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ΤΕΤΑΡΤΗ

28

ΜΑΡΤΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2989
TIMH 0.70€

Μήνυμα Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ προς την πολιτεία

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Βάλτε τάξη στην αγορά εργασίας

Τ

ην άμεση ανάγκη λήψης μέτρων
από την πολιτεία που θα περιορίζουν τη σοβαρή απορρύθμιση που
υπάρχει στην αγορά εργασίας και
στις εργασιακές σχέσεις ζητά το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ που συνήλθε σε
τακτική συνεδρία στις 22 Μαρτίου
2018. Ως συνταγή διόρθωσης – βελτίωσης των πραγμάτων, η ΣΕΚ εισηγείται ανάμεσα σε άλλα τα εξής:
(α) Να ενισχυθεί το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να

• Επείγει η νομοθετική ρύθμιση των βασικών όρων απασχόλησης,
η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, ο τερματισμός του απαράδεκτου
φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών και ο σεβασμός
στις συλλογικές συμβάσεις
ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί
όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις.
(β) Να τερματισθεί το φαινόμενο της
αγοράς υπηρεσιών που γίνεται τόσο
από το κράτος, όσο και από ιδιώτες
εργοδότες

(γ) Να υπάρξει από όλους απόλυτος
σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, στις
εργασιακές νομοθεσίες και να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα η τριμερής
συνεργασία.
(Σελ. 8, 9)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο

• Ικανοποίηση συντεχνιών από τη συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών

Κυπριακός Ελληνισμός γιορτάζει με
μεγαλοπρέπεια την επέτειο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ’55 ’59. Ο κεντρικός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Τάσσος
Παπαδόπουλος» - Ελευθερία στη Λευκωσία την Κυριακή 1η Απριλίου στις 4μ.μ.
Στις 11 το πρωϊ θα τελεσθεί τρισάγιο στα
Φυλακισμένα Μνήματα, όπου ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας θα καταθέσει στεφάνι. Γύρω στις 11.30 αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γ.γ. θα καταθέσει
στεφάνι στον ανδριάντα του ήρωα Μάρκου
Δράκου και ακολούθως στον ανδριάντα
του ήρωα Κυριάκου Μάτση.
Η ΣΕΚ καλεί τον Κυπριακό Ελληνισμό να
συμμετάσχει αθρόα στις εκδηλώσεις.

ΛΑΡΝΑΚΑ

• Κορυφαία προτεραιότητα η απόλυτη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτή είναι η σαφής
τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη προς τις συντεχνίες

Στη Λάρνακα οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών
ΕΟΚΑ, η ΣΕΚ Λάρνακας και ο Σύνδεσμος
Εφέδρων Αξιωματικών Λάρνακας συνδιοργανώνουν την καθιερωμένη εκδήλωση
προς τιμήν της 1ης Απριλίου 1955 την
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στις 8μ.μ.
στο Δημοτικό θέατρο.

Σελ. 7

ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Τ

η διαβεβαίωση ότι τα δικαιώματα
των εργαζομένων στη Συνεργατική

Κυπριακή Τράπεζα, (ΣΚΤ) θα διασφαλισθούν πλήρως έδωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε
προχθεσινή συνάντηση του με τις
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε δηλώσεις του μετά
τη συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπουργική τοποθέτηση, εκφράζοντας ταυτόχρονα την
ελπίδα ότι θα εξευρεθεί ο κατάλληλος
επενδυτής για την ομαλή εξελικτική
πορεία της ΣΚΤ.

Παράλληλα κάλεσε το προσωπικό να
σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του
υπεύθυνου συνδικαλιστικού κινήματος στην καταβαλλόμενη προσπάθεια
επίτευξης της καλύτερης δυνατής
συμφωνίας για προστασία των εργαζομένων και θωράκιση των καταθετών.
(Σελ.16)

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ»
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ευοίωνες προοπτικές για περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη
Σελ. 6
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μ

ε βελτίωση μισθών και ωφελημάτων, ανανεώθηκε για τρία χρόνια η
συλλογική σύμβαση που καλύπτει το
προσωπικό των ιδιωτικών νοσοκομείων
στην Επαρχία Λευκωσίας.
Σελ. 3

Μ

ήνυμα προς τους εργαζόμενους
να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τη ΣΕΚ έστειλε ο γενικός γραμματέας τους Κινήματος Ανδρέας Φ.
Μάτσας μετά το πέρας της πρόσφατης συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου.
Αυτή τη δύσκολη ώρα με τους πολλαπλούς κινδύνους να απειλούν τις
εργατικές κατακτήσεις και τα ωφελήματα των εργαζομένων, η συνδικαλιστική δύναμη αποτελεί το αντίδοτο για τη διαχείριση κάθε απειλής.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να στηρίξουν ακόμη περισσότερο τη ΣΕΚ για
να μπορέσει να πετύχει περισσότερα

• Μήνυμα ΣΕΚ προς τους
εργαζόμενους να ενταχθούν
στο Συνδικαλιστικό Κίνημα
οφέλη για τους ίδιους και την κοινωνία γενικότερα. Οφέλη που θα
αφορούν, πέραν από τα εργασιακά,
το μέλλον της πατρίδας, της παιδεί-

ας, της διεκδίκησης, της απελευθέρωσης και της επανένωσης του
τόπου.
Τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα του Κινήματος που ανασκοπήθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο
σε συνδυασμό με την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας βγάζουν μια
θετική αύρα για το αύριο του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, γι’ αυτό
καλούμε τους εργαζόμενους να
πυκνώσουν τις γραμμές αγώνα της
ΣΕΚ.

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

@

E

κ των ων ουκ άνευ θεωρείται η θωράκιση των
Πολιτειακών θεσμών
Η Ευρωπαϊκή Κύπρος πρέπει τάχιστα να αποβάλει το σύνδρομο της «Μπανανίας»

Ρ

ιζικές τομές στο δημόσιο χρειάζεται ο τόπος
χωρίς άλλη καθυστέρηση
Η Κύπρος της γραφειοκρατίας και της ανισοπολιτείας δεν μας αξίζει

Γ

ρήγορα και ικανοποιητικά ανακάπτει η οικονομία
Ώρα, οι μισθωτοί να καλύψουν τα σπασμένα
της 7ετούς κρίσης

Α

ρνητική πρωτιά της Κύπρου αναφορικά με τη
συμμετοχή στις συνθέσεις των ομάδων ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες
Άλλη μια θλιβερή πτυχή της κοινωνικής μας
ζωής

Τ

ζογαδόροι από τα 12 τους οι Κύπριοι σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα
Τόπαμε και το τονίζουμε, απαιτούνται προληπτικά μέτρα πριν από τη λειτουργία του υπό
ίδρυση καζίνο

Η νέα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με φόντο τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Ε

ν μέσω των Τουρκικών λεονταρισμών κατά της Κύπρου και
της Ελλάδας και με φόντο τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο, η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλείται να πάρει ξεκάθαρες θέσεις που άπτονται των ίδιων
των ιδρυτικών αρχών της. Δηλαδή, την εδραίωση της ειρήνης και
της ασφάλειας στη Γηραιά Ήπειρο
και την προοαγωγή των αξιών της
ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καταδίκασε τις παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

Ι

Κ

αταρτισμένο δυναμικό στην πρώτη γραμμή του
τουρισμού αξιώνει η ΣΕΚ
Με βασικό εφόδιο την Κυπριακή φιλοξενία

Η

απορρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν μπορεί
να συνεχιστεί άλλο
Ξεκάθαρο το μήνυμα του Γενικού Συμβουλίου
ΣΕΚ προς κυβέρνηση κι εργοδότες

Φ

ρικιαστικά πράγματα συμβαίνουν στη γειτονική Συρία
H ΕΕ να αποκτήσει κοινή άμυνα για εξισορρόπηση του ταραγμένου πλανήτη

Ω

ρίμασε η ώρα για γενική φορολογική μεταρρύθμιση
Στο επίκεντρο να τεθεί η πράσινη φορολογία
και η αποκατάσταση αδικιών στην περίοδο της
κρίσης

Ν

α διωχθούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές σε
σχέση με το φλέγον θέμα των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
Όχι σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας σε όσους
αποδεδειγμένα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

1η Απριλίου 1955 παραμένει άσβσετος φάρος
που καθοδηγεί την πορεία του Κυπριακού
Ελληνισμού
Πρότυπο και σημαία του αγώνα μας, η νεολαία
της θρυλικής ΕΟΚΑ

κάθε ουσιαστική προσπάθεια για
περαιτέρω ισχυροποίηση της
Ευρώπης προς όφελος των λαών
και των κρατών.

Η ΣΥΝΟΧΗ
Είναι κοινή η πεποίθηση ότι το
Ευρωπαϊκό όραμα σιγά - σιγά
ξεθωριάσει. Αν παρελπίδα, αυτό
το κλίμα δεν αναστραφεί ο κίνδυνος να δυναμιτισθεί η εσωτερική
συνοχή της Ε.Ε με την πρώτη ατυχή
αφορμή είναι μεγάλος με απρόβλεπτες συνέπειες για το αύριο των
Ευρωπαϊκών λαών. Πιστεύουμε

xenis.xenofontos@sek.org.cy

και την Ανατολική Μεσόγειο,
καλώντας «επειγόντως την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κύπρου, να διερευνά και να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους σύμφωνα με το
κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο».
Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη βαθιά
ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη
κράτηση πολιτών της Ε.Ε. στην
Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων
δύο Ελλήνων στρατιωτών ζητώντας την ταχεία και θετική επίλυση
αυτών των θεμάτων μέσω διαλόγου με τα κράτη μέλη.»

ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση των τελευταίων χρόνων
απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της. Οι μεγάλες
αδυναμίες της εστιάζονται στην
έλλειψη κοινής άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής αλλά
και στον διαχωρισμό των συνιστωσών χωρών – μελών, σε φτωχές και πλούσιες. Αυτή η δίπτυχη
αχίλλειος πτέρνα αποδυναμώνει

βαθύτατα ότι τώρα είναι η ώρα
της οικοδόμησης μιας Ευρώπης με
κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή
πολιτική άμυνας και ασφάλειας
που παράλληλα θα σφυρηλατεί
την αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαικών λαών και θα προάγει σε
μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνική
δικαιοσύνη.

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Αυτό που απομένει τώρα για
θωράκιση του Ευρωπαικού οικοδομήματος είναι η πολιτική βούληση των φερόμενων ως μεγάλων
ηγετών να αποδείξουν έμπρακτα
ότι είναι άξιοι να απαλλάξουν
την Ευρώπη από τα σοβαρά προβλήματα που την ταλανίζουν. Το
μέγα στοίχημα για την Ευρώπη,
λοιπόν, είναι κατά πόσον θα προχωρήσει μπροστά με δύναμη και
σιγουριά χαράσσοντας μια ξεκάθαρη πορεία βασισμένη στις αρχές
των οραματιστών της. Τα μικρά
κράτη και οι χώρες του νότου,
όπου ο ευρωσκεπτικισμός βαθμιαία αυξάνεται, αν το θελήσουν
πραγματικά και αν το πιστέψουν
μπορούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της νέας

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3/2018
Ιλαρίωνος ηγουμ. μονής Πελεκητής Ηρωδίωνος απ.

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018
Μάρκου Αρεθ., Κυρίλλου διακόνου, Ιωνά, Βαρηχησίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/2018
Ιωάννου συγγραφέως Κλίμακος, Ζαχαρίου νεομ.

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

Ευρώπης. Παράλληλα, Κύπρος και
Ελλάδα, μπορούμε να πετύχουμε το
ακατόρθωτο σηκώνοντας τον
Ελληνισμό στα ύψη αξιοποιώντας
πλήρως το θεσμικό πλαίσιο
συνεργασίας και λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να
εργασθούμε προγραμμματισμένα,
πειθαρχημένα και με ξεκάθαρους
στόχους υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Οι τελευταίες φιλοκυπριακές και φιλοελλαδικές αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής που στήνουν, έστω και
διπλωματικά, στον τοίχο την

• Η αποθράσυνση του Ερντογάν και η αναξιοπιστία
της Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό χαρτί για την
Ελληνική πλευρά στην προσπάθεια διεκδίκησης των δικαίων της

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

σχύς εν τη ενώσει

Η ΣΕΚ καλεί όλους σε νέους αγώνες για θωράκιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη μετάκρίση εποχή

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2018
ΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
Υπατίου Γαγγρών, Ακακίου
Μελιτηνής, των εν Περσίδι μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4/2018
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας,
Μακαρίου οσίου.

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

Τουρκία, θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για την Ελληνική
πλευρά για χάραξη μιάς νέας
αισιόδοξης πορείας.
Σήμερα που στην ευρύτερη γειτονιά
μας επισυμβαίνουν ατέρμονες
πολεμικές συρράξεις και κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, απαιτείται η συνεχής ενίσχυση του άξονα συνεργασίας
Κύπρου - Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα που η ιστορία κτυπά
την πόρτα του Ελληνισμού, με την
Ευρώπη να ανησυχεί έντονα για το
Τρομοκρατικό, το Μεταναστευτικό
αλλά και το εκδηλούμενο Ερντογανικό εγχείρημα αναβίωσης του
Οθωμανισμού, καλούμαστε να
πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι
είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, αγωνιζόμενοι συνειδητά μαζί τους
για το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα.
Είναι βέβαιον πως μέρα με τη μέρα
τα φιλελληνικά αισθήματα στην
Ευρώπη αυξάνονται. Και αυτό
είναι μια καλή ευκαιρία για την
Κύπρο και την Ελλάδα να προωθήσουν τις ενδεδειγμένες πολιτικές
για θωράκιση των Εθνικών συμφερόντων του Ελληνισμού, ο οποίος
αποτελεί το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4/2018
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τίτου οσ., Αμφιανού, Αιδεσίου,
Πολυκάρπου μαρτυρ. Θεοδώρας παρθενομάρτυρος
ΤΡΙΤΗ 3/4/2018
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Νικήτα ομολογ., Ιωσήφ υμνογρ., Ελπιδοφόρου μ., Δίου,
Βυθονίου μ. Ιλλυριού οσ..

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση
σε ιδιωτικά νοσοκομεία

Το απάνθρωπο πρόσωπο
της κοινωνίας που πληγώνει!

την Έλενα και στην κάθε Έλενα που φεύγει
τόσο αδόκητα και άδικα από αυτή τη ζωή,
που βίωσε το κτηνώδες πρόσωπο των ανθρώπων και μιας κοινωνίας που όσο και αν προσπάθησε δεν κατόρθωσε να την στηρίξει χρονικά την ώρα που έπρεπε και ποιοτικά όσο
έπρεπε αφιερώνω τις ακόλουθες σκέψεις:
Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας. Ποτέ δεν
ήταν αγγελικά πλασμένος αλλά δυστυχώς
ουδείς μπορεί να προβλέψει
καν το μέγεθος της διαστροφής. Τα παιδιά μας και
τα μάτια σας. Κρατηθείτε
κοντά τους και μη αφήνεται
συναισθηματισμούς
και
εφηβικές
πιέσεις
να
διαρρήΤης Δέσποινας
ξουν τα όρια που πρέπει να
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
τίθενται κοινωνική μάστιγα
Εργαζομένων
της σεξουαλικής παρενόΓυναικών ΣΕΚ
χλησης ανήλικων κοριτσιών
despina.isaia@sek.org.cy
καθημερινά
αναδύεται στην
√ Επιβεβλημένη η
ανάγκη να αφιερώνουμε επιφάνεια και
συνειδητοποιποιοτικό χρόνο στα
είς πως δεν
παιδιά μας για να
μπορείς
να
μπορούν εκφράσουν
εμπιστευτείς
το
ανά πάσα στιγμή φοβίες απόλυτα
παιδί
σου
σε
και συναισθήματα
ΚΑΝΕΝΑΝ, στον
√ Η Έλενα και η κάθε
περίγυρο σου.
Έλενα της διπλανής
Και όταν αναφερόμαστε για
πόρτας μας καλούν
περίγυρο δεν
να αφυπνιστούμε
εννοούμε τους
γνωστούς αλλά
τους στενούς συγγενείς , φίλους και γείτονες.
Φτάσαμε στο σημείο να μην εμπιστευόμαστε
τον αδελφό τον ξάδελφο, τον παππού, τον
πατέρα. Η καχυποψία παντού διάχυτη.
Δεν εμπιστεύεσαι, δεν σε εμπιστεύονται,
θέλοντας να αποποιηθείς το χρίσμα του γονιού
του επόμενου ανήλικου θύματος που θα δεινοπαθήσει στις ακόρεστες επιθυμίες ενός μυαλού, ψυχολογικά διαταραγμένου. Συνήθως λένε
οι ειδικοί πως η σεξουαλική παρενόχληση
ενός ανήλικου προέρχεται από ανθρώπους του
στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Αυτό επιβεβαιώνεται κάθε φορά που μια
υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης αναδύεται στην επιφάνεια. Ομολογουμένως όμως μέσα στη ρουτίνα της στυγνής
καθημερινότητας αλλά και της ανάγκης που
προκύπτει να αφήνουμε τα παιδιά μας υπό την
επιτήρηση ενός συγγενικού ή φιλικού προσώπου, δεν διανοούμαστε, ούτε καν περνά από το
μυαλό μας πως υπάρχει πιθανότητα το άτομο,
το οποίο εμείς οι ίδιοι εμπιστευτήκαμε μπορεί
να αποβεί ο χειρότερος μας εφιάλτης. Ο
κόσμος άλλαξε και οφείλουμε και εμείς να
προσαρμοστούμε σε αυτή τη λογική και ας
κατηγορηθούμε για υπερπροστατευτισμό. Με
τη νέα έκρηξη της νέας τεχνολογίας η οποία
έχει εισβάλει για τα καλά μέσα στη ζωή μας και
γνωρίζει κάθε στιγμή και κάθε λεπτό που βρισκόμαστε οφείλουμε να είμαστε σε συνεχή
εγρήγορση. Το πιο σημαντικό και ουσιαστικό
βήμα η θωράκιση των παιδιών μας μέσα από
τον ποιοτικό χρόνο που πρέπει να τους αφιερώνουμε καθημερινά ώστε να έχουν τη δύναμη
και το κουράγιο να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή
τη βοήθεια μας εάν και όταν τη χρειαστούν. Δεν
έχει κανείς το δικαίωμα να ισχυριστεί πως το
σοβαρό αυτό ζήτημα αφορά όλους τους υπόλοιπους εκτός από εμάς. Τέτοια προσέγγιση
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και θα μπορούσε
να αποβεί μοιραία η απομάκρυνση από τον
καθημερινό στόχο του διακριτικού ελέγχου.

3

Τ

ο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
μαζί με το αντίστοιχο Σωματείο της
ΠΕΟ, ανανέωσαν τη συλλογική σύμβαση εργασίας των Ιδιωτικών Νοσοκομείων της επαρχίας Λευκωσίας, η
οποία καλύπτει όλο το προσωπικό
που εργοδοτείται στα ιδιωτικά
νοσοκομεία.
Η συλλογική σύμβαση που έχει 3ετή
χρονική διάρκεια και λήγει στις
31.12.2020. Οι κυριότερες αλλαγές

√ Βελτιώθηκαν μισθοί
και άλλα ωφελήματα

4. Συζήτηση και διαπραγμάτευση
αλλαγής της κλίμακας μισθοδοσίας
των νοσηλευτών / μαιών με την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

γηθεί η ολική επαναφορά των αποκοπών με σταδιακή μέθοδο.
Η συμμετοχή των εργαζομένων στις
γενικές Συνελεύσεις ήταν μαζική.

5. Την εισαγωγή του θεσμού της
Άδειας Πατρότητας.
6.
Παραχώρηση
Νυχτερινού Επιδόματος 12,50%.
7. Παραχώρηση Επιδόματος εργασίας
την Κυριακή.
Αξίζει να σημειωθεί
ότι κατά τα έτη 2016
και 2017 είχε προη-

που σημειώθηκαν κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης είναι:
1. Η παραχώρηση προσαυξήσεων
βάση των κλιμάκων μισθοδοσίας για
3 χρόνια.
2. Αύξηση του Ταμείου Προνοίας
κατά 2% στη διάρκεια της τριετίας.
3. Παραχώρηση 3 ημερών ανά έτος
για εκπαιδευτική άδεια (αφορά τα
επαγγέλματα που χρειάζεται μοριοδότηση μέσω σεμιναρίων, για ανανέωση της άδειας, π.χ. νοσηλευτές).

Στο μικροσκόπιο Ευρωπαϊκής σύσκεψης
ανησυχίες και προβληματισμοί της ΣΕΚ

Τ

ις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την
εργατική τάξη διατύπωσε η ΣΕΚ σε
πρόσφατη συνάντηση που είχε με
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ήρθε στην Κύπρο στα
πλαίσια του προγράμματος εποπτείας και αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης της χώρας.
(φωτό)
Ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς ΣΕΚ
(που εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Πανίκο Αργυρίδη, γενικό
οργανωτικό και το Χρίστο Καρύδη,
υπεύθυνο του τμήματος Οικονομικών
Μελετών) δόθηκε στο θέμα της ανεργίας (κυρίως των νέων) και στο θέμα
της μακροχρόνιας ανεργίας, αφού
είναι ήδη γνωστό πως, σχεδόν ένας
στους δύο είναι άνεργος για διάστημα πέραν των έξι μηνών.
Εκτός των πιο πάνω στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αποτελείτο από εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
η ΣΕΚ υπέδειξε και τα εξής:
• Επείγει η εισαγωγή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας (Γε.Σ.Υ) στο πλαίσιο
των χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία.

√ Ανεργία νέων, αδήλωτη εργασία, Γε.Σ.Υ, ανανέωση
συμβάσεων, χαμηλή παραγωγικότητα, ενίσχυση
χαμηλοσυνταξιούχων

τας της Κυπριακής οικονομίας οφείλεται στη χαμηλή παραγωγικότητα
και όχι στις απολαβές και τα ωφελήματα των εργαζομένων
• Βασικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων πρέπει να τύχουν νομικής
υπόστασης
• Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την
αξιοπιστία και την ευρωστία του
τραπεζικού συστήματος λόγω του
μεγάλου αριθμού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

• Χρήζουν άμεσης στήριξης οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

• Διεκδικούμε φορολογική μεταρρύθμιση στο επίκεντρο της οποίας θα
βρίσκεται η πράσινη φορολογία.
Στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση
φορολογιών που επιβαρύνουν την
απασχόληση και το εργατικό κόστος.
Η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του
κράτους.

• Η διάβρωση της ανταγωνιστικότη-

Εξηγήθηκε επίσης στην αντιπροσω-

• Υπάρχει ανησυχία για την αδήλωτη εργασία.

πεία της Ε.Ε. πως στο πλαίσιο της
ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων επιδιώκεται η επαναφορά
μισθών και ωφελημάτων στα προ
κρίσης επίπεδα και επιτυγχάνονται
ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ
όσονα φορά την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) δηλώθηκε πως, μετά την ολοκλήρωση της
μεταβατικής περιόδου καταβολής
της στο 50%, δηλαδή το 2020, η ΣΕΚ
θα διεκδικήσει την καταβολή της στο
100%, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου που θα
γίνει με την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.
Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. που επισκέπτεται την
Κύπρο δύο φορές το χρόνο (η προηγούμενη επίσκεψη έγινε τον Οκτώβριο του 2017) πήραν μέρος και οι
συνδιακαλιστικές οργάνωσεις ΠΕΟ,
ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕΒ: Μείωση
φορολογιών για να μη
χαθεί ακόμη μία γενιά

Μ

ε μια φιλοαναπτυξιακή φορολογική πολιτική η οικονομία είναι
έτοιμη να εκτιναχθεί και ο λόγος που αυτό
δεν συμβαίνει ακόμη σχετίζεται με τα
πολλά φορολογικά και ρυθμιστικά βάρη
που πέφτουν στους ώμους εργαζομένων
και επιχειρήσεων», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Εκτιμά επίσης ότι αν υπάρξει αλλαγή στο
μίγμα πολιτικής και σταθερότητα στη
μετα-μνημονιακή εποχή, θα μπορούσαν
να καταγραφούν ετήσιες αυξήσεις στις
επενδύσεις κατά 10% έως 15%, από εδώ
και πέρα, συμβάλλοντας ώστε οι επενδύσεις να επανέλθουν στα υψηλά προ κρίσης επίπεδα σε 5 έως 10 χρόνια για τις
επιχειρηματικές και 10 έως 15 χρόνια για
τις ιδιωτικές επενδύσεις (μαζί με τις
κατοικίες). «Το πρόβλημα της χώρας από
εδώ και πέρα είναι καθαρά πολιτικό και,
συνδέεται με την πιθανή αλλαγή πλεύσης
στην οικονομική πολιτική προς εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και συμφερόντων. Ήδη χάθηκε μια γενιά, ας μην χαθεί
και δεύτερη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Σύνδεσμος.
Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις
χωρίς κατοικίες, δηλαδή οι επιχειρηματικές επενδύσεις, μειώθηκαν κατά -53% από
το 2008 μέχρι το 2013, και έκτοτε έχουν
αυξηθεί κατά +23% μέχρι το 2017. Συνεπώς απαιτείται μια αύξηση 72% περίπου
από εδώ και πέρα για να επανέλθουν στα
επίπεδα του 2008. Εάν συμπεριληφθούν
και οι κατοικίες, η απόσταση μεγαλώνει
καθώς στην περίπτωση αυτή το ποσοστό
μείωσης από το 2007 μέχρι το 2015 φθάνει στο -68% και έκτοτε έχουν αυξηθεί
κατά +23% μέχρι το 2017. Συνεπώς,
απαιτείται μια αύξηση 155% περίπου από
εδώ και πέρα για να επανέλθουν στα επίπεδα του 2007. Δηλαδή απαιτείται ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά 10 - 15 % ο
οποίος όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ είναι εφικτός εάν διατηρηθεί η σταθεροποιητική
οικονομική πολιτική ενώ πρόσθετα μέτρα
τόνωσης των επενδύσεων, π.χ. μέσω υπεραποσβέσεων μπορούν να επιταχύνουν το
ρυθμό αύξησης των επενδύσεων και να
συντομεύσουν το χρόνο επιστροφής.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, η
αύξηση του ΑΕΠ το 2017 στηρίχθηκε σε
αύξηση των εξαγωγών κατά 6,8% (έναντι
-1,8% το 2016), και των επενδύσεων
(+15,7%), κάτι που όμως έδωσε μεγάλη
ώθηση και στις εισαγωγές (μιας και πολλές εισροές είναι εισαγόμενες) που αυξήθηκαν το 2017 κατά 7,2% (έναντι 0,3% το
2016). Ως αποτέλεσμα, η συμβολή των
καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ
ήταν αρνητική, καθώς η αύξηση της
ζήτησης (κυρίως επενδύσεις, εξαγωγές,
κ.ά.) οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών,
η οποία υπεραντιστάθμισε τη θετική συμβολή των εξαγωγών.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η διάρθρωση του
ΑΕΠ το 2017 απεδείχθη τελικά τελείως
διαφορετική απ' ό,τι αναμενόταν, ακόμη
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕ
ανέμενε οι επενδύσεις παγίων να αυξηθούν κατά 5,1% με τις εισαγωγές να αυξάνουν κατά 6%. Τα τελικά στοιχεία, όμως,
έδειξαν τις επενδύσεις να αυξάνουν σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό του αναμενόμενου
(9,6%) και τις εισαγωγές να αυξάνουν
κατά 7,2%.
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Διαθέσιμες οι αιτήσεις για το επίδομα τέκνου

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι τα νέα έντυπα αιτήσεων
για την παροχή επιδόματος τέκνου και
μονογονεϊκής οικογένειας για το 2018
είναι διαθέσιμα στο κοινό από την
Τρίτη 20 Μαρτίου.
Το έντυπο αίτησης για το επίδομα
τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής
οικογένειας (ενιαίο έντυπο) μπορεί να
εξασφαλιστεί από τα γραφεία της
αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη σε όλη την Κύπρο, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου) καθώς
και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.gov.cy.

απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου στην ανωτέρω διεύθυνση,
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
σε όλη την Κύπρο και στα Επαρχιακά

Ταχυδρομικά Γραφεία (Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου). Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά
στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο

Συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα

37,3% των Κύπριων ανέργων
κινδυνεύει από φτώχεια
Σχεδόν το ήμισυ (48,7%) των ανέργων ηλικίας 16 - 64 ετών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κινδύνευαν από φτώχεια, μετά τις σχετικές
κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2016, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος
της νομισματικής φτώχειας να είναι πενταπλάσιος από ό,τι
για εκείνους που έχουν απασχόληση (9,6%), σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσίευσε πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο ήταν 37,3% για τους άνεργους και 8,4%
για τους μισθωτούς

Σ

ύμφωνα με την Eurostat, τα ποσοστά των ανέργων στην ΕΕ που κινδύνευαν από φτώχεια αυξάνονταν
διαρκώς από 41,5% το 2006 σε 48,7%
το 2016.
Η Eurostat αναφέρει ότι το υψηλότερο
ποσοστό ανέργων που κινδύνευαν από
φτώχεια ήταν στη Γερμανία και η σχετική διαφορά στον κίνδυνο, σε σχέση
με τους απασχολούμενους, ήταν
μικρότερη στην Κύπρο, τη Γαλλία και
την Πορτογαλία. Η Κύπρος μαζί με τη
Φινλανδία είχαν και τα χαμηλότερα
σχετικά ποσοστά κινδύνου φτώχειας
στην ΕΕ, για ανέργους το 2016 (και οι
δύο χώρες από 37,3%).
Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat,
τα άτομα που κινδυνεύουν από τη
φτώχεια είναι εκείνα που ζουν σε ένα
νοικοκυριό με ισοδύναμο διαθέσιμο
εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου
φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60%
του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις).
Ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
το 2016, το ποσοστό των ανέργων που
κινδύνευαν από τη φτώχεια ήταν υψηλότερο στη Γερμανία (70,8%), ακολου-

θούμενο από τη Λιθουανία (60,5%).
Περισσότερο από το ήμισυ των ανέργων κινδύνευαν από φτώχεια στη
Λετονία (55,8%), στη Βουλγαρία
(54,9%), στην Εσθονία (54,8%), στη
Δημοκρατία της Τσεχίας (52,3%), στη
Ρουμανία (51,4%) και στη Σουηδία
(50,3%).

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.
Σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν
επίδομα τέκνου σε μηνιαία βάση, θα
καταβληθεί κατ’ εξαίρεση το επίδομα
τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας,
μέχρι και τον Απρίλιο 2018, νοουμένου
ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής
αίτησής τους, το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα τους δεν ξεπερνούσε τις
€39.000.
Από τον Μάιο 2018 το επίδομα θα
καταβάλλεται μηναία μόνο σε όσες
τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές
οικογένειες θα έχουν υποβάλει πλήρως
συμπληρωμένη την αίτηση για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεικής οικογένειας για το 2018 και η
αίτηση θα έχει εξετασθεί και εγκριθεί.

Υπενθύμιση υποβολής
αιτήσεων για την κρατική
φοιτητική μέριμνα

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
έχει παρατηρήσει ότι μεγάλος
αριθμός των εν δυνάμει δικαιούχων
της κρατικής φοιτητικής μέριμνας,
δεν έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 20172018.
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας καλεί τις οικογένειες
φοιτητών οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής
φοιτητικής μέριμνας για το ακαδη-

√ Η 31η Μαρτίου τελευταία
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, λιγότερο από 40% των ανέργων κινδύνευαν
από τη φτώχεια στην Κύπρο και τη
Φινλανδία (37,3%), τη Γαλλία (38,4%)
και τη Δανία (38,6%).
Το 2016, τα μεγαλύτερα κενά μεταξύ
του ποσοστού των ανέργων και των
μισθωτών που κινδυνεύουν από τη
νομισματική φτώχεια καταγράφηκαν
στη Γερμανία (70,8% για τους ανέργους, έναντι 9,5% για τους μισθωτούς
- απόσταση 61,3 μονάδων μεταξύ των
δύο), τη Λιθουανία (51,8 μονάδες), την
Τσεχική Δημοκρατία (48,5 μονάδες) και
τη Λετονία (47,3 μονάδες).
Αντίθετα, η διαφορά ήταν σημαντικά
μικρότερη στην Κύπρο (37,3% για τους
ανέργους, έναντι 8,4% για τους μισθωτούς, ή 28,9 μονάδες διαφορά), τη
Γαλλία (30,5 μονάδες) και την Πορτογαλία (30,8 μονάδες).

μαϊκό έτος 2017-2018, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Τονίζεται ότι η 31η Μαρτίου 2018
έχει καθοριστεί αυστηρά ως η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων για παροχή της
κρατικής φοιτητικής μέριμνας καιοποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις
θα απορρίπτονται.
Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική
χορηγία και φοιτητικό πακέτο) μπορούν να εξασφαλιστούν από την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούwww.moec.gov.cy,
από τα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
καθώς και τα Κέντρα του Πολίτη
(ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα
Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.
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23η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Σωματείου Ξενοδοχειακών ΣΕΚ - Λευκωσίας - Κερύνειας

Υπουργός Εργασίας:

Με ενότητα και ισχυρά συνδικάτα
θα προχωρήσουμε μπροστά

Στόχος της ΕΕ η δημιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας

Ό

λοι μαζί θα πολεμήσουμε σθεναρά κάθε
μορφής εκμετάλλευση των
εργαζομένων, συμβάλλοντας στη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ενισχύοντας την
παραγωγικότητα, προς
όφελος των ίδιων των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και ευρύτερα της
Κυπριακής οικονομίας.

Τ

ην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω
της δημιουργίας περισσότερων και
πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας στην
Ευρώπη, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η στρατηγική της ΕΕ, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η
οποία συμμετείχε τις 15 Μαρτίου στις
εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής
της ΕΕ (EPSCO).

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ
Η υπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε και
σε σχέση με την ανάγκη μείωσης του
μισθολογικού χάσματος ανδρών και
γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά
και στα επικείμενα μέτρα για την εφαρμογή του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τη θέση αυτή προέβαλαν
σε χαιρετισμούς που απήυθυναν στην 23η Επαρχιακή
Συνδιάσκεψη
του
σωματείου Ξενοδοχειακών
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας ο Επαρχιακός γραμματέας του ΕΕΚ ΣΕΚ Λευκωσίας Πάμπος Ιωαννίδης
και ο γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους.
Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε
χαρακτηριστικά
πως,
χρειάζεται, η συστράτευση
όλων «για να κτίσουμε μια
κοινωνία που θα είναι
απαλλαγμένη από τη
σήψη και τη διαφθορά, τη
αυθαιρεσία και την διαπλοκή, που δυστυχώς
χαρακτηρίζουν την εποχή
μας και ταλαλίνουν την
κοινωνία».
Όλοι μαζί ενωμένοι, πρόσθεσε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις οιανδήποτε προκλήσεις και να προχωρήσουμε μπροστά, με βεβαιότητα, δύναμη και σιγουριά, για οικοδόμηση
μιας δίκαιης κοινωνίας πιο ανθρώπινης, στην οποία θα επικρατούν τα ιδανικά της Ισοπολιτείας, της Αξιοκρατίας, της
Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης».
Ο γ.γ. της ΟΥΕΚΑ - ΣΕΚ αφού αναφέρθηκε στις παράλογες
απαιτήσεις των ξενοδόχων, οι οποίοι όπως είπε, εκμεταλεύτηκαν την οικονομική κρίση, κάλεσε το υπουργείο Εργασίας να

δραστηριοποιηθεί, για καλύτερο έλεγχο και εφαρμογή των
νομοθεσιών σε όσους ξενοδόχους παραβιάζουν εργατικές
νομοθεσίες.
Στη συνδιάσκεψη εκφώνησε ομιλία ο γραμματέας του Σωματείου Ανδρέας Παναγή ο οποίος κατέθεσε λεπτομερή την
οικονομική και οργανωτική κατάσταση του σωματείου.
Η συνδιάσκεψη απένειμε τιμητικές πλακέτες στα άμισθα στελέχη στον Κώστα Λαγό και Λοϊζο Χριστοδούλου, τα οποία
πρόσφεραν αφιλοκερδώς και αφιέρωσαν χρόνο για να υπηρετήσουν τη ΣΕΚ και τα μέλη της.

Αντρέας Παναγή, γραμματέας Σωματείου:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΙΑ ΥΓΙΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τ

ο μεγάλο πρόβλημα το οποίο
καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε, είναι η προσπάθεια των
ξενοδόχων για μεγιστοποίηση των
κερδών τους, αλλά και με το πρόσχημα
της κρίσης, έθεσαν ως στόχο τους την
αντικατάσταση των εργαζομένων και
μάλιστα των κυπρίων με πολλά χρόνια
υπηρεσίας, άρα και ψηλό μισθό, με
νέους υπαλλήλους Κύπριους ή Ευρωπαίους part timers, με πολύ πιο χαμηλό μισθό άρα και χαμηλότερο κόστος γι
αυτούς.

μετακινήσεις που γίνονται από τον ένα
εργοδότη του σωματείου μας σε άλλο.
Όσον αφορά την οργανωτική ανάπτυξη του σωματείου, αυτή κατά κύριο
λόγο γίνετε στους ανοργάνωτους σε
οργανωμένους τόπους δουλειάς και
κατά κύριο λόγο στα ξενοδοχεία.

√ Διεκδικείστε δυναμικά
να διαητρηθεί ζωντανή
η ξενοδοχειακή βιομηχανία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στον οργανωτικό τομέα, κατά την ανασκοπούμενη περίοδο 2014 - 2017, το
σωματείο φαίνεται να διατηρεί τα μέλη
του στα ίδια περίπου επίπεδα, με
μικρά σκαμπανεβάσματα κατ έτος, τα
οποία οφείλονται κυρίως στους part
timers καθώς και στους ξένους εργάτες
από τρίτες χώρες.
Το σωματείο μας εγγράφει κάθε χρόνο,
γύρω στα 120 νέα μέλη χρόνου κατά
μέσο όρο, πέραν από τις εσωτερικές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του σωματείου, κατά την ανασκοπούμενη περίοδο, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αλλά και οι υπάλληλοι των
κέντρων αναψυχής, δεν είχαν τις όποιες μισθολογικές αυξήσεις μέσω των
συλλογικών τους συμβάσεων, άρα κατ
επέκταση δεν υπήρξε ούτε αύξηση και
του ύψους της συνδρομής των μελών
προς το σωματείο μας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στον επαγγελματικό τομέα, κατά την
ανασκοπούμενη περίοδο, το σωματείο
είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει, τόσο με την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, όσο και με την
εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών
που ψηφίστηκαν και αφορούν τους
εργαζόμενους που καλύπτει ο κλάδος
μας.
Ενωμένοι και συσπειρωμένοι κοντά στη
Συντεχνία σας διεκδικήστε δυναμικά
την βελτίωση των όρων της συλλογικής σας σύμβασης και του βιοτικού
σας επιπέδου.
Διεκδικήστε δυναμικά να διατηρηθεί
ζωντανή η ξενοδοχειακή βιομηχανία,
μια βιομηχανία που πρέπει να προωθεί
τον πολιτισμό την φιλοξενία και την
κουλτούρα της Κύπρου μας και αυτό
μόνο με κύπριους έμπειρους εργαζόμενους που θα μπορούν να προσφέρουν
ποιοτικές υπηρεσίες μπορεί να επιτευχθεί.

Για την καταπολέμηση του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
στην αγορά εργασίας, αλλά και της
υπο-εκπροσώπησης των γυναικών σε
διευθυντικές και άλλες διοικητικές
θέσεις, η Ζ. Αιμιλιανίδου, τόνισε ότι
χρειάζεται ένα μείγμα πολιτικών και μια
πολυεπίπεδη προσέγγιση που να περιλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης και την
ενίσχυση του πλαισίου φροντίδας σε
όλες τις ομάδες πληθυσμού που το χρειάζονται. Η Υπουργός παρέθεσε στους
ομολόγους της μάλιστα τα μέτρα που
εφαρμόζονται στην Κύπρο, μέσω των
οποίων επετεύχθη σημαντική μείωση
του χάσματος στις αμοιβές των δύο
φύλων, με μείωση από το 22% που ήταν
το 2007 σε 13,9%, με συνεχιζόμενη πτωτική τάση.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κατά τη συζήτηση για την απασχόληση
και κοινωνική σύγκλιση μετά το 2020,
έτος κατά το οποίο σηματοδοτεί τη λήξη
της υφιστάμενης Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου, σημείωσε ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι η
ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της
δημιουργίας περισσοτέρων και ποιοτικών θέσεων εργασίας καθώς και η προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των
εργαζομένων και των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ
Σε σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων,
η Υπουργός Εργασίας, τόνισε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την
αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και ταυτόχρονα εργαλείο για κάθε
χώρα για τη διαμόρφωση ενός οδικού
χάρτη με συγκεκριμένους ενδιάμεσους
στόχους που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της ζητούμενης κοινωνικής συνοχής.
Η Υπουργός ζήτησε βελτίωση της αξιοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών
εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, μέσα από την απλοποίηση των
διαδικασιών για περιορισμό του διοικητικού φόρτου, την ευελιξία για αντιμετώπιση των διαφόρων και διαφορετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει
κάθε Κράτος Μέλος και τις συνέργειες
μεταξύ των έργων που υλοποιούνται.
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Νέα προϊόντα για φοίτηση, υγεία
οικιακό εξοπλισμό από τον Ο.Χ.Σ.

Ά

ρχισε και στην πράξη η διεύρυνση του ρόλου του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) σε ό,τι
αφορά τη χρηματοδότηση της οικογένειας, με την υλοποίηση της απόφασης για παραχώρηση δανείων για
οικιακό εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ορίου παρατραβήγματος σε τρεχούμενους λογαριασμούς
και σπουδαστικού για τους νέους σπουδαστές του 201819.
Όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού
Ανδρέας Γεωργίου, ήδη πριν από δύο ημέρες το προσωπικό για την υλοποίηση των εξαγγελιών σε σχέση με τη
διεύρυνση του ρόλου του Οργανισμού και σύντομα ξεκινά σχετική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Κύπρος: Συχνό φαινόμενο η σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Η

σεξουαλική
παρενόχληση
στον χώρο εργασίας αποτελεί
πλέον συχνό φαινόμενο στην
Κύπρο, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες. Ωστόσο ένα
πολύ περιορισμένο ποσοστό
προχωρά σε καταγγελία, όπως
αναφέρθηκε σε πρόσφατη διάσκεψη Τύπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (ΕΙΦ). Σύντομα, ωστόσο, αναμένεται η εφαρμογή Κώδι-

μία, είτε στον προϊστάμενό τους
αυτή την παρενοχλητική συμπεριφορά». Όπως αναφέρθηκε,
μόνο το 10-20% των θυμάτων
σεξουαλικής παρενόχλησης προχωρά σε καταγγελία.
Η Επιτροπή, είπε, δέχεται παράπονα για έμφυλες διακρίσεις
στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και παρέχει νομική αρωγή σε θύματα
έμφυλων διακρίσεων.
Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα

άμεση απόλυση ως δραστικό
μέτρο θα πρέπει να λαμβάνεται
μόνο σε ιδιαίτερες περιστάσεις.
Παράλληλα οι εργοδότες πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με
την εφαρμογή της νομοθεσίας
περί προστασίας της μητρότητας
για να μην έχουν προβλήματα.

Προς εφαρμογή Κώδικα
Όπως ανέφερε στη διάσκεψη
Τύπου η Υπουργός Εργασίας, έχει
ολοκληρωθεί ο Κώδικας σεξουα-

Ο κ. Γεωργίου είπε ότι πέρα των υφιστάμενων στεγαστικών σχεδίων που περιλαμβάνουν την απόκτηση κύριας ή
άλλης κατοικίας, την αγορά οικοπέδου και την αναβάθμιση/ανακαίνιση κατοικίας, έχουν εξαγγείλει εντός
Ιανουαρίου ειδικό στεγαστικό σχέδιο για νεαρά ζευγάρια
και «είμαστε πλέον έτοιμοι να δεχθούμε αιτήσεις για το
ειδικό αυτό στεγαστικό σχέδιο».
Ανέφερε επίσης, ότι έχει ετοιμαστεί ένα ειδικό σπουδαστικό σχέδιο για τους νέους σπουδαστές του 2018-19, οι
οποίοι θα έχουν επιχορηγημένο επιτόκιο.
Πρόσθεσε πως δόθηκαν στην αγορά από τη Δευτέρα,
δάνεια για οικιακό εξοπλισμό και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ ο Οργανισμός ξεκινά άμεσα την
παροχή ορίου παρατραβήγματος σε τρεχούμενους λογαριασμούς, κάτι που γίνεται πρώτη, όπως σημείωσε.
Με αυτά, συμπληρώνουμε την γκάμα των προϊόντων που
είχαμε υποσχεθεί πέρσι με τη διεύρυνση του ρόλου του
ΟΧΣ στη χρηματοδότηση της οικογένειας που έγινε μέσω
τροποποίησης της νομοθεσίας το περασμένο Καλοκαίρι,
πρόσθεσε.
Αναφορικά με την παραχώρηση πιστωτικών καρτών, ο κ.

Γεωργίου είπε ότι αυτό το θέμα αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2018 ή αρχές του 2019, λόγω
των καθυστερήσεων που επιβάλλουν οι διαδικασίες για
απόκτηση σχετικής άδειας.
Ο ΓΔ του ΟΧΣ είπε ότι σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων του ΟΧΣ για παλιά δάνεια που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, σήμερα έχουν μειώσει και το βασικό
επιτόκιο κατά 0,10 μονάδες βάσης, στο 1,40% με αποτέλεσμα να μειωθούν και τα δάνεια που παραχώρησε ο
ΟΧΣ, που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο.
Αναφορικά με τα επιτόκια των νέων προϊόντων, ο κ.
Γεωργίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι το επιτόκιο για το ειδικό στεγαστικό για νεαρά ζευγάρια ανέρχεται για τα πρώτα
πέντε χρόνια 1,90% και μετά αυξάνεται στο 2,50%. Σε
σχέση με το επιτόκιο για το ειδικό σπουδαστικό δάνειο
για νέους σπουδαστές, ανέφερε ότι αυτό ανέρχεται για
τα πρώτα πέντε χρόνια στο 1,70% και μετά αυξάνεται
στο 2,70%, ενώ το επιτόκιο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέρχεται από 3,00%-3,20% και για οικιακό εξοπλισμό από 3,30%-3,50%.
Αναφορικά με το επιτόκιο για όριο παρατραβήγματος, ο
κ. Γεωργίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτό ανέρχεται από 3,70%3,90% και σημείωσε ότι κάποιος μπορεί να εγκριθεί για
όριο παρατραβήγματος, στην περίπτωση που εμβάζει
τον μισθό του στον Οργανισμό, μέχρι τέσσερις μηνιαίους
μισθούς με ανώτατο όριο παρατραβήγματος τις €15.000,
ενώ χωρίς έμβασμα μισθού, το όριο παρατραβήγματος
ανέρχεται στις €4.000.

κα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,
τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα,
αυξημένα ήταν τα περιστατικά
απόλυσης εγκύων κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου σημείωσε, σε
χαιρετισμό της, ότι η μητρότητα
και η σεξουαλική παρενόχληση
είναι δύο θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα το Υπουργείο: «Η
προστασία της μητρότητας από
το στάδιο της εγκυμοσύνης, του
τοκετού και μετά, είναι θέμα πολύ
σημαντικό. Είναι καθήκον του
Υπουργείου να προστατεύσει τα
θέματα της μητρότητας και οποιαδήποτε θέματα αφορούν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
εργασίας» είπε η Υπουργός.
Πρόκειται, τόνισε, η κ. Αιμιλιανίδου για θέματα που απασχολούν
την κοινωνία και έχουν να κάνουν
με διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (ΕΙΦ) Λουΐζα Χριστουδουλίδου – Ζαννέττου,
σημείωσε ότι η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας
αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο,
κυρίως σε βάρος των γυναικών
εργαζομένων.
Ανέφερε, ωστόσο, ότι δεν προβαίνουν όλα τα θύματα σε καταγγελίες. «Δεν σημαίνει ότι όλες οι
γυναίκες – η πλειοψηφία των
θυμάτων είναι γυναίκες- θα
καταγγείλουν είτε στην Αστυνο-

εστιάσει τις δράσεις της για το
2018 με εκστρατεία για πρόληψη
και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Μελέτη της ΕΙΦ
-Διαπιστώσεις
Η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει υψηλές αποζημιώσεις, καθώς
και ότι οι υφιστάμενοι θεσμοί
υποβολής και διερεύνησης παραπόνων δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς. Παράλληλα διαπιστώνονται
διαφορές στο σκεπτικό των Δικαστηρίων (Επαρχιακό και Εργατικών Διαφορών). Την ίδια ώρα, η
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, αποδεικνύεται μια πολύ
σημαντική πρόνοια στον νόμο για
τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ένα άλλο συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγει η μελέτη της ΕΙΦ, είναι
ότι η δικαστική οδός είναι χρονοβόρα διαδικασία και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, αφού αδυνατίζει τις υποθέσεις.
Κρίνεται δε απαραίτητη η δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης
των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης (νομική, ψυχολογική,
συμβουλευτική κ.α).
Για το θέμα της προστασίας της
μητρότητας, η κυπριακή νομολογία διαπιστώνει ότι η λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας
λόγω της εγκυμοσύνης της, συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου.
Συνιστά άμεση διάκριση λόγω
φύλου τόσο η άρνηση πρόσληψης, λόγω εγκυμοσύνης, όσο και
η απόλυση λόγω εγκυμοσύνης.
Σύμφωνα με τη νομολογία, η

λικής παρενόχλησης που θα
εφαρμόζεται
στον
δημόσιο
τομέα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μέτρο πολύ σημαντικό».
Σημείωσε δε ότι Κώδικας θα
εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό
τομέα, με ενσωμάτωσή του στις
συλλογικές συμβάσεις, και θα
είναι ανάλογος με το μέγεθος
κάθε επιχείρησης.
Η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία
Στυλιανού-Λοττίδη ανέφερε ότι
το Γραφείο της έχει ετοιμάσει τον
Κώδικα για τη δημόσια υπηρεσία
και πλέον η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας καθίσταται ποινικό αλλά και πειθαρχικό αδίκημα, του οποίου θα επιλαμβάνεται πλέον η Επιτροπή
Δημόσιας Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την Επίτροπο, το
κείμενο του Κώδικα έχει σταλεί
για σχόλια στα Υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης, καθώς και
στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
Στον Ιδιωτικό τομέα, εξήγησε, η
κάθε επιχείρηση δημιουργεί το
δικό της Κώδικα και το Γραφείο
της Επιτρόπου μπορεί να παρέμβη σε περίπτωση παραπόνου για
σεξουαλική παρενόχληση.
Η γραμματέας του Τμήματος
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαΐα
ανέφερε ότι η ΣΕΚ σε συνεργασία
με την ΠΕΟ, και με τη σύμφωνη
γνώμη της ΟΕΒ, έχει ετοιμάσει τον
Κώδικα για τον ιδιωτικό τομέα
και η ενσωμάτωσή του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι
θέμα χρόνου.
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Πιστοί στον δρόμο που χάραξε η τιμημένη
γενιά της ΕΟΚΑ 1955 - ’59

ε ψυχική ανάταση και
εθνική περηφάνια γιορτάζουμε οι αδούλωτοι Έλληνες της Κύπρου την εθνική
επέτειο της 1ης Απριλίου
1955 που αποτελεί την κορυφαία στιγμή της σύγχρονης Κυπριακής
ιστορίας.

τραγουδώντας
στο
πεδίο της μάχης μετατρέποντας τον θάνατό
τους σε πηγή έμπνευσης, εμψύχωσης και
πατριωτισμού. Χαρακτηριστικοί οι στίχοι του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στο εγερτήριο σάλπισμα του:
Θα πάρω μιαν ανηφοριά/ θα πάρω
μονοπάτια/ να βρω τα σκαλοπάτια
/που παν στη λευτεριά/. Φοιτήσανε στο
σχολειό που δίδασκε μόνο την ιστορία
του Έθνους. Και αποφοίτησαν όλοι
τους αριστούχοι.

Φέρνουμε στις μνήμες μας όλους όσους
θυσιάστηκαν στον βωμό του επικού
αγώνα για Ελευθερία κι εθνική δικαίωση.
Στην πρώτη γραμμή του πυρός τα
αμούστακα παιδιά της εργατιάς και της
αγροτιάς χωρίς σύγχρονα όπλα αλλά με
πίστη στον αγώνα και τη ψυχή πυρακτωμένη με την ιερή λέξη Ελλάδα. Δεν
ξέρουν από πυρίτιδα. Τραυματίζονται
φτιάχνοντας τις αυτοσχέδιες βόμβες
τους. Κοιμούνται νύκτα στα βουνά σκάβοντας κρησφύγετα. Πολεμούν νυχθημερόν για την οικογένεια τους, την Κύπρο,
το Έθνος και την Ελλάδα, ερωτευμένοι
με την πανώρια λευτεριά.
Αντίπαλος: 40.000 εκπαιδευμένος
στρατός, ανάμεσα τους και οι «Κόκκινοι
Διάβολοι», αυτοί που διέλυσαν την
επανάσταση στην Κένυα. Ενισχυμένοι με
χιλιάδες αστυνομικούς και τους Τούρκους επικουρικούς. Με τα απεριόριστα
μέσα, τα σύγχρονα όπλα, τις οργανωμένες μυστικές και όχι υπηρεσίες τους,
τα ελικόπτερα και τα άρματα, τους ανιχνευτικούς σκύλους, ακόμα και τους
προδότες, σύγχρονους εφιάλτες.
Και όμως, αυτοί οι ονειροπόλοι Έλληνες, τολμούσαν. Αυτοί οι μικροί Βαγορήδες, οι αμούστακοι Καραολήδες αποτελούσαν τον ασυγκράτητο στρατό του
Διγενή. Τι κι αν δεν έβγαλαν σχολειό. Οι
περισσότεροι φοίτησαν μόνο στο δημοτικό. Μερικοί, δε, μόνο στις πρώτες
τάξεις. Έμαθαν όμως, τόσα γράμματα
όσα χρειάζονταν για να γράφουν την
λέξη Ελευθερία. Ήταν φτωχοί, γεωργοί,
βοσκοί, εργάτες, παιδιά του μόχθου και
του ποδαριού. Οικοδόμοι, ξυλουργοί.
Οι πλείστοι απ’ αυτούς μέλη της ΣΕΚ,
λάτρεις του τρίπτυχου Ελευθερία - Ισότης - Δικαιοσύνη.
Γνώριζαν όμως για την αρχαία Ελλάδα,
το Βυζάντιο, το ’21. Μέσα στα λιγοστά
πράγματα τους, κουβαλούσαν την Αγία
Γραφή, παντοτινή σύντροφό τους και
ένα βιβλίο με την ιστορία της κόρης για
την οποία θα θυσιάζονταν, την Ελλάδα.
Τι κι αν δεν έβγαλαν Στρατιωτικές Σχολές! Τι κι αν δεν πέρασαν από Κέντρα
Εκπαιδεύσεως! Τι κι αν δεν είχαν σύγχρονα όπλα! Σχολειό τους, το Ευαγγέλιο. Εκπαίδευσή τους, τα βουνά και τα
λαγκάδια. Όπλα τους, η πίστη στον
Θεό. Δύναμη τους, ο Σταυρός. Συντρο-

√ Και όμως, αυτοί οι ονειροπόλοι Έλληνες, τολμούσαν.
Αυτοί οι μικροί Βαγορήδες, οι αμούστακοι Καραολήδες
αποτελούσαν τον ασυγκράτητο στρατό του Διγενή
φιά τους, η γλυκιά Παναγιά.

Άξιοι γόνοι της ελληνορθόδοξης
φύτρας
Στους κόλπους της ΕΟΚΑ που είχε αναλάβει την ευθύνη, ανήκαν οι μάχιμες
ομάδες της Πολιτικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα (ΠΕΚΑ), η Άλκιμος
Νεολαία ΕΟΚΑ (ΑΝΕ) και η Ορθόδοξη
Χριστιανική Ένωση Νέων (ΟΧΕΝ).
Με αρχηγούς τον Εθνάρχη Μακάριο και
τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή
ξεκίνησαν ένα άνισο αγώνα για την
τιμή και την αξιοπρέπια για την Αυτοδιάθεση των Κυπρίων και την ένταξη
τους στις Μητρικές αγκάλες της αιωνίας Ελλάδος.
Δεν υπάρχουν λόγια με τα οποία κάποιος να μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο
εκείνου του αγώνα και των αγωνιστών
της θρυλικής ΕΟΚΑ. Ας αφήσουμε σήμερα για λίγο τη σκέψη να διασχίσει τις
σελίδες της χρυσής εκείνης εποχής και
ας σταθούμε απλώς εμείς λιτοί προσκυνητές της μεγάλης τους θυσίας. Ας
σκύψουμε νοερά και ας αναπολήσουμε
τους καθαγιασμένους χώρους της
θυσίας τους. Και πάλι, η ταπεινή, η
μικρή μας ζωή, θα αποδειχθεί πολύ
μικρή για να είναι επαρκής στην προσπάθειά μας για μια νοερή επίσκεψη σ’
αυτούς τους χώρους. Ας στρέψουμε
λοιπόν για λίγο σήμερα το βλέμμα και

ας αφήσουμε τη μνήμη να κυλήσει εκεί
που η μοίρα θέλησε να σμίξει τα άγια
κορμιά της Λευτεριάς, από τις τέσσερις
γωνιές της πατρώας γης: Τον Πενταδάκτυλο, τον Μαχαιρά, το Τρόοδος και την
Πάφο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Το βράδυ της 31ης Μαρτίου τα όνειρα
άρχισαν να παίρνουν σάρκα και οστά.
Το νησί δονείται από εκρήξεις βομβών.
Πρωτομάρτυρας ο Μόδεστος Παντελή.
Παράλληλα κυκλοφόρησε η προκήρυξη
του Διγενή: «Με την βοήθειαν τού Θεού,
με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με
την συμπαράστασιν ολοκλήρου τού
Ελληνισμού και με την βοήθειαν των
Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα
διά την αποτίναξιν τού Αγγλικού ζυγού,
με σύνθημα εκείνο το οποίον μάς κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην: ‘Η τάν ή επί τάς’».

Ο αγώνας του 1955-59 δεν πέτυχε τον
προαιώνιο πόθο, αλλά οδήγησε για
πρώτη φορά στην ιστορία μας στην
ίδρυση του Κυπριακού κράτους. Η
Κύπρος, έστω με τα βάρη που επωμίστηκε με τις Συνθήκες του ’60, ανέπνεε
πια αέρα ελευθερίας και πήρε θέση
μεταξύ των ελεύθερων κρατών του
κόσμου. Κερδίσαμε την ανεξαρτησία
μας, αλλά δεν αποκτήσαμε μόνιμες συνθήκες ειρήνης. Η Κυπριακή Δημοκρατία
και η ιδιότητα μας ως πλήρους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασπίδα και το δόρυ μας απέναντι στα όποια
εγχειρήματα επιβολής λύσης άλλης από
την απελευθέρωση των σκλαβωμένων
εδαφών μας και τον τερματισμό της
κατοχής. Όπλα η ενότητα, η ομοψυχία
και η ειλικρινής σχέση μας με την Ελλάδα, που αποτελεί τον μοναδικό ανιδιοτελή μας σύμμαχο.
Πιστοί στο νόημα της θυσίας των ηρών
της ΕΟΚΑ, υποσχόμαστε ότι δεν θα
υποστείλουμε τη σημαία και περήφανα
θα συνεχίσουμε τον ιερό αγώνα τους,
μέχρι την ευλογημένη εκείνη στιγμή της
Λευτεριάς.

Με αυτή την Ελληνικότατη ρήση μπήκαν

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι:
1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις διά την απελευθέρωσιν της
Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωή μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά
μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού
εκπληρωθή ο σκοπός του αγώνος.
3. Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της
Οργανώσεως και μόνον τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσον επί των
μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ διά να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν
το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά μόνον εις εκείνους δι’ ούς
έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του αγώνος και
θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτελείας ή κομματικού συμφέροντος.
7. Εάν παραβώ τον όρκον μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης τιμωρίας»
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΚ: ΩΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Θ

ετική παρουσιάζεται η οικονομική και
οργανωτική προοπτική που καταγράφεται για τη ΣΕΚ από την ανάκαμψη της
οικονομίας, όπως εκτιμάται από σχετικές
αναλύσεις που έγιναν από το Γενικό Συμβούλο, το οποίο συνήλθε την περασμένη
Πέμπτη σε τακτική συνεδρία.

(β) Επαρκών μισθών.
(γ) Επαγγελματικής κατοχύρωσης μέσω της
αναβάθμισης των επιπέδων εργασίας και
της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία.

Θετικές οι προοπτικές της ΣΕΚ
ρηματικότητα και το οικογενειακό εισόδημα.
Ως εκ τούτου καλείται ο υπουργός Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο, το σχεδιασμό
και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης
γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης προς
την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του Εθνικού εισοδήματος.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το γενικό συμβούλιο εξέφρασε σοβαρή
ανησυχία
και
αγωνιώδη
προβληματισμό για τη σοβαρή απορρύθμιση που υπάρχει στην αγορά εργασίας
και αποφάσισε τα ακόλουθα:
Θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον
αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε στα ύψη στη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης. Προς το σκοπό αυτό, επιβάλλεται
να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί όροι
απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, έτσι ώστε να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, που δεν καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις και οι οποίοι
είναι έρμαιο κερδοσκόπων εργοδοτών οι
οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις
απασχόλησης με πολύ χαμηλούς μισθούς.

Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται
μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί
η
δυνατότητα
εισαγωγής
πράσινης φορολογίας, μέσα από την
οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη
και
θα
φορολογούνται
ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΤ

Επίσης στo πλαίσιo της ρύθμισης της αγοράς εργασίας θα πρέπει να τερματισθεί το
φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών.

• Χαιρετίζει με ικανοποίηση την πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης των πολιτικών δυνάμεων στο Προεδρικό μέγαρο με
στόχο τη διαχείριση του προβλήματος που
δημιουργείται από τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια.

√ Απαιτείται η ενίσχυση

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε
σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
ΣΚΤ θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη:

των συλλογικών
διαπραγματεύσεων

(α) Η κατοχύρωση των συμφερόντων των
καταθετών / πελατών.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
• Παρά την καθοδική πορεία της ανεργίας,
θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων.
Καλείται η κυβέρνηση να εντατικοποιήσει
τις προσπάθειες για περιορισμό της ανεργίας και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να προχωρήσει στην υλοποίηση

κατάρτιση ανέργων σε συγκεκριμένες δεξιότητες που δημιουργούν δυνατότητες
επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την πολιτική παρέμβαση με
ενεργητικούς σκοπούς, και να ενισχυθούν
και εκσυγχρονιστούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
• Καλείται το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες
για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος

Επείγει η ρύθμιση της αγοράς εργασίας
• η φορολογική μεταρρύθμιση • η πάταξη της αδήλωτης εργασίας
• η σωστή διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Συνεργατισμό
• η έγκαιρη εφαρμογή του Γε.Σ.Υ
των αναπτυξιακών έργων του δημοσίου,
ώστε να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν σε
ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα
κατάρτισης της ΑνΑΔ, που στοχεύουν στην

που ξεκίνησε πρόσφατα για επαναξιολόγηση – εκσυγχρονισμό της στρατηγικής για
την απασχόληση ξένων εργατών στην
Κύπρο.
Βασική αρχή θα πρέπει να είναι η παρα-

Η ανάκαμψη της οικονομίας δημιουργεί τις
ικανές και δυνατές συνθήκες για αναβάθμιση του πλαισίου και των όρων εργοδότησης στη βάση:
(α) Ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας.

Η πρόσφατη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, η οποία κατατέθηκε από την
υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμβάλει
σημαντικά προς την άμβλυνση του
προβλήματος. Την ίδια στιγμή όμως,
επιβάλλεται η άμεση ψήφιση των κανονισμών που βρίσκονται ενώπιον της
Βουλής και αφορούν τη δημιουργία
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών,
η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, συμβάλλοντας
στην εξάλειψη κάθε μορφής παρανομίας που παρατηρείται στους χώρους
εργασίας.

• Καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει
κάθε πιθανή σκέψη και ενέργεια για αποκρατικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών ή/και διαφοροποίηση του θεσμικού
πλαισίου από δημόσιο σε ιδιωτικό δίκαιο,
καθώς αυτοί αποτελούν βασικό περιουσιακό στοιχείο του κράτους και συγκριτικό
πλεονέκτημα για την προώθηση και την
παραγωγή υπηρεσιών που έχουν σχέση
τόσο με την ευημερία όσο και με την ασφάλεια του κράτους.

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αγορά υπηρεσιών σε θέσεις εργασίας
που αντικαθιστούν μόνιμες και διαρκείς
ανάγκες απασχόλησης, μόνο προβλήματα
δημιουργεί στην αγορά εργασίας και είναι
επιζήμια για όλους τους εργαζομένους,
γιατί τους στερεί βασικά εργασιακά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα όπως, του
ανεργιακού επιδόματος, του δικαιώματος
της πληρωμής άδειας ανάπαυσης, τις εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και
γενικά όλων των εργασιακών δικαιωμάτων
και ωφελημάτων που απορρέουν από τις
Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες για τον κάθε μισθωτό εργαζόμενο
στην Κύπρο.

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να
τροφοδοτεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό
δημιουργώντας φτωχούς εργαζόμενους και επηρεάζοντας αρνητικά τα
δημόσια ταμεία όπως, το Τ.Κ.Α. ο
φόρος εισοδήματος κ.α.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η.Ο.

Δυστυχώς κάποιοι εργοδότες, ακόμη και το
ίδιο το κράτος, στην προσπάθεια τους να
μειώσουν το εργατικό κόστος και παράλληλα να μην δημιουργούν τις οποιεσδήποτε συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν την
αγορά υπηρεσιών και άλλες μορφές επισφαλούς απασχόλησης, για την κάλυψη
μόνιμων θέσεων εργασίας.
Χαιρετίζεται η έναρξη διαλόγου για τις
5,000 εκπαιδευτικούς των διαφόρων προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας που
εργοδοτούνται ως αυτοεργοδοτούμενοι και
ζητούμε όπως αποκατασταθεί άμεσα η εργασιακή στρέβλωση και αδικία των νέων
εκπαιδευτικών, αποκτώντας αξιοπρεπείς
όρους εργοδότησης στη βάση της μισθωτής απασχόλησης και δικαίωμα πρόσβασης στα κοινωνικά ταμεία.

χώρηση αδειών στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, μετά
την εξάντληση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από το ντόπιο εργατικό δυναμικό, στη βάση των συμφωνημένων
κριτηρίων, και διασφαλίζοντας ότι σε
καμία περίπτωση το ξένο εργατικό δυναμικό δεν θα χρησιμοποιείται ως φθηνή
απασχόληση, έτσι που να αποφεύγεται ο
αθέμιτος ανταγωνισμός και η περιθωριοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού.

ΓεΣΥ
• Απαιτεί από την κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις
διαδικασίες για την έγκαιρη αυτονόμηση των νοσοκομείων και την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων
για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)
χωρίς καμία παρέκκλιση. Παράλληλα μέχρι να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες
ανάγκες της κοινωνίας και να ενισχύσει τη στελέχωση
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για να μπορέσει να εφαρμόσει το τεράστιο έργο του ΓΕΣΥ.
• Εκφράζει για πολλοστή φορά την έντονη ανησυχία του για τη χαμηλή παραγωγικότητα
που υπάρχει στην Κύπρο, η οποία τον τελευταίο καιρό ακολουθεί και φθίνουσα πορεία,
όπως καταγράφεται και σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ).
Καλούνται τόσο η κυβέρνηση όσο και η εργοδοτική πλευρά, μέσα από διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές, να εκπονήσουν πολιτικές για
αύξησή της, δίνοντας έμφαση στον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος και
στη δια βίου μάθηση. Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονομίας και όσο δεν εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει σοβαρή διάβρωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η πολιτεία στο σύνολο της οφείλει να προχωρήσει σε αποφάσεις εκσυγχρονισμού
των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα τους, κατά τρόπο που να
βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα τους προς όφελος της
χώρας και του κοινωνικού συνόλου.

(δ) Ευκαιριών δια βίου μάθησης.
(ε) Υγιών εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο
της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
(στ) Λογικών ωρών εργασίας με ισορροπημένη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
(ζ) Συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και δικαιώματος σε συλλογική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
• Χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του
προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με
τις οποίες θα εφαρμοστεί πολιτική μείωσης φόρων ώστε να ενισχυθεί η επιχει-

(β) Η πλήρης διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
(γ) Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η
ΣΕΚ 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 ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και
καλεί το κράτος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Η βελτίωση της παραγωγικότητας θα πρέπει να βασίζεται στην προώθηση πολιτικών
κοινωνικής ενσωμάτωσης και οικονομικής βιωσιμότητας, με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για αμοιβαίο όφελος.

• Η ΣΕΚ αξιολογώντας τα αρνητικά δεδομένα που δημιουργούνται λόγω των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχει ετοιμάσει Κώδικα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
ανεπιθύμητων συμπεριφορών στους χώρους εργασίας. Τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τον πολιτισμό μας και διασαλεύουν τις αγαστές εργασιακές σχέσεις με
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Η παραγωγικότητα δεν θα πρέπει να διασυνδέεται με τη μείωση των μισθών ή την προώθηση επισφαλούς απασχόλησης, αλλά με τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης
και την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής πείρας από τους εργαζόμενους.

Πρόθεση του Κινήματος της ΣΕΚ είναι η ένταξη του Κώδικα στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων για την
υιοθέτηση και προώθηση του Κώδικα.

• Καταγγέλλει τη διαρκή προκλητικότητα
της Τουρκίας σε σχέση με τα όσα απαράδεκτα δημιουργεί σε βάρος της κυπριακής
ΑΟΖ και δηλώνει πως, αυτή η προκλητική
συμπεριφορά θα τύχει ορθού χειρισμού αν
επικρατήσει η μέγιστη ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο και αν υπάρξει η μέγιστη
δράση και συναντίληψη μεταξύ Αθηνών
και Λευκωσίας.
Κύπρος και Ελλάδα θα πρέπει με παρρησία
και αποφασιστικότητα να απαιτήσουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (σε όλα τα θεσμοθετημένα όργανα π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο κ.λ.π.), να
προστατεύσει την Ευρωπαϊκή γη και τις
Ευρωπαϊκές θάλασσες από την Τουρκική
επιθετικότητα είτε αυτή εκδηλώνεται στηΜεσόγειο είτε στο Αιγαίο.
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Η Κύπρος στην 61η θέση
για την ευτυχία στον κόσμο

Κύπρος βρίσκεται στην 61η θέση της Έκθεσης του 2018 για την
ευτυχία στον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ευτυχίας, που
τιμάται στις 20 Μαρτίου.
Σε γραπτή ανακοίνωση των Κέντρων Πρόληψης «Μεσόγειος» αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα για την Παγκόσμια Κατάσταση της Ευτυχίας σε όλες τις χώρες
του κόσμου, υπάρχουν και λεπτομερή στοιχεία για την Κύπρο.
Σημειώνεται ότι η Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας «καθιερώθηκε από τον
ΟΗΕ στις 28 Ιουνίου 2012 και από τότε τιμάται κάθε χρόνο στις 20
Μαρτίου. Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επισημαίνεται ότι «το κυνήγι της ευτυχίας είναι βασικός ανθρώπινος σκοπός», ενώ αναγνωρίζεται «η ανάγκη για πιο δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη, που θα καταπολεμήσει τη φτώχεια και θα συμβάλλει
στην ευτυχία και στην ευημερία όλων των εθνών».
Προστίθεται ότι «η Παγκόσμια Έρευνα και η Εκθεση για την ευτυχία
στον κόσμο πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση
Ευτυχίας δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2012 και τα κυριότερα κριτήρια για τον καθορισμό του όρου «ευτυχία» είναι το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν, οι χρονολογικές σειρές του υγιούς προσδόκιμου
ζωής, η κοινωνική υποστήριξη, η ελευθερία να κάνει κάποιος επιλογές ζωής, η γενναιοδωρία και οι αντιλήψεις για την ύπαρξη διαφθοράς».
Η Φινλανδία κατετάγη στην πρώτη θέση της έκθεσης του ΟΗΕ για
την Παγκόσμια Ευτυχία για το 2018, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία, η
Δανία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Αυστραλία. Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν τη 18η θέση
στον κατάλογο και ακολουθούν η Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.
Ακόμα «η Κύπρος παρουσιάζεται ως μία οντότητα στο τμήμα της
Εκθεσης που αφορά τη μείωση των ποσοστών ευτυχίας και κατατάσσεται στην 12η θέση, σε σύγκριση με την 16η θέση που κατείχε
πέρσι. Στον κατάλογο μείωσης των ποσοστών ευτυχίας στις πρώτες έντεκα θέσεις βρίσκονται η Βενεζουέλα, το Μαλάουι, η Συρία, η
Υεμένη, η Ουκρανία, το Τουρκμενιστάν, η Μποτσουάνα, η Μαδαγασκάρη, η Αλβανία, η Ρουάντα και το Μπουρούντι», ενώ μετά την
Κύπρο βρίσκονται «η Λιβερία, η Ινδία και το Αφγανιστάν. Η Ελλάδα
αναβαθμίστηκε από την 3η θέση που κατείχε πέρσι στην 23η θέση
το 2018».

Η Λεμεσός ανάμεσα στις 100 κορυφαίες
πόλεις του κόσμου

Α

νάμεσα στις
100 καλύτερες
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
πόλεις
παγκοσμίως για την ποιότητα ζωής της
βρίσκεται η Λεμεσός,
η
οποία
καταλαμβάνει την
87η θέση σύμφωνα με την ετήσια
κατάταξη
της
εταιρείας συμβούλων Mercer. Η
Αθήνα φιγουράρει
86η στον κατάλογο, μία μόλις θέση
πάνω απο την
Λεμεσό. Την πρώτη
θέση ως η πόλη
που προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ζωής
στον κόσμο διατηρεί η Βιέννη, ενώ η ιρακινή
πρωτεύουσα Βαγδάτη παραμένει η χειρότερη
πόλη στην ετήσια κατάταξη.
Η έρευνα της Mercer, που εξετάζει την ποιότητα ζωής σε 231 πόλεις, βοηθάει εταιρείες και
οργανισμούς να καθορίζουν τις αποζημιώσεις
και τα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας για
τους υπαλλήλους τους που προέρχονται από
άλλες χώρες. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η
πολιτική σταθερότητα, οι υπηρεσίες υγείας, η
εκπαίδευση, η εγκληματικότητα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η ψυχαγωγία.
Η Ευρώπη αριθμεί οκτώ από τις δέκα πιο
ευχάριστες πόλεις στον κόσμο: η Γερμανία και
η Ελβετία έχουν η καθεμία από τρεις πόλεις
στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Νέα Ζηλανδία, ο
Καναδάς και η Αυστραλία από μία.
Με πληθυσμό 1,8 εκατομμύριο κατοίκους η
Βιέννη βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης
για 9η συνεχή χρονιά, καθώς διαθέτει έντονη
πολιτιστική ζωή, ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα και λογικό
κόστος στέγασης.
Την Βιέννη ακολουθεί η ελβετική πόλη Ζυρίχη
και έπονται το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και
το Μόναχο της Γερμανίας που μοιράζονται την
τρίτη θέση.
Στην πέμπτη θέση είναι το Βανκούβερ του
Καναδά, το οποίο προσφέρει την καλύτερη
ποιότητα ζωής στη Βόρειο Αμερική. Η Σιγκαπούρη στην 25η θέση και το Μοντεβιδέο στην
77η κατέχουν τις πρώτες θέσεις στην Ασία και
την Λατινική Αμερική αντίστοιχα, ενώ η κορυφαία πόλη αφρικανικής χώρας είναι το Ντέρ-

μπαν της Νότιας Αφρικής στην 89η θέση.
Έναν χρόνο πριν από την έξοδο της Βρετανίας
από την ΕΕ η βρετανική πόλη που βρίσκεται
στην υψηλότερη θέση της κατάταξης, το Λονδίνο, έπεσε μια θέση, στην 41η.
«Πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη για
την ποιότητα ζωής τους και παραμένουν ελκυστικοί προορισμοί για πολυεθνικές και τους
υπαλλήλους τους», λέει η Κέιτ Φιτζπάτρικ της
Mercer.
Τα τελευταία 20 χρόνια το επίπεδο διαβίωσης
αυξήθηκε περισσότερο σε κάποιες πόλεις της
ανατολικής Ευρώπης όπως το Σαράγεβο, που
βρίσκεται στην 159η θέση και η Μπρατισλάβα
στην 80η.
«Ως αποτέλεσμα της ανόδου του επιπέδου διαβίωσης, της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας
και της διαθεσιμότητας ανθρώπων με υψηλές
δεξιότητες, πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν
ξεκινήσει να προσελκύουν πολυεθνικές επιχειρήσεις που ξεκινούν εκεί τη λειτουργία τους»,
τονίζει η Μαρτίν Φερλάν, η πρόεδρος της εταιρείας για την Ευρώπη και την περιοχή του
Ειρηνικού.
Η Βαγδάτη βρίσκεται στην τελευταία θέση της
κατάταξης την τελευταία δεκαετία καθώς μαίνεται η θρησκευτική βία από το 2003 που έγινε
η υπό τις ΗΠΑ στρατιωτική εισβολή.
Η πρωτεύουσα της Υεμένης, η Σαναά, η οποία
μαστίζεται από τις ένοπλες συγκρούσεις, βρίσκεται δύο θέσεις πιο πάνω από τη Βαγδάτη,
ενώ η συριακή πρωτεύουσα Δαμασκός, που
μετρά επτά χρόνια εμφυλίου, βρίσκεται έξι
θέσεις πάνω από την ιρακινή πρωτεύουσα.

Υλοποιείται το έργο για την καταπολέμηση
κοινωνικών στερεοτύπων λόγω φύλου

Μ

έσα από τις δράσεις του έργου
«Systemic Approaches for Equality of
Gender-SAFER» το οποίο στοχεύει στην
καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων λόγω φύλου στις παιδικές ηλικίες, θα δοθεί έμφαση στην παροχή
πληροφοριών σχετικά με την έμφυλη
βία (βία λόγω φύλου) και στη δημιουργία θετικών δεξιοτήτων, υγιών σχέσεων
και στην ενθάρρυνση κριτικής σκέψης.
Επίσης θα προωθηθούν τα θετικά
χαρακτηριστικά, στις αξίες (όπως,
σεβασμός, δικαιοσύνη), σε υγιείς
συμπεριφορές και θετικά πρότυπα.
Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην
Οικογένεια διευκρινίζεται ότι ομάδες
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στόχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί,
μαθητές, γονείς και όλα τα σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη.
Συντονιστής του έργου είναι ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της
Βίας στην Οικογένεια και εταίροι στο
έργο είναι η Συμβουλευτική εταιρεία
GrantXpert και το Institute of
Development, οι Οργανισμοί CESIE από
Ιταλία, Happsy από Ελλάδα, Vilnius
University από Λιθουανία, ICEP από
Ιρλανδία και YouAct από Ηνωμένο
Βασίλειο. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του
2018 και έχει διάρκεια 2 χρόνια.
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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
- 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:
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
- 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.
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ΚΥΠΡΟΣ: Γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα παιχνίδια

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
πρόσφατα την έκθεση για το 2017
σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα
προϊόντα (RAPEX). Όπως προκύπτει από
την έκθεση, η χρήση του συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές είναι όλο και μεγαλύτερη, με
αποτέλεσμα, το 2017, να διαβιβαστούν
μέσω του συστήματος 2.201 γνωστοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που
εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από
την ευρωπαϊκή αγορά.
Η Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των
Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Οι ευρωπαϊκοί
κανόνες για την προστασία των καταναλωτών εγγυώνται ότι μόνο ασφαλή
προϊόντα πωλούνται στην ΕΕ. Αν αυτό
δεν συμβαίνει, το σύστημα ταχείας προειδοποίησης υποστηρίζει τις αρμόδιες
Αρχές προκειμένου να αντιδράσουν γρήγορα και να απομακρύνουν τα προϊόντα
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
τραυματισμούς. Χάρη στο σύστημα αυτό,
διαφυλάσσουμε τα παιδιά μας και αποτρέπουμε θανατηφόρα ατυχήματα στους
δρόμους μας. Πρόκειται για ένα καλό
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
μπορούμε να επιβάλλουμε ουσιαστικά
τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές».
Οι 2.201 γνωστοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε 3.952 επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση των
προϊόντων από την αγορά. Αυτό δείχνει
ότι όλες οι εθνικές Αρχές παρακολούθησαν με προσοχή τις προειδοποιήσεις που
καταχωρίστηκαν στο σύστημα και έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να καταστήσουν την αγορά πιο ασφαλή για τους

καταναλωτές.
Ποια προϊόντα εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους; 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 κινδύνους, το 2017 ο κίνδυνος τραυματισμού ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28 %), ενώ στη δεύτερη θέση

• Έκθεση αποτελεσμάτων του
συστήματος RAPEX για το 2017

ήταν ο χημικός κίνδυνος (22 %).
Από που προέρχονται τα προϊόντα
αυτά; Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα 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
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να
συνεργάζεται στενά με τις κινεζικές
αρχές, συμμετέχοντας σε κοινές συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργει-

ες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής
προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).
Ποια ήταν η συμμετοχή της Κύπρου; Η
Κύπρος τη χρονιά που μας πέρασε, κατέλαβε την 5η ψηλότερη θέση του πίνακα
γνωστοποιήσεων, από τις 31 χώρες που
συμμετέχουν στο σύστημα. Συνολικά, η
Κύπρος γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα
προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το
6,2% των συνολικών γνωστοποιήσεων
στο σύστημα. Οι γνωστοποιήσεις αυτές,
αφορούσαν κυρίως παιχνίδια, παιδικά
ενδύματα και κοσμήματα. Τα πολύ καλά
αυτά αποτελέσματα, οφείλονται κυρίως
στην καλή οργάνωση και συντονισμό,
στην άψογη συνεργασία των Αρχών εποπτείας της αγοράς καθώς και στις
εμπειρίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία
χρόνια.
Τα επόμενα βήματα Το σύστημα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σημαντικό
εργαλείο για την επιβολή της νομοθεσίας
της ΕΕ για τους καταναλωτές από τις
αρμόδιες εθνικές Αρχές. Για να βελτιωθεί
περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει
τον Απρίλιο τη «Νέα Συμφωνία για τους
Καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων και τη βελτίωση της προστασίας
των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να εργάζεται για τον
περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, δίνοντας
τη δυνατότητα στις Αρχές και τις επιχειρήσεις να προστατεύουν καλύτερα τους
καταναλωτές από τα επικίνδυνα προϊόντα.
Περισσότερες Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
στα τηλέφωνα 22200930 και 22200925.

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

+ πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
+ πάνω στις συσκευασίες τους, ή
+ πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή
Επίσης τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν την τίμη πώλησης

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

Η μη αναγραφή της τιμής πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, σε περίπτωση
παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές
φυλάκισης ή και προστίμων
Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποβολή παραπόνων επικοινωνήστε με τη γραμμή 1429
που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτη
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ΕΕ: Δέσμη μέτρων για στροφή των πολιτών στα «καθαρά» αυτοκίνητα

Σ

τόχος να αυξηθεί το
ποσοστό των αυτοκινήτων που κινούνται με τα
νέα «πράσινα» οχήματα
Δέσμη μέτρων για τη στροφή των αυτοκινήτων στα
«καθαρά» αυτοκίνητα, τα
υβριδικά, με μειωμένες
εκπομπές ρύπων, ή τα
ακόμα πιο «καθαρά» ηλεκτρικά, λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δρομολογεί και σχέδιο δράσης για τις υποδομές που
θα πρέπει να υπάρξουν
προκειμένου να γίνει ομαλότερη η μετάβαση από τα συμβατικά στα νέα οχήματα. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί και πλάνο
για τις επενδύσεις που πρέπει να

γίνουν για να υπάρξει ομαλή
μετάβαση.
Στόχος αυτών των προτάσεων
είναι να αυξηθεί το ποσοστό των

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δρομολογεί και σχέδιο
δράσης για τις υποδομές
αυτοκινήτων που
κινούνται με τα νέα
«πράσινα» οχήματα, ενώ παράλληλα
να υπάρξει και
κλίμα
αποδοχής
των οδηγών για
αγορά των αυτοκινήτων.

σπάθειας που γίνεται για μεγάλη
μείωση των εκπομπών CO2 από
το 2030 για όλα τα επιβατικά και
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
Άλλωστε, από το 2020 στο πλάνο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
η αύξηση των σημείων ανεφοδιασμού σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,
καθώς και των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

το Δημαρχείο Τρικάλων
υπογράφηκε προγραμματική συμφωνία ανάμεσα
στον δήμο Τρικκαίων, τη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και
την e-trikala ΑΕ. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, ο
δήμος ετοιμάζει και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
γεωργίας ακριβείας (smartfarming) στο πλαίσιο του
«Σχεδίου Ασκληπιός» για τα φαρ-

Όλα αυτά εν όψει
της μεγάλης προ-

μακευτικά φυτά και τον πρωτογενή τομέα γενικότερα.
Πιο αναλυτικά, η υπογραφή της
προγραμματικής
συμφωνίας
αφορά στη σταδιακή μετατροπή
των Τρικάλων σε μία πρότυπη
πόλη 5G-Ready. Αυτό θα γίνει,
τονίστηκε, με την εκπόνηση μελέτης και την εφαρμογή πιλοτικού
έργου δωρεάν εγκατάστασης
πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη
των Τρικάλων. Οι λύσεις τις
οποίες θα προσφέρει στους πολίτες, ονομάζονται «Λύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» και
αφορούν σε έξυπνη στάθμευση,

Νερό καρύδας: Το νερό καρύδας είναι από τις
εξαιρετικέςτροφές για την επιδερμίδα, καθώς
είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, όπως θειαμίνη (Β1), ριβοφλαβίνη (Β2), νιασίνη (Β3), παντοθενικό οξύ
(Β5), φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, και μεταλλικά
στοιχεία (ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο,
φώσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και
σελήνιο).
Κεφίρ: Ενα φυσικό γαλακτοκομικό προϊόν με
πλούσια οφέλη και πολυάριθμες ευεργετικές
επιδράσεις στον οργανισμό μας. Το κεφίρ
είναι ένα φυσικό προβιοτικό προϊόν με υψηλή
θρεπτική αξία.

Μηλόξιδο: Εχει εξαιρετικές ιδιότητες για το
δέρμα, αφού ενισχύει τη λέμφο και καταπολεμά το πρήξιμο και τις σακούλες κάτω από τα
μάτια. Επίσης, συμβάλλει στη νεανική εμφάνιση
του δέρματος χάρη στα μεταλλικά στοιχεία και στα
ένζυμα με αποτοξινωτικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες.

Τα Τρίκαλα η πρώτη Ελληνική πόλη με 5G

Σ
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Οι περίεργες τροφές που
χαρίζουν όμορφο δέρμα
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έξυπνο φωτισμό, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συλλογή και
ανάλυση δεδομένων και τέλος,
λύσεις εξυπηρέτησης του πολίτη
και των επιχειρήσεων.
Οι εργασίες για να τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα του πιλοτικού έργου εκτιμάται ότι θα
διαρκέσουν, κατά προσέγγιση, 4
μήνες από την υπογραφή της
προγραμματικής συμφωνίας.
Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης

• Ο δήμος ετοιμάζει και
ολοκληρωμένο πρόγραμμα
«Γεωργίας Ακριβείας»
Παπαστεργίου, τόνισε πως «αν το
διαδίκτυο των αντικειμένων είναι
τα οχήματα για το μέλλον, η
τεχνολογία 5G είναι οι λεωφόροι
από τις οποίες θα περάσουν αυτά
τα οχήματα».

Koλλιτσίδα:
Ξέρουμε
την
έκφραση «μου
έχεις γίνει κολλιτσίδα»,
που
έχει…
μάλλον
αρνητική έννοια.
Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι η κολλιτσίδα είναι ένα
βότανο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τον
οργανισμό; Μεταξύ άλλων καλών, καταπολεμά τα
βακτήρια που ευθύνονται για την ακμή, βοηθά να
μειωθεί το πρήξιμο και αποτρέπει τις ουλές και τα
σημάδια από ακμή.
Σπόροι chia: Μοιάζουν με τον λιναρόσπορο και
οπτικά αλλά και στη σύνθεση. Περιέχουν πλούσια
ποσότητα Ω3 λιπαρών οξέων, τα οποία, μεταξύ
άλλων, κάνουν όμορφο το δέρμα και το διατηρούν
νεανικό.
Ζωμός από κόκαλα: Ακούγεται περίεργο; Και
όμως, είναι εξαιρετική πηγή κολλαγόνου, το οποίο
έχει τόσο ανάγκη η επιδερμίδα άνω των 40. Για την
ακρίβεια, ο ζωμός από κόκαλα ενεργοποιεί την
παραγωγή κολλαγόνου, με αποτέλεσμα το δέρμα να
γίνεται πιο ελαστικό, απαλό και ενυδατωμένο.

Ο γ.γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας,
από την πλευρά του, επισήμανε
ότι αυτή η τεχνολογία «αλλάζει
ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας
και βεβαίως τον τρόπο που επικοινωνούμε».

Σοβαρά … αστειάκια

Αλλάζει τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας ο Ερντογάν

Κ

αι ξαφνικά ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, αποφάσισε να αλλάξει τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας γιατί δεν του αρέσει η μουσική.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ο
εγγονός μου προχωρά στο σπίτι με τον βηματισμό
των Γενιτσάρων. Οι συνθέτες δεν μπορούν να κάνουν
μουσική όπως αυτή των Γενιτσάρων;».
Μεγάλες είναι ήδη οι αντιδράσεις από την πλευρά
της αντιπολίτευσης, καθώς ο τωρινός ύμνος υπάρχει ήδη 97 χρόνια.

κλείσει την περίοδο του κοσμικού κράτους στην
Τουρκία, γι' αυτό και τόσες αναφορές στη συνθήκη
της Λωζάννης, ενώ τώρα θέτει θέμα εθνικού ύμνου,
γεγονότα άρρηκτα συνδεδεμένα με το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την απαρχή του Κεμαλικού Κράτους.

Ο ψεύτης σκύλος
- Ασε, Τάκη, δε μπορώ άλλο. Θα το δώσω το
σκύλο!
- Γιατί βρε Μιχάλη; Εσένα σου αρέσουν τα σκυλιά.
- Μου αρέσουν, αλλά αυτός με έχει εκνευρίσει.
- Γιατί τι σου κάνει;
- Μου λέει ψέματα!
- Έλα, βρε. Μη με κοροϊδεύεις.

Ο Ερντογάν κάλεσε τους συνθέτες να παρουσιάσουν
εναλλακτικές συνθέσεις, καθώς θέλει το νόημα του
κειμένου να αποδοθεί από μια τέτοια μουσική σύνθεση, ώστε τα λόγια του εθνικού ύμνου να μεταφέρονται στη ψυχή του λαού, όπως δήλωσε.

- Αλήθεια σου λέω. Δε με πιστεύεις; Κάτσε να
το φωνάξω. Τζακ! Έλα εδώ. Για πες μου πώς
κάνουν οι γάτες;

Ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με αναλυτές, θέλει να

- Είδες;

- Γουφ, γουφ!
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Φροντίζεις το στόμα σου - Φροντίζεις την υγεία σου

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματική Υγείας στις 20η Μαρτίου, αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης που από την αρχαιότητα και με κύριο υποστηρικτή τον Ιπποκράτη, κατέχει εξέχουσα
θέση στην Ιατρική επιστήμη.
Ειδικά, η πρόληψη προς διατήρηση
της στοματικής μας υγείας, επιτυγχάνεται με 4 ουσιαστικά βήματα, που πρέπει να εμπεδώσει ο
καθένας από εμάς:

όπως είναι η καρδιά και να τα
προσβάλλουν, ενώ η έλλειψη
δοντιών και η κακή μάσηση αποτελούν σοβαρές αιτίες διαταραχών

1. Βουρτσίζω τα δόντια πρωίβράδυ.
2. Υιοθετώ υγιεινές διατροφικές
συνήθειες.
3. Επισκέπτομαι τον οδοντίατρο
δυο φορές τον χρόνο.
4. Αυτοεξετάζομαι τακτικά στο
στόμα μου.
Η τήρηση των τεσσάρων αυτών
βημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα
της συνολικής σωματικής και
ψυχικής μας υγείας, αν σκεφτεί
κανείς ότι πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη στοματική
κοιλότητα και ότι πολλές από
αυτές αποτελούν την πρώτη εκδήλωση μιας νόσου που έχει ήδη
προσβάλλει ή θα προσβάλλει άλλα
όργανα ή συστήματα του οργανισμού και ως εκ τούτου ο οδοντιατρικός έλεγχος οδηγεί σε έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση
Διάφορα μικρόβια του στόματος
μπορούν να μεταναστεύσουν μέσω
της κυκλοφορίας του αίματος, σε
άλλα απομακρυσμένα όργανα

φάλων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε παθολογικά αίτια, ενώ
οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών συσχετίζονται με τον πρόωρο
τοκετό και το χαμηλό βάρος του
νεογνού!
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό όσων
φέρουν οδοντοστοιχίες, θα τις
είχαν αποφύγει αν επισκέπτονταν δύο φορές το χρόνο τον
οδοντίατρο και το μεγαλύτερο
ποσοστό των τραυμάτων στη
στοματική κοιλότητα, που προέρχονται από την αθλητική
δραστηριότητα, θα είχαν αποφευχθεί αν είχε προβλεφθεί η
ανάγκη κατασκευής προστατευτικού νάρθηκα.
H προβληματική αισθητική
εικόνα του χαμόγελου αποτελεί

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

• Το στόμα μας είναι κομμάτι του σώματός μας και συνεπώς
η φροντίδα του, είναι κάτι παραπάνω από ένα όμορφο
χαμόγελο. Είναι Υγεία!»

της πέψης.
Την ίδια ώρα πολλοί που διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους, δεν
γνωρίζουν ότι ο βρυγμός και η
κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι
αιτιολογικοί παράγοντες για την
εμφάνιση ημικρανιών και πονοκε-

έναν από τους βασικότερους
λόγους ανασφάλειας, που ενισχύει
αντικοινωνικές συμπεριφορές (ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική
ηλικία), επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάθλιψη.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ιεράρχηση των υποχρεώσεών σου θα είναι απαραίτητη για να
μπορέσεις να ανταποκριθείς σε όλα
όσα πρέπει να κάνεις. Μην αφήσεις
το άγχος να σε κυριεύσει γιατί το
μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να
μην κάνεις τελικά τίποτα. Άλλωστε το
γεγονός ότι θέλεις να κάνεις τα πάντα
τέλεια δε σημαίνει ότι πρέπει να
‘‘τρελαίνεσαι’’ κιόλας.
Ταύρος: Θα έχεις έντονο εκνευρισμό
και θα προσπαθείς να επιλύσεις
πολλά θέματα, που κωλυσιεργούν.
Πρέπει να δώσεις προτεραιότητα στα
θέματα που αφορούν το παρελθόν.
Δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι ό,τι κι αν
γίνει. Οφείλεις να διατηρήσεις την
ψυχραιμία σου με κάθε τρόπο, αν
θέλεις να λύσεις τις προβληματικές
καταστάσεις όσο καλύτερα γίνεται.
Δίδυμοι: Η μέρα είναι πολύ θετική για
εσένα. H αισιοδοξία για κάποια
ζητήματα που έμεναν στάσιμα επανέρχεται και σου φτιάχνει τη διάθεση.
Το πρόγραμμά σου θα είναι γεμάτο
από εξελίξεις, που θα σου δώσουν
ικανοποίηση και επιβεβαίωση ότι οι
προσπάθειές σου αποδίδουν.
Καρκίνος: Δες τις καταστάσεις από
μία άλλη σκοπιά. Μήπως μερικά
πράγματα δεν τα βλέπεις όπως είναι,
αλλά η ευαισθησία σου σε παρασύρει
σε λάθος συμπεράσματα; Χρησιμοποίησε στο μέγιστο την κριτική σου
ικανότητα για να βγάλεις τα σωστά
συμπεράσματα για τους ανθρώπους
που συναναστρέφεσαι και για δεδομένα, που δεν είναι έτσι όπως φαίνονται.
Λέων: Θα μπορέσεις να δραστηριοποιηθείς σε χώρους, που μέχρι πρό-

τινος δεν σου επέτρεπε το περιβάλλον
σου. Οι προοπτικές για να βελτιώσεις
την ποιότητα της ζωής σου είναι
πολλές και η επιτυχής αποπεράτωση
των σχεδίων σου θεωρητικά είναι
δεδομένη. Αρκεί να κουνήσεις κι εσύ
λίγο το δαχτυλάκι σου…
Παρθένος: Φρόντισε να βάλεις νέα
θεμέλια, προκειμένου να υπερβείς τα
εμπόδια που μπορεί να έχεις από το
παρελθόν. Μην δώσεις βάση σε σχόλια που μπορεί να γίνουν και δεν
έχουν μεγάλη σημασία. Δες τις καταστάσεις ρεαλιστικά και μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό ή την
παρόρμηση σου.
Ζυγός: Μην κάνεις καμία βιαστική
κίνηση σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ, και
πρόσεξε μην πεις πράγματα που
μπορεί να σε εκθέσουν. Η περίοδος
προσφέρεται για να κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου και να διώξεις μακριά
σου άτομα και καταστάσεις, που
σταματούν την πορεία της ζωής σου.
Εμπιστεύσου μόνο τα πολύ δοκιμασμένα άτομα, για να πάρεις τη γνώμη
τους γι’ αυτά που σε απασχολούν.
Σκορπιός: Μέρα με πάρα πολλές
υποχρεώσεις και αρκετό άγχος είναι
αυτή για εσένα. Ενδέχεται να βγουν
στην επιφάνεια θέματα προβληματικά, που έχουν σχέση με την οικογένεια. Ωστόσο, θα έχεις πάρα πολλές
εναλλαγές και θετικές εξελίξεις.
Κατάλληλη στιγμή για να αναδιοργανώσεις πολλά από αυτά που μέχρι
τώρα σου έφερναν στασιμότητα και
σε εκνεύριζαν.
Τοξότης: Η έντονη διανοητική σου
δραστηριοποίηση καλό θα ήταν να
κατευθυνθεί σε κάτι πρακτικό και

αποδοτικό, και όχι σε αφηρημένες
έννοιες, όπως συνηθίζεις. Η μέρα
είναι καλή για να συζητήσεις με
άτομα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, αρκεί να μην αναφερθείς
σε προβλήματα του παρελθόντος.
Αιγόκερως: Μη βγεις από τον προγραμματισμό που έχεις για να πετύχεις τους στόχους σου, ό,τι κι αν
προκύψει. Δικά σου άτομα θα ζητήσουν πολλά από σένα, γι’ αυτό πρέπει να διαχωρίσεις μερικές καταστάσεις. Οι εξελίξεις που θα έχεις θα
είναι θετικές, ειδικά σε θέματα που
περιμένεις εδώ και πολύ καιρό. Η
ημέρα προσφέρεται για ξεκαθαρίσματα, που αφορούν παρεξηγήσεις
που έχουν γίνει με φιλικά σου άτομα.
Υδροχόος: Φρόντισε να μην βγεις
καθόλου από το πρόγραμμά σου,
γιατί μερικά προβλήματα που θα
προκύψουν, θα σε δυσκολέψουν και
ίσως ξεφύγεις από τον έλεγχο των
συναισθημάτων σου. Η ημέρα θα
είναι αρκετά καλή για θέματα που
θέλεις να τακτοποιήσεις και καταστάσεις που θέλεις να ξεκαθαρίσεις.
Πρέπει όμως να έχεις υπομονή σε
μερικά πράγματα και μην τα θέλεις
όλα εδώ και τώρα.
Ιχθείς: Ημέρα που θα απαιτήσεις
ξεκάθαρες λύσεις στα προβλήματα
σου και στις καταστάσεις που σε
αγχώνουν θα είναι αυτή τη Τετάρτη
για εσένα, αγαπητέ Ιχθύ. Μπορείς να
πετύχεις αυτά που θες, αρκεί να είσαι
δίκαιος και ειλικρινής. Η μέρα ευνοεί
οριστικές αποφάσεις, αρκεί αυτές να
παίρνονται κατόπιν ώριμης σκέψης.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σουβλάκι μελιτζάνας με ταχίνη
Υλικά: 100 γρ. ταχίνι
200 γρ. γάλα καρύδας
2 κ.σ. σόγια σως
χυμός από 1 λάιμ
1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
2 κ.γ. σησαμέλαιο
2 μελιτζάνες, ξυλάκια για σουβλάκια
Για το σερβίρισμα
1/4 ματσάκι κόλιναδρο, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση: Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά εκτός από
τις μελιτζάνες και τα ξυλάκια και τα ανακατεύουμε με ένα
κουτάλι. Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις μελιτζάνες και
με ένα κοφτερό μαχαίρι τις κόβουμε σε 4 ίδια κομμάτια
κατά μήκος. (τις κόβουμε στη μέση κατά μήκος και στη
συνέχεια σε κάθετες φέτες πάχους 1 εκ.). Τις αφήνουμε για
30 λεπτά να μαριναριστούν στο μπολ με τα υπόλοιπα
υλικά και παράλληλα μουλιάζουμε τα ξυλάκια σε άφθονο
νερό. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 230οC στο γκριλ.
Καρφώνουμε τα κομμάτια της μελιτζάνας στα ξυλάκια και
τα αλείφουμε με τη μαρινάδα που τα είχαμε στο μπολ.
Ψήνουμε για 7-9 λεπτά. Αναποδογυρίζουμε τα ξυλάκια και
αλείφουμε πάλι με ένα πινέλο τη μαρινάδα στις μελιτζάνες. Ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά. Αφαιρούμε από τον φούρνο και σερβίρουμε με ψιλοκομμένο κόλιανδρο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Αστυνομία Κύπρου:

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Προσδέστε τα παιδιά
σας με ασφάλεια
στο αυτοκίνητο

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

Α

νακοίνωση της Αστυνομίας
Κύπρου, για την ασφαλή πρόσδεση παιδιών στο αυτοκίνητο, προτρέπει τους γονείς όταν ταξιδεύουν
με βρέφη και παιδιά στο αυτοκίνητο
να ακολουθούν τις πιο κάτω συμβουλές:
• Όλα τα παιδιά πρέπει να κάθονται
στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, που είναι και η πιο ασφαλής
θέση και να είναι προσδεδεμένα με
ζώνη ασφαλείας.
• Το παιδί ή/και βρέφος να τοποθετείται στο κατάλληλο παιδικό κάθισμα που εφαρμόζεται σύμφωνα με
τις οδηγίες στο πίσω μέρος του
αυτοκινήτου. Πρέπει να εφαρμόζεται
ξεχωριστό κάθισμα για κάθε παιδί
και βρέφος.
• Είναι προτιμότερο όπως μαζί με τα
παιδιά στο πίσω κάθισμα να κάθεται και ένας ενήλικας και σε καμία
περίπτωση παιδιά να αφήνονται
στο αυτοκίνητο χωρίς επιτήρηση.
• Οι κλειδαριές ασφαλείας για τα
παιδιά πρέπει πάντα να είναι ενεργοποιημένες.
Η χειρότερη θέση για να ταξιδεύει
ένα παιδί είναι στη θέση του συνοδηγού ή την αγκαλιά του, αφού σε
περίπτωση σύγκρουσης μπορεί να
εκσφενδονιστεί έξω από το αυτοκίνητο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Συλλυπητήρια
Το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 τελέστηκε από
τον ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στον
Στρόβολο η κηδεία της Μαρίας Φωτιάδου,
συζύγου του Κύπριου επιχειρηματία,
Φώτη Φωτιάδη.
Η ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τους οικείους της αείμνηστης
Μαρίας Φωτιάδου η οποία διακρίνετο για τη
φιλανθρωπική της δράση.
Στεφάνι εκ μέρους της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ κατέθεσε ο
οργανωτικός γραμματέας Φάνος Θεοφάνους.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Ανδρείος ο περί τον καλόν θάνατον αδεής.
Ανδρείος είναι αυτός που δεν
φοβάται τον τιμημένο θάνατο

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α.Ε.Τραχωνίου - F.C International
0-1
Θ.Ο.Ι. Πύργου - ΛΕΝΑΣ
0-2
Με τα αποτελέσματα αυτά η ομάδα F.C. International στέφθηκε Πρωταθλήτρια ΠΑΑΟΚ, Δευτεραθλήτρια η ομάδα Α.Ε.
Τραχωνίου και Τριταθλήτρια η ομάδα του ΛΕΝΑ Λεμεσού,
όπου και οι τρείς ομάδες θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα
Ένταξης της ΣΤΟΚ.
Για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου θα γίνουν οι πιο κάτω
δύο αγώνες.
Α & Ν . ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ Κολοσσίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουταγιάκας
στο γήπεδο Γερμασόγειας και Α.Ε. Τραχωνίου με την ομάδα
του Π&Σ Ζακακίου στο γήπεδο Ερήμης.
Και οι δύο αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 31.3.2918 και ώραν
3.00 μ.μ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΟΠΛ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα αποτελέσματα της Προημιτελικής Φάσης του

Τα αποτελέσματα των δυο τελευταίων αγωνιστικών του
Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος (PLAY OFF) έχουν ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
1-2
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-1
Με τα πιο πάνω αποτελέσματα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
αναδεικνύεται:
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Την ερχόμενη Κυριακή 1/4/18 η ώρα 3.30΄ θα διεξαχθεί ο
αγώνας του
ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΟ) μεταξύ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη
Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της εταιρείας Carlsberg, έχουν ως εξής:
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔ. Αγ. Τριμιθιάς ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας

8-0

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ - ΠΑΟ Κάτω Μονής

5-1

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων

0-3

ΛΕΝΑΣ Χανδριών - ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

1-4
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου

Άψογη συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές
για διερεύνηση του σκάνδάλου «Κοριόπολις»

Μ

ε τίτλο «Το Ελληνικό Εφετείο καταδικάζει σε
ποινές φυλάκισης για συμμετοχή σε στημένους αγώνες», η επίσημη ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου [UEFA]
εγκωμιάζει την άψογη συνεργασία με τις Ελληνικές
αρχές για εξυγίανση του ποδοσφαίρου στην
Ελλάδα.
«Η UEFA χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του
Εφετείου της Ελλάδας να εκδώσει ποινές φυλάκισης σε πολλά άτομα που εμπλέκονται σε στημένα
παιχνίδια στην Ελλάδα το 2011, με ποινές που
κυμαίνονται από 30 μήνες έως δέκα χρόνια φυλάκισης. Οι Ελληνικές δικαστικές αρχές, άρχισαν
έρευνα μετά την υποβολή από την UEFA καταλόγου
41 ύποπτων εγχώριων αγώνων στην Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου», αναφέρεται.
«Τέτοιοι αγώνες εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος ανίχνευσης απάτης της UEFA (BFDS), το
οποίο, σε στενή συνεργασία με την ελβετική εταιρεία Sportradar, παρακολουθεί και αναλύει δραστηριότητες στοιχημάτων σε περίπου 32.000
αγώνες στην Ευρώπη κάθε χρόνο, τόσο σε διοργανώσεις της UEFA όσο και σε εθνικά πρωταθλήματα», συνεχίζει η UEFA.
Στη συνέχεια, η αναφορά έχει να κάνει στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με τις ελλη-

• Σε πρώτο πλάνο
τα στημένα παιχνίδια
Σύμφωνα με την τελική ετυμηγορία για την υπόθεση Koriopolis του 2011, Αχιλλέας Μπέος, Γιάννης
Κομπότης, Γιώργος Τσακογιάνης, Γιώργος
Μποροβήλος και Δημήτρης Μπάκος, κρίνονται
οριστικά ένοχοι. Ομόφωνα όλοι οι κατηγορούμενοι
κρίθηκαν αθώοι για τα κακουργήματα της απάτης
και της εγκληματικής οργάνωσης ενώ κρίθηκαν
ένοχοι για επιμέρους πράξεις που αφορούν σε
ήσσονος ποινικής απαξίας αδικήματα. Ο πρώην
πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέας Μπέος
κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της δωροδοκίαςδωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος δύο
αγώνων. Επίσης, ο Γιώργος Τσακογιάννης κρίθηκε
ένοχος για απόπειρα εκβίασης κατ´εξακολούθηση, δωροδοκία-δωροληψία για τέσσερις αγώνες,
διεξαγωγή και συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα,
ξέπλυμα και οπλοκατοχή.
Ένοχοι επίσης για επιμέρους πράξεις κρίθηκαν οι
Γιάννης Κομπότης, Αβράαμ Παπαδόπουλος,
Γιώργος Μποροβήλος και Δημήτρης Μπάκος.

ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ
Ένοχοι κρίθηκαν οι: Αχιλλέας Μπέος: για δωροδοκία-δωροληψία, για αλλοίωση αποτελέσματος
αγώνα στα παιχνίδια Αστέρας-Ολυμπιακός Βόλου
(12/3/2011), Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου
(27/2/2011) και συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα
κατ’ εξακολούθηση.
Γιώργος Τσακογιάννης: για διεξαγωγή παράνομου
στοιχήματος κατ’ εξακολούθηση, για συμμετοχή σε
παράνομο στοίχημα, για νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα), για
δωροδοκία - δωροληψία κατά συρροή, για παράνομη οπλοκατοχή και για απόπειρα εκβίασης.

νικές αρχές: «Κατά την έναρξη της έρευνας, η UEFA
συνεργάστηκε με τον Έλληνα εισαγγελέα σε αυτή
την περίπτωση και αποδεικνύεται ότι η αμφίδρομη συνεργασία με τις κρατικές αρχές για την ανίχνευση και δίωξη εγκληματικής συμπεριφοράς
είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των στημένων αγώνων». Και καταλήγει: «Εκτός από την
άμεση συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις και
τους εισαγγελείς, η UEFA συνεργάζεται επίσης με
την ευρωπαϊκή υπηρεσία επιβολής του νόμου
EUROPOL, καθώς και με άλλες εθνικές αρχές, έτσι
ώστε να προκύψουν ποινικές κατηγορίες ενώπιον
του νόμου, επιτρέποντας στην UEFA να προάγει
πειθαρχικές υποθέσεις με πολύ πιο γρήγορο και
αποτελεσματικό τρόπο».

Ένοχοι οι κύριοι πρωταγωνιστές
του σκανδάλου ΚΟΡΙΟΠΟΛΙΣ
Τα τελευταία θλιβερά γεγονότα στην Τούμπα με
την είσοδο του ένοπλου προέδρου του ΠΑΟΚ Ιβάν
Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο στον διακοπέντα
αγώνα με την ΑΕΚ μας θυμίζουν ότι η σκοτεινή
εικόνα του Ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ακόμη
παρούσα. Πρόσφατα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στην Αθήνα επέβαλε ποινές στους ένοχους για την υπόθεση των στημένων αγώνων του
2011. Aνάμεσά τους βρίσκονται οι Αχιλλέας
Μπέος, Γιάννης Κομπότης, Γιώργος Τσακογιάννης,
Γιώργος Μποροβήλος και Δημήτρης Μπάκος.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε
τις αποφάσεις του για το σκάνδαλο των στημένων
αγώνων, με τους κύριους πρωταγωνιστές να κρίνονται ένοχοι.
Το δια ταύτα, πάντως, της απόφασης είναι πως
δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο, για την υπόθεση των αποκαλούμενων
στημένων αγώνων που έγινε γνωστή ως
Koriopolis.

Γιάννης Κομπότης για δωροδοκία με σκοπό την
αλλοίωση
αποτελέσματος
στον
αγώνα
Ηλιούπολης-Λεβαδειακός 2-4 (2010-11)
Γιώργος Μποροβήλος-Δημήτρης Μπάκος: για
δωροδοκία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος στους αγώνες Πανσερααϊκός-Αστέρας,
Καβάλα - Αστέρας, Αστέρας - Ολυμπιακός Βόλου.
Αβραάμ Παπαδόπουλος: για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατ’ εξακολούθηση.
Κώστας Μενδρινός: για συμμετοχή σε παράνομο
στοίχημα κατ’ εξακολούθηση.
Νίκος Παντέλης: για δωροδοκία - δωροληψία
στους αγώνες Εθνικός Αστέρας - Ηλιούπολη και
Ηλιούπολη - Εθνικός για συμμετοχή σε παράνομοι
στοίχημα και για νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες.
Άγγελος Τραυλός: για συμμετοχή σε παράνομο
στοίχημα κατ’ εξακολούθηση.
Γιάννης Παπαδόπουλος: για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατ’ εξακολούθηση.
Μιχάλης Νικολόπουλος: για δωροδοκία - δωροληψία στους αγώνες Ηλιούπολη - Λεβαδειακός,
Ηλιούπολη - Εθνικός και συμμετοχή σε παράνομο
στοίχημα.

ΟΙ ΑΘΩΟΙ
Αθωώθηκαν οι: Μιχάλης Κουντούρης, για την
κατηγορία της παράβασης του αθλητικού νόμου.
Ηρακλή Νύκταρης, Αλέκος Βοσνιάδης
Νίκος Πηρούνιας, Μίνα Μουστάκα.
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Αρνητική πρωτιά για το Κυπριακό
ποδόσφαιρο
• To πιο γερασμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης!

Τ

ο Κυπριακό πρωτάθλημα, με μέσο όρο 27,48 χρόνια, ήταν
το γηραιότερο από τα 31 κορυφαία πρωταθλήματα της
Ευρώπης για την περίοδο 2009-2017, σύμφωνα με την 32η
έκθεση του CIES
(Διεθνές
Κέντρο
Α θ λ η τ ι κ ώ ν • Μέσος όρος ηλικίας ποδοσφαιριστών τα 27,48 χρόνια
Σπουδών), που βρίσκεται στην Ελβετία
• ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ φιγουράρουν
και δημιουργήθηκε το
στον κατάλογο με τις πέντε πιό
1995 ως κοινοπραγερασμένες ομάδες της Ευρώπης
ξία της Ευρωπαικής
• Επισημάνσεις μελέτης για το
Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας [FIFA]
Ευρωπαικό ποδόσφαιρο που
με το Πανεπιστήμιο
καλύπτει την περίοδο 2009-17
του Νοσατέλ.
Πρόκειται για μία
δημογραφική ανάλυση
των ομάδων, στην
οποία μελετάται η
ηλικιακή δομή των
συλλόγων. Η μελέτη
καλύπτει μια περίοδο
εννέα ετών, από το
2009 μέχρι το 2017
και για να συμπεριληφθεί στην ανάλυση
ένας παίκτης, έπρεπε
να συμμετέχει την 1η
Οκτωβρίου 2017 στην
πρώτη ομάδα των
συλλόγων, που συμμετείχαν στην έρευνα.
Επιπλέον, θα έπρεπε
να έχει ήδη παίξει σε
εγχώρια
παιχνίδια
πρωταθλήματος κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Το κυπριακό πρωτάθλημά είναι το πιο
γερασμένο
στην
Ευρώπη, με μέσο όρο
27,48 χρόνια, μπροστά από τη 2η Ιταλία
(27,13) και την 3η
Τουρκία (26,97), ενώ η
Αγγλία είναι 4η (26,79)
και η Ελλάδα 5η
(26,72).
Η μέση ηλικία των παικτών για τα 31 πρώτα πρωταθλήματα
και για τα εννέα έτη που αναλύθηκαν είναι 25,9 έτη.
Δύο Κυπριακές ομάδες με τη μία να παρουσιάζεται δύο φορές
βρίσκονται στον κατάλογο με τις πέντε πιο γερασμένες ομάδες
αυτών των εννέα χρόνων. Πρόκειται για την ΑΕΚ Λάρνακας του
2016, που κατέχει τη 2η θέση του καταλόγου (30,44), τον
ΑΠΟΕΛ του 2012, που κατέχει την 4η θέση (30,38) και την ΑΕΚ
Λάρνακας του 2017, που κατέχει την 5η θέση (30,29).
Μία ομάδα του Κυπριακού πρωταθλήματος βρίσκεται στον
κατάλογο των ομάδων με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από
το 2009. Πρόκειται για την Αλκή του 2013, που με μέσο όρο
21,18 κατέχει τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη σερβική Ραντ
επίσης του 2013 (21,01). Η νεαρότερη του 2017 ήταν η ουκρανική Σταλ (21,24).
Ο ΑΠΟΕΛ του 2012, πέραν του ότι ήταν η τέταρτη ομάδα με τον
μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στην Ευρώπη τα τελευταία εννέα
χρόνια (με 30,38), ήταν και ο γηραιότερος πρωταθλητής.
Δεύτερη μεγαλύτερη ηλικιακά πρωταθλήτρια ήταν η ιταλική
Μίλαν του 2010 (29,20) και τρίτη η Ίντερ του 2009 (28,92).
Στην κατάταξη των χωρών με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας
των πρωταθλητριών ομάδων τους τα τελευταία εννέα χρόνια,
η Κύπρος κατέχει επίσης την τελευταία θέση, καθώς οι εννέα
πρωταθλήτριες ομάδες της είχαν μέσο όρο ηλικίας 28,81 χρόνια, με δεύτερη την Ιταλία (28,51) και τρίτη Τουρκία (27,15).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ετοιμάστηκε από το υπουργείο Εργασίας

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
εργοδότησης ανέργων

Τ

ο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (Ε.Σ.Σ.) που
συνήλθε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 υπό την προεδρία της αρμοδίου υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου
ασχολήθηκε με συγκεκριμένα θέματα που αφορούν
την ανεργία, την ασφάλεια και την υγεία στους
χώρους εργασίας και την έλλειψη προσωπικού στην
τουριστική βιομηχανία, σε συνδυασμό με την προοπτική εργοδότησης ανέργων.
Ανάμεσα σ’ άλλα, η υπουργός ενημέρωσε τα μέλη
του Ε.Σ.Σ. για τα
√ Ενημερώθηκε το Εργατικό εξής:
• Ολοκληρώθηκε
Συμβουλευτικό Σώμα
πρόσφατα η ηλεπου εκφράζει σοβαρές
κτρονική πλατφόρανησυχίες για την αύξηση
μα για ανέργους, η
των εργατικών ατυχημάτων οποία θα δίδει τη
δυνατότητα
σε
εργοδότες που θα κατέχουν ειδικό κωδικό να εισέρχονται στην πλατφόρμα για να βρίσκουν άτομα διαθέσιμα για εργασία. Πρόκειται για ακόμα ένα μέτρο
που θα βοηθήσει στον περιορισμό της ανεργίας.
• Ετοιμάζεται από το υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοσχέδιο που θα
καθορίζει ποιος είναι άνεργος και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα υποβοηθούν
την επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Ως τώρα
δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και τα πάντα λειτουργούν
στη βάση οδηγιών και εγκυκλίων που δεν έχουν καμμιά νομική υπόσταση. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο
αναμένεται ότι θα υπάρχει ολοκληρωμένη θετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
• Υπάρχει αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, που
όπως δηλώθηκε από τεχνοκρατικής πλευράς, οφείλεται κυρίως σε εργοδότες που δεν εφαμόζουν τις
υπάρχουσες νομοθεσίες είτε που παρουσιάζουν
κάποια χαλάρωση και ασυνέπεια στην εφαρμογή
τους.
Το Ε.Σ.Σ. θα ασχοληθεί εκ νέου με το θέμα ενώ οι κοινωνικοί εταίροι θα υποβάλουν στο υπουργείο εισηγήσεις για περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων
και των βιομηχανικών ασθενειών.
• Στην τοριστική βιομηχανία υποστηρίζεται από
πλευράς εργοδοτών πως υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Το θέμα συζητήθηκε στο υπουργείο ανάμεσα
στους κοινωνικούς εταίρους του τομέα με την
υπουργό Εργασίας η οποία μελετά την προοπτική
εργοδότησης ανέργων εκεί όπου τεκμηριώνονται οι
ανάγκες, στη βάση των όσων προνοούνται στις Σ.Σ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τ

η διαβεβαίωση ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων στη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,
[ΣΚΤ] θα διασφαλισθούν πλήρως
μέσα από τη διαδικασία εξεύρεσης
επενδυτή έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε
προχθεσινή συνάντηση του με τις
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ.
Κατά τη συνάντηση όπου συζητήθηκε το αύριο του Συνεργατισμού,
οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις εξέφρασαν την καταρχήν ικανοποίηση τους για τις κυβερνητικές εξηγήσεις που αφορούν το
μέλλον των εργαζομένων τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα κατοχύρωσης και των καταθετών.
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε με
έμφαση ότι «κορυφαία προτεραιότητα είναι η απόλυτη διασφάλιση
των εργαζομένων».
Μετά τη συνάντηση, ο γενικός

• Κάλεσμα του γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσα προς
το προσωπικό της ΣΚΤ για ενεργό στήριξη της συνδικαλιστικής
προσπάθειας που αποσκοπεί σε θετική συμφωνία, στο πλαίσιο
της διαπραγμάτευσης με τον υποψήφιο επενδυτή
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας δήλωσε στα ηλεκτρονικά
μέσα ενημέρωσης ότι «ο υπουργός
οικονομικών τους διαβεβαίωσε ότι
το σύνολο των εργαζομένων θα
είναι πλήρως κατοχυρωμένο μέσα
από τη διαδικασία εξεύρεσης
επενδυτή, γεγονός που μας αφήνει
ικανοποιημένους. Από κει και πέρα
θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και
η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή
στον Συνεργατισμό θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους με τρόπο που θα
κατοχυρώνει απόλυτα την ομαλοποίηση του χρηματοπιστωτικού
μας συστήματος, με τρόπο που να
μη δημιουργούνται οι οποιεσδήποτε άλλες στρεβλώσεις. »

Σε δήλωση του στην «Εργατική
Φωνή» ο κ. Μάτσας κάλεσε τους
εργαζόμενους της ΣΚΤ, να σταθούν
ενεργά δίπλα στο υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα ενισχύοντας την
προσπάθεια προστασίας των
εργατικών δικαιωμάτων αλλά και
των καταθετών. Οι τεκμηριωμένες
θέσεις των τριών οργανώσεων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες χειρίζονται από κοινού με τη δέουσα
υπευθυνότητα και σοβαρότητα το
μέγα θέμα του Συνεργατισμού
αποτελούν εχέγγυο για κατάληξη
σε συμφωνία που θα διαφυλάσσει
τα εργατικά δικαιώματα και θα
θωρακίζει τα κοινωνικά συμφέροντα και τους καταθέτες της ΣΚΤ.

O απανταχού Ελληνισμός τίμησε με λαμπρότητα
την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Ο

όπου γής Ελληνισμός τίμησε με
μεγαλοπρέπεια την Εθνική
Παλιγγενεσία. Στην Κύπρο, επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία. Της δοξολογίας χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Παρέστησαν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο πρεσβευτής της
Ελλάδας στην Κύπρο, Ηλίας Φωτόπουλος.

√ Τα νειάτα της ΣΕΚ
παραμένουν πιστά στα ιδεώδη
των αγώνων του έθνους
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος
είπε ότι εκατόν τριάντα τέσσερα
χρόνια μετά από το έπος του 1821,
επαναλαμβάνεται το ίδιο ιστορικό
εγχείρημα, με τη νέα Κυπριακή
γενιά να γράφει τη δική της εποποιία εμπνευσμένη βεβαίως από

τον ηρωισμό των προγόνων της.
Στο μήνυμα του, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης υπογράμμισε ότι η κινητήριος δύναμη
του αδούλωτου φρονήματος των
Ελλήνων, του πατριωτισμού και
των υψηλών ιδανικών δεν ήταν
άλλη από την παιδεία. Τόνισε ότι η
παιδεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός ενώνουν διαχρονικά τους

απανταχού Έλληνες, εμφυσώντας
κοινά ιδανικά και αξίες. Σήμερα
κατέληξε, καλούμαστε να αντλήσουμε μηνύματα από το ήθος, την
αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα των αγωνιστών της ελευθερίας.
Η ΣΕΚ συμμετείχε στην επίσημη
παρέλαση με ευρεία αντιπροσωπεία (φωτο).

Οι εργαζόμενοι στην ΕΜΕΛ «άνοιξαν» παράθυρο διαλόγου

Ο

ι εργαζόμενοι της Εταιρείας
Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού, αν και επέστρεψαν στις εργασίες τους αφήνουν ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των
απεργιακών τους κινητοποιήσεων.

Σε ανακοίνωση των συντεχνιών
ΣΕΚ και ΠΕΟ, κατά τη γενική
συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΠΕΟ, στη
Λεμεσό, την περασμένη εβδομάδα, αποφασίστηκε σε μυστική
ψηφοφορία, η κλιμάκωση των
μέτρων τους, όχι όμως άμεσα,
"ανοίγοντας εκ νέου ένα παράθυρο διαλόγου με σκοπό την ορι-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

στική ρύθμιση της διαφοράς.
Οι εργαζόμενοι τονίζουν για
ακόμη μια φορά ότι δεν διεκδικούν αυξήσεις, αλλά αποκατάσταση των παραχωρήσεων που
έκαναν από τους μισθούς και τα
ωφελήματά τους από το 2014
και δηλώνουν έτοιμοι να προσέλθουν σε διάλογο, προκειμένου να
εξευρεθεί λύση το συντομότερο
δυνατό για αποφυγή περαιτέρω
μέτρων.

ίδια ώρα απευθύνουν τη δική
τους έκκληση για πιο ουσιαστικές και αποφασιστικές παρεμβάσεις προς την εταιρεία, με
σκοπό την οριστική επίλυση της
διαφοράς που τους ταλαιπωρεί
και έχει όλα αυτά τα αρνητικά
συνεπακόλουθα για το επιβατικό
κοινό της πόλης.

Αναφέρουν ακόμη πως λήφθηκαν
πολύ σοβαρά υπόψη όλες οι
εκκλήσεις που απευθύνθηκαν
προς τους απεργούς, ενώ την

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

