 - 1

ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΚΕΝΗ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 28/2/18
ΑΣΕΝ/EΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΘΟΙ ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΕΛ: ΠΡΩΤΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ

Α

ναλλοίωτο το σκηνικό στα πάνω
διαζώματα καθώς οι δύο ομάδες
που οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος Ονήσιλλος και ΜΕΑΠ έφεραν ισοπαλίες. Αξιοσημείωτα εκτός
έδρας διπλά, για τον Εθνικό Λατσιών
και την ΑΠΕΑ. Πέντε ομάδες, εξακολουθούν να παλεύουν για μια θέση
στον ήλιο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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• Με την ψυχή στο στόμα λύγισε τον
Ολυμπιακό στην εκπνοή
• Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θέλει και μπορεί
να παραμένει στα σαλόνια
• Άλμα Ευρώπης για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ
με αποθέωση Ανδρέα Παντελή και Ρόνι Λέβι

Μ

πορεί το τρίποντο στην εκπνοή να
ήταν γλυκό, όμως η εμφάνιση του
ΑΠΟΕΛ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
δεν άφησε καθόλου ικανοποιημένους
τους φίλους των πρωταθλητών. Η
ομάδα διακατέχεται τελευταίως από
αυξημένες δόσεις επιπολαιότητας που
προβληματίζει βαθύτατα το γαλαζοκίτρινο στρατοπέδο. Η διοίκηση κάλεσε
τον κόσμο, με την ολοκλήρωση της
κανονικής περιόδου, να συμπαρασταθεί
στην ομάδα για τη συνέχεια. Ο
Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτα τον μεγάλο αντίπαλο στέλλοντας το μήνυμα ότι
μπορεί να παραμείνει στα σαλόνια.

• Ο Απόλλωνας μοναδικός ανταγωνιστής
του ΑΠΟΕΛ στο κυνήγι του τίτλου
• Αναβιώνουν οι εφιάλτες στην Ομόνοια,
ιστορική επιτυχία της Δόξας
• Άλμα σωτηρίας για Νέα Σαλαμίνα
αποχαιρέτησε τα σαλόνια ο ΑΡΗΣ

Το πρόσωπο
ΜΙΧΑΛ ΝΤΟΥΡΙΤΣ

Ο Απόλλωνας έκανε υγιεινό περίπατο
στο «Δασάκι» διατηρώντας στο -2 την
απόσταση που τον χωρίζει από τον
πρωτοπόρο.

Για τρίτο
διαδοχικό
παιχνίδι βρίσκει δίχτυα
δίδοντας την
ευκαιρία
στην
Ανόρθωση να
ξεκινήσει
τους αγώνες κατάταξης (PLAY OFF)
από την 3η θέση, φέροντας τη
«Μεγάλη Κυρία» ολοένα και πιο
κοντά στον στόχο της για έξοδο
στην Ευρώπη.

Νίκη Ευρώπης πέτυχε στο «Τσίρειο» η
Ανόρθωση με αντίπαλο τη δυνατή ΑΕΛ,
σε ένα παραλήρημα ενθουσιασμού με

πρωταγωνιστές τον πρόεδρο Ανδρέα
Παντελή και τον προπονητή Ρόνι Λέβι,

θυμίζοντας παλιές καλές εποχές της
«Κυρίας».
Η ΑΕΚ συνεχίζοντας να κινείται στην
μετριότητα κατάφερε στο 90+4’ να ισοφαρίσει εκτός έδρας την πολύ καλή
Πάφο, αυξάνοντας στο -3 τη διαφορά
της από την 3η στη βαθμολογία
Ανόρθωση.
Αναβίωσαν οι εφιάλτες στο «Πράσινο»
στρατόπεδο μετά την οδυνηρή ήττα από
τη Δόξα στο ΓΣΠ. Μετά και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και τα εσωτερικά
προβλήματα που την ταλανίζουν, η
Ομόνοια εισήλθε σε νέα φάση περιπετειών.
Νίκη βάλσαμο για τη Νέα Σαλαμίνα που
της επιτρέπει να ελπίζει για παραμονή
στα σαλόνια.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

1

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Τ

ίποτα δεν άλλαξε στην κορυφή
καθώς οι δύο μοναμάχοι για τον
τίτλο με τις ισοπαλίες τους διατήρησαν τη διαφορά των δύο βαθμών που
τους χωρίζει. Πολύ σημαντική, εκτός
έδρας μάλιστα, νίκη για το Φρέναρος
που του αναπτερώνει τις ελπίδες για
σωτηρία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2

Ο Ολυμπιακός των Κυπρίων με τη συγκροτημένη και μαχητική
παρουσία του έδειξε ότι μπορεί να παραμείνει στα σαλόνια.
Έστειλε δε ισχυρό μήνυμα προς άλλες ομάδες ότι η ακατάσχετη
χρήση ξένων παικτών δεν αποτελεί πανάκεια για δημιουργία καλής
ομάδας.

Η Ομόνοια αν δεν κάνει ριζικές τομές σε όλα τα επίπεδα, κι αν δεν
απεξαρτηθεί από παθογένειες του παρελθόντος, ιδίως εξωαγωνιστικές,
δεν είναι εύκολο να βρει τον βηματισμό της.

3

Η Ανόρθωση εκπλήσσει ευχάριστα διαμηνύοντας ότι με καλά προγραμματισμένη δουλειά, επαγγελματισμό και εσωτερική ομοψυχία
μπορούν να επιτευχθούν οι επιδιωκώμενοι υψηλοί στόχοι.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗ,
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΘΟΪ

Σ

ημαντικές νίκες πέτυχαν, ο Διγενής
Ορόκλινης, η Ξυλοτύμπου και το ΘΟΪ
Λακατάμιας στην προσπάθεια που καταβάλλουν για παραμονή στην κατηγορία.
Τουναντίον, ο Εθνικός Άσσιας αυτοκτόνησε
στο «Μακάρειο» ελαχιστοποιώντας τις ελπίδες του για διάσωση. Οι προπορευόμενοι
Παραλίμνι και Δερύνεια, πέτυχαν εκτός
έδρας τρίποντα διατηρώντας τη μεταξύ τους
απόσταση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αίρεται η αδικία στις άδειες
ανάπαυσης και ασθενείας σε βάρος
των εργαζομένων αορίστου χρόνου

Στοχεύουμε - Επιμένουμε - Κατακτούμε

Η

Η

διεκδικητική τεκμηρίωση του συνδικαλιστικού
κινήματος επέφερε καρπούς . Το υπουργικό
συμβούλιο σε συνεδρία του την περασμένη εβδομάδα απεφάσισε την εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και ασθενείας των εργαζομένων αορίστου
χρόνου με τους μόνιμους υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου ημικρατικού τομέα. Συγκεκριμένα:
• μέχρι 6 χρόνια υπηρεσίας παραχωρούνται άδειες ανάπαυσης 20 εργάσιμες μέρες για πενθήμερη
εβδομάδα και 25
μέρες για 6ήμερη.

√ Η απόφαση
του Υπουργικού
Συμβουλίου ήταν
αποτέλεσμα διεκδίκησης και τεκμηρίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος
πως οι εργαζόμενοι
αορίστου χρόνου
υφίσταντο διακρίσεις
εδώ και δεκαετίες
σε σχέση με τους
μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου
και ευρύτερου
ημικρατικού τομέα

• 6 με 14 χρόνια
υπηρεσίας παραχωρούνται 24 εργάσιμες
μέρες για 5ημερη και
30 εργάσιμες για
6ήμερη
• Πάνω από 14 χρόνια
υπηρεσίας
παραχωρούνται 29
εργάσιμες για 5ήμερη
και 36 εργάσιμες για
6ημερη. Τονίζεται ότι
μέχρι σήμερα παραχωρούνταν 20 μέρες
για 5ημερη και 24
μέρες για εξαήμερη.

Οι άδειες ασθενείας
αυξάνονται μέχρι 42
εργάσιμες μέρες με
δυνατότητα παράτασης σε 6 μήνες με πλήρεις
απολαβές και για έξι μήνες επιπρόσθετα με το ½
των απολαβών μετά από απόφαση ιατροσυμβουλίου.
Ο γγ της ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία τόνισε με δηλώσεις του πως τα θέματα των εργαζομένων αορίστου χρόνου αποτελούν προτεραιότητα στις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας προκειμένου να αρθούν
όλες οι διακρίσεις που υφίσταται εδώ και δεκαετίες αυτή η ομάδα εργαζομένων.
Η απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου είναι
αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης μας διεκδίκησης
και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μέχρι ότου
αρθεί πλήρως η άδικη μεταχείριση.

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
που εορτάζεται την 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης
ότι οι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να θωρακίζουν τις γυναικείες
κατακτήσεις, στοχεύοντας σε μια
ισότιμη δημοκρατική κοινωνία.
Τα Επαρχιακά Τμήματα εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ διοργανόνουν
εκδηλώσεις στις 7 και 8 Μαρτίου
σε όλες τις επαρχίες διατρανώνοντας ότι το Κίνημα της ΣΕΚ θα
συνεχίσει ακατάπαυστα να μάχεται για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Προγραμμα εκδηλώσεων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 7 Μαρτίου, 6.30μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.
ΘΕΜΑ: «ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ
ΓΥΑΛΙΝΗ
ΟΡΟΦΗ».
Τέσσερις
γυναικείες προσωπικότητες καταθέτουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους, στον δρόμο προς την
επαγγελματική τους ανέλιξη. Ομιλήτριες: Στέλλα Κυριακίδου Βουλευτής, Άννα Ζαβού Χριστοφόρου
Έφορος
Εσωτερικού
Ελέγχου
Κυπριακής Δημοκρατίας, Λουϊζα
Ζανέττου, Ανώτερη Εισαγγελέας
της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας, Έλενα Τσολάκη Αρχιτέκτονας και Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ.
Τη συζήτηση θα συντονίζει η
δημοσιογράφος Πέτρα Αργυρού.
ΛΕΜΕΣΟΣ: 7 Μαρτίου 5.30μ.μ. στο
ΕΕΚ
ΣΕΚ
Λεμεσού.
ΘΕΜΑ:
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ομιλήτρια:
Νιόβη Γεωργιάδου λειτουργός
γραφείου Επιτρόπου Διοίκησης,
Παναγιώτα Παναγίδου κλινική
ψυχολόγος.

ΠΑΦΟΣ: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
και ώρα 6.00 μ.μ. στο ΕΕΚ ΣΕΚ
Πάφου. ΘΕΜΑ: «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Ομιλήτρια: Παναγιώτα
Παναγίδου κλινική ψυχολόγος.
ΛΑΡΝΑΚΑ: Πέμπτη 8 Μαρτίου 6
μ.μ. στο ΕΕΚ ΣΕΚ Λάρνακας. ΘΕΜΑ:
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:

Δέσποινα

Ησαϊα

γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Πέμπτη 8 Μαρτίου
6.30μ.μ. ΕΕΚ ΣΕΚ Αμμοχώστου.
ΘΕΜΑ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Δρ. Μιχάλης Ζουβάνης, Ενδοκρινολόγος και η Χρύστα Μαούρη
Κλινική διαιτολόγος.

Η ΣΕΚ συμμετείχε στην εκπαιδευτική
έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα» 2018

Μ

ε την ενεργή συμμετοχή και της
ΣΕΚ, ολοκληρώθηκαν την
περασμένη Κυριακή οι εργασίες
της
Εκπαιδευτικής
Έκθεσης
Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα»
2018 η οποία έδωσε την ευκαιρία
σε χιλιάδες μαθητές, φοιτητές,
γονείς και σε άλλους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις
ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Κύπρο
και το εξωτερικό.
Η ΣΕΚ συμμετείχε με δικό της περίπτερο και είχαν την ευκαιρία
οργανωτικοί αξιωματούχοι να
ενημερώνουν για τρέχοντα εργασιακά ζητήματα καθώς και για τις
νομοθεσίες που προστατεύουν
τους εργαζόμενους στην αγορά
εργασίας.
Την έκθεση Εκπαίδευση και Καριέρα συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, σε

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

συνεργασία με τη Συνομοσπονδία
Εργαζομένων Κύπρου - ΣΕΚ, το
British Council Cyprus και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης
Εκπαίδευσης Λευκωσίας, από τις
23 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2018
στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης.
Περισσότερα από 150 Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
από Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Βασίλειο, Αμερική, Ρωσία, Σουηδία,
Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ελβετία, Τσεχία,
Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβακία και
Ιρλανδία παρείχαν πληροφορίες
για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους, τις ευκαιρίες και
τις προοπτικές απασχόλησης και
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

www.oho-sek.org.cy

