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ΤΕΤΑΡΤΗ

16

ΜΑΪΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΣΕΚ προς υπουργό Οικονομικών

Φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης

Tο ετήσιο τέλος των €350 δεν απειλεί
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

στην Ελληνίδα Κυπρία Μάνα
Στο Παλαιχώρι τιμήθηκε την Κυριακή
με την προσήκουσα τιμή η Γιορτή της
Μάνας. ΣΕΚ και ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
τίμησαν το μεγαλείο και την ανεκτίμητη
προσφορά της Μάνας στην Κοινωνία
και τον τόπο.
Σελ. 8

Σ

την παρούσα χρονική συγκυρία, η
ΣΕΚ διαφωνεί με την εισήγηση κοινο-

βουλευτικών κομμάτων για κατάργηση
του τέλους €350 που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρείες στο κράτος καλώντας
το υπουργείο Οικονομικών να αποφύγει
βεβιασμένες και αποσπασματικές ενέργειες που θα αποβούν επιζήμιες για την
κοινωνία.
Σε επιστολή της ΣΕΚ προς τον υπουργό
Οικονομικών υποδεικνύεται ότι το τέλος
των €350 δεν απειλεί τη βιωσιμότητα

Κάλεσμα ΣΕΚ προς τους κοινωνικούς εταίρους για κοινή δράση

Εμπρός να δαμάσουμε τον μινώταυρο
των εργατικών ατυχημάτων
Υ

αναβλητικότητα που επιδεικνύει η
Βουλή στην ψήφιση των κανονισμών
για λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Εργασίας αποβαίνει επιζήμια για την αγορά εργασίας και την
κοινωνία ευρύτερα. Η νομοθετική εξουσία οφείλει να προστατεύσει χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση την αγορά
εργασίας
Σελ. 3

πόμνημα με συγκεκριμένες εισηγήσεις και δράσεις που αποσκοπούν
στον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων υπέβαλε η ΣΕΚ στην υπουργό
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Στο
υπόμνημα ημερομηνίας 25 Απριλίου
2018, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εκφράζει την
ανησυχία του για την έξαρση ων
εργατικών ατυχημάτων τονίζοντας
την ανάγκη συγκροτημένης δράσης
των κοινωνικών εταίρων για ελαχιστοποίηση τους.

19 Μαϊου: Ημέρα Μνήμης
Ποντιακού Ελληνισμού

Θεωρεί ότι τα περισσότερα εργατικά
ατυχήματα επισυμβαίνουν σε μικρές
επιχειρήσεις και σε χώρους εργασίας
όπου οργιάζει η αδήλωτη εργασία.

καμίας εταιρείας.

Σελ.16

Βουλή και αδήλωτη εργασία

Η

Σελ. 7

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2995
TIMH 0.70€

• Υπόμνημα ΣΕΚ προς την υπουργό Εργασίας με 10 +1
εισηγήσεις

• Τα πλείστα εργατικά ατυχήματα εκδηλώνονται σε χώρους
όπου οργιάζει η αδήλωτη εργασία

• Αναθεώρηση νομοθεσιών που συνδέονται άμεσα με την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία

• Επείγουσα ανάγκη η ψήφιση των κανονισμών για λειτουργία
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών Εργασίας

Τεράστια η ευθύνη των εργοδοτών για εφαρμογή
των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια
και υγεία στους χώρους εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι τα επίπεδα ασφάλειας έχουν υποβαθμιστεί
λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία
συνέβαλε στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Σημειώνεται ότι η ανάγκη λήψης
μέτρων για βελτίωση της ασφάλειας
και υγείας στην εργασία τέθηκε πρόσφατα επί τάπητος σε συνεδρία του
Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Σελ. 4

Προς μειώσεις φόρων που επιβαρύνουν την απασχόληση

Σ

αφή και απόλυτα ξεκάθαρη θέση ότι, εντός του
2018 θα αρχίσει διάλογος για μείωση της φορολόγησης της εργασίας και εισαγωγή πράσινης φορολογίας διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης στη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης
του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ.

(α) Να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.

Η θέση αυτή είναι σωστή και αφήνει ικανοποιημένη
τη ΣΕΚ, η οποία διεκδικεί την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης,
μέσα από την οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι
παράμετροι που έχουν επηρεάσει τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική και εργασιακή κατάσταση στον
τόπο μας.

ευνοούν ΣΕΚ – υπ. Οικονομικών

Έχουμε τονίσει τεκμηριωμένα και κατ’ επανάληψη
πως οι φορολογικές αλλαγές θα πρέπει:-

(β) Να μειώνουν το βάρος πάνω στο εισόδημα και την
απασχόληση.

• Εισαγωγή πράσινης φορολογίας

(γ) Βασικός άξονας της φορολογικής μεταρρύθμισης
θα πρέπει να είναι η πράσινη φορολογία, η οποία
ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί θέσεις
απασχόλησης και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή
κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους.
Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του

διαλόγου για ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση και
όχι μέσα από μια τακτική αποσπασματικών και
βεβιασμένων αποφάσεων όπως π.χ. επιχειρείται να
γίνει τώρα από κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα με
το τέλος των €350 που ετησίως καταβάλλουν στο
κράτος, οι εταιρείες και επιχειρείται η κατάργηση
του.
Οι αποσπασματικές και βιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις δεν βοηθούν σε τίποτα και κανένα και ως εκ
τούτου πρέπει να αποφεύγονται.
Η ΣΕΚ παραμένει στοχευμένη στη συγκροτημένη
φορολογική μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να
βασίζεται στη λογική της πράσινης φορολογίας για
να στηρίζει όλους τους συντελεστές της οικονομικής
δραστηριότητας στην Κύπρο.

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

@

Ε

νιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας τάχιστα αξιώνει η ΣΕΚ
Περαιτέρω καθυστέρηση της σχετικής νομοθεσίας μόνο ζημιά προκαλεί στην κοινωνία

*

Ρ

ιζικές τομές στον τομέα της πάταξης του εγκλήματος αξιώνει η ΣΕΚ
Δεν πάει άλλο, η Πολιτεία οφείλει να δράσει
τάχιστα, συγκροτημένα και αποτελεσματικά

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙ Α ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α

μήχανη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τον τελευταίο καιρό
την Κυπριακή κοινωνία να σέρνεται στα σκοτεινά μονοπάτια πρωτοφανών στυγερών δολοφονιών
και εγκλημάτων κάθε μορφής. Σε

*

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Γ

ε.Σ.Υ: Απόλυτη ταύτιση θέσεως ΣΕΚ και υπουργού Υγείας
Διαπίστωση της πρώτης επίσκεψης
του
υπουργού στα γραφεία της ΣΕΚ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

A

νάπτυξη σε συνθήκες πλήρους απασχόληση και
ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους
Κοινή προσέγγισης ΣΕΚ και υπουργού Οικονομικών στην πρόσφατη συνάντηση τους

*

Τ

ην πλήρη διασφάλισητων εργαζομένων στη ΣΚΤ
επιβεβαίωσε ο Χάρης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση του με την ηγεσία της ΣΕΚ
Ας μην ανησυχούν οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι κι ας σταθούν δίπλα στα υπεύθυνα συνδικάτα

*

Ι

κανοποίηση στη ΣΕΚ από την διακηρυχθείσα
ανθρωποκεντρική προσέγγιση των πολιτικών του
υπουργείου Εργασίας
Αναμένουμε να γίνουν πράξη όσα η αρμόδια
υπουργός εξήγγειλε την Πρωτομαγιά

*

Κ
*

ράτος Ευρωπαϊκό και όχι τριτοκοσμικό οραματιζόμαστε εμείς της ΣΕΚ
Δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την
πολιτεία για επίτευξη αυτού του στόχου

Η

ττα βαρύτατη θεωρείται για την πάλαι ποτέ
φιλήσυχη Κύπρο η αδυναμία πάταξης του
οργανωμένου εγκλήματος
Ώρα για καθολική προσπάθεια εμπέδωσης του
νόμου και της τάξης σε όλα τα επίπεδα

*

Φ
*

ράσσουμε το δρόμο στα φαινόμενα εργασιακής
απορρύθμισης
Αυτό το σαφέστατο μήνυμα της ΣΕΚ προσδοκούμε ότι θα φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων

Ώ

ρα για εμβάθυνση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
Οι Εργοδότες ας αναλάβουν τις ευθύνες που
τους αναλογούν

*

Ν

οσεί βαρύτητα των σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών
Ήρθε η ώρα να τύχει της δέουσας σημασίας
αυτός ο νευραλγικός πυλώνας του κοινωνικού
κράτους

*

Ή
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

γγικεν η ώρα εξυγίανσης του πολιτικού
συστήματος
Το οφείλουμε στη δεινοπαθούσα Κύπρο μας
και ιδίως στη νέα γενιά.

xenis.xenofontos@sek.org.cy

πρώτο πλάνο ασφαλώς φιγουράρουν, το διπλό φονικό στον Στρόβολο, το εκδηλούμενο οργανωμένο
έγκλημα, οι ληστείες οικιών, καταστημάτων και τραπεζών και στο
βάθος τα ναρκωτικά να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στο διαμορφούμενο επικίνδυνο σκηνικό.
Δυστυχώς, τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ. Οι πολίτες αρχίζουν
πλέον να βλέπουν εφιάλτες τόσο
στον ύπνο τους, όσο και στo
ξύπνιο τους καθώς κανείς πολιτειακό θεσμός δεν μπορεί να τους
πείσει ότι η κατάσταση είναι κατά
κάποιον τρόπο ελεγχόμενη ή τουλάχιστον μπορεί να ελεγχθεί μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι
υποσχέσεις των αρμόδιων αρχών
περί μηδενικής ανοχής στο οργανωμένο έγκλημα και στις αποτρόπαιες πρακτικές του υποκόσμου,
ηχούν πλέον σαν ανέκδοτο στα
αυτιά των πολιτών. Αυτά τα κούφια λόγια τα ακούμε τζάπα και
βερεσιέ εδώ τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Από την εποχή της
απόδρασης του υπόδικου Κίτα – Αλ
Καπόνε από πολυτελές δωμάτιο
ιδιωτικού νοσοκομείου, όπου
δήθεν νοσηλευόταν, μέχρι τις μέρες
μας έχουν καταγράφει σκηνές
απείρου απεχθούς κάλλους εγκληματικής δραστηριότητας χωρίς να
υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση
για αντιμετώπιση της κατάστασης.
Πέραν τούτου, παρατηρείται την
τελευταία διετία έξαρση στα εργατικά ατυχήματα αλλά και στα τρο-

χαία δυστυχήματα. Ο μινώταυρος
των εργατικών ατυχημάτων αποθρασύνεται ολοένα και περισσότερο, με κορύφωση το πρόσφατο
θάνατο 25 χρονης εργάτριας σε
αποθήκης καφετέριας όπου καταπλακώθηκε από ράφια. Σε ένα
άλλο μέτωπο, η μολώχ της ασφάλτου αρέσκεται να βλέπει ολοένα
και περισσότερες οικογένειες μαυροφορεμένες, κυρίως με την απώλεια νεανικών ζωών.
Την ίδια στιγμή στα νοσοκομεία
καταγράφονται συχνά – πυκνά

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

Ήλθε η ώρα λοιπόν, η Πολιτεία με
εμπροσθοφυλακή την κυβέρνηση
να αναθεωρήσει τις μέχρι τώρα
πολιτικές, υιοθετώντας ολοκληρωμένο πλαίσιο αποτελεσματικού
σχεδιασμού για πάταξη των κακώς
κειμένων στην καθημερινότητα του

• Εκ των ων ουκ άνευ η υιοθέτηση ριζοσπαστικών μέτρων
για να επανέλθει η ομαλότητα και η γαλήνη στην ταραγμένη
και αιμάσσουσα Κυπριακή καθημερινότητα
σκηνές αρχαίας τραγωδίας με
αιχμή το πρόσφατο θανατηφόρο
περιστατικό 10 χρονου παιδιού.
Γενικά, οι πολίτες άρχισαν πλέον
να συνειδητοποιούν ότι ζούν σε
ένα κράτος που κατεπίφαση λέγεται Ευρωπαικό αφού στην καθημερινή του πρακτική δεν διαφέρει
ποσώς από τριτοκοσμικό.
Έχοντας αυτά κατά νουν θέλουμε
να στείλουμε ισχυρό μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση με κεντρικό αποδέκτη την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία, πως τα πράγματα κατέστησαν πλέον πολύ επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών και κατεπέκταση των περιουσιών τους.
Οι πολίτες πλέον ανησυχούν βαθύτατα. Οι δεσμεύσεις
και οι δηλώσεις των
κρατικών και κυβερνητικών αξιωματούχων
ότι
θα
ληφθούν μέτρα για
πάταξη του εγκλήματος και αντιμετώπιση όλων των
παραγόντων που
συμβάλλουν στην
αποσταθεροποίηση

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/2018
Θεοδώρου του ηγιασμένου,
Αλεξάνδρου Ιεροσόλ., Αυδά
Αυδησού & ετέρων 76 μαρτ.,
Νικολάου Μετσόβου.
ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2018
Της Αναλήψεως
Ανδρονίκου και Ιουνίας αποστ.,
Σόλωνος μ. Αθανασίου αρχ.,

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

της κοινωνικής γαλήνης, δεν πείθουν πλέον κανένα. Στη συνείδηση
των πολιτών έχει ριζώσει πλέον η
αντίληψη ότι ζούμε σε ένα κράτος
μπάχαλο όπου ο νόμος και η τάξη
θυσιάζονται στον βωμό του αθέμιτου πλουτισμού.

• Στυγερές δολοφονίες, «άνθηση» του εγκλήματος σε όλες του
τις μορφές του, έξαρση εργατικών ατυχημάτων και απογείωση
τροχαίων δυστυχημάτων, συνθέτουν το κάδρο μιας θλιβερής
κοινωνικής εικόνας

Εορτολογιο

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018

Χριστιανουπόλεως
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5/2018
Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου,
Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5/2018
Πατρικίου επ., Προύσης, 13
μοναχών μ. Καντάρας Ακακίου
Μενάνδρου μαρτ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/5/2018

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,

πολίτη με πρώτιστο μέλημα την
αντιμετώπιση του εγκλήματος και
κάθε μορφής βίας και παραβατικής συμπεριφοράς.
Φυσικά, αυτό για να πετύχει προαπαιτείται η επίδειξη πολιτικής
βούληση χωρίς την οποία τίποτα
το ουσιαστικό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Προς την υλοποίηση του
υπό αναφοράν στόχου, η ειλικρινής συνεννόηση και συναίνεση των
κοινοβουλευτικών κομμάτων, αποτελεί τη λυδία λίθο πάνω στην
οποία θα οικοδομηθεί μια συγκροτημένη σωστική πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση κυβέρνηση και
αντιπολίτευση θα συνεχίσουν να
παίζουν την κολοκυθιά με μόνιμα
θύματα την ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική γαλήνη.

Θαλλελαίου μ., Μάρκου, αν.
λειψ. αγ. Νικολάου, Λυδίας
Φιλιππησίας
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/5/2018
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης
ισαποστόλων, Παχωμίου νεομάρτ., Χριστοφόρου
ΤΡΙΤΗ 22/5/2018
Βασιλίσκου μαρτ., Παύλου και
Δημητρίου εκ Τριπόλεως

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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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου για πατρότητα
και σχέδιο για αιχμαλώτους και παθόντες πολέμου

Σεβασμός στη Κύπρια μάνα
σημαίνει απόδοση Ισονομίας

Τ

ιμούμε στο πρόσωπο της μάνας την κάθε εργαζόμενη γυναίκα, σε κάθε τομέα απασχόλησης και
εργασίας.
Τιμούμε σήμερα στο πρόσωπο της μάνας την κάθε
γυναίκα που συνεισφέρει οικονομικά στα μεγάλα
οικογενειακά βάρη, μέσω της ενεργού συμμετοχής
της στην εργασία και ηθικά με τους πολλαπλούς
ρόλους που επιτελεί και που καθιστούν την καθημερινότητα
της πραγματικό
αγώνα δρόμου.

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

Έχοντας επίγνωση των διαφορετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε διαφορετικούς τομείς
εργασίας και υπό διαφορετικές
κοινωνικές συνθήκες, ο σεβασμός
θα πρέπει να μεταφράζεται σε
πολιτική υποστήριξής και επίλυσης προβλημάτων μέσα από τη
μετουσίωση των λόγων
σε πρακτική εφαρμογή.

√ Κι ένα τέταρτο
μητέρας αρκεί για
δέκα ζωές και πάλι
κάτι θα περισσέψει

Οδυσσέας Ελύτης

Η ΣΕΚ δεν παρασύρεται σε
ρητορική λόγων και στη
συναισθηματική προσέγγιση της τιμής προς τη
μάνα γιατί αυτό οδηγεί
αναπόφευκτα στην απόκρυψη των πραγματικών

προβλημάτων.
Τιμή στη Μάνα γενικά και ειδικότερα στην εργαζόμενη, σημαίνει:
• Σημαίνει εξάλειψη κάθε μορφής διάκριση και υποστήριξη του διπλού της ρόλου, της μητέρας και
επαγγελματία, μακριά από τη φτώχεια, τις σε βάρος
της προκαταλήψεις, την σε βάρος της Βία και την
ανοχή της περιθωριοποίησής της.
• Σημαίνει απόδοση της Ισονομίας στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον χωρίς διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που υπογείως υποθάλπουν την
πραγματική εικόνα.
• Σημαίνει αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η δικαιοσύνη και η Ισότητα αποτελούν βασικές αρχές και
εμπίπτουν στον σκληρό πυρήνα του δηλαδή αυτών
που δεν υπόκεινται σε καμιά απολύτως αναθεώρηση.
• Σημαίνει εξάλειψη του χάσματος αμοιβών. Ένα
ζήτημα που προσβάλλει κάθε έννοια του σύγχρονου
κράτους
• Σημαίνει προαγωγή πολιτικών συμφιλίωσης που
να θέτουν την γυναίκα ισότιμο παίχτη στην αγορά
εργασίας
• Σημαίνει προστασία κάθε γυναίκας από το απαράδεκτο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης
• Σημαίνει πολλά ακόμη όπου θα κυριαρχεί η Ισότιμη
Μεταχείριση σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής.
• Σημαίνει καταληκτικά η εφαρμογή των νόμων
χωρίς παρεκκλίσεις. Και οι νόμοι είναι η οδός για ένα
ισότιμο κράτος δικαίου.
Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στους
τομείς προαγωγής της Ισότητας και είναι ομολογουμένως τεράστια.
Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία δεν αποτελούν
ατομικό δελτίο προόδου για αυτό θα παραμείνουμε
συνοδοιπόροι και σύμμαχοι.
«Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά,
δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους. Χρειάζεται η
άλλη βέργα, της μαγείας, και ποιος μπορεί να την
κατασκευάσει αν δεν του ’χει από μιας αρχής
δοθεί»
Οδυσσέας Ελύτης
Σήμερα τιμούμε τη μητέρα. Τιμούμε τον άνθρωπο.
Σεβόμαστε την προσφορά και προσπαθούμε όλα τα
σημαίνει να γίνουν πράξη. Είναι η μικρότερη οφειλή
προς την ίδια αλλά και προς την κοινωνία!!!
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Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο τροποποίησε κανονισμό, προκειμένου να αναγνωρίζεται η περίοδος
άδειας πατρότητας για σκοπούς
μισθοδοτικής προσαύξησης και
13ου μισθού, με αναδρομική ισχύ
από 1η Αυγούστου 2017.

δημόσιας υπηρεσίας για τα οικονομικά οφελήματα, με σκοπό να
αναγνωρίζεται η περίοδος άδειας
πατρότητας για σκοπούς μισθοδοτικής προσαύξησης και 13ου
μισθού με αναδρομική ισχύ από
1/8/2017

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η
Αναπληρώτρια
Κυβερνητική
Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου,
“τροποποιήθηκε ο κανονισμός περί

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΘΗΤΕΙΑΣ
Επίσης ενέκρινε σχέδιο επιδόματος για όσους έκαναν θητεία μεγα-

λύτερη της προκαθορισμένης στην
περίοδο της τουρκικής εισβολής το
1974, καθώς και για αιχμαλώτους
και παθόντες πολέμου, δήλωσε η
Αναπληρώτρια
Κυβερνητική
Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου.
Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου,
“πρόκειται για 472 περίπου πρόσωπα και το σχέδιο θα καλυφθεί
με πρόσθετη ετήσια δαπάνη 300
χιλιάδων ευρώ από το Υπουργείο
Εργασίας”.

Η αναβλητικότητα της Βουλής συντηρεί την αδήλωτη εργασία

Η

αδήλωτη εργασία εξακολουθεί, παρά τη μικρή ύφεση που
παρουσίασε τον τελευταίο χρόνο,
να αποτελεί την μεγαλύτερη γάγγραινα στην αγορά εργασίας του
τόπου. Το σοβαρό πρόβλημα της
αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο,
και της ανάγκης για λήψη άμεσων
και αποτελεσματικών μέτρων,
επαναλαμβάνεται και αναδεικνύεται στην τελευταία έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2018 για την
Κύπρο (έγγραφο ΕΕ 8 Μαρτίου
2018).
Η αδήλωτη εργασία εκθέτει τους
εργαζομένους σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και μειώνει τις
αποδοχές τους, αλλά την ίδια
στιγμή στερεί το κράτος από
έσοδα και υπονομεύει το σύστημα
της κοινωνικής προστασίας, αποτελώντας μια τεράστια απειλή για
το ασφαλιστικό μας σύστημα.
Ουσιαστικά αποτελεί μαύρη τρύπα

Του Μιχάλη Μιχαήλ,
Αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

για το ίδιο το ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η αδήλωτη εργασία νοθεύει τον υγιή
ανταγωνισμό των επιχειρήσεων
και δημιουργεί απαράδεκτες στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τον νόμο και την
ηθική έναντι των ανταγωνιστριών
τους που στην απουσία ενός
αυστηρού εποπτικού μηχανισμού,
επιλέγουν την παρανομία και
απολαμβάνουν μεγαλύτερα κέρδη
μέσα από χαμηλότερο κόστος
εργασίας. Η ανάγκη για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική στον
τόπο μας αφού η συνύπαρξη της
σε ένα εργασιακό σύστημα που
χαρακτηρίζεται από επισφάλεια,
χαμηλούς μισθούς στα όρια της
φτώχειας, ψηλή ανεργία, και με
λαβωμένο και συρρικνωμένο το
θεσμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης, δημιουργεί ένα εκρηκτικό
περιβάλλον για την αγορά εργασίας και το σύστημα κοινωνικής
προστασίας.
Σε ένα προβληματικό και γεμάτο
στρεβλώσεις εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο απουσιάζει μια

κουλτούρα επιχειρηματικής ηθικής, η εφαρμογή της νομιμότητας
και των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους Θεσμούς του
κράτους ως μια ύψιστη προτεραιότητα και η εφαρμογή ενός
αυστηρού νομοθετικού και εποπτικού πλαίσιο για την αδήλωτη
εργασία δεν πρέπει να υπόκειται
ούτε σε εκπτώσεις ούτε σε κωλυσιεργίες και αναβολές.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από διάλογο και συμφωνία με όλους τους
κοινωνικούς εταίρους, κατέθεσε
ένα ολοκληρωμένο και επαρκέστατο νομοσχέδιο για την πάταξη
της Αδήλωτης εργασίας, το οποίο
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017 σε

√ Η νομοθετική εξουσία
οφείλει να προστατεύσει
την αγορά εργασίας
νομοθεσία από τη Βουλή. Στη
συνέχεια κατατέθηκαν στη Βουλή
και οι Κανονισμοί για τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών με διευρυμένες αρμοδιότητες και εξουσίες για τον έλεγχο
της συγκεκριμένης νομοθεσίας με
διεξαγωγή στοχευμένων επιθεω-

ρήσεων στη βάση
ανάλυσης κινδύνου.
Από
τον
Αύγουστο του 2017
μέχρι σήμερα έγιναν πολλές συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής για το θέμα
της
προώθησης
των Κανονισμών
που είναι απαραίτητοι για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία.
Δυστυχώς όμως, για ακόμη μια
φορά στον τόπο, μας ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα γίνεται θύμα
της πολιτικής κωλυσιεργίας και
ασυνέπειας και σχεδόν δέκα μήνες
μετά την κατάθεση των Κανονισμών καμιά πρόοδος στην ψήφιση
τους δεν έχει γίνει γεγονός που
εκθέτει ανεπανόρθωτα το κύρος
του Κοινοβουλίου. Ακόμη πιο απογοητευτικό αποτελεί η πρόσφατη
ενέργεια της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής να παγοποιήσει το
αίτημα της κυβέρνησης για αποδέσμευση της απαιτούμενης δαπάνης για την πρόσληψη των 30 επιθεωρητών για στελέχωση της
υπηρεσίας για την καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας. Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης στάσης της Βουλής είναι να παραμένει
σχεδόν ανενεργή μια νομοθεσία
που αποσκοπεί στην πάταξη της
μεγαλύτερης γάγγραινας και
παρανομίας στην αγορά εργασίας, αφού έχει πολλές φορές τεκμηριωθεί ότι: καμιά νομοθεσία,
όσο ισχυρή και επαρκής να είναι,
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την
παρανομία εάν δεν υπάρχει ένας
δομημένος και αποτελεσματικός
μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας.

Η Βουλή έχει τεράστια ευθύνη να προστατεύσει την αγορά εργασίας από
την ασυδοσία και την παρανόμια και θα πρέπει να προωθεί άμεσα νομοθεσίες και κανονισμούς που αποσκοπούν στην πάταξη τους. Πόσο μάλλον, όταν το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας έχει ασχοληθεί με μεγάλη σοβαρότητα και επιμέλεια με το συγκεκριμένο θέμα και σε καθημερινές δημόσιες
τοποθετήσεις του υποστηρίζει ότι, η ψήφιση των σχετικών κανονισμών
είναι τεράστιας σημασίας και θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Καλείται λοιπόν η Βουλή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ψηφίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τους Κανονισμούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
να εφαρμόσει μια τόσο σημαντική νομοθεσία που θα συμβάλει στη δημιουργία και εδραίωση μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικής ηθικής την
οποία χρειάζεται ο τόπος. Μιας νέας κουλτούρας που θα βασίζεται στον
υγιή ανταγωνισμό, τη νομιμότητα και την αξιοπρεπή μεταχείριση των
εργαζομένων.
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Έξαρση εργατικών ατυχημάτων

Τ

ο 2017, καταγράφηκαν συνολικά 2070 εργατικά ατυχήματα, έναντι 1905 το 2016, που μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση της τάξης του
8,7%.
Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
βασικότερος λόγος για την αύξηση του αριθμού
των εργατικών ατυχημάτων, είναι η αύξηση της
οικονομικής δραστηριότητας αλλά και η τα ελλιπέστερα μέτρα προστασίας . Κατά την περίοδο
2015-2016 είχε παρατηρηθεί μία σχετικά μεγάλη
αύξηση στον αριθμό των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
της τάξης του 19,3%.
Σε ό,τι αφορά τα ψηλότερα ποσοστά εργατικών
ατυχημάτων ανά οικονομική δραστηριότητα, τα
στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 το πιο ψηλό ποσοστό ατυχημάτων από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες σημειώθηκε στην ξενοδοχειακή και
επισιτιστική βιομηχανία με 27,34% επί του συνόλου των ατυχημάτων,
έναντι 27,19% το 2016.
Αυτό δείχνει ότι αυτός
√ 2070 εργατικά
ο τομέας δουλεύει
ατυχήματα πέρυσι
έναντι 1905 το 2016 πολύ και κατ’ επέκταση έχει πολλά ατυχήματα, ελαφράς όμως
μορφής. Το 17,25% των ατυχημάτων το 2017
σημειώθηκαν στη μεταποιητική βιομηχανία, σε
σχέση με 18,85% το 2016. Στην οικοδομική βιομηχανία αυξήθηκαν στο 12,17% σε σχέση
με 9,03% το 2016. «Αυτό σημαίνει ότι
αυξήθηκε η οικονομική δραστηριότητα.
Φυσικά αυξάνονται τα ατυχήματα γιατί
δεν λαμβάνονται ούτε μέτρα και αν
λαμβάνονταν τα μέτρα δεν θα γίνονταν
και ατυχήματα, αλλά είναι συνυφασμένη η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με τον αριθμό των ατυχημάτων». Μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων
σημειώνεται και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, παρά την υποχώρηση
που υπήρξε πέρσι στο 13,8% του συνόλου των ατυχημάτων, έναντι 15% το
2016.
Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα, σημειώθηκαν τέσσερα το 2017, όσα και το 2016. Ένα σημειώθηκε
σε οικοδομικές εργασίες, ένα στις μεταφορές, ένα
αφορούσε πτώση από πάσσαλο και ένα τροχαίο
με θύμα διανομέα φαγητού.

Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους κάθε ένας
από τους 18 επιθεωρητές του Τμήματος θα διενεργήσει 250 επιθεωρήσεις. Το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων περιλαμβάνει, πέραν των ετήσιων δραστηριοτήτων επιθεώρησης και τις στοχευμένες
εκστρατείες επιθεώρησης. Ειδικότερα, οι επιθεωρητές του Τμήματος, θα διενεργήσουν επιθεωρήσεις για εντοπισμό παραδειγμάτων καλής πρακτικής τους μήνες Ιανουάριο-Ιούλιο, επιθεωρήσεις
σε υπεραγορές και χονδρικό εμπόριο τον Φεβρουάριο, σε εργοτάξια τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο,
Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σε χώρους παρασκευής,
επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών τον Μάρτιο, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά
διανομής έτοιμων φαγητών τους μήνες Απρίλιο –
Μάιο. Επίσης θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις για
την προστασία εργαζομένων από τη θερμική
καταπόνηση σε εργοτάξια, λιμάνια και λατομεία
τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, επιθεωρήσεις σε
εγκαταστάσεις βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
τον Σεπτέμβριο και στη μεταλλουργική βιομηχανία
τον Νοέμβριο.
Με βάση τη σχετική νομοθεσία για τη γνωστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, ο εργοδότης
είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί όλα τα
εργατικά ατυχήματα που συνέβηκαν στους
εργοδοτούμενους του και προκάλεσαν την
απουσία τους από την εργασία για περισσότερες από 3 ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένης
της ημέρας του ατυχήματος.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Προτάσεις ΣΕΚ για περιορισμό των εργατικών
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

Υ

πόμνημα με τις εισηγήσεις της
για βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και υγείας στην εργασία,
υπέβαλε πρόσφατα η ΣΕΚ στην
υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Στην επιστολή του ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας επισημαίνει ότι τα
περισσότερα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα επισυμβαίνουν σε
μικρές επιχειρήσεις και σε χώρους
εργασίας όπου υπάρχει μεγαλύτερη
επισφάλεια και αδήλωτη εργασία,
τομείς όπου παρατηρείται ψηλό
ποσοστό απασχόλησης κοινοτικών
εργαζομένων και εργαζομένων από
τρίτες χώρες, αλλά και σε χώρους
όπου κατά κανόνα δεν υπάρχει συνδικαλιστική αντιπροσώπευση.
Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, προσθέτει, μπορεί να οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση και πληροφόρηση
που μπορεί να συνδέεται και με το
θέμα της γλώσσας, στη χαμηλή
προτεραιότητα που δίδουν οι εργο-

δότες στα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας, στην απουσία συνδικαλιστικής οργάνωσης, (αφού τα θέματα
ασφάλειας και υγείας προωθούνται
με προτεραιότητα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες σε
τακτική βάση επιμορφώνουν τα
μέλη τους) και στην απουσία ή υπολειτουργία των επιτροπών ασφάλειας και υγείας.
Τα
θέματα
ασφάλειας
και
υγείας,υπογραμμίζει, έχουν υποβαθμιστεί και λόγω της οικονομικής
κρίσης η οποία είχε άμεσο αρνητικό
αντίκτυπο στην απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης και της μείωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας.
Χρειάζεται μια πολύ πιο προσεκτική
εξέταση των εργατικών ατυχημάτων
ανά τομέα της οικονομίας και ανά
μέγεθος επιχείρησης, προσμετρώντας την επίδραση της αδήλωτης
εργασίας και της απασχόλησης
ξένου εργατικού δυναμικού. Στόχος
είναι να διαφανούν οι χώροι εργασίας όπου υπάρχει σοβαρότερο
πρόβλημα, έτσι που να ιεραρχηθούν
οι προτεραιότητες όλων των κοινωνικών εταίρων για να γίνει ένας σχεδιασμός δράσεων για περιορισμό
του φαινομένου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών, τονίζει στην επιστολή
του ο κ. Μάτσας.

Δράσεις – εισηγήσεις της ΣΕΚ
Θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια

σειρά από συγκεκριμένες δράσεις με
στόχευση τους χώρους εργασίας
που παρουσιάζουν περισσότερες
αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να
περιλαμβάνουν:
1. Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων στους
τομείς όπου παρατηρούνται τα
σοβαρά προβλήματα. Τα τμήματα
εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών
οργανώσεων μπορούν να συνεργαστούν με το Υπουργείο Εργασίας
(Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και
τις εργοδοτικές οργανώσεις και να
προσφέρουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη και την
υποστελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
2. Νομοθεσία που θα υποχρεώνει
τους εργοδότες σε συγκεκριμένους
τομείς της οικονομίας να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης για
την ασφάλεια και υγεία και την
πρόληψη ατυχημάτων, τόσο πριν
την εργοδότηση τους όσο και κατά
τη διάρκεια της σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Η
κατάρτιση θα πρέπει
να πιστοποιείται από
το αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου Εργασίας
έτσι που να διασφαλίζονται κάποια ποιοτικά κριτήρια.
3. Δημιουργία ειδικής
παγκύπριας
τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου
Εργασίας, που θα
παρέχει πληροφορίες
και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και
να δέχεται ανώνυμες καταγγελίες. Η
γραμμή αυτή να υποστηριχτεί με
διαφημιστική εκστρατεία, (ελληνικά
και αγγλικά), να ετοιμαστούν σχετικές αφίσες και να σταλούν από το
Υπουργείο στους χώρους εργασίας
για να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να προβαίνουν σε καταγγελίες.
4. Κοινές εκστρατείες όλων των
κοινωνικών εταίρων, με πινακίδες
που θα διανεμηθούν σε όσο το
δυνατόν περισσότερους χώρους
εργασίας, διαφημιστικά βίντεο,
στοχευμένων ενημερωτικών φυλλαδίων, με απλές και κατανοητές οδηγίες, πέραν της ελληνικές γλώσσας.
5. Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω
σε τακτική βάση των προβληματικών χώρων εργασίας από το Τμήμα
Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό απαιτεί τη σημαντική
ενίσχυση και στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης και είναι απαράδεκτο ο αριθμός των Επιθεωρητών
που έπρεπε να αυξάνεται συνεχώς
ένεκα και των πολλών νέων νομοθεσιών που προκύπτουν, αλλά και την
αύξηση των τόπων απασχόλησης,
να συρρικνώνεται σταδιακά, με
αποτέλεσμα πολλές νομοθεσίες να
παραμένουν αδρανείς και αναποτελεσματικές. Θα πρέπει επίσης να
αξιοποιηθεί καλύτερα η τεχνολογία,
έτσι που οι επιθεωρητές να περιορίζονται στο έργο της επιθεώρησης
και η γραφειακή και επαναληπτική

εργασία να γίνεται με άλλους τρόπους.
6. Να μελετηθούν περαιτέρω οι
νομοθεσίες που συνδέονται άμεσα
με την προστασία της ασφάλειας
και υγείας των εργαζομένων, (π.χ.
οργάνωση χρόνου εργασίας), να
εποπτεύονται από την ομάδα Επιθεωρητών του Τμήματος Εργασίας.
Στους χώρους εργασίας που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα
ασφάλειας και υγείας παρατηρούνται συνήθως και προβληματικά
ωράρια και αυξημένες ώρες απασχόλησης που σαφώς επαυξάνουν
τον κίνδυνο για ατυχήματα. Θα
πρέπει επίσης να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για εργοδότες που κατ’
επανάληψη παραβιάζουν τους
κανονισμούς ασφάλειας και υγείας,
π.χ. να αποκλείονται από το δικαίωμα να διεκδικούν προσφορές για
δημόσια έργα.
7. Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη νομοθεσία για θέματα
παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων, τα
οποία θα πρέπει να αυξάνονται
δραστικά όταν επαναλαμβάνονται
ατυχήματα στον ίδιο εργοδότη.
8. Να μελετηθεί ξανά το επίπεδο
ευθύνης των αναδόχων των έργων,
όταν δίδουν υπεργολαβίες για την
εκτέλεση έργων που ανέλαβαν οι
ίδιοι, με τη λογική ότι μια μεγάλη
επιχείρηση έχει την οικονομική
δυνατότητα και οφείλει και μπορεί
να αναγνωρίζει και να εκτιμά πολύ
πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους
για την ασφάλεια και υγεία των
εργαζομένων. Ίσως να πρέπει να
αυξηθεί το επίπεδο νομικής ευθύνης
των αναδόχων εργολάβων, αφού
στην πλειοψηφία τους οι μικροί
υπεργολάβοι έχουν περιορισμένη
δυνατότητα και γνώσεις για να
αντιμετωπίσουν
εξειδικευμένα
θέματα ασφάλειας και υγείας.
9. Επιτροπές ασφαλείας. Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος εάν λειτουργούν αποτελεσματικά εκεί και
όπου υπάρχουν και βελτίωση της
νομοθεσίας για να υποχρεώνονται
περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν Επιτροπές Ασφάλειας.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη από
τους εργοδότες για την πιο αποτελεσματική τους λειτουργία, (π.χ.
καταγραφή πρακτικών και δράσεων
των επιτροπών, πρόσβαση σε πληροφόρηση κλπ).
10. Αξιολόγηση των επιπέδων
ασφάλειας και υγείας των επιχειρήσεων σε ετήσια βάση και απόδοση δημοσίων ευσήμων που μπορούν
να λειτουργήσουν και ενισχυτικά ως
επιπρόσθετο κίνητρο διαφήμισης.
11. Να διευρυνθεί ο κατάλογος των
επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα
και προβλήματα που συνδέονται
άμεσα με το περιβάλλον εργασίας,
όπως είναι για παράδειγμα το εργασιακό άγχος, τα καρδιαγγειακά και
καρκινικά νοσήματα, όπως επίσης
και οι ψυχολογικές διαταραχές.
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• Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο στο 2018

Κινητήρια δύναμη για
την ανάπτυξη οι επενδύσεις

Τ

α ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο θα
μειωθούν περαιτέρω στο 9,0% το
2018 και στο 7,1% το 2019 (από 11,1%
το 2017) σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαικής
Επιτροπής
[Κομισιόν ]που δημοσιεύθηκαν στις Βρυξέλλες. Περαιτέρω εκτιμά
πως το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στο
105,7% το 2018, αλλά θα μειωθεί σε
επίπεδα κάτω του 100% (99,5%) το 2019,
ενώ ο προϋπολογισμός της Κύπρου θα
παραμείνει θετικός με συνολικά πλεονάσματα 2,0% και 2,2% για τα έτη 2018
και 2019, ενώ το ΑΕΠ θα συνεχίσει να
αυξάνεται κατά 3,9% το 2017, 3,6% το
2018 και 3,3% το 2019.
Σύμφωνα με το πακέτο που ετοίμασε η
γενική διεύθυνση οικονομικών και
παρουσίασε ο Επίτροπος Μοσκοβισί, η
Κομισιόν προβλέπει ότι "η δυναμική της
ανάπτυξης θα συνεχιστεί τα επόμενα

κατανάλωση, η ανεργία μειώθηκε κάτω
από το 10% και αναμένεται να συνεχίσει
να μειώνεται, ο πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλός, το πλεόνασμα του
προϋπολογισμού αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αν και οι
κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν και το δημόσιο
χρέος αναμένεται να αυξηθεί το 2018,
αλλά να μειωθεί και πάλι το 2019".
Σημειώνει μάλιστα ότι μετά από έντονη
αύξηση της τάξης του 3,9% το 2017, οι
πρώτοι δείκτες δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο του
2018. "Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται
να συνεχιστεί με την πρόβλεψη αύξησης
του ΑΕΠ κατά 3,3% το 2019, με την ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Αντίθετα, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5
Πτωτική τάση της Κύπρου
στον δείκτη αντίληψης διαφθοράς

Ρ

αγδαία πτώση σημειώνει η Κύπρος
στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) για το 2016. Η Κύπρος βρίσκεται στη 47η θέση ανάμεσα σε 176
χώρες, σημειώνοντας πτώση 15 θέσεων
σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του
ΔΑΔ για το 2015. Ανάμεσα στις 31
ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται στην 22η
θέση, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων
θέσεων σε σύγκριση με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς διαφάνειας.

αφορά την κατάταξη, αυτή δείχνει τη
θέση μιας χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που περιλαμβάνονται στο
Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς.

Ο ΔΑΔ είναι ένας σύνθετος δείκτης,
όπου συνδυάζει έρευνες και αξιολογήσεις για τη διαφθορά, που συλλέγονται
από ποικίλους αξιόπιστους θεσμούς,
σε αντίθεση με το Ευρωβαρόμετρο, το
οποίο μετρά την αντίληψη του κοινού
για τη διαφθορά.

• Αποδίδεται κυρίως στις υποθέσεις διαφθοράς που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και
αναπόφευκτα έχουν αντίκτυπο
στις αξιολογήσεις

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν
τους τελευταίους 24 μήνες. Για το 2016,
η έρευνα βαθμολογεί και κατατάσσει σε
σειρά (βάσει της μεθοδολογίας που έχει
αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του
Passau της Γερμανίας) 176 χώρες ανάλογα με την αντίληψη της συνολικής
διαφθοράς που υπάρχει για την κάθε
χώρα.
Έχοντας υπόψη ότι η διαφθορά γενικά
περιλαμβάνει παράνομες δραστηριότητες που εσκεμμένα κρύβονται και έρχονται στο φως μέσα από σκάνδαλα,
έρευνες ή διώξεις, οι μετρήσεις περιλαμβάνουν εμπειρικά δεδομένα που
συλλέγονται από αναφορές που γίνονται για δωροδοκίες, αριθμό διώξεων ή
δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται
άμεσα με τη διαφθορά.

√ Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να
συνεχισθεί και το 2019, τροφοδοτούμενη από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό αλλά και
από σταθερή ιδιωτική κατανάλωση

χρόνια", αλλά "αυξάνονται τόσο τα
ανοδικά όσο και τα καθοδικά ρίσκα επιβεβαίωσης της πρόβλεψης" - δηλαδή οι
κίνδυνοι τα στοιχεία να είναι καλύτερα
ή χειρότερα για μια σειρά από λόγους,
όπως για παράδειγμα οι φόβοι για την
απόδοση του τουρισμού, ή η θετική επίπτωση από "την εξερεύνηση κοιτασμάτων αερίου, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τις προοπτικές
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα".
Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι το δημόσιο
χρέος μειώθηκε σημαντικά το 2017,
ωστόσο προβλέπει ότι αναμένεται να
αυξηθεί κατά περίπου 8 μονάδες του
ΑΕΠ το 2018 στο 105,7% "λόγω πράξεων
της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, περιελαμβανομένης έκδοσης
ομολόγων ύψους 2,35 δισ. Ευρώ , τα
έσοδα των οποίων κατατέθηκαν στη
συνεργατική τράπεζα". Το δημόσιο
χρέος προβλέπεται ότι θα μειωθεί σταδιακά στη συνέχεια "κυρίως λόγω του
προβλεπόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος και της ισχυρής ανάπτυξης του
πραγματικού ΑΕΠ", λέει η Κομισιόν.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει, "η
οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να
είναι ισχυρή, τροφοδοτούμενη από
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από
το εξωτερικό και από σταθερή ιδιωτική

Επενδύσεις
Σύμφωνα με την έκθεση, οι επένδύσεις
γίνονται κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη όπως το 2017, αυξήθηκαν
περαιτέρω, και ενισχύθηκαν έντονα από
τις κατασκευές, "καθώς η τουριστική
έκρηξη δημιούργησε πρόσθετη ζήτηση
για καταλύματα και άλλες υποδομές,
ενώ αυξήθηκαν επίσης οι νέες κατοικίες".
Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, η
Κομισιόν καταγράφει το πρωτογενές
πλεόνασμα 5,0% του ΑΕΠ το 2017, "ένα
από τα υψηλότερα στην ΕΕ", αποδίδοντάς το "σε υψηλή είσπραξη φόρων,
ιδίως στον ΦΠΑ, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τους φόρους εισοδήματος ". "Από δομική άποψη, αυτό
αντιστοιχεί σε πλεόνασμα περίπου
11/2% του ΑΕΠ", δηλώνει η Κομισιόν.
"Το 2018, τα πρωτογενή και τα πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπεται να
παραμείνουν υψηλά σε 2,0% του ΑΕΠ και
5,0% του ΑΕΠ αντίστοιχα", κάτι που εξηγείται κυρίως από την "αναμενόμενη
καλή απόδοση των εσόδων που στηρίζεται στις θετικές οικονομικές προοπτικές και στη βελτίωση της αγοράς εργασίας". Τόσο τα συνολικά έσοδα όσο και
οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να
αυξηθούν (κατά περίπου 4% ), αλλά
προβλέπεται να μειωθούν οριακά ως
ποσοστό του ΑΕΠ (σε 39,6% και 37,6%
αντίστοιχα).

Επίσης, οι μετρήσεις περιλαμβάνουν
την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, των δικαστηρίων και των μέσων
ενημέρωσης στη διερεύνηση και την
έκθεση στη διαφθορά. Ως εκ τούτου, ο
πιο αξιόπιστος τρόπος για να συγκριθούν τα επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των
κρατών είναι η συλλογή αξιολογήσεων
που γίνονται από φορείς που έχουν την
αρμοδιότητα να αξιολογούν τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα.

Για το 2016, οι χώρες με τη χαμηλότερη
αντίληψη διαφθοράς παγκοσμίως,
είναι η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η
Φινλανδία ενώ οι χώρες με την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Βόρειος Κορέα, το Νότιο Σουδάν και η Σομα-

• 47η θέση ανάμεσα σε 176
χώρες, σημειώνοντας πτώση
15 θέσεων
• Οι χώρες με τη χαμηλότερη
αντίληψη διαφθοράς είναι η
Δανία και η Νέα Ζηλανδία

λία. Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες
με την χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς
είναι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία ενώ την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς παρουσιάζουν οι Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία.
Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Η τάση αυτή
μπορεί να αποδοθεί στις υποθέσεις
διαφθοράς που παραπέμπονται στη
δικαιοσύνη και επομένως έχουν αντίκτυπο και στις αξιολογήσεις που γίνονται. Σημειώνεται ότι, τα αποτελέσματα
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από
ξένους επενδυτές οι οποίοι μελετούν το
ΔΑΔ και αποφεύγουν τις χώρες όπου η
κατάταξη τους είναι χειρότερη από την
προηγούμενη χρονιά.

Όσον αφορά τη βαθμολογία (score) και
τη κατάταξη (rank) των χωρών, η βαθμολογία δείχνει το αντιληπτό επίπεδο
της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα με
βάση μια κλίμακα από 0-100, όπου 0
σημαίνει ότι oι πολίτες μιας χώρας
θεωρούν πώς έχει υψηλή διαφθορά και
100 σημαίνει ότι οι πολίτες μιας χώρας
δεν αποδέχονται τη διαφθορά. Όσον

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
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκου Κανονισμού

Στις 25 Μαΐου σταματούν οι ενοχλητικές κλήσεις

Δυσκολότερη η ένταξη στην αγορά
εργασίας για τους πτυχιούχους

Τ

ο 2017, το ποσοστό των ατόμων
ηλικίας 30 έως 34 ετών που είχαν
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση τους αυξήθηκε σε όλα τα κράτη
μέλη, με την Κύπρο να παρουσιάζει
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

√ Η κάθε εταιρεία, ο κάθε οργανισμός και γενικά ο κάθε φορέας
θα πρέπει με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο να ζητά από τον καταναλωτή
την άδεια του για παραχώρηση, επεξεργασία, αξιοποίηση
των προσωπικών δεδομένων

Μ

ια από τις μεγαλύτερες αλλαγές
των τελευταίων τριάντα χρόνων θα
τεθεί σε άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου
του 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
απαοσκοπώντας στην προστασία όλων
των ευρωπαίων πολιτών από τυχόν
κενά και παραλήψεις σε σχέση με την
αξιοποίηση των προσωπικών τους
δεδομένων. Η οδηγία που βρίσκεται σε
εφαρμογή από το 1995 φαίνεται πλέον
ξεπερασμένη και η ανάγκη για αντικα-

√ Εξουδετερώνονται οι παγίδες
των υποσημειώσεων και τα λεγόμενα «μικρά γράμματα» που
έδιναν νομικά ερείσματα για
παραπλανητικές ενέργειες σε
βάρος των καταναλωτών
τάσταση ήταν κάτι περισσότερο από
επιβεβλημένη λόγω κυρίως της ανάπτυξης στην τεχνολογία . Η Η εφαρμογή του
κανονισμού που επηρεάζει εταιρείες,
οργανισμούς αλλά και όλους του πολίτες, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου
του 2018. Αρμόδια αρχή για την Κύπρο
για τον έλεγχο όλων αυτών των νέων
δεδομένων, είναι το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. , ωστόσο δεν
υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια σε
ανθρώπινο δυναμικό.
Το GDPR είναι μια τεράστια αλλαγή στις
ζωές και στη λειτουργία εταιρειών και
οργανισμών, καθώς δίνει εκτεταμένη

δικαιοδοσία στις αρμόδιες αρχές για
έλεγχο στον τρόπο που τυγχάνουν διαχείρισης και επεξεργασίας τα προσωπικά μας δεδομένα, ανεξάρτητα από τη
χώρα στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε
εταιρεία. Θα έχει επίσης ισχύ στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αν η
επεξεργασία έχει σχέση με παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε πολίτες εντός ΕΕ.
Ακόμα και εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες
έχουν δραστηριότητες εντός ΕΕ θα πρέπει να καθορίσουν υπεύθυνο για τις
συναλλαγές που γίνονται εντός ΕΕ για
την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά ανεργίας
καταδεικνύουν ότι οι πτυχιούχοι μας
βρίσκουν πολύ πιο δύσκολα δουλειά
απ’ ότι οι υπόλοιποι άνεργοι. Ένας από
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι πως τουλάχιστον το
40% των νέων ηλικίας 30-34 ετών στην
ΕΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση τους μέχρι το
2020. Το μερίδιο αυτό συνέχισε να
αυξάνεται σταθερά, από 23,6% το 2002,
όταν ξεκίνησε η σειρά σε 39,9% το 2017.
Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης ήταν ακόμη
πιο σημαντικό για τις γυναίκες (από
24,5% το 2002 σε 44,9% το 2017).
Το 2017, το ποσοστό των ατόμων που
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
και την κατάρτιση ήταν χαμηλότερο για
τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες
σε κάθε ΕΕ.
Το 2017, τουλάχιστον το ήμισυ του
πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών
ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευ-

Πολλαπλασιάζονται οι ποινές
Σημαντική παράμετρος του GDPR είναι
το γεγονός ότι οι ποινές που προβλέπει
είναι πολλαπλάσιες του τι ίσχυε μέχρι
σήμερα. Πλεόν οι ποινές θα αγγίζουν το
ύψος των 20 εκ. ευρώ ή ακόμα και το 4%
του τζίρου μιας εταιρείας την προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα ισχύει για τις
πλέον σοβαρές περιπτώσης που εταιρεία δεν θα έχει επαρκή άδεια από τον
καταναλωτή για την επεξεργασία και
αξιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. Πλέον η κάθε εταιρεία-οργανισμός-φορέας θα πρέπει με τον ποιο
ξεκάθαρο τρόπο να ζητά από τον καταναλωτή την άδεια του για παραχώρηση,
επεξεργασία,αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να
αποφεύγει τις παγίδες υποσημειώσεις
και τα λεγόμενα «μικρά γράμματα» που
πάντα νομικά είχαν κάποια διέξοδο για
την εταιρεία με νομικά τερτίπια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2018

ση στη Λιθουανία (58,0%),Κύπρος
(55,8%), Ιρλανδία (53,5%), Λουξεμβούργο
(52,7%), καθώς και Σουηδία (51,3%).
Στο αντίθετο άκρο του οι χαμηλότερες
αναλογίες παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (26,3%), στην Ιταλία (26,9%) και στην
Κροατία (28,7%).
Δεκατέσσερα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί τον εθνικό στόχο για το
2020 για αυτόν τον δείκτη: η Τσεχία, η

Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία,
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω
Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία,
Φινλανδία και Σουηδία.

Ανεργία στην Κύπρο
Στην Κύπρο, στους πρώτους τέσσερεις
μήνες του 2018 τα ποσοστά των ανέργων με τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνονται σταδιακά.
Τους πρώτους 4 μήνες του 2018, μόλις

√ Στόχος της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» το 40% των νέων
ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
την τριτοβάθμια εκπαίδευση τους
μέχρι το 2020
111 προσοντούχοι βρήκαν δουλειά ενώ
ακόμα πιο λίγοι βρήκαν μια θέση εργασίας σε διευθυντικές θέσεις που απαιτούν προσόντα. Η πλειοψηφία των
ανέργων που βρήκαν δουλειά ήταν είτε
πωλητές είτε ανειδίκευτοι εργάτες.
Την ίδια στιγμή, όμως, από τις 378,721
χιλιάδες που εργάζονταν το 2017 στην
Κύπρο, η πλειοψηφία- και συγκεκριμένα οι 171,816
χιλιάδεςήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υψηλό, επίσης, είναι το
ποσοστό των
εργαζόμενων
στον
τομέα
των Προσοντούχων με
70,107 χιλιάδες ενώ χαμηλό είναι το
ποσοστό σε
διευθυντικές θέσεις όπου το ποσοστό
ανέρχεται σε 14, 162 χιλιάδες με τις
γυναίκες διαχρονικά να κατέχουν χαμηλότερη θέση σε ποσοστά (2,938).
Τα υψηλότερα, όμως, ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται στον τομέα των
υπαλλήλων και των πωλητών στο
ποσοστό των οποίων εντάσσονται και
άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση που
δεν μπόρεσαν να εργαστούν στον τομέα
ειδίκευσης τους.

Η Ελλάδα δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην ΕΕ

Η

δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας [Eurostat] ,
καθώς ένας στους 3 Έλληνες, το 2017
ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, ενώ το
χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων
παρουσιάζει το Λουξεμβούργο.
Ο Ελλαδικός πληθυσμός γερνάει, με κίνδυνο να εκτινάξει εκ νέου τη συνταξιοδοτική δαπάνη εκτός στόχου, παρά τις
δραματικές περικοπές των συντάξεων,
παλαιών και νέων, που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους
των δανειστών κατά τις πρόσφατες

ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Είναι
ενδεικτικό ότι, ενώ κατά μέσο όρο, στην
Ευρώπη, τα άτομα άνω των 65 ετών
αντιστοιχούν στο 19,4% των ατόμων

√ Το δημογραφικό αναδεικνύεται
ως ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα του μέλλοντος
ηλικίας μεταξύ 15-64 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 33,6%, με την
Ιταλία να βρίσκεται σε χειρότερη θέση
με 34,8%. Στην Φινλανδία το 33,2% των
ατόμων ηλικίας άνω των 65 εξαρτάται
από τον υπόλοιπο, ενεργό πληθυσμό,

στην Πορτογαλία το ποσοστό είναι
32,5% ενώ σημαντικό πρόβλημα εμφανίζει και η Γερμανία με 32,4%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται
στο Λουξεμβούργο (20,5%), την Ιρλανδία
(20,7%) , τη Σλοβακία (21,5%) και στην
Κύπρο (22,8%).
Συνολικά, ο πληθυσμός της Ε.Ε. ηλικίας
άνω των 65 ετών εκτιμάται σε περίπου
100 εκατ. ανθρώπους, με τον δείκτη
εξάρτησης ηλικιωμένων να αυξάνεται
δραματικά, τα τελευταία πολλά χρόνια.
Είναι ενδεικτικό, ότι πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν περίπου 5 άτομα σε
παραγωγική ηλικία (μεταξύ 15 και 64
ετών) για κάθε έναν ηλικιωμένο πάνω

από τα 65, δέκα χρόνια μετά, ο δείκτης
ήταν 4 προς 1 και σήμερα, πλησιάζει σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, το 3 προς 1. Στην
Ελλάδα το έχει αγγίξει, με τις εκτιμήσεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να αναδεικνύει το δημογραφικό ως ένα
από τα μεγαλύτερη προβλήματα του
μέλλοντος, καθώς εκτιμά πως το 2070
ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα
εκτοξευθεί στο 63%. Στην πράξη, για
κάθε 10 άτομα που θα βρίσκονται στην
παραγωγική ηλικία μεταξύ 15 και 64
ετών το όχι και τόσο μακρινό 2070, θα
υπάρχουν σχεδόν 7 ηλικιωμένοι, άνω
των 65 που θα «εξαρτώνται» από
αυτούς.
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• 19η Μαϊου - Ημέρα Μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού

Η γενοκτονία των Ποντίων στιγματίζει την αιμοσταγή
ιστορική παρουσία των Τούρκων – Οθωμανών
• Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ( 1916 - 1923 ) με 353.000 νεκρούς αποτελεί τη
δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του 20ου αιώνα μετά την άλωση της Τραπεζούντας
το 1461

Η

Βουλή των Ελλήνων ψήφισε
ομόφωνα τον Φεβρουάριο
του 1994 την ανακήρυξη της
19ης Μαϊου ως Ημέρας Μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
στον μικρασιατικό Πόντο την
περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την
εβδομηκονταετή καθυστέρηση,
δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό
ελληνισμό και συνέδεσε το
σύγχρονο ελληνισμό με την
ιστορική του μνήμη.
Ο ποντιακός ελληνισμός, από
την πτώση της αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας ( 1461 )
γνώρισε συνεχείς διωγμούς,
σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με
αποκορύφωμα τη συστηματική

και μεθοδευμένη εξόντωση γενοκτονία του αιώνα μας.
Επτά χρόνια μετά την άλωση
της Πόλης, οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Τραπεζούντα. Η
οθωμανική κατάκτηση του
μικρασιατικού Πόντου μπορεί
να διαριθεί σε τρεις περιόδους:
Η πρώτη αρχίζει με την άλωση
της Τραπεζούντας το 1461 και
λήγει στα μέσα του 17ου
αιώνα. Την περίοδο αυτή οι
Τούρκοι κρατούν μάλλον ουδέτερη στάση κατά των Ελλήνων
του Πόντου.
Η δεύτερη αρχίζει στα μέσα
του 17ου αιώνα και λήγει με το
τέλος του πρώτου ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηρίζεται με τη θρησκευτική βία κατά
των χριστιανικών πληθυσμών.

Μαρτυρίες Σοβιετικών
Οι σοβιετικοί υπήρξαν οι βασικοί σύμμαχοι του κεμαλικού σωβινισμού τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του. Οι σοβιετικοί προμήθευσαν τους κεμαλικούς με όπλα, χρήματα, στρατιωτικούς
συμβούλους. Η τουρκική αντεπίθεση στο μικρασιατικό μέτωπο
κατά των Ελληνικών στρατευμάτων το 1921, οργανώθηκε από
τον Μ. Φρούνζε, στρατιωτικό απεσταλμένο των σοβιετικών. Κατά
συνέπεια, οι μαρτυρία των αποσταλμένων αυτών έχει ιδιαίτερη
αποδεικτική σημασία.
O Φρούνζε, έδωσε μια από τις ελάχιστες μαρτυρίες για τους
ηττημένους αντάρτες: "Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από 60-70
Έλληνες, οι οποίοι μόλις είχαν καταθέσει τα όπλα. Όλοι τους
είχαν εξαντληθεί στο έπακρο... Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με
σκελετούς. Αντί για ρούχα κρέμονταν από τους ώμους τους κάτι
απίθανα κουρέλια. Στο κέντρο της ομάδας βρίσκονταν ένας
ψηλός κι' αδύνατος παπάς, φορώντας το καλυμαύχι του...
Φυσούσε κρύος αέρας και όλη η ομάδα κάτω από τα σπρωξίματα των συνοδών-στρατιωτών, κατευθυνόταν με πηδηματάκια
προς τη Χάβζα. Μερικοί όταν μας αντίκρυσαν, άρχισαν να κλαίνε δυνατά ή μάλλον να ουρλιάζουν, μια και ο ήχος που ξέφευγε
από τα στήθη τους, έμοιαζε περισσότερο με ουρλιαχτό κυνηγημένου ζώου". Ο Φρούνζε περιέγραψε και άλλο ένα περιστατικό.
Οταν περνούσαν δίπλα από μια ομάδα αιχμάλωτων Ελλήνων στη
Μερζιφούντα, ένας από τους αιχμαλώτους φώναξε στη σοβιετική αντιπροσωπεία ότι ήταν και αυτοί ένοχοι γιατί ενίσχυαν τον
Κεμάλ και τους Τούρκους.
Το συναίσθημα αυτό των ανταρτών του δυτικού Πόντου ήταν
εξαιρετικά έντονο. Ο οπλαρχηγός Κισά Μπατζάκ (Κοντοπόδης)
διακύρησσε: "... oι Ρώσοι κομμουνιστές δώσανε όπλα στον Κεμάλ
για να χτυπήσει εμάς, του έδωσαν υποστήριξη, απελευθέρωσαν
όλους τους Τούρκους στρατιώτες που είχαν συλλάβει αιχμαλώτους όταν μπήκαν στην Τραπεζούντα". Υποστήριζε ότι οι κομμουνιστές κατέδιδαν τις προσπάθειες προμήθειας οπλισμού των
ανταρτών από τη Ρωσία και παρέδιδαν Πόντιους στους Τούρκους.
Οι Τούρκοι αρνούνται σήμερα τη σφαγή του 1922 - τη σφαγή των
Ελλήνων. Κι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με αδιάσειστα ντοκουμέντα, τα αποδίδουν στις αναπόφευκτες ακρότητες του πολέμου.
Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.
Η γενοκτονία των Χριστιανών ήταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο εξόντωσης όλων των μεινοτήτων της άλλοτε κραταιάς
Αυτοκρατορίας. Ένα σχέδιο που άρχισε να εφαρμόζεται από το
1914, με τον πρώτο διωγμό. Και ολοκληρώθηκε μετά την καταστροφή του 1922.

• Οι σοβιετικοί υπήρξαν οι βασικοί σύμμαχοι του κεμαλικού σωβινισμού τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του. Οι σοβιετικοί προμήθευσαν τους κεμαλικούς με όπλα, χρήματα
και στρατιωτικούς συμβούλους. Η τουρκική αντεπίθεση στο μικρασιατικό μέτωπο κατά
των Ελληνικών στρατευμάτων το 1921, οργανώθηκε από τον Μ. Φρούνζε, στρατιωτικό
απεσταλμένο των σοβιετικών.
Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται οι ομαδικοί εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών. Η τρίτη περίοδος, που
τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους. Η
πρώτη αρχίζει με τη συνθήκη
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το
1774.
Χαρακτηρίζεται από τη συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην εφαρμόζουν
προς όφελος των χριστιανώντους φιλελεύθερους νόμους. H
δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει
το 1908 και χαρακτηρίζεται
από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού.
Από τους βαλκανικούς πολέμους και από τους επίσημους
συμβούλους, των Γερμανών, οι
Νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι
μονάχα με την εξαφάνιση των
Ελλήνων και Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά
Ασία. Οι διάφορες μορφές βίας
δεν αρκούσαν για να φέρουν
τον εκτουρκισμό.
Η απόφαση για την εξόντωσή
τους πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από το Μούσταφα
Κεμάλ ( 1919 - 1923 ).
Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο "
Ένωση και Πρόοδος" ιδρύθηκε
το 1889. Στο συνέδριο τους,
που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1911 πάρθηκε
η απόφαση, ότι η Μικρά Ασία
πρέπει να γίνει μωαμεθανική
χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες
εθνότητες.
Oι άτακτες ορδές των Τούρκων
επιτίθονταν στα απομονωμένα
ελληνικά χωριά κλέβοντας,
φονεύοντας, αρπάζοντας νέα
κορίτσια, κακοποιώντας και
καίγοντάς τα.
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες
των παραλίων της Μικρασίας
να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν με πολυήμερες εξοντωτικές πορείες.Σκοπός των
Τούρκων ήταν, με τους εκτοπισμούς, τις πυρπολίσεις των
χωριών, τις λεηλασίες, να επιτύχουν την αλλοίωση του
εθνολογικού χαρακτήρα των
ελληνικών περιοχών και να

καταφέρουν ευκολότερα των
εκτουρκισμό εκείνων που θα
απέμεναν.

Το τελειωτικό πλήγμα.
Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός
κατά των Ελλήνων από το
κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο
άγριος κι απάνθρωπος από
τους προηγούμενους. Εκείνος ο
διωγμός υπήρξε η χαριστική
βολή για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Στις 19 Μαϊου, με την
αποβίβαση του Μουσταφά
Κεμάλ στη Σαμψούντα, αρχίζει
η δεύτερη και σκληρότερη
φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη βοήθεια μελών του
Νεοτουρκικού
Κομιτάτου
συγκροτεί μυστική οργάνωση,
τη Mutafai Milliye, κηρύσσει το
μίσος εναντίον των Ελλήνων
και σχεδιάζει την ολοκλήρωση
της εξόντωσης του ποντιακού
ελληνισμού. Αυτό που δεν
πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της
τυραννικής διοίκησής του, το
πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο
Κεμάλ, εξόντωσε τον ελληνισμό
του Πόντου και της Ιωνίας.
Η τρομοκρατία, τα εργατικά
τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των
χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα
βουνά οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του
αμάχου πληθυσμού. Τα θύματα

της γενοκτονίας θα ήταν πολύ
περισσότερα, αν δεν υπήρχε το
επικό και ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο.
Με την επικράτηση του Κεμάλ,
οι διωγμοί συνεχίζονται με
μεγαλύτερη ένταση. Στήνονται
στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια
ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία
του ποντιακού ελληνισμού. Το
τέλος του Πόντου πλησιάζει.
Οι φωνές λιγοστεύουν.
Η γενοκτονία των Ελλήνων
στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της απόφασης των
Τούρκων σωβινιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση
των γηγενών εθνοτήτων.
Η μοίρα αυτή απετράπη με ένα
εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο: με
τις; γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, με την υποχρεωτική
έξοδο όσων επιβίωσαν και με
τη βίαιη τουρκοποίηση των
μουσουλμανικών εθνοτήτων,
όπως οι Κούρδοι, που συνέχισαν να παραμένουν στην τουρκική, πλέον, επικράτεια.
Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα την
παραμονή του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου. Μέχρι το τέλος του
1923 είχαν εξοντωθεί 353.000
άτομα.

19 Μαΐου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου
Εκδήλωση Δημοτικών
Σχολείων ΔΡΑ.ΣΕ:
Δ΄Πάφου-Κάτω Περβολιών
Ε΄ Πάφου-Αγίου Δημητρίου
και Στ΄ Πάφου.

Παρασκευή, 18
Μαΐου, 2018
Δημοτικά Μπάνια,
10:00π.μ.
Συμμετέχουν μέλη
και φίλοι Ποντιακών
Συλλόγων
Υποστηρικτής: Δήμος
Πάφου
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Ακτινογραφία εγγεγραμμένης ανεργίας 2014-2017

Τ

α τελευταία χρόνια η εγγεγραμμένη
ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από
επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι από
47197 που ήταν το 2014 μειώθηκαν το
2017 στα 33681 άτομα. Η μείωση ήταν
της τάξης του 40.12%.
Η μείωση της ανεργίας είναι συνεπακόλουθο της καταγραφής θετικών ρυθμών

ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.
Το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν
αρνητικός στο -1.4% του ΑΕΠ, ενώ το
2016 και το 2017 αυξήθηκε στο 3% και
στο 3.9% αντίστοιχα.

Εγγεγραμμένη ανεργία 2014-2017
2014

2015

2016

2017

Σύνολο εγγεγρ. ανέργων

47197

43159

38593

33681

Άνεργοι πέραν 6 μηνών

20750

19549

17788

15591

43.96%

45.29%

46.09%

46.29%

37531

33699

28992

24327

79.51%

78.08%

75.12%

72.22%

7501

7011

6438

5880

15.89%

16.24%

16.68%

17.45%

1904

2247

2994

3329

4.03%

5.20%

7.75%

9.88%

261

203

169

145

0.55%

0.47%

0.43%

0.43%

-1.4%

2%

3%

3.9%

Από την ανάλυση των συγκεκριμένων
αριθμητικών στοιχείων προκύπτουν και
τα εξής συμπεράσματα:-

Ελληνοκύπριοι άνεργοι

• Πάρα πολλοί άνεργοι βρίσκονται

Κοινοτικοί άνεργοι

Προβλέψεις
Με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3/5/2018) τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αύξηση της απασχόλησης και περαιτέρω μείωση της ανεργίας ως ακολούθως:2017

2018

2019

2020

2021

Αύξηση Απασχόλησης

3.4%

3%

2.5%

2.2%

2%

Ανεργία (% ΕΕΔ)

11%

9.5%

8%

6.5%

5%

Αλλοδαποί άνεργοι
Τουρκοκύπριοι άνεργοι
Ρυθμός ανάπτυξης (%ΑΕΠ)

Σημείωση: Όλοι οι πιο πάνω αριθμοί αναφέρονται σε μέσους όρους έτους.
εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα
πέραν των έξι μηνών, π.χ. το 2017 το
46.29% των εγγεγραμμένων ανέργων
ήταν στην ανεργία πέραν του εξαμήνου,
χρονικό διάστημα στο οποίο καταβάλλεται ανεργιακό επίδομα.
• Οι περισσότεροι άνεργοι, σε ποσοστά
που ξεκινούν από το 79.51% το 2014 και
καταλήγουν στο 72.22% το 2017, ήταν
Ελληνοκύπριοι.
• Ηλικιακά οι περισσότεροι άνεργοι βρίσκονται στις κατηγορίες των 30-39
ετών και 50-59 ετών, ενώ σε ψηλά
ποσοστά βρίσκεται η ανεργία των
γυναικών που για το 2017 ήταν στο
52.31% της συνολικής ανεργίας από
49.25% που ήταν το 2014.
Οι αριθμοί των Κοινοτικών, Αλλοδαπών
και Τουρκοκυπρίων ανέργων φαίνονται
στον πιο κάτω πίνακα:-

Καταβολή επιδόματος
μάνας

Τ

ο Επίδομα Μάνας θα καταβληθεί
στα τέλη Μαΐου σε όλες τις δικαιούχους και θα αφορά τα έτη 2017 και
2018. Η συνολική δαπάνη για τα δύο
έτη ανέρχεται περίπου σε €8 εκ.
Σε χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που ανέγνωσε η Υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανού στη γιορτή
της πολύτεκνης μάνας διευκρινίζεται
ότι όσοι έλαβαν το επίδομα για το 2017
ήδη, θα λάβουν τώρα το επίδομα για το
2018 ενώ όσοι θα το λάβουν για πρώτη
φορά, θα λάβουν το επίδομα και για τα
δύο έτη.
Νέοι στόχοι: Σύμφωνα με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, ένας από τους σημαντικούς στόχους που έχουν τεθεί είναι η
επιχορήγηση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στα
πλαίσια αυτά, συμπλήρωσε, έχουν
λάβει κρατική ενίσχυση το 2017, 125
προγράμματα κοινωνικής φροντίδας
παιδιών, με ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου στα €3 εκ.
Η αλλαγή στο επίδομα τέκνου: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε
εξάλλου στην εφαρμογή της νομοθεσίας για παροχή Επιδόματος Τέκνου,
αυξάνοντας το εισοδηματικό κριτήριο
κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο
τέκνο πέραν των δύο, στην εφαρμογή
του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού» και
στην επέκταση της δωρεάν μεταφοράς
μαθητών που είναι παιδιά πολυτέκνων
οικογενειών, από το δεύτερο παιδί.
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Σ

ΕΚ και ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου απέδωσαν την προσήκουσα τιμή στην
Ελληνίδα Κύπρια Μάνα με τη θεσμοθετημένη εκδήλωση που διοργανώνουν
κάθε χρόνο στο ηρωοτόκο Παλαιχώρι.
Η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου στην ομιλία
που εκφώνησε τόνισε χαρακητριστικά
πως «οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
που επιτάσσουν τα σύγχρονα κοινωνικά
πρότυπα και ο σύγχρονος τρόπος

ζωής, καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την έμπρακτη στήριξη της μητέρας
από την πολιτεία, γενικότερα του
θεσμού της οικογένειας και πιο ιδιαίτερα των πολύτεκνων οικογενειών. Η
σημερινή μητέρα, τόνισε, προσφέρει
διαρκώς σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής και γι’ αυτό πρέπει να την στηρίξουμε ακόμη περισσότερο. Αυτός άλλωστε πρέπει να είναι και ο στόχος όλων
μας.»

Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα
επισήμανε πως οι μεγάλες αλλαγές
στην κοινωνία επέρχονται με στοχοθέτηση, τεκμηριώση και υπευθυνότητα.
Η εκδήλωση στον ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
ολοκληρώθηκε με θεατρικό παρμένο
από το έργο «Ο Μονογιός» του Παύλου
Λιασίδη.
Της εκδήλωσης προς τιμή της Μάνας

9

προηγήθηκε το εθνικό μνημόσυνο των
ηρώων της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή
και Αντρέα Δημητρίου στην εκκλησία
Χρυσοπαντάνασσας.
Επιμνημόσυνο
λόγο εκφώνησε ο Δήμαρχος Στροβόλου
Αντρέας Παπαχαραλάμπους. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
ηρώων της Κοινότητας από πολιτιακούς φορείς και οργανωμένα σύνολα.
Εκ μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι ο
γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Αννίτα Δημητρίου, βουλευτής ΔΗ.ΣΥ.

Η μητέρα θυσιάζεται γιατί παράγει τη ζωή

Η

μητέρα είναι το πολυτιμότερο πλάσμα
στο οποίο όλοι χρωστάμε την ύπαρξη
και τη δημιουργική πορεία μας. Η μάνα
πάντα αγωνιά, αφουγκράζεται κάθε στιγμή, το σπλάχνο το δικό της και μπορεί να
καταλάβει τα παιδιά όλου του κόσμου. Η
μάνα θυσιάζετεαι, διότι παράγει τη ζωή.
Αρκεί μονάχα να σκεφτούμε ποια είναι η
πρώτη λέξη που ψιθυρίζουμε. Κι όταν
γεράσουμε πάλι τη μάνα ζητάμε σαν να
είμαστε μικρά παιδιά. Η λέξη μάνα είναι η
πρώτη και η τελευταία που βγαίνει από τα
χείλη μας. Με αυτή γεννιόμαστε, με αυτή
πεθαίνουμε.

Στο μνημείο ηρώων της
Κοινοτήτας Παλαιχωρίου στεφάνια καταθέτουν
ο γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο Δήμαρχος
Στροβόλου Ανδρέας
Παπαχαραλάμπους.
Στεφάνι επίσης κατέθεσε η βουλευτής Αννίτα
Δημητρίου εκ μέρους
του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού

Μεγάλη συγκίνηση προκαλεί το απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη γιια τη μητέρα
του. Στην ώριμη πια φάση της ζωής μου,
γράφει: «Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκρυ στον άλλο, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ
στο σκαμνάκι μου, κιι ένιωθα, μέσα στη σιωπή, το στήθος μου να γεμίζει και να
χορταίναι σα να ήταν ο αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βύζαινα».
Το να είσαι μητέρα σημαίνει την πιο μεγάλη χαρά της ζωής, αλλά και την πιο
μεγάλη ευθύνη απέναντι στη ζωή. Η μητέρα είναι ο συμπαραστάτης, ο βοηθός, ο
οδηγητής και ο σύμβουλος, η ελπίδα και η παρηγοριά. Είναι μια έννοια χωρίς
εθνικότητα, είναι μια λέξη χωρίς χρονολογία. Είναι ένα πανανθρώπινο σύμβολο.
Στη μάνα έχει αφιερωθεί η δεύτερη Κυριακή του Μαϊου ως παγκόσμια ημέρα της
εορτής της. Είναι ο φόρος τιμής και η ένδειξη της ευγνωμοσύνης των θυσιών, η
επιβεβαίωση της προσφοράς της και το μεγάλο ευχαριστώ που η κοινωνία
εκφράζει στο πιο αγαπημένο και πιο σεβαστό πλάσμα, τη μητέρα.

Η πολύπλευρη
προσφορά της
Ελληνίδας Κύπριας
Μάνας θα πρέπει να
αναγνωρίζεται από
την πολιτεία,
ενισχύοντας τις
πολιτκές συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας για να
την στηρίξουν στον
καθημερινό της
αγώνα
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Ε

ίναι γεγονός πως οι εντάσεις της καθημερινότητας
πολλές φορές είναι τόσο
μεγάλες που δεν τις αντέχει ο
ανθρώπινος οργανισμός. Είναι
λοιπό, ώρα, να πάρουμε μέτρα
για θωράκιση του οργανισμού
μας προκειμένου να προληφθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Παρατίθεται στη συνέχεια οδηγός απλών πρακτικών αυτοφροντίδας που αν εφαρμόζονται πάνω σε συνεχή βάση θα
σας βοηθήσουν να προσφέρεται στον εαυτό σας

Αυτοφροντίδα
για το μυαλό
1: Καταγράψτε οτιδήποτε θετικό λένε για εσάς κάθε μέρα και
κρατήστε το αρχείο ή το ημερολόγιο για να τα διαβάσετε ξανά
και ξανά, όταν το χρειάζεστε.
2: Καταγράψτε όλες τις εκείνες
τις εργασίες που θα θέλατε να
ολοκληρώσετε, αλλά ποτέ δεν
καταφέρατε και βάλτε το
σκοπό να εκπληρώνετε τουλάχιστον μία από αυτές κάθε
εβδομάδα ή μήνα.
3: Αρχίστε να αποφασίζετε και
με την καρδιά σας, αν συνήθως
ακολουθείτε την κρίση του
μυαλού σας ή προσπαθήστε να
επιλέγετε με το νου σας, αν
συνήθως ακολουθείτε την καρδιά σας· αν παρατηρήσετε ότι
η ζωή σας βελτιώνεται, συνεχίστε με αυτό τον τρόπο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
• Απλές πρακτικές αυτοφροντίδας για υγιή νου, σώμα και ψυχή
Η Αυτό-φροντίδα (Self-Care) πέρα από ένδειξη ότι αγαπάμε και
σεβόμαστε τον εαυτό μας, είναι και απαραίτητο στοιχείο ευεξίας, υγείας, αυτοσεβασμού, αυτοσυντήρησης, αυτοπροστασίας,
αυτοπεποίθησης ! Φροντίζοντας τον εαυτό μας γεμίζουμε τις
εσωτερικές μας μπαταρίες με ενέργεια, γινόμαστε πιο ανθεκτικές
και υγιείς και νιώθουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και δύναμη
να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, να πετύχουμε όλα
αυτά που επιθυμούμε στη ζωή, αλλά και να εξασφαλίσουμε καλή
υγεία για το μέλλον.

την ημέρα, καθώς φεύγετε για
τη δουλειά.
9: Βρείτε κάτι μικρό που σας
είναι εκνευριστικό και σας ενο-
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11: Κάντε ένα πράγμα αποκλειστικά για τον εαυτό σας
κάθε μέρα, για να τον ικανοποιήσετε.
12: Βάλτε στόχο να πετάτε ένα
άχρηστο αντικείμενο από το
σπίτι σας κάθε εβδομάδα ή
μήνα.
13: Βρείτε μια ώρα την ημέρα,
για να την περνάτε απολύτως
μόνοι και κάντε ό,τι πιστεύετε

Όπως επισημαίνει και η LOUISE L. HAY στα best seller βιβλία της
“Έχουμε πρωτα υποχρέωση να αγαπήσουμε τον εαυτο μας, όπως
είναι, και να του δώσουμε ότι χρειαζεται για να είναι ευτυχισμενος για να μπορέσει να ισορροπήσει και να να προσφέρει το
καλύτερο σε όσους αγαπά !»
“Αποδέξου & αγάπησε τον εαυτό σου, κάθε στιγμή όπως είσαι,
άκουσε την εσωτερική σου φωνή και δώσε του ότι έχει ανάγκη &
έτσι θα του το προσφέρεις το ΔΩΡΟ να εξελιχθεί όπως του αξίζει & θα μπορέσεις να προσφέρεις και στους άλλους! ”
Όπως καταλαβαίνουμε από παραδείγματα στη καθημερινή μας
ζωή μας αν δεν φροντίσουμε πρώτα τον εαυτό μας δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να φροντίσουμε κανέναν άλλο, ούτε τα
παιδιά, ούτε το σύντροφο ή οικογένεια μας!
δεση με τη φύση θα ανακουφίσει την πίεση που μπορεί να
υπάρχει στο μυαλό σας.

5: Αλλάξτε τη ρουτίνα σας με
κάποιο τρόπο, παίρνοντας
έναν άλλο δρόμο για να πάτε
στη δουλειά ή τρώγοντας σε
άλλο εστιατόριο το μεσημεριανό σας· αυτές οι μικρές αλλαγές θα σας κρατούν σε εγρήγορση.
6: Δώστε τη συνειδητή σας
προσοχή, όταν βουρτσίζετε τα
δόντια σας, όταν οδηγείτε,
τρώτε ή πίνετε· όταν σκέφτεστε
περισσότερο τις κινήσεις σας,
νιώθετε ότι η μέρα σας είναι
πιο γεμάτη και ζωντανή.

4: Βρείτε χρόνο να ξαπλώσετε ή
απλά να καθίσετε σε ένα φυσικό περιβάλλον, όπως σε ένα
δάσος ή σε ένα πάρκο· η σύν-

7: Σχεδιάστε τη μέρα σας έτσι,
ώστε ένα μικρό μέρος της να
αφορά καθαρά στη διασκέδαση και ψυχαγωγία σας και μη
νιώθετε καμία ενοχή γι’ αυτή
σας την ανάγκη.
8: Βρείτε μια νέα συνήθεια, που
θα σας ωφελήσει μακροπρόθεσμα, όπως το να καταναλώνετε οπωσδήποτε ένα φρούτο

Αυτοφροντίδα για το σώμα
1: Κάντε ένα γενικό έλεγχο, για να εντοπίσετε
εγκαίρως προβλήματα στον οργανισμό σας,
πριν γίνουν σοβαρά.
2: Πάρτε τις ανάσες σας βαθιά από την κοιλιά
σας και το στήθος (τρεις φορές μέσα στη μέρα).

9: Πιείτε ένα ποτήρι νερού αμέσως μόλις
ξυπνήσετε, πριν βγείτε από το σπίτι για τη
δουλειά – και όποτε νιώθετε ότι είναι απαραίτητο βεβαίως για να μείνετε ενυδατωμένοι και
δραστήριοι.

χλεί και βάλτε το σκοπό να
επιλύσετε μια και καλή το
ζήτημά του μέσα στις επόμενες
24 ώρες.
10: Διαλογιστείτε για τουλάχιστον λίγα λεπτά, πριν κοιμηθείτε το βράδυ, ώστε να αποδεχτείτε ό,τι συνέβη μέσα στη
μέρα και να απελευθερώσετε
οποιοδήποτε άγχος συσσωρεύτηκε.

ότι θα σας ωφελήσει περισσότερο.
14: Προσπαθήστε να μιλάτε σε
ανθρώπους στις ουρές ή στο
δρόμο· η ευγένεια και η κοινωνικότητα θα επηρεάσουν αρκετά τη διάθεσή σας.
15: Διαγράψτε ή απομακρύνετε
κάθε αρνητικό φίλο από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτοφροντίδα για τη ψυχή
1: Δώστε στον εαυτό σας τις συμβουλές που θα δίνατε και στον
καλύτερό σας φίλο.
2: Βάλτε το σκοπό να εντοπίζετε όμορφα στοιχεία της ζωής
σας, όταν κανονικά δεν θα τα προσέχατε.
3: Να είστε το ευγενικό εκείνο άτομο που κρατά την πόρτα
ανοιχτή για εκείνον που ακολουθεί.
4: Συγκεκριμενοποιείστε τα συναισθήματα που νιώθετε, ώστε
να μπορέσετε αρχικά να τα αποδεχτείτε και στη συνέχεια να τα
απελευθερώσετε.
5: Βάλτε το στόχο να μη σκέφτεστε τίποτα αρνητικό για τουλάχιστον πέντε λεπτά συνεχόμενα, πριν φύγετε από το σπίτι κάθε
πρωί.
6: Σχεδιάστε να περνάτε περισσότερο χρόνο με θετικούς και
παραγωγικούς ανθρώπους, όταν έχετε την επιλογή να το κάνετε.
7: Παίξτε ή χαϊδέψτε ένα κατοικίδιο τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα.
8: Ρωτήστε τους φίλους σας τι είναι αυτό που τους αρέσει σε
εσάς.
9: Χαιρετήστε γνωστούς και γείτονες όταν βρίσκεστε στο
δρόμο.

3: Χορέψτε – ακόμα κι αν είστε μόνοι σας στο
σαλόνι.

10: Όταν αγοράζετε καινούρια ρούχα, βεβαιωθείτε ότι τα νιώθετε πραγματικά άνετα πάνω
σας.

10: Μη διστάσετε να αγοράζετε κάτι που και που, το οποίο να
θέλετε πολύ, όσο φθηνό κι αν είναι [ αν δεν έχετε οικονομική
άνεση ] και νάστε βέβαιοι ότι θα σας κάνει να νοιώθετε όμορφα

4: Κάντε τις απαραίτητες διατάσεις μέσα στη
μέρα για να μην πιάνεστε και για να αποφεύγετε τραυματισμούς.

11: Γυμναστείτε ή περπατήστε τουλάχιστον για
πέντε λεπτά κάθε μέρα σε ένα φυσικό περιβάλλον.

11: Σχεδιάστε μία φορά το μήνα να πηγαίνετε τον εαυτό σας σε
ένα όμορφο μέρος, όπως σε ένα ξεχωριστό εστιατόριο ή στο
αγαπημένο σας κατάστημα.

12: Προσπαθήστε να σας βλέπει συχνά μέσα
στην εβδομάδα ο ήλιος. Ιδανικά για περίπου 15
λεπτά την ημέρα.

12: Συλλογιστείτε πάνω στα καθημερινά πράγματα στα οποία
είστε καλοί και κακοί και προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο
θέλετε να βελτιωθείτε σε κάποιον τομέα της ζωής σας, χρησιμοποιώντας όμως εκείνα τα στοιχεία στα οποία είστε πραγματικά καλοί.

5: Πάρτε τις σκάλες ή πηγαίνετε για περπάτημα
κάποια στιγμή μέσα στη μέρα· αν επιλέγετε να
είστε δραστήριοι, όταν νιώθετε ότι τεμπελιάζετε, θα αποκτήσετε γενικά περισσότερη ενέργεια.
6: Βεβαιωθείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος της
τροφής σας είναι υγιεινό.
7: Κάντε ένα απαλό μασάζ στους κροτάφους
σας λίγες φορές την ημέρα (ειδικά στη δουλειά).
8: Να νιώθετε άνετα με το σώμα σας· αν δεν
είστε, δουλέψτε το με απλά βήματα για να το
καταφέρετε στο άμεσο μέλλον.

13: Μυρίστε κάτι, του οποίου το άρωμα απολαμβάνετε και είναι το αγαπημένο σας, όπως
λεβάντα ή δυόσμο.
14: Διαβάστε κάτι διασκεδαστικό κάθε μέρα.
15: Προσπαθήστε να κοιμάστε για λίγο το μεσημέρι, για να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες σας
για το υπόλοιπο της μέρας.

13: Μη διστάσετε να κάνετε ένα επιπλέον μπάνιο την ημέρα, αν
αυτό είναι που θα σας χαλαρώσει.
14: Να είστε άνετοι να ζητήστε μια βοήθεια, όταν θα σας ωφελήσει και όχι μόνο όταν τη χρειαστείτε επειγόντως.
15: Σχεδιάστε εκδρομές κάθε τρίτο ή τέταρτο σαββατοκύριακο.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• ητείται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
- ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849769.
• 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:
- ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(ΛΑΣΤΙΧΑΡΗΣ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και
Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ RECEPTIONIST
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πληροφορίες:
Τηλ.
99623918
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Γένους θηλυκού η μερική απασχόληση
Η

Eurostat έχει δημοσιεύσει ένα στατιστικό πορτραίτο για τη ζωή των
ανδρών και των γυναικών στην ΕΕ, τις
ομοιότητες και τις διαφορές που
υπάρχουν στα διάφορα στάδια της
ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, κατά μέσον όρο στην ΕΕ, το 2016,
οι γυναίκες εγκατέλειπαν το πατρικό
τους δύο χρόνια νωρίτερα σε σχέση με
τους άνδρες (σε ηλικία 25 ετών οι
γυναίκες και 27 οι άνδρες). Επίσης, οι
γυναίκες παντρεύονται νωρίτερα σε
όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, με μια διαφορά ηλικίας, κατά τον πρώτο γάμο,
άνω των 3 ετών στη Βουλγαρία, την
Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ αυτή η
διαφορά ήταν μικρότερη από 2 έτη
στην Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σχετικά με τη γέννηση του πρώτου παιδιού, στην ΕΕ το 2015 οι γυναίκες ήταν
κατά μέσον όρο στην ηλικία των 29
ετών: Μεταξύ 26 ετών στη Βουλγαρία,
τη Λετονία και τη Ρουμανία και έως
σχεδόν 31 ετών στην Ισπανία και την
Ιταλία.
Άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ
γυναικών και ανδρών είναι το προσδόκιμο ζωής. Σε όλα τα κράτη μέλη οι
γυναίκες ζουν περισσότερο από τους
άνδρες - ο μέσος όρος στην ΕΕ το 2015
ήταν 83,3 έτη για τις γυναίκες και 77,9
έτη για τους άνδρες, δηλαδή διαφορά
5,5 ετών.
Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου
ζωής, οι γυναίκες είναι περισσότερες
από τους άνδρες στην ΕΕ, με 105
γυναίκες ανά 100 άνδρες (5% περισσότερες) το 2016. Σε όλα σχεδόν τα κράτη
μέλη, οι γυναίκες ήταν περισσότερες
από τους άνδρες, με τις μεγαλύτερες
διαφορές στη Λετονία (18% περισσότερες), τη Λιθουανία (17% περισσότερες)
και την Εσθονία (13% περισσότερες),
ενώ στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και
τη Σουηδία οι άνδρες ήταν κατά τι
περισσότεροι από τις γυναίκες.
Όσον αφορά τους νέους μέχρι 18 ετών,
παρατηρείται ότι ισχύει το αντίθετο,
με τους νεαρούς άνδρες να είναι κατά
5% περισσότεροι από τις γυναίκες της
ίδιας ηλικίας. Από την άλλη πλευρά,
στην ομάδα των ατόμων ηλικίας άνω
των 65 ετών, οι γυναίκες είναι περισσότερες κατά 33%.

Εκπαίδευση
Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης,
παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σχεδόν
καθόλου διαφορές μεταξύ γυναικών
και ανδρών στην ΕΕ, όσον αφορά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο,
στη δευτεροβάθμια και ανώτερη
εκπαίδευση, τα ποσοστά διαφέρουν
ανάμεσα στα δύο φύλα.
Το ίδιο ποσοστό (23%) γυναικών και
ανδρών ηλικίας 25 - 64 ετών είχαν
ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα
της μέσης εκπαίδευσης το 2016 στην
ΕΕ. Μικρότερο ποσοστό γυναικών (45%)
συγκριτικά με τους άνδρες (48%) στην
ΕΕ είχαν ολοκληρώσει την ανώτερη
βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης. Αυτό
το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί
σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.
Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 33% των γυναικών στην ΕΕ

• Η ζωή είναι γεμάτη ορόσημα, όπως η έναρξη του σχολείου,
η ενηλικίωση, η εγκατάλειψη του πατρικού σπιτιού και η πρώτη
δουλειά, ο γάμος, η γέννηση των παιδιών, η συνταξιοδότηση κλπ,
και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών
είχε ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο, σε
σύγκριση με το 29% των ανδρών. Σε
όλα σχεδόν τα κράτη μέλη παρατηρείται πλειονότητα γυναικών σ' αυτό το
επίπεδο εκπαίδευσης, με τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ γυναικών και
ανδρών να παρατηρούνται στα κράτη
μέλη της Βαλτικής, καθώς και στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία.

Μοτίβα στην απασχόληση
Όσο περισσότερα παιδιά τόσο μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και
των ανδρών.
Κατά μέσον όρο, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών είναι υψηλότερο
από αυτό των γυναικών (72% σε
σύγκριση με 61%, στην ΕΕ το 2016).
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η
διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης γυναικών και ανδρών αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Στην ΕΕ το 2016, το ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών χωρίς
παιδιά ήταν 65%, ενώ για τους άνδρες
ήταν 73%. Για άτομα με ένα παιδί, τα
ποσοστά ήταν υψηλότερα και έφτασαν το 71% για τις γυναίκες και το 85%
για τους άνδρες. Για τις γυναίκες με
δύο παιδιά, το ποσοστό παρέμεινε
σχεδόν το ίδιο στο 70%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες
ανήλθε στο 89%. Για άτομα με τρία ή
περισσότερα παιδιά, τα ποσοστά
απασχόλησης ήταν χαμηλότερα και
έφτασαν το 55% για τις γυναίκες, σε
σύγκριση με 84% για τους άνδρες. Η
τάση αυτή παρατηρείται στην πλειονότητα των κρατών μελών.
Ένας σημαντικός παράγοντας για τη
«συμφιλίωση» της επαγγελματικής με
την οικογενειακή ζωή, είναι η εργασία
με μερική απασχόληση. Κάτι τέτοιο,

όμως, δεν παρατηρείται εξίσου σε
γυναίκες και άνδρες: στην ΕΕ το 2016,
32% των απασχολούμενων γυναικών
εργαζόταν με μερική απασχόληση,
συγκριτικά με 9% των ανδρών. Τα σχετικά ποσοστά παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη, με το
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που
εργαζόταν με μερική απασχόληση να
καταγράφεται στην Ολλανδία (77%),
την Αυστρία (47%) και τη Γερμανία
(46%), ενώ για τους άνδρες στην
Ολλανδία (26%) και τη Δανία (17%). Το
μικρότερο ποσοστό τόσο γυναικών
όσο και ανδρών που εργάζονταν με
μερική απασχόληση σημειώθηκε στη
Βουλγαρία (2% για γυναίκες και
άνδρες).
Στην ΕΕ το 2016, το ποσοστό ανεργίας
ήταν 8,7% για τις γυναίκες και 8,4% για
τους άνδρες. Σε δεκατέσσερα κράτη
μέλη, το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες, σε δεκατρία
ήταν υψηλότερο για τους άνδρες και
στην Ουγγαρία ήταν το ίδιο και για τα
δύο φύλα. Οι μεγαλύτερες διαφορές
μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των
γυναικών και αυτού των ανδρών, όπου
το ποσοστό ήταν υψηλότερο για τις
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες,
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (28,1%
για τις γυναίκες και 19,9% για τους
άνδρες) και την Ισπανία (21,4% και
18,1%, αντίστοιχα). Οι μεγαλύτερες
διαφορές για το αντίθετο μοτίβο, όπου
το ποσοστό ήταν χαμηλότερο για τις
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες,
παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (6,5%
για τις γυναίκες και 9,1% για τους
άνδρες), τη Λετονία (8,4% για τις
γυναίκες και 10,9% για τους άνδρες)
και τη Λιθουανία (6,7% και 9,1%, αντίστοιχα).

Αποδοχές: Οι γυναίκες αμείβονται, κατά μέσο όρο,
16% λιγότερο απ΄ ό,τι οι άνδρες
Στην ΕΕ το 2015, οι αποδοχές των γυναικών ήταν κατά 16,3% χαμηλότερες απ'
ό,τι των ανδρών, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών τους. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες
σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
ποικίλλει. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (26,9%), την
Τσεχία (22,5%), τη Γερμανία (22,0%), την Αυστρία (21,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (20,8%). Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στις αποδοχές
μεταξύ γυναικών και ανδρών παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο και την Ιταλία
(5,5%), τη Ρουμανία (5,8%), το Βέλγιο (6,5%) και την Πολωνία (7,7%).

ERG_12-12_inn_4 5/15/18 10:48 AM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πίσω από το τιμόνι οι γυναίκες
στη Σαουδική Αραβία

Α

πό τις 24 Ιουνίου οι γυναίκες
στη Σαουδική Αραβία θα μπορούν πλέον να οδηγούν, σύμφωνα
με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

τον Σεπτέμβριο του 2017 να άρει
το μέτρο βάσει του οποίου απαγορευόταν στις γυναίκες να οδηγούν.

«Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες να ξεκινήσουν να οδηγούν», δήλωσε ο
στρατηγός Μοχάμεντ αλ Μπασάμι, διευθυντής της Υπηρεσίας
Κυκλοφορίας, που ανήκει στο
υπουργείο Εσωτερικών.

Η Σαουδική Αραβία ήταν η μοναδική χώρα που απαγόρευε στις
γυναίκες να οδηγούν αυτοκίνητα.

δικές τους επιχειρήσεις και να
παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου ή συναυλίες. Οι κινηματογραφικές αίθουσες άνοιξαν
ξανά στη χώρα έπειτα από 35
χρόνια. Ωστόσο παραμένουν
δεσμευμένες σε ένα σύστημα

Το βασιλικό διάταγμα με το οποίο
επιτρέπεται στις γυναίκες να
οδηγούν θα τεθεί σε εφαρμογή
στις 24 Ιουνίου, διευκρίνισε. Οι
γυναίκες άνω των 18 ετών θα
μπορούν να δίνουν εξετάσεις για
να λαμβάνουν άδεια οδήγησης,
πρόσθεσε ο στρατηγός Μπασαμί.
Σχολές οδήγησης για γυναίκες
έχουν ιδρυθεί σε πέντε μεγάλες
πόλεις του βασιλείου, ενώ οι
γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας
που διαθέτουν διπλώματα οδήγησης από το εξωτερικό θα μπορέσουν να τα ανταλλάξουν με
σαουδαραβικά αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο βασιλιάς Σαλμάν αποφάσισε

Πλέον έχει ξεκινήσει μια σειρά
μεταρρυθμίσεων με στόχο τη
μεγαλύτερη
συμμετοχή
των
γυναικών στην οικονομική και
κοινωνική ζωή του συντηρητικού,
μουσουλμανικού βασιλείου.
Βάσει των νέων αλλαγών οι
γυναίκες μπορούν πια να έχουν

ανδρικής κηδεμονίας. Χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη ενός
άνδρα από την οικογένειά τους
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν,
να σπουδάσουν ή να ασκήσουν
κάποιο επάγγελμα.

Καμπανάκι» για την εξαφάνιση μελισσών

Ο

Οικοαγροτικός επαναφέρει το
θέμα της εξαφάνισης των
μελισσών από την αλόγιστη και
παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων,
μια δραστηριότητα καταστροφική, με μη ανατρέψιμες επιπτώσεις, με αφορμή το σχέδιο που
κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 27 Απριλίου 2018, που
αφορά την απαγόρευση τριών
νεονικοτινοειδών που επηρεάζουν
αρνητικά τον πληθυσμό των
μελισσών και άλλων ωφέλιμων
εντόμων.Όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση, οι 16 χώρες – κράτη
- μέλη της Ε.Ε ψήφισαν υπέρ της
απαγόρευσης αυτών των τριών
δηλητηρίων, ενώ 4 χώρες κατα-

ψήφισαν την απαγόρευση και 8
χώρες απείχαν της ψηφοφορίας.Συγκεκριμένα, οι χώρες που
υπερψήφισαν την απαγόρευση
χρήσης των τριών φυτοφαρμάκων ήταν οι Γαλλία, Γερμανία,

Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Σουηδία, Ελλάδα,
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Σλοβενία,
Εσθονία, Κύπρος και οι Κάτω

Χώρες, ενώ οι χώρες που καταψήφισαν την απαγόρευση ήταν οι
Ρουμανία, η Τσεχική Δημοκρατία,
η Ουγγαρία και η Δανία. Απείχαν
από την ψηφοφορία οι Πολωνία,
Βέλγιο, Σλοβακία, Φινλανδία,
Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία και
Λιθουανία.
Η πλειοψηφική απόφαση των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ήταν πολύ σημαντική για τη διαφύλαξη των μελισσών, καθώς οι
έρευνες δείχνουν ότι τα πλέον
απαγορευμένα εντομοκτόνα αποτελούν απειλή για τις μέλισσες
και άλλα ευεργετικά έντομα.

Τρισδιάστατος φορητός εκτυπωτής δέρματος για βαθιά τραύματα

Ε

ρευνητές στον Καναδά δημιούργησαν τον πρώτο φορητό,
τρισδιάστατο βιοεκτυπωτή, ο
οποίος εκτυπώνει και εναποθέτει
διαδοχικά στρώματα
δέρματος, ώστε να
καλύψει επί τόπου
ακόμη και βαθιές πληγές ενός ασθενούς. Η
συσκευή επιτρέπει στον
γιατρό να παράγει ιστό
δέρματος και να τον
τοποθετεί πάνω στο
τραύμα μέσα σε δύο
λεπτά το πολύ.
Οι ερευνητές των Σχολών Ιατρικής και Εφαρμοσμένης
Επιστήμης & Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου του Τορόντο, με
επικεφαλής τον αναπληρωτή

καθηγητή Άξελ Γκούντερ, έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιοϊατρικής τεχνολογίας "Lab
on a Chip".

Στους ασθενείς με βαθιά τραύματα και τα τρία στρώματα του δέρματος (επιδερμίδα, δερμίδα, υποδερμίδα) μπορεί να έχουν υποστεί

σοβαρές βλάβες. Η προτιμώμενη
θεραπεία σήμερα είναι η μεταμόσχευση δέρματος από υγιή δωρητή, που όμως συχνά αφήνει ακάλυπτο ένα μέρος του
τραύματος.
Από την άλλη, οι περισσότεροι σημερινοί 3Dβιοεκτυπωτές
είναι
ογκώδεις, αργοί, ακριβοί
και ασύμβατοι με τις
αναγκαίες
κλινικές
εφαρμογές. Ο νέος
φορητός
εκτυπωτής
δέρματος, με μέγεθος
ενός μικρού κουτιού
παπουτσιών και βάρος λιγότερο
από ένα κιλό, λύνει αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό θεωρείται
σημαντικό βήμα προόδου.
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Αποκτήστε ξανά το λευκό
σας χαμόγελο, φυσικά!
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Έ

να λαμπερό χαμόγελο μπορεί να είναι ίσως
και από τα πιο γοητευτικά χαρακτηριστικά
πάνω της.
Το νερό είναι σωτήρας της υγείας μας. Μόλις
με λίγες γουλιές νερού μετά το φαγητό μας
βοηθούν να απομακρύνουμε τα υπολείμματα
του φαγητού και τους επιφανειακούς λεκέδες
από τα δόντια μας. Μη ξεχνάτε λοιπόν μετά το
τέλος του κάθε γεύματός σας πιείτε λίγο νερό.
Τα φρούτα εκτός από απαραίτητα στοιχεία
της μεσογειακής διατροφής, είναι και εξαιρετικά φυσικά συστατικά που θα αναδείξουν το
πραγματικό χρώμα των δοντιών μας. Συγκεκριμένα, οι φράουλες περιέχουν μηλικό οξύ, το
οποίο λευκαίνει τα
δόντια, οπότε αρκεί
να πολτοποιήσετε
δυο μικρές φράουλες μαζί με μαγειρική σόδα.

Αφού τρίψετε το
μείγμα ελαφρώς για
ένα λεπτό πάνω
στα δόντια σας,
βουρτσίστε τα δόντια σας και ξεπλύνετε με άφθονο
νερό, διότι οι φράουλες περιέχουν και αρκετά σάκχαρα, τα οποία θέλουμε να απομακρύνουμε από τη
στοματική κοιλότητα.
Εκτός από τις φράουλες, οι φλούδες των πορτοκαλιών είναι το επόμενο φρούτο στο οποίο μπορείτε να
εναποθέσετε ελεύθερα τις ελπίδες σας. Τα πορτοκάλια περιέχουν βιταμίνη C, η οποία είναι απαραίτητα
τόσο για τη σωματική μας ευεξία αλλά και για τη
λάμψη των δοντιών μας. Τρίψτε την εσωτερική λευκή
πλευρά της φλούδας ενός πορτοκαλιού στην επιφάνεια των δοντιών σας, ώστε να αντιμετωπίσετε την
πλάκα και τη θαμπάδα.
Μαζί με τα φρούτα πάνε πακέτο και τα λαχανικά. Το
καρότο ναι μεν είναι ένα υγιεινό σνακ, αλλά μπορεί
να γίνει ο καλύτερος σας φίλος και όσον αφορά τη
λάμψη των δοντιών σας. Καταναλώστε συχνότερα
καρότα, θα καθαρίσουν και τις δύσκολες περιοχές
ανάμεσα στα δόντια σας, θα διώξει τους λεκέδες και
θα συμβάλλει στην πρόληψη της κακής αναπνοής.
Η εμφάνιση του ενεργού άνθρακα στην ομορφιά και
την περιποίηση έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Αραιώστε τον με λίγο νερό και τοποθετήστε τον για ένα με
δυο λεπτά στην επιφάνεια των δοντιών σας, ξεπλένοντας το στη συνέχεια με άφθονο νερό.

Η πρώτη κυρία στη Βραζιλία βούτηξε
να σώσει τον σκύλο της

H

Πρώτη Κυρία της Βραζιλίας Μαρτσέλα Τεμέρ
έπεσε με τα ρούχα της μέσα σε μια λίμνη που βρίσκεται στους χώρους του προεδρικού μεγάρου στην
Μπραζίλια για να σώσει τον σκύλο της
Όταν βρήκε τον Πίκολι, ένα σκύλο ράτσας Τζακ
Ράσελ, να προσπαθεί να κολυμπήσει μέσα στη λίμνη,
η Τεμέρ δεν δίστασε να βουτήξει με τα ρούχα για να
τον σώσει. Ένας άνδρας της προσωπικής της ασφαλείας, ο οποίος αρνήθηκε να σώσει τον Πίκολι, απολύθηκε έπειτα από το περιστατικό αυτό, το οποίο
σημειώθηκε στις 22 Απριλίου.

Σοβαρά … αστειάκια
Αγαπημένη μου παροιμία
είναι αυτή που λέει
«μεγάλη μπουκιά φάε»
παρακάτω δε θυμάμαι
αλλά μέχρι εκεί
μου αρέσει πολύ...
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Τα καλοκαιρινά φρούτα

α καλοκαιρινά φρούτα φημίζονται για την υπέροχη γεύση
τους και την τεράστια ποικιλία
τους. Δροσιστικά όσο τίποτε άλλο,
ότι πρέπει για τις ζεστές μέρες και
νύχτες του καλοκαιριού. Τα φρούτα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής, σύμμαχος για την ανθρώπινη
υγεία λόγω των βιταμινών και των
ιχνοστοιχείων που περιέχουν. Όλοι
οι ειδικοί συνιστούν την καθημερινή κατανάλωση των φρούτων
ενδιάμεσα από τα κυρίως γεύματα
ενώ άλλοι λόγω της ζέστης του
καλοκαιριού τα βάζουν στο διαιτολόγιο τους και ως κυρίως γεύμα.
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 2% και C
155%. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
Σίδηρο 2%, Ασβέστιο 3% και Νάτριο
3 mgΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 68 Θερμίδες
τα 100 Γραμμάρια (4 θερμίδες από
λιπαρά). ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Τόσο στο ψυγείο όσο και εκτός
αυτού.
ΑΝΑΝΑΣ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: C ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: Μαγγάνιο, που
ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα
του οργανισμού. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ:
Μια μέτρια φέτα 20 θερμίδες.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Εκτός ψυγείου.
ΑΧΛΑΔΙΑ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: C 7%
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: Σίδηρο
1%, Ασβέστιο 1% και Νάτριο 1 mg
ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 58 θερμίδες τα
100 γραμμάρια (1 θερμίδα από
λιπαρά) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Τόσο στο ψυγείο όσο και εκτός
αυτού.
ΕΠΟΧΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
Αύγουστος – Οκτώβριος
ΒΕΡΙΚΟΚΟ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 39% και C
17% ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:

Σίδηρο 2%, Ασβέστιο 1%, Κάλιο και
Νάτριο 1 mg ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 48
θερμίδες τα 100 γραμμάρια (3 θερμίδες από λιπαρά) ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Τόσο στο ψυγείο όσο
και
εκτός
αυτού.
ΕΠΟΧΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ιούνιος – Ιούλιος
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α, Β και
κυρίως C ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:

Ταύρος: Μη βγεις από τον προγραμματισμό που έχεις, αν θέλεις να πετύχεις
τους στόχους σου. 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
αφορούν κάποια τολμηρά σου σχέδια
και οι κόποι σου θα ανταμειφθούν αναλόγως.
Δίδυμοι: Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου
και κυρίως τη σχέση σου με κάποια
άτομα του στενού σου κύκλου, με τα
οποία μπορεί να έρθεις σε έντονη αντιπαράθεση. Τακτοποίησε τις καταστάσεις που χρειάζονται άμεση διευθέτηση
και κράτησε χαμηλούς τόνους. Και μέσα
σε όλα αυτά, δώσε βάση και στην υγεία
σου, γιατί το τελευταίο διάστημα την
έχεις παραμελήσει.
Καρκίνος: Η μέρα σε βοηθά να κρίνεις
τις καταστάσεις με ωριμότητα και να
πάρεις τις σωστές αποφάσεις για όσα
συμβαίνουν και σε αφορούν άμεσα. Μην
επαναπαύεσαι και κινήσου δυναμικά,
για να πετύχεις όσα θέλεις.
Λέων: Η μέρα θέλει ηρεμία και ωριμότητα, για να μην μπλεχτείς σε καταστά-

SUDOKU

Μάιος – Ιούλιος.
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 7% και C
9% ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: Σίδηρο 2%, Ασβέστιο 1% και μεταλλικά
άλατα. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 44 θερμίδες τα 100 γραμμάρια (3 θερμίδες
από
λιπαρά).
ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Τόσο στο ψυγείο όσο
και
εκτός
αυτού.
ΕΠΟΧΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ιούνιος – Αύγουστος.
ΠΕΠΟΝΙ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 68%, Β και C
61% ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
Σίδηρο 1%, Ασβέστιο 1% και Νάτριο
16 mg. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 34 θερμίδες τα 100 γραμμάρια (2 θερμίδες
από
λιπαρά).
ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Αφού κοπεί εντός
ψυγείου. ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ιούνιος – Σεπτέμβριος.

Σίδηρο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο και
Φώσφορο. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 60
θερμίδες τα 100 γραμμάρια.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Τόσο στο
ψυγείο όσο και εκτός αυτού. ΕΠΟΧΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ιούλιος – Οκτώβριος.
ΚΑΡΠΟΥΖΙ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 11% και C
14% ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
Σίδηρο 1%, Ασβέστιο 1%, Κάλιο και
Νάτριο 1 mg. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 30
θερμίδες τα 100 γραμμάρια (1 θερμίδα από λιπαρά) ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Αφού κοπεί εντός
ψυγείου. ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ιούλιος – Σεπτέμβριος.
ΚΕΡΑΣΙ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 30%, Β και
C40%. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
Κάλιο, Ασβέστιο 1%, Φώσφορο,
Σίδηρο 1%, Μαγνήσιο και Χαλκό.
ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 33 θερμίδες τα
100 γραμμάρια (3 θερμίδες από
λιπαρά). ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Στο
ψυγείο. ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΡΟΔΑΚΙΝΟ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α 7% και C
11% ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ:
Σίδηρο 1%, Ασβέστιο 1%, πηγή
φολικού οξέος και Φωσφόρου.
ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 39 θερμίδες τα
100 γραμμάρια (2 θερμίδες από
λιπαρά). ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Τόσο στο ψυγείο όσο και εκτός
αυτού. ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Τέλη
Μαΐου – Αύγουστος.
ΣΥΚΟ: ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α, Β και C.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: Ασβέστιο, Κάλιο, Φώσφορο και Μαγνήσιο. ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ: 1 μέτριο σύκο
68 θερμίδες. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Εντός ψυγείου.
ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Αύγουστος –
Σεπτέμβριος.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα αναπτερωθούν οι ελπίδες
σου. Θα δεις, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό σου τομέα τα όνειρα σου να
πραγματοποιούνται. Κάποιο άτομο με
ισχύ θα σε βοηθήσει να φτάσεις εκεί
που θέλεις, μια και στο παρελθόν το
είχες βοηθήσει και εσύ σε στιγμή που το
είχε ανάγκη.
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σεις που θα σε δυσαρεστήσουν. Βγες με
ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, μίλησε
για τα προβλήματά σου και απόφυγε
κάθε κίνηση βιασύνης που μπορεί να
σταθεί εμπόδιο στους στόχους σου.
Παρθένος: Ορισμένα θέματα στην
καθημερινότητα σου δεν τα βλέπεις στις
πραγματικές τους διαστάσεις, με αποτέλεσμα να οδηγείσαι σε λανθασμένα
συμπεράσματα και επιπόλαιες κινήσεις.
Αυτήν την δύσκολη ημέρα χρησιμοποίησε περισσότερο την λογική παρά το
συναίσθημά σου για να κάνεις τις
σωστές εκτιμήσεις και να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
Ζυγός: Θα σε προβληματίσουν κάποια
γεγονότα εκεί που δεν το περιμένεις και
θα πρέπει να έχεις το νου σου σε όσες
καταστάσεις κληθείς να αντιμετωπίσεις. Γενικά, απόφυγε τις πολλές συγκινήσεις, γιατί τα νεύρα σου δεν είναι στα
καλύτερά τους και μπορεί να σε παρασύρουν.
Σκορπιός: Η μέρα σου δίνει το… πάνω
χέρι και μπορείς να τακτοποιήσεις ορισμένα ζητήματα που δεν πάνε καλά εδώ
και καιρό. Μη χάσεις αυτή τη διάθεση
και μην επηρεαστείς από κάποιους
δικούς σου ανθρώπους που μπορεί να
σε στενοχωρήσουν.
Τοξότης: Θα σου δοθεί η ευκαιρία να
επανεξετάσεις κάποιες καταστάσεις και
να αξιολογήσεις τι είναι πραγματικά
σημαντικό για εσένα. Καλό είναι να
πάρεις ξανά στα χέρια σου κάποιες
υποθέσεις που στο παρελθόν δεν κατά-

φερες να τις λύσεις, γιατί τις θεωρούσες προβληματικές και τώρα ίσως βρεις
τρόπους για να τις διευθετήσεις. Απόφυγε κάποιες τάσεις απομόνωσης που
μπορεί να σε πιάσουν, γιατί δεν θα σου
βγουν σε καλό και δείξε μεγάλη προσοχή στα άτομα του φιλικού σου περιβάλλοντος, που μπορεί να σε συμβουλέψουν κατάλληλα.
Αιγόκερως: Οι συνθήκες σε ευνοούν ιδιαίτερα και θα σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου και να οδηγηθείς
γρήγορα στην επιτυχία. Γενικά είναι μια
καλή μέρα και πρέπει να αξιοποιήσεις
κάθε ευκαιρία, τόσο σε πρακτικό όσο
και σε οικογενειακό επίπεδο. Με λίγη
προσοχή μπορείς να απολαύσεις τις
θετικές εξελίξεις που σε περιμένουν σε
διάφορα θέματα.
Υδροχόος: Οι συνθήκες είναι λίγο
περίεργες και τα ευχάριστα γεγονότα θα
διαδέχονται τα δυσάρεστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι σε έναν συνεχή εκνευρισμό, αλλά
και σε μια πολύ δυναμική διάθεση.
Όπως και να έχει, καλό είναι να μην τα
βάζεις με άτομα που μπορεί να μην σου
φταίνε και μη χάσεις την ψυχραιμία σου
ό,τι κι αν γίνει, γιατί μόνο έτσι θα έχεις
καλές εξελίξεις.
Ιχθείς: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
εσένα και θα το διαπιστώσεις από το
πρωί, που η διάθεσή σου θα είναι ευχάριστη. Γενικά θα έχεις τη δυνατότητα να
αξιοποιήσεις πολλές ευκαιρίες και να
κινηθείς με τρόπο ήρεμο απέναντι σε
όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κοτόπουλο με λουκάνικα στη γάστρα
Υλικά:
1 κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες
2 λουκάνικα χωριάτικα κομμένα στα τέσσερα
5 πατάτες κομμένες κυδωνάτες
3 σκελίδες σκόρδο κομμένες στη μέση
2 κρεμμύδια κομμένα στα τέσσερα
1 κρασοπότηρο κρασί
2 κουτ. σούπας γεμάτες μουστάρδα, υγρή
1 ποτ. κρασιού ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
1 λεμονόκουπα στειμμένη
½ κουτ. γλυκού ρίγανη
¼ κουτ. γλυκού θυμάρι
1 κουτ. σούπας φυτίνη
¼ κουτ. γλυκού πάπρικα
καυτερή (προαιρετικά)
αλάτι - φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Εκτέλεση:
Σ᾿ ένα μπολ βάζουμε το λάδι, στείβουμε το λεμόνι, (κρατάμε τη μια λεμονόκουπα), τη μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι,
την πάπρικα, τη ρίγανη, το θυμάρι και τα χτυπάμε μ᾿ ένα
πηρούνι. Έπειτα προσθετούμε στο μπολ με τη μαρινάδα,
τα κομμάτια του κοτόπουλου, τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, τη
στειμμένη λεμονόκουπα και τα ανακατεύουμε να πάει
παντού. Σκεπάζουμε και το βάζουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί, για 2 ώρες. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το κοτόπουλο στη γάστρα και στο μπολ που είχαμε το κοτόπουλο, κόβουμε και ρίχνουμε τις πατάτες. Ανακατεύουμε καλά
και ρίχνουμε όλο το περιεχόμενο του μπολ στη γάστρα,
φροντίζοντας τα υλικά μας, να πάνε παντού. Τέλος
βάζουμε και τα λουκάνικα, τοποθετώντας τα ανάμεσα
στις πατάτες και το κοτόπουλο, και ρίχνουμε τη φυτίνη
και το κρασί. Σκεπάζουμε τη γάστρα και ψήνουμε στους
200°C στις αντιστάσεις για 1½ ώρα περίπου, μέχρι να πιεί
τα ζουμιά του και να ροδοκοκκινίσει. Αν το θέλουμε πολύ
ξεροψημένο, 5' πριν το τέλος ξεσκεπάζουμε τη γάστρα και
συνεχίζουμε το ψήσιμο στο γκριλ.
Εναλλακτικά, γίνεται το ίδιο νόστιμο και σε ταψί.

Μαραθόπιτα γλυκιά
Υλικά:
1½ κιλό μυζήθρα χλωρή ή
ανθότυρο ή χλωρό τυρί
2 νεροπότηρα μάραθο ψιλοκομμένο
1½ νεροπότηρο ζάχαρη
5 αυγά ελαφρά χτυπημένα
5 κουτ. σούπας κοφτές σιμιγδάλι ψιλό, 3 κουτ. σούπας
φυτίνη λιωμένη, 1 πρέζα αλάτι ψιλό, λαιόλαδο για το
ταψί

Εκτέλεση: Σε ένα μπωλ βάζουμε την μυζήθρα και την τρίβουμε με τα χέρια μας να γίνει ψιλά κομματάκια. Ρίχνουμε
τη ζάχαρη, ανακατεύουμε καλά και έπειτα, όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το
μείγμα και το αδειάζουμε, σε καλά βουτυρωμένο ταψί,
Ν°36 (διαμ. 36 εκ.) και το στρώνουμε με το χέρι μας.
Ψήνουμε στη προτελευταία σχάρα, σε προθερμασμένο
φούρνο, στους 180°C, στις αντιστάσεις, για 60', έως ότου
ροδίσει καλά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 290 - 24/12/1954

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πληρωμή φόρων από
1η Ιουνίου 2018

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει
ότι, από την 1η Ιουνίου 2018 η πληρωμή των φόρων, οι οποίοι προκύπτουν είτε από επιβολή φορολογίας
είτε από αυτοφορολογία και δεν
φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις, θα
είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (www.jccsmart.com).

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 7/2018 2/5/2018
50.000 ............... 58826

100 .................... 11493

1.000 ................. 50868

100 .................... 18893

400 .................... 38871

100 .................... 46965

400 .................... 51140

100 .................... 28809

400 .................... 22912
200 .................... 13237
200 .................... 39546

Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης
Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές ΜΟΝΟ όταν: αυτές φέρουν τόκους
και
επιβαρύνσεις
αφορούν
Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού
Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου
(0200)

200 .................... 45163

Το Τμήμα Φορολογίας σε συνεργασία με
την JCCsmart, προωθεί την αναβάθμιση
του περιεχομένου της ιστοσελίδα που
αφορά το Τμήμα με σκοπό αυτή να
γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη.

200 .................... 13461

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
ζητά να προσλάβει εργάτη / οδηγό
για εργασία στον Ιππόδρομο
ο οποίος να κατέχει επαγγελματική
άδεια οδήγησης φορτηγού
αυτοκινήτου.
Για περισότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με τον
Πάρη Κωνσταντινίδη, αν. γενικό
γιευθυντή / γραμματέα
στο τηλέφωνο 22782727,
καθημερινά από τις 8.00π.μ.
μέχρι τις 1.00μ.μ. εκτός
Σαββάτο και Κυριακής
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ
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200 .................... 38817
200 .................... 41445
200 .................... 29426
200 .................... 38431
200 .................... 26110
200 .................... 38957

100 .................... 30660
100 .................... 22672
100 .................... 53789
100 .................... 56109
100 .................... 22977
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
1723, 9143
Από €20 οι λήγοντες σε
779
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 50120

802, 424

100 .................... 46649

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 25437

02, 56

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες
τους ευεργετούμενους
παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.

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

Εξαιρετική πρωτοβουλία
του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού

Μ

ια εξαιρετική πρωτοβουλία του ΕΕΚ ΣΕΚ Λεμεσού και του
Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού πήρε σάρκα και οστά. Δύο
φορές την εβδομάδα γυμνάστρια μεταβαίνει στο εργατικό κέντρο και
κάνει ασκήσεις, προσφέροντας ευεξία, σε γυναίκες μέλη και στελέχη
του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ. Η γραμματέας του τμήματος γυναικών
ΣΕΚ Λεμεσού Κατερίνα Παμπακά τόνισε πως η ευεξία και διατήρηση της φυσικής
κατάστασης αποτελεί για την κάθε
εργαζόμενη σημαντική προϋπόθεση
για αύξηση της
παραγωγικότητας
και της αποδοτικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

Μ

ετά από ψηφοφορία «θρίλερ»
που κρατούσε την ανδρεναλίνη
των τηλεθεατών σε θεόρατα ύψη,
νικήτρια χώρα του 63ου διαγωνισμού
τραγουδιού
της
διαγωνισμού
Eurovision 2018 αναδείχθηκε το
Ισραήλ με τη Νέττα. Η Κύπρος με την
Ελένη Φουρέιρα κέρδισε τη δεύτερη
θέση. Παρά την εκρηκτική εμφάνισή
της, η Ελένη Φουρέιρα τελικά δεν πήρε
την πρώτη θέση όπως προσδοκούσε.
Η Κυπριακή συμμετοχή ναι μεν έχασε
τη μεγάλη νίκη, αλλά κέρδισε τις καρδιές όλων των Ευρωπαίων. Η καθόλα
τιμητική θέση της Κύπρου απέδειξε
ότι με συγκροτημένη δουλειά, προγραμματισμό,
στοχοπροσήλωση,
αυτοπεποίθηση και πίστη στην προσπάθεια, μπορούμε να επιτύχουμε
πολλά σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και
γενικά της καθημερινής μας ζωής.

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - 6ος ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
• Βαθύτατη πίκρα στο στρατόπαιδο του Απόλλωνα
για την απώλεια του πρωταθλήματος

• Έκανε στο τέλος τη μεγάλη ανατροπή
και στέφθηκε πρωταθλητής 2017 - 18
• Στάθηκε επάξια η ΑΝΟΡΘΩΣΗ απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ κλείνοντας στόματα

• Μέσα από χίλια - μύρια κύματα κατάφερε τελικά να
τερματίσει στην κορυφή του Β’ ομίλου η Νέα Σαλαμίνα

Σ

τον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς, ο ΑΠΟΕΛ παίζοντας με πάθος και δύναμη κατάφερε να λυγίσει
στο 88’ την Ανόρθωση κατακτώντας τον 6ο συνεχόμενο τίτλο και τον 27ο στην ένδοξη ιστορία του. Μέσα
στο καμίνι του ΓΣΠ, η «Μεγάλη Κυρία» στάθηκε επάξια
απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο της και παρολίγο να
κάνει τη ζημιά. Τα πάντα κρίθηκαν στο 88’ όπου σε
φάση που θύμιζε κινηματογραφική ταινία ελάχιστων
δευτερολέπτων, ο Ποτέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
ανεβάζοντας τους φίλους του ΑΠΟΕΛ στους επτά
ουρανούς. Η κατάκτηση του τίτλου γιορτάσθηκε μέσα
σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ενώ σφράγισε την
παραμονή του Μπρούνο Μπαλταζάρ στο τιμόνι της
τεχνικής ηγεσίας, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότατης
ομάδας με Ευρωπαϊκές βλέψεις.
Στον ΑΠΟΕΛ υποστηρίζουν ότι δίκαια κατέκτησαν τον
τίτλο, κάτι που αμφισβητείται από το στρατόπεδο του
Απόλλωνα. Χαραχτηριστικές οι βολές του Σωφρόνη
Αυγουστή μετά την ήττα από την Ομόνοια στον άνευ
σημασίας αγώνα της Κυριακής: «Ο κόσμος έχει κρίση,
βλέπει και μπορεί να απαντήσειι στο ερώτημα αν ο
τίτλος του πρωταθλητή κατέληξε στα χέρια της καλύτερης ομάδας». Το μυαλό των Απολλωνιστών είναι
τώρα στραμμένο στον τελικό της Τετάρτης, συμπλήρωσε ο Σ. Αυγουστή, καλώντας τον κόσμο να παρευρεθεί στο ΓΣΠ, με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου.
Με ευρεία νίκη επί της Αλκής, η Νέα Σαλαμίνα κατέκτησε την πρωτιά στον Β’ όμιλο περνώντας μέσα από
συμπληγάδες και συχνά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Η Ομόνοια πήρε την πρώτη της νίκη ύστερα από τρεις
μήνες με τον Νταρπισάϊαρ να κατακτά την πρώτη θέση
στον πίνακα των δεινών εκτελεστών. Αποφασισμένος
να κάνει την Ομόνοια ξανά βασίλισσα, δήλωσε ο υποψήφιος επενδυτής Σταύρος Παπασταύρου.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Περιχαρής ο Μπρούνο
Μπαλταζάρ σηκώνει
το τρόπαιο με την
προσδοκία ότι θα
παραμείνει στο πόστο
του προπονητή του
πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ.
Λόγω των συνεχών
άθλων του στην
Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια, ο ΑΠΟΕΛ έχει
καταστεί οικονομικά
εύρωστος, κάτι που
του διανοίγει ευοίωνες
προοπτικές στον
Ευρωπαϊκό χώρο

Ο μαραθώνιος 2017-18
ήταν από τους πιο
συναρπαστικούς στην
ιστορική διαδρομή του
Κυπριακού ποδοσφαίρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Tο ετήσιο τέλος των €350 δεν απειλεί
τη βιωσιμότητα καμίας εταιρείας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ψηλά στις προτεραιότητες μας
η στήριξη της Κοινωνίας
με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη

Έ

χουμε θέσει τη στήριξη της οικογένειας πολύ ψηλά
στις προτεραιότητες μας και έχουμε καθορίσει σημαντικούς άξονες πολιτικής αναφορικά με την οικογενειακή
πολιτική. Ενδεικτικά αναφέρω ότι προωθούμε τη δημιουργία Δικτύου Στήριξης της Οικογένειας, αποσκοπώντας στην πολύπλευρη παροχή επιστημονικής και κοινωνικής συνδρομής στις οικογένειες ενώ παράλληλα προγραμματίζουμε μια πιο ενεργό δημογραφική πολιτική για
την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.
Στόχος μας είναι η συνεχής ενίσχυση της κοινωνικής μας
πολιτικής για την πολύτεκνη οικογένεια. Σε αυτά τα
πλαίσια εφαρμόσαμε τα πιο κάτω μέτρα μετά από εκτενή
κοινωνικό διάλογο με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων:
1. Τη σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας το
οποίο είχε καταργηθεί από το 2012, εις ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικότατης προσφοράς της πολύτεκνης
μάνας στον τόπο. Τέλος Μαΐου το Επίδομα Μάνας θα
καταβληθεί σε όλες τις δικαιούχους και θα αφορά τα έτη
2017 και 2018, δηλαδή όσοι έλαβαν το επίδομα για το
2017 ήδη, θα λάβουν τώρα το επίδομα για το 2018 και
όσοι θα το λάβουν για πρώτη φορά, θα λάβουν το επίδομα και για τα δύο έτη. Η συνολική δαπάνη για τα έτη 2017
και 2018 ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
2. Εφαρμόστηκε από 1/1/2018 η νέα Νομοθεσία που προτείναμε για την παροχή Επιδόματος Τέκνου, με βάση την
οποία σήμερα το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά
€5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο. Επίσης, παιδιά που φοιτούν ακόμη σε σχολεία της μέσης
εκπαίδευσης θεωρούνται εξαρτώμενα για σκοπούς παροχής επιδόματος, μέχρι την ηλικία των 20 ετών. Με τις νέες
αυτές ρυθμίσεις αυξήσαμε τις δικαιούχες πολύτεκνες
οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου αναγνωρίζοντας ότι το εισοδηματικό κριτήριο πρέπει να είναι ανάλογο και με τη σύνθεση της οικογένειας.
3. Συνεχίζουμε την εφαρμογή του Σχεδίου «Προίκα του
Μωρού» με στόχο σε άπορες οικογένειες να παρέχονται
τα βασικά υλικά αγαθά αλλά και οι υπηρεσίες που έχουν
ανάγκη.
4. Την επέκταση της δωρεάν μεταφοράς μαθητών παιδιών οικογενειών πολυτέκνων από το δεύτερο παιδί.
5. Εργαζόμαστε για την κατάρτιση μιας συνεκτικής και
ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη δημογραφική
ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των
δημογραφικών αλλαγών.

Μ

ε αφορμή την πρόταση νόμου
που κατατέθηκε στη Βουλή
από κοινοβουλευτικά κόμματα και
τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο γ.γ της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών στις
11 Μαίου την πιο κάτω επιστολή:
Διαφωνούμε με την τακτική αποσπασματικών φορολογικών διαφοροποιήσεων ιδιαίτερα όταν
αυτές μειώνουν τα δημόσια έσοδα.
Είναι γι’ αυτό ακριβώς το λόγο που
εδώ και αρκετό καιρό – και το συμφωνήσαμε στην πρόσφατη μεταξύ
μας συνάντηση που έγινε στη ΣΕΚ –
επιδιώκουμε την έναρξη διαλόγου
για μια ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση που θα βρίσκεται
στα πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του τόπου και η
οποία αφενός θα στοχεύει στη μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει την απασχόληση και αφετέρου
στην εισαγωγή πράσινης φορολο-

γίας.

σπασματικές λύσεις.

Κάθε φορά που καταργούνται
φόροι θα πρέπει να εξασφαλίζονται από αλλού τα δημόσια έσοδα
που μειώνονται.

Άλλωστε είμαστε περισσότερο από
βέβαιοι πως, το τέλος των €350
(€29,16 τον μήνα) δεν απειλεί τη
βιωσιμότητα καμίας εταιρείας.

Στη συζήτηση που έγινε για το
θέμα των €350 που ετησίως καταβάλλουν οι εταιρείες στο κράτος
δεν ακούσαμε από ποιες πηγές θα

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει
να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός
ότι, με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασμών
από τη Στατιστική Υπηρεσία, προκύπτει το συμπέρασμα πως, τα
τελευταία χρόνια σαν αποτέλεσμα
της μείωσης των απολαβών των
μισθωτών αυξήθηκε η κερδοφορία
των εταιρειών, κάτι που εντόπισε
από το 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική έκθεση της.

• Επιστολή ΣΕΚ στον
υπουργό Οικονομικών
καλυφθούν τα €50 εκατ. περίπου
που αποτελούν το ύψος της ετήσιας συνολικής εισφοράς προς το
κράτος.
Στον παρόντα χρόνο η ΣΕΚ διαφωνεί με την εισήγηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων για κατάργηση
του συγκεκριμένου τέλους και καλεί
το υπουργείο Οικονομικών να
αποφύγει βεβιασμένες και απο-

Εκείνο που προέχει αυτή την ώρα
είναι να εισπραχθούν από όλες τις
εταιρείες τα οφειλόμενα ποσά
γιατί είναι γνωστό πως, αρκετές
εταιρείες αρνούνται να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση της
συγκεκριμένης υποχρέωσης.

• ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι συντεχνίες αναμένουν στο ακουστικό για υλοποίηση
της συμπληρωματικής συμφωνίας

Σ

ΕΚ και ΠΕΟ αναμένουν πρόσκληση για νέα συνάντηση
στο Υπουργείο Οικονομικών για
τήρηση του χρονοδιαγράμματος
που προβλέπεται στη Συμπληρωματική Συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και
αφορά μισθολογικές αυξήσεις
που θα αποδοθούν εντός του
2018 στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τις συντεχνίες, τα
τρία θέματα που τίθενται και απομένουν να διευθετηθούν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με το
Υπουργείο, αφορούν τον καθορισμό του ποσοστού παραχώρησης
γενικών αυξήσεων ή και μείωσης
της αποκοπής μισθών που θα
αποδοθούν εντός του 2018, τον
καθορισμό χρονοδιαγράμματος για
σταδιακή κατάργηση των αποκοπών με σκοπό την αποκατάσταση
των μισθών και, τέλος, τη σύσταση ταμείου προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του
2011, ρύθμιση η οποία θα καλύψει
και άλλους εργαζόμενους, όπως οι
αορίστου χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι η Συμπληρωματική Συμφωνία του περασμένου
Οκτωβρίου προέβλεπε ότι η κατάληξη θα αποκλείει το ελάχιστο
όριο 0% και θα βρίσκεται κάτω από
το ανώτατο διαπιστωμένο όριο
του 2% για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων ή και μείωση της
αποκοπής μισθών.
Ο γ.γ. της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
δήλωσε πως «η ΣΕΚ είναι αποφα-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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ταμείου προνοίας για τους νεοεισερχόμενους μετά τον Οκτώβριο
του 2011, οι οποίοι αποκλείστηκαν
από τη συμπληρωματική κοινωνική ασφάλιση και είναι ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΚΑ, ο κ. Ηλία είπε
πως πρέπει να συμφωνηθεί το
πότε ξεκινά καθώς και τα ποσοστά
που θα συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.

• Υλοποίηση της συμφωνίας
πλαίσιο για μείωση αποκοπής
μισθών μέχρι 31/5/2018 και
σταδιακή επαναφορά μισθών
και ωφελημάτων
σισμένη για κατάληξη του διαλόγου εντός του χρονοδιαγράμματος
που καθορίζει η Συμπληρωματική
Συμφωνία.
Εμείς θέλουμε κι ένα χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των
μισθών που είναι και ο κύριος
άξονας της διεκδίκησης μας, σταδιακά και πάντα στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων της οικονομίας. Τότε
συμφωνήσαμε ότι εμείς δεν θα επιμένουμε στο μάξιμουμ και ο
Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι
δεν θα επιμένει στο 0%. Απομένει
να δούμε πού θα πάει πρώτα αυτό
το ποσοστό, κι αν θα πάει λόγου
χάρη στη μείωση αποκοπών, ποιες
είναι οι αποκοπές που θα αφαιρεθούν κατά προτεραιότητα. Αυτό
εμάς δεν μας αρκεί».
Για το τρίτο θέμα της λειτουργίας

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Εξάλλου, οι οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ με κοινή
ανακοίνωση τους την περασμένη
Παρασκευή, τονίζουν πως αναμένουν την ολοκλήρωση της διαβούλευσης όχι αργότερα από την 31η
Μαΐου 2018 για την παραχώρηση
γενικών αυξήσεων ή/και μείωση
της
αποκοπής
μισθών
(Ν.168(Ι)/2012), όπως προνοεί η
Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο. Πέραν από το θέμα της μείωσης των αποκοπών πρέπει να
ολοκληρωθεί και η διαβούλευση
για τα ειδικά θέματα που τέθηκαν
για τους εργαζόμενους στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, τις
Σχολικές Εφορείες, Οργανισμούς
και Δημόσια Υπηρεσία ώστε να
ανανεωθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα έτη 20152018.
Η δύσκολη περίοδος έχει παρέλθει,
η οικονομία βρίσκεται σε περίοδο
ανάπτυξης και οι μισθοί και τα
ωφελήματα των εργαζομένων
πρέπει να έχουν ανάλογη ανάκαμψη με υλοποίηση της δέσμευσης
της κυβέρνησης μέχρι 31/5/2018,
υπογράμμισε ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου.

www.oho-sek.org.cy

