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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Τ

ο μήνυμα ότι η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας έστειλε από το βήμα της
μεγαλειώδους Πρωτομαγιάτικης
συγκέντρωσης ο γ.γ Ανδρέας Φ.
Μάτσας. Διαμήνυσε πως η ΣΕΚ
απορρίπτει μονομερείς αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται
μακριά από τη θεσμοθετημένη
διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν θα δεχτούμε θυματοποίηση κανενός εργαζομένου.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2993
TIMH 0.70€

• Σαφές και ξεκάθαρο το Πρωτομαγιάτικο μήνυμα του γ.γ. ΣΕΚ

Δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα
εργασιακής απορρύθμισης

Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη επέκταση των άτυπων και επισφαλών μορφών απασχόλησης, η
αγορά υπηρεσιών, ακόμα και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
την τοπική αυτοδιοίκηση, τα
προσωπικά συμβόλαια, η αδήλωτη εργασία, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων
και η φοροδιαφυγή, αποτελούν
βασικούς κινδύνους πλήρους
απορρύθμισης ενός συστήματος
που βασίζεται στον υγιή και
συναινετικό κοινωνικό διάλογο
και στην κοινωνική οικονομία
της αγοράς, επισήμανε.
Ολοκληρώνοντας την Πρωτομαγιάτική παρέμβαση του, ανέδειξε
τα λόγια του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίου
Γιούγκερ: «Οι μεταρρυθμίσεις
δεν σημαίνουν επιστροφή στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές» πολιτικές που έχουν αποδειχτεί
στην πράξη ότι πλήττουν την
όποια προοπτική ανάπτυξης και
παράλληλα περιορίζουν τη
δυνατότητα επίτευξης του στόχου της κοινωνικής συνοχής.
Εκ μέρους της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας
Χαμπιαούρης, διαβεβαιώνοντας
πως η κυβέρνηση προωθεί τις
απαραίτητες πολιτικές για
πάταξη της αδήλωτης εργασίας
και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

• Αδιανόητο το αίτημα για εργοδότηση αλλοδαπών από τρίτες χώρες
στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία χωρίς την εξάντληση
των δυνατοτήτων απασχόλησης άνεργου ντόπιου δυναμικού
με εφαρμογή των προνοιών της συλλογικής σύμβασης

Σελ. 11, 16

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΚ Σελ.2
«ΑΝΑΜΜΑ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ»
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Σελ. 9

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Μ

ε το βλέμμα στραμμένο
στον εργατικό ξεσηκωμό
του Σικάγο την 1η Μαίου 1886,
γιορτάζουμε για άλλη μια χρονιά την Εργατική Πρωτομαγιά
με την Κύπρο ημικατεχόμενη
για 44η συνεχή χρόνια.
Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει
το συνδικαλιστικό κίνημα στις
επάλξεις του αγώνα για ολοκλήρωση της επαναφοράς των
μισθών και ωφελημάτων των
εργαζομένων στα πρό της κρίσης επίπεδα.
Παράλληλα,
εντείνουμε την προσπάθεια
για ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους το οποίο υπέστη
βαθιές ρωγμές την περίοδο
2011 – 2016.
Σήμερα, τα πράγματα στο
κοινωνικοοικονομικό μέτωπο
προμηνύονται ευοίωνα. Η
οικονομική ανάπτυξη τρέχει με
απρόσμενα υψηλούς ρυθμούς
που
ξεπερνούν
το
4%.
Ο Τουρισμός που επενεργεί
διαχρονικά ως ατμομηχανή της
οικονομίας,
καταγράφει
εκπληκτικές επιδόσεις. Ο
ζωτικός κλάδος των Οικοδομών – Κατασκευών που αποτελεί πρόκριμα για επιτάχυνση
της γενικότερης οικονομικής
ανάκαμψης, κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στο ίδιο
μήκος κύματος κινούνται και
οι λοιποί δείκτες της οικονομίας, όπως το εμπόριο και η
βιομηχανία που έχουν ξεφύγει
από το λήθαργο της κρίσης
ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις τους με αισιόδοξες προοπτικές.
Επιπρόσθετα, το επενδυτικό
κλίμα βελτιώνεται, γεγονός
που επενεργεί ενισχυτικά στην
προσπάθεια επιτάχυνσης της
οικονομικής ανάκαμψης και
εδραίωσης συνθηκών σταθερότητας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Στο νέο διαμορφούμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον,
εστιάζουμε την προσοχή μας
στην τάχιστη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και την υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων
ώστε να επανέλθει η πλήρης
ομαλότητα στις εργασιακές

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2018

υγείας στους χώρους εργασίας
για περιορισμό των εργατικών
ατυχημάτων και εξάλειψη των
επαγγελματικών ασθενειών
- Αύξηση των δαπανών για
στοχευμένη κοινωνική προστασία ώστε να περιορίζονται
τα επίπεδα φτώχειας, να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων
και γενικότερα των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού
- Μέτρα για Ισότιμη Μεταχείριση των φύλων στην εργασία
και σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής, με επαρκή προώθηση
της συμφιλίωσης εργασίας –
οικογένειας και πάταξη του
φαινομένου της σεξουαλικής
παρενόχλησης

σχέσεις για να αποκτήσει το
σύνολο των εργαζομένων
αξιοπρέπεια στην απασχόληση.
Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε :
- Απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά θέσμια μέσα από την
υλοποίηση των όσων ελεύθερα
συνομολογούνται μέσω των
συλλογικών συμβάσεων
- Ποιοτικές θέσεις απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους
εργασίας, θέτοντας φραγμό
στα φαινόμενα απορρύθμισης
που
εκδηλώνονται
στην
Κυπριακή αγορά εργασίας
- Πλήρη επαναφορά του
θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ)
- Λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών
για
πάταξη της αδήλωτης εργασίας και κάθε μορφής παράνομης απασχόλησης
- Υιοθέτηση μέτρων για εξάλειψη της νεοεμφανισθείσας
μορφής επισφαλούς απασχόλησης που αντικαθιστά μόνιμες θέσεις εργασίας με τη
μέθοδο της Αγοράς Υπηρεσιών,
πλήττοντας βασικά εργατικά –
κοινωνικά δικαιώματα και

ωφελήματα
- Νομοθετική ρύθμιση των
βασικών όρων των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και επέκταση τους στο σύνολο των
εργαζομένων, γιατί το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς μισθούς και
όρους απασχόλησης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο
στους εργοδότες που συνομολογούν συλλογικές συμβάσεις.
- Αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες στη
βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας
- Εισαγωγή εντός του 2018
γενικής Φορολογικής Μεταρρύθμισης στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας και
της φιλοσοφίας της πράσινης
φορολογίας, με παράλληλη
υιοθέτηση δραστικών μέτρων
για πάταξη της φοροδιαφυγής
- Αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας για
απόδοση δικαιοσύνης στους
επηρεαζόμενους και επαναφορά της αξιοπιστίας του θεσμού
- Βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας η οποία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε
σχέση με τον μέσο όρο της
Ευρωπαικής Ένωσης

- Αποτελεσματική εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας στη
βάση των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων
χωρίς
πισωγυρίσματα και ανατροπές
- Εκσυγχρονισμό του πλαισίου
λειτουργίας των Ημικρατικών
Οργανισμών και αποτροπή
των
αποκρατικοποιήσεων,
έτσι ώστε να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις του οξύτατου
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
- Ψηλά επίπεδα ασφάλειας και

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5/2018
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ανακ. Λειψ. Μ. Αθανασίου
Αλεξανδρείας.

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 3/5/2018
Τιμοθέου και Μαύρας μαρτ.

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

Απευθύνουμε κάλεσμα στους
νέους να οργανωθούν στα συνδικάτα αφού είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο πιο
αποτελεσματικός μηχανισμός
που προστατεύει τα εργασιακά
δικαιώματα και βελτιώνει τους
μισθούς, δημιουργώντας αξιοπρέπεια στην εργασία, είναι η
συλλογική διαπραγμάτευση
μέσω της συνδικαλιστικής
δράσης.

Με το μυαλό να στρέφεται πίσω στους αιματηρούς αγώνες της
εργατικής τάξης για αξιοπρέπεια στην εργασία και κοινωνική
δικαιοσύνη, τείνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας στους
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους τους οποίους καλούμε στον
κοινό αγώνα για απαλλαγή της νήσου από τον στρατό κατοχής,
με εφαρμογή δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο
διαιωνιζόμενο Κυπριακό Ζήτημα.
Τούτη την Πρωτομαγιά, επιδίωξη όλων δεν μπορεί να είναι άλλη
από την απελευθέρωση και επανένωση της διαιρεμένης νήσου
μας, με εδραίωση συνθηκών ειρήνης και ευημερίας για όλους
στη βάση ενιαίας οικονομίας και ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων σε μια ελεύθερη Κύπρο, ισότιμο μέλος της μεγάλης οικογένειας των προηγμένων Ευρωπαικών κρατών. Αυτή θα
είναι και η καλύτερη απότιση τιμής στους πρωτεργάτες των
εργατικών και κοινωνικών αγώνων, η προσφορά των οποίων
απεικονίζεται στο ματωμένο κάδρο των διαχρονικών διεκδικήσεων της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

- Εκπόνηση εξειδικευμένης
πολιτικής για στήριξη της
νεολαίας και των νέων επιστημόνων στην προσπάθεια αξιοπρεπούς επαγγελματικής αποκατάστασης

Ιωβ δικαίου, Σεραφείμ οσ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/5/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5/2018
Ιλαρίου οσ. Θαυματουργού
Πελαγίας

Μνήμη του εν ουρανώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5/2018
Ειρήνης μεγαλομάρτυρος.

ΤΡΙΤΗ 8/5/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5/2018
ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

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,

φανέντος Τιμίου Σταυρού.

Ιωάννου του Ευαγγελιστού,
Αρσενίου του μεγαλ.
Νικήτας

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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ΣΕΚ και ΠΕΟ:

Να καταπολεμηθεί η αυθαιρεσία
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Τ

α καυτά προβλήματα των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
τέθηκαν εκ νέου επί τάπητος, σε συνάντηση των κλαδικών Ομοσπονδιών ΣΕΚ
και ΠΕΟ στην παρουσία των γενικών
γραμματέων, ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα και
ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση.
Σε συνάντηση στις 25 Απριλίου αφού
επαναξιολογήθηκε η κατάσταση που
επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο,
επισημάνθηκε η δυστοκία που παρατηρείται στην εφαρμογή της Συλλογικής
Σύμβασης (Σ.Σ.) στα ξενοδοχεία και πως
ΣΕΚ και ΠΕΟ με δυναμισμό θα αντιδράσουν σε κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια εκμετάλλευσης της υπευθυνότητας
που επιδεικνύουν διαχρονικά οι εργαζόμενοι. Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότηητα νομικής ρύθμισης βασικών
άρθρων της Σ.Σ. όπως για παράδειγμα

οι κλίμακες μισθοδοσίας και ο 13ος
μισθός. Εκφράστηκε επίσης η κάθετη
διαφωνία για την εργοδότηση υπαλλήλων από τρίτες χώρες ή φοιτητές που
φοιτούν στο νησί από τρίτες χώρες.
Ο γ.γ. της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους τόνισε πως, προτεραιότητα
μας θα πρέπει να είναι η στήριξη της
ντόπιας αγοράς εργασίας, μέσα από
την εφαρμογή και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Εφόσον η βασική
στόχευση του υπουργείου Εργασίας
είναι η μείωση της ανεργίας που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα,
τότε θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στους
εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις που αποτελούν και το
μοναδικό εργαλείο που εξασφαλίζει
αξιοπρεπείς μισθούς στην αγορά εργασίας, επισήμανε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ

ΣΕΚ και ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου τιμούν
την Ελληνίδα Κύπρια μάνα

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου διοργανώνουν
την Κυριακή 13 Μαϊου 2018
στο οίκημα του ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου στις 10π.μ.
εκδήλωση προς τιμή της
Ελληνίδας - Κύπριας Μάνας.
Ομιλήτρια η βουλευτής Λάρνακας Αννίτα Δημητρίου.
Θα προηγηθεί το Εθνικό
Μνημόσυνο Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου
στην εκκλησία της Παναγίας
Χρυσοπαντάνασσας με ομιλητή τον Δήμαρχο Στροβόλου Αντρέα Παπαχαραλάμπους.
Μετά τη θεία λειτουργία θα
γίνει τρισάγιο και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο των
ηρώων της κοινότητας.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η ΣΕΚ Λεμεσού, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων οργανωτικού
γραμματέα για την κάλυψη των αναγκών του εργατικού κέντρου
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2018
προς τον Τίτο Τιμοθέου, επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ Λεμεσού.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου με βαθμολογία
16 και άνω. Επιπρόσθετο προσόν, ο Πανεπιστημιακός πτυχιακός τίτλος.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις
και όσοι επιτύχουν θα κληθούν σε προφορική εξέταση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον επαρχιακό
γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού στο τηλ. 25 861113

3

Αμέριστη συμπαράσταση της ΣΕΚ στους εργαζόμενους
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΣΕΚ
για τον εορτασμό της Εργατικής
Πρωτομαγιάς αντιπροσωπεία της
ΟΙΥΚ-ΣΕΚ με επικεφαλής τον γγ Ανδρέα
Φ. Μάτσα επισκέφθηκε τα κεντρικά
γραφεία της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας και είχε επαφές με τη Διεύθυνση του τμήματος διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας καθώς
και με μέλη του προσωπικού.
Στη
συνέχεια
πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση όπου παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός εργαζομένων οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ για
ποικίλα εργατικά ζητήματα καθώς και
για την αμέριστη συμπαράσταση του
Κινήματος στις τεράστιες προκλήσεις
που διανύει αυτή τη στιγμή ο Συνεργατισμός.
Ο γγ της ΣΕΚ διαβεβαίωσε τους εργαζομένους πως η ΣΕΚ βρίσκεται σε εγρήγορση αναφορικά με τα εργασιακά
θέματα που προκύπτουν αυτή την
περίοδο και δημιουργούν εργασιακή
ανασφάλεια και αβεβαιότητα.
Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές του Κινήματος με τον
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
που είναι ο καθ ύλην αρμόδιος Υπουρ-

γός για τη διαχείριση της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας, και ο οποίος
διαβεβαίωσε με επιστολή του προς το
συνδικαλιστικό κίνημα πως στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και ωφελημάτων του προσωπικού με τον νέο επενδυτή ο οποίος θα
επιλεγεί.
Ο γγ της ΣΕΚ αναφέρθηκε στο νόημα
της ημέρας της Πρωτομαγιάς και ανέλυσε την πολιτική του Κινήματος και
για άλλα εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα.
Σε συνάντηση που ακολούθησε με τον
γενικό διευθυντή της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας Νικόλα Χατζηγιάννη (φωτό) ο γγ της ΣΕΚ έτυχε διαβεβαίωσης πως άμεση προτεραιότητα
της Διεύθυνσης είναι η διασφάλιση των
θέσεων εργασίας αλλά και των δικαιωμάτων και ωφελημάτων του προσωπικού. Ο κ. Χατζηγιάννης διαβεβαίωσε
επίσης πως θα κρατεί ενήμερο το συνδικαλιστικό κίνημα για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις όσον αφορά τον νέο
επενδυτή. Παρόντες στη συνάντηση ο
γγ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελισσαίος Μιχαήλ και ο οργανωτικός αξιωματούχος Κώστας Ορατίου.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρατείνονται μέχρι
11 Μαίου οι αιτήσεις για
κρατική φοιτητική μέριμνα

Π

αρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση
κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι «το
Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διεκδίκησης της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018». Η Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού καλεί τις οικογένειες φοιτητών οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για
παραχώρηση κρατικής φοιτητικής
μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 20172018, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις
τους το αργότερο μέχρι την πιο πάνω
ημερομηνία.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν θα
δοθεί νέα παράταση στην υποβολή
αιτήσεων παραχώρησης κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018, πέραν τις 11ης Μαΐου
2018. Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία 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 Πολιτισμού
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
:
www.moec.gov.cy και από τα γραφεία
της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας
(Τεύκρου 6, Λευκωσία).
Αιτήσεις διατίθενται και στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), καθώς και τα Κέντρα του
Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα
Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

Σ

ε άνοδο, ύστερα από μια
περίοδο υποχώρησης, φαίνεται να βρίσκεται εκ νέου το
φαινόμενο του λεγόμενου
«οικονομικού πατριωτισμού».
Σε πρόσφατη έρευνα αποτυπώνεται αυτή η ενίσχυση του
κινήματος «Made in Greece» με
τους καταναλωτές να εντάσσουν τη στήριξη στα εγχωρίως
παραγόμενα προϊόντα στην
αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας για την
ανάπτυξη της οικονομίας και
τον περιορισμό της ανεργίας.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι
οι επιχειρήσεις τροφίμων και
ποτών, τόσο του κλάδου της

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 MAΪΟΥ 2018

Ευρωβαρόμετρο

Το 80% των Κυπρίων δηλώνουν ευτυχισμένοι

Ο

ι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν
ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά
έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες,
σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

θηση αυτή συμφωνεί το 81 % στη
Δανία, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 18 %.
Οι απαντήσαντες είναι λιγότερο αισιόδοξοι για τη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς. Μόλις το 39 % πιστεύει ότι
η δικαιοσύνη υπερισχύει πάντα απέναντι στην αδικία, ενώ το ίδιο ποσοστό

στη Γερμανία έως 59 % στις Κάτω
Χώρες. Σε όλες τις χώρες, εκτός από τη
Δανία, περισσότερο από το 60 % συμφωνεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να
πάρουν μέτρα για να μειωθούν οι διαφορές.
Για να προοδεύσει κανείς στη ζωή, η

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το
οποίο στην περίπτωση της Κύπρου
πραγματοποίησε 502 συνεντεύξεις από
τις 2 ως τις 9 Δεκεμβρίου του 2017, το
78% των Κυπρίων θεωρούν τον εαυτό
τους ευτυχισμένο, το 80% εκτιμά ότι
είναι καλά στη υγεία του, ενώ το 39%
των ερωτηθέντων θεωρεί ότι «τα
πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή
του είναι δίκαια – έναντι 35% που
δηλώνει το αντίθετο. Παρομοίως το
70% δηλώνει ότι την περασμένη εβδομάδα «ένωσε μοναξιά», ενώ το 84%
δηλώνει ότι δεν υπέστη διακρίσεις ή
παρενόχληση τους τελευταίους δώδεκα
μήνες.
Αντιθέτως το 49% των Κυπρίων δηλώνει ότι δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με
όλους για να προχωρήσει στη ζωή
(έναντι 33% που δηλώνει το αντίθετο),
το 35% δηλώνει ότι οι ίσες ευκαιρίες
είναι καλύτερες από πριν από 30 χρόνια (34% πιστεύει το αντίθετο), και
μόλις το 22% «πιστεύει ότι σε γενικές
γραμμές οι άνθρωποι παίρνουν αυτό
που τους αξίζει», έναντι 56% που
πιστεύει το αντίθετο.
Το 81% των Κυπρίων εκτιμά ότι «οι
διαφορές στα εισοδήματα στη χώρα
μας είναι υπερβολικά μεγάλες» και το
91% ζητά μέτρα από την κυβέρνηση για
να τις ανατρέψει.
Γενικά στην ΕΕ, περισσότεροι από τους
μισούς απαντήσαντες πιστεύουν ότι οι
άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες για να
προοδεύσουν (58 %). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό κρύβει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες, καθώς με την πεποί-

διαφωνεί με αυτό. Ακόμη πιο απαισιόδοξο είναι το γεγονός ότι μόλις το 32 %

• Οι πολίτες είναι πιο πιθανό
να αντιλαμβάνονται ότι τα
πράγματα είναι δίκαια όταν
έχουν καλύτερη μόρφωση,
είναι νεότεροι και σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση

συμφωνεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις
εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους
τους πολίτες, ενώ το 48 % διαφωνεί.
Η συντριπτική πλειονότητα πιστεύει
ότι εισοδηματικές διαφορές είναι πολύ
μεγάλες (84 %), ποσοστό που κυμαίνεται από 96 % στην Πορτογαλία και 92 %

καλή υγεία και η ποιοτική εκπαίδευση
θεωρούνται από τους απαντήσαντες
ουσιώδεις ή σημαντικές σε ποσοστό 98
% και 93 % αντίστοιχα. Η σκληρή δουλειά και οι σωστές γνωριμίες θεωρούνται επίσης ουσιώδεις ή σημαντικές σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 90 %. Η πλούσια οικογένεια, οι πολιτικές διασυνδέσεις και συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ή το φύλο γέννησης θεωρούνται
λιγότερο σημαντικές παράμετροι.
Λιγότεροι από τους μισούς απαντήσαντες (46 %) πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες
για να προοδεύσουμε έχουν γίνει
περισσότερο ίσες σε σύγκριση με πριν
από 30 έτη, άποψη με την οποία συμφωνεί το 70 % στη Μάλτα, τη Φινλανδία
και την Ιρλανδία, αλλά λιγότερο από το
25 % στην Κροατία, τη Γαλλία και την
Ελλάδα.

ΕΛΛΑΔΑ

Στροφή των καταναλωτών στα εγχώρια προϊόντα
μεταποίησης όσο και του
εμπορίου, έχουν εντείνει το
τελευταίο διάστημα τις κινήσεις τους σε επίπεδο διαφήμισης προκειμένου να τονίσουν
είτε την ελληνικότητά τους είτε
τη συνεισφορά τους στην
ελληνική οικονομία.
Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαμάχη που
ξέσπασε πρόσφατα ανάμεσα
στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) και στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και Ολυμπιακή
Ζυθοποιία (θυγατρικές
στην
Ελλάδα
των
ξένων
ομίλων
Heineken
και
Carlsberg αντιστοίχως)
με
αφορμή
την
έναρξη
νέας
εκστρατείας από
την πρώτη με
τίτλο

• Δυναμώνει συνεχώς το
Κίνημα «Made in Greece»
«Διεκδικούμε χώρο για την
Ελλάδα». Σημειώνεται ότι η
ΕΖΑ αποτελεί μέλος της πρωτοβουλίας επιχειρήσεων «ΕΛΛΑ
- ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις που
έχουν
στην
Ελλάδα
έδρα,
παραγωγή και
ιδιοκτησία.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την
έρευνα, το 80,4%
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
προτιμά
τα
ελληνικά προϊόντα από τα
εισαγωγής.
Η
απάντηση αυτή,
ωστόσο, αφορά
την πρόθεση και

δεν ταυτίζεται απαραιτήτως
με την τελική επιλογή του
καταναλωτή που επηρεάζεται
από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι οι τιμές, οι
προσφορές και η διαθεσιμότητα στο ράφι.
Εννέα στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι θέλουν να

αναγράφεται στη συσκευασία
εάν ένα προϊόν έχει παραχθεί
στην Ελλάδα, ενώ το 61% θεωρεί ότι τα ελληνικά προϊόντα
είναι ασφαλέστερα από τα
εισαγόμενα και υψηλότερης
ποιότητας. Το 92% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι προτιμώντας τα ελληνικά προϊόντα
στηρίζει την παραγωγή της
χώρας, ενώ ένα πολύ υψηλό
ποσοστό, το 86%, θεωρεί ότι με
αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη
μείωση της ανεργίας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανω-

τικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΙ (άντρες και γυναίκες)σε υπεραγορές
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο με ωράριο
2:00μ.μ. – 11:00μ.μ.
Φάνο Θεοφάνους 22849715.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και Λευκωσία)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- 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:
- RECEPTIONIST
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ RECEPTIONIST
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Σ

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2018

Εκστρατεία ελέγχου
βρεφικών ειδών

υνεχίζεται μέχρι αύριο 3 Μαίου από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, εκστρατεία ελέγχου βρεφικών ειδών που θα καλύψει τα σημεία διάθεσης των ειδών αυτών παγκύπρια. Τα είδη που θα
ελεγχθούν είναι οι πιπίλες και οι καδένες πιπιλών.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) το νέο ενημερωτικό έντυπο με
τίτλο «Πιπίλες και Καδένες Πιπιλών – Συμβουλές για
σωστή χρήση». Στο έντυπο αυτό, η Υπηρεσία ενημερώνει τους γονείς για τους τρόπους σωστής χρήσης
των προϊόντων αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Λευκωσία 22200930, Λεμεσός 25819150
Λάρνακα / Αμμόχωστος 24816160,
Πάφος 26804613
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• Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

«Ασφαλής και Υγιής Νέα Γενιά»
Η

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(Δ.Ο.Ε.) που εδρεύει στη Γενεύη
έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου
ως «Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία»
με στόχο την περαιτέρω προβολή
του θέματος της πρόληψης των
εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο. Η Παγκόσμια ημέρα
για την υγεία και ασφάλεια στην
εργασία έλκει την καταγωγή της
από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης
Εργατών, που γιορτάζεται την ίδια
ημερομηνία από το 1984. Η 28η
Απριλίου έχει επιλεγεί συμβολικά,
επειδή την ημερομηνία αυτή του
1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική
Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζόμενων από εργατικά
ατυχήματα. Με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας
και υγείας, η Δ.Ο.Ε. κάθε χρόνο
επιλέγει ένα συγκεκριμένο θέμα για
τη Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Για το 2018 έχει επιλεγεί ως
θέμα το: «Ασφαλής και Υγιής Νέα
Γενιά».
Συγκεκριμένα, το 2018, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία και η
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας συναντώνται σε μια
κοινή εκστρατεία για τη βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των
νέων εργαζομένων και για τον τερματισμό της παιδικής εργασίας.
Είναι πολλοί οι παράγοντες που
αυξάνουν την επικινδυνότητα της
εργασίας των νέων ανθρώπων
ηλικίας 15-24. Οι κυριότεροι που
καθιστούν τους νέους πιο ευάλωτους είναι το φυσικό και ψυχολογικό στάδιο ανάπτυξης που βρίσκονται, η έλλειψη εργασιακής
εμπειρίας, έλλειψη εκπαίδευσης, η
περιορισμένη γνώση και αντίληψη
των εργασιακών κινδύνων και η
έλλειψη διαπραγματευτικής ισχύος
που τους οδηγεί να αποδεχτούν
επικίνδυνες εργασίες ή ανεπαρκείς
συνθήκες εργασίας.
Η κοινή εκστρατεία στοχεύει στην
επιτάχυνση των δράσεων για την
επίτευξη στόχων των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα στοχεύει στη
διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους
τους εργαζομένους μέχρι το 2030
και τον τερματισμό όλων των μορφών παιδικής εργασίας έως το
2025

Οι δύο όψεις της εργασίας
Ο όρος εργασία ανικατοπτρίζεται
σε δύο όψεις. Η μία είναι η χαρούμενη. Ο εργαζόμενος πραγματώνει
τις επιθυμίες του με το να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία
του στον εργοδότη αντί καταβολής
μισθού.
Η άλλη όψη είναι η βλοσυρή. Το
εργασιακό περιβάλλον αποτελεί
μια εν δυνάμει πηγή επαγγελματικών κινδύνων, οι οποίοι στη χείριστη των περιπτώσεων εξαφανί-

ζουν την ίδια την ανθρώπινη
ύπαρξη, ή της αποστερούν τη
δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά
στο οικονομικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι. Η ζωή είναι λοιπόν
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εργασία, η οποία για να αποτελεί πηγή
ευτυχίας πρέπει να είναι ασφαλής.
Η σωστή διαδικασία πρόληψης
προϋποθέτει την αναγνώρισή του
μέσω τεσσάρων απλών, αλλά συγχρόνως σημαντικών βημάτων, που
περιγράφονται στην ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργα-

√ Η υγεία και ασφάλεια
πρέπει να ριζώσει βαθιά
στη συνείδηση των
εργαζόμενων και των εργοδοτών
σίας.
Στη διαδικασία πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου όλοι οι
εμπλεκόμενοι
διαδραματίζουν
κάποιο ρόλο: εργοδότες, εργαζόμενοι, κυβερνήσεις, ο καθένας με διακριτούς ρόλους, μεγιστοποιώντας
έτσι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα που είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

θεσίας να διασφαλίζει:
Την παροχή και διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας για τους
εργοδοτούμενους του, το οποίο
είναι ασφαλές, χωρίς κινδύνους
για την υγεία και επαρκές όσον
αφορά τις διευκολύνσεις και διευθετήσεις για την ευημερία τους
στην εργασία. Την επίβλεψη της
ορθής εφαρμογής των μέτρων
ασφάλειας, υγείας και ευημερίας
των εργοδοτουμένων του ή και των
άλλων προσώπων που μπορεί να
επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του ή από τον τρόπο που
διευθύνει την επιχείρηση του.

Υποχρεώσεις Εργοδοτουμένων
Κάθε εργοδοτούμενο πρόσωπο
εφόσον ευρίσκεται στην εργασία
πρέπει: Να λαμβάνει εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία
του καθώς και των άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται
από τις πράξεις ή παραλείψεις του
όταν βρίσκεται στην εργασία. Να
συνεργάζεται με τον εργοδότη στην
εκτέλεση κάθε καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται σε
αυτόν να χρησιμοποίει τον προστατευτικό εξοπλισμό ή ιματισμό
που παρέχεται από τον εργοδότη.

Γενικές Υποχρεώσεις
Εργοδοτών
Κάθε εργοδότης πρέπει να
διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία
στην εργασία όλων των
εργοδοτουμένων
του.
Οφείλει βάσει της νομο-

Το μήνυμα
Η 28η Απριλίου είναι μέρα αφύπνισης για ενεργοποίηση όλων των
εμπλεκομένων φορέων και κυρίως των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας που πρέπει επιτέλους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και τις ευθύνες τους έναντι των εργαζόμενων για την εξασφαλίσει των συνθηκών
ασφάλειας στην εργασία. Η 28η Απριλίου είναι μέρα μνήμης και τιμής
για τα θύματα εργατικών ατυχημάτων και σοβαρών εργατικών τραυματισμών. Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000
κάθε ημέρα. Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
Όλοι, μα κυρίως η πολιτεία, οφείλουν συνειδητοποιήσουν πως είναι
ανεπίτρεπτο μια ευνομούμενη και σύγχρονη χώρα να ανέχεται την
υπέρ-κερδοφορία σε βάρος της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Απαιτείται άμεσα η ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και η ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κίνδυνου, με
σκοπό την πρόληψη αποκατάσταση αποζημίωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Τίποτα δεν αξίζει
περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή, το εργατικό ατύχημα είναι
δυνατόν να το προλάβεις, όμως είναι αδύνατον να το κοστολογήσεις.
Ξ.Ξ.
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• Η 12ωρη απεργία επενέργησε ως καταλυτής

Υιοθετείται σύντομα
σύστημα ηλεκτρονικής
πληρωμής των φορολογιών
• Επιδίωξη του υπουργείου οικονομικών
είναι όπως εξαλειφθεί το φαινόμενο
των ουρών στα γραφεία
του Τμήματος Φορολογίας

Κ

ατά 90% με 95% εκτιμάται πως θα αποσυμφορηθούν τα επαρχιακά γραφεία
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Άρχισε διάλογος για επίλυση των προβλημάτων
των ωρομισθίων στο Γ. Ν. Λεμεσού

Σ

ε καλό δρόμο βρίσκεται ο διάλογος
των συντεχνιών του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού προσωπικού με το
υπουργείο Υγείας για επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
Ο διάλογος ξεκίνησε κατόπιν παρέμβασης του υπουργείου Υγείας το

Αποφασίστηκε όπως γίνουν διαδικασίες / επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα η πλήρωση των
κενών θέσεων. Παράλληλα συμφωνήθηκε να γίνουν ενέργειες μμε σκοπό
τον καλύτερο συντονισμό των τμημάτων για άμεση πλήρωση των αντικα-

επόμενη εβδομάδα για ενημέρωση για
την εξέλιξη των δρομολογούμενων
ενεργειών, ώστε να διασφαλισθεί η
υλοποίηση των πιο πάνω».
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την θετική
αυτή εξέλιξη, διαμηνύοντας ταυτό-

εισπράξεως του Τμήματος Φορολογίας, από
την επικείμεν εφαρμογή τους συστήματος
ηλεκτρονικής πληρωμής, σχεδόν, όλων των
φορολογιών.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του
διοικητικού κόστους αλλά και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού. Από την 1η Ιουνίου
οι φορολογούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να
πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της JCCsmart,
άλλες 11 φορολογίες μεταξύ των οποίων και
της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.
Τώρα ηλεκτρονικά αποπληρώνεται ο ΦΠΑ, οι
ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και ο
φόρος εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια οι
πιο πάνω φορολογίες μπορούσαν να αποπληρωθούν είτε διαδικτυακά είτε στα κατά
τόπους γραφεία του Τμήματος.
Το γεγονός όμως ότι η ηλεκτρονική καταβολή
του φόρου δεν ήταν υποχρεωτική, είχε ως
αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να επιλέγουν τον παραδοσιακό τρόπο αποπληρωμής, μεταβαίνοντας στα γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.
Το Τμήμα Φορολογίας, βλέποντας να αυξάνεται αντί να μειώνεται ο αριθμός των φορολογούμενων που επισκέπτεται τα ταμεία του,
εφάρμοσε σε πιλοτική βάση τον περασμένο
Μάρτιο την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου.
Τα θετικά αποτέλεσμα ώθησαν το Τμήμα να
επεκτείνει το μέτρο και στις υπόλοιπες φορολογίες. Και από τεχνικής άποψης είναι όλα
έτοιμα στο Τμήμα καθώς το μηχανογραφικό
σύστημα είναι ήδη σε εφαρμογή χωρίς να
έχουν προκύψει οποιαδήποτε προβλήματα.
Πλέον μόνο οι φόροι που φέρουν τόκους και
επιβαρύνσεις θα μπορούν να εξοφλούνται
στα επαρχιακά γραφεία είσπραξης φόρων.

οποίο ζήτησε άρση της απεργιακής
κινητοποίησης στις 24 Απριλίου 2018
και η προθυμία για επίλυση των
υπαρχόντων προβλημάξξτων. Κύριο
πρόβλημα είναι η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην πλήρωση
των κενών θέσεων και η αντανάκλαση
των αρνητικών επιπτώσεων στο
προσωπικό.
Κοινή ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ
- ΠΕΟ αναφέρει:
«Στη συνάντηση που ολοκληρώθηκε
σήμερα, (25 Απριλίου 2018), με τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ, με αφορμή την
12ωρη στάση εργασίας στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού, η συζήτηση
επικεντρώθηκε σε δύο σημεία:
1. Στην επίλυση των προβλημάτων
που έχουν προκύψει από τις κενές
θέσεις εργασίας του ωρομίσθιου
προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
2. Στα προβλήματα που δημιουργούνται με τη χρονοβόρα διαδικασία
στην πλήρωση των κενών θέσεων, η
οποία επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργεία των νοσοκομείων.

ταστάσεων.
Το
υπουργείο ενημέρωσε
γιια την πρόθεσή του
να επανεξετάσει το
θέμα της ιατρικής
σύστασης για ελαφριά
εργασία.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσει η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για επίλυση των
πιο πάνω προβλημάτων ενόψει και των
θερινών διακοπών,
ώστε να παραχωρηθούν στο προσωπικό
οι καλοκαιρινές άδειες
χωρίς να επηρεάζεται
η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων
νοσηλευτηρίων.
Κατά τη συνάντηση, παραδόθηκε στις
συντεχνίες σημείωμα του υπουργού
Υγείας, ώστε να προχωρήσει η άμεση
υλοποίηση των συμφωνηθέντων της
συνάντησης της περασμένης εβδομάδας.
Καταληκτικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν μέσα στην

χρονα πως να δεν δρολογηθούν οι
αναγκαίες διαδικασίες για επίλυση
των προβλημάτων σε εύλογο χρονικό
διάστημα τα απεργιακά μέτρα θα
επανέλθουν.
Η απεργία αφορούσε τους εργαζόμενους στα Τμήματα Εγγραφών, Καθαριότητας, Βοηθών θαλάμων, αποστείρωσης και κλητήρων.

Πολυδιάστατη η παρέμβαση της ΣΕΚ προς την κοινωνία

Η

ΣΕΚ στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα καθημερινά προβλήματα και τις ανησυχίες των συνανθρώπων μας.
Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, ο γγ της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, αριστερά, συνοδευόμενος από τον οργανωτικό αξιωματούχο Ζάχο Φυσεντζίδη επισκέφθηκε τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πορείας Χριστοδούλας
και και παρέδωσε χρηματικό ποσό ως ελάχιστη ένδειξη
εκτίμησης προς το έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος και το
προσωπικό του. Εξάλλου το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ πρόσφατα επισκέφθηκαν το Μακάρειο Νοσοκομείο και πρόσφεραν πασχαλινά αυγά και δώρα στα παιδιά.
Το κίνημα θα συνεχίσει να αποδίδει τεράστια σημασία
στην πολυδιάστατη παρέμβαση μας αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας.
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Ημέρα ορόσημο για τους αγώνες των εργατών σε όλο τον κόσμο
Η

πρώτη συγκέντρωση για την
Πρωτομαγιά στην Ελλάδα έγινε
το 1892, όμως επίσημα η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη
φορά την αμέσως επόμενη χρονιά,
το 1893, όταν 2.000 εργάτες προχώρησαν σε διαδήλωση διεκδικώντας 8ωρο, αργία την Κυριακή
αλλά και ασφάλιση απ’ το κράτος
για όσους πάθαιναν εργατικά ατυχήματα.

δώση το ψήφισμα εις την Βουλήν.»

Το ψήφισμα που ενέκριναν οι

Σημαδιακό γεγονός στους αγώνες
που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα
ήταν η εξέγερση των καπνεργατών
της Θεσσαλονίκης το 1936. Όλα
ξεκίνησαν από την κατάληψη
εργοστασίου όταν δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα των εργατών
και μέσα στο επόμενο διάστημα κι
άλλοι εργάτες έδειξαν την συμπα-

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η

Πρωτομαγιά γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως η
ημέρα των εργατών. Το Μάιο του 1886 τα συνδικάτα στο Σικάγο των ΗΠΑ ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας
τα δικαιώματά τους, σε μια σειρά από εξεγέρσεις
που βάφτηκαν με αίμα. Το σύνθημα των διαδηλωτών
ήταν «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση,
οχτώ ώρες ύπνο». 600.000 άτομα έδωσαν το παρών
στις εξεγέρσεις της 1ης Μαϊου 1886 σ’ όλες τις ΗΠΑ,
ενώ στο Σικάγο η συμμετοχή των διαδηλωτών ξεπέρασε τους 80.000.
Αρχικά η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, όμως στη
συνέχεια πρσέλαβε απρόβλεπτες διαστάσεις καθώς
οι αστυνομικές δυνάμεις, που ξεπερνούσαν σε αριθμό τους 1.350 άνδρες, έδωσαν διαταγή να διαλυθεί η
συγκέντρωση. Όταν μια βόμβα εξερράγη δίπλα στις
αστυνομικές δυνάμεις, τότε οι άνδρες της αστυνομίας
ξεκίνησαν να πυροβολούν και να χτυπούν αδιακρίτως το πλήθος. Οεπίσημος απολογισμός των νεκρών
να είναι 8 αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές, όμως τα
θύματα εκτιμάται ότι είναι πολύ παραπάνω καθώς
πολλοί τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους στη
συνέχεια. Τέσσερις από τους οκτώ συλληφθέντες
διαδηλωτές που δικάστηκαν, καταδικάστηκαν σε
θάνατο, μ’ έναν ακόμα να αυτοκτονεί ενώ ήταν στη
φυλακή.

√ Η κορύφωση της εργοδοτικής τρομοκρατίας και
οι μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας ανάγκασαν
τους εργάτες του ξυλουργείου Μάκ Κόρμικ
να επαναστατήσουν αξιώνοντας ανθρώπινη
μεταχείριση και αξιοπρέπεια στην εργασία

√ Σύντομο οδοιπορικό από το
1886 μέχρι σήμερα

συγκεντρωμένοι έλεγε:

Το 1894 μια παρόμοια συγκέντρωση κατέληξε σε 10 συλλήψεις, ενώ
τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου
συνελήφθη ο Σταύρος Καλλέργης,
ένας εκ των προδρόμων του
σοσιαλιστικού κινήματος στην
Ελλάδα.

Ο αιματηρός αγώνας των
Καπνεργατών το 1936

ράστασή τους στους συναδέλφους
τους.
Μπορεί να μην έγινε κάποια
κεντρική συγκέντρωση, παρά μόνο
μικρές συγκεντρώσεις, όμως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
γεγονός στον αγώνα των εργατών.
Μια από τις μικρές συγκεντρώσεις
μάλιστα βάφτηκε με αίμα, όταν
χωροφύλακες σκότωσαν επτά ή
οκτώ εργάτες πυροβολώντας τους.
Στη διασταύρωση Εγνατίας και
Βενιζέλου μάλιστα όπου έγινε το
περιστατικό υπάρχει και το μνημείο του καπνεργάτη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τελικά και σ’
άλλες συγκεντρώσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε
12 και των τραυματιών σε 300.

«Συνελθόντες σήμερον την 2 Μαΐου,
ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ. εν
τω Αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρικού
Σοσιαλιστικού Συλλόγου» και υπό
μισθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:
1. Την Κυριακήν να κλείωσι τα
καταστήματα, καθ’ όλην την ημέραν, και οι πολίται ν’ αναπαύωνται.
2. Οι εργάται να εργάζωνται 8
ώρας την ημέραν.
3. Ν’ απονέμηται σύνταξις εις τους
εκ της εργασίας παθόντας και
καταστάντας ανικάνους προς διατήρησιν εαυτών και της οικογενείας των.
4. Το συμβούλιον του «Κεντρικού
Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επι■ 1890: Το Συνέδριο της Β' Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο
Παρίσι αποφασίζει να καθιερωθεί η Πρωτομαγιά ως
ημέρα εργατικών διεκδικήσεων, σε όλες τις χώρες,
αρχίζοντας από την 1η Μαΐου 1890.
■ 1891: Την Πρωτομαγιά ο Σταύρος Καλλέργης και
άλλοι 12 σοσιαλιστές φωτογραφήθηκαν μαζί «σαν
συμβολική συμμετοχή στην παγκόσμιο επέτειο και διαμαρτυρία των εργατών».
Δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Journal» την
1η Μαΐου 1893 για την καθιέρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς
■ 1893: Η πρώτη μεγάλη και δημόσια εκδήλωση των
εργατών και σοσιαλιστών στην Ελλάδα αφιερωμένη
στην Πρωτομαγιά. Συγκεντρώθηκαν περίπου 500
άτομα στο αρχαίο στάδιο πίσω από το Ζάππειο.

Ρίτσου για να γράψει τον «Επιτάφιον» |
■ 1942: Παρά τις απαγορεύσεις από τις Αρχές Κατοχής
1.500 εργάτες τεσσάρων μηχανουργείων του Πειραιά
και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου σιγαρέτων Παπαστράτου κατέβηκαν σε απεργία. Στάση εργασίας έγινε
και στους Σιδηροδρομικούς.
■ 1944: Η τραγικότερη από όλες τις Πρωτομαγιές.
Πλησιάζει το τέλος της Κατοχής. Στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής εκτελούνται από τους ναζί 200 κομμουνιστές κρατούμενοι.
■ 1945: Η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς πραγματοποιήθηκε Πέμπτη, 10 Μαΐου το πρωί, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ηταν η πρώτη δημόσια συγκέντρωση μετά
την Κατοχή και τα Δεκεμβριανά του 1944. Μαζεύτηκαν
40.000 άτομα, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη.

■ 1909: Η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη,
η οποία ήταν ακόμη υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πρώτη μαζική εργατική διαδήλωση στην ιστορία της πόλης. «Στο πλήθος υπάρχουν Ελληνες, Βούλγαροι, Τούρκοι και Εβραίοι. Ολοι τους κρατούν στα
χέρια το έμβλημα του Συνδέσμου Εργατών Θεσσαλονίκης, το χέρι ενός εργάτη που κρατά σφυρί», γράφει ο
Πολ Ντιμόν στο βιβλίο του, Θεσσαλονίκη 1850-1918.

■ 1960: Η πρώτη ενωτική Πρωτομαγιά και η πρώτη
ανοιχτή εκδήλωση μετά το 1947, παρά την άρνηση της
κυβέρνησης να δώσει άδεια. Η αστυνομία επιτίθεται
στους διαδηλωτές με δεκάδες τραυματίες.

■ 1924: Την Πρωτομαγιά του 1924 ισχύει στρατιωτικός νόμος. Παρά την απαγόρευση, εργάτες συγκεντρώνονται στο κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών
(πλατεία Κοτζιά). Γίνονται συμπλοκές. Σκοτώνεται
ένας εργάτης και τραυματίζονται 12. Τραυματίζονται
και 5 στρατιώτες. Γίνονται πολλές συλλήψεις.

■ Αυτή η δραστηριότητα διακόπτεται με τη δικτατορία
της 21ης Απριλίου 1967, καθώς με τον Ν. 380/1968, η
δικτατορία μετατρέπει την Εργατική Πρωτομαγιά σε
υποχρεωτική αργία.

■ 1936: Πανεργατική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη και
κήρυξη πανεργατικής απεργίας. Σοβαρά γεγονότα με
πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Οι δολοφονίες των
εργατών ήταν η έμπνευση του Ρίτσου για να γράψει
τον «Επιτάφιο».
Οι δολοφονίες των εργατών ήταν η έμπνευση του

■ 1963: Η συγκέντρωση στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Για πρώτη φορά, από το 1946, δόθηκε άδεια συγκέντρωσης του εορτασμού της Πρωτομαγιάς σε ανοιχτό
χώρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

■ 1975: H πρώτη μεγάλη, μετά τη δικτατορία, πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.
■ 1975: Πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη, μετά τη
δικτατορία, ενωτική πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.
■ 1982: Μεγάλη ενωτική συγκέντρωση στο Πεδίον του
Αρεως. Ψηφίζεται ο Ν. 1264 για τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες καταργώντας τον Ν. 330/76.
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Βιβλιοθήκη ΣΕΚ: Μοναδικά εκθέματα που αποτυπώνουν
τη συνδικαλιστική και εθνική ιστορία του τόπου μας
Σ

τις 23 Απριλίου Παγκόσμια
Ημέρα του Βιβλίου και στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για
εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ άνοιξε τις
πόρτες της στην ευρύτερη κοινωνία, με την τέλεση των
εγκαινίων της βιβλιοθήκης της
ΣΕΚ από τον Υπουργό Παιδείας
Κώστα Χαμπιαούρη.

Σε λιτή τελετή στο οίκημα της
ΣΕΚ στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας σε χαιρετισμό του
σημείωσε εμφαντικά πως, η
έννοια του συνδικαλισμού στη
ΣΕΚ σημαίνει σεβασμό στον
άνθρωπο, προσήλωση στις
αξίες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειαςσημαίνει στήριξη στους εργαζόμενους, τεκμηρίωση στις
διεκδικήσεις, πολυδιάστατη
παρέμβαση στα εργατικά, κοινωνικά και εθνικά δρώμενα,
αποτελώντας αναπόσπαστο
κομμάτι της ιστορίας του
τόπου μας και συνάμα μέρος
της λύσης, καταγράφοντας
πορεία που την καθιστά ως μία
αναγκαία και ηθικά επιβεβλημένη πραγματικότητα.

Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ φιλοξενεί
μοναδικά εκθέματα που αποτυπώνουν τη συνδικαλιστική και
εθνική ιστορία του τόπου μας,
με πολυτιμότερα εκθέματα, μία
αυθεντική γραβάτα και χειρόγραφα του Μάρκου Δράκου, ο
οποίος διετέλεσε μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
Φιλοξενούνται
περισσότερα
από 5000 βιβλία, στην ελληνική
γλώσσα, στην κυπριακή διάλεκτο, όπως επίσης και στην
αγγλική γλώσσα και σε άλλες
ξένες γλώσσες, καλύπτοντας
ένα ευρύ φάσμα θεματικών
ενοτήτων, όπως είναι η ιστορία
της ΣΕΚ και του συνδικαλισμού,
εργασιακά θέματα που αφορούν την Κύπρο, την Ευρώπη,
το Διεθνή χώρο και τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας, όπως
επίσης και οικονομικά ζητήματα και εθνικά θέματα που αφορούν κυρίως τον Αγώνα της
ΕΟΚΑ και το κυπριακό πρόβλημα. Ο γγ συνεχάρηκε όσους
διαχρονικά δημιούργησαν και
διαφύλαξαν το υλικό, όπως
επίσης και σε όσους έχουν
προσδώσει την απαιτούμενη
αξία και βαρύτητα στη ΣΕΚ.

Η ξενάγηση στην βιβλιοθήκη, επεφύλασσε και μια έκπληξη
στον υπουργό Παιδείας. Ανάμεσα στα 5.000 βιβλία,
εντόπισε βιβλίο του πατέρα του

• Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ φιλοξενεί μοναδικά εκθέματα που αποτυπώνουν
τη συνδικαλιστική και εθνική ιστορία του τόπου μας, με πολυτιμότερα εκθέματα
μία αυθεντική γραβάτα και χειρόγραφα του Μάρκου Δράκου

Κατά την τέλεση των εγκαινίων ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο επαγγελματισμός
των μουσικών ταλέντων του προγράμματος ανάπτυξης μουσικών ταλέντων
του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που διάνθισαν τη λιτή εκδήλωση

Ανδρεας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ παραμένει προσηλωμένη στο όραμα
της δημιουργίας μιας κοινωνικά δίκαιης αγοράς εργασίας
Τα εύσημα στον
βιβλιοθηκονόμο
Ανδρέα Γαλανό
ο οποίος έχει
προσδώσει στη
Βιβλιοθήκη την
τελική της μορφή.
Σε ένδειξη
εκτίμησης για
τη συμβολή του,
η ΣΕΚ τον τίμησε
απονέμοντας του
αναμνηστική
πλακέτα

Η

ΣΕΚ παραμένει πιστή και προσηλωμένη στα οράματα των πατέρων της
για τη δημιουργία μιας κοινωνικά δίκαιης αγοράς εργασίας, όπου ο κοινωνικός διάλογος και η τριμερής συνεργασία θα μπορούν να διαδραματίσουν
καταλυτικό ρόλο στην άρση των όποιων αδιεξόδων.
Σήμερα, παραδίδουμε στα χέρια της νέας γενιάς, στα χέρια της κάθε επόμενης γενιάς τη δυνατότητα να γνωρίσει το παρελθόν, αξιολογώντας το παρόν
και με προοπτική να δημιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες, καθορίζοντας τον βηματισμό που χρειάζεται, για ένα ακόμα πιο αναβαθμισμένο
και αισιόδοξο μέλλον.
Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ρωμαίο λυρικό ποιητή, Οράτιο, «κάθε γνώση που
προστίθεται, είναι προσθήκη στην ανθρώπινη δύναμη». Αυτή τη δύναμη,
αυτή την ώθηση, αυτή την προοπτική προσδίδουμε και αναδεικνύουμε σήμερα, μέσα από τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης της ΣΕΚ, προσδοκώντας στην
πολυδιάστατη αξιοποίησή της, καθώς, σύμφωνα και με την παροιμία, «ένα
βιβλίο που παραμένει αδιάβαστο δεν είναι τίποτε άλλο παρά άγραφο
χαρτί»- Και για εμάς στη ΣΕΚ, τίποτε δεν πρέπει να παραμένει κενό περιεχομένου, για να μπορούμε να μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες επιτυχίας, για
αυτά που αξίζουμε και για όλα όσα δικαιούμαστε - ελεύθερα, δημοκρατικά
και ισότιμα.
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
H

ΣΕΚ ως ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, ITUC, συμμετέχει στην
Παγκόσμια εκστρατεία για ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων στη λήψη μέτρων
για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και εξάλειψη των
επαγγελματικών ασθενειών. Φέτος
η εκστρατεία εστιάζεται στη στήριξη των ευάλωτων νέων εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία, φέροντας
τον τίτλο «Ασφαλής και Υγιής Νέα
Γενιά»
Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΚ διοργάνωσε στις 27 Απριλίου 2018, την
καθιερωμένη εκδήλωση «Άναμμα
Λαμπάδας» στη μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων

και των επαγγελματικών ασθενειών, στην παρουσία εκπροσώπων
του συνόλου των κοινωνικών εταίρων. Τίμησε με την παρουσία της η
υπουργός Εργασίας , Πρόνοιας και

√ Η ΣΕΚ τίμησε
την «Παγκόσμια Ημέρα
για την Ασφάλεια και Υγεία
στην Εργασία»
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Στον χαιρετισμό της,
τόνισε ότι το ενδιαφέρον του
υπουργείου Εργασίας και της
κυβέρνησης γενικότερα, σε θέματα
ασφάλειας – υγείας στους χώρους
εργασίας είναι συνεχές. Υπογράμ-

μισε πως η συνεργασία με τους
κοινωνικούς εταίρους σε θέματα
περιβάλλοντος απασχόλησης και
εργασιακών σχέσεων, είναι άψογη
και εποικοδομητική.
Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
διαβεβαίωσε πως το κίνημα εντατικοποιεί την προσπάθεια για
συνεχή βελτίωση των συνθηκών
απασχόλησης και αναβάθμισης
της ποιότητας του εργασιακού
περιβάλλοντος.
Οι Κοινωνικοί εταίροι άναψαν
λαμπάδα
ελπίδας
τηρώντας
μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των
θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

Υποχρέωση όλων μας για ένα ασφαλές
και υγιές περιβάλλον εργασίας

Δ

υστυχώς παρατηρείται
μια
αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τα
τελευταία χρόνια, η
οποία προβληματίζει και ανησυχεί
όλους
ιδιαίτερα.
Πραγματοποιήθηκε
ειδική συνεδρία του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και
Υγείας όπου οι Κοινωνικοί Εταίροι εξέφρασαν τους προβληματισμούς
τους και κατέθεσαν εισηγήσεις για την από κοινού
λήψη μέτρων. Σας διαβεβαιώνω ότι οι εισηγήσεις
που κατατέθηκαν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και θα γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες ενέργειες για μείωση των εργατικών ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών.
Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης αλλά και δεξιοτήτων και κατάρτισης, η ύπαρξη ανασφαλών ή και
ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας είναι μερικοί από
τους λόγους που συμβάλλουν στην εκδήλωση εργατικών ατυχημάτων και στην ανάπτυξη επαγγελματικών ασθενειών.
Αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, της Πολιτείας,
των Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων η λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων
ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον που να
είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, και οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή
του.

√ Περισσότεροι από 2.780 εκ νεκροί από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
√ Περισσότερα από 374 εκ μη θανατηφόρα
√ 3.94% παγκόσμιου ΑΕΠ, κόστος
√ Το 2017, τα ψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων σημειώθηκαν
στην Ξενοδοχειακή / Επισιτιστική βιομηχανία, Μεταποιητική βιομηχανία,
Χονδρικό / Λιανικό εμπόριο και την Οικοδομική βιομηχανία
√ Το 2016 το 60% των ατυχημάτων αφορούν νέους εργαζόμενους
18 - 24 ετών και εργαζόμενους 25 - 44 ετών (46.6%)

Αντρέας Μάτσας γγ ΣΕΚ

Εντατικοποιούμε τον αγώνα για βελτίωση
των συνθηκών εργασίας

Η

ΣΕΚ συνεχίζει και εντατικοποιεί τον αγώνα για
βελτίωση συνθηκών εργασίας. Τιμούμε και μνημονεύουμε όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά
ατυχήματα. τιμούμε και στηρίζουμε όσους έχουν
πληγεί από επαγγελματικές ασθένειες. στέλλουμε
σαφές και από κοινού μήνυμα- περισσότερη ασφάλεια και υγεία σημαίνει πιο αξιοπρεπές περιβάλλον
εργασίας και πιο ανθρώπινη κοινωνία. Υπάρχει
ανάγκη για στοχευόμενη αντίδραση και δημιουργία
πλαισίου ενίσχυσης ασφάλειας και υγείας . Η ΣΕΚ
απέστειλε εισηγήσεις προς την Υπουργό Εργασίας
αναδεικνύοντας ανάμεσα σε άλλα την ανάγκη εντατικοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης προς τους
εργαζόμενους των επαγγελματικών κλάδων που παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα ,επανασύσταση θεσμού Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας και βελτίωση
νομοθεσίας για διεύρυνση της λειτουργίας τους, μέσα και από συστηματική αξιολόγηση του ρόλου τους και παροχή κατάρτισης-,αναγνώριση και κατοχύρωση
εκπροσώπων εργαζομένων υπό τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.

Ε.Ε.: 3.700 θάνατοι από εργατικά ατυχήματα
Περισσότεροι από 200.000
θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες
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Αλλαγές στον περί Μητρότητας νόμο
• Επεκτάθηκε η προστασία

Τ

έθηκε σε ισχύ από 16 Απριλίου 2018 ο τροποποιητικός νόμος Ν20(1)2018 για την
προστασία της μητρότητας.
1. Η περίοδος κατά την οποία προστατεύεται
από τον τερματισμό της απασχόλησης ή από
την παροχή προειδοποίησης για τερματισμό,
επεκτείνεται από την ημέρα που η μισθωτή
γνωστοποιεί την εγκυμοσύνη της γραπτώς
στον εργοδότη της μέχρι και πέντε (5) μήνες
μετά το τέλος της άδειας μητρότητας, σε
αντίθεση με τους τρεις (3) μήνες μετά το τέλος
της άδειας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

πτωση καταδίκης εργοδότη για παράβαση
των νομικών του υποχρεώσεων από τέσσερις
χιλιάδες λίρες (£4000) σε επτά χιλιάδες
ευρώ (€7000).
- Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του
ιδίου εργοδότη για παράβαση των όσων προνοούνται στο άρθρο για την Προστασία

Προστασία μητρικού θηλασμού
2. Γυναίκα που επιλέγει να διακόπτει την
εργασία της για μία ώρα, δικαιούται κατά τον
χρόνο αυτό να θηλάζει ή να αντλεί και να
αποθηκεύει μητρικό γάλα. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σε αυτήν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις που προνοούνται από
τον περί της Προώθησης και της Προστασίας
του Μητρικού Θηλασμού Νόμο και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται. Σημειώνεται
ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί Κανονισμοί
δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.
3. Αύξηση ποινών
- Μετατροπή της χρηματικής ποινής, σε περί-

μητρικού θηλασμού και διευκολύνσεις για τη
φροντίδα του παιδιού, σε χρονικό διάστημα
δύο (2) χρόνων, το αδίκημα επισύρει χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οχτώ χιλιάδες ευρώ (€8000).

Τ
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Ηλεκτρονική υποβολή
και άλλων ειδών φόρων

ο Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι ως αποτέλεσμα
της επιτυχούς εφαρμογής της
υποχρεωτικής
ηλεκτρονικής
καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου (PAYE) που τέθηκε
σε ισχύ από την 1ηΜαρτίου
2018, το μέτρο επεκτείνεται για να καλύψει και άλλα είδη φόρων.
Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2018 η καταβολή και άλλων ειδών
φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας είτε από αυτοφορολογία, η
οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή μόνο μέσω
της υπηρεσίας JCCsmart. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται
συμπληρώνοντας τα ανάλογα πεδία στα αντίστοιχα είδη φόρων που
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com.cy. Περιγραφή0114 Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 0200
Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου. 0300 Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου 0300 Φορολογία Φόρου Εισοδήματος (χωρίς επιβαρύνσεις) 0602 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους 0604 Έκτακτη
Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια Εισπρακτέα 0612 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Τόκων που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην
πηγή 0603 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από
μερίσματα 0613 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Μερισμάτων χωρίς
παρακράτηση στην πηγή 0614 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που
παρακρατήθηκε από ενοίκιο 0623 Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα
που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος.

Ζέτα Αιμιλιανίδου: Σημαντικά βήματα για εξάλειψη βίας κατά γυναικών

Η

Κύπρος έχει σημειώσει σημαντικά
βήματα στη διαμόρφωση πλαισίου
πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την
υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης,
που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας,
των διακρίσεων και στη προώθηση της
ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς, τόνισε η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδο.

Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, αποτελεί σοβαρή μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η
εξάλειψη κάθε μορφής βίας, μας αφορά
όλους και απαιτεί αποτελεσματικές,
συντονισμένες, κυβερνητικές πολιτικές
και πρακτικές, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών», επεσήμανε και
τόνισε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει
σημαντικά βήματα στη διαμόρφωση
πλαισίου πολιτικών και θεσμικών
μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και
στην προώθηση της ισότητας ανδρών
και γυναικών σε διάφορους τομείς.
Αναφέρθηκε στη θέσπιση νομοθεσίας με
τον «Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο» του
1994 που αντικαταστάθηκε με το Νόμο
του 2000 - 2017, ο οποίος καθορίζει ότι
η βία από ένα μέλος της οικογένειας σε
άλλο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Για την
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις
08/11/2017, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε το «Εγχειρίδιο Διατμηματικών
Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά», σημείωσε.
«Η στήριξη της ισότιμης θέσης της
γυναίκας στην κοινωνία, την οικονομία
και την πολιτική επιβάλλει δράσεις σε
διάφορα επίπεδα, που να καλύπτουν
όλες τις διαστάσεις της ανισότητας και
να στοχεύουν τις βαθύτερες αιτίες της»,
τόνισε περαιτέρω. Μια άλλη βασική

διάσταση της ανισότητας, πρόσθεσε,
είναι και η οικονομική ανισότητα και το
χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών.
«Για να επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα
αυτό, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις», επεσήμανε η κ. Αιμιλιανίδου και
αναφέρθηκε συναφώς στο συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Δράσεις για Μείωση
του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών
και Γυναικών», το οποίο υλοποιήθηκε
από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου από το 2010 μέχρι το 2015,
και συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη σημα-

√ Η Κύπρος έχει σημειώσει
σημαντικά βήματα στη
διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών
και θεσμικών μέτρων
ντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων.

Χάσμα αμοιοβών
«Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών
και ανδρών στην Κύπρο έχει μειωθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια και
συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική τάση»,
είπε η Υπουργός Εργασίας και αναφέρθηκε στα τελευταία επίσημα στοιχεία
της Eurostat, που αφορούν το 2016,

σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό του
χάσματος είναι μόλις 13,9% από το 22%
που καταγράφηκε το έτος 2007. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010 η
χώρα μας είχε ποσοστό χάσματος υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ
σήμερα, βρίσκεται στην 9η θέση και
ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο
ποσοστό επιτυγχάνοντας να βρίσκεται
αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο της
ΕΕ (16,2%), υπέδειξε.
Η πτωτική τάση του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην
Κύπρο αναμένεται να συνεχιστεί, τόσο

λόγω των μακροπρόθεσμων επιδράσεων των μέτρων που έχουν ολοκληρωθεί,
όσο και των μέτρων που συνεχίζονται
να λαμβάνονται, εκτίμησε περαιτέρω.
Αναφορά έκανε, τέλος, στον «Εθνικό
Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για
την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για
την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό
Περιβάλλον», ο οποίος βραβεύει συγκεκριμένες πρακτικές που προωθούν την
ισότητα των φύλων και τη συμφιλίωση
οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής, όπως η εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
στις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλι-

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέγραψε τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
(Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και
της Ενδοοικογενειακής Βίας), και
σημείωσε ότι «η εμπορία προσώπων,
αποτελεί ακραία περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
αποτελεί μία μορφή οργανωμένου
εγκλήματος», τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος
χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα
μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο διεθνή αγώνα που διεξάγεται».
Για τον σκοπό αυτό, η Κύπρος έχει
υπογράψει και κυρώσει με νόμο, όλες
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις
που αφορούν σε θέματα σωματεμπορίας και άλλες συναφείς παράνομες
δραστηριότητες. Το Μνημόνιο έχει
σκοπό τον συντονισμό της δράσης για
παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση
της αναγκαίας στήριξης των θυμάτων
εμπορίας, περιλαμβανομένης της
πρόσβασης τους σε πληροφόρηση,
υπηρεσίες στήριξης, στέγαση, απασχόληση και κοινωνικής επανένταξη
τους.
ξης, στην επαγγελματική κατάρτιση,
στην αξιολόγηση του προσωπικού και
στις απολαβές κ.α.
Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης έχει
πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 47 εταιρείες
ή οργανισμούς, και συνεχίζει τη λειτουργία του ως ένας πετυχημένος
θεσμός που επιβραβεύει εργοδότες οι
οποίοι έμπρακτα προωθούν την ισότητα των δύο φύλων μέσα από τις εργασιακές πολιτικές τους, τόνισε η κ. Αιμιλιανίδου.
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Πρωτομαγιάτικο κάλεσμα προς τους νέους
να πυκνώσουν τις τάξεις της ΣΕΚ
• Αποσπάσματα Πρωτομαγιάτικης ομιλίας γ.γ ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα

Ζ

ητούμε από τους εργαζόμενους σε εργοδότες που
εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο
και
καταρρακώνουν
την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να
δώσουν ώθηση και στήριξη
στη ΣΕΚ για να μπορέσουμε να
επιφέρουμε περισσότερη ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις, διεκδικώντας τα αυτονόητα εργατικά δικαιώματα.
Την ίδια ώρα, καλούμε τους
νέους μας να στηρίξουν τη
συνδικαλιστική
οργάνωση
μέσα από την οποία μπορούν
να δημιουργηθούν οι ικανές και
δυνατές συνθήκες για περαιτέρω προώθηση και κατοχύρωση
της απασχόλησης, στη βάση
των ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στην
αποτροπή της επισφάλειας.
Στο περσινό Πρωτομαγιάτικο
μήνυμα της ΣΕΚ, αποτυπώσαμε
την πλήρη εικόνα όσων βιώσαμε συλλογικά - «Ενωμένοι
μπορέσαμε, μαζί συνεχίζουμε». Καταθέσαμε συγκεκριμένες
θέσεις και συμβάλαμε θετικά
στη μείωση της ανεργίας, κρατήσαμε ζωντανό το θεσμό των
συλλογικών συμβάσεων, αποδεικνύοντας στην πράξη πως,
εκεί όπου υπάρχουν συμβάσεις
εργασίας η διαχείριση της κρίσης γίνεται πιο εφικτή και οι
ανισότητες μειώνονται (μια
πραγματικότητα που καταγράφεται και σε έρευνα του
ΔΝΤ). Διεκδικήσαμε και πετύχαμε κατά την τελευταία διετία, την πλήρη επαναφορά
μισθολογικών και παρεμφερών
ωφελημάτων, όπως και την
παραχώρηση μισθολογικών
αυξήσεων σε αρκετές περιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα
και συνεχίζουμε την προσπάθεια και τον αγώνα μας για το
ηθικό, το πρέπον, το δίκαιο και
το εφικτό και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Έχουμε αποδείξει στην πράξη
πως, το συνδικαλιστικό κίνημα
με πρωτοπόρο δύναμη τη ΣΕΚ,
μπορεί να συμβάλει θετικά
στην ομαλή πορεία και εξελικτική διαδρομή του τόπου μας.
Όχι εις βάρος των εργαζομένων που αποτελεί την εύκολη
λύση για μερικούς, διασυνδέοντας την ανάπτυξη με τη μείωση των ωφελημάτων των
εργαζομένων, αλλά συλλογικά
και με την απαιτούμενη τεκμηριωμένη στόχευση. Ίσως να
μπορούσαν να είχαν γίνει και
περισσότερα, αλλά κάποιος θα
πρέπει να αναλογιστεί που θα
βρισκόταν η χώρα μας σήμερα
αν δεν είχαμε λειτουργήσει
υπεύθυνα και την ίδια στιγμή,
σε ποια δυσμενέστερη κατάσταση θα βρίσκονταν οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι χωρίς τη συνδι-

καλιστική αρωγή και παρέμβαση.
Διαχειριστήκαμε λάθη και
παραλήψεις άλλων, πολιτικών, πολιτειακών και χρηματοοικονομικών παραγόντων
και πετύχαμε, μαζί με τους
εργαζόμενους οι οποίοι έχουν
επωμιστεί το μεγαλύτερο
βάρος του προβλήματος της
οικονομικής κρίσης, να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον
πιο αισιόδοξα.
Σε πείσμα των καιρών και των
άσπονδων φίλων, η ΣΕΚ και το
συνδικαλιστικό κίνημα στον
τόπο μας, δηλώνουμε παρόντες και μάχιμοι- και θα παραμείνουμε σωστοί και διεκδικητικοί γιατί το οφείλουμε στους
εργαζόμενους, στην κοινωνία
και στις γενιές που θα ακολουθήσουν.
Σήμερα, έχοντας επιβεβαιωθεί
η ορθότητα του τρόπου με τον
οποίο συνδικαλιστήκαμε και
πολιτευτήκαμε, βρισκόμαστε
και πάλι στις επάλξεις, σε
τούτη τη σημαντική στιγμή της
επανατοποθέτησης, των δομικών μεταρρυθμίσεων και της
επαναφοράς της κοινωνικής
ισορροπίας και συνοχής. Η
συνεχής ανοδική πορεία της
οικονομίας, σε συνάρτηση με
τη σταθερά πτωτική τάση της
ανεργίας, αποτυπώνουν αυτό
που ξεκάθαρα αναδεικνύει η
ΣΕΚ - τούτη είναι η ώρα της
ευθύνης, της υπευθυνότητας
και της λελογισμένης διεκδίκησης, για την κοινωνία, τους
εργαζόμενους, για την Κύπρο
μας.
Η ΣΕΚ διασαφηνίζει για ακόμα
μία φορά πως, οι εργαζόμενοι
αποτελούν βασικό άξονα ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να δημιουργηθούν
εκείνες οι συνθήκες και προϋποθέσεις για κατοχύρωση:
1. Ποιοτικών θέσεων εργασίας
2. Αξιοπρέπεια στην εργασία
3. Μισθολογικές αυξήσεις για
δικαιοσύνη στην εργασία και
στην οικονομία, μέσα και από
τη στήριξη της πραγματικής
οικονομίας
4. Κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλεια
και υγεία στην εργασία
5. Επαρκή και στοχευμένη
κατάρτιση για βελτίωση των
δεξιοτήτων και αύξηση της
παραγωγικότητας
6. Προστασία από φαινόμενα
σεξουαλικής παρενόχλησης και
βίας στην εργασία (Κώδικας
ΣΕΚ για ενσωμάτωση στις συλλογικές συμβάσεις).

• Μήνυμα συνεχούς αγώνα, ενότητας, συνδικαλιστικής
συσπείρωσης και εργατικής αλληλεγγύης έστειλε η ογκώδης
Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της ΣΕΚ

ERG_12-12_inn_4 5/2/18 11:12 AM Page 1

12

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποτοξίνωση
σε δέκα απλά βήματα

ια ακριβώς δεκαετία μετά τον
θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη της Κύπρου, του Μάριου Τόκα, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία τιμούν τη μνήμη του με την
έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου, το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία.

τους, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
θα έχουν εκτυπωμένο ραβδωτό
κώδικα (QR code) που θα παραπέμπει τους χρήστες του στην
επίσημη ιστοσελίδα του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη για μουσικές ακροάσεις.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δίδουν
στην κυκλοφορία το νέο γραμματόσημο στις 27 Απριλίου 2018,
ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται δέκα ακριβώς χρόνια
από τον θάνατό του. Σε αυτό και
για πρώτη φορά στην ιστορία

Ο Δημήτρης Σιαμμάς, ανώτερος
ταχυδρομικός λειτουργός στην
υπηρεσία έκδοσης γραμματοσήμων και φιλοτελισμού, ανέφερε
ότι θα κυκλοφορήσουν συνολικά
110.000 γραμματόσημα. Από
αυτά, τα 5.000 θα διατεθούν σε
φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας στην τιμή των €1,29 έκαστος, ενώ τα υπόλοιπα στην
κανονική τιμή τους που είναι
€0,64. Η εκτύπωσή τους έγινε σε
φύλλα των 8 γραμματοσήμων
στην Αθήνα.

12χρονος κηρύχθηκε αγνοούμενος αλλά έκανε
διακοπές στο Μπαλί

Έ

να 12χρονο αγόρι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έπειτα
από καβγά με τους γονείς του,
έκλεισε την πτήση αλλά και τη
διαμονή του μέσω διαδικτύου και
πέταξε τελικά για το Μπαλί ολομόναχος. Ο καβγάς ξεκίνησε, όταν
οι γονείς του μικρού τού ανακοίνωσαν πως αναγκάζονται να
ακυρώσουν το ταξίδι των διακοπών τους.

Περθ, από όπου μετεπιβιβάστηκε
σε άλλο αεροσκάφος για το
Μπαλί. "Ζήτησαν απλώς τη φοιτητική μου ταυτότητα και το δια-

Ο μικρός κατάφερε να κάνει check
In στο ξενοδοχείο παριστάνοντας
πως περιμένει τη μεγαλύτερη
αδερφή του να τον συναντήσει

Ο 12χρονος έκανε check-in μέσω
μηχανήματος αυτοεξυπηρέτηση
στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα
να καταφέρει να επιβιβαστεί στο
αεροπλάνο με προορισμό το

Βήμα 1ο Ορίστε τις πρώτες 7 μέρες κατά τις
οποίες θα ξεκινήσετε την προσπάθειά σας.
Διαλέξτε ημέρες που δεν έχετε προγραμματισμένες κοινωνικές εκδηλώσεις ή πολύ έντονο
εργασιακό πρόγραμμα.
Βήμα 2ο Μηδενίστε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και περιορίστε το κάπνισμα και
την κατανάλωση καφεϊνούχων ροφημάτων, 23 ημέρες πριν την έναρξη του σχεδίου σας.

Βήμα 3ο Καλό είναι το πρωινό σας να περιλαμβάνει φρούτα και ξηρούς καρπούς ή άλλα
τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας όπως το
ταχίνι ή το φυστικοβούτυρο. Τα κυρίως γεύματα πρέπει να έχουν ως βάση ωμά λαχανικά
όπως σπανάκι, πιπεριές, σπαράγγια, καρότα,
κολοκύθια, μαρούλι ή τομάτα κ.α. Εάν το επιθυμείτε,
μπορείτε να έχετε λαχανικά και στα μικρογεύματά
σας.
Βήμα 4ο Σε κάθε γεύμα προσθέστε τουλάχιστον ½
φλιτζάνι καστανό ρύζι, κινόα ή ψωμί ολικής άλεσης,
για την παροχή ενέργειας. Η ποσότητα αυτή θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές
ανάγκες σας.
Βήμα 5ο Αποφύγετε το κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά κατά τις πρώτες ημέρες. Αντί αυτών, προτιμήστε το ψάρι, το αυγό και τα όσπρια ως πηγές
πρωτεΐνης. Συμπεριλάβετε τουλάχιστον 1 μερίδα σε
ένα από τα κυρίως γεύματα της ημέρας σας. Για
μικρογεύματα, επιλέξτε ωμούς ξηρούς καρπούς και
φρούτα.
Βήμα 6ο Ως πηγή λίπους, προσθέστε μικρή ποσότητα ελαιολάδου στις σαλάτες σας και ταχίνι στα
μικρογεύματά σας.

Τότε εκείνος έκλεισε με την
πιστωτική κάρτα το ταξίδι του
στο Μπαλί και κατάφερε να
πραγματοποιήσει το ταξίδι του
επιδεικνύοντας μόνο το διαβατήριο και τη σχολική του ταυτότητα. Οι Αρχές της Αυστραλίας
εντόπισαν τον 12χρονο στις 17
Μαρτίου.

Ο μικρός είχε κηρυχθεί αγνοούμενος εδώ και εννέα ημέρες.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γίνεται και γραμματόσημο ο Μάριος Τόκας

Μ
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Βήμα 7ο Εάν γυμνάζεστε τακτικά, μην αυξήσετε την
ένταση και την διάρκεια της προπόνησης τις ημέρες
που αλλάζετε τη διατροφή σας.
Βήμα 8ο Πίνετε άφθονο νερό. Προσπαθήστε να πίνετε – βάσει σχεδίου – 1 ποτήρι πριν από κάθε γεύμα
και ακόμα 2 ποτήρια μεταξύ των γευμάτων.

βατήριο", με το οποίο αποδεικνυόταν πως είμαι άνω των 12
ετών και άρα μπορώ να ταξιδέψω
ασυνόδευτος, δήλωσε ο 12χρονος
στους άνδρες που τον εντόπισαν
στο Μπαλί.

εκεί. Φαίνεται πως παρά τα
αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα
αεροδρόμια, προβλέπονται διαδικασίες που επιτρέπουν σε ανήλικους να ταξιδέψουν.

Βήμα 9ο Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 7 ημερών, ξεκινήστε σταδιακά να αυξάνετε την ποσότητα
πρόσληψης συγκεκριμένων τροφών όπως, για παράδειγμα, τα δημητριακά ολικής άλεσης.
Βήμα 10ο Πιστέψτε στην προσπάθειά σας, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της εικόνας του
σώματός σας αλλά και στην βελτίωση του πως
αισθάνεστε συνολικά.

Ξύδι: Για όμορφο δέρμα και μαλλιά

Όλο και πιο πρόωρα έρχεται η άνοιξη

Η

εποχή της άνοιξης έρχεται
όλο και πιο νωρίς στον πλανήτη μας και πουθενά δεν είναι
αυτό τόσο αισθητό, όσο στο
Βόρειο Πόλο και γενικότερα στα
υψηλά γεωγραφικά πλάτη, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι
σήμερα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Έρικ Ποστ του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια-Ντέιβις, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports», υπολόγισαν ότι για κάθε δέκα μοίρες γεωγραφικού πλάτους βορειότερα
του Ισημερινού, η άνοιξη φθάνει
περίπου τέσσερις μέρες νωρίτερα
από ό,τι έφθανε πριν από μία
δεκαετία, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Στις αρκτικές περιοχές η άνοιξη
έρχεται έως και 16 μέρες νωρίτε-

ρα από ό,τι πριν δέκα χρόνια. Οι
επιστήμονες βάσισαν τα συμπεράσματά τους σε μια σειρά από
φαινόμενα, όπως οι μεταναστεύσεις των πουλιών, η άνθιση των

φυτών, η εμφάνιση των φύλλων
των δέντρων κ.α.
Από αστρονομική άποψη, η άνοιξη φέτος τυπικά ξεκίνησε στις 20
Μαρτίου, με την εαρινή ισημερία.

Απαλό δέρμα Ανακατέψτε μερικές σταγόνες ξύδι με
την κρέμα σώματος και θα δείτε το δέρμα σας λαμπερό και αρωματισμένο χωρίς να χρησιμοποιήσετε
άρωμα.
Λαμπερά μαλλιά Οι μαλακτικές κρέμες μαλλιών
αφήνουν κατάλοιπα που βαραίνουν την τρίχα και
θαμπώνουν τα μαλλιά. σε ένα μπολ νερό βάλτε πέντε
σταγόνες ξύδι και ξεβγάλτε με αυτό τα μαλλιά μετά
το λούσιμο και την μαλακτική κρέμα.
Θεραπευτικό μπάνιο Αν έχετε φαγούρα στο δέρμα,
ρίξτε λίγο μηλόξυδο στη μπανιέρα. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες θα κάνουν τη φαγούρα να υποχωρήσει.

Σοβαρά … αστειάκια
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Τα «5» απόλυτα μυστικά της φύσης για λαμπερό δέρμα

Τ

Ευτυχώς, η φύση μας έχει δωρίσει
τρία δυναμικά εργαλεία για το
τέλειο δέρμα!
1. Grapefruit
Μπορεί να μην αποτελεί αγαπημένο φρούτο για πολλούς αλλά το
grapefruit είναι φρούτο χαμηλού
γλυκαιμικού δείκτη με μόλις 41
θερμίδες. Με την κατανάλωση του
προσλαμβάνεις τη μισή ποσότητα
βιταμίνης C που έχεις ανάγκη
καθημερινά. Αν σου αρέσουν τα
πορτοκάλια είναι καλή ιδέα να
κάνεις μια στροφή προς το
grapefruit που έχει μικρότερη
περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα.
Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη
για την παραγωγή του κολλαγόνου που σίγουρα έχεις ακούσει
πόσο απαραίτητο είναι για σφριγηλό και νεανικό δέρμα. Επίσης,
είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό που
διατηρεί τη νεότητα του δέρματος.
2. Φράουλες
Είναι κόκκινες, ζουμερές και μας
αρέσουν ακόμη και σε σαλάτες! Οι
φράουλες έχουν χαμηλή θέση στον
πίνακα του γλυκαιμικού δείκτη και
αυτό τις κάνει ιδανική επιλογή. Η
ζάχαρη, ακόμη και η φυσική δεν
είναι πολύ καλή φίλη της επιδερμίδας μας οπότε όταν βρίσκουμε γευστικές τροφές, γεμάτες με θρεπτικά
συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σακχάρων χαιρόμαστε ιδιαίτερα!
Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που
περιέχουν είναι οι φαινόλες, μια

ομάδα εξαιρετικά σημαντικών
αντιοξειδωτικών που
συνδέονται με την καλή
υγεία. Μια συμβουλή:
Να διαλέγεις τις πιο
κόκκινες… Και περισσότερη
γεύση
και
περισσότερα αντιοξειδωτικά.
3. Avocado
Πρόσωπο – σώμα –
μαλλιά. Ο σύμμαχός
σου για να απαλλαγείς
μια και καλή από την
αφυδατωμένη και ξηρή
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Αρνί κλέφτικο στη λαδόκολλα

Αβοκάντο, Μέλι και Γιαούρτι
Η χαρά της επιδερμίδας αυτά τα 3 συστατικά. Το μέλι είναι ιδανικό για
την ανανέωση της επιδερμίδας και προσφέρει λάμψη. Το γιαούρτι κάνει
απαλό δέρμα και ελαφριά απολέπιση χάρη στο γαλακτικό οξύ. Το αβοκάντο έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μπόλικη βιταμίνη C που φέρνει τη
λάμψη στο πρόσωπο σου.
Πάμε λοιπόν στις λεπτομέρειες. Χρειάζεσαι:
- Mισό αβοκάντο

Ταύρος: Είσαι αρκετά κουρασμένος
αυτό το διάστημα και αυτό θα φανεί,
καθώς δυσκολεύεσαι να κάνεις βασικά πράγματα. Φρόντισε πρώτα τον
εαυτό σου και ασχολήσου μετά με τις
υποχρεώσεις σου. Ειδικά κάποια
οικογενειακά ζητήματα μπορεί να σε
απασχολήσουν κατ’ εξοχήν.

- Μια κουταλιά οργανικό μέλι
Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Σε ένα μπολάκι, πάρε ένα πιρούνι και
λιώσε το αβοκάντο. Πρόσθεσε το μέλι και το γιαούρτι και ανακάτεψε
μέχρι να γίνει ενιαίο το μείγμα. Σε καθαρό δέρμα, άπλωσε το για 10-15
λεπτά ή και περισσότερο. Μετά, απομάκρυνε το μείγμα με μια νωπή
ζεστή πετσέτα. Τέλος, ξέπλυνε με δροσερό νερό.
Μπορείς να επαναλαμβάνεις 2 με 3 φορές την εβδομάδα.

Δίδυμοι: Είναι καιρός να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να τον προστατευτείς από τις κακοτοπιές. Έτσι
θα προχωρήσεις προς τους στόχους
σου χωρίς να έχεις ανάγκη κανέναν.
Ωστόσο, να θυμάσαι πως κάποια
άτομα θέλουν το καλό σου και μπορείς να στηριχθείς πάνω τους. Μη
χάσεις το μέτρο, γιατί δε θα κρίνεις
σωστά.
Καρκίνος: Για να απαλλαγείς από το
άγχος, πρέπει να ξεκινήσεις από το
παρελθόν που σου έχει αφήσει ζητήματα προς επίλυση και μετά να
συνεχίσεις με το παρόν. Πάντως τα
νεύρα και η πίεση δεν θα σε ωφελήσουν. Δες με ηρεμία τα προβλήματά

σου για να τα λύσεις μια κι έξω.

σου κάνουν καλό!

Λέων: Καταφέρνεις να γίνεις δυναμικός και παίρνεις δραστικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου.
Κάνε τις κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και χωρίς πανικό. Έτσι, όλα θα
πάνε πολύ καλύτερα από όσο περιμένεις.

Τοξότης: Τα πράγματα που σε απασχολούν είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να βάλεις μια σειρά και να τα
τακτοποιήσεις ένα-ένα. Άλλωστε, η
μέρα ευνοεί ιδιαίτερα την υλοποίηση
των σχεδίων και την εξέλιξη σε
καταστάσεις, που παρέμεναν στάσιμες.

Παρθένος: Αυτήν την περίοδο είναι
πολλές οι αλλαγές που συμβαίνουν
στη ζωή σου και οι περισσότερες
είναι προς όφελός σου. Ωστόσο,
πρέπει κι εσύ να κάνεις κάτι και να
μην περιμένεις να γίνουν όλα μόνα
τους. Εδώ χρειάζεται προγραμματισμός και καλή διαχείριση χρόνου,
για να μην πελαγώσεις.

Υλικά:
1 αρνίσιο μπουτάκι, 2 κλωνάρια δενδρολίβανο
4-5 σκ. σκόρδο, αλάτι,
πιπέρι
1/4 κιλού κεφαλοτύρι (κομμένο σε κύβους)
4 κ.σ ελαιόλαδο, 2 μεγάλες
λαδόκολλες

Εκτέλεση: Ξεκινάμε να φτιάξουμε το αρνί κλέφτικο στη

- Μια κουταλιά ελληνικό γιαούρτι

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλύτερα να μείνεις μακριά
από κάποια άτομα που με τη συμπεριφορά τους σου χαλάνε τη διάθεση.
Δεν υπάρχει λόγος να έρχεσαι σε
σύγκρουση μαζί τους. Γενικά, επιστράτευσε την αισιοδοξία σου και
όλα θα πάνε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι
περιμένεις.

SUDOKU

επιδερμίδα, είναι το λάδι
αβοκάντο! Το αβοκάντο
είναι πλούσιο σε βιταμίνες
και κάνει θαύματα όχι
μόνο στην επιδερμίδα
αλλά και στα θαμπά,
ταλαιπωρημένα μαλλιά.
Επιπλέον, είναι πλούσιο
σε στερόλες οι οποίες βοηθούν στη μείωση των καφέ
κηλίδων στο πρόσωπο.

ο όμορφο και λαμπερό δέρμα
είναι γοητεία για όλους τους
ανθρώπους και πολλές φορές
ξεκινά από τις διατροφικές επιλογές
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Αιγόκερως: Φρόντισε να μείνεις λίγο
μόνος με τον εαυτό σου σήμερα και
να προσπαθήσεις να σκεφτείς ποιοι
άνθρωποι θέλουν το καλό σου. Μόνο
έτσι θα καταλήξεις σε ασφαλή
συμπεράσματα για το ποιοι είναι οι
πραγματικοί σου φίλοι.

Ζυγός: Τα πράγματα γύρω σου
αλλάζουν και αυτό γίνεται προς
όφελός σου. Όμως, μην παρασυρθείς σε γρήγορες κρίσεις, γιατί μπορεί να κάνεις λάθος. Προσαρμόσου
στα νέα δεδομένα και μην γκρινιάζεις με το παραμικρό. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που μπορεί να
κάνει τη ζωή σου καλύτερη.

Υδροχόος: Ξεκινάει μία πολύ δημιουργική ημέρα για εσένα και για να
την αξιοποιήσεις αλλά και να την
απολαύσεις, πρέπει να αφήσεις
πίσω σου κάθε… φάντασμα του
παρελθόντος. Μην κάνεις πισωγυρίσματα, συγκεντρώσου και κοίταξε με
αισιοδοξία μπροστά.

Σκορπιός: Η μέρα είναι καλή για
σκέψη, αφού θα είσαι ήρεμος και σε
θέση να κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο με τον εαυτό σου. Πρόσεξε την
υγεία αλλά και την εμφάνισή σου και
μην παρασύρεσαι σε υπερβολές. Δεν

Ιχθείς: Παρότι θέλεις να ξεμπερδεύεις με διάφορα ζητήματα, το ξέρεις
ότι δεν μπορείς να ασχοληθείς με
όλα και να το κάνεις αποτελεσματικά. Οπότε ηρέμησε και μην υπερβάλεις με τις ενέργειές σου.

λαδόκολλα, πλένοντας πρώτα και στεγνώνοντας με χαρτί
κουζίνας το αρνάκι. Καθαρίζουμε τα σκόρδα και τα ανακατεύουμε μαζί με το αλάτι και το πιπέρι. Με μαχαίρι κάνουμε μικρές σχισμές στο κρέας και μπήγουμε τα σκόρδα σε
διάφορα σημεία. Αλατοπιπερώνουμε το κρέας καλά από
όλες τις πλευρές και το τοποθετούμε στο κέντρο της λαδόκολλας. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο, προσθέτουμε το δενδρολίβανο και το τυρί. Τυλίγουμε καλά το κρέας στη λαδόκολλα, σαν πακέτο και δένουμε με σχοινί. Βάζουμε το πακέτο σε
ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, σε χαμηλή
θερμοκρασία στους 160 βαθμούς C για 2,5 ώρες μέχρι σχεδόν να λιώσει το κρέας.

Μπισκοτογλυκό με μπανάνες
κρέμα και σοκολάτα
Υλικά:
1 φακελάκι άνθος αραβοσίτου βανίλια, 1 ½ φλ.
κρύο γάλα, 3 κ.σ. φυστικοβούτυρο, 250 γραμ.
κρέμα γάλακτος 35% χτυπημένη σε παχύρρευστη
μορφή, 1 πακέτο μπισκότα
πτι μπερ, 3-4 μπανάνες ώριμες
Για την επικάλυψη
60 γραμ. κουβερτούρα, 2 φλ. άχνη ζάχαρη
2 κ.σ. μαλακό βούτυρο ή μαργαρίνη, λίγες σταγόνες υγρή
βανίλια, 2 κ.σ. γάλα, 3 κ.σ. πραλίνα σοκολάτας

Εκτέλεση: Ξεκινάμε το μπισκοτογλυκό χτυπώντας σε ένα
μπολ την κρέμα στιγμής με το κρύο γάλα για 2 λεπτά με
μίξερ χειρός. Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο. Αφήνουμε
για 5′ να σταθεί η κρέμα στιγμής και προσθέτουμε τη χτυπημένη κρέμα σε παχύρρευστη μορφή. Απαλά αναδιπλώνουμε το μίγμα.
Σε τετράγωνο ταψάκι στρώνουμε μια σειρά πτι μπερ να
καλυφθεί όλη η βάση του ταψιού. Απλώνουμε σε στρώση τη
μισή κρέμα. Καλύπτουμε με μια στρώση φέτες μπανάνας.
Κάνουμε ακόμα μια στρώση με μπισκότα. Απλώνουμε την
υπόλοιπη κρέμα και τις υπόλοιπες μπανάνες. Τέλος, καλύπτουμε με μια στρώση πτι μπερ και απλώνουμε όλη την
επικάλυψη σοκολάτας. Παγώνουμε για 4-5 ώρες ή μια
νύχτα.
Για την επικάλυψη: Λιώνουμε τη σοκολάτα στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί και αφήνουμε να κρυώσει. Όσο ακόμα η
σοκολάτα είναι ρευστή, προσθέτουμε την άχνη, το βούτυρο,
τη βανίλια, το γάλα και την πραλίνα. Τα χτυπάμε με μίξερ
ώστε να ομογενοποιηθούν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ζ. Κ. Γιούγκερ:

«Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ελλάδα
ζήτω η Ελληνική Ευρώπη»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κύπρος: 1 στους 10 στερούνται βασικών αγαθών
Τ

ο 1/10 Των Κυπρίων βρίσκεται σε
σοβαρά επίπεδα στέρησης αγαθών
σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. για 2017,
ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη, το 6,7%
του πληθυσμού ή περίπου 33 εκατομμύρια στερούνται βασικών αγαθών.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τουλάχιστον τέσσερα
από τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία
θεωρούνται από τους περισσότερους
ανθρώπους ως επιθυμητά ή απαραίτητα για μια επαρκή και αξιοπρεπή ζωή:

Ν

α απελευθερώσει του δύο Έλληνες
στρατιωτικούς
κάλεσε
την
Τουρκία ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, υποδεικνύοντας πως οι
δύο συλληφθέντες δεν αποτελούν
καμία απειλή για την Τουρκία.
Ξεκινώντας την ομιλία του από το
βήμα της Βουλής των Ελλήνων την
περασμένη Πέμπτη, με τη φράση
«Ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα, ζήτω η
ελληνική Ευρώπη», την οποία διατύ-

• Μήνυμα προς Άγκυρα από το
βήμα της Βουλής των Ελλήνων:
Απελευθερώστε τους δύο
Έλληνες στρατιωτικούς
πωσε στα Ελληνικά, ο κ. Γιούνκερ επιχείρησε να αναδείξει την κεντρική θέση
της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. «Ευρώπη χωρίς Ελλάδα θα ήταν
ένα οικοδόμημα ατελές, η Ελλάδα δεν
είναι μια οποιαδήποτε χώρα», επισήμανε χαρακτηριστικά.
Ο Αύγουστος σηματοδοτεί μια νέα
εποχή για την Ελλάδα, με όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
αντιστοιχούν σε ένα κυρίαρχο κράτοςμέλος της ΕΕ.

Εύσημα στην Ελλάδα
«Κανένα άλλο κράτος δεν μεταρρυθμίστηκε πιο γρήγορα από ό,τι η Ελλάδα»,
υπογράμμισε
ο
Πρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν τάχθηκε ποτέ υπέρ
της άκριτης και τυφλής πολιτικής
λιτότητας.
Ως προς τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας, ο κ. Γιούνκερ
υποστήριξε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να αξιοποιηθούν οι
θυσίες τόσων ετών. Το κράτος δεν θα
πρέπει να είναι μόνο πάροχος υπηρεσιών και εργοδότης, σημείωσε ο ίδιος,
υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει
ανάγκη από υγιείς τράπεζες, από μια
οικονομία με εργασία και όχι με χρέη
και από την πάταξη της διαφθοράς.
Απευθύνοντας, παράλληλα, μήνυμα
προς τους Ευρωπαίους εταίρους, ο κ.
Γιούνκερ κάλεσε για τήρηση των
δεσμεύσεών τους απέναντι στην
Ελλάδα για το χρέος, καθώς και για
μια στάση αλληλεγγύης και υπευθυνότητας. «Pacta sunt servanda», δηλαδή
«οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται»,
είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2018

• Άνθρωποι που στερούνται
βασικά αγαθά: Δεν μπορούν
να πάνε διακοπές, να έχουν
κρέας στο τραπέζι τους
ή να θερμάνουν το σπίτι τους
ζεστό.
• να αντιμετωπίζουν απροσδόκητα

• να έχουν τηλεόραση
• πλυντήριο
• αυτοκίνητο
• τηλέφωνο.
Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Βουλγαρία
(30,0%), η Ελλάδα (21,1%), η Ρουμανία
(19,4%) και η Ουγγαρία (14,5%) καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά σοβα-

έξοδα.

ρής υλικής στέρησης.

• να τρώνε τακτικά κρέας (ή ψάρι ή κάτι

Αντίθετα, τα λιγότερα ποσοστά- κάτω

• να πληρώσουν τους λογαριασμούς
τους έγκαιρα.

ισοδύναμο χορτοφαγίας).

από το 3% - παρουσιάζονται στη

• να πηγαίνουν διακοπές μιας εβδομά-

Σουηδία,

• να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς

δας μακριά από το σπίτι.

Φινλανδία και στις Κάτω Χώρες.

στο

Λουξεμβούργο,

στη
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 6/2018 25/4/2018
100.000 ............. 12844
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 54711
100 .................... 13645

1.000 ................. 13838

100 .................... 24028

400 .................... 59120

100 .................... 49482

400 .................... 24931

100 .................... 10022

400 .................... 46392

100 .................... 32442

200 .................... 27318

100 .................... 31864

200 .................... 55321

100 .................... 35305

200 .................... 29803

100 .................... 26484

200 .................... 11073

100 .................... 48008

200 .................... 15961

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
6795, 9574
Από €20 οι λήγοντες
452
Από €10 οι λήγοντες
925, 480
Από €4 οι λήγοντες
25, 17

200 .................... 20141
200 .................... 27074
200 .................... 26742
200 .................... 40998
200 .................... 43648
100 .................... 31002
100 .................... 55144

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Το Ελληνικό γένος ζει
ελεύθερα και διοικείται άριστα και θα
μπορούσε να κυριαρχήσει, αν ήταν
πολιτικά ενωμένο

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2018

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ
SUDOCOU

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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ΑΠΟΕΛ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΑΘΟΣ - ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
το τρίπτυχο της καθοριστικής νίκης επί του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Αγκαλιά με τον 60 συνεχόμενο τίτλο,
εκτός εάν ... αυτοκτονήσει!
• Ο Απόλλωνας υστέρησε στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς

Μ

• Στα Ευρωπαϊκά σαλόνια «η Μεγάλη
Κυρία» ύστερα από πέντε χρόνια
• ΑΕΚ: Πήρε το Ευρωπαϊκό διαβατήριο
για 4η συνεχή χρονιά

αρχή έπαιξε ψηλά με δύο - τρεις
επιθετικούς στα τετράγωνα του
τερματοφύλακα Βάζε, επιδιώκοντας να καταστρέψει την επιθετική
ανάπτυξη του Απόλλωνα εν τη
γενέσει της. Ταυτόχρονα, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ κέρδισαν τις καίριες μονομαχίες στο κέντρο του
γηπέδου, γεγονός που συνέβαλε
αποφασιστικά στον όλη εξέλιξη
του αγώνα. Αξιοσημείωτη ήταν η
εκτελεστική δεινότητα του Ίγκορ
Ντε Καμπάρκο, που αποθεώθηκε
στο τέλος ως ο «ήρωας» της αναμέτρησης.

ε κύρια όπλα την εμπειρία, το
πάθος, το γονίδιο του πρωταθλητή και φυσικά τους χιλιάδες
ενθουσιώδεις φίλους του, ο
ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Απόλλωνα στη
μάχη των μαχών και βρέθηκε
μόλις δύο βήματα από την κατάκτηση του 6ου συνεχόμενου τίτλου. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ αν και ήταν η
καλύτερη ομάδα καθόλη τη διάρκεια του μαραθωνίου, στον αγώνα
- βαρόμετρο, παρουσιάσθηκε
κατώτερος των περιστάσεων.
Στην τιτανομαχία των γιγάντων
που διεξήχθηκε την Κυριακή στο
ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ φορώντας το καλό
του κοστούμι, άφησε πίσω του τις
μετριότατες εντυπώσεις που είχε
σε τακτά χρονικά διαστήματα της
χρονιάς. Έπαιξε σοβαρά, πειθαρχημένα, με πάθος, υπομονή και
δύναμη, αξιοποίωντας πλήρως τις
ατομικές αρετές των παικτών του.
Λειτούργησε ως ομάδα κι ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις του
αγώνα, πέτυχε το μέγα ζητούμενο.
Στο αντίπαλο στρατοπέδο, υπήρχε
δυσκολία στον δημιουργικό τομέα.
Σ’ αυτό συνέτεινε σημαντικά και το
έξυπνο αγνωνιστικό πλάνο του
Μπρούνο Μπαλταζάρ που από την

Ο ΑΠΟΕΛ φιγουράρει τώρα στην
κορυφή του Ολύμπου μ’ ένα βαθμό
περισσότερο από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ
και μόνον αν αυτοκτονήσει θα
χάσει τον τίτλο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
Τη συμμετοχή της στο «Γιουρόπα
Λήγκ» εξασφάλισε η ΑΕΚ που
μάδησε το «Τριφύλλι» στο
«Αρένα».
Με τον βαθμό που πήρε στον ισόπαλο αγώνα με την ΑΕΛ, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ καπάρωσε την 4η θέση μέσω
της οποίας στις 12 Ιουλίου θα
παίξει σε Ευρωπαϊκό παιχνίδι
ύστερα από 1813 μέρες.

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 .................................... 22887171

Τα πρόσωπα
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Ιγκόρ Ντε Καμάργκο
και Γκιγιέρμε Ντελατόρε
Οι Βραζιλιάνοι, Ιγκόρ Ντε Καμάργκο και
Γκιγιέρμε Ντελατόρε αναδείχθηκαν ως τα
πρόσωπα της τιτανομαχίας. Ο δεύτερος
τροφοδοτούσε με τη μαεστρία του και ο

πρώτος εκτελούσε με τη
δεινότητα του, χαρίζοντας στον
ΑΠΟΕΛ την πολυτιμότερη νίκη της
χρονιάς, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα σφραγίσει
τον φετινό τίτλο.

Ετήσια Γενική
Συνέλευση

10η Αγωνιστική – Τελευταία
ΑΠΟΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΕΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, για
το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαίου 2018 ημέρα Τρίτη, στο
ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία η ώρα 10:30.
Προτρέπουμε τα μέλη όπως σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού,
δηλώσουν στις Συντεχνίες τους ως αντιπρόσωποι του ξενοδοχείου τους
και παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Θα ακολουθήσει το εορταστικό μέρος για τα 50 χρόνια από την ίδρυση
του Ταμείου, η ώρα 12:15

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

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

1-1
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2018

Η ΣΕΚ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
• Δόξα και τιμή στους ηρωομάρτυρες των εργατικών και κοινωνικών αγώνων

Υπουργός Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΤΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κ

αθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στη
μείωση της ανεργίας διαδραματίζει και η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης
εργασίας και εργαζόμαστε μεθοδικά και ακούραστα
προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω ενός συστήματος
ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και
αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για τους
παρανομούντες. Η πρόσφατη συμφωνία για παραχώρηση από τη Ελληνική Κυβέρνηση, του πνευματικού δικαιώματος επί του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην Κυπριακή Δημοκρατία, μας εξοπλίζει με ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ως προς τους
στόχους που θέσαμε.

• Ζωντανή
σύνδεση του

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα συμπληρώνει
και είναι αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής που
εφαρμόζει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
αδήλωτης εργασίας. Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται
ήδη σε ισχύ η πρώτη, πολύ σημαντική Νομοθεσία,
που ετοιμάσαμε για την αντιμετώπιση της αδήλωτης
απασχόλησης. Με τη Νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ
τον Ιούνιο 2017, έχουν εισαχθεί αυστηρότατες ποινές
και διοικητικά πρόστιμα και ενισχύθηκαν σημαντικά
οι εξουσίες των επιθεωρητών του Υπουργείου. Επιπλέον, ακόμα ένα Νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στη
δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης,
έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση για ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Με την εφαρμογή αυτής της ολοκληρωμένης στρατηγικής, αλλάζει άρδην ο τρόπος επιθεώρησης εν
σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και πλέον, μέσω συστήματος ανάλυσης
κινδύνου και αυξημένων αλλά και στοχευμένων επιθεωρήσεων, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα
η αδήλωτη εργασία και θα προστατευθούν καλύτερα
τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ράδιο Πρώτο
από το Κάστρο
της Λεμεσού με
παρεμβάσεις
της υπουργού
Εργασίας και
της ηγεσίας
της ΣΕΚ

Πέραν όμως των αυστηρών ελέγχων, το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζει
ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου,
διασφαλίζεται μέσα από ένα
σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
οποίο αναβαθμίζουμε συνεχώς,
με σκοπό πάντοτε τη διασφάλιση
της κοινωνικής συνοχής.

• Κατάθεση
στεφάνων στο
μνημείο εργατικών, κοινωνικών και εθνικών αγώνων
από πολιτεία,

• Τον χαιρετισμό της υπουργού
Εργασίας διάβασε ο υπουργός
Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

κόμματα και
οργανώσεις

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

