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ΤΕΤΑΡΤΗ

7

ΜΑΡΤΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Διεκδικείστε
τα δικαιώματα σας

Μ

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας, η ΣΕΚ
πραγματοποιεί
σειρά εκδηλώσεων
καλώντας
τις
εργαζόμενες
να
πυκνώσουν περαιτέρω τα συνδικάτα
διεκδικώντας με
αποφασιστικότητα τα δικαιώματα
τους.
Σελ. 8, 16

Στα μονοπάτια της Λευτεριάς

61

χρόνια μετά τον αποτρόπαιο
απαγχονισμό του, η θυσία
του ήρωα μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη εμπνέει
τον αγώνα μας
για Εθνική ΔικαίΣελ. 7
ωση.

Προκήρυξη προσφορών

Ο

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.

Σελ. 4, 5

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2986
TIMH 0.70€

Σήμα κινδύνου: Η σκόνη μας πνίγει απειλώντας την υγεία μας

Γ

ια τρίτη συνεχή μέρα η Κύπρος πνίγεται από επικίνδυνη Αφρικανική σκόνη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προτρέπουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να αυτοπροστατευθούν. Παράλληλα, καλούν τους εργοδότες να
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των

εργαζομένων σε υπαίθριους χώρους.
Η ΣΕΚ με ανακοίνωση της θεωρεί πως η συνεχής επανάληψη του φαινομένου πρέπει να οδηγήσει σε εξειδικευμένο κοινωνικό διάλογο για αντιμετώπιση της κατάστασης.
Σελ. 16

• Επείγει η ψήφιση του νομοσχεδίου για Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Ώρα επαναρρύθμισης
της αγοράς εργασίας
Ή

λθε η ώρα να επαναλειτουργήσει
ομαλά η αγορά εργασίας η οποία
βίωσε πρωτοφανή απορρύθμιση τα
τελευταία χρόνια. Βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων η οποία
κορυφώθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης θεωρούνται, η έξαρση
της αδήλωτης εργασίας, οι παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων, η
καταβολή μισθών φτώχειας σε συνδικαλιστικά ανοργάνωτους εργαζόμενους, τα ατομικά συμβόλαια εργασίας
και η παραβίαση της νομοθεσίας για
τον Κατώτατο Μισθό.
Ως πρωταρχικά βασικά μέτρα για
διόρθωση της κατάστασης θεωρούνται, η νομοθετική ρύθμιση βασικών
όρων των συλλογικών συμβάσεων για
κάλυψη και των ανοργάνωτων εργαζομένων καθώς και η τάχιστη ψήφιση
του νομοσχεδίου για σύσταση και λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας με δήλωση
του καλεί τη Βουλή να ψηφίσει τάχιστα τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να στελεχωθεί επαρκώς η νέα
υπηρεσία αρχίζοντας το σοβαρό έργο

που καλείται να διεκπεραιώσει.
Η ψήφιση της εν λόγω νομοθεσίας,
θεωρείται κλειδί για να ανοίξει ο δρόμος πάταξης των φαινομένων της
αδήλωτης και των άλλων παρανομιών που καταδυναστεύουν την αγορά
εργασίας.

Ειδικότερα σε τούτη τη χρονική συγκυρία της οικονομικής ανάπτυξης και
της έκρηξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, είναι εκ των ων
ουκ άνευ, η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και η θωράκιση του
πλαισίου εργασιακών σχέσεων, κατέληξε ο γ.γ. της ΣΕΚ.

Η λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων αποσκοπεί
στη διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας για εφαρμογή
των 29 νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, επιβάλλοντας πρόστιμα και ποινές
στους παρανομούντες εργοδότες

8η Μαρτίου: Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την Κοινωνία που μας αξίζει

Η

ΣΕΚ με απόλυτο σεβασμό στον καθημερινό αγώνα
των γυναικών για διεκδίκηση ποιοτικότερων
συνθηκών εργασίας, τιμά την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και εντείνει τις προσπάθειες της για εξάλειψη των ανισοτήτων στους χώρους
εργασίας.
Ο πολιτικός χαρακτήρας της 8ης Μαρτίου όσο και
αν αφιερώνεται στις γυναίκες, ενώνει όλους τους
πολίτες στη βάση μιας δίκαιης κοινωνίας που υπερασπίζεται τις αρχές της κοινωνικής και πολιτικής
ελευθερίας, των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων. Ανθρώπινα δικαιώµατα, τα οποία δε µπορούν να θεμελιωθούν όσο εξακολουθούν συγκεκριμένες οµάδες να στιγματίζονται, να περιθωριοποιούνται και να πέφτουν θύµατα διακρίσεων και βίας.
Έχουν δοθεί μακροχρόνιοι αγώνες για την προαγωγή
της Ισότητας των φύλων. Έχουν γκρεμιστεί πανάρχαιες στερεότυπες αντιλήψεις. Όμως υπάρχει ακόμα
μεγάλος δρόμος για μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική αναγνώριση της αξίας της γυναίκας σε κάθε
έκφανση της εργασιακής, συνδικαλιστικής, κοινωνι-

κής και της πολιτικής ζωής της χώρας.
Όσο δύσκολη κι αν είναι η παγκόσμια κοινωνικοοικονομική συγκυρία και όσο αντίξοες και αν οι συνθήκες που βιώνουμε στη χώρα μας, η προσπάθεια θα
πρέπει να συνεχιστεί. Να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, να παρακάμψουμε τις δυσχέρειες, να επιλύσουμε τα προβλήματα και να βρούμε διέξοδο στα αδιέ-

• Η ΣΕΚ καλεί τις γυναίκες στον αγώνα
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους
ξοδα. Για τη ΣΕΚ αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο η
δημιουργία υγιών προϋποθέσεων για να μπορεί η
κοινωνία να προοδεύει και να εξελίσσεται στη βάση
μιας ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής.
Προς αυτή την κατεύθυνση, καλούμε τις γυναίκες να
αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο, να διεκδικούν με αποφασιστικότητα τα
δικαιώματα τους και να στοχεύουν στην ενδυνάμωση
της θέσης τους μέσα στην εργασία, να δρουν δυνα-

μικά όταν θίγεται η αξιοπρέπεια τους και να καταγγέλλουν άφοβα διακρίσεις και ανισότητες, να αξιώνουν την εφαρμογή των νομοθεσιών που προάγουν
την ισότητα και τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και να υπηρετούν πιστά τις πολιτικές για την
εξασφάλιση προϋποθέσεων της Ίσης Μεταχείρισης
και ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.
Η γυναίκα έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι μπορεί να
στέκεται όρθια και να υποστηρίζει με επιτυχία τους
ρόλους που αναλαμβάνει διαβεβαιώνοντας ότι με τη
συμμετοχή της σε όλους τους τομείς, το μέλλον διαγράφεται καλύτερο.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει την ανιδιοτελή προσφορά της
προς τους εργαζόμενους και την Κυπριακή κοινωνία
και θα στηρίζει ισότιμα την εργαζόμενη, αναγνωρίζοντας τον τεράστιο ρόλο που μπορεί να προσφέρει
στην ανόρθωση της οικονομίας με απώτερο στόχο
την σταδιακή ανάκτηση του χαμένου εδάφους και
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

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

@

E
*

ντονα ανησυχεί η ΣΕΚ για την έξαρση των εργατικών ατυχημάτων
Ευθύνη όλων τον φορέων να εγκύψουν τάχιστα
για άμβλυνση του προβλήματος

*

ιζικά μέτρα απαιτούνται για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά οι Επιτροπές Ασφάλειας
Από κεί ξεκινά και τελειώνει ουσιαστικά η προσπάθεια ενάντια στα εργατικά ατυχήματα

Ρ
Γ

ια πάταξη των εργατικών ατυχημάτων προβάλλει επείγουσα η ανάγκη ενίσχυσης των επιθεωρήσεων
Ώρα να ενισχυθεί και η στελέχωση του αρμοδίου Τμήματος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά
με έμψυχα υλικό

*

Α

νοίγει περαιτέρω η ψαλίδα ανισότητας στην
κατανομή του πλούτου παγκοσμίως
Εντόνως ανησυχητικό φαινόμενο που πρέπει
επειγόντως να αντιμετωπισθεί τουλάχιστον σε
επίπεδο Ε.Ε.

*

Γ ε . Σ . Υ : Η μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση
της νέας πενταετούς διακυβέρνησης

Μ

ε τους καλύτερους οιωνούς
για τα κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα του τόπου, εγκαταστάθηκε την 1η Μαρτίου ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης. Πέραν του
Εθνικού μας θέματος, η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει
μεγάλες προκλήσεις στην εσωτερική διακυβέρνηση που έχουν να
κάνουν με τη μεταρρύθμιση του
κράτους και τη στόχευση πολιτικών για ουσιαστική ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.
Αναντίλεγκτα, η μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση η οποία δεν

Τ

η μέγιστη ευθύνη οφείλουν να αναλάβουν οι
ξενοδόχοι για να υλοποιηθεί το νέο όραμα του
Τουρισμού
Ας το εμπεδώσουν πως οι εποχές της αρπακτής έχουν περάσει ανεπιστρεπτί

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

Ι

xenis.xenofontos@sek.org.cy

*

Κ

*

Η

*

Φ

*

Ω

*

Ν

Αναμένουμε από τον Πρόεδρο να πάρει ουσια-

* στικά μέτρα για εξυγίανση του πολιτικού βίου
και ο λάος θα τον ευγνωμονεί
λθε η ώρα να πάρουμε τις ανηφοριές και τα
μονοπάτια της εθνικής αξιοπρέπειας
Το οφείλουμε πρωτίστως στον Βαγορή και στον
κάθε ήρωα μαθητή.

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Υγεία. Και ασφαλώς, για χάριν του
εύκολου κέρδους των ολίγων, η
υγεία των πολλών και κυρίως των
μη προνομιούχων συμπολιτών μας
κρατιόταν στον αναπνευστήρα.
Παρακολουθώντας στενά το θέμα
της Υγείας εδώ και μια τουλάχιστον 26ετία, είμαι πέραν από
βέβαιος πώς αν δεν ήταν στη θέση
του υπουργού ο Γιώργος Παμπορίδης στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, το Γε.Σ.Υ θα παρέμενε
αιχμάλωτο των κάθε λογής κερδοσκόπων της οικονομίας και καιροσκόπων της πολιτικής. Δεν ισχυρί-

• Η ΣΕΚ θα σταθεί έμπρακτα και αποφασιστικά στο πλευρό του
νέου υπουργού Υγείας για προώθηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
στα αχνάρια του προκατόχου του Γιώργου Παμπορίδη

μπορεί να περιμένει, ούτε φυσικά
δικαιούται να αποτύχει, είναι η
εφαρμογή του μονοασφαλιστικου
Γενικου Σχεδίου Υγείας, Γε.Σ.Υ, στα
τεθέντα χρονοδιαγράμματα.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι
στο θέμα του τομέα της Υγείας με
φόντο το Γε.Σ.Υ, έχουν συντελεσθεί
την τελευταία τριετία ιστορικά
βήματα που οείλονται πρωτίστως,
στην αποφασιστικότητα και στην
ατσάλινη θέληση του αποχωρήσαντος υπουργού Υγείας Γιώργου
Παμπορίδη να συγκρουστεί με
κατεστημένα συμφέροντα δεκαετιών. Με απαράμιλλο σθένος,
πρωτοφανή για τα Κυπριακά
δεδομένα τόλμη, έδωσε μετωπικές
μάχες με πολύπλοκα κυκλώματα
και υπόγειους συνασπισμούς που
λυμαίνοντο διαχρονικά τον ζωτικό
τομέα της Υγείας. Σε όλη τη διαδρομή της θητείας του, ακούσαμε
πράγματα και θαύματα ενώ αποκαλύφθηκαν πελώρια σκάνδαλα
τόσο σε επίπεδα διακίνησης και
εμπορίας φαρμάκων, όσο και σε
βαθιά αρρωστημένες νοοτροπίες
που συντηρούσαν σε κώμα την

ζομαι ότι τώρα τα προβλήματα
έχουν λυθεί, ή ότι έχουν εξαρθρωθεί τα κυκλώματα που κερδοσκοπούν σε βάρος της υγείας των
πολιτών. Ούτε υποστηρίζω ότι
έχει κριθεί η μάχη που δίδεται για
να αποκτήσει ο τόπος καθολικό
και ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας που θα μα τιμά ως Ευρωπαική χώρα και ως προοδευτική
κοινωνία. Αυτό που πιστεύω και
μπορώ να το τεκμηριώσω είναι ότι
ο Γιώργος Παμπορίδης με τη ενεργό στήριξη της Κοινωνικής Συμμα-

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

Σ’ αυτή την ευγενή προσπάθεια, η ΣΕΚ θα του σταθεί ως ειλικρινής συνεργάτης και σταθερός συμπαραστάτης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018
Ευγένιος, Λαυρέντιου Μεγάρων,
Εφραίμ, Βασιλέως

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

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018
Θεοφυλάκτου Νικομηδείας,
Ερμού αποστ., Παύλου ομολογ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018
Των αγ. 40 Μαρτύρων των εν

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

κατάκτησης του λαού μας, μετά το
Αναλογικό Σύστημα Κονωνικών
Ασφαλίσεων. Οι όποιες ακραίες
φραστικές συμπεριφορές του κ.
Παμπορίδη στην αγωνιώδη, επίμονη κι επίπονη προσπάθεια του
να βρεί τον μίτο της Αριάδνης για
να δαμάσει τον Μινώταυρο που
κρατούσε με νύχια και με δόντια
τον τομέα της Υγείας αιχμάλωτο
οικονομικών συμφερόντων και
ενίοτε πολιτικών παιγνίων, δεν
μπορούν να μειώσουν έστω και
κατελάχιστο το μεγάλο επίτευγμα
που εσυντελέσθη επί υπουργίας
του.

Φρονώ ότι τα πράγματα είναι πλέον ρόδινα για να γίνει χειροπιαστή
πραγματικότητα το μέγα όραμα του Γε.Σ.Υ. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν
πρέπει να μας εφησυχάζει γιατί οι Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες μπορούν
ανά πάσα στιγμή να παρεμβληθούν στον δρόμο μας. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια και οι αετονύχηδες του εύκολου πλουτισμού, ούτε
την υγεία του λαού σκέφτονται, ούτε την πρόοδο της κοινωνίας αναλογίζονται. Το μόνο που προσμετρά στις ενέργειες και τις αποφάσεις τους
είναι ο πλουτισμός ένανατι οποιουδήποτε τιμήματος. Γιαυτό, ο νέος
υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου που όπως λέχθηκε τυγχάνει της
εμπιστοσύνης του προκατόχου του, καλείται να κρατήσει ψηλά τη σημαία
του Γε.Σ.Υ υπηρετώντας πιστά όχι ως ιατρός αλλά ως πολιτικός τον όρκο
του Ιπποκράτη που έχει ως πεμπτουσία του την ηθική εξάσκηση των
καθηκόντων του. Και αυτή η ηθική εξάσκηση, του υπαγορεύει ότι θα κάνει
ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και πολιτικώς εφικτό, να θέσει ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του στη λειτουργία του Γε.Σ.Υ

Εορτολογιο

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)

χίας και με προμετωπίδα τη ΣΕΚ
έσπασε τα αποστήματα που καταδυνάστευαν τον τομέα της Υγείας
διανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο
για υλοποίηση του Γε.Σ.Υ ως της
δεύτερης μεγαλύτερης κοινωνικής

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

κανοποίηση δημιουργεί η καθοδική πορεία του
ανεργιακού δείκτη
Δεδομένη η συνεισφορά και η συμβολή της ΣΕΚ
στην όλη προσπάθεια
αιρός ήταν να ισχύσει κώδικας δεοντολογίας
για τους υπουργούς
Ορθότατη η σχετική απόφαση του προέδρου
Αναστασιάδη
εργατική ειρήνη δεν κτίζεται με την απαξίωση
των εργατικών συνδικάτων
Σαφέστατο μήνυμα της ΣΕΚ με αφορμή δηλώσεις ΚΟΤ – ΠΑΣΥΞΕ κατά ξενοδοχουπαλλήλων
στο θέμα του ανεργιακού επιδόματος
ωνή ισχυρή μα προπαντός θαρραλέα καλούνται να προτάξουν οι γυναίκες τούτη την 8η
Μαρτίου
Η Ισότητα δεν κερδίζεται μόνον με ομιλίες και
συνάξεις αλλά και με διεκδικητικούς – συγκροτημένους αγώνες
ρα, ο Ελληνισμός να δείξει έντονα σημάδια κοινωνικής – πνευματικής ανασυγκρότησης
Οι δύσκολοι και πονηροί καιροί
το απαιτούν
οσεί βαθύτατα η πολιτική και κομματική ζωή
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Σεβαστεία, Γ’ Χαιρετισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018
Κοδράτου μάρτ. Μαρκιανού
μάρτ., Αναστασίας Πατρικίας,
Μιχαήλ Μαυρουλή
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018
Σταυροπροσκυνήσεως,
Σωφρονίου Ιερ. Θεοδώρας β.,

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,

Τροφίμου μ. Θαλή
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3/2018
Θεοφάνους ομολογητού, Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών νέου
Θεολόγου
ΤΡΙΤΗ 13/3/2018
Ανακ. λειψάνων Νικηφόρου
Κων/λεως, Ποπλίου Αθηνών,
Αβίβου, μάρτ.

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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Καταπολεμώντας
τη βία στην εργασία

Τ

α συνδικάτα και οι εργοδότες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην ασφαλή εργασία των γυναικών και βοηθούν στην εξάλειψη της παρενόχλησης
και της βίας κατά των γυναικών.
"Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας".

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Tα Ευρωπαϊκά συνδικάτα υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα των συλλογικών συμβάσεων
για την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και τονίζουν
ότι η μάχη απέχει πολύ από τη
νίκη, ζητώντας ενισχυμένες προσπάθειες προώθηση πολιτικών
και διαδικασιών στον χώρο εργασίας για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της βίας κατά των
γυναικών.

Η ETUC καλεί τους
εργοδότες και τις
συνδικαλιστικές
οργανώσεις να εντείνουν τις προσπάθειές
τους για να τερματίσουν την παρενόχληση και τη βία κατά
των γυναικών στον
χώρο εργασίας και να
υποστηρίξουν σθεναρά τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

√ Οφείλουμε όλοι να
απομονώνουμε στοιχεία
τα οποία επιχειρούν με
άνομες πράξεις να
πλήξουν την εικόνα
ενός οργανισμού και
μιας επιχείρησης

Εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν από κοινού και
με σύμπνοια να πορεύονται καθημερινά κατά τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η αξιοπρέπεια στους χώρους εργασίας.
Δεν νοείται ο εργασιακός χώρος να αποτελεί πεδίο
συγκρούσεων και ανάδειξης ισχύος από προϊστάμενους σε υφιστάμενους.
Ο χώρος εργασίας είναι ιερός και όλοι συλλογικά
οφείλουν να εργάζονται για έναν και μοναδικό
σκοπό:
Να βελτιώνουν τη δική τους παραγωγικότητα, προς
όφελος της επιχείρησης και της χώρας μας και να
αμείβονται σύμφωνα με την εργασία που επιτελούν.
Στον χώρο εργασίας οφείλουν όλοι θα διαφυλάσσουν
ως κόρη οφθαλμού την αξιοπρέπεια και να δίδουν
καθημερινά μάχες για να μη ξεφεύγει κανείς από τα
πρότυπα άψογης συμπεριφοράς.
Οφείλουν όλοι να απομονώνουν στοιχεία τα οποία
επιχειρούν με άνομες πράξεις να πλήξουν την εικόνα
ενός οργανισμού και μιας επιχείρησης αλλά και να
καταστήσουν παραγωγικά ανάπηρο μια εργαζόμενη
ή ένα εργαζόμενο που τέθηκε στο στόχαστρο απαράδεκτων συμπεριφορών.
Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος των ευρωπαϊκών συνδικάτων
προβαίνει σε εκστρατεία ενημέρωσης για το σοβαρό
ζήτημα της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας ενώ ετοίμασε προσχέδιο κώδικα αντιμετώπισης προκλητικών συμπεριφορών.
Καλεί κάθε εργαζόμενο να καταγγέλλει χωρίς επιφυλάξεις συμπεριφορές που ενοχλούν και διαταράσσουν τη ψυχική γαλήνη.
Καλεί κάθε εργαζόμενη να δώσει τη δική της μάχη
μέσα στον χώρο εργασίας διεκδικώντας να της αποδίδεται ο προσήκων σεβασμός.
Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ξεπερνά τα όρια που
ο ένας εργαζόμενος θέτει στον άλλο.
Η ψυχική υγεία δεν πρέπει να διαταράσσεται και θα
πρέπει να προφυλάσσεται είτε κάποιοι το συνειδητοποιούν είτε όχι.
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Συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Ασφάλειας στο λιμάνι Λεμεσού

Μ

ε εισήγηση του Σωματείου
ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Λεμεσού συστάθηκε
συντονιστική
επιτροπή
ασφάλειας στο λιμάνι Λεμεσού
αποτελούμενη από εκπροσώπους
των επιτροπών ασφαλείας και
των χρηστών του λιμανιού. Η επιτροπή μέσα από τακτικές συνεδρίες θα καταγράφει παρατηρήσεις και εισηγήσεις για θέματα
ασφάλειας, τα οποία και θα προωθούνται προς τον εργοδότη και

τις εταιρείες που διαχειρίζονται το
Λιμάνι. Τοθέμα προέκυψε λόγω
των πολλών κενών που παρουσιάζονται σε θέματα Ασφάλειας και
Υγείας στο Λιμάνι Λεμεσού και τα
οποία υποχρέωσαν τις συντεχνίες
των λιμενεργατών να προκηρύξουν

κόμενους φορείς, με αποτέλεσμα
την επείγουσα σύγκληση διευρυμένης σύσκεψης των επιτροπών
ασφαλείας των όλων χρηστών του
λιμανιού, υπό την προεδρία του
Επαρχιακού Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για πρώτη φορά

√ Ανεστάλησαν τα μέτρα κινητοποίησης των εργαζομένων
δίωρη συμβολική αποχή από την
εργασία για τη Δευτέρα 5 Μαρτίου
με στόχο να κρούσουν τον κώδωνα
του κινδύνου. Σύνθημα της συγκεκριμένης κίνησης ήταν η πρόληψη
και όχι η εκ των υστέρων επίρριψη
ευθυνών.
Η απόφαση για την εν λόγω εργατική κινητοποίηση τάραξε τα νερά
και ευαισθητοποίησε τους εμπλε-

μετά από 13 μήνες, δηλαδή από τη
μέρα που ανέλαβαν τη διαχείριση
του λιμανιού οι ιδιώτες. Λόγω των
θετικών εξελίξεων, οι συντεχνίες
ανέβαλαν την προγραμματισθείσα
δίωρη αποχή και προσήλθαν με
πνεύμα συνεργασίας στη σύσκεψη,
που οδήγησε στη δημιουργία της
Συντονιστικής Επιτροπής Ασφάλειας.

Εισφορά του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού στη Mητρόπολη

Σ

το πλαίσιο των εορτασμών για την
8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, αντί δώρου, ο επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου και η επαρχιακή γραμματέας Κατερίνα Παμπακά παρέδωσαν στον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο επιταγή
ύψους 2000 ευρώ.
Ο Πανιερώτατος ευχαρίστησε το εργατικό κέντρο για την εισφορά και την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει, συμβάλλοντας στη γενικότερη προσπάθεια της
Μητρόπολης να τείνει χείρα βοηθείας σε
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού επεσήμανε πως το Κίνημα της ΣΕΚ
εδράζεται στις αρχές της αλληλεγγύης
και η προσφορά μας προς τον πάσχοντα
συνάνθρωπο μας θα πρέπει να είναι
συνεχής και αδιάλειπτη.

48ωρη απεργία στην ΕΜΕΛ Λεμεσού

Σ

ε 48ωρη απεργία την Τρίτη και
Τετάρτη 20-21/3/2018 κατέρχονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού «ΕΜΕΛ ΛΤΔ» αφού οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για πλήρη
εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης του 2013 έπεσαν στο κενό.
Οι εργαζόμενοι ζητούν την κατανόηση του επιβατικού κοινού και
αλλά όταν η εργοδοτική πλευρά
αρνείται να τους επιστρέψει μετά
από τέσσερα χρόνια τις σημαντικές παραχωρήσεις που έκαναν
μέσα σε μία νύκτα, τότε δεν έχουν
άλλο τρόπο διεκδίκησης από την

√ Η απεργιακή κινητοποίηση
δεν αποτελεί αυτοσκοπό
√ Αδιαπραγμάτευτος όρος
η πλήρης αποκατάσταση
των παραχωρήσεων των
εργαζομένων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
απεργία.
Ακόμα και τώρα οι εργαζόμενοι
επισημαίνουν ότι η απεργία δεν

αποτελεί αυτοσκοπό, γι’ αυτό ως
ένδειξη των θετικών προθέσεων
μας δίνουμε περιθώριο 2 εβδομάδων μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης της απεργίας ως μια ύστατη
ευκαιρία οριστικής επίλυσης του
ζητήματος, στη βάση της υποχρέωσης της εταιρείας για πλήρη
επαναφορά των παραχωρήσεων.
Οι εργαζόμενοι δεν διεκδικούν
αυξήσεις, αλλά αποκατάσταση
των παραχωρήσεων που έκαναν
από τους μισθούς και τα ωφελήματά τους από το 2014. Η πλήρης
αποκατάσταση των παραχωρήσεων δεν αποτελεί σημείο διαπραγμάτευσης, αλλά υποχρέωση της
εταιρείας.
Οι εργαζόμενοι έδωσαν αρκετό
περιθώριο για παρεμβάσεις και
διεξαγωγή διαλόγου για την επίλυση της εργατικής διαφοράς, χωρίς
όμως να υπάρξει αποφασιστικότητα και ουσιαστικό αποτέλεσμα,
αφού η εταιρεία εξακολουθεί να
παραπέμπει το θέμα στο υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο
πίσω στην εταιρεία.
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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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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

5

Προκήρυξη Προσφορών
Προσφορά για Καταπολέμηση εντόμων
και τρωκτικών με τη μέθοδο υγρού ψεκασμού

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

Αριθμός Προσφοράς 4

Αριθμός Προσφοράς 5

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:

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

1. E. Coli

- Αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που χρειάζεται των τρωκτικών.

3. TOTAL COLIFORMS

- Υποκαπνισμός σε όλα τα διαμερίσματα.

4. TBC στους 37 βαθμούς κελσίου

- Παγίδες για ποντίκια – επιθεώρηση και αλλαγή ταμπλέττων (Ratak
gold).

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:

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.

2. STAPHYLOCOCCUS spp

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.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Αν είσαι στο σπίτι και απαντάς
στις κλήσεις του εργοδότη σου
θεωρείται χρόνος εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απονομή πτυχίων σε συνδικαλιστές
εκπαιδευτές από το Πανεπιστήμιο του Λίλ

Τ

• Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Σ

ε μια περίοδο που τα περισσότερα εργασιακά
δικαιώματα καταργούνται ή καταπατούνται, μία
τέτοια απόφαση είναι μια κάποια ανακούφιση.
Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του
εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας, πρέπει να
θεωρείται ως ‘χρόνος εργασίας’. «Η υποχρέωση
φυσικής παρουσίας στον καθορισμένο από τον
εργοδότη τόπο, καθώς και ο περιορισμός που απορρέει από την ανάγκη της μεταβάσεως στον τόπο
εργασίας εντός σύντομης προθεσμίας περιορίζουν
σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες που έχει
ένας εργαζόμενος να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες», υπογραμμίζει στη σχετική ανακοίνωση το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έγινε
επί της υπόθεσης ενός Βέλγου δημοτικού πυροσβέστη ο οποίος άσκησε αγωγή κατά βελγικού δήμου
προκειμένου αυτός να υποχρεωθεί, μεταξύ άλλων, να
του καταβάλει αποζημίωση για τις υπηρεσίες του
που συνίσταντο σε κατ’ οίκον εφημερίες ετοιμότητας, οι οποίες, κατ’ αυτόν, πρέπει να χαρακτηρισθούν ως χρόνος εργασίας.
Με την απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
τονίζει κατ’ αρχάς ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να
παρεκκλίνουν, όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες
πυροσβεστών που προσλαμβάνονται από τις δημόσιες πυροσβεστικές υπηρεσίες, από το σύνολο των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις κοινοτικής οδηγίας, όπως αυτή που ορίζει τις έννοιες
των όρων «χρόνος εργασίας» και «περίοδος ανάπαυσης».
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπενθυμίζει, πάντως, ότι
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι ελεύθερα να θεσπίζουν,
στα αντίστοιχα εθνικά τους δίκαια, διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και των
περιόδων ανάπαυσης ευνοϊκότερες για τους εργαζομένους από αυτές που ορίζονται με την οδηγία αυτή.
Υπενθυμίζει, επίσης, ότι η οδηγία δεν ρυθμίζει το
ζήτημα των αποδοχών των εργαζομένων, δεδομένου
ότι το ζήτημα αυτό εκφεύγει της αρμοδιότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν,
στο εθνικό τους δίκαιο, ότι οι αποδοχές ενός εργαζομένου για τον «χρόνο εργασίας» του διαφέρουν από
αυτές ενός εργαζομένου σε «περίοδο ανάπαυσης»
και δη μέχρι του σημείου να μην οφείλεται αμοιβή
κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής περιόδου.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο
χρόνος κατά τον οποίον ένας εργαζόμενος παραμένει κατ’ οίκον, στο πλαίσιο των εφημεριών ετοιμότητας, με την υποχρέωση να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός 8 λεπτών - πράγμα που
περιορίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες
ανάληψης άλλων δραστηριοτήτων- πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας».

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUI)
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Λιλ (University of Lille) στην
Γαλλία, διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο
συνεργασίας διά μέσω του οποίου
Ευρωπαίοι εκπαιδευτές λαμβάνουν
ακαδημαϊκή διαπίστευση προσόντων και ικανοτήτων, ισότιμη με
επίπεδο πτυχίου Πανεπιστημίου,
για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2018
μια ομάδα από 10 Ευρωπαίους
εκπαιδευτές οι οποίοι ακολούθησαν συγκεκριμένο μονοπάτι εκπαίδευσης εκπαιδευτών, πέρασαν από
διαδικασία εξέτασης από την
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου του
Λιλ, όπου αποφασίστηκε η απονομή ή όχι του ανάλογου διπλώματος. Σε αυτή την διαδικασία συμμετείχε ο επαρχιακός οργανωτικός
ΣΕΚ Λευκωσίας Νίκος Σατσιάς
(φωτό), ο οποίος πέτυχε στην εξέταση και του απονεμήθηκε ο τίτλος
Bachelor Degree for Adult Education.

βριο του 2012 , αρκετές χώρες μέλη
ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος
βρίσκονται σε εμβρυακή αν όχι
ανύπαρκτη διαδικασία ανάπτυξης
συγκεκριμένου πλαισίου για το
θέμα. Η δυναμική διαχείριση της
επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, ελκύει την προσοχή Ευρωπαίων
Κοινωνικών εταίρων, καθώς η διαδικασία αναγνώρισης ανεπίσημης
εκπαίδευσης, αποτελεί παράμετρο
η οποία είναι επωφελής σε ευρεία
κλίμακα κοινωνικών ομάδων, ειδικότερα των πιο ευάλωτων και
συνεισφέρει στην διόρθωση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Στην
Φιλανδία για παράδειγμα από το
1997 μέχρι και το 2008, 65000
άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από

καθώς η ανάπτυξη σε προσωπικό
επίπεδο συμβάλει στην ευρύτερη
ανάπτυξη και στην βελτίωση των
επιπέδων απασχόλησης. Είναι γι’
αυτό τον λόγο που η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC) και το ETUI έχουν αναπτύξει
αυτή την συνεργασία με το
University of Lille έχοντας μέχρι
στιγμής ολοκληρώσει την διαδικασία διαπίστευσης 17 Εκπαιδευτών
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η διαδικασία της διαπίστευσης και της απονομής του
πτυχίου εκπαιδευτών διαρκεί από
2.5 μέχρι και 3.5 χρόνια και διεκπεραιώνεται μέσα από την ανάλυση της θεωρίας, την πρακτική

Η διαδικασία πιστοποίησης ανεπίσημης εκπαίδευσης από Πανεπιστήμια, καλύπτεται στην Γαλλία
μέσα από συγκεκριμένη νομοθεσία
η οποία ψηφίστηκε από το 2002,
ενώ το ευρύτερο πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογα με το
βαθμό και το μέγεθος της προσοχής που προσδίδεται, διακρίνει τις
χώρες μέλη σε τέσσερεις κατηγορίες : Οι χώρες υψηλού επιπέδου

• Προωθείται σύγχρονο πρότυπο επένδυσης στο ανθρώπινο
δυναμικό μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών
του Ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος
• Απονομή πτυχίου στον συνδικαλιστή της ΣΕΚ Νίκο Σατσιά
(Φιλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία), οι χώρες
μέτριου προς υψηλού επιπέδου
(Δανία, Γερμανία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Β.
Ιρλανδία), οι χώρες μέτριου προς
χαμηλού επιπέδου (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Εσθονία, Ισλανδία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Σλοβενία και Σλοβακία) και οι χώρες
χαμηλού επιπέδου (Βουλγαρία,
Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λεττονία, Μάλτα, Πολωνία).
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει διατυπώσει μια
σημαντική Σύσταση για την αναγνώριση ανεπίσημης εκπαίδευσης,
η οποία έχει υιοθετηθεί από το
Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δεκέμ-

αυτό το σύστημα αποκτώντας
μερική ή πλήρη πιστοποίηση των
ικανοτήτων τους.
Στην Κύπρο η ανάγκη υιοθέτησης
συγκεκριμένου πλαισίου είναι
ακόμη πιο επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της
λιτότητας και την ραγδαία αύξηση
της ανεργίας, καθώς το πλαίσιο
πιστοποίησης δεν ωφελεί μόνο
τους εργαζόμενους αλλά και τους
άνεργους, οι οποίοι πέραν από το
δικαίωμα διαβίωσης με αξιοπρέπεια, έχουν επίσης θεμελιώδη
δικαίωμα προσωπικής ανάπτυξης,
η οποία θα τους καθοδηγήσει στην
επανένταξη στην αγορά εργασίας.
Πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή
την διαδικασία διαδραματίζουν οι
συνδικαλιστικές
οργανώσεις,

εφαρμογή της, την εξειδικευμένη
παρουσίαση (ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο-eportfolio) αφενός εμπειρικής ανάπτυξης εκπαίδευσης και
αφετέρου συμμετοχής σε εκπαίδευση και ολοκληρώνεται με την εξέταση από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο μοντέλο επένδυσης στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, το οποίο παρουσιάζει
δυναμική εφαρμογής τόσο σε θεωρητικές επιστήμες, όσο και τεχνικές ή τεχνολογικές επιστήμες.
Συγκρίνοντας το με την ακαδημαϊκή επιμόρφωση μπορεί να αξιολογηθεί ισότιμα και ενδεχομένως με
υψηλότερο βαθμό αποδοχής και
ικανοποίησης από τους συμμετέχοντες, καθώς χρονικά η περίοδος
μάθησης κατά πλειοψηφία συμπίπτει με τα στάδια της ανθρώπινης
ωρίμανσης αλλά και με τα κίνητρα
για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

637.000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια

Ό

λο και περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο
ετοιμάζονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς.
Ποιος, όμως, θα τους μεταφέρει με τις αντίστοιχες
πτήσεις; Οι αεροπορικές εταιρείες, ιδίως εκείνες της
Ασίας, έχουν παραγγείλει νέα αεροσκάφη αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία
χρόνια, καθώς τα αυξανόμενα έσοδα αυξάνουν τους
αριθμούς ταξιδίων σε επίπεδα ρεκόρ.Αυτό έχει οδηγήσει σε έλλειψη έμπειρων πιλότων, μια κατάσταση

που φαίνεται πως όσο περνάει ο καιρός, επιδεινώνεται.Το «παγκόσμιο χωριό» θα χρειαστεί 637.000
περισσότερους πιλότους μέσα στις δύο προσεχείς
δεκαετίες, δηλαδή μέχρι το 2036, προβλέπει η Boeing.
Οι περισσότεροι θα βρουν τη εργασία που επιδιώκουν κάπου στην Ασία, η οποία θα απασχολεί το 40%
των νέων πιλότων, ξεπερνώντας τα επίπεδα απασχόλησης πιλότων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αθροιστικά, σύμφωνα με την Boeing.
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Πρότυπο ήθους και ανδρείας ο Βαγορής
Ο

ήρωας και ποιητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης στάθηκε μέχρι τέλους πιστός στην
αγάπη του για την Μεγαλόνησο και επισφράγισε με τη
θυσία της σάρκας του το πνεύμα και το νόημα της ποιητικής
του μαρτυρίας.Την ερχόμενη
εβδομάδα η επέτειος της
θυσίας του. Στις 14 Μαρτίου
57 απηγχονίσθη γιατί προτίμησε τον τιμημένο θάνατο του
ανδρειωμένου, που θάνατος δε
λογιέται, από τη ζωή της
σκλαβιάς και της υποτέλειας
στο σαρκασμό του δυνάστη.

ρό του στο λαιμό, προχωράει
απτόητος προς την αγχόνη.

Όλη η φύσις κοιμάται
την ναρκώνει το κρύο
κι εγώ φεύγω λαλώντας
το στερνό μου αντίο.
Και τη μάνα φιλώντας
Την κοιτάζω και κλαίω.
«μάνα μην κλαις» της λέω
«μάνα μην κλαις» και κλαίω.
Η καταπακτή άνοιξε. Οι φυλακές βουβάθηκαν, κι όλη η
Κύπρος πάγωσε.
Ο Ευαγόρας έφυγε για να
συναντήσει τους υπόλοιπους
δολοφονημένους συναγωνιστές του. Η ψυχή του πέταξε
στον ελεύθερο ουρανό της
αθανασίας.

Η σύντομη αλλά γεμάτη νόημα
ζωή του, αποτελεί σπάνια
περίπτωση ολοκλήρωσης της
πρόθεσης και συνέπειας στην
ποιητική υπόσχεση.

«Μπορεί σε κάποια μάχη
γραμμένο η μοίρα να ’χει
να μη νικήσουμε.
Μα πάμε με καμάρι
Και λέμε «όποιον πάρει»
Και θα νικήσουμε»
Γεννημένος σ’ ένα χωριό της
Πάφου, την Τσάδα, στις 28
Φεβρουαρίου 1938, ήταν ο
μικρότερος από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, που άφησε την
τελευταία του πνοή στην αγχόνη, για την λευτεριά. Η εφηβική του ηλικία σημαδεύεται
ανεξίτηλα από το δημοψήφισμα που κατέδειξε την επιθυμία των Κυπρίων για ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα
για την οποία η ψυχή του
είναι γεμάτη από αγάπη.
Την 1η Ιουλίου 1953 οι Άγγλοι
γιορτάζουν τη στέψη της νέας
βασίλισσας. Στους εορτασμούς
μετέχει και η Κύπρος, σαν
Αγγλική αποικία. Οι Άγγλοι
έχουν πάρει το γυμναστήριο
της πόλεως, για να γιορτάσουν. Οι μαθητές εξοργίσθηκαν
και με μπροστάρη τον Ευαγόρα
κάνουν διαδήλωση ζητώντας
ν’ αδειάσει το γυμναστήριο κι
οι άλλοι χώροι, από τους
Άγγλους στρατιώτες. Στην
κεντρική πλατεία ο Ευαγόρας
με απαράμιλλο θάρρος σκαρφαλώνει και κατεβάζει την
σημαία του κατακτητή. Οι
μαθητές την κουρελιάζουν,
φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των Άγγλων. Η γιορτή
ματαιώνεται. Στην παιδική
ψυχή του Ευαγόρα, όμως, ήδη
έχει ανάψει η φλόγα για λευτεριά.
Δύο χρόνια αργότερα, τον
Νοέμβριο του ΄55 και ενώ
είχε οργανωθεί πια ως μαχητής στις τάξεις της ΕΟΚΑ,
συλλαμβάνεται και οδηγείται
στο δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε
παράνομη οχλαγωγία. Ο
Βαγορής, έτσι τον έλεγαν,
αρνείται την κατηγορία και η
δίκη του αναβάλλεται, για τις 6
Δεκεμβρίου. Στις 4 του μηνός
δηλώνει στον πατέρα του, ότι
προκειμένου να βρεθεί στην

Τόσο μικρός σε ηλικία και
συνάμα τόσο ώριμος, σαν από
πάντα έτοιμος να πεθάνει.
φυλακή, θα πάει στο βουνό να
συνεχίσει τον αγώνα. Στην
συνέχεια πηγαίνει στο σχολείο
του κι αφήνει πάνω στην έδρα,
το περίφημο τραγούδι του
αποχαιρετισμού, προς τους
συμμαθητές και τους καθηγητές του, τονίζοντας τον λόγο
της φυγής του:

«Θα πάρω μιαν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στην Λευτεριά……»
«Της φυλακής
δεν τα σηκώνω εγώ τα βάρη
γι’ αυτό θα φύγω
για βουνά και ρεματιές.
Να χω τη νύχτα
Συντροφιά μου το φεγγάρι
και την ημέρα
να μιλώ με τις ιτιές».
Κι έτσι, ο Ευαγόρας αποφασίζει να περάσει από τα λημέρια
του ανταρτοπολέμου. Ο πατέρας του, του δίνει την ευχή του.
Προτού φύγει για τα βουνά,
συναντά μια συμμαθήτρια του
και της δίνει ένα γράμμα που
απευθύνεται στους συμμαθητές του. Σ’ αυτό, ο ποιητής
γίνεται προφήτης του ηρωικού
τέλους που τον περίμενε:
«Αυτή την ώρα κάποιος λείπει
ανάμεσα σας. Κάποιος που
φεύγει αναζητώντας λίγο λεύτερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά
μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον
τάφο του. Δεν κάνει να τον
κλαίτε…».
Στον ανταρτοπόλεμο ο Ευαγόρας αγωνίζεται και ξεχωρίζει για το σθένος του και
την αυτοθυσία του, είναι
πάντα θαρραλέος μπροστάρης, γι’ αυτό και γίνεται
υπαρχηγός της αντάρτικης
ομάδας. Τα χτυπήματα που
κατάφεραν στον εχθρό, όπως η
επίθεση κατά του μεταλλείου
της Κινούσας και η ανατίναξη
του αστυνομικού σταθμού
Παναγιάς τον έκαναν να παραμιλά. Η δράση του αυτή προκαλεί φυσικά την επικήρυξη
του από τους Άγγλους με το

αστρονομικό για την εποχή
ποσό των 5,000 λιρών.
Ο Γολγοθάς που καταλήγει
στην ένδοξη θυσία του Ευαγόρα ξεκινά από τα γεγονότα της
σύλληψης του. Ενώ προχωρούσε μαζί με συναγωνιστές
του προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τρόφιμα και ρούχα,
άξαφνα βρέθηκαν αντιμέτωποι
με ενέδρα άγγλων στρατιωτών
που τους περικυκλώνουν. Οι
υπόλοιποι καταφέρνουν να

√ Στις 14 Μαρτίου 1957
η καταπακτή άνοιξε.
Οι φυλακές βουβάθηκαν,
κι όλη η Κύπρος πάγωσε
ξεφύγουν, όχι όμως και ο Ευαγόρας που συλλαμβάνεται με
την κατηγορία της μεταφοράς
οπλοπολυβόλου. Τον υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια
και το ωραίο του πρόσωπο
γίνεται αγνώριστο.
Στις 25 Φεβρουαρίου, μετά από
μια σύντομη δίκη-παρωδία
καταδικάζεται σε θάνατο δι’
απαγχονισμού. Η απάντηση
του ήρωα, λιτή: «Ό, τι έκανα το
έκανα για την ελευθερία της
πατρίδος μου… Γνωρίζω ότι
θα με κρεμάσετε και εύχομαι να
είμαι ο τελευταίος...». Και ήταν
πράγματι ο τελευταίος…
Στα αλλεπάλληλα διαβήματα
προς την βασίλισσα της
Αγγλίας (προκειμένου να του
δοθεί χάρη) του πατέρα του και
επίσημων φορέων της Κύπρου,
και ακόμη και της ίδιας του της
μάνας, ελπίζοντας να κατανοήσει το μητρικό της ένστικτο, η απάντηση ήταν αρνητική.
12 Μαρτίου τον επισκέφθηκαν
ο πατέρας του και άλλοι συγγενείς στις κεντρικές φυλακές
όπου κρατούνταν. Ο Ευαγόρας
γαλήνιος τους πληροφορεί,
πως σε δύο μέρες θ’ ανέβει τα
σκαλοπάτια της αγχόνης.

Αποχαιρετώντας τους, τους
ζήτησε να μην λυπούνται και
να μην κλαίνε λέγοντας:
«Ορκίσθηκα να πεθάνω για την
Πατρίδα μου κι ετήρησα τον
όρκο μου».
Ζητά να του φέρουν το σταυρό
του. Ζητά επίσης με γράμμα
του στην αδερφή του Γιωργούλα, τη μικρή του ξαδερφούλα
που δεν πρόλαβε να τη βαφτίσει, να την ονομάσουν εκείνη
την πεντασύλλαβη λέξη «Για
να θυμίζει εκείνην την οποία
κάθε άνθρωπος ποθεί πιο
πολύ απ’ όλα»…
Τα μεσάνυκτα, με το χαμόγελο
στα χείλη, φορώντας το σταυ-

Η πατριωτική και ποιητική του
πορεία και ο άσβεστος πόθος
του για ελευθερία αποτυπώνονται στους στίχους του.

«Των αθανάτων το κρασί
Το ‘βρετε σεις και πίνετε.
Ζωή για σας ο θάνατος
Κι αθάνατοι θα μείνετε».
Οφείλουμε όλοι μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τέτοιες
μορφές σαν του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και όλων των ηρώων
του ελληνισμού, που, στο
διάβα της ιστορίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του χρέους, προσφέροντας στον βωμό
της ελευθερίας, ως υπέρτατη
θυσία, την ίδια τους τη ζωή.

Κατέβασαν το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου
από το αεροδρόμιο των Σκοπίων

Μ

ετά την μετονομασία του αεροδρομίου σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων» και την αφαίρεση των πινακίδων τώρα
κατέβασαν και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Απομακρύνθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης το άγαλμα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφιππου στον Βουκεφάλα, που βρισκόταν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου των Σκοπίων.
Είχε προηγηθεί η απόφαση της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ για μετονομασία του αεροδρομίου από «Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος» σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων» και η αφαίρεση των
μεταλλικών πινακίδων στην οροφή του αεροδρομίου, στις
οποίες αυτό αναφερόταν με την προηγούμενη ονομασία του
(Μέγας Αλέξανδρος).
Το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου, ύψους 1,5 μέτρου, που βρισκόταν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου των Σκοπίων. είχε
τοποθετηθεί το 2011 και αποτελούσε δωρεά της τουρκικών
συμφερόντων εταιρίας "TAV", η οποία από το 2010 διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της ΠΓΔΜ.
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έρα αυτογνωσίας και ευθύνης η 8η Μαρτίου
1857 για τους δυναμικούς και ανεπανάληπτους αγώνες που έδωσαν οι γυναίκες διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για μια πιο
ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία που δεν καλλιεργεί
και δεν επιτρέπει ανισότητες και διακρίσεις.

δρόμος μέχρι την τελική καταξίωση είναι μακρύς και

Για τη ΣΕΚ η κοινωνική καταξίωση της εργαζόμενης

δύσβατος.

γυναίκας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και θα

Η Κύπρια γυναίκα αντιμετωπίζει στην καθημερινό-

συνεχίσει ακατάπαυστα τον αγώνα μέχρις ότου η

τητα της πάμπολες δυσκολίες που διευρύνονται και

πολιτεία να χαράξει μακρόπνοη πολιτική για επίλυ-

ενισχύονται λόγω στερεότυπων αντιλήψεων που

ση των πολλαπλών και χρονίζοντων προβλημάτων

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ο

εξακολουθούν να καταδυναστεύουν την κοινωνία.

της εργαζόμενης γυναίκας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση
μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8
Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας
στη Νέα Υόρκη, οι οποίες
ζητούσαν καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία
του Σοσιαλιστικού Κόμματος

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
κειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού
ζητούσαν «ελευθερία, ισότητα,
αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η
γιορτή ουσιαστικά αφορά
στους αγώνες γυναικών, που

παρέλασαν 15.000 γυναίκες
στους δρόμους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες
εργασίας, καλύτερους μισθούς

• Η γυναίκα συμμετέχει
η κοινωνία αλλάζει!

και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και
τριαντάφυλλα», με το ψωμί να
συμβολίζει την οικονομική
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα
ζωής. Η Ημέρα της Γυναίκας
γιορτάστηκε για πρώτη φορά
από το Σοσιαλιστικό Κόμμα
των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου

1909. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση
της Γερμανίδας σοσιαλίστριας
Clara Zetkin κατά τη διάρκεια
της Δεύτερης Διεθνούς.
Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές χώρες η ημέρα αυτή έχει
χάσει το πολιτικό της μήνυμα:
Αφενός εμπορευματοποιήθηκε
και αφετέρου εκλήφθηκε ως
ευκαιρία για να εκφράσουν οι
άνδρες την αγάπη τους στις
γυναίκες, όπως κατά την
Ημέρα της Μητέρας και του
Αγίου Βαλεντίνου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
• Επιδότηση της γονικής άδειας.
• Επανεξέταση και καθορισμός νέου ωραρίου των κρατικών
δομών φροντίδας των παιδιών ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
• Υλοποίηση εισηγήσεων που κατατέθηκαν στο Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση του δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί σοβαρά τον κοινωνικό ιστό
της χώρας.
• Φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8
μηνών, οι οποίες αιτούνται θέσης στους κρατικούς σταθμούς και
απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς αριθμού κάλυψης παιδιών
στους κρατικούς σταθμούς.
• Εφαρμογή του νόμου για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που καλύπτει, μεταξύ άλλων,
το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,
και του νόμου για την Ίση Αμοιβή.

των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο
χρόνια αργότερα από τη
Σοσιαλιστική Διεθνή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977
από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα
για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της
προέκυψε κατά το πέρασμα
στον 20ό αιώνα, το οποίο
σηματοδοτήθηκε από την
εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το
έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη
«φεμινιστική» απεργία, προ-

με το θάρρος και την αποφασιστικότητα τους έγραψαν
ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη
του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς
μισθούς τους. Η αστυνομία
επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το
πλήθος των λευκοντυμένων
γυναικών, όμως το εργατικό
κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. Δυο
χρόνια αργότερα, οι γυναίκες
που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο
εργατικό σωματείο γυναικών
και συνέχισαν τον αγώνα για
τη χειραφέτηση τους.Το 1908

ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός στην ομορφιά της μέρας
Χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες
Γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα
Γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε "ψωμί και τριαντάφυλλα,
ψωμί και τριαντάφυλλα".
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός είναι και για τους άνδρες ο αγώνας
μας
Γιατί είναι των γυναικών παιδιά και τους γεννάμε πάλι,
Φτάνει πια ο παιδεμός σ'όλη μας τη ζωή,
Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο "Δώστε μας Ψωμί και Δώστε μας
Τριαντάφυλλα"

Δώστε φωνή στη δύναμη σας
• Πολεμήστε τις αδικίες που ξεφυτρώνουν μπροστά σας.
• Διεκδικήστε με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα σας.
• Αξιοποιήστε το νομοθετικό πλαίσιο που σας
θωρακίζει.
• Στοχεύετε στην ενδυνάμωση της θέσης σας μέσα
στην εργασία.
• Δράστε δυναμικά, όταν θίγεται η αξιοπρέπεια
σας.
• Καταγγείλετε άφοβα διακρίσεις και ανισότητες.
• Εξαλείψτε τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην
καθημερινότητα σας.
• Σπάστε τα τείχη που σας εγκλωβίζουν.

Ωστόσο, περιστατικά που
σημειώνονται με αφορμή τον
εορτασμό της Ημέρας τη
Γυναίκας, αποδεικνύουν την
ανάγκη προβολής και τίμησης,
αν μη τι άλλο, των αγώνων
των γυναικών. Στην Τεχεράνη
στις 4 Μαρτίου 2007, η αστυνομία ξυλοφόρτωσε χιλιάδες
άνδρες και γυναίκες που σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον
εορτασμό της ημέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συνελήφθησαν κρατήθηκαν για μέρες στην
απομόνωση. Οι ακτιβίστριες
Shadi Sadr και Mahbubeh
Abbasgholizadeh
αφέθηκαν
ελεύθερες μετά από δεκαπέντε
μέρες απεργία πείνας.
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ΠΑΣΥΠΠΟΣ
Να ανακληθεί το ταχύτερον το καθεστώς της αγοράς
υπηρεσιών στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία
Ρεπορτάζ: Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Θ

εωρούμε επιτακτική την ανάγκη
άμεσης επανεξέτασης του καθεστώτος εργοδότησης των εκπαιδευτικών στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, ΠΟΣ, με στόχο την αποτακατάσταση της ηθικής τάξης και τη δίκαιη
ρύθμιση των θεμάτων που τους απασχολούν, αξιώνει ο νεοσύστατος
Παγκύπριος Σύνδεσμος Παιδαγωγών
Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων
(ΠΑΣΥΠΠ.Ο.Σ.)

κοί των ΠΟΣ υποχρεούνται να καταβάλλουν το 14,6% των πενιχρών εισοδημάτων τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
• Η απώλεια δικαιώματος στο Ανεργιακό Επίδομα. Αυτό συνεπάγεται την

για την εργοδότησή τους η οποία ξεκινά
τον Οκτώβριο μόλις λίγες μέρες προηγουμένως. Επίσης, κάθε 3 χρόνια
συντάσσεται νέα προκήρυξη για την
εργοδότηση των εκπαιδευτικών με

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος τονίζει πως οι εκπαιδευτικοί των
Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων
(Π.Ο.Σ) του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, μετατράπηκαν από το 2013

√ Επαναφορά στη σχέση εργοδότη
- εργοδοτούμενου αξιώνει
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Παιδαγωγών Προαιρετικών
Ολοήμερων Σχολείων

√ Διεκδικεί μέσα από συνδικαλιστική δράση αλλά και δικαστικώς
δικαίωση των μελών του
από μισθωτοί σε αυτοεργοδοτούμενοι,
υπογράφοντας συμβόλαια Αγοράς
Υπηρεσιών πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους αλλά και για το
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Κοινωνική δικαιοσύνη και βελτίωση του βιοτικού επίπεδο των εκπαιδευτικών
και παράλληλα των παρεχομένων υπηρεσιών ζήτησε επιτακτικά
από το υπουργείο Παιδείας το Διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΣΥΠΠ.Ο.Σ
απώλεια εισοδημάτων κατά τις περιόδους όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαιρινούς μήνες).

νέους όρους, με αποτέλεσμα κάποιοι
εκπαιδευτικοί να εργοδοτούνται και
άλλοι να μένουν άνεργοι.

• Η απώλεια του δικαιώματος για Επίδομα Ασθενείας.

Η αλλαγή του καθεστώτος εργοδότησης
των εκπαιδευτικών στα ΠΟΣ είναι απαράδεκτη καθώς υπάρχει άμεση σχέση
εργοδότη – εργοδοτούμενου μεταξύ των
εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ΠΟΣ
και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος. Η
προσφορά εργασίας των εκπαιδευτικών
των ΠΟΣ αποτελεί συνέχεια του πρωινού σχολείου και δεν διαφέρει από εκείνη που προσφέρεται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
στη Δημόσια Δημοτική εκπαίδευση,
καθώς σύμφωνα και με επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα Προαιρετικά Ολοήμερα
Σχολεία: «Το πρόγραμμα είναι συνέχεια
του πρωινού και διέπεται από την ίδια
φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές
αρχές».

Στις πολλές αρνητικές πτυχές του
συστήματος της Αγοράς Υπηρεσιών
σημειώνονται:

• Η καθυστέρηση στην καταβολή των
αποδοχών. Απαράδεκτο θεωρείται το
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται
να καταβάλουν τις εισφορές τους προς
• Η απώλεια εισοδημάτων καθώς ως
τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μέσα σε
αυτοτελώς εργαζόμενοι οι εκπαιδευτιχρονοδιαγράμματα,
η
πάροδος των οποίων
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
συνεπάγεται και επιβολή
προστίμων, προτού ακόμα
Πρόεδρος
Προκοπίου Παναγιώτης
γίνει η καταβολή των
Αντιπρόεδρος
Μενελάου Μενέλαος
μισθών τους.
Γραμματέας
Χαραλάμπους Μάρσια
• Η αβεβαιότητα και η
Βοηθός Γραμματέας
Στυλιανού Ελένη
ανασφάλεια που προκαΤαμίας
Παπαριστοδήμου Αριστιάνα λείται στους εκπαιδευτικούς αφού δεν γνωρίζουν
Οργανωτικός
Χαριλάου Άντρη
αν θα έχουν δουλειά την
Οργανωτικός
Αντωνίου Βαλεντίνα
επόμενη σχολική χρονιά.
Οργανωτικός
Νικολαϊδης Γιώργος
Να σημειωθεί ότι οι εκπαιΟργανωτικός
Γιαννακού Αρίστη
δευτικοί πληροφορούνται

Τ

ις πρώτες 500 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η Melco Resorts &
Entertainment (Melco), η οποία ανέλαβε
την ανάπτυξη του City of Dreams
Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην Ευρώπη
που θα λειτουργήσει στην Κύπρο το
2021.
Η εταιρεία City of Dreams Mediterranean
στο παρόν στάδιο ζητά να προσλάβει
δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για το
προσωρινό και τα δορυφορικά καζίνο,
που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν εντός του 2018.
Η πρώτη φάση προσλήψεων αφορά
500 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά στην επίσημη
ιστοσελίδα
του
έργου
www.cityofdreamsmed.com.cy.
Οι πρώτες 20 θέσεις που έχουν ήδη

Εργασιακή ανισότητα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώ-

Άνοιξαν οι πρώτες 500 θέσεις εργασίας
στο υπό ίδρυση Κυπριακό καζίνο
ανακοινωθεί αφορούν διάφορους
τομείς, όπως Οικονομικά, Κατασκευές,
Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ), Ασφά-

βρουν περισσότερες πληροφορίες για
τις θέσεις εργασίες στην ιστοσελίδα
της
Melco
“Career”
http://mycareer.melco-resorts.com.

√ Σταδιακά θα ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα
της διαχειρίστριας εταιρείας
οι νέες θέσεις εργασίας

Γύρω στις 6000 οι συνολικές θέσεις
εργασίας

λεια και Casino Operations. H Melco,
έχοντας ως βασικές αρχές την ποιότητα και την αριστεία, αναζητά δραστήρια, αφοσιωμένα και προοδευτικά
άτομα, για να γίνουν μέλη της ομάδας
της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

To έργο, με συνολική επένδυση €550
εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει
4,000 θέσεις ετησίως κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ με την πλήρη
λειτουργία του καζίνο-θερέτρου θα
δημιουργηθούν 6,500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το City of Dreams Mediterranean
στη Δυτική Λεμεσό, θα αποτελεί σήμα
κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και την
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ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Σκοπός του Παγκύπριου Συνδέσμου
Παιδαγωγών Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΑΣΥΠ Π.Ο.Σ.) είναι η
οργάνωση των εκπαιδευτικών που
απασχολούνται στα Προαιρετικά
Ολοήμερα Σχολεία, με απώτερο στόχο
την προάσπιση των συμφερόντων και
τη διεκδίκηση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων. Πρωταρχικό μέλημα
του ΠΑΣΥΠ Π.Ο.Σ. είναι η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού του Π.Ο.Σ. και η
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών.
Εκτός από το θέμα της εργοδότησης, παρατηρείται και υποβάθμιση της υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών στα ΠΟΣ. Αναφορικά με το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ),
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει
καμία πρόνοια για τη μοριοδότηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών των ΠΟΣ παρόλο που οι
περισσότεροι εργάζονται για
τουλάχιστον 8 χρόνια. Δυσμενής
διάκριση προς τους εκπαιδευτικούς των ΠΟΣ, αποτελεί επίσης
το γεγονός ότι η αντίστοιχη προϋπηρεσία Ελλαδιτών εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται σε
Ολοήμερα σχολεία της Ελλάδας
αναγνωρίζεται.
της Προκοπίου δήλωσε στην Εργατική
Φωνή ότι κατά τεκμήριον επιβάλλεται η
κατάργηση της Αγοράς Υπηρεσιών
εκπαιδευτικών στα ΠΟΣ και η επαναφορά στο εγασιακό καθεστώς που διέπει
τη σχέση εργοδότη – εργοδοτούμενου, η
οποία θα επιφέρει κοινωνική δικαιοσύνη και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο
των εκπαιδευτικών. Προς αυτή την
κατεύθυνση συγκλίνει, επίσης και σχετική απόφαση της Επιτρόπου Διοικήσεως, σημείωσε.
Περαιτέρω ο κ. Προκοπίου υπογράμμισε:
Η επαναφορά στη σχέση εργοδότη –
εργοδοτούμενου δεν προϋποθέτει κανένα επιπλέον κόστος στο
αρμόδιο
Υπουργείο καθώς ο προϋπολογισμός
που καθορίζεται για τα ΠΟΣ παραμένει
ο ίδιος. Όσον αφορά τη διεκδίκηση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων έχουμε
προσφύγει στη δικαιοσύνη και το δικαστήριο θα αποφανθεί για τη νομιμότητα του υφιστάμενου καθεστώτος. Μέσα
από τον Σύνδεσμο μας και την στήριξη
του συνδικαλιστικου κινήματος, θα
συνεχίσουμε αταλάντευτα την προσπάθεια για δικαίωσης του αγώνα μας.»
ευρύτερη περιοχή και αναμένεται να
προσελκύει 300,000 επιπρόσθετους
τoυρίστες ετησίως, αφού είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Κατά την κατασκευή του City of Dreams
Mediterranean θα λειτουργεί σε κοντινή
απόσταση στη Λεμεσό ένα προσωρινό
καζίνο. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης,
τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών
καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη
Αμμόχωστο και Πάφο.
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Η σωστή διατροφή για κάθε ηλικία
Ο

ι βασικές αρχές μιας υγιεινής,
ισορροπημένης
διατροφής
παραμένουν ίδιες, είτε είμαστε 25,
είτε 65, αλλά χρειαζόμαστε συγκεκριμένες θρεπτικές ουσίες, ανάλογα με τα διάφορα στάδια της ζωής
μας.
Από 20 έως 40 χρονών: Σε αυτές
τις ηλικίες, ένα σωστό διατροφικό
πρόγραμμα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους,
κυρίως λόγω λιγοστού χρόνου και
πολλών υποχρεώσεων.
Προσλάβετε…
…ασβέστιο: Για να εξασφαλίσετε
την πρόσληψη της απαιτούμενης
ποσότητας ασβεστίου, θα πρέπει
να τρώτε 3 μερίδες γαλακτοκομικών καθημερινά (1 μερίδα = 200ml
γάλα, 1 μικρό γιαούρτι και 30 γρ.
τυρί).
…φυτικές ίνες: Βρείτε χρόνο για
πρωινό. Τα ενισχυμένα δημητριακά
ολικής αλέσεως με ημιαποβουτυρωμένο γάλα και ένα ποτήρι χυμό
φρούτων, προσφέρουν φυτικές
ίνες και αρκετές βασικές βιταμίνες.
… λίγο αλάτι: Ελέγξτε τις πληροφορίες στο πίσω μέρος κάθε
συσκευασίας τροφής, ιδιαίτερα
πριν αγοράσετε έτοιμα γεύματα ή
σάντουιτς - για ένα κύριο γεύμα θα
πρέπει να λαμβάνετε όχι περισσότερα από 2,5 γρ. αλάτι (και όχι
περισσότερα από 6 γραμμάρια την
ημέρα).
40-50 ετών: Μετά την ηλικία των
40, ο μεταβολικός ρυθμός (η ταχύτητα με την οποία το σώμα καίει
θερμίδες) μειώνεται, αλλά η πτώση
είναι πολύ μικρή και ο πραγματικός λόγος που πολλοί άνθρωποι
αντιμετωπίζουν
προβλήματα,

είναι η έλλειψη άσκησης.
Προσλάβετε…
…αντιοξειδωτικά: Τα φρούτα και
τα λαχανικά είναι η καλύτερη πηγή
αντιοξειδωτικών - φροντίστε να
τρώτε τουλάχιστον 5 την ημέρα και
μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά προϊόντα.
…σίδηρο: Το συκώτι και το άπαχο
κόκκινο κρέας είναι οι καλύτερες
και πιο εύκολα απορροφήσιμες
πηγές σιδήρου, γι’ αυτό προσπαθήστε να τρώτε κόκκινο κρέας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα
(δεν χρειάζεται να τρώτε τεράστιες
μερίδες, 100 γρ. είναι αρκετά). Αν
δεν τρώτε κρέας, επιλέξτε τα ενισχυμένα δημητριακά για πρωινό
και άφθονα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά.

λη σας. Αν έχετε υψηλή χοληστερόλη, καταναλώστε κάποια τροφή
που να την μειώνει, όπως η βρώμη,
οι ξηροί καρποί, το κόκκινο κρασί
και το γιαούρτι.
…ωμέγα-3 λιπαρά: Για να διατηρήσετε τα οστά και την καρδιά σας
υγιή, καταναλώστε σολομό σε κονσέρβα ή φρέσκο, ο οποίος είναι
πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά και
ασβέστιο.
60 ετών και πάνω
Προσλάβετε…
…φυτικές ίνες: Προτιμήστε δημητριακά ολικής αλέσεως για το

…αλκοόλ: Να είστε αυστηροί με τις
ποσότητες και αφήστε και μερικές
ημέρες την εβδομάδα, χωρίς καθόλου αλκοόλ.
50-60 ετών: Παρακολουθήστε τα
επίπεδα λίπους στον οργανισμό
σας. Προβλήματα υγείας όπως η
υψηλή χοληστερόλη, η υψηλή
αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης
τύπου 2, είναι πιο συχνά σε αυτή
την ηλικιακή ομάδα. Μια δίαιτα
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη,
η οποία περιλαμβάνει πολλά
φρούτα και λαχανικά, είναι ο
καλύτερος τρόπος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση όλων
αυτών των προβλημάτων.
προσλάβετε...
…τροφές που μειώνουν τη χοληστερόλη: Ελέγχετε συχνά την αρτηριακή σας πίεση και τη χοληστερό-

πρωινό σας, όπως κουάκερ ή ψωμί
ολικής αλέσεως και τρώτε πολλά
φρούτα και λαχανικά. Ένα μικρό
ποτήρι από χυμό δαμάσκηνου το
πρωί, θα βοηθήσει στην πρόληψη
της δυσκοιλιότητας.
…βιταμίνη Β12: Κρέας, ψάρι,
αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα και
εμπλουτισμένα δημητριακά, περιέχουν όλα βιταμίνη B12.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι με βάση
τη νομοθεσία οι επιχειρήσεις οφείλουν
να αναγράφουν την τελική τιμή πώλησης
των προϊόντων, στην οποίαν πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι
Η τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται:

+ πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
+ πάνω στις συσκευασίες τους, ή
+ πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγχυση
στον καταναλωτή
Επίσης τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν την τίμη πώλησης
Η μη αναγραφή της τιμής πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, σε περίπτωση
παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές
φυλάκισης ή και προστίμων
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποβολή παραπόνων επικοινωνήστε με τη γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτη
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Η
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Παραγωγικότητα και
διατροφή πάνε μαζί

πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη». Μία ρήση
απ' τα παλιά η οποία επιβεβαιώνεται πλέον
καθημερινά. Οι γρήγοροι ρυθμοί, το έντονο στρες
και τα εκτεταμένα πλέον ωράρια δεν μας επιτρέπουν να αφιερώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στον
εαυτό μας, με μεγαλύτερο «θύμα» αυτού του φαινομένου, τη διατροφή μας. Οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε διατροφικά «ατοπήματα»,
καθώς επικεντρώνουν την προσοχή τους στη δουλειά, αφήνοντας συχνά τη διατροφή τους σε «δεύτερη» μοίρα. Ωστόσο, μία τέτοια συμπεριφορά
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσής τους,
καθώς μία μη ισορροπημένη διατροφή δεν μπορεί
να παρέχει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά
που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της δουλειάς.
Στα
πλαίσια
λοιπόν
της
τήρησης
μίας
ισορροπημένης
διατροφής, δεν
θα πρέπει να
ξεχνάμε
την
αξία των φρούτων και των
λαχανικών.
Κατέχουν εξέχουσα θέση στην
πυραμίδα της
Μεσογειακής
διατροφής και η ευεργετική επίδραση της κατανάλωσής τους στην υγεία έχει αναδειχθεί σε πολλές
επιστημονικές μελέτες.. Το μήνυμα «5 την ημέρα»
έχει ως στόχο την ένταξη τουλάχιστον 5 μερίδων
φρούτων και λαχανικών (περίπου 400 γραμμάρια)
την ημέρα στη διατροφή μας, με σκοπό την προαγωγή ενός θρεπτικού και υγιεινού καθημερινού
διαιτολογίου. Η ποσότητα αυτή μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατανάλωσης σαλάτας ή μαγειρεμένων λαχανικών στα κύρια γεύματα της ημέρας και
δύο με τριών φρούτων στο πρωινό ή σε κάποιο
ενδιάμεσο γεύμα, ενώ μπορούμε εύκολα και πρακτικά μία από τις συνιστώμενες μερίδες να την προσλάβουμε από ένα ποτήρι χυμό. Οι χυμοί άλλωστε
είναι ιδιαίτερα εύκολοι στην προετοιμασία τους,
είναι διαθέσιμοι για κατανάλωση οποιαδήποτε
ώρα της ημέρας και είναι πλούσιοι σε βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία όπως και τα ολόκληρα φρούτα.
Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν από τις
σημαντικότερες πηγές βιταμινών και ιχνοστοιχείων
αλλά και άλλων ωφέλιμων ουσιών, όπως είναι τα
φυτοχημικά και τα αντιοξειδωτικά στοιχεία, οι
οποίες θωρακίζουν το σώμα μας ενάντια στην
εμφάνιση χρονίων νοσημάτων. Φροντίστε λοιπόν
να τα εντάξετε στη διατροφή σας και εν ώρα εργασίας, τόσο στα κύρια γεύματα όσο και στα ενδιάμεσα μικρογεύματά σας.
• «Ξεκλέψτε» λίγο χρόνο για να απολαύσετε με ηρεμία ένα ελαφρύ και θρεπτικό γεύμα όπως είναι μία
χορταστική σαλάτα. Φτιάξτε την με άφθονα λαχανικά της επιλογής σας και αυξήστε τη θρεπτική της
αξία προσθέτοντας πηγή αμύλου και πρωτεΐνης.
Εάν πάλι επιλέξετε κάποιο άλλο κυρίως πιάτο,
συνοδέψτε το με ωμά ή βραστά λαχανικά.
• Μην αμελείτε τα σνακ. Σας τροφοδοτούν άμεσα με
ενέργεια δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσετε πιο δυναμικά την εργασία σας. Κάντε λοιπόν
τις κατάλληλες επιλογές, φροντίζοντας τόσο για τη
γραμμή όσο και για την υγεία σας. Επιλέξτε ένα
φρούτο εποχής και καταναλώστε το ολόκληρο,
κόψτε το σε μικρά κομμάτια και προσθέστε γεύση
στο γιαούρτι σας ή ετοιμάστε μία πολύχρωμη
φρουτοσαλάτα. Αν πάλι δεν έχετε το απαιτούμενο
χρόνο στη δουλειά, μπορείτε να επιλέξετε ένα 100%
φυσικό χυμό.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν 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 προσλάβει:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσός)
- SERVICE ADVISORS (Λάρνακα)
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά για άμεση
πρόσληψη ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ σε Λευκωσία
και Λεμεσό.
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
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Η ΤΕΥ-ΑΤΗΚ (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων ΑΤΗΚ)
ζητά να εργοδοτήσει (εποχιακό προσωπικό) στο
Συγκρότημα Λεβάντης στον Πρωτάρα:
- ΜΑΓΕΙΡΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Χρίστο Ζαχαρίου 22701893.

Ανανεώστε την άδεια κυκλοφορίας
μέχρι της 11 Μαρτίου χωρίς πρόστιμο
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τονίζει ότι οι άδειες
κυκλοφορίας ανανεώνονται μέχρι την Κυριακή, 11
Μαρτίου του 2018, χωρίς επιβάρυνση. Σημειώνει
επίσης ότι μπορούν να ανανεώνονται για χρονική
περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών.
Οι άδειες μπορούν να ανανεωθούν, εκτός από το
διαδίκτυο, σε εμπορικές τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
• Λήγει στις 11 Μαρτίου
Πολίτη,
στα
Επαρχιακά
γρα2018 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανανέω- φεία του Τμήματος Ταχυδρομιση της άδειας κυκλοφορίας
κών Υπηρεσιών
μηχανοκινήτων οχημάτων και στα Επαρχιακά γραφεία
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Όσοι δεν έχουν
ανανεώσει τα προηγούμενα χρόνια τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τους είτε διευθετούν με το
Τμήμα την πληρωμή του χρέους τους είτε προσκομίζουν στο Τμήμα ένορκες δηλώσεις με συνημμένα
δικαιολογητικά και αν διαπιστωθεί ότι πράγματι το
όχημα ήταν ακινητοποιημένο τότε διαγράφεται το
χρέος τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ιδιοκτήτες
αυτών των οχημάτων είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν το χρέος τους είτε με εφάπαξ ποσό είτε μέχρι 12
ίσες μηνιαίες δόσεις, πρόσθεσε.
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Ο Χ Σ : Μειώνει περαιτέρω τα επιτόκια του
Σ

ε μειώσεις στα επιτόκιά του
προχωρεί ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης. Ο Οργανισμός προτίθεται να εξαγγείλει
σύντομα τρία νέα σχέδια. Το
πρώτο αφορά νεαρά ζευγάρια που
θέλουν να αποκτήσουν κατοικία, με
επιτόκιο 2% για τα πρώτα 5 χρόνια
και μετά 2,70%. Το δεύτερο θα
αφορά φοιτητές που θα πάνε για
σπουδές φέτος και του χρόνου, με

επιτόκιο 1,80% τα πρώτα πέντε
χρόνια και ακολούθως 2,80%. Το
τρίτο σχέδιο αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες και θα έχει επιτόκιο 1,90%. Ο
προϋπολογισμός του Οργανισμού
για το 2018 είναι πλεονασματικός
και περιλαμβάνει έσοδα ύψους
€15,7 εκ και δαπάνες ύψους €10,0
εκ. Τα έσοδα προέρχονται κυρίως
από τόκους, ύψους €11,6 εκ. και

• O Οργανισμός διαθέτει το πιο ελκυστικό στεγαστικό
αλλά και φοιτητικό επιτόκιο της αγοράς

άλλα έσοδα ύψους €4,10 εκ. Οι
δαπάνες του Οργανισμού παρουσιάζουν αύξηση 7,7% σε σχέση με
το 2017.Η μείωση των κερδών του
Οργανισμού αποδίδεται στον
ανταγωνισμό σε όλο τον τραπεζικό
τομέα και ιδίως στο ότι οι τράπεζες έχουν αυξήσει το μερίδιό τους
στα οικιστικά δάνεια, κάτι που
αυτόματα, όπως είπε, οδηγεί σε
μείωση των κερδών του. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το μερίδιο του
Οργανισμού
στα
στεγαστικά
δάνεια μειώθηκε στο 3%. Σημείωσε
ότι η μείωση των κερδών τους
οφείλεται και στο ότι το επιτόκιο
για ένα γραμμάτιο δώδεκα μηνών
παρέμεινε σε ψηλό επίπεδο, ενώ
σταδιακά μειώθηκε το επιτόκιο για
στεγαστικό δάνειο. O Οργανισμός
διαθέτει το πιο ελκυστικό στεγαστικό αλλά και φοιτητικό επιτόκιο
της αγοράς.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Επανεξέταση των πανεπιστημιακών
διδάκτρων προανήγγειλε η Τερέζα Μέι
• Oι φοιτητές αντιμέτωποι με ένα από τα πιο ακριβά συστήματα διδάκτρων στον κόσμο

Τ

ην ευρεία επανεξέταση των
χρεώσεων που επιβάλλουν τα
αγγλικά πανεπιστήμια για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, ανακοίνωσε η Τερέζα Μέι,
παραδεχόμενη ότι οι φοιτητές
στην Αγγλία είναι αντιμέτωποι με
«ένα από τα πιο ακριβά συστήματα πανεπιστημιακών διδάκτρων
στον κόσμο».
«Πλην μιας χούφτας πανεπιστημίων, όλα χρεώνουν τα υψηλότερα
δυνατά δίδακτρα για προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Τα τριετούς διάρκειας προγράμματα εξακολουθούν να είναι ο κανόνας και
το επίπεδο των διδάκτρων που
χρεώνονται δεν συναρτάται προς
το κόστος ή την ποιότητα του
προγράμματος. Η ανταγωνιστική
αγορά μεταξύ πανεπιστημίων την
οποία το σύστημα των κυμαινόμενων διδάκτρων οραματιζόταν

απλά δεν αναδείχθηκε», σημείωσε
η κα Μέι.
Την επανεξέταση του συστήματος
διδάκτρων θα αναλάβει μία ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, που
μεταξύ άλλων καλείται να αποφασίσει κατά πόσο θα πρέπει να υιοθετηθούν εκ νέου τα επιδόματα
συντήρησης που παρέχονταν
στους φτωχότερους φοιτητές για
να καλύψουν το κόστος διαβίωσης,
πριν καταργηθούν από την κυβέρνηση των Συντηρητικών.
Η κατάργηση αυτών των επιδομάτων σε συνδυασμό με την αύξηση
του ανώτατου ορίου διδάκτρων
στις 9.250 ανά έτος σπουδών από
3.000 λίρες, που ήταν αρχικά το
όριο όταν υιοθετήθηκε το σύστημα,
αποτελούν διαρκή αιτία διαμαρτυριών από τη φοιτητική κοινότητα
και την αντιπολίτευση.

Οι συστάσεις της επιτροπής αναμένονται στις αρχές του 2019.
Αυτή τη στιγμή ο απόφοιτος
καλείται να αρχίσει να αποπληρώνει το φοιτητικό του δάνειο όταν
το ετήσιο εισόδημά του ανέρχεται
σε τουλάχιστον 21.000 λίρες, ποσό
που είναι προγραμματισμένο να
αυξηθεί στις 25.000 του χρόνου.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Λήγει στις 31 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Λ

ήγει στις 31 Μαρτίου 2018 η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα για
το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018
Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργεί-

• Παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας
για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018
ου Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τις οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί
Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, όπως
υποβάλουν τις αιτήσεις τους , το αργότερο μέχρι τις
31ης Μαρτίου 2018, προειδοποιώντας ότι οποιεσδή-

ποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.
Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο) θα είναι
διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής
Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τα Κέντρα του
Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία, καθώς και από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Πολιτισμού,
www.moec.gov.cy. Παράκληση της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας είναι όπως οι αιτήσεις υποβάλλονται με
όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά
που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η
όσο το δυνατό γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Η «άγνωστη Ιερά Νήσος» στην Πέγεια κάνει τον γύρο του κόσμου

Τ

ις εμπειρίες και τις
εντυπώσεις που αποκόμισε από τις ανασκαφές
στη Γερόνησο στην Πέγεια,
μοιράστηκε η Αμερικανίδα
κλασικός Αρχαιολόγος και
καθηγητής Ιστορίας Joan
Breton Connely σε διάλεξη
στον ΟΗΕ.
Η διάλεξη με τίτλο "Πολιτιστική Διπλωματία και Προβολή", διοργανώθηκε στην
έδρα του ΟΗΕ υπό την
ομπρέλα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κόστα
Ρίκα.

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Παρών ήταν και ο πρέσβης
της Κύπρου εκεί, Κορνήλιος Κορ-

Ο

νηλίου.
Η ομάδα της dr.Connelly ξεκίνησε
τις ανασκαφές στη Γερόνησο το
1990. Το έργο συνεχίζεται από
τότε και έχει δοθεί, όπως αναφέρ-

Ο καθηγητής ανέφερε ότι: «Δεν θα
μπορούσε να φανταστεί κανένα
άλλο μέρος του κόσμου που θα
μπορούσε να διδάξει τόσο
πολύ..».
Η Γερόνησος ή Ιερά Νήσος βρίσκεται στις ακτές του Αγίου Γεωργίου
Πέγειας.

θηκε, ιδιαίτερη έμφαση στον
μοναδικό οικολογικό χαρακτήρα
της Γερονήσου.

Οι ανασκαφές ανακάλυψαν τρεις
βασικές περιόδους εγκατάστασης
της Γερονήσου. Αυτές εκτείνονται
από τα ιερά ευρήματα της Χαλκολιθικής περιόδου, προχωρούν στο
ελληνιστικό Ιερό του Απόλλωνος
και καταλήγουν σε μια πρωτοβυζαντινή εκκλησία. Η Γερόνησος
αποτέλεσε έναν αγαπημένο προορισμό προσκυνητών.

Τα ΜΚΔ θα ξέρουν ακόμα και το εισόδημά μας
Καλό είναι να αυτοπροστατευθούμε

ι πληροφορίες που
συγκεντρώνουν
τα
Μέσα Κοινωνικής Διχτύωσης, Μ.Κ.Δ., με πρώτο το
Facebook για τον κάθε χρήστη του είναι τρομακτικές.
Αυτή τη στιγμή, το κοινωνικό δίκτυο είναι σε θέση να
γνωρίζει την τοποθεσία
σου, τις μουσικές σου προτιμήσεις αλλά και τις πολιτικές σου προτιμήσεις. Σύντομα,
θα μπορεί να μάθει και το εισόδημά σου.
Τον Ιούλιο του 2016 οι διεύθυνση

κατατέθηκε στο Γραφείο Πατεντών και Εμπορικών Σημάτων των
ΗΠΑ.

του f.b κατέθεσε πατέντα που του
επιτρέπει να χρησιμοποιεί έναν
αλγόριθμο για να προβλέπει τον
οικονομικό πλούτο του κάθε χρήστη. Η πληροφορία αυτή έγινε
γνωστή μόλις αυτόν τον μήνα,
χάρη σε ένα δημόσιο έγγραφο που

αναδική δεκαετής μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δίγλωσσα άτομα κινδυνεύουν λιγότερο
να εκδηλώσουν νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με σχετικό
δημοσίευμα
στο
επιστημονικό
έντυπο
Neuropsychologia.

Ας πάρουμε τα μέτρα μας λοιπόν
κι ας μην αφεθούμε στον τεχνολογικό εθισμό να μας συνοδεύει σε
κάθε μας βήμα.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Concordia στο Μόντρεαλ επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις της εκμάθησης
μιας ξένης γλώσσας σε πάσχοντες από νόσο
Αλτσχάιμερ και ήπια γνωστική εξασθένηση.
Η μελέτη δείχνει ότι τα πολύγλωσσα άτομα είναι
ικανά να αντισταθμίσουν την σχετιζόμενη με τη νόσο
Αλτσχάιμερ απώλεια ιστού αναπτύσσοντας εναλλακτικά δίκτυα ή άλλες εγκεφαλικές περιοχές για την
επεξεργασία της μνήμης», εξηγεί η ερευνήτρια. Και
καταλήγει λέγοντας ότι, «η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα
ότι τα άτομα που μιλούν περισσότερες από μια
γλώσσες είναι ένας από τους παράγοντες του τρόπου ζωής που συντελούν στην γνωστική αντιστροφή
παθολογικών ή αλλαγών που σχετίζονται με τη
φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης».

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων «ντίζελ» στη Γερμανία

Τ

ο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε
νόμιμη την υπό όρους απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων με κινητήρες ντίζελ στις πόλεις,
ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη αυτού του εξαιρετικά επίμαχου μέτρου.
Η απόφαση του δικαστηρίου της Λειψίας αφορά
αμέσως τις πόλεις της Στουτγάρδης και του Ντίσελντορφ, που έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε εφαρμογή τέτοια απαγόρευση. Στέλνει, επίσης, ένα ισχυρό μήνυμα σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεκάδες πόλεις
ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια ατμοσφαιρικής
ρύπανσης.

Π

ολλές φορές, σε δρόμους ή απόμερα
σημεία οι επιτήδειοι προσεγγίζουν τα
υποψήφια θύματά τους μέσω μηχανοκινήτων
οχημάτων ή τα ακολουθούν ενώ βρίσκονται
σε καταστήματα, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσουν.
Έτσι σας παραθέτουμε πέντε απλές συμβουλές για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων:

1. Όταν περπατάτε σε πολυσύχναστους δρόμους / δημόσιους χώρους, να έχετε τα λεφτά,
τις πιστωτικές σας κάρτες και τα κινητά σας
τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες των ενδυμάτων σας. Συστήνεται επίσης στους άντρες
να έχουν τα πορτοφόλια τους στις μπροστινές τσέπες των παντελονιών τους.

2.

Οι γυναίκες όταν μεταφέρετε τσάντες: να μην
τοποθετείτε όλα τα χρήματα, πιστωτικές κάρτες,
διαβατήρια κ.τ.λ. μέσα σ’ αυτές, εκτός εάν είναι
απολύτως αναγκαίο. Η γυναικεία τσάντα είναι στόχος για τους επιτήδειους.

3. Η τσάντα είναι προτιμότερο να είναι τοποθετημένη με τρόπο, που να υπάρχει συνεχής οπτική
επαφή με αυτήν (π.χ. χιαστί), ώστε να καθίσταται
δύσκολο κάποιος να την τραβήξει ή να την ανοίξει.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο αλγόριθμος θα χρησιμοποιεί στοιχεία
που παρέχουν οι χρήστες σχετικά
με την κοινωνικοοικονομική τους
κατάσταση, τη χρήση κι έξυπνων
συσκευών, [π.χ smartphones] τη
χρήση διαδιχτύου και στοιχεία
για το νοικοκυριό τους.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών συμβάλλει θετικά
στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ

Κ
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4+1 συμβουλές για να μην
πέσετε θύμα κλοπής στο δρόμο
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

4.

Σε περιπτώσεις όπου επισκέπτεστε εμπορικά
κέντρα και καταστήματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδό σας στα δοκιμαστήρια και
να μην αφήνετε σε καμία περίπτωση εκτεθειμένα τα
προσωπικά σας αντικείμενα.

4 + 1. Τέλος, όπου επικρατεί συνωστισμός αλλά
και σε σκοτεινά και απόμερα σημεία, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για να πέσει εύκολα κάποιος θύμα κλοπής και
είναι προτιμότερο να τα αποφεύγετε, ιδιαίτερα
κατά τις βραδινές ώρες.
Γενικά προτρέπεται το κοινό να βρίσκεται σε εγρήγορση και να συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία.
Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας
οτιδήποτε το ύποπτο, να προβαίνετε αμέσως σε
καταγγελία, ενημερώνοντας τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή να επικοινωνείτε άμεσα με τη
Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό
1460.

Σοβαρά … αστειάκια
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Οι τροφές της καρδιάς μας

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που
έχουμε ακούσει την έκφραση «Η
καρδιά του άνδρα περνάει από το
στομάχι». Είτε συμφωνούμε είτε
όχι, το μόνο σίγουρο είναι πως η
υγεία όλων μας περνάει πράγματι
από το στομάχι, αφού αυτά που
τρώμε – και αυτά που δεν τρώμε –
μπορούν να κάνουν τη διαφορά
τόσο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων όσο και στη
βελτίωση της υγείας των ατόμων
που πάσχουν από αυτά.

κατανάλωση προϊόντων ζωικής
προέλευσης, όπως το βούτυρο, το
κόκκινο κρέας, τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.

Δώστε έμφαση
στα «καλά λιπαρά»
Σύμφωνα με πληθώρα μελετών, η
αντικατάσταση των κορεσμένων
λιπαρών οξέων από μονοακόρεστα
και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
δρα προστατευτικά ενάντια στην
εμφάνιση καρδιαγγειακών νοση-

Φάτε περισσότερα λαχανικά
και φρούτα
Τα λαχανικά και τα φρούτα μπορεί
να είναι φτωχά σε θερμίδες, είναι
όμως πλούσια σε φυτικές ίνες,
βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον,
περιέχουν φυτοχημικές ουσίες που
έχουν αντιοξειδωτική δράση και
προασπίζουν την υγεία της καρδιάς. Η αύξηση της κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών μπορεί να
σας βοηθήσει να περιορίσετε την
κατανάλωση τροφίμων που έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά,
όπως το κρέας, το τυρί και τα
ανθυγιεινά σνακς.

Περιορίστε τα «κακά λιπαρά»
Ο περιορισμός των κορεσμένων και
των trans λιπαρών της διατροφής
σας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα
για να μειώσετε τα επίπεδα της
χοληστερίνης σας και, επομένως,
τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Ο τρόπος για να μειώσετε την πρόσληψη κορεσμένων
λιπαρών είναι να περιορίσετε την

Ταύρος: Η μέρα είναι αρκετά ήρεμη
για εσένα και αν δεν παρασυρθείς
από τις δικές σου σκέψεις, μπορείς
να περάσεις καλά. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και απόφυγε να
μπλεχτείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις και παρεξηγήσεις. Ακολούθησε το δρόμο της ειλικρίνειας και
της διαφάνειας και στο τέλος θα
πετύχεις όλα όσα θέλεις.
Δίδυμοι: Η μέρα θα σου φέρει κάποιες αναστατώσεις κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, που θα σε αγχώσουν ιδιαίτερα. Προσπάθησε να μείνεις ανεπηρέαστος και να περιορίσεις την ευαισθησία σου απέναντι σε
όσα ακούς. Δείξε εμπιστοσύνη στο
μυαλό σου και τις ικανότητές σου,
για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες
που θα προκύψουν.
Καρκίνος: Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα και
να αλλάξεις κάποια στοιχεία της
καθημερινότητάς σου που σε προβληματίζουν ακόμη. Μπορείς να
ξεκινήσεις από τα πρακτικά ζητήματα, όπως το χώρο που ζεις, και
μετά να πιάσεις τα πιο ουσιαστικά
που σε απασχολούν. Πάντως έχεις
κάθε δυνατότητα να τα καταφέρεις
όλα πολύ καλά.

SUDOKU

και πολύ σημαντικό βήμα για τη
μείωση του νατρίου είναι η μείωση
του αλατιού που προσθέτετε στο
φαγητό, είτε κατά το μαγείρεμα
είτε κατά το σερβίρισμα. Θα πρέπει, όμως, να έχετε επίσης υπόψη
ότι μεγάλη ποσότητα από το
νάτριο που προσλαμβάνετε καθημερινά προέρχεται από «κρυφές
πηγές» όπως το ψωμί, το τυρί, τα
αλλαντικά, τα επεξεργασμένα ή
κονσερβοποιημένα τρόφιμα, οι
αλατισμένοι ξηροί καρποί κ.λπ.
και, έτσι, θα ήταν καλό να είστε
προσεκτικοί στην κατανάλωσή
τους.

Επιλέξτε τρόφιμα
ολικής άλεσης

μάτων. Καλές πηγές μονοακόρεστων λιπαρών είναι το ελαιόλαδο
και το αβοκάντο, ενώ τα πολυακόρεστα λιπαρά βρίσκονται κατά
κύριο λόγο σε λιπαρά ψάρια (π.χ.
σολομός), ξηρούς καρπούς και
φυτικές μαργαρίνες.

Περιορίστε το νάτριο
στη διατροφή σας
Η αυξημένη κατανάλωση νατρίου,
το οποίο αποτελεί το βασικό
συστατικό του αλατιού, έχει
συσχετιστεί με αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το πρώτο

Για να εντάξετε την ολική άλεση
στην καθημερινή σας διατροφή,
μπορείτε να αντικαταστήσετε τα
επεξεργασμένα τρόφιμα που ήδη
καταναλώνετε με τα αντίστοιχα μη
επεξεργασμένα (π.χ. ψωμί, φρυγανιές, δημητριακά πρωινού, ζυμαρικά ολικής άλεσης, καστανό ρύζι
κ.λπ.) ή ακόμη μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε στις
συνταγές σας τρόφιμα όπως η
κινόα και το πλιγούρι.

Ελέγξτε το μέγεθος
της μερίδας σας
Το πόσο τρώτε είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρώτε. Αν συνηθίζετε
να παραγεμίζετε το πιάτο σας ή να
τρώτε μέχρι να νιώσετε φουσκωμένοι, πιθανότατα προσλαμβάνετε
περισσότερες θερμίδες απ’ όσες
χρειάζεστε.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι καιρός να πάρεις τις
καταστάσεις στα χέρια σου και να
δώσεις από μόνος σου τις λύσεις
που περιμένεις από τους άλλους. Η
μέρα είναι πολύ ευνοϊκή για να διευθετήσεις μια και καλή προβλήματα
που σε κουράζουν εδώ και καιρό, με
τη βοήθεια μάλιστα καλών και έμπιστων φίλων.
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Λέων: Πολλές είναι οι αλλαγές που
έχουν συμβεί στη ζωή σου το τελευταίο διάστημα και οι περισσότερες
είναι προς όφελός σου. Αυτό βέβαια
δε σημαίνει ότι πρέπει να κάθεσαι με
τα χέρια σταυρωμένα, αλλά πρέπει
κι εσύ να βοηθήσεις τις καταστάσεις
να πάρουν θετική τροπή. Αυτό που
σου χρειάζεται είναι προγραμματισμός και καλή διαχείριση χρόνου,
για να τα καταφέρεις καλύτερα.
Παρθένος: Η δυναμικότητά σου
παίρνει τα ηνία και δείχνεις αποφασισμένος για όλα. Θα έχεις ευχάριστες εξελίξεις και ορισμένα θέματα
θα βρουν τη λύση τους, αρκεί κι εσύ
να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που
παρουσιάζεται μπροστά σου.
Ζυγός: Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να ανασύρεις τις ικανότητές
σου, που είναι πολλές, για να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να κινηθείς
στο δρόμο της επιτυχίας. Θα αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να αφήνεις
τίποτα στην τύχη του και θα πάρεις
τις καταστάσεις στα χέρια σου.
Μόνο προσοχή να μην κάνεις ενθουσιώδεις κινήσεις από την υπεραισιοδοξία σου.
Σκορπιός: Η μέρα είναι πολύ έντονη
για εσένα και το δημιουργικό σου
πνεύμα δεν έχει όρια, με αποτέλεσμα
να παρασύρεσαι σε κινήσεις που δεν
έχουν λογική και ρεαλιστική υπόσταση. Αυτό μπορεί να σου προκαλέσει απογοήτευση και να μην ασχοληθείς με σοβαρές υποθέσεις, που σε
αφορούν άμεσα. Έχε το νου σου!!!
Τοξότης: Νιώθεις ότι έχουν μπει σε
μια σειρά τα δικά σου ζητήματα και

θα σε απασχολήσουν περισσότερο
κάποιες ξένες υποθέσεις. Γενικά, θα
σε προσεγγίσουν πολλοί άνθρωποι
για να ζητήσουν βοήθεια στα δικά
τους προβλήματα και καλό είναι να
είσαι λίγο μαζεμένος, γιατί θα
παρασυρθείς και θα αγχωθείς.
Πάντως, σίγουρα δεν μπορείς να
τους βοηθήσεις όλους.
Αιγόκερως: Θα καταπλήξεις τα
πλήθη, καθώς η κοινωνική σου ζωή
θα είναι πολύ έντονη και θα κάνεις
ευχάριστες επαφές και συζητήσεις,
που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Θα
διαπιστώσεις πως όταν είσαι καλά,
ακόμα και οι δικοί σου άνθρωποι
είναι πιο θετικοί και δεκτικοί απέναντί σου. Με λίγα λόγια, η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός σου είναι
σήμερα στα καλύτερά τους.
Υδροχόος: Ευκαιρία να πραγματοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου,
αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή για
να μην κάνεις κάποια βιαστική κίνηση που θα σου κοστίσει στο μέλλον.
Γενικά να είσαι διαλλακτικός σήμερα
και αρκετά διπλωμάτης απέναντι
στους ανθρώπους που θα σε πλησιάσουν, γιατί μπορεί να ακούσεις
απόψεις και προτάσεις που σε
ενδιαφέρουν.
Ιχθείς: Η διάθεσή σου είναι λίγο
περίεργη και καλύτερα να αποφύγεις
κάποια άτομα, που σου χαλάνε τη
διάθεση με την γκρίνια τους. Αλλιώς
κινδυνεύεις να έρθεις σε σύγκρουση
και να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μη χάνεις την αισιοδοξία σου και
την πίστη στις ικανότητές σου και
όλα θα πάνε πολύ καλύτερα.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σταφιδόπιτα σιροπιαστή
Υλικά: 250 γραμ. μαργαρίνη, 450 γραμ. νερό
300 γραμ. σταφίδες ανάμεικτες ξανθές και μαύρες
2 κ..γλ. κοφτά κανέλα, 1 κ.γλ. κοφτό μοσχοκάρυδο
1/2 κ.γλ. γαρύφαλλο, 400 γραμ. ζάχαρη
400 γραμ αλεύρι, 1 κ.γλ. σόδα,
ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 2 κ.γλ. σουσάμι
200-250 γραμ. μαύρη σοκολάτα ψιλοκομμένη
Εκτέλεση: Ξεκινάμε τη νηστίσιμη σιροπιαστή σταφιδόπιτα, βάζοντας σε μια κατσαρόλα τη μαργαρίνη, το
νερό, τις σταφίδες, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το
γαρύφαλλο και τη ζάχαρη. Σιγοβράζουμε ίσα που να
κοχλάζει για 10΄από την
ώρα που θα πάρει βράση.
Αφήνουμε το σιρόπι μπαχαρικών να κρυώσει. Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 170 βαθμούς C. Βουτυρώνουμε ταψί μακρόστενο
22×33εκ. Ρίχνουμε στο σιρόπι το αλεύρι με τη σόδα και
το ξύσμα. Ανακατεύουμε απαλά να ενωθεί το μείγμα.
Δεν το δουλεύουμε πολύ. Αδειάζουμε το μείγμα στο
ταψί, μπήγουμε τα κομμάτια σοκολάτας και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. Ψήνουμε για περίπου 55′. Αφήνουμε να κρυώσει καλά για να κόψουμε σε κομμάτια.
Αχνίζουμε ελαφρά όταν κρυώσει.

Μανιτάρια ραγού
Υλικά:
3 κ.σ. ελαιόλαδο, 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο, 1 κ.γλ. αλεύρι
400 γραμ. μανιτάρια άσπρα μικρά ολόκληρα
400 γραμ. μανιτάρια πόρτο μπέλο κομμένα στα τέσσερα ή άλλα φρέσκα μανιτάρια
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 1/3 φλ. κόκκινο κρασί
1 κλαδάκι φρέσκο θυμάρι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Εκτέλεση: Ζεσταίνουμε πρώτα το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά να
γυαλίσει, για 4΄-5,΄ μαζί με
τις σκελίδες σκόρδο. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα
αφήνουμε για 3΄-4΄, να
πιουν τα υγρά τους. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και
ανακατεύουμε καλά να ψηθεί
για 2΄. Προσθέτουμε τον
πελτέ ντομάτας, το κρασί και λίγο νερό ίσα που να σκεπάζει τα υλικά. Αρωματίζουμε με το θυμάρι και αλατοπιπερώνουμε. Σιγοβράζουμε το ραγού μανιταριών
για 15΄-20΄, μέχρι να πυκνώσει και να δέσει καλά η
σάλτσα. Σερβίρουμε με ρύζι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βήμα αναγνωστών

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

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

Επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού

T

ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
την παραχώρηση χορηγίας €400 για
αγορά
Φορητού
Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ) σε μαθητές που φοιτούν στη Β΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων
και
Ιδιωτικών
Σχολείων
Μέσης
Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το
Υπουργείo Παιδείας και Πολιτισμού) και
σε μαθητές που φοιτούν στην
Προπαρασκευαστική
τάξη
των

Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, οι
οικογένειες των οποίων λαμβάνουν
Δημόσιο Βοήθημα, σύμφωνα με τον περί
Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών
Νόμο ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
ή οι ίδιοι λαμβάνουν Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο
Βοήθημα, σύμφωνα με τον περί
Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών
Νόμο. Από την επιχορήγηση αυτή αναμένεται ότι θα επωφεληθούν 550 μαθητές περίΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΙΟΥΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ
που. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο
22306030,
ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΓΙΡΛΑΝΤΑ
22800667,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(ΕΛΛΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ) σε ύφασμα, μέγεθος : 35Χ50

Στις δύσκολες
εποχές που ζούμε
πατριωτική πράξη δεν
είναι να πάρεις το
όπλο και να κυνηγήσεις
τον εχθρό, αλλά να
βοηθήσεις να ορθοποδήσει η πατρίδα σου με
οποιονδήποτε τρόπο. Η
αποποίηση των πολλαπλών συντάξεων,
της χρηματικής υπεραμοιβής και η κατάθεση
τους προς όφελος των
δυσπραγούντων
συμπατριωτών
μας
είναι υπέρτατη εθνική
πράξη,
υπέρμετρος
πατριωτισμός και κοινωνική ευαισθησία. Τα
υπόλοιπα που σκαρφίζονται οι πρόσκαιροι
επίγειοι προνομιούχοι
είναι φληναφήματα για
να ξεφεύγουν από το
κυρίαρχο ζήτημα του
διαμοιρασμού
της
πίτας, που αυτή η κοινωνία προσφέρει. Το
θέμα είναι πρωτίστως
ΗΘΙΚΟ και εδώ θα
φανεί πόση και ποιά
είναι η υπόσταση τους.
Φυσικά η Κυβέρνηση
και η Βουλή πρέπει να
επεξεργαστούν τρόπους για να σταματήσουν την παραχώρηση
προνομίων που απορρέουν από τις πολλαπλές συντάξεις, ανεξάρτητα από τη στάση
των
προνομιούχων.
Αλλά και οι πολίτες
πρέπει να ξυπνήσουν
και να αρχίσουν να
διαμαρτύρονται για τα
εξωπραγματικά
τεκταινόμενα.
Γιατί
μόνον με τις δυναμικές
κινητοποιήσεις πετυχαίνεις τον στόχο σου!

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
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ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Η πιο πικρή απογοήτευση που νοιώθεις είναι όταν η
καλοσύνη που
δίνεις ανταποδίδεται με κακία.
Πλάτων

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

registry@moec.gov.cy.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Από 50μ. μέχρι 200μ = €2.50 το μέτρο

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΛ (25/2/18)

• Από 200μ.μέχρι 300μ= €2.40 το μέτρο

Στις 10 – 11 Μαρτίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω
αγώνες (PLAY OFF):
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, Κυριακή, γήπεδο Κιτίου
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σάββατο γήπεδο Κιτίου
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 4 – 5/3/17
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
3-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-7
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ (Τρίτη)
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΚΕΝΗ

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης και
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 4 Μαρτίου
2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΠΑΟ Κάτω Μονής
2-1
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
3-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγ. Τριμιθιάς 0 - 3
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΘΟΙ Καπέδων 2 - 2
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-2
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1η αγωνιστική Β΄ Φάσης:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
0-4
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΟΧΕΝ Περιστερ.
1-0

• Από 300μ μέχρι 400μ = € 2.20 το μέτρο
• Από 400μ μέχρι 500μ = €2.00 το μέτρο
• Από 500μ και άνω = € 1.50 το μέτρο
Σημείωση: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις
14/3/2018
Τηλ. 99-437102/99-597830
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΝΙΚΗ ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ ΔΙΓΕΝΗ Μ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Επίδειξη ισχύος με θύμα την ΑΕΛ

Β

αθιά ανάσα πήρε ο Διγενής
Μόρφου που πολυβόλησε τετράκις
την ομάδα του Ύψωνα. Σκόνταψε η
ΜΕΑΠ αυξάνοντας στο -5 την απόσταση από τον πρωτοπόρο Ονήσιλο.
Στρατηγική εκτός έδρας νίκη για την
Ορμήδεια, σπουδαίο διπλό για Πέγεια
και Ολυμπιάδα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Με «άγριες» διαθέσεις πρωταθλητισμού σκόρπισε την συμπολίτιδα του στους «5» ανέμους

• Άξιζε το τρίποντο η ΑΕΚ, με μεγάλη δόση τύχης
η ΑΝΟ διατήρησε το εκτός έδρας αήττητο της

• Δύσκολες ώρες περνά ξανά η ΑΕΛ, εντείνονται
τα μουρμουρητά κατά της διοίκησης

• Η Πάφος άλωσε το «Αμμόχωστος» κοιτάζοντας
ψηλά, οδυνηρή ήττα για τη Νέα Σαλαμίνα

• ΑΠΟΕΛ: Έκανε περίπατο το αιώνιο ντέρμπυ
παραμένοντας μοναχικός ένοικος στο ρετιρέ

• Φιλί ζωής έδωσε στην ΑΛΚΗ ο Φαμπρίτσιο,
συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό

Έ

νας απολαυστικός Απόλλωνας
μετέτρεψε σε υγιεινό περίπατο το
Λεμεσιανό ντέρμπυ στέλλοντας ισχυρό
μήνυμα ότι ύστερα από 12 άγονα χρόνια, φέτος ο τίτλος είναι δική του υπόθεση. Τουναντίον, στο ΑΕΛίστικο στρατόπεδο η επόμενη μέρα προδιαγράφεται
ως πολύ δύσκολη καθώς πληθαίνουν οι
έντονες φωνές ενάντια στην διοίκηση η
οποία αποδέσμευσε προχθές τον προπονητή Μπρούνο Μπαλταζάρ.
Ο ΑΠΟΕΛ χωρίς να εντυπωσιάσει, παίζοντας απλά και ουσιαστικά, πέτυχε
10η συνεχόμενη νίκη σε αιώνιο ντέρμπυ,
παραμένοντας μόνος στην κορυφή. Η
διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής τόνισε ο τεχνικός του «Τριφυλλιού» Ιβάϊλο
Πέτεφ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σαφός ανώτερη η ΑΕΚ δεν κατάφερε να
νικήσει την νωθρή Ανόρθωση στο

Το πρόσωπο
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ
Η επιθετική
αιχμή του
Απόλλωνα
με πρώτο
βιολί τον
Φώτη
Παπουλή
ήταν ασυγκράτητη,
έβγαζε
φωτιές,
στέλλοντας ηχηρό μήνυμα ότι η
φετινή χρονιά ανήκει στος κυανόλευκους της Λεμεσού.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Α

ναλλοίωτο το τοπίο στα ψηλά
καθώς οι διεκδικητές του τίτλου
Ομόνοια Ψευδά και Κούρρης προχώρησαν με νίκες. Βήματα σωτηρίας για
Φρέναρος, Ελπίδα Ξυλοτύμπου και
Κόρνο. Οδυνηρή ήττα για Ελιά
Λυθροδόντα. Σήμα κινδύνου για
Ορφέα. Νίκη σπουδαίας σημασίας για
την ΑΕΝ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Η 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης, έδειξε ξεκάθαρα ότι η μάχη για τον
τίτλο θα συνεχισθεί μέχρις εσχάτων μεταξύ του έμπειρου ΑΠΟΕΛ
και του φουριόζου ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Στον βυθό ο «νυν υπέρ πάντων αγών» θα ενταθεί μέχρι τελικής
2 πτώσεως, με τον Ολυμπιακό να πιστεύει στις δυνατότητες του,
παρότι βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από την Αλκή και τη Νέα
Σαλαμίνα

«Αρένα». Η σπουδαία εμφάνιση ενίσχυσε
την αυτοπεποίθηση των Λαρνακέων για
τη συνέχεια. Η ΑΝΟ έδειξε ξανά ότι μπορεί να παίρνει βαθμούς και στα δύσκολα.
Η δύσκολη πορεία για παραμονή στα
σαλόνια ξεκίνησε αισιόδοξα για την
ΑΛΚΗ που πήρε το υπερπολύτιμο τρίποντο ψαλιδίζοντας τα φτερά του ΕΡΜΗ. Ο
Κώστας Καϊάφας μίλησε για «ντεφορμάρισμα της διαιτησίας».
Σπουδαίο διπλό για την Πάφο που απέδρασε με το τρίποντο από το
«Αμμόχωστος» εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στον Β’ όμιλο. Άσχημο
αποτέλεσμα για τη Νέα Σαλαμίνα εκπέμποντας σήμα κινδύνου στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.
Παρά την ήττα, δεν τα βάζουν κάτω
στον Ολυμπιακό, πιστεύοντας στις
δυνάμεις τους διαμηνύοντας παράλληλα ότι η τιτάνεια προσπάθεια για
παραμονή στα σαλόνια συνεχίζεται.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στην Ομόνοια αναζητείται πυξίδα προσανατολισμού προς αισιόδοξο αύριο. Στην ΑΕΚ και την Ανόρθωση, πιστεύουν στο
Ευρωπαϊκό όνειρο και ο ανταγωνισμός θα εντείνεται αγωνιστική με
αγωνιστική

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΕΟΣ

Ο

Οθέλλος εκμεταλλευόμενος το
στραβοπάτημα της Αναγέννησης
και την οδυνηρή ήττα της Ένωσης,
μπήκε για τα καλά στο κόλπο του τίτλου. Ο πόλεμος μαίνεται και στον
βυθό όπου ο Εθνικός Άσσιας με ηγέτη
τον Χ. Ξενοφώντος σε μια εμφάνιση
χάρμα ιδέσθαι, διαμήνυσε ότι ο αγώνας για σωτηρία τελειώνει την τελευταία αγωνιστική.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

8η του Μάρτη 1857
Παγκόσμια Ημέρα για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Τ

α Ηνωμένα Έθνη έχουν θεσμοθετήσει την 8η
Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για να θυμίζει σε όλον τον
πλανήτη πόσο ακόμη δουλειά χρειάζεται προκειμένου άνδρες και γυναίκες να είναι ισότιμα μέλη
της ανθρώπινης κοινωνίας και να απολαμβάνουν
τις χαρές της ζωής.

Η καθιέρωση της επετείου
Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε προς τιμή των μεγάλων γυναικείων απεργιακών κινητοποιήσεων
και διαδηλώσεων στις 8 Μαρτίου 1857, στη Νέα
Υόρκη. Οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων
της Νέας Υόρκης, λευκοντυμένες, διοργάνωσαν
μεγάλη πορεία και πικετοφορία, απαιτώντας
καλύτερες συνθήκες εργασίας, μείωση του ωραρίου τους στις 10 ώρες από τις 16 που δούλευαν,
υγιεινές συνθήκες εργασίας, κατάργηση των
φυλετικών διακρίσεων, άρση της ανισοτιμίας
ανδρών και γυναικών, μεροκάματα ίσα με των
κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών ανδρών. Η
διαδήλωση αυτή χτυπήθηκε άγρια και βάφτηκε
στο αίμα...

Στοχεύουμε - Επιμένουμε - Κατακτούμε
Η

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 διοργανώνουν
εκδηλώσεις σήμερα 7 και αύριο 8
Μαρτίου σε όλες τις επαρχίες διατρανώνοντας ότι το Κίνημα θα
συνεχίσει ακατάπαυστα να μάχεται για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Προγραμμα εκδηλώσεων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 7 Μαρτίου, 6.00μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ Λευκωσίας
στον Στρόβολο.

ΘΕΜΑ: «ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ
ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ». Τέσσερις γυναικείες προσωπικότητες καταθέτουν
τα βιώματα και τις εμπειρίες τους,
στον δρόμο προς την επαγγελματική τους ανέλιξη. 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
οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού. ΘΕΜΑ:

Στον φετινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας
το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ καλεί την
κοινωνία και πολιτεία να μη μείνει στο τυπικό του
σκέλος. Χρειάζεται να περάσουμε άμεσα από τον
συμβολισμό στην πράξη. Ο σεβασμός ανάμεσα
στους ανθρώπους, ανάμεσα στα φύλα, δεν θα
εμπεδωθεί με αυτονόητο τρόπο στην κοινωνία.
Χρειάζεται σκληρή δουλειά από όλους μας. Ας
είναι αυτό το μήνυμα του φετινού εορτασμού της
Ημέρας της Γυναίκας.

• Προστασία της μητρότητας
• Ίση Αμοιβή
• Ίση Μεταχείριση στην απασχόληση και στην επαγγελματική
εκπαίδευση
• Προαγωγή πολιτικών για συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
• Άρση των στερεότυπων
• Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Πέμπτη 8 Μαρτίου
6.30μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. ΘΕΜΑ:
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ.
Μιχάλης Ζουβάνης, Ενδοκρινολόγος και η Χρύστα Μαούρη Κλινική
διαιτολόγος.

Πυκνώνει η επικίνδυνη σκόνη στην ατμόσφαιρα
επείγει η προστασία των εργαζομένων

www.sek.org.cy,

• Αξιοπρέπεια στην εργασία

ΛΑΡΝΑΚΑ: Πέμπτη 8 Μαρτίου 6
μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας.
ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Δέσποινα Ησαϊα
γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ.

Η ΣΕΚ σήμερα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Εφαρμογή των νομοθεσιών που
προάγουν την Ισότητα

ΠΑΦΟΣ: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
και ώρα 6.00 μ.μ. στο οίκημα της
ΣΕΚ Πάφου. ΘΕΜΑ: «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Ομιλήτρια: Παναγιώτα
Παναγίδου κλινική ψυχολόγος.

Η ημέρα αυτή ήταν απλά η αρχή. Το μήνυμά της
κατέκλυσε όλη την Αμερική και πέρασε άμεσα
στην Ευρώπη. Οι γυναίκες δημιούργησαν σωματεία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ως
εργαζόμενες. Δημιούργησαν γυναικείες οργανώσεις και απαιτούν ισότητα και ισοτιμία.

Ιδιαίτερα καλείται η εργοδοτική πλευρά
να λάβει όσα μέτρα χρειάζονται για την
προστασία της ασφάλειας και υγείας
σ’ όλους τους
εργασιακούς
χώρους και να
εφαρμόζουν με
προσοχή τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας
του
αρμόδιου υπουργείου το οποίο με
αφορμή τα υψηλά
επίπεδα σκόνης
ανακοίνωσε ανά-

• Καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης και όλων των μορφών βίας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ομιλήτρια: Νιόβη
Γεωργιάδου λειτουργός γραφείου
Επιτρόπου Διοίκησης, Παναγιώτα
Παναγίδου κλινική ψυχολόγος.

Το μήνυμα

ε αφορμή τα αυξημένα επίπεδα
σκόνης στην ατμόσφαιρα η ΣΕΚ
καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους
τους εργοδότες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων ιδιαίτερα εκείνων που απασχολούνται σε ανοικτούς χώρους.

Αξιώνουμε:

• Προώθηση της Ίσης συμμετοχής
και εκπροσώπησης των δύο
φύλων στον πολιτικό, κοινωνικό
και οικονομικό τομέα

Η μεγάλη στιγμή: Η απεργία της 8ης του Μάρτη
1857, ήταν απ' τις σημαντικότερες στιγμές του
εργατικού κινήματος διεθνώς, αφού έβαζε στην
πρώτη γραμμή τα ζητήματα κατά της εκμετάλλευσης, κατά των φυλετικών διακρίσεων, καθώς και
κατά της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών.

Μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

μεσα σ’ άλλα και τα εξής: «Λόγω του
μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων
αιωρούμενων σωματιδίων και της
πιθανής αρνητικής επίδρασης τους
στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδι-

√ Υποδείξεις ΣΕΚ προς υπουργείο
Εργασίας και Εργοδότες
αίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
(παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) συμβουλεύονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να
παρέλθει το φαινόμενο που παρατηρεί-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ται. Επίσης απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
(οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους. Επιπλέον, συστήνεται
όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς
χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα
μέσα προσωπικής προστασίας».
Η ΣΕΚ θεωρεί πως η συνεχής επανάληψη του συγκεκριμέου φαινομένου πρέπει να οδηγήσει τους κοινωνικούς εταίρους σ’ έναν ευρύτερο εξειδικευμένο
κοινωνικό διάλογο για τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή περισσότερων
μέτρων προστασίας της ανθρώπινης
υγείας. Τέλος, η ΣΕΚ καλεί όλους τους
εργαζόμενους όταν αντιληφθούν πως
δεν προστατεύονται επαρκώς να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία
της ΣΕΚ.

www.oho-sek.org.cy

