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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Επισκέψεις ΣΕΚ για την Παγκόσμια
Μέρα της γυναίκας

Αίτημα ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών για σύγκληση Κοινωνικού Διαλόγου

Στο επίκεντρο φορομεταρρύθμισης
να τεθεί η πράσινη φορολογία
Α

Η

ΣΕΚ και το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών επισκέφθηκαν χώρους
εργασίας, αποδίδοντας την προσήκουσα
τιμή στις εργαζόμενες γυναίκες. Σελ. 8

Συνέρχεται αύριο
το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ

Π

ραγματοποιείται αύριο Πέμπτη
22/3/2018 στις 10π.μ. στο μέγαρο
του κινήματος στον Στρόβολο, συνεδρία
του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ στη
διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν
σημαντικά θέματα που αφορούν την
εργατική τάξη, όπως είναι π.χ. η πορεία
της ανεργίας, η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας, η ανάγκη για γενική φορολογική μεταρρύθμιση, η πορεία του Γε.Σ.Υ.
η ανάγκη για βελτίωση της παραγωγικότητας κλπ.
Ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας συνεπικουρούμενος από τα
μέλη της γενικής γραμματείας θα αναλύσει τα καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και θα σκιαγραφήσει το πλαίσιο των διεκδικήσεων και
γενικότερα την πολιτική της ΣΕΚ για το
2018 σε μία περίοδο κατά την οποία οι
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης προδιαγράφονται θετικοί. Ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης θα παρουσιάσει
τα οργανωτικά αποτελέσματα του
παρελθόντος έτους και θα αναλύσει τη
γραμμή πλεύσης για το 2018. Ο γενικός
ταμίας Σάββας Κούλας θα προβεί σε
εκτενή ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2017 και θα καταγράψει
τους στόχους για το τρέχον έτος.
Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα εγκριθεί σχετική απόφαση.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2988
TIMH 0.70€

ίτημα - εισήγηση για σύγκληση
κοινωνικού διαλόγου με στόχο τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης
στο επίκεντρο της οποίας θα είναι η
πράσινη φορολογία, υπέβαλε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας με σχετική επιστολή που
απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη.
Η ΣΕΚ αναφέρει η επιστολή, «ακράδαντα πιστεύει πως ωρίμασε η ώρα για
μια ολοκληρωμένη γενική φορολογική
μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη
πως η προηγούμενη έγινε το 2002 στα
πλαίσια της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό
κεκτημένο» και προσθέτει ότι, η
Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει πράγματα και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιουργήθηκαν σε βάρος
των εισοδημάτων των πολιτών στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

• Επείγει η μείωση φορολογών που επιβαρύνουν την απασχόληση
και το εργατικό κόστος
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ υποστηρίζει πως, τα δεδομένα της οικονομίας είναι τέτοια που ευνοούν μια
ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η
οποία θα πρέπει - ασφαλώς - να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των οικονο-

• Θετικός ο πρόεδρος
Αναστασιάδης
στη μείωση φόρων
μικών δυνατοτήτων του τόπου.
Μια νέα φορολογική πολιτική συνεχίζει, θα πρέπει να μειώσει φορολογίες
που επιβαρύνουν την απασχόληση και
το εργατικό κόστος και θα εισάγει
φορολογίες που θα λειτουργούν αποτρεπτικά στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφορίας
που δημιουργείται μέσω της πράσι-

νης ανάπτυξης.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει μέσα πως από ένα
τέτοιον κοινωνικό διάλογο δεν θα
πρέπει να απουσιάζει η στόχευση για
πάταξη της φοροδιαφυγής, ο σχεδιασμός πολιτικών για τη δημιουργία
φορολογικής συνείδησης και η βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας
του κράτους.
Τέλος να υπενθυμίσουμε πως ο πρέοδρος της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδης από το βήμα της Βουλής στις 28
Φεβρουαρίου 2018 αναφερόμενος στο
θέμα των φορολογιών είπε και τα
εξής: «Με νέες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουμε την πολιτική μείωσης φόρων
και της δημιουργίας κινήτρων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, το
οικογενειακό εισόδημα και προσελκύοντας νέες επενδύσεις».

Η ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ Λεμεσού, της ηγεσίας της ΣΕΚ και του Εργατικού Κέντρου
στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του τόπου που διεξήχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έλαβαν μέρος 15.000 δρομείς
από 66 χώρες. Ο 12ος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ είναι πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων
& Δρόμων Αντοχής (AIMS) ενώ είναι ο μόνος στην Κύπρο που διεξάγεται με τους κανονισμούς της IAAF

Να διωχθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Τ

ο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και τα όσα συναφή ακούονται για εκποιήσεις ακινήτων είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που
δημιουργούν ποικίλες σκέψεις και ανησυχίες στο
συνδικαλιστικό κίνημα.
Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα με
σαφήνεια και παρρησία προειδοποιεί πως, σε καμιά
περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί εκποιήσεις
ακινήτων – και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας –
που ανήκουν σε ανθρώπους που σήμερα αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα δεν μπορούν να ανταποκρι-

θούν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, οι
οποίες βέβαια φέρουν τεράστιες και ασήκωτες ευθύ-

νες για την οικονομική δυσπραγία στην οποία βρέθηκε η χώρα τα τελευταία χρόνια.

χουν πολύ μεγάλοι οφειλέτες που χρωστούν στις
τράπεζες τεράστια ποσά. Υπάρχουν όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί
«στρατηγικοί κακοπληρωτές». Δηλαδή άτομα και
εταιρείες που κατέχουν τεράστιες περιουσίες και
τεράστια εισοδήματα αλλά αρνούνται να διευθετήσουν τα δάνεια τους. Αυτά θα πρέπει να εισπραχθούν πρώτα και χωρίς χρονοτριβή.

Αυτή την ώρα προέχουν οι μεγαλοοφειλέτες και
ύστερα οι απλοί και ανυποψίαστοι πολίτες. Υπάρ-

Αυτό το θέμα αποτελεί ένα σοβαρό στοίχημα για την
κυπριακή πολιτεία που πρέπει να κερδηθεί.

• Προέχουν οι εκποιήσεις μεγαλοοφειλετών
και όχι τα σπίτια των απλών πολιτών

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

@

E

ιλικρινή συνεργασία με την Ελλάδα, εθνική ενότητα και λαική ομοψηφία απαιτούν οι δύσκολες
ώρες που διερχόμαστε
Διαφορετικά, το αύριο της Κύπρου θα φαντάζει μαύρο κι άραχνο

Ρ

όλο πρωταγωνιστικό θα διαδραματίσει η ΣΕΚ
για ισχυρό Συνεργατικό κίνημα
Έτσι όπως το οραματίσθηκαν οι ιδρυτές του
προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή

Γ

άγγραινα για τα δημόσια οικονομικά αποτελούν
τα ενοίκια για στέγαση των πλείστων δημοσίων
υπηρεσιών
Ώρα για απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων και με
σύγχρονες προδιαγραφές

Α

γγιξε πολύ επικίνδυνα όρια το θέμα των Μη
Εξυπηρετουμένων Δανείων
Επείγει λύση που να συμφέρει την κοινωνία και
όχι μονοσήμαντα τις τράπεζες ή επιτήδειους
δανειολήπτες

Η

Τ
Ι

σχυρό κοινωνικό κράτος, το μέγα στοίχημα της
μετα- κρίσης εποχής
Με κινητήριο άξονα το ΓεΣΥ και την αξιοπρέπεια στην εργασία

Κ

ινδυνεύει η ασφάλεια των μαθητών από λεωφορεία σαράβαλα
Δεν επιτρέπεται άλλη ανοχή σε τόσο σοβαρά
κοινωνικά θέματα

Η

νεότητα του 55-59 μας δείχνει τον δρόμο της
τιμής και της εθνικής αξιοπρέπειας
Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Βαγορής και
η πατριωτική παρέα του

Φ

ρονούμεν ότι πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη
εκστρατεία για απόκτηση περιβαλλοντικής
συνείδησης
Τα θέματα οικολογίας δεν μπορεί να αφήνει την
Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς αδιάφορους

Ω

ρα προώθησης της συμφιλίωσης εργασίας –
οικογένειας
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για επίτευξη αυτού
του σημαντικού στόχου

Ν

αι, προμηνύονται εργασιακές καταιγίδες κατακαλόκαιρα στην τουριστική βιομηχανία
Εκτός και εάν οι ξενοδόχοι σεβασθούν τις συλλογικές συμβάσεις

Η
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ταν 1η Απριλίου της ΕΟΚΑ η αρχή που ακούσθηκε σην Κύπρο η φωνή του Διγενή
Η νεολαία ΣΕΚ πιστή στον αγώνα για εθνική
αξιοπρέπεια και δικαίωση της Κύπρου

Εκ των ών ουκ άνευ η μεταρρύθμιση
του Δημοσίου

εξαγγελία του Νίκου Αναστασιάδη αμέσως μετά την εκλογή
του στην προεδρία της Δημοκρατίας το 2013 για μεταρρύθμιση
του δημόσιου τομέα μέχρι το 2016
ήταν ορθή πολιτική ενέργεια η
οποία μπορούσε να αποτελέσει τη
βάση για εύρυθμη λειτουργία της
κρατικής μηχανής και δημιουργία
σύγχρονου κράτους που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας
εποχής. Οι άξονες πάνω στους
οποίους στηριζόταν η εξαγγελθείσα μεταρρυθμιστική πολιτική του
κ. Αναστασιάδη στην προσπάθεια
να πατάξει αποφασιστικά γραφειοκρατικές νοοτροπίες, κατεστημέ-

ίμημα βαρύ πληρώνουν οι καταναλωτές λόγω
της εκδηλούμενης ασυδοσίας κι αισχροκέρδειας
στην αγορά
Οι πολίτες καλούνται να αυτοθωρακισθούν
αποκτώντας καταναλωτική συνείδηση

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

ζομένων και προσήλωση στις
αρχές του Κοινωνικού Διαλόγου.
Τούτη την ώρα, που η Κύπρος
εισήλθε σε ελπιδοφόρα εποχή ανάπτυξης και προόδου μετά την
επταετή κρίση, καλείται να χαράξει μια νέα πορεία που θα οδηγεί
στην δημιουργία σύγχρονου κράτους το οποίο να προάγει την
αξιοκρατία, την ισοπολιτεία, τη
διαφάνεια αξιοποιώντας πλήρως
τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού σε συνθήκες υψηλής παραγωγικότητας. Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να γίνουν

στις τηλεπικοινωνίες και στην
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που
αποτελούν νευραλγικούς πυλώνες
για ένα κράτος που θέλΕι να προχωρεί μπροστά με γοργά βήματα
σιγουριάς, αξιοπιστίας και αυτοπεποίθησης. Αναντίλεγτα, ΑΗΚ και
ΑΤΗΚ διαθέτουν την απαιτούμενη
τεχνογνωσία και το κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό για
αντιμετώπιση των τεράστιων
τεχνολογικών προκλήσεων της
νέας εποχής, δημιουργώντας τις
ικανές και δυνατές συνθήκες για
περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

• Απαιτούμε σύγχρονο κράτος με διαφάνεια, ισοπολιτεία,
χρηστή διοίκηση και θωράκιση της αξιοπρέπειας του πολίτη με
ταυτόχρονη προαγωγή των κοινωνικών κι εθνικών συμφερόντων

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

να και απηρχαιωμένες αντιλήψεις,
γέννησαν προσδοκίες για ένα
καλύτερο αύριο της καθημερινότητας του πολίτη.
Δυστυχώς τα μεταρρυθμιστικά
νομοσχέδια που προώθησε η
κυβέρνηση στη Βουλή, για διάφορους λόγους, έχουν βαλτώσει κρατώντας το Δημόσιο σε κατάσταση
αναχρονισμού και αναποτελσματικότητας. Τώρα, που ο λαός με
μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα, επανεξέλεξε για μια νέα πενταετία τον
κ. Αναστασιάδη, θέλουμε να
πιστεύουμε ότι το όραμα για μια
σύγχρονη κρατική μηχανή θα γίνει
πράξη, χωρίς καθυστερήσεις και
αναστολές.
Η ΣΕΚ, ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική – κοινωνική οργάνωση του
τόπου, καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην κάνει πίσω και να
προχωρήσει στην αναμόρφωση
του δημόσιου τομέα. Για υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού στόχου
θα πρέπει να υπάρξει ειλικρινής
θέληση για συνεργασία και συνεννόηση με τα συνδικάτα των εργα-

ριζικές τομές για ελαχιστοποίηση
του ρουσφετιού, που διαχρονικά
από την ίδρυση του Κυπριακού
κράτους το 1960, κατατρώει τα
σωθικά της κοινωνίας μας.

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ – Τ. Α
Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση στο
Δημόσιο, θα πρέπει να δρομολογηθεί και ο εκσυγχρονισμός του
πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκηση ο οποίος αποτελεί
συμπληρωματικό ζωτικό πυλώνα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα
οικονομικά προβλήματα των
Δήμων είναι μεν μεγάλα αλλά σε
καμμιά περίπτωση δεν θα πρέπει
να αποβεί η μεταρρύθμιση σε
βάρος των εργαζομένων.
Οποσδήποτε, αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου τομέα αποτελούν και οι Ημικρατικοί οργανισμοί
οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην προσπάθεια για
εκσυγχρονισμό τους. Η ΣΕΚ θεωρεί
πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε αποφάσεις εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών Οργανισμών, διατηρώντας το δημόσιο
χαρακτήρα τους κατά τρόπο που
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους προς όφελος της χώρας
και του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί

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

Η ΣΕΚ διαμηνύει ότι οποιεσδήποτε
ενέργειες δρομολογούνται για
αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών
Οργανισμών μας βρίσκουν αντίθετους. Πιστεύουμε βαθύτατα πως η
Ενέργεια και οι Τηλεπικοινωνίες
αποτελούν αιχμή του δόρατος για
να προχωρήσει η χώρα προς το
αύριο με γρήγορα και σταθερά
βήματα οικονομικης ανάπτυξης
και κοινωνικής προόδου.
Κοντολογίς, ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, αποτελούν ζωτικό περιουσιακό στοιχείο
του κράτους και συγκριτικό πλεονέκτημα στην προώθηση υπηρεσιών με έλεγχο της ποιότητας και
της εμπιστευτικότητας, εξου και
δεν θα πρέπει να περάσουν στο
ιδιωτικό κεφάλαιο.
Προσδοκούμεν πως η Πολιτεία θα
ακούσει τη φωνή μας στο ουσιώδες αυτό θέμα και θα προχωρήσει
χωρίς χρονοτριβή στην υιοθέτηση
των αναγκαίων πολιτικών ώστε το
Κυπριακό κράτος να εκσυγχρονίσει
τις δομές και τους μηχανισμούς
του με μοναδικό γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη
αλλά και την προώθηση των κοινωνικών κι εθνικών συμφερόντων.
Η ΣΕΚ θα στηρίξει ενεργά κάθε
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Νίκωνος οσίου και των συν
αυτώ 199 μαρτύρων

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3/2018
Γαβριήλ, Κοδράτου και άλλων

ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018
ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
Βασιλείου ιερομάρτ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3/2018
Αρτέμονος επο. Σελευκείας,
Αρτέμονος ιερομ. Παρθενίου
νεομ. Χίου Ζαχαρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3/2018
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3/2018
Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018
Ιακώβου ομολογ. Φιλήμονος,
Δομινίου μ. Σεραπίωνος οσίου

Όργανο της ΣEK

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
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«Ας μετατρέψουμε τα αυτονόητα σε
δεδομένα, συλλογικά και ανθρώπινα»

«Α

ς μετατρέψουμε τα αυτονόητα σε δεδομένα –
συλλογικά και ανθρώπινα» τόνισε ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας σε μια λιτή και πολύ χρήσιμη
εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για το δικαίωμα της Ίσης Αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων το οποίο αποτελεί νομοθετική υποχρέωση των εργοδοτών.
Ο κ. Μάτσας σε παρέμβαση του επεσήμανε πως η
προώθηση της Ισότητας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τη ΣΕΚ και πως μέσα
από διαφωτιστικές εκστρατείες
γίνεται μια ομολογουμένως εξαιρετική προσπάθεια για ενημέρωση αλλά και για προαγωγή κουλτούρας η οποία διαχρονικά θα
συμβάλει στην εξάλειψη ανισοτήΤης Δέσποινας
των.
Ησαΐα

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

………

Η Ίση Αμοιβή είναι ένα ζήτημα
που χρήζει συνεχής παρακολούθησης ώστε να εφιστάται η προσοχή
√ Κράτος και πολιτεία
εργοδοτών και εργανα εγκύψουν στα θέματα ζόμενων, οι μέν να
εφαρμόζουν τη νομοισότητας ως ένα στοίθεσία χωρίς παρεκχημα που πρέπει να
κλίσεις και οι δε να μη
κερδηθεί προς όφελος
διστάζουν να λαμβάνουν
πληροφορίες
της κοινωνίας και της
αλλά και να καταγεργασίας γενικότερα
γέλλουν,
τουλάχιστον, τις περιπτώσεις
εξόφθαλμης
παραβίασης του νόμου.
Κράτος και πολιτεία και σε αυτή την πενταετία της
νέας διακυβέρνησης θα πρέπει να έχουν στην έγνοια
τους τα θέματα Ισότητας ως ένα στοίχημα το οποίο
θα πρέπει να κερδηθεί προς όφελος της κοινωνίας
και της εργασίας γενικότερα.
Η χώρα μας πέρασε από συμπληγάδες και κατάφερε
με σταθερά βήματα να εξέλθει συντομότερα από την
οικονομική κρίση γιατί ακριβώς αφού τέθηκαν οι
στόχοι όλοι συλλογικά, με πνεύμα συνδιαλλαγής
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια «αιφνιδιαστική» για πολλούς έξοδο.
Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κερδηθεί και το στοίχημα της Ισότητας ως μια βασική συνιστώσα για ενίσχυση της απασχόλησης με ικανό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση
στα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά και εργασιακά
ζητήματα.
Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε δεν θα έπρεπε καν
να γίνεται επίκληση για την αναγκαιότητα προώθησης ίσων ευκαιριών.
Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε όσο αντίξοες κι αν
είναι οι συνθήκες που βιώνουμε ο αγώνας πρέπει να
συνεχιστεί.
• Να υπερπηδήσουμε εμπόδια
• να παρακάμψουμε δυσχέρειες,
• να επιλύσουμε προβλήματα,

3

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ΚΑΙ ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ

Κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών ζητούν
οι εκπρόσωποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τ

ο θέμα του καθεστώτος αγοράς
υπηρεσιών που εφαρμόστηκε
σε όλα τα προγράμματα από το
έτος 2013 συζητήθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπό
την προεδρία της γενικής διευθύντριας, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ
καθώς και εκπροσώπων των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), Επιμορφωτικών Κέντρων, Βραδινών Τμημάτων
Τεχνικών Σχολών και κλάδου Κομμωτικής Τεχνικών Σχολών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε συνέχεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο στις 19 Ιανουαρίου 2018
και της απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου στις 24 Ιανουαρίου
2018.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στα εκπαιδευτικά προγράμματα
εξήγησαν πως η αγορά υπηρεσιών
οδήγησε τους επηρεαζόμενους
εκπαιδευτικούς στην εξαθλίωση
γιατί τους στέρησε όλα τα βασικά

εργασιακά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος
ανεργίας κατά τους μήνες που
είναι άνεργοι.
Μέσα από την συζήτηση διαφάνη-

κε ξεκάθαρα ότι από την εφαρμογή
της αγοράς υπηρεσιών μόνο προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην
εκπαίδευση και κανένα όφελος.
Έχουν δηλώσει, παράλληλα, την
αποφασιστικότητα τους να προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών

μέτρων σε περίπτωση που δεν
παρθεί απόφαση για κατάργηση
της αγοράς υπηρεσιών και επαναφοράς στο καθεστώς μισθωτού
μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018.

Ζητήθηκε επίσης και συζητήθηκε
στη συνάντηση, η κατά αναλογία
αναγνώριση της εκπαιδευτικής
πείρας στο νέο σχέδιο διορισμών
για να αρθεί η αδικία που υπάρχει
σήμερα σε βάρος των εκπαιδευτικών όλων των προγραμμάτων.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητά αποδέσμευση κονδυλίου
€8 εκ. για αποζημίωση κουρεμένων ταμείων

Α

ποδέσμευση ποσού €8 εκ. ζητά
από τη βουλή το υπουργείο
οικονομικών, στο πλαίσιο των
αναγκών αναφορικά με το σχέδιο
αποζημίωσης συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων των μελών ταμείων
προνοίας και συντάξεων, των
οποίων οι καταθέσεις δέχθηκαν
κούρεμα το 2013.

7/12/2017 ενέκρινε σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης της απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μελών των κουρεμένων
ταμείων, μέχρι 75% της μερίδας

κριτήρια στη βάση των οποίων θα
καταβάλλεται η πρόσθετη κρατική
αναπλήρωση ενώ, σημειώνεται ότι
η αποζημίωση δικαιούχων που
έχουν αποβιώσει, θα μεταφέρεται
στους νόμιμους κληρονόμους τους,
μετά από την υποβολή αίτησης.

Η βουλή είχε δεσμεύσει το εν λόγω
κονδύλι κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όπως σημειώνεται, κριτήριο για
τον καθορισμό της αποζημίωσης
θα αποτελεί η μερίδα του κάθε
μέλους του ταμείου, κατά την ημερομηνία απομείωσης, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού.

Το υπουργείο οικονομικών υπενθυμίζει σε επιστολή του, ότι στο
πλαίσιο της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, αναφορικά με
τις καταθέσεις των ταμείων προνοίας και συντάξεων, το υπουργικό συμβούλιο στις 19/7/2017 και

Παράλληλα, θα λαμβάνεται υπόψη
το συνολικό ποσό αναπλήρωσης,
το οποίο θα ανέρχεται μέχρι το
75% των καταθέσεων που απομειώθηκαν και που αναλογούσαν σε
κάθε μέλος κατά την ημερομηνία
του κουρέματος.

των καταθέσεων κάθε μέλους των
επηρεαζόμενων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, στις δύο συστημικές
τράπεζες.
Στην επιστολή παρατίθενται τα

• να βρούμε διέξοδο στα αδιέξοδα.
Η γυναίκα έχει ιστορικά αποδειχθεί, ότι μπορεί να
στέκεται όρθια και να υποστηρίζει όλους τους
ρόλους της και όχι μόνον αυτούς που οι ανδροκρατούμενες κοινωνίες της έχουν προσδώσει.
Έχει πολλούς ρόλους να επιτελέσει για να ισχυροποιήσει τη θέση της, όπως:
-Να εξαλείψει τις κοινωνικές διακρίσεις που προκαλούν τα έμφυλα στερεότυπα
Να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να υπερασπίσει
ευάλωτες ομάδες
-Να υπηρετήσει πολιτικές για την εξασφάλιση των
προϋποθέσεων της ίσης μεταχείρισης και ίσων
ευκαιριών.
Η ΣΕΚ θα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για να μπορέσει η κοινωνία πλέον να αναδείξει την ωριμότητα
της και να αποδεκτεί πως ούτε οι γυναίκες αλλά ούτε
και οι άνδρες θέλουν «χάρες». Απλά επιζητούν να
τους δοθούν Ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν τις
δυνάμεις τους.

Κύπρια αναδείχθηκε ως η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο

Η

Άντρια Ζαφειράκου βραβεύτηκε ως η καλύτερη
δασκάλά στον κόσμο, με το βραβείο Global Teacher
του Varkey Foundation, το οποίο συνοδεύεται από το
χρηματικό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το
έπαθλο διεκδικούσαν πέραν των 30 χιλιάδων υποψηφίων από 173 χώρες. Η Ζαφειράκου εργάζεται στο
κοινοτικό σχολείου του Άλμπερτον, στο Μπρεντ του
Βόρειου Λονδίνου. Στην περιοχή κατοικούν άνθρωποι
από 130 διαφορετικές εθνικότητες και η δασκάλα
αποφάσισε να μάθει μερικές βασικές εκφράσεις από
35 γλώσσες για να μπορεί να επικοινωνεί με τους
μαθητές της.Το βραβείο στην Άντρια Ζαφειράκου απένειμε ο εμίρης του Ντουμπάι.Ανάμεσα στα άτομα που
συνεχάρησαν την Ζαφειράκου για τη βράβευσή της
ήταν η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι και ο
Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Ευριπίδης Ευρυβιάδης.
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Εκστρατεία Ελέγχου παιδικών
παιχνιδιών ενόψει
των γιορτών του Πάσχα

Τ

ο Πάσχα πλησιάζει και η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή έχοντας ως στόχο την προώθηση της
ασφάλειας κυρίως των παιδιών,θα πραγματοποιήσει
εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια, των οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι αυξημένη σε τέτοιες περιόδους.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο
14/3/2018 – 6/4/2018 και κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 100 σημείων
λιανικής πώλησης παιχνιδιών παγκύπρια, με σκοπό τον
εντοπισμό μη συμμορφούμενων παιχνιδιών και τη λήψη
αναλογικών μέτρων. Οι ελέγχοι θα καλύψουν επίσης τα
παιχνίδια που πωλούνται μαζί με πασχαλινές λαμπάδες
και πασχαλινά (σοκολατένια/ πλαστικά) αβγά. Παράλληλα, θα γίνει σχετική ενημέρωση των οικονομικών
φορέων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους
καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της
εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) το νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για το Πάσχα».
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές
όσο και οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να απευθύνονται
στα πιο κάτω τηλέφωνα:
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εγγραφή στο TAXISnet με μερικές απλές κινήσεις
Α
πλουστευμένη θεωρείται η
διαδικασία για την εγγραφή
των φορολογούμενων στο σύστημα TAXISnet.. Ο φορολογούμενος
για να εγγραφεί στο TAXISnet θα
πρέπει να ακολουθήσει μερικές
απλές κινήσεις.

N

έτους. Πρόκειται για αριθμό με
δώδεκα ψηφία. Ακολούθως θα
πρέπει να καταχωρήσει το ποσό
του φόρου που πλήρωσε και του
φόρου που του επιστράφηκε.
Τελευταία κίνηση είναι η συμπλή-

Ακολούθως θα πρέπει να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία για την
Ειδοποίηση Επιβολής Φορολογίας
Φόρου Εισοδήματος, η οποία είχε
αποσταλεί σε αυτόν στο παρελθόν. Συγκεκριμένα για σκοπούς
επαλήθευσης των στοιχείων, ο
φορολογούμενος θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει στοιχεία που
περιλαμβάνονται σε παλαιότερη
δήλωση εισοδήματος που είχε
υποβάλλει. Θα πρέπει να
συμπληρώσει το πεδίο που
αφορά το φορολογικό έτος ειδοποίησης και τον αριθμό αναφοράς φορολογίας του πιο πάνω

• Τα λειτουργικά συστήματα θα πρέπει να έχουν όλες τις αναβαθμίσεις
ασφάλειας.
• Τα λογισμικά κατά των ιών θα πρέπει να ενημερώνονται σε πολύ τακτά
χρονικά διαστήματα.
• Να υπάρχουν πάντα αντίγραφα
των δεδομένων (backup) όπου αυτά
θα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος (να
μην συνδεδεμένα με τον κεντρικό Η/Υ)
και να βεβαιωνόμαστε ότι αυτά λει-

ρωση του είδους της δήλωσης
εισοδήματος, δηλαδή εάν πρόκειται για μισθωτό, για αυτοεργοδοτούμενο ή εργοδότη.
Αφού παρέλθουν 1 με 2 μέρες το
Τμήμα Φορολογίας, αποστέλλει
στους φορολογούμενους στην
ηλεκρονική
τους
διεύθυνση
(email) με το οποίο τους ενημερώνει για τα στοιχεία πρόσβασης
για χρήση της σελίδας του
TAXInet, για το όνομα του φορο-

• Το πρωτόκολλο RDP θα πρέπει να
απενεργοποιείται όπου δεν χρειάζεται. Επίσης και τα προγράμματα της
εξ’ αποστάσεως σύνδεσης, καλό θα
ήταν να μην ενεργοποιούνται εφόσον
δεν χρειάζεται.
• Χρήση του 2FA (two-factor
authentication) όπου μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή δεύτερος κωδικός
επαλήθευσης.

τουργούν.
Παράλληλα, η αστυνομία τονίζει στο
κοινό να μην αποστέλλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και να προβαίνει σε σχετική καταγγελία στο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας
καταχώρησης καταγγελιών/πληροφοριών για θέματα ηλεκτρονικού
εγκλήματος, που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://cybercrime.police.gov.cy/polic
e/CyberCrime.nsf/subscribe_gr/subs

θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά τη φορολογική
του δήλωση η οποία θα απλοποιηθεί.
Τις επόμενες ημέρες το Τμήμα
Φορολογίας θα ολοκληρώσει την
αποστολή ενημερωτικού υλικού
σε όλους τους φορολογούμενους
για την εγγραφή τους στο σύστημα. Από φέτος οι φορολογικές
δηλώσεις θα υποβάλλονται μόνο
ηλεκτρονικά.

Προσοχή: Eγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
η χρήση Fidget Spinner» και «Hand Spinner»

Σ

την κορυφή του μαύρου καταλόγου με
τα επικίνδυνα προιόντα που κατέκλυσαν την Ευρωπαική αγορά το 2017
φιγουράρει το αγχολυτικό παιχνίδι fidget
spinner το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στην Κύπρο.
Το εν λόγω παιχνίδι παιχνίδι αποδεικνύεται εξαιρετικά επικίνδυνο για τραυματισμούς σε μικρά παιδιά. Περιτπώσεις που
καταγράφηκαν αφορούν εγκαύματα στο
στομάχι ύστερα από κατάποση σπασμένων τμημάτων του ή μέρους της μπαταρίας του.
Στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και
απομακρύνθηκαν από την αγορά μετά τα
παιχνίδια, βρίσκονται τα αυτοκίνητα και
οι μοτοσικλέτες.

σύνδεση σε Η/Υ και ακολούθως,
ζητούν την λύτρα σε κρυπτονόμισμα
Bitcoin σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η αστυνομία καλεί το κοινό να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικό και να λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

λογούμενου και τον αριθμό
μητρώου και παράλληλα παραχωρεί τον κωδικό πρόσβασης και
τον απόρρητο αριθμό του PIN.
Όταν ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις πιο πάνω διαδικασίες,

Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της φορολογικής
του ταυτότητας, το ονοματεπώνυμό του σε κεφαλαία γράμματα,
την ημερομηνία γεννήσεως, τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του
ταχυδρομείου και τον αριθμό
τηλεφώνου, είτε της κατοικίας
του, είτε της εργασίας του, είτε
του κινητού.

Πειρατές διασπείρουν κακόβουλο
λογισμικό και ζητούν λύτρα
έας μορφής κακόβουλου λογισμικού με την ονομασία “Dharma”
κυκλοφορεί στην αγορά το οποίο
κρυπτογραφεί όλα τα αρχεία στον
ηλεκτρονκό υπολογιστή που μολύνει.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες του κακόβουλου λογισμικού
εκμεταλλεύονται τους Η/Υ που έχουν
ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο RDP
(Remote desktop Protocol), όπως π.χ.
Teamviewer, ammy κλπ, που χρησιμοποιείται για την εξ’ αποστάσεως
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Οι 2.201 προειδοποιήσεις που στάλθηκαν
μέσω του Ευρωπαικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Rapid Alert System)
οδήγησαν σε περίπου 4.000 επακόλουθες
ενέργειες, όπως η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά. Οι εθνικές αρχές
των χωρών – μελών της Ευρωπαικής
Ένωσης παρακολουθούν με προσοχή τις
προειδοποιήσεις που καταχωρίστηκαν
στο σύστημα λαμβάνοντας τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να καταστήσουν την
αγορά ασφαλέστερη για τους καταναλωτές.

Τα παιχνίδια στην επικίνδυνη
πρωτοκαθεδρία
Όσον αφορά τα προϊόντα με τους περισσότερους κινδύνους, το 2017 τα παιχνίδια
ήταν η κατηγορία προϊόντων με τις
περισσότερες κοινοποιήσεις (29%), ακολούθησαν δε τα μηχανοκίνητα οχήματα
(20%), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας

(12%).
Όσον αφορά τους ίδιους τους κινδύνους,
το 2017 ο κίνδυνος τραυματισμού ήταν ο
συχνότερα κοινοποιηθείς (28%), ενώ στη
δεύτερη θέση ήταν ο χημικός κίνδυνος
(22%). Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊό-

• Κινέζικα τα περισσότερα
επικίνδυνα προϊόντα που
κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαικό
σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης το 2017
ντα που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα
προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ.
Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής,
αλλά ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός στο 53% (155) το 2017,
όπως ακριβώς και το προηγούμενο έτος.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται
στενά με τις κινεζικές αρχές, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις σχετικά με
συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τα επικίνδυνα
προϊόντα Ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26%).
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ολλές είναι οι προοπτικές
και οι επιλογές για σπουδές στην Ευρώπη κάνοντας
δύσκολη την επιλογή για τους
μαθητές και τους γονείς τους.

Σπουδές σε χώρες της Ευρώπης
• Χρήσιμες πληροφορίες προς τους Κύπριους υποψήφιους φοιτητές

Η πλειοψηφία των νέων μας
φοιτούν στα δύο δημόσια
πανεπιστήμια και στα πέντε
ιδιωτικά της Κύπρου.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της
λειτουργίας πληθώρας πανεπιστημίων στην Κύπρο έχει
μειωθεί ο αριθμός Κυπρίων
φοιτητών στην Ελλάδα. Οι
Κύπριοι στην Ελλάδα σπουδάζουν κυρίως ιατρική, νομική
και μηχανική, καθώς και
παραϊατρικές επιστήμες. Στα
υπόλοιπα τμήματα υπάρχει
σημαντικός αριθμός κενών
θέσεων, γεγονός που αποτελεί
ευκαιρία για τους μαθητές μας
καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα
ενώ το κόστος ζωής είναι σχετικά χαμηλό.
Μεγάλος αριθμός φοιτητών
επιλέγει το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου επικρατεί στην παρούσα
χρονική περίοδο αβεβαιότητα
ενόψει BREXIT. Ωστόσο, τα
δείγματα προτίμησης για
σπουδές στη Βρετανία δεν είναι
αρνητικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Παραδοσιακοί
προορισμοί
είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία και
η Βουλγαρία ενώ ανερχόμενες
για την Κύπρο δυνάμεις θεωρούνται η Ολλανδία, η Δανία
και η Σουηδία καθώς αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός όσων
επιλέγουν τις χώρες αυτές για
τις σπουδές τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
Ο παραδοσιακός προορισμός
των Κυπρίων πέραν της Ελλάδας συνεχίζει να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ΄όλα αυτά
υπάρχει τελευταίως τάση για
σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα σε χώρες της Ευρώπης καθώς σήμερα υπάρχουν
αγγλόφωνα
προγράμματα
σπουδών σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Αγγλόφωνα προγράμματα λειτουργούν στα Κρατικά
πανεπιστήμια των χωρών
ταυτόχρονα με το πρόγραμμα
που διδάσκεται στην εθνική
γλώσσα, με το ίδιο πρόγραμμα
σπουδών.
Τα Αγγλόφωνα προγράμματα
έχουν σκοπό την προσέλκυση
αλλοδαπών φοιτητών υψηλού
επιπέδου.
Απαραίτητα προσόντα είναι το
απολυτήριο Λυκείου με ικανοποιητικό βαθμό 17+ και
πιστοποιητικό πολύ καλής
γνώσης της αγγλικής γλώσσα,
π.χ. IELTS, IGCSE
Σε ποιες χώρες υπάρχουν επιλογές για σπουδές ιατρικής,
οδοντιατρικής και κτηνιατρικής στην αγγλική γλώσσα;
Στην Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν 8 σχολές ιατρικής και για
οδοντιατρική και Κτηνιατρική
υπάρχουν μόνο 2 σχολές στην
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Το να σπουδάσεις αρχιτεκτονική στην Ιταλία αποτελεί μια
από τις καλύτερες επιλογές
παγκοσμίως. Οι σχολές καλών
τεχνών στην Ιταλία, στην χώρα
της τέχνης και της αναγέννησης, είναι σίγουρα μια δελεαστική πρόταση για όσους επιθυμούν να κάνουν σπουδές
εξαιρετικού
επιπέδου
με
παγκόσμια αναγνώριση.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ενδεικτικά αναφέρουμε και
άλλες επιλογές που μπορεί να
έχει ένας υποψήφιος φοιτητής:
Αυστρία με δίδακτρα από
€726: Διοίκηση, Φαρμακολογία, Βιοχημεία, Βιολογία, Ηλεκτρολογία, Μάρκετινγκ, κ.α.
Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων η
εξασφάλιση θέσης σε πανεπιστήμιά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και
οι κύπριοι μαθητές, ενδιαφέρονται για σπουδές σε άλλες
χώρες
που
προσφέρουν
αγγλόφωνα προγράμματα.

κύπριοι φοιτούν στην Ουγγαρία με δίδακτρα €11000, στη
Τσεχία με δίδακτρα €7500, και
στη Βουλγαρία με δίδακτρα
€4500 . Η πρόσβαση σε αυτά
τα πανεπιστήμια προϋποθέτει
επιτυχία σε εξετάσεις Χημείας
και Βιολογίας.

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα επαγγελματικής καθοδήγησης και σπουδών (Eurostudies
Cyprus) υπάρχουν οι εξής επιλογές:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ιατρική: Συνολικά υπάρχουν
επιλογές για αγγλόφωνη

Τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότερα άτομα επιλέγουν
για σπουδές την Ολλανδία.
Αυτό κυρίως έχει να κάνει με τη
γνωστή ποιότητα της εκπαίδευσης και το συγκριτικά

• Κύπρος, Ελλάδα, Βρετανία συγκαταλέγονται πρώτες
στις προτιμήσεις των φοιτητών μας. Λόγω BREXIT
ενδέχεται ο χάρτης να διαφοροποιηθεί
ιατρική σε 76 πανεπιστήμια,
σε 15 χώρες. Εξαιρετικές επιλογές για σπουδές ιατρικής σε
κορυφαία
πανεπιστήμια
παγκοσμίως θα βρούμε, στην
Ολλανδία με δίδακτρα €2060
ετησίως, στην Ιταλία με δίδακτρα €657 - €3800 ετησίως,
στην Ιρλανδία με δίδακτρα
€3000 ετησίως, στην Τσεχία με
δίδακτρα €8500 - €13500 ετησίως και στην Ουγγαρία με
δίδακτρα €13500 - €17200
ετησίως. Η πρόσβαση σε αυτά
τα πανεπιστήμια προϋποθέτει
επιτυχία σε εξετάσεις Χημείας
και Βιολογίας και σε μερικές
περιπτώσεις
Μαθηματικών
ή/και Φυσικής.
Οδοντιατρική: Συνολικά υπάρχουν επιλογές για αγγλόφωνη
οδοντιατρική σε 32 πανεπιστήμια, σε 11 χώρες. Εξαιρετικές επιλογές για σπουδές οδοντιατρικής σε κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως θα
βρούμε, στην Ιταλία με δίδακτρα €2550 ετησίως, στην
Ιρλανδία με δίδακτρα €3000
ετησίως, στην Τσεχία με δίδακτρα €11800 - €13300 ετησίως
και στην Ουγγαρία με δίδακτρα
€14300 - €17200 ετησίως. Η
πρόσβαση σε αυτά τα πανεπιστήμια προϋποθέτει επιτυχία
σε εξετάσεις Χημείας και Βιολογίας και σε μερικές περιπτώσεις Μαθηματικών ή/και
Φυσικής.
Κτηνιατρική: Συνολικά υπάρχουν επιλογές για αγγλόφωνη
κτηνιατρική σε 14 πανεπιστήμια, σε 11 χώρες. Αρκετοί

χαμηλό κόστος ζωής. Οι σπουδές στην Ολλανδία θεωρούνται
ως μία νέα εξαιρετική εκπαιδευτική πρόταση σε σχέση με
την οικονομική επένδυση του
φοιτητή. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ολλανδία είναι
γνωστή για την υψηλή της
ποιότητα και το διεθνές περιβάλλον των πανεπιστημίων,
ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα
με τη μεγαλύτερη προσφορά
προγραμμάτων που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που άρχισαν να υλοποιούν προγράμματα στην αγγλική γλώσσα.
Εξαιρετική πρόταση για άτομα
που θέλουν να ασχοληθούν με
την έρευνα καθώς έχει 14 Ερευνητικά πανεπιστήμια (Research
Universities) αλλά και για
εφαρμοσμένες
επιστήμες
καθώς διαθέτει 41 Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
(Universities
of
Applied
Sciences). Τα δίδακτρα σε
σχέση με την ποιότητα φοίτησης είναι πολύ χαμηλά σε
κόστος(2060€).
Ενδεικτικά αντικείμενα σπουδών που προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα, είναι
Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία,
Φυσικοθεραπεία, Οικονομικά –
Διοίκηση, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές, Βιολογία,
Χημεία, Φυσική, Ηλεκτρολογία,
Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία,
Πολιτικών Μηχανικών, Πληροφορική, Καλών Τεχνών – Γραφιστική - Φωτογραφία

ΙΤΑΛΙΑ
Από το 2007 λειτουργούν στα
Ιταλικά Πανεπιστήμια Αγγλόφωνα τμήματα σε διάφορες
ειδικότητες. Συνολικά μέχρι
σήμερα σε 24 Ιταλικά Πανεπιστήμια υπάρχουν και λειτουργούν 103 Πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία γίνονται στην
αγγλική γλώσσα.
Τα Ιταλικά Πανεπιστήμια προσφέρουν υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύγχρονες τεχνικές εγκαταστάσεις,
τον καλύτερο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εμπειρίας,
σε μία ασφαλή και φιλική
Μεσογειακή χώρα, φημισμένη
για την μακρά παράδοσή της
ως ακαδημαϊκός ρυθμιστικός
παράγοντας
καθώς
έχει
κάποια από τα καλύτερα
πανεπιστήμια στον κόσμο.
Οι σπουδές ιατρικής στην Ιταλία αποτελούν μια από τις
καλύτερες επιλογές των υποψηφίων φοιτητών για σπουδές
ιατρικής στην Ευρώπη και εξετάσεις εισδοχής πραγματοποιούνται στην Κύπρο κάθε
Σεπτέμβριο.

Γαλλία με δωρεάν δίδακτρα:
Πληροφορική, Γραφικές Τέχνες,
Μαθηματικά, κ.α.
Γερμανία με δωρεάν δίδακτρα:
Διοίκηση, Βιολογία, Επικοινωνία, Γραφικές Τέχνες, Ηλεκτρολογία, Οικονομικά, κ.α.
Ισπανία με δίδακτρα €1500:
εκπαίδευση, Ξένες γλώσσες,
Αεροναυπηγική, Πολιτικές Επιστήμες, Διοίκηση, κ.α.
Βέλγιο με δίδακτρα €900: Υποκριτική, επικοινωνία, Διοίκηση, Μηχανική, Φιλοσοφία,
Μάρκετινγκ, Μουσική, κ.α.
Νορβηγία με δωρεάν δίδακτρα:
Πληροφορική, Διοίκηση, Βιολογία, Φωτογραφία, Γραφικές
Τέχνες, κ.α.
Φινλανδία με δωρεάν δίδακτρα: Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, Οικονομικά, Διοίκηση,
Μηχανική, Μάρκετινγκ, Μηχανολογία, Ναυτιλιακά, Επικοινωνία, κ.α.
Πέραν των πιο πάνω υπάρχουν επιλογές για σπουδές στη
Λιθουανία, Λετονία Εσθονία,
Σλοβακία, Πολωνία, Κροατία,
Ελβετία, Μάλτα και Ρουμανία.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σε κάθε χώρα υπάρχουν διάφορες επιδοτήσεις: Ως ευρωπαίοι
πολίτες έχουμε τη δυνατότητα ισότιμης μεταχείρισης και απολαμβάνουμε τα ίδια ωφελήματα με τους πολίτες κάθε χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσής, εφόσον σπουδάζουμε σε πανεπιστήμιο
και πληρούμε τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:
Ηνωμένο Βασίλειο: Student Finance Loan στο Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου τα δίδακτρα πληρώνονται από το Student Loan Company
(www.slc.gov.uk) υπό την μορφή ενός Student Finance Loan
Σκωτία: SAAS (Scottish Awards Agency for Scotland), όπου επιδοτεί τα δίδακτρα στην Σκωτία
Ολλανδία: Δάνειο διδάκτρων από την ολλανδική κυβέρνηση. Το
δάνειο πρέπει να εξοφληθεί πλήρως σε 15 χρόνια, από την αποφοίτηση με μηναία δόση €45 και επιτόκιο 1%. Όλοι οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με
πλήρες ωράριο δικαιούνται βασική υποτροφία, το ποσό της
οποίας εξαρτάται από το είδος της εκπαίδευσης και από το εάν
ο σπουδαστής διαμένει μακριά από το σπίτι του ή όχι. Μέρος
αυτής παρέχεται ως έντοκο δάνειο το οποίο πρέπει να εξοφληθεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και το υπόλοιπο ως
συμπληρωματική υποτροφία.
Ιταλία: Τα ιδρύματα καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων στην
αρχή του ακαδημαϊκού έτους στη βάση κοινωνικοοικονομικών
κριτηρίων
Σουηδία, Δανία, Φινλανδία. Δωρεάν δίδακτρα: Δυνατότητα
χρηματοδότησης κόστους ζωής και εκπαιδευτικού υλικού, μέσω
κυβερνητικών χορηγιών και δανείων.
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Προς ίδρυση Eυρωπαϊκής αρχής εργασίας
και εξίσωση αυτοαπασχολούμενων με μισθωτούς

Π

ρόταση για τη σύσταση και λειτουργία "Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας"
καθώς και μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική
προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους,
ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το
Κολέγιο των Επιτρόπων, στο Στρασβούργο.
Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε η αρμόδια για την Απασχόληση
Επίτροπος Μαριάν Τάισεν, ο υπό
σύσταση οργανισμός που θα ονομάζεται "Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας" θα έχει
ως σκοπό να βοηθήσει τους ιδιώτες, τις
επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικητικές
αρχές ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγι-

• Αναμένεται να λειτουργήσει το
2019 με στόχο να διασφαλιστεί η
δίκαιη κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού στην επικράτεια της Ε.Ε
στο βαθμό οι ευκαιρίες που προσφέρει η
ελεύθερη κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η Κομισιόν αναφέρει ότι
η "Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας" θα
συσταθεί ως νέος αποκεντρωμένος
οργανισμός της ΕΕ και, μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας
της ΕΕ, θα πρέπει να συγκροτηθεί και να
λειτουργήσει το 2019.
Ο στόχος της νέας αυτής Αρχής είναι
τριπλός:

και καταστρατήγησης των κανόνων.
Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, όπως στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης μιας εταιρείας που αφορά πολλά κράτη μέλη.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πρόταση που
υιοθέτησε το Κολέγιο, αυτή προβλέπει
πως δεν πρέπει να υπάρχουν τυπικές
διαφορές στην ασφαλιστική κάλυψη
των αυτοαπασχολούμενων σε σχέση με
τους μισθωτούς και να τους δίνεται η
δυνατότητα να μπορούν να προσχωρήσουν σε αντίστοιχα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον η σύσταση
ζητά να προσφέρεται πράγματι επαρκής κάλυψη, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι
να μπορούν να αποκτήσουν και να
ζητήσουν επαρκή δικαιώματα. Επιπλέον προβλέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής
ασφάλισης από τη μία θέση απασχόλησης στην άλλη και να παρέχονται στους
εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης
που αφορά η σύσταση είναι οι εξής:
1) παροχές ανεργίας
2) παροχές ασθένειας και υγειονομικής
περίθαλψης
3) παροχές μητρότητας και ισοδύναμες

Φτωχότερες οι νεότερες γενιές των εργαζομένων
στην Ελλάδα την Ισπανία και την Ιταλία

Κ

ίβδηλο όραμα αποδεικνύεται η
προσδοκία της νέας γενιάς για
καλύτερη ζωή σε τρίς τουλάχιστον
χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.
Πιο άτυχοι θεωρούνται οι νέοι της
Ελλάδας οι οποίο βιώνουν τις εντονότερες εισοδηματικές ανισότητες ανάμεσα
στις γενεές των ανεπτυγμένων χωρών
του πλανήτη. Η τάση αυτή αφορά όλον
τον ανεπτυγμένο κόσμο. Στην περίπτωση, όμως, της Ελλάδας, οι νέες γενιές
έχουν χαμηλότερο εισόδημα απ’ ό,τι
είχαν οι γονείς τους στην ηλικία τους.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στην
Ισπανία και στην Ιταλία. Στην Ελλάδα, η
γενιά των millennials (όσοι γεννήθηκαν
μεταξύ 1981-2000) αμειβόταν το 2014
κατά 25% λιγότερο απ’ ό,τι η Generation
X (1966-1980) το 2006.
Η έρευνα, πάντως, εμφανίζει ακόμα και
τους baby boomers, τη μεταπολεμική γενιά (1945-1965),
να έχουν κατά 11% χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης και
εισοδήματα από τους γονείς
τους. Η Generation X έχει
εισοδήματα κατά 29% χαμηλότερα από την προηγούμενη γενιά. Ακόμα χειρότερα
είναι τα πράγματα για τους
σημερινούς εικοσάρηδες και
τριαντάρηδες, τα εισοδήματα των οποίων είναι κατά
31% χαμηλότερα από αυτά
της Generation X. Σημειώνεται ότι τα
στοιχεία για τις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των γενεών αφορούν την
περίοδο 1969-2014, ενώ τα στοιχεία

√ Η στήριξη της οικογένειας
σημαντικό οικονομικό
καταφύγιο των νέων

Πρώτον, η Αρχή θα παρέχει πληροφορίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες για απασχόληση, μαθητεία, κινητικότητα, προσλήψεις και κατάρτιση, καθώς και
καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις όσων ζουν, εργάζονται και/ή δραστηριοποιούνται σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Δεύτερον, η Αρχή θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών σε διασυνοριακά θέματα, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που προστατεύουν και ρυθμίζουν την κινητικότητα είναι εύκολη
και αποτελεσματική, για παράδειγμα,
συμβάλλοντας
στη βελτίωση της
ανταλλαγής πληροφοριών, ή στηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων των
εθνικών αρχών και θα τις βοηθήσει
κατά τις εναρμονισμένες και κοινές επιθεωρήσεις. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ
των παραγόντων, θα βελτιωθεί η καθημερινή συνεργασίας ρουτίνας και θα
προληφθούν οι περιπτώσεις απάτης

παροχές πατρότητας
4) παροχές αναπηρίας
5) παροχές γήρατος, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων
6) παροχές σχετικές με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
Η πρόταση θα εφαρμοστεί στους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης που συνδέονται στενότερα με το καθεστώς απασχόλησης και όχι με την ιθαγένεια ή το
καθεστώς κατοίκου.
Ο τελικός στόχος είναι να μπορούν οι
αυτοαπασχολούμενοι να εντάσσονται
σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
(ώστε να μην υφίστανται πλέον κενά
στην κάλυψη της κοινωνικής προστασίας), να μπορούν να αποκτούν και να
διεκδικούν επαρκή δικαιώματα (να
έχουν πραγματική, επαρκή κάλυψη), να
μπορούν εύκολα να μεταφέρουν δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης από μια
θέση εργασίας στην άλλη, και να έχουν
σαφή πληροφόρηση για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους ως προς την
κοινωνική ασφάλιση.
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για την Ελλάδα (και τη Γερμανία) είναι
ελλιπή. Συνολικά, το πραγματικό κατά
κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 23,8% από το 2007 έως το
2016, περισσότερο απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πλούσια χώρα της Δύσης.
Στην Ιταλία το εισόδημα μειώθηκε κατά
9,8% και στην Ισπανία κατά 1,9%. Στη
Βρετανία το πραγματικό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά μόλις 2,7% και στις
ΗΠΑ μόλις κατά 5,1%. Στην Ελλάδα η
συμμετοχή των νέων (από 15 έως 30
ετών) στην αγορά εργασίας είναι η δεύτερη χαμηλότερη μετά την Ιταλία. Πριν
από την κρίση, η απασχόληση των νέων
άγγιζε το 55%, ενώ μετά την κρίση είναι

περίπου στο 47%.

ΜΕΛΕΤΗ
Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα το κόστος
στέγασης ως ποσοστό του εισοδήματος
είναι με διαφορά το υψηλότερο ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς
αντιστοιχεί στο 35% του μέσου εισοδήματος. Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη που έκανε το
Resolution Foundation. Η γήρανση του

√ Η επιδεινούμενη γήρανση
του πληθυσμού και οι αυξημένες
συνταξιοδοτικές ανάγκες ασκούν
οικονομική πίεση στους νέους
των προηγμένων χωρών, οι οποίοι
επιβαρύνονται δυσανάλογα για τη
χρηματοδότηση των συντάξεων

πληθυσμού και οι αυξημένες συνταξιοδοτικές ανάγκες ασκούν οικονομική
πίεση στους νέους, οι οποίοι επιβαρύνονται δυσανάλογα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Η χρηματοπιστωτική κρίση αύξησε την οικονομική
ανασφάλεια, καθώς οι ελαστικές μορφές απασχόλησης διαδίδονται ευρέως,
ενώ η μετάβαση από το ενοίκιο στην
ιδιοκτησία επιτυγχάνεται σε ακόμη πιο
προχωρημένη ηλικία απ’ ό,τι παλιότερα. Στη Βρετανία, αντιμετωπίζουν το
μέλλον με απαισιοδοξία, καθώς η πίστη
στην πρόοδο και στην καλύτερη διαβίωση κάθε επόμενης γενιάς αποτελούσε συνεκτικό στοιχείο των κοινωνιών.
Οι Βρετανοί βρίσκουν ιδιαίτερα ανησυχητική αυτήν την εξέλιξη, διότι υπονομεύει το αίτημα για αξιοκρατική κοινωνία. Αν το μόνο καταφύγιο των νέων
είναι η οικογένεια, τότε το δίχτυ ασφαλείας καθενός είναι θέμα τύχης. Η οικονομική εξασφάλιση δεν θα είναι αποτέλεσμα ικανοτήτων, ταλέντου ή εργατικότητας, αλλά θα έχει να κάνει με το
πόσο τον στηρίζει η οικογένειά του.

Brexit: Κύπρος - Ιρλανδία θα επηρεαστούν

Ψ

ηλά στην ημερήσια διάταξη της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής
Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 22-23 τρέχοντος μηνός, φιγουράρει το Brexit.
Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις που θα
υπάρξουν στην Κύπρο, ο Βρετανός
Ύπατος Αρμοστής Μάθιου Κιντ ανέφερε
ότι η Κύπρος και η Ιρλανδία θα είναι τα
κράτη μέλη που θα επηρεαστούν περισσότερο. «Θα πρέπει να υπογραφούν οι
κατάλληλες συμφωνίες για να μην
γίνουν πραγματικότητα οι όποιοι φόβοι
υπάρχουν», δήλωσε ο κ. Κιντ. Πέραν του
10% των εξαγωγών της Κύπρου γίνονται
στη Βρετανία, ενώ υπάρχει σημαντική
διασύνδεση λόγω και του χρηματοοικονομικού τομέα. Παράλληλα, αν η οικο-

νομία της Βρετανίας επηρεαστεί αρνητικά, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στο ρεύμα τουριστικών αφίξεων από τη Βρετανία, που παραδοσιακά
αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της
Κύπρου.
Αναφορικά με τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές που θα πάνε για σπουδές την
επόμενη χρονιά δεν θα επηρεαστούν.
Ωστόσο, είναι άγνωστο το ύψος των
διδάκτρων τα επόμενα χρόνια καθώς
σκέψη της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι
είναι όπως απελευθερωθούν τα δίδακτρα, προκειμένου να υπάρξει πιο
ανταγωνιστική αγορά και οι τιμές των
διδάκτρων να διαφοροποιηθούν από
πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
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• Tα σύγχρονα μηνύματα της Εθνεγερσίας του 1821

Η

Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΛΑΟΥΣ
ΤΙΜΙΟΥΣ ΟΜΟΨΥΧΟΥΣ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ

διπλή γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο νόημα στη σημερινή
εποχή του εκφυλισμού της
ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, των εθνομηδενιστικών τάσεων
και της εξαφάνισης των πανανθρώπινων αξιών και ακατάλυτων ιδανικών
της ελευθερίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.

Την 25η Μαρτίου η Ορθοδοξία τιμά το
μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου και το Ελληνικό Γένος πανηγυρίζει τη έναρξη του πανεθνικού ξεσηκωμού για την αποτίναξη του τούρκικου ζυγού στο όνομα του Σταυρού και
των ιδανικών που αναβλύζουν και
εκτρέφονται από το πνεύμα και το φως
του. Την 25η Μαρτίου έκθαμβος ο ιερός
υμνογράφος ψάλλει: «Σήμερον της
σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του
απ’ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις».
«Σήμερον χαράς ευαγγέλια …..». «Σήμερον άπασα κτίσις αγάλλεται». Και η
εκκλησία μας καλεί να δοξάσουμε το
Θεό για το μεγάλο θαύμα της ενσαρκώσεως του Κυρίου μας, να τιμήσουμε και
να υμνήσουμε την ταπεινή Κόρη της
Ναζαρέτ, την Κεχαριτωμένη κατά τον
αρχαγγελικό χαιρετισμό η οποία χαρακτηρίζεται ως «Πλατυτέρα των ουρανών» ως «Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και
Ενδοξοτέρα των Σεραφείμ» και οι έλληνες έχουν ιδιαίτερους λόγους να τιμούν
την «Υπέρμαχον στρατηγόν» και προστάτιδα του γένους. Η επάνοδος του
Ελληνισμού στο ιστορικό προσκήνιο και
η ιστορία του είναι συνδεδεμένη με το
μήνυμα του Ευαγγελισμού και την ευλάβεια προς τη Θεομήτορα. Από αυτό εξηγείται και η απόφαση της Φιλικής Εταιρείας να ορίσει ως ημέρα έναρξης του
Ιερού Αγώνα την 25η Μαρτίου. Η επέτειος της λαμπρής Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μας υπενθυμίζει κάθε
φορά το χρέος μας απέναντι στους
γιγαντομάχους τη Εθνεγερσίας, αλλά
και εκείνους που ετοίμασαν το Γένος για
τη μεγάλη εξέγερση με μόχθο, ιδρώτα,
αίμα, δάκρυα και προσεχή γαλούχησαν
την ελπίδα, την προσδοκία, την επιμονή
αλλά και την αγωνιστική διάθεση για το
όραμα της εθνικής αποκατάστασης. Η
25η Μαρτίου καθρεφτίζει τα άγια βάθη
της Ελληνικής ψυχής και την πύρινη
φλόγα της Ορθοδοξίας. Εκπηδά αείζωος και νευρώδης από τα κιβούρια των
τιτάνων του πνεύματος και των γιγάντων του 21. Βγαίνει από τα κόκαλα
των Ελλήνων τα ιερά και αδελφώνει,
φωτίζει, ανεβάζει σε πνευματικές

κορυφές γεννά σεισμικά βιώματα, σφυρηλατεί δεσμούς και μας εμψυχώνουν
ως ομοούσιο Έθνος.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΕΘΝΕΓΕΡΤΕΣ
Του Ελληνικού «ξεσηκωμού» προηγήθη-

απομνημονεύματα του γράφει:
«Η επανάσταση η δική μας δε
μοιάζει με καμιά από όσες έγιναν στην Ευρώπη. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις είναι
εμφύλιοι πόλεμοι, ο δικός μας
πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος
ήταν έθνος με άλλο έθνος».
Είναι πράγματι βαθύς ο λόγος
του Σολωμού όταν υμνεί την
Ελευθερία μας και τονίζει πως
είναι «απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», η
οποία με τους ιδεολογικούς θησαυρούς
τους οποίους περικλείει, εκφράζει,
ακτινοβολεί, έχει ένα νέο μεγάλο μήνυμα
για ολόκληρο τον κόσμο, ένα κόσμο που
αι σήμερα αναζητεί τα ξείδωρα νάματα

√ Η διπλή γιορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας αναβλύζει
από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά και αδελφώνει, φωτίζει, γεννά
σεισμικά πολιτισμικά βιώματα, σφυρηλατεί δεσμούς και μας
εμψυχώνουν ως ομοούσιο Έθνος
καν οι αγώνες των Σουλιωτών και του
Λάμπρου Κατσώνη, ο ηρωϊκός ξεσηκωμός του Σκυλόσοφου και οι ατέλειωτοι
αγώνες της κλεφτουριάς. Προηγήθηκε η
σπορά των ιδεών του Μηνιάτη και του
Πατροκοσμά και της χορείας των νεομαρτύρων η θυσία και των Μεγάλων
Διδασκάλων του Γένους η φωτεινή
διδαχή, η οποία έδωσε βάθος και ετοίμασε το φρόνημα για τον ηρωϊκό
αγώνα, στον οποίο καλούσε ο Ρήγας με
τον επαναστατικό θούριο. Ο φλογερός
εκείνος πατριώτης καλούσε τους αδελφούς του να ορκισθούν στο Σταυρό να
υψώσουν στα μπαϊράκια τους το Σταυρό, να αγωνισθούν με πίστη με φλόγα,
με αυτοθυσία με ύψιστο στόχο και
σκοπό «Στεριάς και πελάου να λάμψει ο
Σταυρός». Στην Ελλάδα η Εκκλησία,
κλήρος και λαός κάνει την επανάσταση
«πρώτα υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ
Πατρίδας κατά του Οθωμανού δυνάστη». Στην Ελλάδα διακηρύττουν με το
στόμα του Διάκου «Εγώ Γραικός γεννήθηκα, γραικός θε να πεθάνω», όπου το
γραικός σημαίνει Έλληνας και Χριστιανός. Την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα της Ελληνικής Επανάστασης
εκφράζει και ο θρυλικός γέρος του
Μωριά ο Κολοκοτρώνης ο οποίος στα

και το εωθινό φως της
πραγματικής
ελευθερίας. Στους πονηρούς
καιρούς που ζούμε, επιβάλλεται όπως κάθε
Έλληνας μην ξεχνά την
ιστορική μνήμη, γιατί αυτή τον φρονηματίζει, τον εμπνέει, τον καθοδηγεί, τον
ενισχύει, του δίνει τη δύναμη των οραματισμών του για το μέλλον, του χαλυβδώνει τη ψυχή στις κρίσιμες ώρες της
ιστορίας, τον κάνει ικανό για εύτολμες
και ηρωϊκές αποφάσεις και για σκληρά
αγωνίσματα, τον συγκρατεί σε ώρες
δύσκολες σκληρών δοκιμασιών, τον χειραγωγεί στην οδό του χρέους, του ανοίγει φωτεινούς ορίζοντες, του δείχνει το
δρόμο προς τις υψηλές κορυφές που
κατοικούν η αρετή και η δόξα και τον
προφυλάσσει από δρόμους ολισθηρούς
που οδηγούν στους μεγάλους γκρεμούς
και στις μεγάλες συμφορές. Το 21 είναι
για την Ελληνική ιστορία όχι μόνο ένας
σταθμός υπέροχος, καρπός και απαύγασμα του Ελληνικού πνεύματος και της
πνευματοφόρου ορθοδοξίας, αλλά και
μια αφετηρία πολυσήμαντη για την
ολοκλήρωση στόχων υψηλών και ωραίων.

H NEA TAΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Η φετινή επέτειος ένα πράγμα πρέπει να υπενθυμίζει σε μας τους Έλληνες, σε
Ελλάδα, Κύπρο και όπου γής, πως η λευτεριά παραστέκει μονάχα στο πλευρό
ενός λαού ενωμένου, τίμιου, εργατικού, ηθικού και ανδρείου. Στις σημερινές συνθήκες δεν αρκούν πλέον οι επετειακού χαρακτήρα χαιρετισμοί. Χρειάζεται να
προωθήσουμε περισσότερο την ιδέα της πατρίδας. Να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε δηλαδή την ιδιαιτερότητα της εθνικής μας ταυτότητας και να θωρακίσουμε την Ελληνικής μας Γλώσσας μακριά από εθνικιστικές εξάρσεις αλλά και
εθνομηδενιστικές προσεγγίσεις. Σήμερα που οι πολεμοκάπηλοι της γης, με τα
όπλα και τη βία, βαδίζουν στα ίχνη του Ιμπραήμ, αδικούν και δολοφονούν αθώους, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδειξη διεθνούς υποκρισίας όταν στις μέρες μας εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα δε συγκινούν κανέναν, όταν ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και εθνικά
δικαιώματα λαών θυσιάζονται κυνικά στο βωμό των συμφερόντων των ισχυρών.
Σήμερα λοιπόν που οι κήρυκες της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης πασχίζουν να μας πείσουν πως η βαρβαρότητα στην κοινωνία και τον
κόσμο είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου ,σήμερα, που η εκπαίδευση τείνει να προσανατολιστεί μονοσήμαντα στις ανάγκες της αγοράς, σήμερα που η
περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός το φάσμα της ανεργίας και της
εργασιακής περιπλάνησης φαίνεται να εγκαθιδρύεται μόνιμα στη ζωή μας,
σήμερα που η καλοπέραση έχει φθείρει τις ψυχές μας και δεν βλέπουμε τον επερχόμενο κίνδυνο, που μέχρι και τα σώματά μας μπορεί να υποδουλώσει, σήμερα
λοιπόν είναι απαραίτητο περισσότερο από κάθε άλλη φορά να διατηρήσουμε την
ιστορική μας μνήμη. Εμείς λοιπόν που ζούμε μέσα σε όλα τα θεωρούμενα καλά
του κουτσουρεμένου πολιτισμού μας και της πνευματικής ατροφίας, έχουμε υποχρέωση να υπενθυμίσουμε σε όλους με κεντρικό αποδέκτη τη νέα γενιά την εθισμένη στο κυνήγι του κέρδους και της οθόνης του κινητού και του «τάμπλετ» πως
η μάχη για αξιοπρεπή ζωή κερδίζεται μέσα από αγώνες τίμιους και συλλογικούς.
Το έπος του 21 είναι για την Ελληνική ιστορία όχι μόνο ένας σταθμός υπέροχος,
καρπός και απαύγασμα του Ελληνικού πνεύματος και της πνευματοφόρου ορθοδοξίας, αλλά και μια σημαδιακή αφετηρία για την ολοκλήρωση στόχων υψηλών
και την εκπλήρωση των ευγενών εθνικών στόχων του Ελληνισμού.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μιχάλης Μιχαήλ,αναπληρωτής γ.γ ΣΕΚ:

Στους πρωταρχικούς μας στόχους, η εμπέδωση
συνθηκών Ισοπολιτείας και Αξιοκρατίας

Η

ΣΕΚ και το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών προσέδωσαν την απαιτούμενη τιμή στην επέτειο
της 8η Μαρτίου με επισκέψεις σε χώρους εργασίας
αναλύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας.

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο
Μακάριο Νοσοκομείο στην παρουσία του επαρχιακού οργανωτικού Λευκωσίας Νίκου Σατσιά και
στην εταιρεία Κόσμος στην παρουσία του οργανω-

Σε ογκώδεις συγκεντρώσεις σε χώρους εργασίας,
στην παρουσία του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ επισημάνθηκε πως η
ΣΕΚ θέτει πάντοτε στις προτεραιότητες της την
προαγωγή της Ισότητας και τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας υπηρετώντας κατά αυτόν τον
τρόπο τις έννοιες Ισότητα και Δικαιοσύνη.
Ο κ. Μιχαήλ έκανε αναφορά επίσης στην υπευθυνότητα που επέδειξε η ΣΕΚ τα χρόνια της κρίσης
και πως τώρα ήλθε η ώρα οι εργαζόμενοι να εξαργυρώσουν τις θυσίες που έκαναν συμβάλλοντας
στην ανόρθωση της οικονομίας.
Τόνισε δε πως οι προτεραιότητες του Κινήματος
είναι μεταξύ άλλων:

1. Η εφαρμογή του γενικού Σχεδίου Υγείας
2. Η Προστασία των συλλογικών συμβάσεων και η

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Ψηλά στις
προτεραιότητες
της ΣΕΚ η προαγωγή
συνθηκών
αξιοπρέπειας
στους χώρους
εργασίας

πάταξη της αδήλωτης εργασίας

3. Η Περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης με
ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και η
4. Εμπέδωση συνθηκών ισοπολιτείας και αξιοκρατίας
Στις συγκεντρώσεις τόσο στο γενικό νοσοκομείο
Λευκωσίας όσο και στις σχολικές εφορείες Στροβόλου παρόντες ο γγ της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου
και ο οργανωτικός γραμματέας
• Επισκέψεις της ΣΕΚ
Τάσος Κακουλσε χώρους εργασίας προς
λής οι οποίοι
τιμή της Παγκόσμιας
είχαν την ευκαιΗμέρας της Γυναίκας
ρία να αναφερθούν στα διάφορα επαγγελματικά θέματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους, μέλη της Ομοσπονδίας και να απαντήσουν σε ερωτήματα των
εργαζομένων.

Σχολικές εφορείες Στροβόλου

Παρούσα η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαΐα η οποία αναφέρθηκε στους δυο πρωταρχικούς στόχους που προώθησε η ΣΕΚ για τη φετινή επέτειο της 8ης Μαρτίου
και αφορούν:
1. Την ενσωμάτωση του Κώδικα αντιμετώπισης
της σεξουαλικής παρενόχλησης στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας ο οποίος θα αποτελέσει μέτρο
πρόληψης απαράδεκτων φαινομένων που δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια και κατάρρευση
της προσωπικής αξιοπρέπειας.
2. Υλοποίηση πανευρωπαϊκής εκστρατείας των
ευρωπαϊκών συνδικάτων για προώθηση ευρωπαϊκής οδηγίας που στοχεύσει στην ενίσχυση του
νομοθετικού πλαισίου για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.

Επίσκεψη
της ΣΕΚ
στην
εταιρεία
Cosmos
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Σ

ήμερα Τετάρτη 21 Μαρτίου
ολοκληρώνεται στη Λεμεσό
ο κύκλος των επαρχιακών
συνελεύσεων του προσωπικού
των σχολικών εφορειών για
την ανανέωση της ενιαίας
συλλογικής σύμβασης 2015 2018.
Οι ηγεσίες των συντεχνιών
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και της αντίστοιχης συντεχνίας της ΠΕΟ κατέθεσαν ενώπιον των εργαζομέ-

Πράσινο φως για ανανέωση της Συλλογικής
Σύμβασης στις Σχολικές Εφορείες
συζητούμε με την κυβέρνηση τη
βελτίωση των μισθών και
ωφελημάτων.
«Ως πρώτο μέτρο καταφέραμε
να επαναφέρουμε τη μείωση
του 10% στο αρχικό των κλι-

√ Πραγματοποιήθηκαν Παγκύπρια Επαρχιακές
συγκεντρώσεις του προσωπικού το οποίο
ενημερώθηκε για το προσχέδιο αιτημάτων
νων το προσχέδιο αιτημάτων
που περιλαμβάνει δεκαοκτώ
σημεία τα οποία επεξηγήθηκαν
και αναλύθηκαν.
Όπως τόνισε μεταξύ άλλων
στην τοποθέτηση του ο γ.γ. της
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου βλέποντας την
ανάκαμψη της οικονομίας από
το έτος 2015 αρχίσαμε να

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

2017.
Η συμφωνία αυτή έγινε για να
καταστεί δυνατό να βελτιωθούν οι μισθοί και τα ωφελήματα μετά την έξοδο από το
μνημόνιο μέσα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων της οικονομίας.
Τον Οκτώβριο του 2017 μετά
από αρνητική τοποθέτηση του

υλοποίηση της συμφωνίας
είχαμε αντιδράσει και εξαγγείλει μέτρα. Στις 20 Οκτωβρίου
μετά από διαβουλεύσεις προχωρήσαμε σε συμπληρωματική
συμφωνία η οποία επιβεβαιώνει το διαθέσιμο ποσοστό του
2% που προέκυψε από τις
μετρήσεις με βάση τη συμφωνία πλαίσιο της 4ης Ιανουαρί-

9

Η συμφωνία της 20ης Οκτωβρίου 2017 προνοεί ότι ο νόμος
αυτός πρέπει σταδιακά να
τροποποιείται ανάλογα με τις
δυνατότητες της οικονομίας
και σε ορισμένο χρονικό διάστημα να μην επιβάλλεται
καμία μείωση στις απολαβές
των εργαζομένων μελών μας.
Η ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τον καθορισμό του
ποσοστού
επιπρόσθετης
παραχώρησης προς τους
εργαζόμενους θα ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του ερχόμενου
Μαΐου.

μάκων μισθοδοσίας για όσους
συμπλήρωναν 24 μήνες υπηρεσίας από τις 28 Απριλίου
2016.
Αμέσως μετά διαβουλευτήκαμε
με την Κυβέρνηση και προχωρήσαμε στη συνομολόγηση της
Συμφωνίας Πλαίσιο την οποία
υπογράψαμε στις 4 Ιανουαρίου

Υπουργού Οικονομικών για την

ου 2017.
Ένα σημαντικό στοιχείο στη
συμπληρωματική συμφωνία
πλαίσιο είναι η συμφωνία για
σταδιακή κατάργηση των αποκοπών με σκοπό την αποκατάσταση των μισθών.
Η αποκατάσταση των μισθών
εννοούμε με επαναφορά τους
όπως ήταν πριν τη μείωση
απολαβών που έχει επιβληθεί.

Η φωτογραφία αποτυπώνει για άλλη
μια φορά την ανάγκη για προαγωγή
της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
ως βασική προϋπόθεση ενεργότερης εμπλοκής
της γυναίκας στην απασχόληση

Για τα ειδικά θέματα που αφορούν τον κάθε τομέα εργαζομένων στο δημόσιο ή στις σχολικές εφορείες συμφωνήθηκε να
υπάρξει διάλογος ξεχωριστά
για να προχωρήσουμε στην
έγκριση του πακέτου των αιτημάτων που ετοιμάστηκαν από
τις δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις που σας εκπροσωπούν
ώστε να τα υποβάλουμε και να
προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση».
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Νοιώσε όμορφα στη δουλειά
με απλές κινήσεις

Σ

τη σημερινή επόχη της εργασιακής
απορρύθμισης και τών έντονων
ρυθμών της καθημερινότητας,πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι
άνθρωποι που διαμαρτύρονται ότι
είναι δεν ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα δυσκολεύουν προκαλώντας
ποικίλα προβλήματα στην καθημερινή μας διαβίωση. Ας μην πανικοβαλλόμαστε όμως, γιατί μπορούμε να
είμαστε χαρούμενη στη δουλειά σου,
αρκεί να εφαρμόσουμε απλούς και
πρακτικούς κανόνες στην καθημερινή
μας στάση ζωής. Ιδού η συνταγή :

καλού πρωινού γεύματος
Το πρωινό γεύμα δεν είναι μόνο το
πιο σημαντικό της ημέρας αλλά και
το πιο απαραίτητο για να ανταπεξέλθεις σε μια δύσκολη εργασιακή
ημέρα.
Θα πρέπει να ξυπνήσεις τουλάχιστον
ένα τέταρτο νωρίτερα για ετοιμάσεις
το θεσπέσιο γεύμα που θα σε γεμίσει
ενέργεια.
3. Προετοίμασε το μυαλουδάκι σου
Βρες μερικά λεπτά μέσα στην ημέρα
για να προετοιμαστείς πνευματικά

1. Μην κάνεις παρέα με αρνητικούς
ανθρώπους
Ποιος τους θέλει; Κανείς. Μόνο που
στον χώρο εργασίας ίσως δεν έχεις
και πολλές επιλογές. Κράτα τυπικές
σχέσεις και μην αφήνεις την τοξικότητά τους να σε επηρεάζει.
2. Παίρνε μια ανάσα στα δύσκολα
Μην μπεις στη διαδικασία να τσακωθείς, να αγχωθείς, να στρεσαριστείς
όταν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.
Πάνω στα νεύρα σου μπορεί να πεις
κουβέντες για τις οποίες πολύ γρήγορα θα μετανιώσεις. Εάν δεις τα σκούρα, άλλαξε χώρο, πήγαινε μια βόλτα
και επίστρεψε. Τότε μίλα.

• Ώρα να απαλλαγείς
από κουσούρια που σου πετσοκόβουν τη διάθεση και ίσως
σου μαυρίζουν τη ψυχή
3. Μην κουτσομπολεύεις
Σε κάθε δουλειά υπάρχει μια κουτσομπόλα, που βάζει λόγια σε όλους.
Μια ανακατώστρα. Σίγουρα δεν είσαι
εσύ αλλά εάν συνεχίσεις να κάνεις
παρέα μαζί της, θα γίνεις.
4. Κάνε φίλους
Δεν χρειάζεται να τους έχεις όλους
φίλους. Εξάλλου, πώς να ταιριάξεις
με όλους; Εάν όμως βρεις έναν
άνθρωπο που σου εμπνέει εμπιστοσύνη, κράτα τον.
5. Δημιούργησε μια όμορφη ρουτίνα
Είναι η στάση για έναν καφέ στο χέρι
που θα πάρεις το πρωί; Είναι μια
βόλτα με τους συναδέλφους μετά το
σχόλασμα; Βρες μικρά πράγματα που
θα πλαισιώνουν με χαρά το ωράριό
σου.

Ο συμπληρωματικός 7 λογος
Περαιτέρω, υπάρχουν επτά τρόποι
για να περνάς καλά στη δουλειά και
το οχτάωρο να μοιάζει λίγο.
1. Σπάσε τα ρολόγια
Ο ενοχλητικός ήχος του ξυπνητηριού
είναι ο χειρότερος τρόπος να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Διάλεξε έναν
χαρούμενο ήχο στο κινητό, ή αγόρασε
ένα ξυπνητήρι με ραδιόφωνο. Στην
πρώτη περίπτωση μπορείς να επιλέξεις να ξυπνάς με το αγαπημένο σου
τραγούδι ενώ στη δεύτερη μπορείς να
συντονίσεις το ραδιόφωνο ώστε να
ξυπνάς υπό τους ήχους του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού.
2. Μην υποτιμάς την δύναμη ενός

για όλες τις δοκιμασίες στο πεδίο της
εργασίας. Μερικά μόνο λεπτά είναι
αρκετά για να καθαρογράψεις σε ένα
χαρτί όλες τις υποχρεώσεις και
εκκρεμότητες που έχεις μέσα στην
ημέρα, αφήνοντας τους πάντες ικανοποιημένους και κάνοντας εσένα
χαρούμενη.

Η πιο εύκολη «συνταγή» προς
τον δρόμο της ευτυχίας

Τ

• Ξαναβάλτε το χαμόγελο στη ζωή σας.

ο ερώτημα είναι τόσο απλό που από
την φύση του τριβελλίζει καθημερινά
το μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλήθεια, υπάρχει συνταγή για την ευτυχία;
Ναι, αποκαλύπτουν οι ειδικοί, οι οποίοι
και προτείνουν 10 τρόπους που οδηγούν
στην ευτυχία.

5. Ενυδατώσου
Μέσα στο οκτάωρο πολλοί ξεχνούν
όχι μόνο να φάνε κάτι αλλά και να
πιουν λίγο νερό. Μην κάνεις το ίδιο
σφάλμα, ειδικά αν η δουλειά σου
περιλαμβάνει διαρκή επικοινωνία ,
ζωντανά ή στο τηλέφωνο, με εκατό
διαφορετικά πρόσωπα, πρέπει να
ενυδατώνεσαι συχνά. Η αφυδάτωση,
η ξηρότητα και η κεντρική θέρμανση
μπορούν να σε κουράσουν πιο γρήγορα απ' όσο νομίζεις , ενώ οι πονοκέφαλοι είναι συχνό φαινόμενο σε
χώρους με έλλειψη οξυγόνου. Άλλωστε, το νερό θα διώξει τις τοξίνες και
θα κάνει το δέρμα σου να δείχνει πιο
νέο. Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια
λοιπόν.
6.Τέρμα στην ακινησία
Το να κάθεσαι ακίνητη σε μια θέση
για πάνω από δέκα ώρες, έχεις
σημαντικές επιπτώσεις στη μέση και
στην υγεία σου συνολικά. Μπορεί να
μην το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά σε
λίγα χρόνια οι πόνοι θα είναι αφόρητοι. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία για
να σηκωθείς και να κάνεις μικρές
κινήσεις. Μια βόλτα στην τουαλέτα,
ένας κύκλος γύρω από τα γραφείο,
ένα ανεβοκατέβασμα στις σκάλες,
είναι αρκετά για να διατηρήσεις την
ενεργητικότητά και την ευεξία σου.

ση. Ακόμη και σήμερα, που οι ανθρώπινες
σχέσεις περνούν κρίση, η επαφή με τους
άλλους και η προσέγγιση των ανθρώπων,
αποτελούν το μυστικό για μια πιο ευτυχισμένη και ανέμελη ζωή.
5) Βρείτε τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στο
σπίτι και στη δουλειά: Η λύση για μια

1) Η ευτυχισμένη ανάμνηση, φέρνει
ευτυχία: Έχει αποδειχθεί επιστημονικά,
πως ακόμη και η σκέψη μιας ευτυχισμένης
στιγμής, μπορεί αυτομάτως να μας τροφοδοτήσεις με ισχυρές δόσεις ευτυχίας.
2) Δείτε τη ζωή θετικά: Η θετική στάση
απέναντι στη ζωή και η αισιοδοξία, αποτελούν τα βασικότερα συστατικά μιας
ευτυχισμένης καθημερινότητας, ακόμη και
αν αυτό μοιάζει στην αρχή ουτοπικό
3) Δοκιμάστε καινούργια πράγματα: Η
ενασχόληση με νέα, ενδιαφέροντα πράγματα, κρατά ζωντανή την όρεξή μας για
ζωή. Ακόμη και πράγματα με τα οποία δεν
είχαμε ασχοληθεί μέχρι σήμερα ( εκμάθηση
χιονοδρομίας, καταδύσεις, ζωγραφική
κ.α.) Στην αρχή μπορεί να μας φαίνονται
«ξένα», στην πορεία μπορεί να ανακαλύψουμε, πως ήταν «κομμένα και ραμμένα»
στα μέτρα μας.

ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή είναι
να βρείτε τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στην
καριέρα και στην οικογένεια έτσι ώστε να
μην αδικήσετε κάποιον από τους δύο
τομείς αλλά και να αφιερώσετε στον καθένα την προσοχή που του αξίζει.
6) Μην πετάτε στα σύννεφα: Σταματήστε
να προκαλείτε μόνοι σας τα προβλήματά
σας.Προσγειωθείτε στο έδαφος. Ανακαλύψτε τις πραγματικές σας δυνατότητες
και ζητήστε από τη ζωή ακριβώς αυτά
που οφείλει να σας δώσει και όχι περισσότερα.
7) Δημιουργήστε ελεύθερο χρόνο: Ξεκλέψτε τουλάχιστον 1 ώρα από τις καθημερινές
σας υποχρεώσεις για να την αφιερώσετε
στον εαυτό σας και διαπιστώστε, πως η
ευτυχία είναι μια έννοια, που κρύβεται στα
πολύ απλά, καθημερινά πράγματα.

4. Ηρέμησε και γέμισε τις μπαταρίες
Όσο κι αν δυσκολεύεσαι, πρέπει να
κρατήσεις την χαρούμενη διάθεση
που κατέκτησες με όλα τα παραπάνω. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να
αποφύγεις τον εκνευρισμό που μπορεί να σου δημιουργήσει μιά ανεπιθύμητη εξέλιξη στην δουλειά η οποδήποτε αλλού.
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4) Ανοιχτείτε στους άλλους: Οι φρενήρεις
ρυθμοί της καθημερινότητας και ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευθύνονται για πολλά
δεινά της καθημερινότητάς μας. Ένα από
αυτά είναι και η απομόνωση στον εαυτό
μας, που συχνά δεν μας επιτρέπει να
«ανοιχτούμε» στους γύρω μας και να απολαύσουμε τα ευεργετήματα μιας φιλικής
και ουσιαστικής συναναστροφής. Το κλειδί ωστόσο, για την απόκτηση της ευτυχίας
είναι η ανθρώπινη επαφή και η προσέγγι-

8) Χαμογελάστε: Ακούγεται παιδαριώδες
και αφελές αλλά πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Οι ειδικοί αναφέρουν, πως ακόμη
και ένα «καταναγκαστικό» χαμόγελο αρκεί
για να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα.
Καθώς η ζωή μας έχει δυσκολέψει αρκετά
και οι συνθήκες της καθημερινότητας δεν
είναι πλέον και οι πιο ευοίωνες, ακόμη και
το τυπικό χαμόγελο, που παλιότερα
κοσμούσε το πρόσωπό μας, σήμερα τείνει
να εξαφανιστεί. Ξαναβάλτε λοιπόν, το
χαμόγελο στη ζωή σας και ανακαλύψτε
την ευεργετική του δράση.

Έξυπνες συμβουλές χαράς κι ευτυχίας

Η

πορεία προς την ευτυχία είναι προσωπική επιλογή. Θέλει δουλειά,
κυρίως από πλευράς σκέψης και στάσης
ζωής. Πρόκειται για τον καθορισμό στόχων και το χρόνο που αφιερώνει ο καθένας μας για να κάνει πράγματα που
πραγματικά απολαμβάνει. Η χαρά πηγάζει από ολόκληρο το σώμα. Η καρδιά και
το μυαλό παίζουν πρωταρχικό ρόλο
Τα παρακάτω κόλπα θα σε βοηθήσουν να
γεμίσεις τη ζωή σου με χαρά, υγεία και
ευεξία.
1 Εντόπισε τι είναι πραγματικά σημαντικό
για εσένα, Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο
στον εαυτό σου και σε ό,τι σε κάνει πραγματικά, ευτυχισμένη. Απέφυγε το στρες,
μάθε να λες «όχι» σε ό,τι σε δυσαρεστεί,
και δώσε χρόνο στον εαυτό σου και στους
ανθρώπους που αγαπάς.
2 Πάρε μια συνειδητή απόφαση για να
απολαύσεις περισσότερο τη ζωή. Επίλεξε
συνειδητά στάσεις και συμπεριφορές που
οδηγούν στην ευτυχία, αντί στη δυστυχία.
Μόλις το αποφασίσεις, θα έχεις περισσό-

τερους λόγους να ψάξεις την ευτυχία σε
καθημερινές στιγμές.
3 Κάνε τη δική σου προσωπική σου ατζέντα χαράς. Προσπάθησε να γράψεις τουλάχιστον 10 πράγματα που σε πλημμυρίζουν από ευτυχία, κρέμασέ τα στο ψυγείο
σου και προσπάθησε να τα κάνεις σε
καθημερινή βάση.
4 Αφιέρωσε χρόνο σε χαρούμενους και
ποιοτικούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που
καλλιεργούν κοινωνικά δίκτυα και μια
αίσθηση κοινότητας τείνουν να είναι πιο
χαρούμενοι από ό,τι εκείνους που δεν το
κάνουν.
5 Να είσαι ευγενική! Όταν προσπαθείς να
κάνεις κάποιον άλλον να νιώθει όμορφα,
αισθάνεσαι κι εσύ το ίδιο. Μερικές φορές,
το μόνο που χρειάζεται είναι μια πράξη
καλοσύνης, μια μικρή φιλοφρόνηση ή ένα
χαμόγελο για να φωτίσεις την ημέρα
κάποιου, το οποίο με τη σειρά του θα σε
κάνει να αισθανθείς καλύτερα με τον
εαυτό σου.
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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
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εστιατόριο στη Λευκωσία ζητούνται
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (πρωινή και απογευματινή)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων
ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Λεμεσό και Λευκωσία)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ELECTRICAL ENGINEER
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Εταίρεια με έδρα
τη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει υπάλληλο
με γνώσεις ψυκτικού
Πληροφορίες:
Τηλ. 99635081
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Μαθητικός διαγωνισμός για την προαγωγή
καταναλωτικής συμπεριφοράς

Σ

τo πλαίσιο των εορτασμών της
Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα
εκδήλωση κατά την οποία έγινε η απονομή των βραβείων του Μαθητικού Διαγωνισμού "ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE". Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου
και τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης
Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Άντρης Αναστασιάδη, η οποία απένειμε
τα βραβεία στους διακριθέντες μαθητές.

προστασία των καταναλωτών. Προς το
σκοπό αυτό βρίσκεται υπό σύνταξη μια
νέα, ολοκληρωμένη νομοθεσία, η οποία

• Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε
για δεύτερη συνεχή χρονιά
στο πλαίσιο συνεργασίας
των υπουργείων Ενέργειας
και Παιδείας

Ο
Μαθητικός
Διαγωνισμός
"ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE" διοργανώθηκε με
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού με σκοπό να δώσει τη
δυνατότητα στους μαθητές να εκτιμήσουν τα οφέλη της ορθής καταναλωτικής
συμπεριφοράς, να μάθουν τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν από το διαδίκτυο και να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να
αποφεύγουν τους σχετικούς κινδύνους.
Ο διαγωνισμός απευθυνόταν τόσο σε
μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης (σχεδιασμός αφίσας ή εικονογραφημένης
ιστορίας), όσο και σε μαθητές Μέσης
Εκπαίδευσης (δημιουργία βίντεο).
Οι νικητές του διαγωνισμού είναι:
Δημοτική Εκπαίδευση:

θα ενοποιήσει σε ένα νόμο, όλους τους
οριζόντιους νόμους που υφίστανται
σήμερα και αφορούν στην προστασία
των καταναλωτών. Ο νέος Νόμος αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
εντός των προσεχών μηνών, και θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και
βελτίωση της προστασίας των κατανα-

λωτών.

Στη φωτογραφία η πρώτη κυρία
Άντρη Αναστασιάδη απονέμει
το πρώτο βραβείο για τη Δημοτική
Εκπαίδευση στη μαθήτρια
Αντρεάνα Παλμύρη του Δημοτικού
Σχολείου Παλαιομετόχου

Τέλος, ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή σημείωσε ότι η
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή αποτελεί
ευκαιρία για την ανάδειξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα οποία
ωστόσο πρέπει διαρκώς να βρίσκονται
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε υποχρέωση, είπε, να διαμορφώσουμε
μια άλλη καταναλωτική κοινωνία που να
συμβαδίζει με τις σύγχρονες συνθήκες
της αγοράς και η οποία να προάγει σε
συλλογικό επίπεδο τα συμφέροντα των
ιδίων των καταναλωτών.

1ο Βραβείο: Αντρεάνα Παλμύρη - Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου
2ο Βραβείο: Άγγελος Πανής - Δημοτικό
Σχολείο (ΚΑ) Λεμεσός
3ο Βραβείο: Έλενα Τραπεζανίδου - Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας

• Εορτασμός Παγκόσμιας
Ημέρας Καταναλωτή
Μέση Εκπαίδευση:
1ο Βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
2ο Βραβείο: Γυμνάσιο-Λύκειο Ολύμπιον
3ο Βραβείο: Γυμνάσιο Αρχαγγέλου
Η κ. Αναστασιάδη, συνεχάρη τα παιδιά
για την προσπάθεια τους και παράλληλα
τόνισε τη σημασία ανάληψης πρωτοβουλιών εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις
ανάγκες της αναδυόμενης ψηφιακής
καταναλωτικής κοινωνίας.
Ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Χαράλαμπος Ρούσος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μια από
τις κυριότερες στρατηγικές επιδιώξεις
της Υπηρεσίας είναι η ενημέρωση και
εκπαίδευση των καταναλωτών για τα
δικαιώματά τους, για τους τρόπους διεκδίκησής τους και κατ΄ επέκταση η ανάπτυξη ορθής καταναλωτικής συνείδησης
και κουλτούρας. Παράλληλα, σημείωσε
ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τόσο η
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, όσο και η ενίσχυση
της εκπαίδευσης και η θεσμική διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Επιπρόσθετα, ο κ. Ρούσος ενημέρωσε ότι
προωθείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την

Για τη Μέση Εκπαίδευση τα πρώτα δύο βραβεία απενεμήθησαν στο περιφερειακό
γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και στο γυμνάσιο - λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ.
Στις φωτογραφίες οι ομάδες των μαθητών που πήραν τα βραβεία
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Οι αντιγηραντικές ιδιότητες
της αγάπης

άθε χρόνο περίπου το
30% των Βορειοευρωπαίων υποφέρουν το χειμώνα από μελαγχολία. Στη
γλώσσα των ειδικών αποκαλείται Seasonal Affective
Disorder.
Ένα
τυπικό
σύμπτωμα είναι ότι ξεκινάει το φθινόπωρο, εκδηλώνεται το χειμώνα, διαρκεί
90 ημέρες και το καλοκαίρι
εξαφανίζεται.

Στην πιο βαριά της μορφή
μοιάζει με την κατάθλιψη
όπου ο ασθενής έχει διαταραχές στον ύπνο και ανορεξία. Η χειμερινή θλίψη χαρακτηρίζεται περισσότερο από μεγάλη
διάθεση για ύπνο και όρεξη για
γλυκά και υδατάνθρακες με απο-

τέλεσμα την αύξηση του βάρους.
Κύρια αιτία της χειμωνιάτικης
«κατάθλιψης» είναι η έλλειψη

• Τώρα που μπήκε η Άνοιξη
το χαμόγελο θα
ανθίσει και πάλι στα χείλη!
φωτός και ήλιου που επικρατεί
στο βόρειο ημισφαίριο. Ο ήλιος
και το φως βοηθούν δύο πολύ
σημαντικές ορμόνες: την μελατονίνη και την σεροτονίνη, οι οποίες
είναι σημαντικές για την ευεξία
και την καλή διάθεση. Πολλοί
άνθρωποι υποφέρουν όμως από
την έλλειψη ηλιοφάνειας και διαταράσσεται το ορμονικό τους
σύστημα με αποτέλεσμα να νιώ-

θουν κουρασμένοι και να μην
έχουν μεγάλη διάθεση.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν πως μια
βόλτα στον ήλιο, ο καθαρός
αέρας, η κίνηση βοηθούν στο να
οξυγονωθεί ο εγκέφαλος και κατ'
επέκταση στην καλύτερη διάθεση.
Η άσκηση είναι επίσης πάντα μια
καλή λύση, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν αρκεί τζόκινγκ για λίγη ώρα αλλά τρεις φορές
την εβδομάδα για μισή ώρα και η
φανέλα «να ιδρώνει».Τέλος,
σημαντικό ρόλο παίζει η υγιεινή
και ισορροπημένη διατροφή. Η
επιθυμία για γλυκά αυξάνεται το
χειμώνα και θα πρέπει κανείς να
προσέχει ώστε να παίρνει τις
απαραίτητες βιταμίνες.

Νομίζεις ότι η φωτογραφία είναι ανάποδη;
ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Ό

χι δεν πρόκειται για
κάποιο τεχνικό λάθος.
Η πρώτη εντύπωση είναι
ότι έγινε κάποιο λάθος και η
πιο πάνω φωτογραφία
μπήκε αντί οριζόντια, κάθετη.

τέσσερις
κάμερες για να
απαθανατίσουν το μοναδικό γεγονός.

Κι όμως…
Μια ομάδα Ελβετών φοιτητών αποφάσισε να φωτογραφηθεί μετά από την
ορειβασία τους στις ελβετικές Άλπεις σε υψόμετρο
2.400 περίπου μέτρων, σε
γωνία 90 μοιρών.

Δεμένοι με ειδικά σκοινιά, οι
συγκεκριμένοι φοιτητές που θεωρούνται από τους πλέον έμπειρους ορειβάτες και αναρριχητές,
παρά το νεαρό της ηλικίας τους,

φωτογραφήθηκαν «κρατώντας»
μια πινακίδα με το όνομα του
Πανεπιστημίου τους.
Τους 14 φοιτητές συνόδευαν
αρκετοί,
εμπειρότεροι
από
αυτούς, οδηγοί και συνεργείο με

Εννοείται ότι η
φωτογραφία
δεν ήταν μια
απλή υπόθεση. Χρειάστηκαν κάμερες,
επαγγελματίες
και της φωτογραφίας και
της ορειβασίας, αλλά και ένα ελικόπτερο.Σε
κάθε περίπτωση δικαιωματικά
και οι 14 φοιτητές θα μπορούν να
υπερηφανεύονται ότι έχουν μια
άκρως πρωτότυπη φωτογραφία
ενθύμιο.

Το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο δεν έχει προσιτή τιμή!

Υ

πάρχουν 90 περιορισμένης έκδοσης αυτοκίνητα
που έχουν τιμή 500.000 ευρώ και εκείνα που θα
ακολουθήσουν μετά από αυτά θα κοστίζουν 300.000
ευρώ. Έχουμε ήδη πουλήσει 100 και οι πελάτες μας
είναι από όλο τον κόσμο.

πελάτες που θα το χρησιμοποιήσουν σε χώρες σε
όλες τις ηπείρους.
Κινείται σαν αυτοκίνητο και στη συνέχεια μπορεί να
μετατραπεί σε ελικόπτερο. Μπορεί να πετάξει σε
υψόμετρο μέχρι και 11,000 πόδια και η διαδικασία

στους κανονισμούς, είναι πιστοποιημένο για να πετά
και να οδηγείται», τονίζει ο υπεύθυνος πτητικής
εκπαίδευσης Τζορτζ Τίλσεν (George Tielen), ο οποίος
έδωσε περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία που
σχεδίασε το μοντέλο. «Η έδρα μας είναι σε μια περιοχή που βρίσκεται μια ώρα από το Άμστερνταμ. Ξεκινήσαμε πριν από δέκα χρόνια περίπου, κατασκευάσαμε ένα πρωτότυπο πριν από τρία χρόνια, πιστοποιήθηκε και τώρα κατασκευάσαμε την εμπορική
έκδοση του αυτοκινήτου».
Ο ίδιος ανακοίνωσε σε πρώτη φάση και τις προδιαγραφές του ιπτάμενου αυτοκινήτου. «Πετάει με ταχύτητα 180χλμ/ώρα και μετά έχεις μια αυτονομία 500
χιλιομέτρων, ενώ οδηγείται με ταχύτητα μέχρι και
160χλμ/ώρα και μπορείς να διανύσεις απόσταση
1300 χιλιομέτρων με ένα ρεζερβουάρ. Είναι ένα gyrocopter και όχι ένα ελικόπτερο. Πολλές φορές νομίζουν ότι είναι ελικόπτερο, αλλά είναι gyrocopter, που
είναι πολύ σταθερό και έτσι
Το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που είναι διαθέσιμο
προς πώληση παρουσιάζεται στο 88ο Σαλόνι της
Γενεύης.Αποτελεί δημιούργημα της ολλανδικής εταιρίας PAL-V και έχει ήδη δεχθεί παραγγελίες από
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Χειμωνιάτικη δυσθυμία: Eπηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες

Κ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ι είναι αυτό που μας κάνει να λάμπουμε; Οι ορμόνες της αγάπης, λένε τώρα οι
επιστήμονες. Μπορεί να τρώμε υγιεινά, να
είμαστε πιστοί στο ραντεβού για το τσεκ απ
μας κάθε χρόνο, μπορεί επίσης στα ραφάκια
του μπάνιου μας να έχουμε τις καλύτερες
κρέμες και στην ατζέντα μας τα τηλέφωνα
των πιο διάσημων πλαστικών χειρουργών,
όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με τις αντιγηραντικές ιδιότητες της αγάπης.
Το καλύτερο αντιοξειδωτικό

Η αγάπη λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό βοηθώντας στην προστασία μας από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Οσο περισσότερη
αγάπη δίνουμε και παίρνουμε μέσα από τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις, τόσο περισσότερες αντιγηραντικές ορμόνες έχουμε, οι οποίες
συμβάλλουν και στην προστασία μας από ασθένειες φθοράς όπως
είναι ο διαβήτης, οι
καρδιακές παθήσεις,
ο καρκίνος και η
κατάθλιψη.
Εκτός
όμως από αντιοξειδωτικό η αγάπη λειτουργεί και ως αγχολυτικό και ως ενισχυτικό του ανοσοποιητικού
μας
συστήματος.
Ωκυτοκίνη: στηρίζει τη συναισθηματική μας
υγεία
Η ωκυτοκίνη είναι γνωστή και ως η ορμόνη της
αγάπης και της γαλουχίας, αφού παράγεται από
τον υποθάλαμο του εγκεφάλου με σκοπό να ενισχύσει τη σχέση της μητέρας με το μωρό. Πρόκειται για
μια ορμόνη βασική για τη συναισθηματική μας
υγεία. Η παραγωγή της μας ανεβάζει ψυχολογικά,
μας κάνει να αισθανόμαστε ευτυχισμένοι και
παράλληλα προάγει το αίσθημα της οικειότητας
και της απόλαυσης. Με άλλα λόγια, θέτει τις βάσεις
είτε για να δημιουργήσουμε νέους συναισθηματικούς δεσμούς είτε για να εμβαθύνουμε τις ήδη
υπάρχουσες σχέσεις.
Η δύναμη της αγκαλιάς
Μια τρυφερή αγκαλιά έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει την έκκριση της ωκυτοκίνης μεταξύ συντρόφων, αδελφών ή φίλων. Η σωματική επαφή φαίνεται ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και
έτσι δεν αρρωσταίνουμε εύκολα. Μάλιστα έχει
παρατηρηθεί ότι το τρυφερό άγγιγμα ενεργοποιεί
την έκκριση τριών ορμονών, της ωκυτοκίνης, της
ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, οι οποίες κάνουν
τον οργανισμό πιο ανθεκτικό απέναντι στις λοιμώξεις.

Σοβαρά … αστειάκια
MANA EINAI MONO MIA
Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια
εκθεση, που να τελειώνει με τη φράση¨Μάνα
είναι μόνο μία.¨
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο τέλος ¨Μάνα είναι
μετατροπής εκτελείται σε λιγότερο από 10λεπτά.
Κοστίζει 499.000 ευρώ και αρχικά θα παραχθεί σε 90
τεμάχια, ενώ θα υπάρξει μια επόμενη έκδοση"Liberty
Sport Edition", η οποία θα κοστίζει 299.000 ευρώ.
«Το ιπτάμενο αυτοκίνητο είναι ακριβώς αυτό που
λέει το όνομα του, μπορείς να οδηγήσεις, μπορείς να
πετάξεις υπακούοντας είναι ένα πολύ σταθερό αεροσκάφος, πολύ εύκολο στην εκμάθηση», επισήμανε ο
υπεύθυνος Πτητικής Εκπαίδευσης.

μόνο μία¨
Ο Τοτός έγραψε: ¨μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια
φίλη της μαμάς μου. Η μαμά μου, τη ρώτησε τι
θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα.
Τότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Όταν
πήγα στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία κοκα
κόλα και φώναξα :
Μάνα, είναι μόνο μία!¨

ERG_13-13_inn_13 3/20/18 9:48 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

To «μενού» της αντιγήρανσης!

Μ

ία από τις σημαντικότερες
αναζητήσεις του ανθρώπου,
ίσως από τη στιγμή της ύπαρξής
του, έχει να κάνει με την αναζήτηση του μυστικού της μακροζωίας.
Πως θα πετύχετε αυτό; Ακολουθείστε τις πιο κάτω παραινέσεις:
Μειώστε τις θερμίδες που παίρνετε: Ισως πρόκειται για την
ουσιαστικότερη σύσταση που
μπορούμε να κάνουμε. Στις σημερινές, δυτικού τύπου κοινωνίες,
όπου βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από μηνύματα που αφορούν
fast-food, γλυκίσματα και γενικά
τροφές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, η μείωση των καθημερινών
προσλαμβανόμενων
θερμίδων
αποκτά ζωτική σημασία.
Βάλτε πράσινο στην καθημερινότητά σας: Δεν θα ήταν υπερβολή
αν λέγαμε ότι τα πράσινα – φυλλώδη ή μη – λαχανικά αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο για έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο
ζωής. Προστατεύουν τον οργανισμό από καρδιαγγειακές παθήσεις,
είναι ισχυροί σύμμαχοι όσων επιθυμούν την επίτευξη και διατήρηση
ενός υγιούς βάρους και έχουν έντονη αποτοξινωτική δράση. Επίσης,
λόγω των φυτικών ινών και των
φυτοχημικών ουσιών που περιέχουν, έχει φανεί ότι συμβάλλουν
στη μείωση της εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου.
Φάτε ψάρι: Το ψάρι κατέχει πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στη μεσογειακή
διατροφή, καθώς αποτελεί πηγή
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής
αξίας, βιταμίνης D αλλά και ω-3
λιπαρών οξέων, των οποίων η
ευεργετική δράση έχει διερευνηθεί
από πληθώρα μελετών. Τα λίπη
αυτά συμβάλλουν στη μείωση της
φλεγμονής και προστατεύουν την
ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών από τη βλάβη που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

μένα. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που σε αντίθεση
με τα κορεσμένα και τα trans λιπαρά, θεωρούνται ευεργετικά για τον
οργανισμό, αφού έχουν προστατευτικό ρόλο ενάντια στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και
εγκεφαλικών επεισοδίων.

Επιλέξτε ελαιόλαδο: Αλλος ένας

Απολαύστε τον ελληνικό καφέ,
όπως οι Ικαριώτες! Ο ελληνικός
καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, όπως οι πολυφαινόλες,
που προασπίζουν το καρδιαγγειακό μας σύστημα και συμβάλλουν
στη βελτίωση της συνολικής υγείας
μας.

• Τα μυστικά της αντιγήρανσης και της μακροζωίας
εξαρτώνται από τον τρόπο
ζωής μας αλλά και από το
τι βάζουμε στο πιάτο μας

Προσθέστε ξηρούς καρπούς και
σπόρους στη διατροφή σας: Οι
ξηροί καρποί και οι σπόροι, αν και
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
λίπος, αποτελούν τρόφιμα με
υψηλή θρεπτική αξία και πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Τα καρύδια, οι σπόροι chia και οι κολοκυθόσποροι είναι πολύ καλή πηγή ω3 λιπαρών οξέων, που συμβάλλουν
στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους καθώς και στη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου
και της καρδιάς. Τα αμύγδαλα και
τα κάσιους έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και σίδηρο
που προάγουν έναν υγιή μεταβολισμό και αποτρέπουν την κόπωση
και τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης.

«πυλώνας» της μεσογειακής διατροφής είναι και το ελαιόλαδο, και
όχι άδικα, αφού τα πολλαπλά
οφέλη που προσφέρει στην υγεία
μας είναι επιστημονικά αποδεδειγ-

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η σκέψη σου θα είναι χαώδης
καθώς και οι επιλογές και οι ενέργειες που θα κάνεις. Πρόσεξε πολύ για
να μην οδηγηθείς σε σπασμωδικές
κινήσεις που θα είναι καθοριστικής
σημασίας για τις ισορροπίες σου σε
όλους τους βασικούς τομείς της
καθημερινότητάς σου.

γι’ αυτό φρόντισε να την περιορίσεις
και να δεις τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Οι πλανήτες σου δίνουν τις καλύτερες επιρροές τους, για να βάλεις
μπροστά τα σχέδια σου. Καλό είναι
να διατηρήσεις ξεκάθαρη τη σκέψη
σου, ώστε να εξασφαλίσεις τις καλύτερες επιλογές για την άνοδο σου.

Ταύρος: Με την συμπεριφορά σου
μπορεί να κουράσεις τους ανθρώπους γύρω σου και ίσως τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, γιατί δεν έχουν
όλοι την δική σου υπομονή. Φρόντισε
να έχεις υπομονή με τους συνεργάτες
σου και απομάκρυνε από κοντά σου
άτομα που σε κουράζουν.

Παρθένος: Είναι μια πολύ καλή ημέρα
για να ασχοληθείς με θέματα που
θεωρείς ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού και να δρομολογήσεις κάποιες υποθέσεις που
παρέμεναν στάσιμες μέχρι τώρα. Θα
σου παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες. Στο οικογενειακό περιβάλλον
κερδίζεις συνεχώς έδαφος, γιατί έχεις
την αξιολάτρευτη ικανότητα να δημιουργείς την ιδανική ατμόσφαιρα.

Δίδυμοι: Θα μπορέσεις να πετύχεις
πολλά πράγματα που ήταν αδύνατα
στο παρελθόν. Θα σου παρουσιαστούν ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτείς, για να μπορέσεις να
πετύχεις τους στόχους που έχεις
βάλει. Μόνο μην κάνεις βιαστικές
κινήσεις γιατί μπορεί να πάρεις
λάθος αποφάσεις. Φρόντισε να προγραμματιστείς και να ζητήσεις τη
γνώμη ατόμων που εκτιμάς και σε
εκτιμούν.
Καρκίνος: Η ημέρα που πρέπει να
έχεις ευελιξία, για να καταφέρεις να
ανταπεξέλθεις στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.
Αλλαγές που μπορεί να γίνουν, να
ξέρεις ότι θα είναι για το καλό σου,
γι’ αυτό μην εναντιώνεσαι πριν καν
δεις τις εξελίξεις. Το βράδυ φρόντισε
να ηρεμήσεις, κάνοντας πράγματα
που σε ευχαριστούν.
Λέων: Μην δώσεις βάση σε σχόλια
που μπορεί να γίνουν και δεν έχουν
μεγάλη σημασία για εσένα. Η συναισθηματικότητά σου θα είναι στα ύψη,

Ζυγός: Είναι κάποια θέματα με τα
οποία απέφευγες να ασχοληθείς,
αλλά τώρα ήρθε η ώρα τους και καλό
είναι να ξεμπερδεύεις μαζί τους μια
και καλή, για να μην τα ξαναβρείς
μπροστά σου. Σε αυτές τις κινήσεις
θα βρεις συμμάχους από το οικογενειακό και φιλικό σου περιβάλλον.
Μίλησε τους και ζήτα ανοιχτά τη
βοήθειά τους. Θα νιώσεις πολύ όμορφα με τη στάση τους.
Σκορπιός: Η μέρα είναι καλή για
σκέψη και αναδιοργάνωση αφού θα
είσαι ήρεμος και σε θέση να κάνεις
έναν ουσιαστικό διάλογο με τον εαυτό
σου, ώστε να ανακαλύψεις τις πραγματικές σου ανάγκες και επιθυμίες.
Πρόσεξε την υγεία, αλλά και την
εμφάνισή σου και μην παρασύρεσαι
σε υπερβολές. Δεν σου κάνουν καλό.
Τοξότης: Η μέρα θα είναι αρκετά
έντονη για εσένα και κάποια γεγονότα θα σε αναστατώσουν. Οι αποκα-

λύψεις και γενικά οι ειδήσεις μπορεί
να σε στενοχωρήσουν, αλλά θα σου
δώσουν και απαντήσεις, ώστε να δεις
πιο ξεκάθαρα κάποια ζητήματα. Μην
απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρα
με θάρρος.
Αιγόκερως: Εύνοια σε περιμένει αυτή
τη Πέμπτη στις επικοινωνιακές σου
συναλλαγές και τις κοινωνικές σου
συναναστροφές. Δημιούργησε τώρα
τις σωστές βάσεις και μην κάνεις
τίποτα ριψοκίνδυνο, που μπορεί να
αποδειχτεί ότι ήταν λανθασμένο.
Εκμεταλλεύσου την δυναμικότητα σου
για να στρώσεις τον δρόμο για την
ομαλότερη πραγμάτωση των στόχων
σου, είτε αυτοί αφορούν τα επαγγελματικά είτε τα αισθηματικά σου.
Υδροχόος: Ημέρα που θα συμβούν
πολλά ευχάριστα γεγονότα και θα σε
κάνουν να νιώσεις καλύτερα. Έχεις
συσσωρευμένες πολλές υποχρεώσεις
από το παρελθόν που σε αγχώνουν.
Μην ανησυχείς όμως, θα καταφέρεις
να τα εξομαλύνεις όλα και μάλιστα
όσο πιο ικανοποιητικά γίνεται. Αγαπημένα άτομα θα σε βοηθήσουν σε
σημείο που θα αρχίζεις να αισθάνεσαι καλύτερα.
Ιχθείς: Θα κινηθείς με μεθοδικότητα
και πολύ έξυπνες κινήσεις για να
πετύχεις τους σκοπούς σου. Θα σου
παρουσιαστούν ευκαιρίες που θα
πρέπει να εκμεταλλευτείς, γιατί θα
αποβούν πολύ συμφέρουσες για το
μέλλον σου. Προσοχή όμως χρειάζεται σε συζητήσεις που θα κάνεις, για
να μην έρθεις σε αντιπαραθέσεις με
δικά σου άτομα. Αν κρατήσεις χαμηλούς τόνους, θα μπορέσεις να βρεις
ικανοποιητικές λύσεις.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ταχυνόπιττες
Υλικά: 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο,
2 φακελάκια (2Χ11γρ.) ξηρή μαγιά
2 κουταλιές ζάχαρη, 1 ½ κουταλάκι αλάτι
1 ½ κουταλάκι μαχλέπι σε σκόνη
1 κουταλάκι μαστίχα σε σκόνη, 1 κουταλάκι κανέλα
1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο, 2 φλιτζάνια νερό χλιαρό
Για τη γέμιση: 3 φλ. ταχίνι, 1 και 1/3 φλιτζάνι ζάχαρη
3 κουταλάκια κανέλα
Για το σιρόπι: 2 ½ φλιτζάνια νερό, ½ φλιτζάνι μέλι
1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη, 1 ξυλάκι κανέλα

Εκτέλεση: Ετοιμάζετε πρώτα τη ζύμη: Σε ένα μπολ
κοσκινίζετε το αλεύρι και προσθέτετε τη ζάχαρη, το
αλάτι, το μαχλέπι, τη μαστίχα, την κανέλα και ανακατεύετε. Μετά, βάζετε τη μαγιά,
ανακατεύετε και ρίχνετε το
ελαιόλαδο. Ρυζιάζετε, δηλαδή τρίβετε με τα δάχτυλα
μέχρι
να
σχηματιστούν
χοντρά ψίχουλα. Βάζετε λίγο
– λίγο το νερό και ζυμώνετε
καλά μέχρι να πετύχετε μία αφράτη ζύμη. Σκεπάζετε με
πλαστική μεμβράνη και βάζετε το μπολ σε ζεστό μέρος
να φουσκώσει η ζύμη, περίπου 1 ώρα.
Για το σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε όλα τα υλικά
για το σιρόπι και το βάζετε στη φωτιά. Όταν αρχίσει να
κοχλάσει το ξαφρίζετε, δηλαδή αφαιρείτε τον αφρό από
την επιφάνεια, χαμηλώνετε τη φωτιά στο μέτριο και
βράζετε για 7-8 λεπτά.
Βάζετε στον κάδο του μίξερ το ταχίνι και χτυπάτε για 45 λεπτά. Μετά, προσθέτετε τη ζάχαρη και την κανέλα.
Συνεχίζετε το χτύπημα για ακόμα 2-3 λεπτά.
Μοιράζετε τη ζύμη στα δύο. Παίρνετε το 1 κομμάτι και το
ανοίγετε σε μακρύ μπαστουνάκι. Το κόβετε σε 4 μέρη.
Παίρνετε το 1 κομμάτι και το ανοίγετε λίγο με τον πλάστη. Το πλάτος του πρέπει να είναι 14 εκατοστά. Το
βάζετε στην ειδική μηχανή φύλλου και το ανοίγετε στο
νούμερο 1. Μετά το ανοίγετε στο νούμερο 4. Το μήκος του
πρέπει να είναι 50 εκατοστά. Αν είναι περισσότερο το
κόβετε. Βάζετε 2 ½ κουταλιές γέμιση και την απλώνετε με
την πίσω μεριά ενός μεγάλου κουταλιού προσέχοντας να
μην πάει στις άκριες. Διπλώνετε το φύλλο μέχρι να κλείσει. Το ρολάρετε μέχρι να έχει 50 εκ. μήκος. Παίρνετε τις
2 άκριες και τις στρίβετε αντίθετα. Μετά, τις γυρίζετε και
από τις 2 πλευρές (αντίθετα), σαν σαλιγκάρι σχηματίζοντας το γράμμα S.
Bάζετε το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο και το πιέζετε με
την παλάμη σας και μετά με τον πλάστη μέχρι να έχετε
μία πίτα με διάμετρο 13 εκ. (Θα βγει λίγη γέμιση απέξω
και αυτό είναι που νοστιμίζει τις τασιηνόπιτες). Τη
βάζετε σε ένα ταψί στο οποίο έχετε στρώσει αντικολλητική λαδόκολλα. Επαναλαμβάνετε το ίδιο με την υπόλοιπη ζύμη. Σκεπάζετε τις τασιηνόπιτες με πετσέτα και τις
αφήνετε να φουσκώσουν για μισή ώρα.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C και ψήνετε τις
τασιηνόπιτες για 30 -35 λεπτά. Μόλις τις βγάζετε από
το φούρνο τις βουτάτε στο σιρόπι και τις βάζετε σε σουρωτήρι να στραγγίσουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διαγωνισμός Δημιουργικής
Επικοινωνίας: «Υγιής Ζωή»,

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

από το ΓΤΠ σε συνεργασία με
επτά κυπριακά πανεπιστήμια

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 290 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Μ

ια μοναδική ευκαιρία για φοιτητές Καλών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών αποτελεί ο Διαγωνισμός
Δημιουργικής Επικοινωνίας με θέμα:
«Υγιής Ζωή», που διοργανώνει το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
(ΓΤΠ) σε συνεργασία με επτά κυπριακά πανεπιστήμια.
Μεγάλα χρηματικά βραβεία ύψους
€1.000, €750 και €500 θα απονεμηθούν στις τρεις καλύτερες συμμετοχές. Για την αξιολόγησή τους, τον
πρώτο λόγο θα έχουν η πρωτοτυπία
και ο βαθμός πειστικότητας στη
μετάδοση του μηνύματος, ώστε να
υπηρετηθεί ο στόχος της επικοινωνίας: να πεισθούν οι νέοι ηλικίας 1535 ετών να αλλάξουν, σε κάποιο
βαθμό, τις συνήθειές τους ή/και τον
τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν, ώστε να βελτιώσουν την υγεία
τους – σωματική ή / και πνευματική /
ψυχολογική.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των πανεπιστημίων
που έχουν συνυπογράψει το σχετικό
Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΓΤΠ
(Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας,
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο
Frederick και UCLan Cyprus).
Ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και
η τελετή βράβευσης αναμένεται να
διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι.

Η
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Εγκεκριμένα Ιδιωτικά
Φροντιστήρια

Διεύθυνση
Μέσης
Εκπαίδευσης
του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι ο αναθεωρημένος
κατάλογος των εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον ακόλουθο σύνδεσμο:
www.moec.gov.cy/pdf/el_en_egkekrimena_idiotika
_frontistiria.pdf
Στον κατάλογο αναφέρονται η επωνυμία του
εγκεκριμένου ιδιωτικού φροντιστηρίου, η ημερομηνία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του, η
διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπως
και τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία το
κάθε ιδιωτικό φροντιστήριο έχει λάβει έγκριση
διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.

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

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

«Μορφώνεις έναν άντρα:
Μορφώνεις έναν άντρα. Μορφώνεις
μια γυναίκα: μορφώνεις μια γενιά»
Μπριγκαμ Γιανγκ-Αμερικανός
θρησκευτικός ηγέτης

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το προσεχές Σαββατο 24.3.2018 και ώραν 3.00 μ.μ θα διεξαχθούν οι πιο κάτω δύο αγώνες.
Α.Ε.Τραχωνίου - F.C International στο Κοινοτικό γήπεδο
Κ.Πολεμιδιών
Θ.Ο.Ι. Πύργου - με τον νικητή ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουταγιάκας /
ΛΕΝΑΣ στο Κοινοτικό γήπεδο Γερμασόγειας.
Για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου κληρώθηκαν να αγωνισθούν οι πιο κάτω ομάδες.
Α & Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ Κολοσσίου με την ομάδα της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
Μουταγιάκσς και Α.Ε. Τραχωνίου με την ομάδα του Π&Σ
Ζακακίου.
Και οι δύο αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 31.3.2918 και ώραν
3.00 μ.μ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΛ

Την ερχόμενη εβδομάδα, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω
αγώνες (PLAY OFF):
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τα αποτελέσματα των Συναντήσεων του Πρωταθλήματος
Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, του
Σαββατοκύριακου 17-18 Μαρτίου 2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
2-4
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΕΥ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 0 - 5
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΘΟΙ Καπέδων
0-3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 0 - 3
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 2 - 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3-2
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ 3 – 0
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ,
Δευτέρα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3η Αγωνιστική Β΄ Φάσης:
ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας0 - 1
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – OXEN Περιστερώνας
4-2
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Άρωμα τίτλου για τον Απόλλωνα

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΤΑ
Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου νίκησε 3-2 τη
δεύτερη της κατάταξης ΜΕΑΠ από
τέρματα που πέτυχαν οι Χρίστος
Δημητριάδης
(35',
43')
και
Κωνσταντίνος Σιακαλλής (86').
Νέα επιτυχία για τον Ακρίτα
Χλώρακας που σταθεροποιήθηκε
στην τρίτη θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 4-2 και έχει τον πρώτο
λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
• Αποκαρδιωτική, τραγική και καταθλιπτική ήταν
και πάλι η εικόνα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο παιχνίδι
με την ΑΕΚ

E

νισχύοντας τη δυναμική της παρουσία η Λεμεσιανή ομάδα επιβλήθηκε
του ΑΠΟΕΛ με 4-2. Η Ομάδα του
Σωφρόνη Αυγουστή ξεδίπλωσε τις
δεξιότητες της και επέβαλε με συνοπτικές διαδικασίες τους ρυθμούς της.
Ένας γρήγορος ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ εκμεταλλευόμενος τα λάθη και τις αδυναμίες της
άμυνας του αντιπάλου του έχει πλέον
τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νίκη Ευρώπης
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ παίζοντας καλύτερο
ποδόσφαιρο εξήλθε νικήτρια από τις
πύλες του Τσιρείου σταδίου και διατηρεί αυξημένες τις πιθανότητες της για
έξοδο στην Ευρώπη μετά από τέσσερα
χρόνια μακρυά από τα ευρωπαϊκά
σαλόνια. Η ΑΕΛ με την ήττα της μείωσε
κατά πολύ τις πιθανότητες της για
έξοδο στην Ευρώπη.

Η

Ομόνοια Ψευδά νίκησε με 2-0 εκτός
έδρας τη Δόξα Παλαιομετόχου και
μετά την ισοπαλία του Κούρρη Ερήμης
στην έξοδο του με την ΑΕΝ, πέρασε ξανά
στην κορυφή. Επτά γκολ στη Ξυλοφάγου
με τον Μάριο Μιλτιάδους να σημειώνει
τρία τέρματα (31', 57' 78') στο νικηφόρο
4-3 της Ελπίδας.

• Άλλο ένα βήμα για επιστροφή προς τις Ευρωπαϊκές
διοργανώσεις κατόρθωσε η ΑΝΟΡΘΩΣΗ μετά τη νίκη
της επί της ΑΕΛ
• Με δύο γκολ του Βραζιλιάνου Καρλάο η ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ξεπέρασε το εμπόδιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
θλους της. Η Λαρνακιώτικη ομάδα με τη
νίκη της παρέμεινε στην προνομιούχα
τέταρτη θέση για έξοδο στην Ευρώπη σε
απόσταση αναπνοής από την Τρίτη
Ανόρθωση.

Το πρόσωπο
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ
Πρόσωπο
της αγωνιστικής και
πάλι ο
Φώτης
Παπουλλής
ο οποίος
με δυο τέρματα σφράγισε τη νίκη
της ομάδας του, στο 66ο λεπτό με
πέναλτι και στο 78ο.

Σωσσίβιο παραμονής
Με τη νίκης της η Αλκή, επί της Πάφου
η Λαρνακιώτικη ομάδα αύξησε τις πιθανότητες παραμονής της στην πρώτη
κατηγορία

Ολυμπιακός - Σαλαμίνα
Η ομάδα του Ταρτακαλά μετά την ήττα
της από τη Σαλαμίνα μείωσε τις πιθανότητες της παραμονής στην κατηγορία
των μεγάλων και φαίνεται να επιστρέφει και πάλι στη Β’ κατηγορία

ΕΡΜΗΣ - ΔΟΞΑ

Αγνώριστη η ΟΜΟΝΟΙΑ
Αγωνιστικά αγνώριστη εμφανίστηκε και
πάλι η Λευκωσιάτική ομάδα χάνοντας
3-1 από την ΑΕΚ,σκορπώντας για άλλη
μια φορά την απαγοήτευση στους φιλά-

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΞΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
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1
2
3

Ο μοναδικός αγώνας με αντίπαλους δυο
κύπριους προπονητές. Ο φτερωτός
Ερμής πλησίασε στον ένα βαθμό τη
Δόξα που είναι πρώτη στη βαθμολογία
του δευτέρου ομίλου.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με την καθόλα δίκαιη του νίκη πήρε την υπόθεση
τίτλος στα χέρια του. Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να φροντίσει για τις αγωνιστικές του αδυναμίες.
Η ΑΕΛ φαίνεται πως με την ήττα της από την ΑΝΟΡΘΩΣΗ εξανέμισε
τις ελπίδες της για να προαχθεί στα ευρωπαικά σαλόνια σε αντίθεση με την αντίπαλο της που αύξησε τις ελπίδες της.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ φαίνεται πως οδεύει πίσω στην Β’ κατηγορία ενώ
η ΑΛΚΗ αύξησε τις πιθανότητες παραμονής της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η ΕΝΠ

Η

Ένωση νίκησε στο Παραλίμνι την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών με 3-1 και οδηγεί σταθερά την κούρσα του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Πρωταγωνιστής ο αρχηγός της ομάδας Γιώργος Κολοκούδια που πέτυχε και τα
τρία τέρματα (23', 69', 87')και έφτασε στα δεκαοκτώ. Για την Καρμιώτισσα σκόραρε
στο 40ο λεπτό ο Ανδρέας Νεοφύτου. Η Αναγέννηση Δερύνειας νίκησε στις καθυστερήσεις την Ομόνοια Αραδίππου με 1-0 από γκολ του Stepcic, νικηφόρα προχώρησε
νικηφόρα και ο Οθέλλος Αθηαίνου (2-0 την ΑΕΖ) και παρακολουθούν από κοντά την
κορυφή. Σημαντική εκτός έδρας νίκη (3-0 την ΠΑΕΕΚ) για την Ξυλοτύμπου στην
κάτω ζώνη της βαθμολογίας και ξεπέρασε το ΘΟΪ Λακατάμιας, που ηττήθηκε χθες
με 2-1 από τον Εθνικό Άσσιας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαλκάνορας - Αγία Νάπα

0-2

Οθέλλος - ΑΕΖ

2-0

Αναγέννηση Δερ. - Ομόνοια Αραδίπ.

1-0

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας - Π.Ο. Ξυλοτύμπου 0-3
Ένωση Νέων Παραλ. - Καρμιώτισσα 3-1
ΑΣΙΛ Λύσης - Διγενής Ορόκλινης

3-0
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυθόρμητη στάση εργασίας
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

«Ας μετατρέψουμε
τα αυτονόητα σε δεδομένα»
δήλωσε ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
σε εκδήλωση για την Ημέρα Ίση Αμοιβής

Η

ισότητα στην αμοιβή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη,
απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα.
Η θέση αυτή διατυπώθηκε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Σάββατο
17 Μαρτίου 2018 για την Ημέρα Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.
Σε παρέμβαση του ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
τόνισε πως το Κίνημα της ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες του τα ζητήματα Ισότητας και πως το χάσμα
αμοιβών αποτελεί έλλειμμα δημοκρατίας και μια
στρέβλωση την οποία οφείλουμε να διορθώσουμε
Προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του χάσματος
αμοιβών οφείλουμε να εγκύψουμε στον σεβασμό, του
θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και να αναπτύξουμε τις πολιτικές για προαγωγή της συμφιλίωσης
οικογένειας, στοιχεία που θα συμβάλουν στην ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, προωθούν δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπισή του ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ.
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί
είναι η καθιέρωση ετήσιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Ίσης
Αμοιβής. Παρά τις παρεμβάσεις ωστόσο, το μισθολογικό χάσμα – η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου
των αποδοχών των ανδρών και του μέσου όρου των
αποδοχών των γυναικών για το σύνολο της οικονομίας – παραμένει μεγάλο, αντικατοπτρίζοντας τη
συνεχιζόμενη ανισότητα στο σύνολο της αγοράς
εργασίας. Ο μέσος όρος του χάσματος στην ΕΕ ανέρχεται σε 16,2%, ενώ στην Κύπρο το 2016 το ποσοστό
ανήλθε στο 13,9%.
Στην Κύπρο, το Υπουργείο Εργασίας υλοποίησε την
περίοδο 2010-2015 το συγχρηματοδοτούμενο Έργο
«Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών», τα μέτρα του οποίου συνέβαλαν στη σημαντική μείωση του χάσματος. Αρκετά
μέτρα του εν λόγω Έργου συνεχίζουν να είναι σε
ισχύ, όπως η καθιέρωση της διοργάνωσης εθνικής
Ημέρας Ίσης Αμοιβής που σκοπό έχει τη διαφώτιση
και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις διάφορες
πτυχές του ζητήματος, τις επιπτώσεις του και την
ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και συλλογικής
δράσης για καταπολέμηση του.
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Σ

ε αυθόρμητη στάση εργασίας
κατήλθαν την περασμένη εβδομάδα οι καθαρίστριες στο γενικό
νοσοκομείο Λευκωσίας με κύριο
αίτημα τους να βρεθεί λύση στο
ζήτημα που προκύπτει με τις συσσωρευμένες άδειες.

√ Καταλυτική η παρέμβαση
του υπουργού Υγείας
στη λήξη της στάσης
εργασίας των καθαριστριών

Τα απεργιακά μέτρα τερματίστηκαν τρεις ώρες αργότερα μετά από
παρέμβαση του υπουργού Υγείας
Κωνσταντίνου Ιωάννου που μετέβη επί τόπου και συμμετείχε σε
σύσκεψη με εκπροσώπους των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των

Στο
νοσοκομείο
έσπευσαν οι ηγεσίες
της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και
της
αντίστοιχης
συντεχνίας
της
ΠΕΟ, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί το συντομότερο
η χρυσή τομή με
στόχο την επίλυση
του προβλήματος.
Ο
οργανωτικός
γραμματέας
του
σωματείου Κυβερνητικών ΣΕΚ Λευκωσίας
Τάσος
Κακουλλής τόνισε
χαρακτηριστικά
πως το πρόβλημα είναι έντονο και
σε αρκετές περιπτώσεις οι άδειες
που συσσωρεύονται ξεπερνούν τις
100 γεγονός που δημιουργεί συνε-

χή πίεση στο προσωπικό. Πρόσθετο πρόβλημα προκαλείται από τις
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.

εργαζομένων και τη διεύθυνση του
νοσηλευτηρίου. Ο υπουργός Υγείας
υποσχέθηκε πως το συντομότερο
θα ληφθούν αποφάσεις για την
επίλυση του ζητήματος.

ΣΕΚ και Ευρωπαϊκά συνδικάτα απαιτούν
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας
ΣΕΚ και Ευρωπαϊκά συνδικάτα
καλοσωρίζουν την προσπάθεια
για αναθέωρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που προωθούνται στο πλαίσιο
της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής 2020.
Ωστόσο υπογραμμίζουν ότι το
προτεινόμενο κείμενο το οποίο θα
πρέπει να υιοθετηθεί σε συμφωνία
στο Συμβούλιο Απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και
καταναλωτών EPCO τον εργόμενο
Ιούνιο δε διασφαλίζει επαρκώς τα
κριτήρια και τους στόχους που
καθόρισαν τα κράτη μέλη ως κλειδιά για τη δημιουργία ποιοτικής

Η προτεινόμενη αναθεώρηση έχει
πρωτίστως σχεδιαστεί για να
ανταποκριθεί στην υλοποίηση
των αρχών της διακήρυξης των
κρατών μελών της ΕΕ για τον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, που υιοθετήθηκε
τον Νοέμβριο του 2017 στο Γκέτεμποργκ. Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε
χάρις και τη μεγάλη προσπάθεια
και τον ρόλο που διαδραμάτισε η
ΕΤUC και οι εθνικές συνδικαλιστι-

κών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών που παρουσιάζει η Ευρώπη.
Βασικός στόχος παραμένει η ανάγκη αναχαίτισης της ανεργίας και
η δημιουργία συνθηκών πλήρους
απασχόλησης με θέσεις εργασίας
που θα χαρακτηρίζονται από ποιότητα και αξιοπρέπεια, γιατί τότε
και μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί
ο στόχος για μια πραγματική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

√ Βασικός στόχος η εμπέδωση
συνθηκών πλήρους
απασχόλησης με θέσεις
εργασίας που να
χαρακτηρίζονται από ποιότητα
και αξιοπρέπεια
απασχόλησης:
• Αξιοπρεπείς μισθοί για όλους
τους Ευρωπαίους εργαζόμενους
• Εργασιακή προστασία και πρόσβαση σε κοινωνική προστασία
• Ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
• Ασφάλεια και Υγεία στην απασχόληση

Υπουργός Εργασίας και γ.γ. της ΣΕΚ τόνισαν
πως το χάσμα αμοιβών αποτελεί σοβαρό
έλλειμμα δημοκρατίας

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Λογικά ωράρια εργασίας και
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
• Συνδικαλιστική αντιπροσώπευση
και δικαίωμα διαπραγμάτευσης

www.sek.org.cy,

κές οργανώσεις μέλη της, μεταξύ
των οποίων και η ΣΕΚ.
Τα συνδικάτα θα συνεχίσουν την
προσπάθεια τους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο με
στόχο να βελτιωθεί το προτεινόμενο κείμενο για να προσεγγιστούν οι
σοβαρές προκλήσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας μέσα
στο φάσμα των νέων τεχνολογι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ τόνισε στην
«Ε.Φ.» πως πρωταρχικός στόχος
των συνδικάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η
ενίσχυση της απασχόλησης μέσω
ποιοτικών θέσεων εργασίας διασφαλίζοντας την Ίση Μεταχείριση
στην εργασία καθώς και την αξιοπρέπεια.

www.oho-sek.org.cy

