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Υπόμνημα ΣΕΚ στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή

Έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη
απορρύθμιση στην αγορά εργασίας
Έ

ντονη ανησυχία εκφράζει η
ΣΕΚ για τη συνεχιζόμενη
απορρύθμιση στην αγορά
εργασίας η οποία προκαλεί
σωρείαν προβλημάτων στα
εργασιακά και κοινωνικοοικονμικά μας πράγματα.
Με υπόμνημα της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, η ΣΕΚ υποδεικνύει πως επιβάλλεται η λήψη
μέτρων για να ρυθμιστεί χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση η

αγορά εργασίας αποτρέποντας ανεπιθύμητες εξελίξεις
στο εργασιακό μέτωπο.
Προς τούτο, η ΣΕΚ υποδεικνύει
όπως:
• Ψηφισθούν χωρίς άλλη
καθυστέρηση οι κανονισμοί για
σύσταση και λειτουργία της
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει στην
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των επιθεωρήσεων
για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας η οποία αποτελεί

Η

Επανήλθε το επίδομα Μάνας

Μ

ε καθοριστική παρέμβαση της
ΣΕΚ επανήλθε πέρυσι το Επίδομα Μάνας το οποίο καταργήθηκε το
2012. Παρέχεται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων στις πολύτεκνες
Σελ. 9
μάνες.

μάστιγα για την αγορά εργασίας, πλήττοντας τα εργατικά
δικαιώματα και τα κοινωνικά
ταμεία.
• Ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων
• Ρυθμιστούν νομοθετικά οι
βασικοί όροι απασχόλησης σε
μεγάλες κλαδικές συμβάσεις
έτσι ώστε να στηριχθούν οι
εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, που

δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και οι οποίοι
είναι έρμαιο κερδοσκόπων
εργοδοτών οι οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης με πολύ χαμηλούς
μισθούς.
• Τερματισθεί η αγορά υπηρεσιών που επενεργεί ως μορφή
επισφαλούς απασχόλησης,
ζημιώνοντας όχι μόνο τους
εργαζόμενους αλλά και τα Κοινωνικά Ταμεία, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες αθέμι-

του ανταγωνισμού μεταξύ των
ίδιων των επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα, στο υπόμνημα
που αποτελείται από 11 προτάσεις σε καίρια εργασιακά –
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, εκφράζεται η ανησυχία για
τη χαμηλή παραγωγικότητα
και επισημαίνεται ο κίνδυνος
της μακροχρόνιας ανεργίας η
οποία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, κάτι που εντόπισε
η ΣΕΚ από το 2006.

Σελ 7, 8

Πρώτο τετράμηνο 2018: Ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο

Στον αστερισμό των
πράσινων επαγγελμάτων
Κύπρος εισέρχεται με αξιώσεις
στον τομέα των πράσινων
επαγγελμάτων και της γαλάζιας
Σελ. 5
οικονομίας.

• 10+1 εισηγήσεις ΣΕΚ
για καίρια ζητήματα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ρ

εκόρ στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται στους τελευταίους μήνες
στην Κύπρο. Μέσα στο πρώτο τετράμηνο οι αφίξεις ανήλθαν στις 683581
άτομα σε σύγκριση με 572024 την
αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώθηκε αύξηση 19.5%.
Οι αφίξεις του πρώτου τετραμήνου
ήταν οι περισσότερες όλων των εποχών συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να λειτουργήσουν ως καμπανάκι αφύπνισης προς όλους τους φορείς της
Κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας
και ιδιαίτερα προς τους ξενοδόχους
αλλά και προς τους ιδιοκτήτες
Κέντρων Αναψυχής, οι οποίοι οφείλουν:

• Καμπανάκι αφύπνισης για παροχή υπηρεσιών ψηλής
ποιότητας με εργοδότηση ντόπιου προσωπικού
(γ) να εργοδοτούν ντόπιο προσωπικό
με αξιοπρεπείς μισθούς και όρους
εργοδότησης και
(δ) να σταματήσουν να εργοδοτούν

αδήλωτους. Ήδη η αδήλωτη εργασία
– που αποτελεί παρανομία – στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία και στα
Κέντρα Αναψυχής ξεπερνά το 20% με
βάση επίσημα στοιχεία του 2017.

(α) να προσφέρουν προϊόν υψηλής και
αναβαθμισμένης ποιότητας
(β) να διατηρούν υψηλά επίπεδα
ασφάλειας και υγείας σ’ όλους τους
χώρους και για όλους (πελάτες, επισκέπτες και εργοδοτούμενους)

Μαθητές πρεσβευτές της παραγωγικότητας

Ό

ταν υπάρχει θέληση υπάρχει και αποτέλεσμα.
Όταν η θέληση τυγχάνει και πολιτικής στήριξης,
τότε τα αποτελέσματα είναι πολλαπλά, χρήσιμα και
ωφέλιμα.
Τούτων εισαγωγικώς λεχθέντων, είναι με ιδιαίτερη
χαρά και ικανοποίηση που πληροφορηθήκαμε μόλις
πρόσφατα πως, ο μαθητικός διαγωνισμός με την
επωνυμία «Η παραγωγικότητα στην εκπαίδευση»
που διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ) με τη στήριξη των υπουργείων Εργασίας και
Παιδείας, συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής.
Μέσα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια, 4000 μαθητές και 500
εκπαιδευτικοί από 150 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία παγκύπρια, υπέβαλαν 300 συνολικά εργασίες με

εξαιρετικές ιδέες για το πώς βελτιώνεται η παραγωγικότητα στο σχολείο, στην επιχείρηση, στην τοπική
κοινωνία κ.λ.π.
Μέσα απ’ αυτή τη δράση αβίαστα εξάγεται το
συμπέρασμα πως, οι μαθητές αυτή τη δεκαετία

• 4000 μαθητές, 500 εκπαιδευτικοί από 150
σχολεία έφτιαξαν 300 εργασίες για
τη βελτίωση της παραγωγικότητας
παρήξαν έργο πλούσιο σε ιδέες και αποτελεσματικότητα που η υλοποίηση του βοηθά στη βελτίωση της
εθνικής παραγωγικότητας, η οποία λόγω της αδρά-

νειας ή και της αδιαφορίας των μεγαλυτέρων, ακολουθεί τελευταία φθίνουσα πορεία.
Η ΣΕΚ η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την παραγωγικότητα και η οποία παρέστη και στις δέκα τελετές απονομής των ετησίων βραβείων, συγχαίρει
όσους έλαβαν μέρος σ’ αυτή τη διαδικασία και καλεί
τόσο την κυβέρνηση, όσο και την εργοδοτική πλευρά,
να παραδειγματισθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα και να αναλάβουν δράσεις υιοθετώντας πολιτικές που θα οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Κύπρο. Όσο η παραγωγικότητα θα ακολουθεί τη δική της φθίνουσα και κατηφορική πορεία
τόσο θα διαβρώνεται και η ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

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

@

Ε

Εμπρός να δαμάσουμε τον μινώταυρο των εργατικών ατυχημάτων
Ώρα ευθύνης για όλους μα πρωτίστως για τους
εργοδότες
ιζικά και τολμηρά μέτρα χρειάζεται ο τόπος για
να παταχθεί το κάθε μορφής έγκλημα
Μα προπαντός πολιτική βούληση. Υπάρχει ;

*

Ρ

*

Γ

ε.Σ.Υ: έγκλημα ασυγχώρητο τυχόν πισωγύρισμα
του
Ας συνειδητοποιήσουν όλοι πως οι πολίτες δεν
θα συγχωρέσουν όποιους υπονομεύσουν την
υλοποίηση του
νάπτυξη πέραν του 4% προβλέπεται για το 2018

*

A

Ενισχύεται έτσι η αξίωση των συνδικάτων για
που έχουν πληγεί κατά την περίοδο της κρίσης
α πλείστα εργατικά ατυχήματα εκδηλώνονται
εκεί που οργιάζει η αδήλωτη εργασία
Καλείται η Βουλή να ψηφίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τους κανονισμούς λειτουργίας της Ενιαίας Επιθεώρησης Εργασίας
κανοποιεί καταρχήν η κυβερνητική διαβεβαίωση
για διάλογο που αποσκοπεί στην φορλογική
μεταρρύθμιση εντός του 2019
Αυτό που απομένει τώρα είναι η έναρξη εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου
ραυγή αγωνίας για την κατάντια της Κυπριακής
κοινωνίας
Η πολιτεία οφείλει να πατάξει το έγκλημα και
την παραβατικότητα χωρίς εκπτώσεις
εισαγωγή της πράσινης φορολογίας προβάλλει
ως μονόδρομος για κοινωνικοοικονομική ισορροπία
Την έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος

* αύξηση μισθών - ωφελημάτων

Τ

Ε

Ι

*

Κ
*

Η
*

Φ

όρο τιμής απέδωσε η ΣΕΚ στην Ελληνίδα
Κυπρία μάνα με την πρόσφατη εκδήλωση στο
Παλαιχώρι
Υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο και την
ανεκτίμητη προσφορά της
ς πότε θα καταδυναστεύονται εργαζόμενοι και
πολίτες με τα τερτίπια που εκδηλώνονται
συχνά – πυκνά στους οργανισμούς δημοσίων
συγκοινωνιών;
Το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να βρεί λύση
χωρίς περαιτέρω τριγμούς στην κοινωνία
αι, δεν κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εταιρειών
από την καταβολή του ετήσιους τέλους των 350
ευρώ.
Ας κάνουν δεύτερες σκέψεις, Βουλή και Υπουργείο Οικονομικών
ττα της κοινωνίας θεωρείται η αδυναμία να
δαμασθεί η μολώχ της ασφάλτου
Αναμένουμε από την πολιτεία ουσιαστική
παρέμβαση για να γλυτώσουμε αν μη τι άλλο τη
νεολαία μας.

*

Ώ
*

Ν
*

Ή

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ίναι γεγονός πως ως εργαζόμενοι, ως κοινωνία και γενικότερα
ως χώρα, την τελευταία οκταετία
περάσαμε πολύ δύσκολες ώρες
στα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα.
Ο δημοσιονομικός εφιάλτης που
εμφανίσθηκε το 2011 και η μετέπειτα κατάρρευση του τραπεζικού
συστήματος, έσυραν τον τόπο σε
οδυνηρές περιπέτειες. Ασφαλώς,
το βαρύτερο τίμημα πλήρωσαν
όσοι έχασαν την εργασία τους, οι
εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι
εισοδηματίες που είδαν τα εισοδήματα του να μειώνονται λόγω της
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

επελθούσας κρίσης, αλλά και οι
καταθέτες των δύο συστημικών
τραπεζών που έχασαν ολόκληρες
περιουσίες εν μια νυχτί.
Μέσα στο διαμορφωθέν σκηνικό
της βαθιάς οικονομικής ύφεσης
που έπληξε την Κύπρο με φόντο το
τροϊκανό μνημόνιο, τα εργατικά
συνδικάτα με τη ΣΕΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, συνέβαλαν καθοριστικά στην τιτάνεια προσπάθεια
οικονομικής ανόρθωσης. Πρώτιστο
μέλημα ήταν η διαφύλαξη της
εργασιακής ομαλότητας με αποφυγή συγκρούσεων στους χώρους
εργασίας, σε μια προσπάθεια να
κρατηθεί αλώβητη η εμπιστοσύνη
ντόπιων και ξένων επενδυτών
στην Κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι τόσο στον
δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό
τομέα, με καθοδήγηση των συνδικάτων αποδέκτηκαν μείωση απολαβών προκειμένου να τονωθούν
τα δημόσια οικονομικά και να ανακάμψει η οικονομία το γρηγορότερον.
Δυστυχώς, κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, κυρίως την
τετραετία 2013 - 16, άκμασε η

αδήλωτη και η παράνομη εργασία
λόγω της υψηλής ανεργίας που
άγγιξε πρωτόγνωρα ύψη για τα
Κυπριακά δεδομένα. Ιδιαίτερα στην
οικοδομική βιομηχανία και στον
ευρύτερο τομέα του τουρισμού επισητισμού,
παρατηρήθηκαν
φαινόμενα στυγνής εργασιακής
εκμετάλλευσης με πρωτεργάτες
επιτήδειους εργοδότες που δεν
σεβάστηκαν καθόλου τα εργασιακά
θέσμια. Σε πλείστες περιπτώσεις ο
θεσμός των συλλογικών συμβάσεων επλήγη βαρύτατα ηλεκτρίζοντας επικίνδυνα τις εργασιακές
σχέσεις. Παρά ταύτα, το συνδικαλιστικό κίνημα επέδειξε ψυχραιμία,
σύνεση και υπευθυνότητα προκειμένου να αποτραπεί η σύγκρουση
που θα οδηγούσε αναπόδραστα σε
εμβάθυνση της κρίσης και περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού
κλίματος.

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Πρόσφατα, η Βουλή ψήφισε τη
νομοθεσία για καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας. Ωστόσο, η
νομοθεσία αυτή παραμένει γράμμα
κενό αν δεν ψηφισθούν και τεθούν
σε εφαρμογή οι κανονισμοί που
διέπουν τη σύσταση και λειτουργία
της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών συμβάλλοντας καταλυτικά
στην εξάλειψη κάθε μορφής παρανομίας που παρατηρείται στους
χώρους εργασίας. Επίσης, τον
τελευταίο καιρό, μια νέα μορφή
επισφαλούς απασχόλησης, η
λεγόμενη αγορά υπηρεσιών, έχει
εισαχθεί παράτυπα στην αγορά
εργασίας, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να δημιουργούνται
επισφαλείς θέσεις εργασίας με
δυσμενέστερους όρους απασχόλησης. Αυτή εξέλιξη σε συνδυασμό με
την παραβίαση των συλλογικών
συμβάσεων προκάλεσαν επικίνδυνο μείγμα σε βάρος της εργασιακής
ειρήνης.

ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Είναι γεγονός ότι από πέρυσι, η
οικονομική κατάσταση στην Κύπρο
μετά από έξι χρόνια παρατεταμέ-

νης κρίσης και βαθιάς ύφεσης,
μπήκε σε τροχιά ανάκαμψης.
Φέτος, προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης που θα ξεπεράσουν το 4%
καταγράφοντας ευοίωνες προοπτικές για το αύριο. Παράλληλα, η
ανεργία μειώνεται σταδιακά,
πέφτοντας σε μονοψήφιο αριθμό
κάτι που στέλλει αισιόδοξα μηνύματα στο μέτωπο της απασχόλησης. Καλούμε, λοιπόν, το εργατικό
δυναμικό του τόπου με αιχμή τη
νέα γενιά, να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που δημιουργούνται,
λαμβάνονατας σοβαρά υπόψιν
τους πως η οργάνωση τους στα
εργατικά συνδικάτα
αποτελεί
μοναδική ομπρέλλα προστασίας
στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Στο νέο σκηνικό που διαμορφώνμεται στην αγορά εργασίας και με
δεδομένο ότι οι νευραλγικοί τομείς
του τουρισμού και των οικοδομών
– κατασκευών απογειώνονται,
πιστεύουμε βαθύτατα ότι προβάλλει αδήριτη η ανάγκη δημιουργίας
μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης
μεταξύ εργοδοτών και εργατικών
συνδικάτων. Αυτή η σχέση πρέπει
να εδράζεται σε ένα νέο κοινωνικό
συμβόλαιο τιμής που θα διέπει τις
σχέσεις των κοινωνικών εταίρων
και θα επικεντρώνεται στον σεβασμό των θεσμίων αλλά και στην
επίλυση των εργατικών διαφορών
μέσα σε ανοιχτό πνεύμα υψηλής
κοινωνικής ευθύνης. Αυτό θάναι
και το εφαλτήριο για νέα κοινωνικοοικονομικά επιτεύγματα προς
όφελος των εργαζομένων, των
εργοδοτών και της κοινωνίας
ευρύτερα.
Ήλθε η ώρα να γίνει συνείδηση
όλων των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας ότι στις σύγχρονες και προοδευτικές κοινωνίες, η αγαστή σχέση εργοδοτών –
εργατικών συνδικάτων με άξονα
τον αλληλοσεβασμό αλλά και την
προσήλωση στον κοινό στόχο της
δίκαιης ανάπτυξης, ο τόπος θα
προχωρήσει μπροστά προς όφελος όλων.

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5/2018
Μιχαήλ επ. Συνάδων, Μαρίας
του κλωπά, Σαλωνά και Σελεύκου μαρτ., Συνεσίου επ. Καρπαθίας.
ΠΕΜΠΤΗ 24/5/2018
Συμεών του Στυλίτου, Κυριακού
εν Ευρύχλ., Μελετίου μ. Ιλαρίωνος

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5/2018
Γ’ εύρεσις Τιμίας κεφ. του προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ.,
Ολβιανού οσίου,
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5/2018
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Κάρπου και Αλφαίου εκ των 70τ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/2018
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

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,

Ιωάννου του Ρώσσου του εν
Ευβοία, Ελλαδίου, Θεράποντος
ιερομαρτ., Αλυπίου μάρτ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/5/2018
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ευτυχούς επ. Μελιτινής, Ελικωνίδος μάρτυρος
ΤΡΙΤΗ 29/5/2018
Θεοδοσίας μάρτ., Ολβιανού
επισκ. Ανέου, Υπομονής οσ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Συλλογικά και υπεύθυνα
να εδραιώσουμε την Ίση
Μεταχείριση στην εργασία

Η

ισότητα μεταξύ των δυο φύλων δεν αποτελεί
αυτοτελή στόχο αλλά ούτε και αυτοσκοπό. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των
ευρύτερων στόχων της ανάπτυξης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Η

συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών
στην αγορά εργασίας αποτελεί
εγγύηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους αλλά και ουσιαστική
συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των
συστημάτων κοινωνικής προσταΤης Δέσποινας
σίας.
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

Συνεπώς, πρωταρχική προτεραιότητα κάθε πολιτείας είναι η ενί-

√ Οι γυναίκες αποτελούν ένα αξιόμαχο
εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει
να αξιοποιείται στην αγορά εργασίας.
Αυτό για να επιτευχθεί θα πρέπει να
υπάρχουν οι ανάλογες δομές οι οποίες να
ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες
καθημερινές εργασιακές απαιτήσεις

σχυση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου
στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των
ρυθμίσεων για τον συνδυασμό ευελιξίας - ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστούν ακατάπαυστα οι προσπάθειες για την εξάλειψη των
εμποδίων όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή των
γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πρόσφατη ομιλία
του σε εκδήλωση προς τιμή της πολύτεκνης μάνας
τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησης είναι και η παροχή
ευκαιριών των γυναικών για ένταξη στην αγορά
εργασίας. Για να είναι, ωστόσο, επιτυχής ο στόχος
αυτός θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείρισή τους όπως και η διατήρηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων τους ως εργαζομένων. Πρέπει,
δηλαδή, να τίθεται διπλός στόχος: η ενίσχυση της
οικονομίας με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των γυναικών και παράλληλα η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να παραβλέπουμε την
ανάγκη για επιπρόσθετη στήριξη και αυστηρότερη
προστασία των γυναικών, η οποία προκύπτει,
κυρίως, από το διπλό ρόλο τους ως εργαζόμενες
γυναίκες». Την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση του προέδρου της Δημοκρατίας την υιοθετούμαι απόλυτα και
με την ίδια απόλυτη σαφήνεια επισημαίνουμε πως η
προσοχή της πολιτείας πρέπει να εστιαστεί στον
συνδυασμό της επαγγελματικής με την προσωπική
ζωή, με επιστέγασμα την ενίσχυση των υποδομών
φύλαξης παιδιών ώστε οι ώρες λειτουργίας να
εξυπηρετούν και τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό
τομέα. Οι γυναίκες αποτελούν ένα αξιόμαχο εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να αξιοποιείται
στην αγορά εργασίας και αυτό για να επιτευχθεί θα
πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες δομές οι οποίες να
ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες καθημερινές εργασιακές απαιτήσεις.
Έγιναν αρκετά προς την ορθή κατεύθυνση. Μαζί με
την πολιτεία συλλογικά και υπεύθυνα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια γιατί η ισότητα δεν είναι
γυναικεία υπόθεση. Μας αφορά όλους και ως εκ
τούτου όλοι μας θα πρέπει να εγκύψουμε επί τούτου.
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Επιλύθηκε η εργατική διαφορά στις Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου

Ο

ι εργαζόμενοι στις Δασικές
Βιομηχανίες ενέκριναν τη
Μεσολαβητική Πρόταση για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
στην εργασία και σταδιακή επαναφορά του Ταμείου Προνοίας του
προσωπικού.
Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική
Συνέλευση του προσωπικού που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14
Μαϊου 2018. Οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ και ΠΕΟ με επιστολή τους
στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του υπουργείου Εργασίας ευελπιστούν ότι θα γίνουν οι ανάλογες
διευθετήσεις για εφαρμογή των
συμφωνηθέντων.

Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Διάρκεια Συλλογικής Σύμβασης: Η Συλλογική Σύμβαση να έχει
διάρκεια 2 χρόνια, δηλαδή από
1/1/2018 - 31/12/2019.
2. Προσαυξήσεις: Οι προσαυξήσεις να δοθούν στο προσωπικό,
από 1/1/2018. Η περίοδος της
παγοποίησης των προσαυξήσεων

√ Η Γενική Συνέλευση του προσωπικού
ενέκρινε τη Μεσολαβητική Πρόταση
√ Ανανεώνεται η συλλογική σύμβαση για δύο χρόνια
√ Επαναφέρονται σταδιακά οι μειώσεις
που έγιναν στο Ταμείο Προνοίας
να ληφθεί υπόψη για σκοπούς
υπολογισμού της προσαύξησης,
για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στο άρθρο 12(β) «Εργαζόμενοι στην κορυφή της κλίμακας».

πάνω από 12 μήνες με σκοπό την

3. Άδεια ασθενείας: Στο άρθρο 5
για το γραφειακό προσωπικό να
προστεθεί το εξής: «Υπάλληλος
μπορεί να απουσιάσει από την
εργασία του με άδεια ασθενείας
χωρίς πιστοποιητικό γιατρού
μέχρι 8 μέρες τον χρόνο».

θεί το θέμα της μείωσης των κλι-

4. Άρθρο 29 - Εργαζόμενοι σε
θέση με πιο ψηλή κλίμακα: Με την
υπογραφή της ανανέωσης της
Συλλογικής Σύμβασης, θα πρέπει
οι συντεχνίες να δώσουν ονόματα
του προσωπικού που εκτελούν
καθήκοντα σε συνεχή βάση για

εφαρμογή του άρθρου 29 εντός του
Μαϊου 2018.
5. Κλίμακες εισδοχής: Να συζητημάκων εισδοχής κατά τη διάρκεια
της Συλλογικής Σύμβασης.

Ταμείο Προνοίας
Οι μειώσεις που έγιναν για το
Ταμείο Προνοίας θα επαναφερθούν ως ακολούθως:
Με την υπογραφή

2%

1/9/2018

2%

1/1/2019

2%

1/6/2019

2%

Εκρηκτικό μείγμα σκόνης – θερμοκρασίας

Ο

ι ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο τριήμερο
σε συνδυασμό με την αιωρούμενη
πυκνή σκόνη στην ατμόσφαιρα,
δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα,
απειλώντας την υγεία των πολιτών.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
προτρέπει τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού να πάρουν ατομικά μέτρα για προστασία της υγεί-

√ Μέτρα προστασίας
για τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού
√ Μόνη ελπίδα η προβλεπόμενη βροχή της Παρασκευής
ας τους. Λόγω του μικρού μεγέθους
των εισπνεύσιμων αιωρούμενων
σωματιδίων και της πιθανής
αρνητικής επίδρασης τους στην
ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και
ασθενείς) συμβουλεύονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το
φαινόμενο που παρατηρείται.

Η

Επίσης, απαιτείται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά),
αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους
για τους εργοδοτούμενους που
βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους.
Επιπλέον, συστήνεται όπως οι
εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους
χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα
προσωπικής προστασίας.
Χθές οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο
μικρότερη των 10 μm (PM10) στην
ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και
κυμάνθηκαν μεταξύ 52 μg/m3 και
90 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά
κυβικό μέτρο) και ως εκ τούτου
αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή

Συλλυπητήρια

ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια προς την
οικογένεια και τους οικείους
του εκλιπόντος Σωκράτη
Ξενοφώντος ο οποίος κηδεύθηκε την Κυριακή 20/5/18 από
τον ιερό ναό Αγίας Ειρήνης
στην Αγία Ειρήνη Κανναβιών.
Ο αείμνηστος υπηρέτησε την
ΣΕΚ ως συντηρητής της παιδικής κατασκήνωσης του
Κινήματος στα Καννάβια και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. Η ΣΕΚ παρέστη στην κηδεία και
κατέθεσε στεφάνι.

θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή
τιμή των 50 μg/m3 που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική
Υπηρεσία η σκόνη θα αρχίσει να
υποχωρεί σταδιακά από σήμερα,
ενώ η ατμόσφαιρα αναμένεται να
καθαρίσει μεθαύριο Παρασκευή
ελέω βροχών.
Περισσότερες πληροφορίες και
συνεχής, άμεση ενημέρωση για τα
αποτελέσματα των μετρήσεων,
βρίσκονται στην εξειδικευμένη
ιστοσελίδα www.airquality.gov.cy
και στην εφαρμογή ''Air Quality
Cyprus'' η οποία μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε κινητό τηλέφωνο από το Google Play και το iOS
App Store.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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
διευθυντή / γραμματέα στο τηλέφωνο 22782727,
καθημερινά από τις 8.00π.μ.
μέχρι τις 1.00μ.μ. εκτός Σαββάτο και Κυριακής
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EΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τ

ην ανησυχία της για τα
φάρμακα
μαϊμού
που
κυκλοφορούν στα κατεχόμενα
εκφράζει η «ένωση» Τ/κ φαρμακοποιών, η οποία καλεί τους
καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να αγοράζουν τα
φάρμακα τους μόνο από «εγκεκριμένα» φαρμακεία.
Σε μήνυμα της η «πρόεδρος»
της «ένωσης» Σουάι Σεβίντς με
την ευκαιρία της 14ης Μαΐου
«ημέρας των φαρμακοποιών»
αναφέρεται στο πρόβλημα της
πώλησης των ψεύτικων φαρμάκων στα κατεχόμενα και
κάνει ειδική αναφορά στα
φάρμακα που αφορούν το
αδυνάτισμα, τον καρκίνο και
τα φάρμακα στυτικής δυσλειτουργίας.

ΣΦΕΚ:
Αμφιβόλου ποιότητας και γνησιότητας τα φάρμακα που
διατίθενται στα κατεχόμενα.
Παρά το γεγονός ότι πολλές
φορές στο παρελθόν υπήρξαν

Twitter:
Καλεί τους
χρήστες για
αλλαγή κωδικού

Η

εταιρεία Twitter Inc
κάλεσε τους περισσότερους από 330 εκατομμύρια χρήστες της
να αλλάξουν τους
κωδικούς πρόσβασης
στις σελίδες τους επειδή λόγω μιας δυσλειτουργίας
ορισμένοι
από αυτούς αποθηκεύτηκαν σε μη κρυπτογραφημένα κείμενα στο
εσωτερικό δίκτυό της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την
έρευνα που διενήργησε
η εταιρεία δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι έχουν
κλαπεί οι κωδικοί,
όμως απηύθυνε έκκληση σε όλους τους χρήστες να σκεφθούν την
πιθανότητα να τους
αλλάξουν για προληπτικούς λόγους.
Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης δεν
διευκρίνισε πόσοι από
τους κωδικούς εκτέθηκαν με αυτόν τον
τρόπο.

Η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Επικίνδυνα τα φάρμακα «μαϊμού» των κατεχομένων
προειδοποιήσεις τόσο από
πλευράς Κυβέρνησης όσο και
από πλευράς του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών
Εταιριών
(ΣΦΕΚ) για τους κίνδυνους που
ελλοχεύουν από τη χρήση φαρμάκων τα οποία διατίθενται
στην κατεχόμενη Κύπρο, αρκετοί είναι ακόμα οι Ελληνοκύ-

• Επικίνδυνα φάρμακα
που ιδιαίτερα αφορούν
αδυνάτισμα, καρκίνο και
στυτική δυσλειτουργία
πριοι ασθενείς που τα προμηθεύονται από φαρμακεία στα
κατεχόμενα.
Με τη δικαιολογία ότι τα φάρμακα είναι φθηνότερα στις
κατεχόμενες περιοχές, ασθενείς
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία

Α

ΕΡΕΥΝ

τους ή ακόμη και την ίδια τη
ζωή τους, αγοράζοντας σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας
τα οποία διατίθενται χωρίς
κανένα έλεγχο από φαρμακεία
τα οποία λειτουργούν χωρίς
άδεια από τις επίσημες αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κανείς δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει αν τα φαρμακεία
αυτά πληρούν τις προδιαγραφές ορθής φύλαξης και συντήρησης των σκευασμάτων τα
οποία διαθέτουν στους ασθενείς, ενώ σίγουρα δεν τυγχάνουν ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς επίσης
δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι
φαρμακοποιοί στις κατεχόμενες περιοχές έχουν τύχει της
κατάλληλης εκπαίδευσης ή
κατέχουν τίτλο σπουδών για
να μπορούν να ασκούν το
επάγγελμα. Παράλληλα θα
πρέπει να τονισθεί ότι στην

κών σκευασμάτων.
Ο ΣΦΕΚ προειδοποιεί τους
ασθενείς και γενικά τους πολίτες οι οποίοι καταφεύγουν στα
κατεχόμενα για να προμηθευθούν φάρμακα, για τους κινδύ-

νους όπως αναφέρονται πιο
πάνω και τους καλεί να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες
είναι δυνατόν να βλάψουν την
υγεία τους. Τους καλεί επίσης
να διερωτηθούν γιατί οι τιμές
είναι κατά πολύ χαμηλότερες
και να προβληματισθούν σε
σχέση τόσο με την προέλευση
των
φαρμάκων
αυτών όσο και για
τη γνησιότητα τους.
Σημειώνει τέλος ότι
λύση στο όλο πρόβλημα μπορεί να
δοθεί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αφού
σύμφωνα με τη
νομοθεσία τα φάρμακα δεν θα πληρώνονται από τους
ασθενείς αλλά από το κράτος.
Η πρόνοια αυτή θα εξαλείψει
την δικαιολογία της αγοράς
φαρμάκων από τα κατεχόμενα,
λόγω της χαμηλότερης τιμής
στην οποία διατίθενται.

Επιβλαβής στην υγεία η νυχτερινή εργασία

Η

νυχτερινή εργασία μακροπρόθεσμα κάνει
κακό στην υγεία,σύμφωνα με διαχρονικές
επιστημονικές μελέτες. Ομάδα Καναδών
ερευνητών ανακάλυψε ότι τα γονίδια που
ρυθμίζουν σημαντικές βιολογικές διαδικασίες δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα
νέα πρότυπα ύπνου και σίτισης που συνεπάγεται η εργασία τη νύχτα και παραμένουν
έτσι συντονισμένα στον ημερήσιο ρυθμό του
βιολογικού ρολογιού μας. Όπως προκύπτει
από σχετικό άρθρο που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Proceedings of the
National Academy of Sciences, ερευνητές του
Πανεπιστημίου Μακ Γκιλ κατάφεραν να αποδείξουν ότι η εργασία σε νυχτερινή βάρδια
για τέσσερις ημέρες επιδρά στην έκφραση
20.000 γονιδίων.
Στο πλαίσιο της μελέτης, οκτώ υγιείς εθελοντές υποβλήθηκαν σε τεχνητές συνθήκες
πενθήμερης εργασίας κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Σε απομονωμένο δωμάτιο, χωρίς
φως και ήχους της ημέρας, και χωρίς να επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, την πρώτη ημέρα
κοιμήθηκαν κανονικά. Τις υπόλοιπες τέσσερις έμειναν ξύπνιοι τη νύχτα και κοιμήθηκαν
την ημέρα.Την πρώτη ημέρα και μετά την
πέμπτη ημέρα, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος σε διάφορες στιγμές του
24ωρου. Στη συνέχεια αξιολόγησαν την
έκφραση πάνω από 20.000 γονιδίων και
κατέγραψαν τη διακύμανση τους στον κύκλο
ημέρας-νύχτας. Οι επιστήμονες παρατήρησαν μοριακές αλλαγές που εικάζουν ότι
συντελούν στην εκδήλωσης προβλημάτων
υγείας, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, τα

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου
(ΟΠΑΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Τράπεζα
Κύπρου, από τον Ιανουάριο του 2018
έχει λειτουργήσει πιλοτικά ένα ειδικό
πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητης
διαβίωσης/φροντίδας
κατ’οίκον για τα μέλη της, παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης,
στην οποία προστίθεται πως "ένα
όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα, προσφέροντας στα μέλη μας ποιοτικές υπηρεσίες με τη συγχρηματοδό-

κατεχόμενη Κύπρο απουσιάζει
πλήρως ο οποιοσδήποτε
μηχανισμός ο οποίος θα επέτρεπε τον έλεγχο και θα διασφάλιζε την ποιότητα και τη
γνησιότητα των φαρμακευτι-
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καρδιαγγειακά νοσήματα, που συνήθως
εμφανίζονται συχνότερα στα άτομα που
εργάζονται νύχτα.
«Πλέον έχουμε κατανοήσει καλύτερα τις
μοριακές αλλαγές που συμβαίνουν στο
ανθρώπινο βιολογικό ρολόι όταν κοιμόμαστε
και τρώμε σύμφωνα με τον φυσιολογικό βιολογικό ρυθμό. Για παράδειγμα, παρατηρήσαμε ότι η έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και τις

• Εκδηλώνονται στον οργανισμό
μοριακές αλλαγές που συντελούν στην
εκδήλωση προβλημάτων υγείας, όπως ο
διαβήτης, η παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που συνήθως εμφανίζονται
συχνότερα στα άτομα που εργάζονται νύχτα

μεταβολικές διαδικασίες δεν προσαρμόζονται στις νέες μας συνήθειες», εξηγεί η Δρ
Νταϊαν Μπόιβιν, διευθύντρια του Κέντρου
Μελέτης και Θεραπείας Κιρκαδιανού Ρυθμού
και καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχιατρικής του
Πανεπιστημίου Μακ Γκιλ.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι η έκφραση πολλών
εκ των επίμαχων γονιδίων αλλάζει κατά τη
διάρκεια του κύκλου ημέρας-νύχτας. Και η
επαναληπτικότητά τους είναι σημαντική για
τη ρύθμιση πολλών σωματικών και συμπεριφορικών διαδικασιών.
Όμως, σχεδόν το 25% των ρυθμικών γονιδίων έχασαν τον βιολογικό τους ρυθμό μετά
την έκθεση των εθελοντών σε συνθήκες
νυχτερινής εργασίας. Το 73% δεν προσαρμόστηκε στη νέα αυτή κατάσταση και παρέμεινε συντονισμένο με τον ημερήσιο ρυθμό. Ένα
άλλο 3% κατάφερε να προσαρμοστεί μερικώς
στη νυχτερινή βάρδια
εργασίας.
Κι επειδή η μελέτη έγινε σε
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες οι επιστήμονες
σπεύδουν να συμπληρώσουν ότι θα συνεχίσουν
την έρευνα για να δουν αν
όντως η γονιδιακή έκφραση αλλάζει και σε άτομα
που πράγματι εργάζονται
νύχτα, και η σωματική
δραστηριότητα τους, η
πρόσληψη τροφής και τα
πρότυπα ύπνου τους διαφέρουν από των εργαζομένων την ημέρα.

Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατ’οίκον
αυτοφροντίδας για παραπληγικούς
τηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου".
"Η υπηρεσία είναι πρωτοπόρα για τα
κυπριακά δεδομένα γιατί αποτελεί μια
σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα
ζωής των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργώντας μαζί
θέσεις εργασίας", προστίθεται .

Στόχος είναι αυτή η πιλοτική προσπάθεια να επεκταθεί στο μέλλον για
να προσφέρει κατάλληλη στήριξη σε
κάθε άτομο με αναπηρία ανάλογα με
τις ανάγκες του, όπως αναφέρεται.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η
5η του Μάη γιορτάζεται σαν η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης
με στόχο την αφύπνιση για αυτό το
εξαιρετικό σημαντικό ανθρώπινο

δικαίωμα. "Το δικαίωμα ανεξάρτητης
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες
προνοείται στο άρθρο 19 της Σύμβαση
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Αναγνωρίζεται το
ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινότητα με επιλογές ίσες με άλλους, και να λαμβάνουν
αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα
για να διευκολυνθεί η πλήρη απόλαυση
του δικαιώματος αυτού και η πλήρη
ενσωμάτωση και συμμετοχή τους στην
κοινότητα", αναφέρεται.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κύπρος: Στον αστερισμό των πράσινων
επαγγελμάτων και της γαλάζιας οικονομίας
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Τ

ις ανάγκες για «πράσινα επαγγέλματα» κατάγράφει μελέτη της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ) που δόθηκε πρόσφτα στη δημοσιότητα.
Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η
ολοκληρωμένη εξέταση και ανάλυση της
πράσινης οικονομίας και των πράσινων
επαγγελμάτων, ο προσδιορισμός της
πράσινης οικονομίας της Κύπρου και ο
εντοπισμός των αναγκών σε πράσινες
δεξιότητες στην κυπριακή οικονομία για
τη δεκαετία 2017-2027. Στη μελέτη
παρέχονται προβλέψεις για την απασχόληση και τις ανάγκες που θα υπάρξουν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα με συμμετοχή
στην πράσινη οικονομία για την περίοδο 2017-2027. Πρόσθετα, παρουσιάζονται οι απαιτούμενες πράσινες δεξιότητες αναφορικά με επαγγέλματα της
πράσινης οικονομίας της Κύπρου.
Η συνολική απασχόληση στους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας με συμμετοχή στην πράσινη οικονομία της
Κύπρου την περίοδο 2017-2027 προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αυξητική
τάση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το
2027, να φτάσει στις 98.988 άτομα ή
πάνω από ένας στους πέντε απασχολούμενους να εργάζεται σε τομείς με
συμμετοχή στην πράσινη οικονομία. Η
ετήσια συνολική ζήτηση εκτιμάται στις
3.583 άτομα ή 4,1% και αποτελεί το
22,7% των συνολικών αναγκών της
κυπριακής οικονομίας.
Ο μεγαλύτερος με αισθητή διαφορά
αριθμός απασχολουμένων στους πράσινους τομείς θα εργοδοτείται στον
τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με
τον αριθμό τους να παρουσιάζει μεγάλη
αύξηση. Πάνω από ένας στους τρεις
απασχολούμενους της πράσινης οικονομίας θα εργοδοτείται στον τομέα
αυτό, παρουσιάζοντας επίσης και τις
μεγαλύτερες με διαφορά ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης με 1.476
άτομα ή 5,2% κατά την περίοδο 20172027. Δεύτερος σε μέγεθος πράσινος
τομέας, παρουσιάζοντας επίσης αυξητική τάση, είναι οι κατασκευές. Ο τομέας ανακάμπτει σταδιακά με αποτέλεσμα ένας στους πέντε απασχολούμενους της πράσινης οικονομίας να εργοδοτείται στον τομέα αυτό ενώ οι ετήσιες
συνολικές ανάγκες απασχόλησης του θα
ανέλθουν στα 649 άτομα ή 3,5%.
Όσο αφορά τα επαγγέλματα με συμμετοχή στην πράσινη οικονομία, ο μεγαλύτερος όγκος των απασχολουμένων
εντοπίζεται στην επαγγελματική κατηγορία των τεχνιτών. Ειδικότερα, ο αριθμός τους από 20.636 άτομα το 2017 θα
ανέλθει στις 24.643 άτομα το 2027
(33,7% του συνόλου) με άνοδο 19,4%.
Εξίσου σημαντική είναι επίσης η απασχόληση στην επαγγελματική κατηγορία
των πτυχιούχων όπου το 2017 ο αριθμός των απασχολουμένων θα φτάσει
στις 16.957 άτομα και το 2027 στις

• ΑνΑΔ: Μεγάλες οι ανάγκες «πράσινων» επαγγελμάτων
στην Κύπρο του αύριο
• Η πράσινη οικονομία της Κύπρου αποτελείται από 30 τομείς
οικονομικής δραστηριότητας και 60 επαγγέλματα από όλο το φάσμα
δραστηριοτήτων της κυπριακής οικονομίας
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μηχανικών
Τα επαγγέλματα με πολύ μεγάλο βαθμό
συμμετοχής στην πράσινη οικονομία
είναι:
Πτυχιούχοι
-Μετεωρολόγοι
-Χημικοί
-Γεωλόγοι και γεωφυσικοί
-Μηχανικοί παραγωγής
-Πολιτικοί μηχανικοί
-Μηχανικοί περιβάλλοντος
-Μηχανολόγοι μηχανικοί
-Χημικοί μηχανικοί
-Μηχανικοί ορυχείων και μετάλλων
-Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
-Ηλεκτρονικοί μηχανικοί
-Αρχιτέκτονες
-Σχεδιαστές
-Πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι
-Ειδικοί περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και υγιεινής
Τεχνικοί βοηθοί

21.661 άτομα (29,6% του συνόλου)
παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της περιόδου 2017-2027
(27,7%).
Εντοπισμός αναγκών
δεξιότητες στην Κύπρο

σε

πράσινες

Στη μελέτη αναφέρεται ότι ο εφοδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται σε πράσινα επαγγέλματα
με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την επίτευξη του στόχου της μετάβασης
σε μια πράσινη οικονομία. Σημαντικό
είναι επίσης το ανθρώπινο δυναμικό να
αναβαθμίζει και να εμπλουτίζει σε
συνεχή βάση τόσο τις βασικές όσο και
τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματος που εξασκεί. Η
μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες
εισηγήσεις που αποσκοπούν στην
έγκαιρη και προγραμματισμένη αντιμετώπιση της μελλοντικής κατάστασης
στην αγορά εργασίας από τη μετάβαση
στην πράσινη οικονομία. Οι εισηγήσεις
αφορούν 3 στρατηγικές, την απασχόληση και ανάπτυξη των ανθρώπινων
πόρων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Πράσινη οικονομία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat,
πράσινη οικονομία είναι όλες οι δραστηριότητες που παράγουν αγαθά και
υπηρεσίες για τη μέτρηση, πρόληψη,

περιορισμό, ελαχιστοποίηση και διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο
νερό, αέρα και έδαφος, καθώς και τα
προβλήματα σχετικά με απόβλητα,
θόρυβο και οικοσυστήματα. Έτσι η
πράσινη οικονομία περιλαμβάνει τεχνολογίες, αγαθά και υπηρεσίες που μειώνουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και
ελαχιστοποιούν τη ρύπανση και τις
ανάγκες σε φυσικούς πόρους.
Η πράσινη οικονομία της Κύπρου αποτελείται από 30 τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και 60 επαγγέλματα
από όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της
κυπριακής οικονομίας που έχουν ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με
τον βαθμό συμμετοχής τους: Πολύ μεγάλο βαθμό, μεγάλο βαθμό και μέτριο
βαθμό.
Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας
με πολύ μεγάλο βαθμό συμμετοχής στην
πράσινη οικονομία είναι:
-Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
φυσικού αερίου
-Συλλογή, επεξεργασία και παροχή
νερού
-Επεξεργασία λυμάτων
-Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση
αποβλήτων
-Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες
υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
-Έργα πολιτικού μηχανικού
-Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
-Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και

-Τεχνικοί βοηθοί χημείας και φυσικών
επιστημών
-Τεχνικοί βοηθοί πολιτικών μηχανικών
-Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρολόγων μηχανικών
-Τεχνικοί βοηθοί ηλεκτρονικών μηχανικών
-Τεχνικοί βοηθοί μηχανολόγων μηχανικών
-Τεχνικοί βοηθοί χημικών μηχανικών
-Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
-Χειριστές μηχανημάτων αποτέφρωσης
και επεξεργασίας νερού
-Ελεγκτές μηχανημάτων χημικής επεξεργασίας
Τεχνίτες
-Τεχνίτες μονώσεων
-Τεχνίτες τζαμιών
-Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
-Μηχανικοί κλιματιστικών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρολόγοι κτηρίων.

Οι θέσεις της ΣΕΚ
Η ΣΕΚ με υπόμνημα της στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
λίγο μετά την επανεκλογή του, τονίζει
τη αναγκαιότητα στήριξης της γαλάζιας και της πράσινης οικονομίας από
το κράτος προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν

Στόχευση στη Γαλάζια Οικονομία
Η ΣΕΚ υπογραμμίζει πως επιβάλλεται η άμεση στόχευση
στην προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία, η οποία σύμφωνα με τη
σχετική έρευνα της ΑνΑΔ θα παρουσιάσει σημαντική
αυξητική τάση κατά την τρέχουσα περίοδο μέχρι τουλάχιστο και το 2027.
Η έγκαιρη παροχή προς το ανθρώπινο δυναμικό των
απαραίτητων δεξιοτήτων, θα συμβάλει ουσιαστικά
στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στα επαγγέλματα της
γαλάζιας οικονομίας και θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Ανάλογη θα πρέπει να είναι η πολιτική παρέμβαση και

στους υπόλοιπους τομείς που προδιαγράφεται ανάπτυξη
και προοπτική στήριξης της οικονομίας και της αγοράς
εργασίας, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη και ο τριτογενής
τομέας.
Πράσινη ανάπτυξη
Η ΣΕΚ επισημαίνει ότι προβάλλει η ανάγκη προώθησης μιας
πιο στοχευμένης και ολοκληρωμένης πολιτικής για πράσινη
ανάπτυξη που να δημιουργεί προοπτική για ένα αειφόρο
μέλλον, δυνατές δημόσιες υπηρεσίες, δικαιότερο φορολογικό
σύστημα και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων για πράσινη ανάπτυξη πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και να επιδιώκει μια έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αποζημιώσεις €200.000
για εργατικό ατύχημα

ποζημιώσεις πέραν των 200.000 ευρώ κλήθηκε
θα πληρώσει η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), η
οποία κρίθηκε αποκλειστικά υπεύθυνη για εργατικό
ατύχημα το οποίο συνέβη το 2006, στο λιμάνι Λεμεσού.
Η απόδοση ευθύνης αλλά και οι επιδικασθείσες
αποζημιώσεις τις οποίες καθόρισε το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λεμεσού, επικυρώθηκαν με απόφαση του
Εφετείου όπου προσέφυγε η Αρχή Λιμένων επιδιώκοντας ανατροπή της πρωτόδικης κρίσης. Σύμφωνα με
τα γεγονότα, το ατύχημα συνέβη τον Ιούνιο του 2006,
κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης σιδήρου από πλοίο,
με τη χρήση γερανού. Το θύμα του εργατικού ατυχήματος ήταν λιμενεργάτης ο οποίος εργοδοτήθηκε
από ιδιωτική εταιρεία η οποία, για τη συγκεκριμένη
εκφόρτωση, προέβη στη μίσθωση γερανού, μαζί με
γερανοδηγό, της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Από τη μαρτυρία διαφάνηκε ότι επτά λιμενεργάτες
εισήλθαν
στο
αμπάρι του πλοίου
√ Το Εφετείο επικύρωσε και άρχισαν την
εκφόρτωση ράβδων
απόφαση του Επαρχιασιδήρου. Σε κάποια
κού Δικαστηρίου Λεμεσού στιγμή, ενώ ο ενάκατά της Αρχής Λιμένων γων «δρασκελούσε»
την τελευταία δέσμη
Κύπρου
του σιδήρου, η
οποία είχε ήδη
γαντζωθεί στον γερανό προς εκφόρτωση, ο γερανοδηγός ανασήκωσε απότομα τη δέσμη του σιδήρου, με
αποτέλεσμα να κτυπήσει τον ενάγοντα στο πόδι και
να τον «πετάξει» στο πλευρό του αμπαριού. Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί πολύ σοβαρό ενδοαρθρικό
τραυματισμό αριστερής κνήμης, για το οποίο αναγκάστηκε να χειρουργηθεί και να υποβληθεί σε
φυσιοθεραπεία. Παρέμεινε νοσηλευόμενος για 10
μέρες και χρησιμοποιούσε δεκανίκια για 4 μήνες.
Μετά από 15 μήνες επέστρεψε στην εργασία του,
χωρίς να μπορεί να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά
του.
Οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν αφορούσαν
50.000 ευρώ για τον πόνο και την ταλαιπωρία που
υπέστη ο ενάγων και ποσό €153.314 για απώλεια
μελλοντικών απολαβών.Περαιτέρω επιδικάστηκε
ποσό €8.475 ως έξοδα αρθροπλαστικής γόνατος η
οποία ήταν αναγκαίο να γίνει, λόγω της μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας και επιπλέον €8.891, ποσό
το οποίο αφορούσε έξοδα της κλινικής και του θεράποντος ιατρού.
Μια από τις βασικές θέσεις της ΑΛΚ ήταν ότι έπρεπε
να αποδοθεί ευθύνη και στην ιδιωτική εταιρεία που
εργοδότησε τον ενάγοντα, η οποία επίσης ήταν εναγόμενη.Απορρίπτοντας την έφεση, το Ανώτατο
Δικαστήριο συμφώνησε με το πρωτόδικο Δικαστήριο
ότι «στην προκείμενη περίπτωση και σύμφωνα με τα
περιστατικά της υπόθεσης, την αποκλειστική ευθύνη
για την αμέλεια του γερανοδηγού είχαν οι εφεσείοντες-εκμισθωτές (σ.σ. η ΑΛΚ) και δεν μπορούσε να
καταμεριστεί μέρος της ευθύνης στην εναγόμενη
ιδιωτική εταιρεία. Τούτο διότι την εποπτεία και την
επίβλεψη της συγκεκριμένης εργασίας εκφόρτωσης
του σιδήρου, που περιλάμβανε και τον τρόπο χειρισμού του γερανού από τον οδηγό του, και τον έλεγχο
της διακυβέρνησης του γερανού από τον οδηγό του,
είχε αποκλειστικά η ΑΛΚ».
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ντείνεται τις τελευταίες εβδομάδες η φυγή των ξένων επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν μαζικά
την Τουρκία. Μέχρι στιγμής υπολογίζονται περίπου σε 70. Τελευταία
στον μακρύ κατάλογο προστέθηκε
η γερμανική εταιρεία φυσικού
αερίου EWE AG, η οποία ανακοίνωσε προσφάτως ότι πουλάει τις
μετοχές της σε δύο τουρκικές εταιρείες φυσικού αερίου, την Bursagaz
και την Kayserigaz.
Η γερμανική ενεργειακή έχει
παρουσία στην Τουρκία από το
2007 και είναι ο πάροχος φυσικού

• Κύμα μαζικής φυγής ξένων επιχειρήσεων από την Τουρκία
• Χωρίς αντίκρυσμα οι τεχνητές αναπνοές της κυβέρνησης
Ερντογάν ενόψει των εκλογών Ιουνίου
εργοστάσιά τους στην Κωνσταντινούπολη. Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν
στο πάρκο Γκεζί, έχουν φύγει ή
έχουν περιορίσει την παρουσία
τους στη γειτονική μας χώρα διεθνείς τράπεζες όπως η HSBC, η UBS
και η RBS, μεγάλες ενεργειακές
εταιρείες όπως η Total και η OMV,

ρών, ο Τούρκος πρωθυπουργός
Μπιναλί Γιλντιρίμ εξήγγειλε νέο
πακέτο δαπανών ύψους 5,6 δισ.
δολ. Ο ίδιος ο Ερντογάν υποσχέθηκε, άλλωστε, την παροχή εφάπαξ
επιταγών στους συνταξιούχους.
Οπως επισήμανε μιλώντας στους
Financial Times ο αναλυτής Αττίλα
Γεσιλάντ, «οι δαπάνες που ανακοινώνονται καταδεικνύουν ότι θα
είναι μόνιμη η ζημία στον προϋπολογισμό».

Προ των πυλών η τουρκική
χρεοκοπία

αερίου που έχουν επιλέξει περίπου
ένα εκατ. Τούρκοι. Καθοριστικός
αλλά όχι μοναδικός παράγοντας
που διακύβευσε την απόφασή της
να φύγει υπήρξε, σύμφωνα με
πρόσφατο ρεπορτάζ της γερμανικής
οικονομικής
εφημερίδας

αεροπορικές όπως η Air France, η
Air Canada και η Iberia, αλλά και
ξενοδοχεία πολυτελείας στα τουρκικά παράλια. Σε όλα αυτά προστίθεται και η κρίση που κατά καιρούς προκαλεί στον τουρισμό της
Τουρκίας η εντεινόμενη πολιτική
αβεβαιότητα.

√ Καλπάζει ο πληθωρισμός,
η φτώχεια χτυπά
την πόρτα ολοένα και
περισσότερων πολιτών

Ο υψηλός πληθωρισμός και η
πτώση της λίρας φτωχαίνουν τους
Τούρκους.

Handelsblatt, η πτώση της τουρκικής λίρας. Και αυτό γιατί η EWE
αγοράζει φυσικό αέριο σε δολάρια
και όταν το πουλάει στην Τουρκία
πληρώνεται με τουρκικές λίρες.
Παράλληλα, όμως, η πολιτική
κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς
στην Τουρκία, μετά την απόπειρα
πραξικοπήματος του Ιουλίου του
2016, και συχνά φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ορισμένες ξένες
εταιρείες. Στην περίπτωση της
EWE, δέκα υπάλληλοί της θεωρήθηκαν από την κυβέρνηση Ερντογάν ύποπτοι για συνεργασία με το
δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν και
χαρακτηρίστηκαν τρομοκράτες.
Εξάλλου, ο υπουργός Ενέργειας
Μπεράτ Αλμπαϊράκ φέρεται να έχει
απαιτήσει από την EWE να επενδύσει στο δίκτυο φυσικού αερίου της
χώρας ποσό ύψους 100 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία δεν είναι παρά
μόνον ένα από τα ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα που εγκαταλείπουν την πάλαι ποτέ πολλά υποσχόμενη αγορά της Τουρκίας. Τους
δύο τελευταίους μήνες έχουν φύγει
από τη γειτονική χώρα ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch,
η καναδική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας SOTA και η αλυσίδα ιταλικών ρεστοράν Carluccio. Παράλληλα, τρεις από τις πιο επιτυχημένες
αλυσίδες ενδυμάτων, H&M, Zara
και Mango, έκλεισαν πρόσφατα τα

Καθώς η Τουρκία οδεύει προς τις
πρόωρες εκλογές του Ιουνίου, ο
Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει στάση σε
ό,τι αφορά την οικονομία. Εμμένει
στην απόφασή του να διατηρεί με
κάθε τρόπο τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης που για μεγάλο χρονικό
διάστημα του χάρισαν υψηλή
δημοτικότητα. Τώρα, όμως, η αγοραστική δύναμη των Τούρκων
πλήττεται από τη συνεχιζόμενη
διολίσθηση της τουρκικής λίρας
και τον διψήφιο πληθωρισμό. Προ
τριών εβδομάδων, όταν ο Τούρκος
πρόεδρος προκήρυξε πρόωρες
εκλογές, η αγορά αντέδρασε θετικά. Επικράτησε η προσδοκία ότι
έπειτα από μια σύντομη προεκλογική περίοδο θα μπορούσε η
κυβέρνηση να λάβει υπ’ όψιν τις
συνεχείς προειδοποιήσεις για τον
κίνδυνο υπερθέρμανσης της οικονομίας. Οι εκτιμήσεις διαψεύσθηκαν, καθώς υπερίσχυσαν οι προεκλογικές σκοπιμότητες. Προ ημε-

Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα στον
διεθνή Τύπο για τις αρνητικές
προοπτικές της τουρκικής οικονομίας. Για «διαδικασια χρεοκοπίας
που έχει ήδη ξεκινήσει» κάνει λόγο
γερμανός οικονομολόγος στην
εφημερίδα Neue Zurcher Zeitung,
ενώ το Bloomberg προειδοποιεί ότι
οι ξένοι επενδυτές εμφανίζονται
όλο και πιο αρνητικοί στο ενδεχόμενο μίας νέας νίκης Ερντογάν.
«O Eρντογάν δεν θα αργήσει να
επιβάλει capital controls και να
επιδιώξει ανάπτυξη με χαμηλά
επιτόκια, πράγμα που σημαίνει de
facto χρεοκοπία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης
έχουν μεγάλη έκθεση στην Τουρκία
και θα πρέπει να προστατευτούν»,
σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.
Επιπλέον,
το
πρακτορείο
Bloomberg εκτιμά ότι είναι η
πρώτη φορά που οι επενδυτές δεν
εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από την προοπτική μιας
ακόμη εκλογικής νίκης του Ρετζέπ
Ταγιπ Ερντογαν. Οι ρευστοποιήσεις στο τουρκικό χρηματιστήριο
έχουν αυξηθεί ενόψει των εκλογών
και η ισοτιμία της λίρα καταγράφει ιστορικά χαμηλά, ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων έχουν ανοδική πορεία,
σημειώνεται.
Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται
στην οικονομία. Η Τουρκία έχει
απομακρυνθεί από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους της,
παραμένει υπό καθεστώς έκτακτης
ανάγκης και η αυταρχική διακυβέρνηση του προέδρου τον αποξενώνει από την Γερμανία και τις
ΗΠΑ. Για ορισμένους, η μόνη ελπίδα είναι να αλλάξει πορεία η
κυβέρνηση του Ερντογάν, καταλήγει το Bloomberg.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Υ

πόμνημα με τις θέσεις και
τις παρατηρήσεις που
αφορούν στην αγορά εργασίας
υπέβαλε στις 17 Μαίου 2018 η
ΣΕΚ, στον Πρόεδρο και τα μέλη
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η παρέμβαση της ΣΕΚ έγινε με
με αφορμή τη συζήτηση στην
εν λόγω Επιτροπή στις 8 Μαΐου
2018 για τον Ευρωπαϊκό
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την αγορά εργασίας, με αφορμή την έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Κύπρο, (7 Μαρτίου
2018) και μετά τα όσα ανέπτυξε δια ζώσης στη συγκεκριμένη
συνεδρία ο Χρίστος Καρύδης,
υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών.

Ανησυχεί έντονα η απορρύθμιση
στην αγορά εργασίας
• Μακροχρόνια ανεργία, επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, αδήλωτη εργασία,
χαμηλή παραγωγικότητα, υποβασθμισμένος κοινωνικός διάλογος,
και εργατικά ατυχήματα, συνθέτουν ένα θολό και γκρίζο σκηνικό

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
• Υπάρχει σοβαρή ανησυχία
και αγωνιώδης προβληματισμός για τη σοβαρή απορρύθμιση που υπάρχει στην αγορά
εργασίας.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών
διαπραγματεύσεων και να
ρυθμιστεί η αγορά εργασίας,
περιορίζοντας τον αθέμιτο
ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε στα ύψη στη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης. Προς
τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται
να ρυθμιστούν νομοθετικά οι
βασικοί όροι απασχόλησης σε
μεγάλες κλαδικές συμβάσεις,
έτσι ώστε να στηριχθούν οι
εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, που
δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και οι οποίοι
είναι έρμαιο κερδοσκόπων
εργοδοτών οι οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης με πολύ χαμηλούς
μισθούς.

λημάτων που απορρέουν από
τις Συλλογικές Συμβάσεις και
τις σχετικές νομοθεσίες για τον
κάθε εργαζόμενο μισθωτό στην
Κύπρο.
Παράλληλα η αγορά υπηρεσιών δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα
στις επιχειρήσεις, πλήττοντας
κυρίως αυτές που προωθούν
τις υγιείς εργασιακές σχέσεις
στη βάση και των συλλογικών
συμβάσεων.
• Υποστηρίζουμε πολιτική μεί-

του τόπου, ενώ θα πρέπει να
συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας,
μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις
και δραστηριότητες.
• Παρά την καθοδική πορεία
της ανεργίας, θα πρέπει να
ληφθούν δραστικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανερ-

√ Επείγει η ενίσχυση του συστήματος
συλλογικών διαπραγματεύσεων
√ Την περίοδο 2011 - 2012 βασικοί πυλώνες
της κοινωνικής πολιτικής π.χ. επίδομα τέκνου,
φοιτητική χορηγία, επίδομα μάνας,
διαφοροποιήθηκαν προς το χειρότερο

Επίσης, στο πλαίσιο της ρύθμισης της αγοράς εργασίας θα
πρέπει να τερματισθεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών.
Δυστυχώς κάποιοι εργοδότες,
ακόμη και το ίδιο το κράτος,
στην προσπάθεια τους να μειώσουν το εργατικό κόστος και
παράλληλα να μην δημιουργούν τις οποιεσδήποτε συμβατικές δεσμεύσεις, επιλέγουν
την αγορά υπηρεσιών και
άλλες μορφές επισφαλούς
απασχόλησης, για την κάλυψη
μόνιμων θέσεων απασχόλησης.
Η αγορά υπηρεσιών σε θέσεις
εργασίας που αντικαθιστούν
μόνιμες και διαρκείς ανάγκες
απασχόλησης, μόνο προβλήματα δημιουργεί στην αγορά
εργασίας και είναι επιζήμια
για όλους τους εργαζομένους,
γιατί τους στερεί βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως, του
ανεργιακού επιδόματος, του
δικαιώματος της πληρωμής
άδειας ανάπαυσης, τις εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και γενικά όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και ωφε-

αγορά εργασίας, ενισχύοντας
την πολιτική παρέμβαση με
ενεργητικούς σκοπούς, και να
ενισχυθούν και εκσυγχρονιστούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
Απασχόλησης.
• Ιδιαίτερα όσον αφορά τη
μακροχρόνια ανεργία από
πλευράς κράτους, (κυβέρνησης
και βουλής), υπήρξε σοβαρή
καθυστέρηση και ολιγωρία στη
διαχείριση της. Η ΣΕΚ έγκαιρα
διέγνωσε πως η Κύπρος οδηγείτο σε συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας, γι’ αυτό με επιστολή της στις 18 Ιουλίου 2006
προς τον τότε υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντώνη Βασιλείου, διεκδίκησε αύξηση της παροχής
ανεργιακού επιδόματος από
τους 6 στους 9 μήνες σε συνδυασμό με κατάρτιση και επανακατάρτιση ανέργων για
ένταξη τους στην αγορά εργασίας σε θέσεις που θα υπήρχαν
ελλείψεις.
Προς ενημέρωση σας στην τότε
επιστολή γράφαμε ανάμεσα σ’
άλλα και τα εξής:

ωσης φόρων ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και
το οικογενειακό εισόδημα.
Ως εκ τούτου, καταθέσαμε
εισήγηση προς τον υπουργό
Οικονομικών, ζητώντας να
καλέσει τους κοινωνικούς
εταίρους σε διάλογο με στόχο,
το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης προς την κατεύθυνση της
δικαιότερης κατανομής του
εθνικού εισοδήματος.
Η φορομεταρρύθμιση πρέπει
να βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων

γίας των νέων.
Καλείται η κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες
για περιορισμό της ανεργίας
και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να προχωρήσει
στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων του δημοσίου,
ώστε να δημιουργηθούν νέες
ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό
τα
προγράμματα
κατάρτισης της ΑνΑΔ, που
στοχεύουν στην κατάρτιση
ανέργων σε συγκεκριμένες
δεξιότητες που δημιουργούν
δυνατότητες επανένταξης στην

«Το Κίνημα μας επανειλημμένα
τόνισε την ανάγκη όπως ταυτόχρονα με την εναρμόνιση της
Εργατικής Νομοθεσίας με τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρήσουμε και στην
εναρμόνιση των κοινωνικών
παροχών. Το ανεργιακό επίδομα σε όλες ανεξαίρετα τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αισθητά πάνω από
τους 6 μήνες. Γι’ αυτό, επιβάλλεται δίχως άλλη αναβολή η
σταδιακή αύξηση του σε
πρώτο στάδιο στους 9 μήνες
και σε δεύτερο στους 12 μήνες.
Από την ανάλυση των στοιχείων της ανεργίας προκύπτει το
συμπέρασμα πως οι άνεργοι
πέραν των έξι μηνών κυμαίνονται σε μηνιαία βάση μεταξύ
17% και 29% του συνόλου των
εγγεγραμένων ανέργων».
Το αίτημα αυτό η ΣΕΚ το υπέβαλε και στις υπόλοιπες

κυβερνήσεις στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εισηγήσεων για
διαχείριση της ανεργίας.
• Απαιτούμε από την κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για την έγκαιρη αυτονόμηση των νοσοκομείων και
την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓΕΣΥ) χωρίς καμία παρέκκλιση. Παράλληλα μέχρι να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ η κυβέρνηση
θα πρέπει να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας και
να ενισχύσει τη στελέχωση του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) για να μπορέσει να
εφαρμόσει το τεράστιο έργο
του ΓΕΣΥ.
• Εκφράζουμε για πολλοστή
φορά την έντονη ανησυχία μας
για τη χαμηλή παραγωγικότητα που υπάρχει στην Κύπρο, η
οποία τον τελευταίο καιρό
ακολουθεί
και
φθίνουσα
πορεία, όπως καταγράφεται
και σε πρόσφατη μελέτη του
Κέντρου
Παραγωγικότητας
(ΚΕΠΑ).
Καλούνται τόσο η κυβέρνηση
όσο και η εργοδοτική πλευρά,
μέσα από διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές, να
εκπονήσουν πολιτικές για
αύξηση της, δίνοντας έμφαση
στον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος και στη
δια βίου μάθηση. Η χαμηλή
παραγωγικότητα αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής
οικονομίας και όσο δεν εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει
σοβαρή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.
Η παραγωγικότητα δεν θα
πρέπει να διασυνδέεται με τη
μείωση των μισθών ή την προώθηση επισφαλούς απασχόλησης, αλλά με τη βελτίωση
των συνθηκών απασχόλησης
και την απόκτηση δεξιοτήτων
και εργασιακής πείρας από
τους εργαζόμενους.
To 2006 συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
το
Παγκύπριο
Συμβούλιο
Παραγωγικότητας, με σκοπό
να βελτιώσει την εθνική παραγωγικότητα σε βάθος χρόνου.
Δυστυχώς το Συμβούλιο βρίσκεται κλινικά νεκρό, αφού η
τελευταία φορά που συνεδρίασε ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2010.
• Το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλείται να επισπεύσει
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος που ξεκίνησε
πρόσφατα για επαναξιολόγηση – εκσυγχρονισμό της στρατηγικής για την απασχόληση
ξένων εργατών στην Κύπρο.
8
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
(Συνέχεια από σελ. 6)
Βασική αρχή θα πρέπει να είναι η παραχώρηση αδειών στη βάση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας,
μετά την εξάντληση των δυνατοτήτων
που δημιουργούνται από το ντόπιο
εργατικό δυναμικό, στη βάση των συμφωνημένων κριτηρίων, και διασφαλίζοντας ότι σε καμία περίπτωση το ξένο
εργατικό δυναμικό δεν θα χρησιμοποιείται ως φθηνή απασχόληση, έτσι που να
αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός
και η περιθωριοποίηση του ντόπιου
εργατικού δυναμικού.
• Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να
τροφοδοτεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό
δημιουργώντας φτωχούς εργαζόμενους
και επηρεάζοντας αρνητικά τα δημόσια

Ανησυχεί έντονα η απορρύθμιση
στην αγορά εργασίας
ταμεία όπως, το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, φόρος εισοδήματος κ.α.
Η πρόσφατη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, η οποία κατατέθηκε από την
υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμβάλει
σημαντικά προς την άμβλυνση του προβλήματος. Την ίδια στιγμή όμως, επιβάλλεται η άμεση ψήφιση των κανονισμών που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής και αφορούν τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία
θα αναβαθμιστεί τόσο ποσοτικά όσο

και ποιοτικά, συμβάλλοντας στην εξάλειψη κάθε μορφής παρανομίας που
παρατηρείται στους χώρους εργασίας.
Καλείται η Βουλή όπως προχωρήσει
στην άμεση ψήφιση του πλαισίου για τη
δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει στην
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των
επιθεωρήσεων.
Δυστυχώς η τελευταία απόφαση της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να βάλει στον πάγο το αίτημα της
κυβέρνησης για αποδέσμευση σχετικού

κονδυλίου, με το οποίο θα προσληφθούν 30 επιθεωρητές για στελέχωση
της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι και αδικαιολόγητη και απαράδεκτη.
• Όσον αφορά την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) υπενθυμίζουμε πως, με την παρούσα ρύθμιση που
ολοκληρώνεται το 2020, στη βάση της
συμφωνίας κυβέρνησης και κοινωνικών
εταίρων θα συνεχισθεί ο διάλογος, ώστε
η ΑΤΑ να αποκτήσει την πραγματική της
φιλοσοφία η οποία προβλέπει την
πλήρη αποκατάσταση της αγοραστικής
αξίας των μισθών από τον πληθωρισμό.
• Σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο,
τολμούμε να πούμε πως την τελευταία
τουλάχιστον δεκαετία είναι υποβαθμισμένος. Συγκροτημένα θεσμικά όργανα
κοινωνικού διαλόγου, (π.χ. Συμβούλιο
Παραγωγικότητας, Συμβούλιο Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας κλπ), βρίσκονται στην

Η αδήλωτη και παράνομη
εργασία:
√ Εκτρέφει τον αθέμιτο
ανταγωνισμό, τόσο μεταξύ
εργαζομένων, όσο και μεταξύ
επιχειρήσεων
√ Επηρεάζει αρνητικά
τα δημόσια ταμεία

αχρησία.
Το μόνο θεσμοθετημένο όργανο που
συνέρχεται τακτικά με συγκεκριμένη
ημερήσια διάταξη είναι το Εργατικό
Συμβουλευτικό Σώμα και αυτό τιμά
όλους τους υπουργούς Εργασίας των
τελευταίων ετών που κράτησαν το
Σώμα ζωντανό και χρήσιμο.
Αρκετά καλά λειτουργεί και η Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών υπό
την ευθύνη του εκάστοτε υπουργού
Εμπορίου.
• Δυστυχώς στο παρελθόν, βασικοί
πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής,
όπως είναι π.χ. το επίδομα τέκνου, η
φοιτητική χορηγία και το επίδομα
Μάνας διαφοροποιήθηκαν προς το χειρότερο, (ουσιαστικά κουτσουρεύτηκαν),
χωρίς να γίνει κανένας κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους
κοινωνικούς εταίρους.
Κάποια πράγματα, όπως τα προαναφερόμενα, στην εποχή της κρίσης
(2011 – 2012), έγιναν γρήγορα, αυθαίρετα και μονομερώς, τραυματίζοντας τις
εργασιακές σχέσεις.
• Σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε
στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, υποβάλαμε στις 25 Απριλίου 2018
έγγραφο στην υπουργό Εργασίας με
σειρά συγκεκριμένων μέτρων, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει στον επιδιωκόμενο στόχο. Επιδιώκουμε ψηλά
επίπεδα ασφάλειας και υγείας σ’ όλους
τους χώρους εργασίας και για όλους
τους εργαζόμενους.

√ Επείγει η ψήφιση των κανονισμών από τη Βουλή που αφορούν
στη λειτουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας
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Α

ποτελεσματική και επαγγελματική συμπεριφορά
στον χώρο εργασίας ήταν το
θέμα σειράς σεμιναρίων της
συνδικαλιστικής σχολής της
ΣΕΚ που διοργάνωσε για τον
μηχανισμό του Κινήματος ο
οποίος βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της συνδικαλιστικής
δράσης και επαφής με τα μέλη
στους χώρους εργασίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

Συνυφασμένη η παραγωγικότητα
με την επαγγελματική συμπεριφορά

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις Εξοχικές Κατοι-

κίες ΟΕΚΔΥ Πρωταρά σε τρείς
περιόδους. Οι συμμετέχοντες
δήλωσαν στην «Εργατική
Φωνή» πως η τέτοιου είδους
σεμινάρια προσφέρουν την
δυνατότητα στους συνδικαλιστές να διαχειρίζονται με
αποτελεσματικότητα διάφορα
ζητήματα που προκύπτουν
στους χώρους εργασίας .

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των
πολιτικών που εφαρμόζουμε επεκτείνεται και στη διόρθωση διαχρονικών αδικιών και διακρίσεων, οι οποίες σταδιακά και μελετημένα διορθώνονται. Για
παράδειγμα, με τη θεσμοθέτηση της
παροχής πληρωμένης άδειας πατρότητας με παράλληλη προστασία της
πατρότητας στην εργασία, ανάλογης
της προστασίας που παρέχεται για τη
μητρότητα καθώς και την ετοιμασία
νομοσχεδίου για κατοχύρωση του
δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας από
άντρες υπό τους ίδιους όρους με τις
γυναίκες. Επιπλέον, έχουν τροποποιηθεί μετά από πρόταση της Κυβέρνησης
οι σχετικές νομοθεσίες ώστε να αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα
της μητέρας που αποκτά παιδί μέσω
παρένθετης μητέρας, καθώς και της
ίδιας της παρένθετης μητέρας, με
παροχή επιδόματος μητρότητας αλλά
και των άλλων θεσμοθετημένων ωφελημάτων και προστασίας. Σε αυτό το
πλαίσιο έχουν διορθωθεί και άλλες
αδικίες που υπήρχαν, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του δικαιώματος
των γονέων σε μετάβαση σε τρίτη χώρα
για λόγους υγείας του νεογέννητου ή
άλλου τέκνου.
Ένας από τους στόχους είναι και η
παροχή ευκαιριών των γυναικών για
ένταξη στην αγορά εργασίας. Για να
είναι, ωστόσο, επιτυχής ο στόχος
αυτός θα πρέπει να διασφαλίζεται η
ισότιμη μεταχείρισή τους όπως και η
διατήρηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων τους ως εργαζομένων. Πρέπει,

Ο διευθυντής της συνδικαλιστικής σχολής της ΣΕΚ Βαγγέλης Ευαγγέλου επεσήμανε πως
το σεμινάριο άγγιξε ζητήματα
τα οποία οι οργανωτικοί αξιωματούχοι
αντιμετωπίζουν
στους χώρους εργασίας και
πως εφοδιάστηκαν με χρήσιμα
εργαλεία ώστε να μπορέσουν
να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε κρούσματα αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών.

• Η γνώση αποτελεί
εχέγγυο για περαιτέρω
ενίσχυση του ρόλου
που διαδραματίζει η ΣΕΚ
στα εργασιακά δρώμενα
• Η ΣΕΚ προσδίδει
τεράστια σημασία στην
πρόληψη απαράδεκτων
συμπεριφορών που μολύνουν τον εργασιακό χώρο

Τονίστηκε ωστόσο πως ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στην πρόληψη απαράδεκτων συμπεριφορών που
μολύνουν ανεπανόρθωτα τους

ε ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την οποία ανέγνωσε η
υπουργός Εργασίας τόνισε μεταξύ
άλλων:

χώρους εργασίας.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας είχε την ευκαιρία να
ανταλλάξει απόψεις με τους
συμμετέχοντες στους οποίους
τόνισε πως η προσπάθεια του
Κινήματος αλλά και της συνδικαλιστικής σχολής είναι να
τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για
να μπορούν στην καθημερινότητα τους να επιλύουν προβλήματα που δημιουργούνται
στους χώρους εργασίας και
διασαλεύουν την εργασιακή
ομαλότητα.

√ Τα σεμινάρια της συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ
εφοδιάζουν τον μηχανισμό
του Κινήματος με γνώσεις
και εργαλεία για διαχείριση προβλημάτων στους
χώρους εργασίας

Σ

9

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΝΑΣ

Καταργήθηκε το 2012
επανήλθε το 2017
Η «Εργατική Φωνή» επανέρχεται εκ νέου για να ενημερώσει για το τιμητικό επίδομα μάνας, το οποίο επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή την
εκδήλωση προς τιμή της πολύτεκνης μάνας που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα. Ως γνωστό το επίδομα μάνας καταργήθηκε το 2012
προκαλώντας ρήγμα σ’ ένα βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής. Καθοριστική παρέμβαση στην επαναφορά του συγκεκριμένου επιδόματος ήταν
και οι παρεμβάσεις της ΣΕΚ τον Μάρτιο του 2017 προς την υπουργό Εργασίας για άρση των αδικιών που αφορούσαν τόσο το επίδομα μάνας, όσο
και το επίδομα τέκνου.
είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν
λαμβάνουν
πλέον
Επίδομα Τέκνου ή ΕΕΕ
για κάποιο από τα
παιδιά τους.
Σύμφωνα με το Σχέδιο, το Επίδομα θα
παραχωρείται στις
πολύτεκνες μάνες, οι
οποίες:
δηλαδή, να τίθεται διπλός στόχος: η
ενίσχυση της οικονομίας με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των γυναικών και παράλληλα η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Προϋποθέσεις για να είναι κάποια
μητέρα δικαιούχος
Το Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας
παρέχεται στη βάση εισοδηματικών
κριτηρίων, σε πολύτεκνες μητέρες, που
έχουν δηλαδή τέσσερα ή περισσότερα
παιδιά, των οποίων όλα τα παιδιά

(α) είτε είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν την λεγόμενη μικρή επιταγή), στις οποίες θα
καταβληθεί χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση,
(β) είτε είναι συνταξιούχοι δικαιούχοι
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν
ΕΕΕ), στις οποίες θα καταβληθεί χωρίς
να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση,

(γ) είτε έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι
€32.667 για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι
€49.000 σε περίπτωση ζεύγους, οι
οποίες χρειάζεται να συμπληρώσουν
και να υποβάλουν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το
Έντυπο Αίτησης.
Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται
βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ως
ακολούθως:
• €300 στις κατηγορίες (α) και (β) ανωτέρω και σε όσες εκ της κατηγορίας (γ)
έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι €10.323
για μονήρες πρόσωπο ή μέχρι €15.485
σε περίπτωση ζεύγους,
• €150 σε όσες εκ της κατηγορίας (γ)
έχουν ετήσιο εισόδημα από €10.323
μέχρι €13.000 για μονήρες πρόσωπο ή
από €15.485 μέχρι €19.500 σε περίπτωση ζεύγους, και
• €100 σε όσες εκ της κατηγορίας (γ)
έχουν ετήσιο εισόδημα από €13.001
μέχρι €32.667 για μονήρες πρόσωπο ή
από €19.501 μέχρι €49.000 σε περίπτωση ζεύγους.

√ Το τιμητικό επίδομα Μάνας
παρέχεται στη βάση εισοδηματικών
κριτηρίων σε πολύτεκνες μάνες
√ Καθοριστική η παρέμβαση της ΣΕΚ
για άρση των αδικιών που αφορούσαν τα επιδόματα μάνας και τέκνου
√ Η διόρθωση διαχρονικών αδικιών
αποτελεί στόχευση της πολιτείας για
περαιτέρω ενδυνάμωση του βασικού
πυλώνα κοινωνικής πολιτικής που
έχει ως κύριο άξονα τη στήριξη
της εργαζόμενης μητέρας
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Μπορείτε να χάσετε βάρος
ψωνίζοντας έξυπνα

Η

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΥΔΙΑΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

υπεραγορά μπορεί να γίνει ο καλύτερος φίλος ενός ανθρώπου που
κάνει δίαιτα αρκεί να συμπεριφρθεί
έξυπνα και … υγειινά. Ο τρόπος που
ψωνίζετε και οι τροφές που θα επιλέξετε μπορεί να σας απαλλάξουν από
περιττό πάχος εξοικονομώντας σας
χρήμα αλλά και ψυχοσωματική υγεία.

ψήστε ένα σκουός από κολοκυθάκι τσα-

Ιδού οι ορθές κινήσεις για να το πετύχετε.

επεξεργασμένα. Επισκεφτείτε μόνο τα

1. Πρώτα φάτε: Τα πάντα σας φαίνονται καλά όταν πεινάτε πάρα πολύ.
Κάντε τις αγορές σας με γεμάτο στομάχι και θα σας είναι ευκολότερο να αντισταθείτε στο άνοιγμα ενός κουτιού με
μπισκότα ή μιας σακουλίτσας με τσιπς

συγκεκριμένα προϊόντα που υπάρχουν

γιότε ή τρίψτε το πάνω από μια σαλάτα.
7. Ψωνίστε υγιεινά: Οι υψηλής ποιότητας τροφές συνήθως είναι οι φρέσκιες
κι όχι οι συσκευασμένες. Φροντίστε να
αγοράζετε τρόφιμα που είναι λιγότερο
σημεία της υπεραγοράς που έχουν τα
στον κατάλογο σας και παρακάμψτε
αυτά που δεν έχουν καθόλου θερμίδες .
8. Γεμίστε το καλάθι σας με λαχανικά
– φρούτα: Γεμίστε το μεγαλύτερο μέρος
του καλαθιού σας με λαχανικά και μερι-

• Αλλάξτε τον τρόπο που
ψωνίζετε για να αδυνατίσετε
χωρίς κόπο και περιττά έξοδα
• Κάντε τις επιλογές σας
με γεμάτο στομάχι

κά φρούτα. Η επιλογή μιας ποικιλίας
χρωμάτων είναι ένας απλός τρόπος για
να εξασφαλίσετε μια ισορροπημένη
διατροφή.
9. Εάν τρώτε κρέας ψάξτε για κρέατα
από ζώα που τρέφονται με χόρτο: Τα

O

ι ειδικοί υποδεικνύουν πως ο τρόπος που ξεκινάτε την ημέρα σας,
επηρεάζει το πώς αισθάνεστε για το
υπόλοιπο της. Εάν εφαρμόσετε ένα ή
όλα από τα παρακάτω βήματα, θα
βρείτε τον δικό σας τρόπο, για να έχετε
κάθε μέρα μια υπέροχη μέρα.
Σχεδιάστε το πρωί από πριν. Ξεκινήστε
την ημέρα σας με οργάνωση, για να
είναι πιο αποτελεσματική. Κάντε από
το προηγούμενο βράδυ μια λίστα με το
τι θα φάτε για πρωινό, τα ρούχα που
θα φορέσετε, και τα πράγματα που
πρέπει να πάρετε. Με αυτή τη τακτική
θα νιώσετε πιο χαλαροί, θα έχετε τον
έλεγχο και το πιο σημαντικό, είναι ότι
θα έχετε έξτρα χρόνο το πρωί.
Αφήστε τις κουρτίνες σας ανοιχτές στα
μισά. Το λιγοστό φως το πρωί θα στεί-

√ Απλές κινήσεις για να έχετε
μια χαρούμενη και
αποτελεσματική μέρα

κρέας από ζώα ελεύθερης βοσκής διαθέτει υψηλή διατροφική αξία και είναι
απείρως πιο υγιεινό από τις συμβατικές
μορφές κρέατος.

λει ένα σήμα στον εγκέφαλό σας, για
να επιβραδύνει την παραγωγή της
μελατονίνης και δεν θα ανέβει απότομα
η αδρεναλίνη, ώστε να ξυπνήσετε με

10. Αγοράστε περισσότερα ψάρια:
Προσθέστε στη διατροφή σας άγρια
ψάρια τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλές γρήγορες και
καθώς επιστρέφετε στο σπίτι.
2. Φορέστε εφαρμοστά ρούχα: Αν η
δύναμη της θέλησής σας χρειάζεται
λίγη ενίσχυση, φορέστε ρούχα που σας
κάνουν να γνωρίζετε το σώμα σας.
Όλες οι αλλαγές πάνω σας θα σας φαίνονται περίεργες αν περάσετε τη ζωή
σας φορώντας άνετα παντελόνια από
ελαστικό ύφασμα.
3. Σχεδιάστε το εβδομαδιαίο σας
μενού: Αν η υγιεινή διατροφή εξακολουθεί να είναι για σας μια αυτοματοποιημένη συνήθεια, ο προγραμματισμός του
μενού σας εκ των προτέρων μπορεί να
σας φανεί χρήσιμος. Θα σας βοηθήσει
να βρείτε αυτό που πραγματικά έχετε
ανάγκη να αγοράσετε καθώς και τι πρέπει να παρακάμψετε.

εύκολες συνταγές.
11. Αποφύγετε τα προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή τα
άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα: Τα
προϊόντα από τα οποία το φυσικό
λίπος έχει αφαιρεθεί ή μειωθεί περιέχουν περισσότερη ζάχαρη και αυτό δεν

έχετε ενεργοποιήσει τους μύες σας και
θα έχετε ενισχύσει τη ροή του αίματος
μέσα στο σώμα σας, παρέχοντας επιπλέον οξυγόνο σε όλους τους ιστούς
σας. Στη συνέχεια, πάρτε βαθιές αναπνοές και καθώς παρατηρείτε την
ανάσα σας, βρείτε κάτι για το οποίο
είστε ευγνώμονες στη ζωή σας.
Κάντε ένα ντους το πρωί. Εάν κάνετε
ένα γρήγορο ντους, αμέσως αφού
ξυπνήσετε, το σώμα σας από την
κατάσταση αναστολής της λειτουργίας, θα ξεκινήσει ομαλά να λειτουργεί
και πάλι. Χρησιμοποιήστε σαπούνια
και λοσιόν με άρωμα που διεγείρει τον
εγκέφαλο, όπως τα εσπεριδοειδή, γιασεμί ή μέντα. Αυτό θα βοηθήσει πραγματικά, να νιώστε πιο όμορφα στο
πρωινό σας ξεκίνημα.
Ξεκινήστε την ημέρα σας με θετικά
κίνητρα. Πολλοί το πρωί ακούτε ή διαβάζετε ειδήσεις που είναι θλιβερές και
στενάχωρες. Αυτός είναι ένας άσκημος
τρόπος, για να ξεκινήσετε την ημέρα
σας. Καλό είναι να έχετε κάποια βιβλία
ή ένα απόσπασμα με θετική προσέγγιση και να διαβάσετε λίγο το πρωί,
ώστε να ερεθίσετε θετικά τον εγκέφαλο
σας. Αυτό θα σας δώσει όμορφες σκέψεις, για να σας κρατήσουν
ενεργούς
καθ΄όλη την ημέρα.
Εξαφανίστε όλες τις
ανησυχίες από το
μυαλό σας και κάντε
μια προσπάθεια, για
να επικεντρωθείτε σε
πράγματα που σας
κάνουν να χαμογελάτε. Σκεφτείτε ότι,
έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό μπροστά

είναι ωφέλιμο για τη διατροφή σας. Η
κατανάλωση

προϊόντων

χαμηλής

περιεκτικότητας σε λιπαρά ή χωρίς
λιπαρά είναι μια παλαιά φιλοσοφία
που έχει αποδειχτεί από την επιστήμη
ότι είναι λάθος.
Το σώμα μας χρειάζεται το λίπος για να
διατηρηθεί και να λειτουργεί σωστά.
Τρώτε υγιεινά λίπη που δεν θα σας

4. Φτιάξτε κατάλογο: Ο κατάλογος θα
σας βοηθήσει να θυμηθείτε να πάρετε
μόνο τα απαραίτητα και να προμηθευτείτε αυτά που χρειάζεστε. Όσο οι
περισσότερες από τις αγορές που θα
κάνετε κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια,
μπορείτε να προσθέσετε και κάτι παραπάνω στο καλάθι σας και να εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι δεν ξεφύγατε
από το πρόγραμμά σας.

κάνουν να πάρετε βάρος. Τα λίπη που

5. Διαβάστε τις ετικέτες: Τα κρυφά
λιπαρά και η ζάχαρη παραμονεύουν σε
πολλά προϊόντα. Διαβάστε τις ετικέτες
για να δείτε αν τα συστατικά ανταποκρίνονται στις αξιώσεις του προϊόντος.
Μην λαμβάνετε ποτέ υπόψη μόνο τις
αξιώσεις του προϊόντος. Ακόμα καλύτερα, αποφύγετε τα συσκευασμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν περισσότερο.

φιμα: Δίνετε ένα σωρό χρήματα για να

6. Δοκιμάστε κάτι καινούριο: Η ποικιλία θα σας βοηθήσει να απολαύσετε το
φαγητό σας περισσότερο ακόμα κι αν
τρώτε μικρότερες ποσότητες. Πειραματιστείτε με εξωτικά προϊόντα. Αφεθείτε
στη φρουτένια γεύση της Tσεριμόγια,
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πρέπει να αποφεύγετε είναι τα υδρογονωμένα λίπη, τα βιομηχανικά σπορέλαια και τα φυτικά έλαια (ελαιοκράμβη,
σόγια, καλαμπόκι, κλπ). Το ελαιόλαδο
και το λάδι καρύδας είναι εξαιρετικά και
μπορείτε να τα συμπεριλάβετε στη διατροφή σας.
12. Περιορίστε τα επεξεργασμένα τρόαγοράσετε συμβατικές τροφές. Εκτός
από την υψηλότερη τιμή, τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα του εμπορίου συχνά περιέχουν τρανς λιπαρά και
περίεργες χημικές ουσίες με λίγη ή και
καθόλου θρεπτική αξία.
Μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε
προϊόντα από την υπεραγορά με σύνεση. Απολαύστε τα ψώνια σας και φέρτε
στο σπίτι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά
συστατικά που εσείς και η οικογένειά
σας θα αγαπήσετε.

υπερένταση. Άρα, θα
είστε ήδη μισό ξύπνιοι
πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι σας.
Ρυθμίστε το ξυπνητήρι 15
λεπτά νωρίτερα. Πρώτα
απ΄όλα να βάλετε έναν
ευχάριστο
ήχο
στο
ξυπνητήρι σας. Ο ξαφνικός και δυνατός ήχος το
πρωί μπορεί να είναι
αγχωτικό, και να δημιουργήσει στο μυαλό σας μια κατάσταση σύγχυσης. Αντ΄αυτού, βεβαιωθείτε
ότι, έχετε μια ευχάριστη μουσική. Επίσης, βάλτε το ξυπνητήρι σας 15 λεπτά
νωρίτερα, έτσι ώστε να μην τιναχτείτε
από το κρεβάτι και φύγετε από το
σπίτι μέσα στο άγχος και την ένταση.
Εάν, ρυθμίσετε την ώρα της έγερσης
σας λίγο νωρίτερα, θα έχετε αρκετό
χρόνο για αρχίσετε την ημέρα σας σταδιακά και θα μπορείτε να τεντωθείτε
λίγο, πριν σηκωθείτε και να κάνετε μια
θετική σκέψη για τη νέα μέρα.
Τεντωθείτε στο κρεβάτι. Πριν καν ανοίξετε τα μάτια σας, δοκιμάστε να
τεντώσετε κάθε μέρος του σώματος
σας σταδιακά. Αρχίστε από τα χέρια
σας, συνεχίστε με τα πόδια, τον λαιμό
και την πλάτη. Με αυτό τον τρόπο θα

σας και αυτό θα σας επιτρέψει, να
δημιουργήσετε μια πιο ιδανική ημέρα,
πριν καν βγείτε έξω από την πόρτα.
Φιλήστε αυτούς που αγαπάτε. Αγκαλιάστε και φιλήστε τους αγαπημένους
σας, ακόμα και τη γάτα ή το σκύλο
σας, αυτό θα απαλύνει το επίπεδο του
στρες και θα σας παράσχει ένα θετικό
ξεκίνημα. Επίσης, θα σας βοηθήσει, να
επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι
πραγματικά σημαντικό στη ζωή σας.
Φάτε ένα υγιεινό πρωινό. Το πρωινό
παρέχει τα καύσιμα για όλη τη μέρα
και είναι το πρώτο πράγμα που βάζετε στο σώμα σας, όταν ξυπνάτε. Είναι
άρα, σαν μια πρώτη εντύπωση. Εάν
είναι ανθυγιεινό, επηρεάζει αρνητικά
το πώς το σώμα σας, θα εργαστεί την
υπόλοιπη ημέρα.

ERG_11-11_inn_8 & 9 5/22/18 10:19 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ 11
Η ΣΕΚ επανέρχεται δυναμικά και διεκδικεί βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων
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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.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
-ΟΔΗΓΟΙ 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:
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΡΑΠΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ (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

Ο

καιρός της οικονομικής κρίσης
έχει επέλθει. Έχουμε χρέος έναντι
στους εργαζόμενους με υπευθυνότητα
και στοχοπροσήλωση να διεκδικήσουμε βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου το οποίο είχε ομολογουμένως συρρικνωθεί.
Η πιο πάνω θέση διατυπώθηκε εμφαντικά στο πλαίσιο της 22ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του Ε.Ε.Σ. Οικοδόμων & Γενικών Εργατών ΣΕΚ Λεμεσού
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3
Μαϊου 2018 στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού. Στη Συνδιάσκεψη κατατέθηκε η
έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον γραμματέα Πανίκο
Καδή καθώς και η Ταμιακή Έκθεση
από τον Ταμία του Σωματείου Σωκράτη Αυγουστή.
Χαιρετισμό στη Συνδιάσκεψη απηύθυναν, ο Επαρχιακός Γραμματέας της
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου και ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων Γιαννάκης Ιωάννου.

• Στην 22η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Ε.Ε.Σ. Οικοδόμων & Γενικών
Εργατών ΣΕΚ Λεμεσού τονίστηκε η αναγκαιότητα συστράτευσης
για ανάκτηση του χαμένου εδάφους
Κινήματος της ΣΕΚ Λεμεσού και ως εκ
τούτου έχει τεθεί ο στόχος να επαναφέρουμε τους αξιοπρεπείς μισθούς και
τα χαμένα μας ωφελήματα.

Δ.Σ. Σωματείου Οικοδόμων
ΣΕΚ Λεμεσού
ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΔΗΣ

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Γιαννάκης Ιωάννου αναφέρθηκε
στα πολλαπλά λάθη και παραλείψεις
προηγούμενων κυβερνήσεων με αποτέλεσμα η Κύπρος να βιώσει την
οικονομική κρίση, την αύξηση της
ανεργίας αλλά και τη συρρίκνωση του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

Αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία
για τη νομοθετική ρύθμιση βασικών
όρων της Συλλογικής Σύμβασης των
Οικοδόμων.
Έστειλε επίσης σαφέστατο μήνυμα ότι
το Κίνημα της ΣΕΚ με συνέπεια και τεκμηρίωση θα διεκδικήσουμε τη βελτίω-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Χ΄΄ΠΕΤΡΟΥ

»

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΙΤΣΗΣ

»
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»
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»

ση του βιοτικού μας επιπέδου αλλά
κυρίως θα απαιτήσουμε να μειωθεί η
ανεργία.

Ο κ. Τιμοθέου αφού καλωσόρισε τους
αντιπροσώπους της Συνδιάσκεψης
εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την
πολύπλευρη και πολυσήμαντη συνεισφορά των μελών και στελεχών του
Κινήματος στην προώθηση των διεκδικήσεων για βελτίωση των συνθηκών
εργασίας τους.
Ανάφερε επίσης πως το Σωματείο
Οικοδόμων αποτέλεσε για χρόνια τη
σπονδυλική στήλη του Εργατικού
Επακολούθησε συζήτηση για τα τρέχοντα εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα
Στο πλαίσιο των εργασιών της συνδιάσκεψης τιμήθηκαν για την προσφορά τους, το πρώην μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Σάββας όπως επίσης το πρώην
μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Νίκος
Ζάκος.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο λόγος που δεν πέφτει ο πύργος της Πίζας
Το αποκάλυψε Έλληνας μηχανικός

Ο

ύψους 58 μέτρων Πύργος,
που χρονολογείται από το
1280 και παρουσιάζει μια κλίση
3-4 μοιρών, εξακολουθεί να
παραμένει όρθιος παρά τους
τέσσερις ισχυρούς σεισμούς που
έχουν σημειωθεί στην περιοχή
στα 500 χρόνια της ύπαρξης του.
Οι ερευνητές από τη Βρετανία και
την Ιταλία αποδίδουν την σταθερότητα του πύργου της Πίζας στο
μαλακό έδαφος πάνω στο οποίο
έχει χτιστεί. «Η ειρωνεία βρίσκεται στο ότι, το ίδιο αυτό μαλακό
έδαφος που προκάλεσε την κλίση
και έφερε τον Πύργο στα όρια της
κατάρρευσης, ήταν αυτό που
συνέβαλε στο να αντέξει στις σεισμικές επιδράσεις», δηλώνει ένας
από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο καθηγητής Τζώρτζ Μυλωνάκης. Σύμφωνα με τους μηχανικούς, ο συνδυασμός της ανθεκτικής κατασκευής του Πύργου και του μαλα-

κού εδάφους κατά την διάρκεια
των σεισμού δεν δημιουργεί
ταλαντώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατασκευή αυτή να έχει
σχεδόν τον καλύτερο δείκτη της

λεγόμενης δυναμικής αλληλεπίδρασης κτίσματος και εδάφους,
με τον οποίο οι μηχανικοί αξιολογούν την σταθερότητα ενός κτιρίου κατά την διάρκεια σεισμού.Ο

καθηγητής Τζώρτζ Μυλωνάκης
από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του πανεπιστημίου του
Μπρίστολ, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα 16 ερευνητών υπό την εποπτεία του Καθηγητή Camillo Nuti του Πανεπιστήμιου της Ρώμης 3 (Roma Tre
University), για να μελετήσουν το
μυστήριο της Κλίσης του Πύργου
της Πίζας, που προβληματίζει
τους μηχανικούς επί χρόνια.
Τα αποτελέσματα της μελέτης
των 16 Βρετανών και Ιταλών
μηχανικών έχουν ήδη παρουσιασθεί σε διεθνή ομάδα εργασίας
και τυπικά θα ανακοινωθούν στο
16η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Σεισμών και Μηχανικής (16th
European
Conference
in
Earthquake Engineering) που θα
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, στο διάστημα 18-21 Ιουνίου.

Ποια είναι η διαχειρίστρια του Κυπριακού καζίνο

H

Melco Resorts & Entertainment
Limited αναπτύσσει, κατέχει
και διαχειρίζεται παιγνίδια καζίνο και καζίνο-θέρετρα αναψυχής
στην Ασία. Τα έργα της περιλαμβάνουν το Altira Macau, ξενοδοχείο
πολυτελείας βραβευμένο με Forbes
5-Star, το καζίνο θέρετρο City of
Dreams το οποίο φιλοξενεί το
«The House of Dancing Water», τη
μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή
του κόσμου που γίνεται στο νερό,
καθώς και το θεματικό καζίνοθέρετρο, εμπνευσμένο από τον
κόσμο του κινηματογράφου Studio
City.
Η Melco κατέχει και διαχειρίζεται
επίσης τα Mocha Clubs, στα οποία
λειτουργούν οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στο Μακάο. Στη Μανίλα
των Φιλιππίνων, θυγατρική εταιρεία της Melco είναι ο διαχειριστής του καζίνο-θερέτρου αναψυχής City of Dreams Manila.
- Eτήσια έσοδα περίπου $4,5 δις,
ποσό που ισοδυναμεί με το ένα
πέμπτο του ΑΕΠ της Κύπρου.
- Ως μια δυναμική επιχείρηση, η
Melco διακρίθηκε με τα περισσότερα βραβεία Forbes 5-Star και
Michelin stars από κάθε άλλη
παρόμοια επιχείρηση στην Ασία,
τη μεγαλύτερη αγορά τυχερών
παιχνιδιών παγκοσμίως
- Συνολικά εργοδοτεί πέραν των
20,000 ατόμων
- Έχει επίσης κερδίσει πλειάδα
βραβείων τα τελευταία 10 χρόνια
για τα ξενοδοχεία της, την ψυχαγωγία που προσφέρει, τα εστιατόρια, την εταιρική διακυβέρνηση
και τις πρωτοβουλίες εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνει.

Τα θέρετρα City of Dreams Macau
και Studio City της Melco
H Melco διαχειρίζεται το City of
Dreams, ένα πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο, που θεωρείται προνομιακός προορισμός διασκέδασης και αναψυχής στο Μακάο. Το
θέρετρο φέρνει κοντά μια συλλογή
από παγκοσμίου φήμης ονόματα,
συμπεριλαμβανομένων
των

θέρετρο αξίας $3.2 δις εμπνευσμένο από τον κόσμο του κινηματογράφου, που βρίσκεται στο
Κοτάι στο Μακάο.
Το Studio City αναμένεται να ανεβάσει τη φήμη του Μακάο ως
κορυφαίου κέντρου ψυχαγωγίας
και διασκέδασης επόμενης γενιάς,
καθιστώντας τον προορισμό που
οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να
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Τι άλλο καλό κάνει το νερό

Τ
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ο νερό είναι το βασικό συστατικό του υγρού
που βοηθά στην κατάποση (σάλιο) αλλά
συμβάλλει ταυτόχρονα και στην αντίληψη της
όσφρησης και της γεύσης των τροφών. Επίσης, λειτουργεί ως λιπαντικό μέσο για τις
αρθρώσεις και τους μυς, αφού απορροφά κραδασμούς, περιορίζει τις τριβές και προστατεύει από κατάγματα σε ενδεχόμενη πτώση.
Πόσο πρέπει να πίνω
Ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη σωματική
δραστηριότητα και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό
διαφοροποιούνται. Η γενική σύσταση για την
επαρκή ημερήσια πρόσληψη υγρών, σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
(EFSA), είναι 2 L για τις ενήλικες γυναίκες και
2,5 L για τους ενήλικους άνδρες.

Έχει σημασία από πού θα το προσλάβω;
Μπορούμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά το
νερό από σχεδόν όλα τα τρόφιμα και ποτά, αν και ο
ρυθμός απορρόφησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά περίπτωση (ανάλογα με το περιεχόμενο σε
αλάτι ή / και ζάχαρη). Η περιεκτικότητα των τροφίμων σε νερό ποικίλλει. Για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη από 80% στις περισσότερες σούπες, φρούτα και
λαχανικά, λιγότερη από 40% σε προϊόντα δημητριακών όπως
ψωμί
και
μπισκότα
και λιγότερη
από 10% σε
αλμυρά σνακ
και
είδη
ζαχαροπλαστικής. Λαμβάνουμε επίσης νερό από όλα τα υγρά που καταναλώνουμε, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του
γάλακτος, των χυμών και φρουτοποτών, του τσαγιού και του καφέ μας, αλλά μπορούμε να καταναλώνουμε και άλλα ροφήματα (εξαιρείται το αλκοόλ και
ο καφές όταν ξεπερνάει τα 3 φλιτζάνια την ημέρα)
για να πετύχουμε τα επιθυμητά επίπεδα υδάτωσης.
Τα ροφήματα που θα επιλέξουμε εξαρτώνται από τις
προσωπικές γευστικές προτιμήσεις, αρκεί να λαμβάνεται υπ’ όψιν και το περιεχόμενό τους σε θερμίδες.
Και αν δεν θέλω να πιω νερό;

Crown, Grand Hyatt και Dragone,
δημιουργώντας μια εξαίρετη
ψυχαγωγική εμπειρία, με στόχο
την προσέλκυση ευρέος φάσματος επισκεπτών, από την Ασία
και τον υπόλοιπο κόσμο.
Τα τρία καζίνο του City of Dreams
καλύπτουν συνολικό εμβαδόν
39.000 τ.μ. με περισσότερες από
1.050 παιγνιομηχανές και 500
τραπέζια. Σε μια έκταση 111,000
τ.μ., ο επισκέπτης βρίσκει τρία
ξενοδοχεία, 32 εστιατόρια, 160
καταστήματα λιανικής πώλησης
καθώς και ένα συγκρότημα συνεδριακών εγκαταστάσεων. Στο City
of Dreams ξεχωρίζει το House of
Dancing Water, η μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή του κόσμου που
γίνεται στο νερό και η οποία έχει
προσελκύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 4 εκατ. επισκέπτες.
Ανάμεσα στα υψηλής ποιότητας
θέρετρα της εταιρείας είναι επίσης το Studio City, ένα θεματικό

επισκεφθεί. Στην εντυπωσιακή
αρτ ντέκο πρόσοψη ξεχωρίζει ο
εμβληματικός «Χρυσός Τροχός», o
ψηλότερος τροχός παγκοσμίως σε
λούνα παρκ σε σχήμα «8».
Ο τροχός έχει ύψος 130 μέτρα και
βρίσκεται μεταξύ των δύο ξενοδοχειακών πύργων του θερέτρου.
Εκεί βρίσκεται επίσης ο Batman
Dark Flight, ο πρώτος παγκοσμίως
εξομοιωτής
πτήσης
εμπνευσμένος από τον κόσμο του
Batman, σε μορφή διαδρομής
ψυχαγωγίας.
Επιπλέον, στο Studio City οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν
το Fun Zone της Warner Bros., έναν
χώρο έκτασης 3.700 τ.μ., γεμάτο
με παιχνίδια, αλλά και το House
of Magic, ένα θέατρο που προσφέρει στους καλεσμένους μια
μοναδική ζωντανή μαγική εμπειρία, φιλοξενώντας τους μεγαλύτερους ταχυδακτυλουργούς του
κόσμου.

Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών μας σε υγρά μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και συνεπώς σε διάφορες ανεπιθύμητες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, η
αφυδάτωση προκαλεί ταχύτερη κόπωση, μείωση της
αθλητικής απόδοσης, μειωμένες ικανότητες αντίληψης, σκέψης και μνήμης και γενικότερα μια κατάσταση σύγχυσης. Αν η αφυδάτωση διατηρηθεί στον
χρόνο, παρουσιάζονται από δυσλειτουργίες ως και
σοβαρά προβλήματα στο καρδιαγγειακό, στο
γαστρεντερικό και στο ουροποιητικό σύστημα. Να
θυμάστε ότι το «καμπανάκι» για να προσλάβουμε
υγρά δεν είναι η δίψα. Η δίψα αντανακλά μια ήδη
υπάρχουσα αφυδάτωση. Ενας εύκολος τρόπος να
ελέγξουμε τα επίπεδα υδάτωσης του οργανισμού μας
είναι το χρώμα των ούρων. Εάν είναι σκούρο και όχι
διαυγές υποκίτρινο, πρέπει να πιούμε μεγαλύτερη
ποσότητα υγρών!

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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«6» τρόποι να απολαύσετε τα καλοκαιρινά φρούτα

Π

επόνι με τυρί ή μήπως γιαούρτι με ροδάκινα; Tα φρούτα του
καλοκαιριού, με την ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων, προσφέρονται για διάφορους γευστικούς
συνδυασμούς, πλουτίζοντας τη
διατροφή μας με θρεπτικά συστατικά. Mάθετε ποιοι είναι οι πιο
ταιριαστοί συνδυασμοί, αλλά και
πώς να τα αξιοποιήσετε στη
μαγειρική.

τυρί έχει συνδυασμένη δράση όσον
αφορά την ενίσχυση των οστών.
Eξαίρετος συνδυασμός είναι επίσης το καρπούζι με το τυρί, αφού
το τυρί αυξάνει την απορρόφηση
και την πρόσληψη του λυκοπενίου,
ενός σημαντικού καροτινοειδούς
που υπάρχει στο καρπούζι.
3. ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ

1. ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Η σύνθεσή του, διευκολύνει την
απορρόφηση των λιποδιαλυτών
βιταμινών και των καροτινοειδών
που υπάρχουν σε αφθονία στα
φρούτα. O συνδυασμός του γιαουρτιού με τα φρούτα είναι επίσης
μια πολύ καλή επιλογή για το
πρωινό, αφού βοηθά τον οργανισμό μας να αναπληρώσει γρήγορα
τη γλυκόζη που μειώθηκε κατά τη
διάρκεια της νύχτας και να αποκτήσει την απαραίτητη ενέργεια
για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες
του.
Tα κατά: O συνδυασμός αυτός
είναι τόσο υγιεινός και θρεπτικός,
που δεν έχει αρνητικά στοιχεία.
O καλύτερος συνδυασμός: H επιλογή που θα κάνουμε είναι καταρχήν ανάλογη με τις γευστικές μας
προτιμήσεις, ωστόσο το ροδάκινο,
τα βερίκοκα και οι φράουλες είναι
κάποιοι από τους πιο ταιριαστούς
συνδυασμούς.
2. ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΤΥΡΙ
Ένας πολύ ωφέλιμος συνδυασμός
είναι τυρί με πεπόνι, αφού η βιταμίνη C που υπάρχει στο πεπόνι
συμβάλλει στην εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στα οστά και στα
δόντια. Έτσι, μαζί με γιαούρτι ή

Tο παγωτό είναι ένα σνακ -ιδιαίτερα το καλοκαίρι - δημοφιλές όχι
μόνο στα παιδιά αλλά και στους
ενηλίκους. Aκόμη καλύτερα είναι,
αν μπορούμε, να παρασκευάσουμε
σπιτικό παγωτό, χρησιμοποιώντας γάλα με λίγα λιπαρά και χυμό
ή κομμάτια φρέσκων φρούτων.
Mπορούμε επίσης να συνδυάσουμε
μία μπάλα παγωτού του εμπορίου
με φρουτοσαλάτα.
O καλύτερος συνδυασμός: Mε το
παγωτό ταιριάζει ιδιαίτερα η
φρουτοσαλάτα από ανάμεικτα
καλοκαιρινά φρούτα. Aν θέλουμε
κάποιο μεμονωμένο φρούτο, μπορούμε να προτιμήσουμε το πεπόνι
ή το ψιλοκομμένο ροδάκινο.
4. ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

Aπό τους πιο γνωστούς συνδυασμούς φρούτων με αλλαντικά είναι
το προσούτο με πεπόνι και η ποικιλία αλλαντικών που συνοδεύεται
από σύκα ή άλλα φρούτα με έντονη γεύση.
Παρά το γεγονός ότι τα αλλαντικά
δεν συνιστώνται, κυρίως λόγω του
κορεσμένου λίπους, των συντηρητικών και της
μεγάλης ποσότητας αλατιού που
περιέχουν, η κατανάλωσή τους με
μέτρο μάς προσφέρει ιχνοστοιχεία, όπως μαγνήσιο και σελήνιο,
καθώς και ορισμένες
βιταμίνες,
κυρίως
του
συμπλέγματος B.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

O καλύτερος συνδυασμός: Mε τα
αλλαντικά ταιριάζει ιδιαίτερα το
πεπόνι, αλλά και αποξηραμένα
φρούτα, όπως βερίκοκα ή σύκα.
5. ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΤΑ
O καλύτερος συνδυασμός: Για να
νοστιμίσουμε τη σαλάτα μας, θα
προτιμήσουμε φρούτα όχι πολύ
ζουμερά, όπως σταφύλι, ανανάς
και σύκα.
6. ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
O καλύτερος συνδυασμός: O συνδυασμός φρούτου και φαγητού
είναι λιγότερο διαδεδομένος στη
χώρα μας. Aν θελήσουμε να πειραματιστούμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε αποξηραμένα φρούτα, όπως
βερίκοκα ή σύκα, αλλά και τα σταφύλια, που ταιριάζουν ιδιαίτερα
με το κρέας.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Ασυνεννοησία και παρεξηγήσεις και
σε επηρεάζει αρνητικά. Προσπάθησε να
μην κάνεις υπερβολές ή βιαστικές κινήσεις.
Μην επενδύσεις τίποτα σε οικονομικό επίπεδο και μην ξοδέψεις περισσότερα χρήματα από αυτά που σου επιτρέπεται.
Αντίθετα, είναι μια καλή μέρα για δημόσιες
σχέσεις και κοινωνικές επαφές, που θα σε
βοηθήσουν στα σχέδιά σου.
Ταύρος: Η μέρα θα είναι γεμάτη κούραση
και άγχος, γιατί οι υποχρεώσεις που θα
έχεις θα είναι μεγάλες. Πρέπει να δεις
αρκετές καταστάσεις με ψυχραιμία, για να
μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα διάφορα
προβλήματα. Θα μπεις σε σκέψεις για την
επίλυση πολλών θεμάτων, που σε προβληματίζουν εδώ και πολύ καιρό.
Δίδυμοι: Η μέρα έχει αυξημένες υποχρεώσεις, αρκετό άγχος και μια πίεση, που δεν
θα σε αφήσει να λειτουργήσεις σωστά.
Βάλε μπροστά τη λογική σου και μην αφήνεις τον πανικό να σε καταβάλει. Δείξε
προσοχή και αυτοέλεγχο, για να τα καταφέρεις.
Καρκίνος: Η μέρα ξεσκεπάζει μυστικές
επαφές, αλλά και κάποιες παρασκηνιακές
δραστηριότητες που έχουν συμβεί το
τελευταίο διάστημα στη ζωή σου και οι
οποίες θα σε αναστατώσουν. Καλό είναι
να μην μείνεις στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών που σου δημιούργησαν αρνητικά συναισθήματα, αλλά να βάλεις μπροστά για πιο ευχάριστα πράγματα. Μην
αφήνεις κάποιες συγκυρίες να σου χαλάνε
τη διάθεση.
Λέων: Θα πρέπει να κάνεις προσπάθεια

για να συγκρατήσεις τα νεύρα σου και να
μην ξεσπάσεις σε δικά σου άτομα που δεν
φταίνε σε τίποτα. Κάποια δικά σου θέματα θέλουν προσεχτική αντιμετώπιση και
μόνο εσύ μπορείς να τα λύσεις. Εξέτασε τα
λοιπόν και πάρε αποφάσεις. Μην φοβάσαι
να κάνεις αλλαγές γιατί οι περισσότερες
θα είναι προς όφελός σου και εκτός των
άλλων είναι απαραίτητες για να προχωρήσεις μπροστά.
Παρθένος: Θα έχεις πολύ ενέργεια για να
διεκπεραιώσεις πάρα πολλά θέματα που
σε απασχολούσαν και σε προβλημάτιζαν
μέχρι τώρα. Θα καταφέρεις να προωθήσεις τις απόψεις σου σε πολλά άτομα. Θα
προκύψουν βέβαια κάποια απρόοπτα σε
συζητήσεις και σε καινούργια θέματα που
θέλεις να υλοποιήσεις, αλλά μην ανησυχείς, γιατί θα είναι πρόσκαιρα.
Ζυγός: μέρα είναι ιδανική για σκέψη, αφού
θα είσαι ήρεμος και σε θέση να κάνεις έναν
ουσιαστικό διάλογο με τον εαυτό σου.
Πρόσεξε την υγεία, αλλά και την εμφάνισή
σου, και μην παρασύρεσαι σε υπερβολές.
Δεν σου κάνουν καλό!
Σκορπιός: Δεν πρέπει να αφήσεις καταστάσεις του παρελθόντος να σταθούν
εμπόδιο στην εξέλιξή σου και στα σχέδια
που έχεις στο μυαλό σου. Καλό είναι να
μην προσπαθήσεις να λύσεις μονομιάς
όλα σου τα ζητήματα και μάλιστα μόνος
σου χωρίς να ζητήσεις και τη βοήθεια
κάποιων δικών σου ατόμων που μπορούν
να βοηθήσουν.
Τοξότης: Αρκετή ψυχραιμία και υπομονή
θα σου χρειαστεί για να αντιμετωπίσεις

οικογενειακές και φιλικές καταστάσεις και
μάλιστα με έναν κάπως επιθετικό τρόπο.
Γενικά θα βρεθείς μπροστά σε προβληματικά ζητήματα και θα χρειαστεί ίσως να
αλλάξεις κάποιες παγιωμένες πεποιθήσεις προκειμένου να έρθεις κοντά στα
άτομα που αγαπάς. Να θυμάσαι πως δεν
χρειάζεται, ειδικά σήμερα να τραβάς τα
πράγματα στα άκρα.
Αιγόκερως: Η μέρα δεν είναι και η πιο
εύκολη που έχεις περάσει το τελευταίο
διάστημα. Κάποια προβλήματα οφείλονται σε άτομα με τα οποία δεν έχεις και τις
καλύτερες σχέσεις. Αντί να γκρινιάζεις
όμως, έχε το νου σου για να αποφύγεις
κάθε κακοτοπιά και ασχολήσου περισσότερο με τον εαυτό σου και το πως μπορείς
να κάνεις πιο εύκολη την καθημερινότητά
σου.
Υδροχόος: Θα χρειαστεί αρκετή σκέψη
πριν κάνεις οτιδήποτε. Μάλιστα, θα σου
περάσουν από το μυαλό πολλές σκέψεις
για αλλαγές, βελτιώσεις και ανακατατάξεις. Ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή για
ριζικές αλλαγές που θα ξεκινήσουν από
μια επανεξέταση της ίδιας σου της κοσμοθεωρίας. Προσοχή όμως, μην κάνεις τίποτα πριν ζυγίσεις όλα τα δεδομένα.
Ιχθείς: Είσαι σε έναν πολύ καλό δρόμο, τον
οποίο έχεις χαράξει με πολύ δουλειά και
πολύ προσπάθεια, γι’ αυτό και θα σε οδηγήσει στην επιτυχία. Απόφυγε κάθε σχόλιο
ή γνώμη που θα σε αποσυντονίσει και
δείξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια ούζου γεμιστά (Μυτιλήνης)
Υλικά:
500 γρ. κιμάς (καλύτερα ανάμιχτος, χοιρινός και βοδινός), διπλοπερασμένος στη μηχανή,
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο ή τριμμένο,
1 αβγό, 2 ολόκληρες φέτες χωριάτικο ψωμί,
2 πρέζες κύμινο, 1 κοφτό κουταλάκι ρίγανη,
2 κουταλιές ούζο, 1 κουταλιά ξίδι,
1 κουταλιά ελαιόλαδο,
24 περίπου κυβάκια/ζάρια λαδοτύρι Μυτιλήνης ή κεφαλοτύρι (120
γρ. περίπου),
Αλεύρι, λάδι για τηγάνισμα, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:

Αφαιρείτε την κόρα από το ψωμί, το τεμαχίζετε, το
μουσκεύετε με χλιαρό νερό και το στύβετε καλά. Το
βάζετε σε μια λεκάνη, προσθέτετε όλα τα υπόλοιπα
υλικά και ζυμώνετε καλά το μίγμα. Πλάθετε το μίγμα σε
μικρές στρογγυλές πιτούλες (24 περίπου). Βάζετε στο
κέντρο της καθεμιάς από 1 κυβάκι λαδοτύρι ή κεφαλοτύρι και τις κλείνετε σε σφαιρικά κεφτεδάκια. Τα
απλώνετε πάνω σε πιατέλα ή ένα δίσκο και τα κρατάτε σκεπασμένα στο ψυγείο για ½ ώρα. Ύστερα, τα
αλευρώνετε ελαφρά και τα τηγανίζετε σε μπόλικο λάδι.
Τα σερβίρετε, με σαλάτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 285 - 19/11/1954

Ανανέωση άδειας
τεχνίτη οχημάτων

400 .................... 30693

100 .................... 32449

Α) Ανανέωση άδειας τεχνίτη οχημάτων

400 .................... 30192

100 .................... 33700

400 .................... 51962

100 .................... 14427

200 .................... 30569

100 .................... 51334

200 .................... 35258

100 .................... 11571

200 .................... 32483

100 .................... 41114

Σύμφωνα με το άρθρο 3, «... συντήρηση καιι επιδιόρθωση οχήματος αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται μόνο
από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που
κκατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος της σχετικής ειδικότητας.»

200 .................... 27341

100 .................... 34691

200 .................... 58850

Σύμφωνα με το άρθρο 16, πρόσωπο
το οποίο ασκεί το επάγγελμα του
τεχνίτη οχημάτων σε σχέση με τις
ειδικότητες που καθορίζονται στο
Νόμο, χωρίς να κατέχει ισχύουσα
άδεια τεχνίτη οχημάτων, διαπράττει
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε φυλάκιση για
περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1)
έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατόν
τριάντα ευρώ (€5.130,00) ή κκαι στις
δύο αυτές ποινές.

200 .................... 31073

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
2709, 7244
Από €20 οι λήγοντες
401
Από €10 οι λήγοντες
773, 323
Από €4 οι λήγοντες
71, 86

Η άδεια τεχνίτη οχημάτων, έχει διάρκεια ισχύος δύο χρόνων, μετά την
πάροδο των οποίων πρέπει να ανανεωθεί.

(α) μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος να υπογράφουν,
σφραγίζουν και παραδίδουν στον
κάτοχο του οχήματος τη Βεβαίωση
Συμπλήρωσης της Συντήρησης ή
Επιδιόρθωση που επισυνάπτεται.
(β) να τηρούν αρχείο φακέλων οχημάτων.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Παρατείνεται η προθεσμία
φορολογικής δήλωσης 2018

Η
μόνον
για
την
επαρχία
Λευκωσίας) είναι συνέχεια κρατημένα ή και αν σπάνια κτυπήσουν δεν τα απαντά κανείς. Μιά
δοκιμή θα σας πείσει. Τηλ.
Λευκωσίας: 22446215.

Επίσης τα τηλέφωνα που δόθησαν για απορίες του κοινού (ένα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Εν κατακλείδι, δεν μπορουν να
ετοιμαστούν
διαφορετικές
αιτήσεις για την κάθε κατηγορία
φορολογουμένων,ούτως
ώστε, να συμπληρώνουν μόνον
τα στοιχεία που τους αφορούν;

100 .................... 47989
100 .................... 40167

Σύμφωνα με τα εδάφια 10 (3) των
Νόμων, οι αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων υποχρεούνται:

διαδικασία υποβολής
ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης, τελικά, αποδείχθηκε ότι είναι πιο περίπλοκη
από την έντυπη και ας κοκορεύονται οι ειδήμονες το αντίθετον.
Για παράδειγμα, απορρίφθηκε η
αίτηση κάποιου συνταξιούχου
γιατί δεν συμπλήρωσε τις στήλες που αναφέρονταν στις
εισφορές ταμείου προνοίας και
υγείας!

50.000 ............... 14627
1.000 ................. 55342

Β) Βεβαίωση Συντήρησης ή / και
Επιδιόρθωσης Οχημάτων και Αρχείο
Φακέλων Οχημάτων

Η

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 9/2018 16/5/2018

Οι περί των Τεχνιτών
Οχημάτων Νόμοι του 2006
έως (Αρ. 2) του 2015

Ως εκ τούτου, καλούνται οι αδειούχοι
τεχνίτες οχημάτων των οποίων η
άδεια λήγει, να μεριμνούν για την
έγκαιρη ανανέωση της, υποβάλλοντας αίτηση στα Κεντρικά ή στα
Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Ηλεκτρονική φορολογική δήλωση

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

ΤΖΑΚΠΟΤ

200 .................... 10692
200 .................... 56301
200 .................... 41196
200 .................... 17364
100 .................... 47349
100 .................... 50075

100 .................... 30329

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Όταν άκουσε ότι
κάποιος τον κορόιδευε, «όταν λείπω,
μπορούν και να με
μαστιγώσουν», είπε.
Αριστοτέλης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Βουλή, ψήφισε την περασμένη
Πρασκευή νόμο που τροποποιεί
την προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης και αυτοφορολογίας
κατά τρόπο που θα αποφασίσει ο
Έφορος Φορολογίας.
Ο νόμος παρέχει την εξουσία στον
Έφορο Φορολογίας να παρατείνει
πέραν των τριών μηνών τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων, στις περιπτώσεις
που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η εξουσία
στον Έφορο Φορολογίας να παρατείνει τις προβλεπόμενες προθεσμίες
καταβολής του φόρου, ώστε αυτές να
ευθυγραμμίζονται με τις προθεσμίες
υποβολής φορολογικής δήλωσης.

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

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

ΑΕΚ Λάρνακας: Πανάξια
Κυπελλούχος Κύπρου 2017-18

ΟΧΣ: Νέα εποχή με αναβαθμισμένες
και ποιοτικές υπηρεσίες

Μ

ε διεύρυνση προϊόντων, αναβαθμισμένες – ποιοτικές υπηρεσίες και
εκσυγχρονισμό των καταστημάτων του,
απαντά στις προκλήσεις της νέας εποχής ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης. Τον τελευταίο χρόνο ο
Οργανισμός έχει προχωρήσει σε διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών
του προσφέροντας ολιστικές χρηματοδοτικές λύσεις στα νοικοκυριά. Μετά
την πρόσφατη εξαγγελία του ειδικού
σχεδίου πράσινης ενέργειας που καλύπτει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

• Νέο κατάστημα στην Πάφο
• Πράσινα δάνεια με χαμηλό
επιτόκιο
συστήματος, ο ΟΧΣ προχωρεί από τον
επόμενο μήνα και σε νέο πράσινο δάνειο
με την ονομασία "Πράσινο Σπίτι".
Στόχος του σχεδίου είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικίας σε ενεργειακή
κατηγορία Β ή Α, με επιτόκιο 1,90% και
με ύψος δανείου μέχρι €80.000 και με
την περίοδο αποπληρωμής του δανείου
να ανέρχεται μέχρι τα 20 χρόνια.
Ο Οργανισμός ήδη προσφέρει δάνεια
για σπουδές, με πιο πρόσφατο το ειδικό
σχέδιο για νέους σπουδαστές που θα

αρχίσουν τις σπουδές τους τη διετία
2018-2019 με επιχορηγημένο επιτόκιο
τα πρώτα πέντε χρόνια. Προσφέρει επίσης σχέδιο χρηματοδότησης για εξοπλισμό κατοικίας, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρεχούμενους με όριο
παρατραβήγματος. Ακόμη παραχωρεί
στεγαστικό δάνειο για νεαρά ζευγάρια
με επιδοτημένο επιτόκιο για πέντε χρόνια. Σύντομα θα κυκλοφορήσει χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου
είπε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί ο
Οργανισμός για εκσυγχρονισμό και
αναβάθμιση των καταστημάτων του,
έτσι ώστε να μπορέσουν να δεχθούν τη
νέα, σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία, η
οποία θα έχει αναπτυχθεί σε όλα τα
καταστήματα μέχρι τα μέσα του 2019.
Την περασμένη Παρασκευή, τελέσθηκαν
τα εγκαίνια του καταστήματος στην
Πάφο στην οδό Αγίου Σπυρίδωνα. Ο
ΟΧΣ διαθέτει ένα κατάστημα σε κάθε
επαρχία. Σύντομα θα προχωρήσει σε
εκσυγχρονισμό των καταστημάτων του
σε Λεμεσό, Λάρνακα και Παραλίμνι για
να μπορέσει να προσφέρει στους
πελάτες του αναβαθμισμένες και πιο
ποιοτικές υπηρεσίες.

Επιδόματα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να
πληροφορήσει τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι
οποίες λαμβάνουν επίδομα σε μηνιαία
βάση, ότι το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας θα τους καταβληθεί αυτόματα και κατ’ εξαίρεση, μέχρι
και τον μήνα Μάιο 2018, νοουμένου
ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής
αίτησής τους, το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημά τους δεν ξεπερνούσε τις
€39.000 ή τις €49.000, εάν πρόκειται
για τρίτεκνες/πολύτεκνες οι οποίες
λαμβάνουν επίδομα τέκνου για δύο ή
περισσότερα τέκνα.
Ταυτόχρονα, τέλος Μαΐου, θα καταβληθεί το επίδομα και σε όσες οικογένειες, ανεξάρτητα αριθμού τέκνων και
ύψους εισοδήματος, υπέβαλαν έγκαιρα
την αίτησή τους για επίδομα τέκνου

Ο

και μονογονεϊκής οικογένειας, νοουμένου ότι η αίτησή τους έχει εξεταστεί
και εγκριθεί. Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα,
βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους.
Υπενθυμίζεται ότι, το έντυπο αίτησης
για το επίδομα τέκνου και το επίδομα
μονογονεϊκής οικογένειας για το 2018
μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας (οδός Τεύκρου 6,
1066
Λευκωσία),
τα
Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την
Κύπρο, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά
Γραφεία, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για
το 2018 λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2018.

ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Λαογραφικός Όμιλος «Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας σε συνεργασία
με το Εθνικό Σωματείο «Κυριάκος Μάτσης Λακατάμιας, παρουσιάζει

τη μουσικοθεατρική χορευτική παράσταση ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ την Τετάρτη
30 Μαΐου 2018 στις 20:00μ.μ. στο Αμφιθέατρο Λακατάμιας. Η εκδήλωση τελεί
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη
Συλλούρη, του «Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου» και του «Ινστιτούτου Ελληνικού
Πολιτισμού»
Τιμή εισόδου 5 ευρώ
(παιδιά δωρεάν)
Διάρκεια: Περίπου 90 λεπτά
Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτα
Τάμπα
Θεατρικό: Ρεβέκκα
Αποστολοπούλου
Σαντούρι: Βερόνικα Αλωνεύτου
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• Νίκησε τον Απόλλωνα με 2 – 1 σηκώνοντας
το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της

Η

ΑΕΚ, με ανατροπή σ' ένα τρίλεπτο
στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού
που έγινε στο ΓΣΠ στις 16 Μαίου, νίκησε με 2-1 τον Απόλλωνα και κατέκτησε
το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της!
Η ομάδα της Λεμεσού είχε προηγηθεί με
τον Σκέμπρι στις καθυστερήσεις του
πρώτου μέρους (45+2'), ενώ οι κιτρινοπράσινοι σκόραραν με τους Τολμές
(πέρασε αλλαγή) στο 69' και Ακοράν στο
72ο λεπτό. Ο τελικός χαρακτηρίστηκε
από τα πολλά φάουλ και την ένταση,
ενώ προς το τέλος του αγώνα υπήρξαν

έντονες αψιμαχίες ανάμεσα σε αρκετούς
παίκτες, με τον Σακέτι (91') να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Η ΑΕΚ έφτασε στη δεύτερη της κατάκτηση κυπέλλου στον τέταρτο τελικό της,
έχοντας σηκώσει τον πρώτο τίτλο το
2004 (2-1 την ΑΕΛ). Από την άλλη, οι
Απολλωνίστες απέτυχαν να σηκώσουν
για τρίτη σερί χρονιά το Κύπελλο, ούτε
κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές αν και παρουσίασαν την καλύτερη
ομάδα στον μαραθώνιο 2017-18.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κυπελλούχος
ΑΕΚ θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ο

Απόλλωνας από τον πρώτο.

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
Περήφανος για τους παίκτες του δήλωσε ο Βάσκος προπονητής της
Κυπελλούχου Ιμανόλ Ιδιάκεθ χαραχτηρίζοντας απίστευτο τον τρόπο με τον
οποίο έπαιξε η ομάδα, κάνοντας τη
μεγάλη ανατροπή μέσα σε δύο λεπτά.
Από την πλευρά του, ο προπονητής των
ηττημένων Σωφρόνης Αυγουστή απολογήθηκε στον κόσμο γιατί η ομάδα
έμεινε χωρίς τίτλο.

ΛΙΓΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Διατέθηκαν 11366 εισιτήρια στον
Τελικό
Κυπέλλου
του
ΓΣΠ.
Χρησιμοποιήθηκαν όλοι κι όλοι δύο
Κύπριοι ποδοσφαιριστές, ο Βασιλείου
για τον Απόλλωνα και ο Αντωνιάδης
για την ΑΕΚ. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την οδυνηρή πραγματικότητα ότι στον φετινό μαραθώνιο οι
Κύπριο παίκτες στην Α Κατηγορία ήταν
μόλις το 20 % , δεν μας τιμά ως χώρα,
γεγονός που πρέπει να προβληματίσει
όχι μόνο της ΚΟΠ αλλά και την πολιτεία.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Διοικητικό πρόστιμο €80.000 στη Lidl Cyprus
για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €80.000 στον ομόρρυθμο
συνεταιρισμό “Lidl Cyprus” για άσκηση
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις
υπεραγορές με την επωνυμία Lidl.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
ερεύνησε τις ακόλουθες εμπορικές πρακτικές της “Lidl Cyprus”, τις οποίες έκρινε παραπλανητικές:Την εμπορική πρακτική κατά την οποία εντός των υπεραγορών Lidl, κάποια προϊόντα έφεραν
την επιγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ/WHILE
STOCKS LAST» και η οποία έδινε την
παραπλανητική εντύπωση ότι τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται μόνο για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Την εμπορική πρακτική κατά την οποία
εντός των υπεραγορών Lidl, κάποια
προϊόντα έφεραν την επιγραφή «ΠΡΟΣΦΟΡΑ/OFFER», η οποία έδινε την
παραπλανητική εντύπωση ύπαρξης

ειδικής πλεονεκτικής τιμής.
Την εμπορική πρακτική κατά την οποία,
μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων,
συγκεκριμένα προϊόντα διαφημίζονταν
ότι θα διατίθεντο προς πώληση στις
υπεραγορές Lidl σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και σε συγκεκριμένες
τιμές, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των εύλογων λόγων που είχε ο εμπορευόμενος να πιστεύει ότι δε θα μπορέσει να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή
ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε
εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες (διαφήμιση «δόλωμα»).
Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
επέβαλε στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό
“Lidl Cyprus”, διοικητικό πρόστιμο
ύψους €80.000.
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Προστασίας Καταναλωτή
(www.consumer.gov.cy).
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δυναμική αντίδραση των εργαζομένων
στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου Στροβόλου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Επανέρχονται ωφελήματα

Πήραμε τον δρόμο
της ανάκαμψης

Ο

με τον γγ της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
Νεόφυτο Κωνσταντίνου
• Πως προχωρεί η προσπάθεια της Ομοσπονδίας για επαναφορά μισθών και
ωφελημάτων των εργαζόμενων στους
κλάδους που βρίσκονται κάτω από την
εποπτεία σας; Μετά την οικονομική ύφεση
και τα χρόνια της κρίσης όπου μισθοί και
ωφελήματα συρρικνώθηκαν, έφθασε η ώρα
που άρχισε η σταδιακή αποκατάσταση.
Εκφράζω την πλήρη ικανοποίηση μου για
αυτή τη θετική εξέλιξη η οποία ουσιαστικά
αντικατοπτρίζει την ανάκαμψη της
Κυπριακής οικονομίας γεγονός που θα
ωφελήσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και
της επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχει
θετική κατάληξη σε μεγάλο αριθμό συμβάσεων που έχουν λήξει στις 31/12/17 με
πλήρη επαναφορά των ωφελημάτων και
σε αρκετές περιπτώσεις και με μισθολογικές αυξήσεις.
• Υπάρχει δηλαδή και αριθμός συμβάσεων που ακόμη εκκρεμεί; Βρισκόμαστε σε
διαπραγματεύσεις για ένα υπολειπόμενο
αριθμό συμβάσεων και ελπίζω και σε
αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα θα
είναι θετικό. Εκκρεμεί ακόμη ο κλάδος των
εισαγωγέων αυτοκινήτων και μηχανικών, ο
κλάδος των μεταλλουργών, των ηλεκτρολόγων μηχανικών και ένας αριθμός εργοστασιακών συμβάσεων.
• Αναφερθείτε ενδεικτικά ποιες συμβάσεις ανανεώθηκαν. Θα αναφερθώ ενδεικτικά στις διετείς και τριετείς συμβάσεις
που ανανεώθηκαν, σε βιομηχανίες και
εταιρείες που εργοδοτούν ένα σημαντικό
αριθμό εργαζομένων:
1. Φαρμακοβιομηχανίες, Μετοχεμί και Ρεμέτικα
2. Τομέας πλαστικών ειδών,
PLASTICS LORDOS, ELIZE

UNITED

3. Εταιρείες αναψυκτικών ειδών, Α/φοι
Λανίτη - Κόκα Κόλα, ΚΕΑΝ και Πέπσι
Κόλα
4. Παγκύπρια Σύμβαση Τυπογράφων
5. Γαλακτοβιομηχανία
Κρίστη

Χαραλαμπίδη /

6. Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους
• Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε προς
τους εργαζόμενους; Σε αυτή την περίοδο
της ανάκαμψης χρειαζόμαστε τους εργαζόμενους να βρίσκονται πιο ενεργά δίπλα
στην Ομοσπονδία η οποία παρά τα δύσκολα χρόνια, με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένα έχει πετύχει σε πολλές συμβάσεις
πλήρη επαναφορά ακόμη και αυξήσεις. Η
ενότητα και η συλλογικότητα αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την συντεχνία μας
να φέρνει θετικά αποτελέσματα που συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου. Τα
δύσκολα χρόνια έχουν
παρέλθει και είμαι
σίγουρος πως θα
έχουμε
θετικά
αποτελέσματα
και στις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις
που εκκρεμούν.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018

ι εργαζόμενοι στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου Στροβόλου,
μέλη των συντεχνιών ΟΗΟ - ΣΕΚ,
ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, κατήλθαν προχθές Δευτέρα σε
απεργία, αντιδρώντας δυναμικά στην
προωθούμενη από το Δημοτικό Συμβούλιο αγορά υπηρεσιών για αριθμό
συνεργείων σκυβάλων από τον ιδιωτικό τομέα.
Τα απεργιακά μέτρα δεν είναι παρά
προειδοποιητικά, τονίζουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συντεχνίες
των εργαζομένων και αν δεν υπάρξει
θετική κατάληξη θα κορυφωθούν τις
επόμενες εβδομάδες, σε μέρες και
ώρες, που θα αποφασιστούν από τη
γενική συνέλευση των εργαζομένων.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι εργαζόμενοι καλούν το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποσύρει την απόφαση
του και να προχωρήσει σε άλλες διευθετήσεις σε συνεννόηση με το συνδικαλιστικό κίνημα και οι οποίες θα
έχουν κύριο άξονα τους την παραμονή του κλάδου στον Δήμο. Με την
ενέργεια αυτή, θα αποτρέπεται η
δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις
στον Δήμο και τους δημότες, την
προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών

στους δημότες και την εφαρμογή
ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων
στο κλάδο. Ζητούν από τον Δήμο να
εξετάσει τις εισηγήσεις που έχει θέσει
το συνδικαλιστικό κίνημα με κυριότερη τη δημιουργία Διαδημοτικών Υπηρεσιών, που ως αποτέλεσμα θα έχει
οικονομίες κλίμακας για όλους τους
Δήμους και ταυτόχρονα θα παρέχει
αποδοτικότερες και ποιοτικότερες
υπηρεσίες προς τους Δημότες.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία σκυβάλων του Δήμου Στροβόλου αναφέρουν
πως η αντίδρασή τους έχει την καθο-

δήγηση των συντεχνιών και είναι
μέσα στο πλαίσιο της γραπτής προειδοποίησης που είχαν δώσει οι
συντεχνίες με επιστολή τους τον
Οκτώβριο του 2017.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Επίσης, οι συντεχνίες προειδοποίησαν με δεύτερη επιστολή στις 10
Μαΐου, αφού είχαν ενημερώσει το
Δήμο αρκετές φορές προηγουμένως
ότι αν επιχειρηθεί η αγορά υπηρεσιών από το ιδιωτικό τομέα, τότε η
αντίδραση των εργαζομένων θα είναι
άμεση και δυναμική.

Ισχυρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης
και υψηλά πλεονάσματα μέχρι 2021

Μ

εγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν το 3%
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι και το 2021 προνοεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 (ΣΠΔΠ)
που ενέκρινε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο.
Οι τομείς, του τουρισμού, των
επαγγελματικών υπηρεσιών και
της ναυτιλίας, αποτελούν τις
ναυαρχίδες της Κυπριακής οικονομίας για τα επόμενα τρία τουλάχιστον χρόνια. Με βάση το
μακροοικονομικό σενάριο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας
το 2018 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 3.8%. Εξάλλου,
εκτιμάται ότι το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον θα
οδηγήσει στην περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι
οποίες θεωρούνται κλειδί για την Κυπριακή οικονομία.

• Συνεχίζεται η ανοδική
πορεία της Κυπριακής
οικονομίας

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΤΑ ΜΕΔ
Καθοριστικές για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας το
2018 θα συνεχίσουν να αποτελούν οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικά η αποτελεσματική αντιμετώπιση
του πολύ υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και
την αναμενόμενη βελτίωση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα» επισημαίνεται στο ΣΠΔΠ. Το ποσοστό ανεργίας το 2018 αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση και
να κυμανθεί γύρω στο 9,5% του εργατικού δυναμικού από το
11.0% του 2017.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η επίτευξη και η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων (εξαιρουμένων των
δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους) είναι πολύ σημαντική
λόγω του ότι δεν δημιουργούν πρόσθετες χρηματοδοτικές
ανάγκες επιτρέποντας την τακτική εξυπηρέτηση του δημοσίου
χρέους και ανακτώντας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη
των αγορών προς τις προοπτικές της οικονομίας, ενώ διασφαλίζεται επιπλέον, η πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους
και ελευθερώνονται χρηματοδοτικοί πόροι για περαιτέρω
ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Το Πρόγραμμα KickStr8 συμπεριλαμβάνει
ατομική αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών
για Πρόληψη Τραυματισμών και Αξιολόγηση
Κινητικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα ατομικά
αποτελέσματα γίνεται παρέμβαση
με Διορθωτικά Προγράμματα

Στα παιδιά των μελών της ΣΕΚ παρέχουμε
την ατομική αξιολόγηση με ένα
Παραπεμπτικό του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της συντεχνίας

www.oho-sek.org.cy

