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ΣΕΚ και Ευρωπαϊκά Συνδικάτα ενώνουν δυνάμεις για πληρωμένη γονική άδεια

Η

ΣΕΚ στηρίζει σε συνεργασία με τα
Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (ETUC) την
προτεινόμενη οδηγία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για πληρωμένη γονική
άδεια. Η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί
το πρώτο ουσιαστικό μέτρο για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Έχασαν οι μισθωτοί κέρδισαν
οι εταιρείες μεσούσης της κρίσης

Η

μείωση των μισθών κατά την
περίοδο της κρίσης 2011-17

αύξησε την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η μείωση των
μισθών δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σελ. 5

Ανησυχία για την αύξηση
στην τιμή των καυσίμων

Η

συνεχής άνοδος στις τιμές των
καυσίμων που παρατηρείται τις

τελευταίες μέρες προκαλεί έντονη
ανησυχία καθώς είναι βέβαιο ότι θα
προκληθούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

Σελ. 4

Το Ευρωπαϊκό ταξίδι του ΕΕΕ

Π

έρασε πρόσφατα από την Κύπρο
το λεωφορείο του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Σελ. 9

Η ΣΕΚ προέβη ήδη στα απαιτούμενα
διαβήματα προς το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου ο οποίος θα συμβάλει στην προαγωγή της
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.

Λόγω της μείζονος σημασίας που
αποδίδει η ΣΕΚ στο ζήτημα συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και
κατεπέκταση στην ψήφιση της συγκεκριμένης οδηγίας, ο γ.γ. της ΣΕΚ θα
αναφερθεί επί τούτου στη σημερινή
προσφώνηση της συνόδου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη Γενεύη.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Εδραίωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης
με σαφή μηνύματα στον ιδιωτικό τομέα
Ι

κανοποιημένες δηλώνουν οι συντεχνίες από την καταρχήν συμφωνία
που επιτεύχθηκε την περασμένη βδομάδα με το υπουργείο Οικονομικών.
Η συμφωνία προνοεί σταδιακή επαναφορά των μισθολογικών περικοπών
που επιβλήθηκαν την περίοδο της κρίσης και ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Η συμφωνία δεν θα επηρεάσει
τα δημόσια οικονομικά, τόνισε ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.
Η ΣΕΚ εκτιμά ότι η επίτευξη της συμφωνίας, αποτελεί κομβικό σημείο για
επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα. Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών
(ΟΗΟ - ΣΕΚ) Ανδρέας Ηλία, (φωτό
αριστερά) τόνισε ότι η αποκατάσταση
μισθών αποτελεί επαναφορά στην
εργασιακή ομαλότητα, εκπέμποντας
σαφή μηνύματα από το κράτος - εργοδότη που αφορούν και τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο γεγονός ότι η
συμφωνία έπεται της περιόδου του
μνημονίου όπου τα εργασιακά θέσμια

• Τερματίζονται σταδιακά οι μισθολογικές περικοπές
• Επαναφέρονται σταδιακά οι μισθοί με ορίζοντα το 2023

δοκιμάσθηκαν, καθώς λαμβάνονταν
αποφάσεις χωρίς τις προβλεπόμενες
διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου (φωτό δεξιά) εξέφρασε την
ικανοποίηση του γιατί η συμφωνία
ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων των εργαζο-

μένων. Θα συνεχίσουμε, πρόσθεσε, τη
διαπραγμάτευση για τα αιτήματα που
αφορούν την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού και των
σχολικών εφορειών τα οποία εκκρεμούν ενώπιον της Μικτής Εργατικής
Επιτροπής.
Σελ. 3

Φθίνει η παραγωγικότητα - Κατηφορίζει η ανταγωνιστικότητα

Α

νταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα είναι
έννοιες ταυτόσημες. Είναι αδέλφια δίδυμα, πλην
όμως στην Κύπρο ζουν μακριά και χώρια, γιατί
δυστυχώς διαχρονικά το πολιτικό σύστημα δεν
ασχολείται καθόλου με την παραγωγικότητα, η
οποία μόνιμα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν
συγκρίνεται ευνοϊκά με τους Ευρωπαϊκούς δείκτες.
Δεν μας εκπλήττει καθόλου το γεγονός ότι, πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η Κύπρος κατρακύλησε ξανά
στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας. Αυτό
το κατρακύλισμα οφείλεται ανάμεσα σ’ άλλα και στο
ότι, η βελτίωση της παραγωγικότητας εδώ και χρόνια βρίσκεται στα αζήτητα.
Ούτε οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ούτε οι εργοδότες επέδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για να εκπονήσουν πολιτικές και προγράμματα για τη βελτίωση
της εθνικής παραγωγικότητας.
Με το θέμα ασχολείται φορτικά τα τελευταία πολλά
χρόνια η ΣΕΚ και το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

(ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η πρώτη υποστηρίζει πως, η ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας δεν θα βελτιωθεί μόνο με τη μείωση
των μισθών και των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά η βελτίωση θα επέλθει

• Κραυγή αγωνίας της ΣΕΚ,
πολιτικά κροκοδείλια δάκρυα
για την πτώση των δεικτών
κυρίως μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας,
την οποία θεωρούμε – λόγω της χαμηλότητας της –
ως την αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας.
Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πιο
πάνω θέσης της ΣΕΚ, αφού στην Κύπρο μειώσαμε
μισθούς και ωφελήματα, παγοποιήσαμε την ΑΤΑ
κλπ, αλλά η ανταγωνιστικότητα όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά βούτηξε προς τα κάτω.

Το ΚΟΕ κατά καιρούς υπέδειξε με σημασία, αλλά και
αυστηρότητα πως «η Κύπρος κατέχει μια από τις
χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη των Ευρωπαϊκών
χωρών και η Κυπριακή οικονομία θα πρέπει να
αυξήσει περισσότερο την παραγωγικότητα της για
να καταφέρει να φτάσει τις χώρες που βρίσκονται
ψηλά στην κατάταξη».
Δυστυχώς ούτε η κυβέρνηση, ούτε η βουλή, (γιατί
κάποιες φορές το θέμα έφθασε και κοντά της), ούτε
και οι εργοδότες επέδειξαν την πρέπουσα ευαισθησία για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Οι τελευταίοι
μάλιστα αποδεικνύουν καθημερινά πως το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι η μείωση των μισθών και η
αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών τους. Τίποτε άλλο.
Όσον αφορά την παραγωγικότητα, με διάφορα προσχήματα και ψεύτικες αιτιάσεις και δικαιολογίες, την
άφησαν στα αζήτητα και κάθε φορά που οι δείκτες
κάνουν βουτιά, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα.

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

@

E

• Όμηρος της Τουρκικής οικονομικής ύφεσης το ψευδοκράτος

ντονη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία
Η ΣΕΚ επιμένει ότι το κεφάλαιο παραγωγικότητα / ανταγωνιστικότητα τεθεί σύντομα στον
κοινωνικό διάλογο

H οικονομία στα κατεχόμενα
και η στάση των Τουρκοκυπρίων

*

Ρ
*

ηξικέλευθα μέτρα χρειάζεται ο δικαστηριακός
τομέας για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης
Αν βέβαια θέλουμε πράγματι να λεγόμαστε
Ευρωπαϊκό κράτος

Γ

όνιμο διάλογο χρειάζεται ο νευραλγικός τομέας
της Παιδείας
Ο πόλεμος χαρακωμάτων και οι εκατέρωθεν
αντεπιθέσεις εντυπώσεων μόνο ζημιά προκαλούν

*

Α
*

υστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
εφαρμογής του Γε.Σ.Υ αξιώνει η ΣΕΚ
«Αιτία πολέμου» τυχόν πισωγύρισμα του

Ν

έα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα κομβικής σημασίας για το
μέλλον των Τουρκοκυπρίων δημιουργεί η εντεινόμενη οικονομική
κρίση στην Τουρκία. Η συνεχιζόμενη κατρακύλα της Τουρκικής λίρας
και οι αρνητικότατες παρενέργειες
στην καθημερινότητα των διαμενόντων στο ψευδοκράτος, προμηνύουν νέο πολιτικό σκηνικό στα
κατεχόμενα με απρόβλεπτες κοινωνικές αναταράξεις.
Η διαπιστούμενη τις τελευταίες
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ
*

ρέχει με γρήγορους ρυθμούς η Κυπριακή οικονομία
Ώρα να αναταμειφθούν οι μισθωτοί που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης

Ι

κανοποίηση για τη συμφωνία- πλαίσιο στον ευρύ
δημόσιο τομέα
Εκεί που ο κοινωνικός διάλογος μεγαλουργεί,
αναφύονται ωφέλιμα αποτελέσματα για το
σύνολο της κοινωνίας

*

Κ

λειδί για περαιτέρω ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και η δίκαιη διευθέτηση του
θέματος των ΜΕΔ
Δύο καίρια θέματα που πρέπει να επιλυθούν
τάχιστα

*

Η
*

παρενόχληση στον χώρο της εργασίας τίθεται
στη σύνοδο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
Πρωτοποριακός και πρωταγωνιστικός ο ρόλος
της ΣΕΚ

Φ
*

όβος αισχροκέρδειας αιωρείται πάνω από το
ουρανό των θερινών μας θερέτρων
Ο ΚΟΤ, πρωτίστως, έχει τον λόγο να προστατεύσει την «κότα με τα χρυσά αυγά»

Ώ

ρα για ταξίδι! Έστω και τώρα ας μάθουμε τα
δικαιώματα μας
Δωρεάν συμβουλές από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή που λειτουργεί σε κάθε χώρα –
μέλος της Ε.Ε

*

Ν
*

αι, στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
του ΑΞΙΚ
Η τουριστική βιομηχανία το έχει απόλυτη ανάγκη

Η

επένδυση στο εργατικό δυναμικό, μοναδική
συνταγή για ποιοτικό τουριστικό προϊόν
Ας το αντιληφθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς
προωθώντας τα αναγκαία μέτρα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

εβδομάδες μείωση της αγοραστικής δύναμης των Τουρκοκυπρίων
και η συνεχής υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, προκαλεί
έντονες ανησυχίες στα εργατικά
συνδικάτα και γενικότερα στα
φτωχότερα στρώματα της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κανείς δεν
είναι σε θέση να προβλέψεις με
ασφάλεια για το τι μέλλει γενέσθαι
στην Τουρικική οικονομία η οποία
οδεύει από το κακό στο χειρότερο
με την Τουρκική λίρα να χάνει σε
μερικούς μήνες πέραν του 20% της
αξίας. Οι δεθνείς οίκοι αξιολόγησης, πάντως, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για τη νομισματική πολιτική, υποστηρίζουν
πως, αν οι Τουρκικές Αρχές δεν
καταφέρουν να αποσοβήσουν τις
πιέσεις που δέχονται η λίρα και το
κρατικό κόστος δανεισμού, οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, θα προσλάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
Το τελευταίο διάστημα, συμβαίνουν γεγονότα που αφορούν τις
σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που μόνο θλίψη και
απογοήτευση προκαλούν. Και εξη-

γούμαι:

σμός.

1

Χαραχτηριστικό είναι το πρόσφατο μήνυμα της ΣΕΚ προς τους
Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές,
ότι η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου και η εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού δικαίου αποτελούν τη
μέγιστη εγγύηση και ασφάλεια για
όλους τους νόμιμους πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμηνύοντας πως το μόνο που χωρίζει
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους είναι η κατοχή και ο Τούρκικος
στρατός που κατακρατεί δια της
μεθόδου της κανονιοφόρου διαιρεμένο το νησί.

Ο εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακκιντζί στην
καθοριστική στιγμή των τελευταίων συνομιλιών στην Ελβετία, πρόταξε την εκρηκτική θέση ότι δεν
δέχεται την κατάργηση των εγγυήσεων, ούτε την πλήρη αποχώρηση
των Τουρκικών στρατευμάτων.
Αυτό ερμηνεύεται πολιτικά ότι η
Τουρκία και ο Μουσταφά Ακκιντζί
ξέφυγαν από τις παραμέτρους των
Ηνωμένων Εθνών και από τη λύση
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας αποσκοπώντας στην
ενσωμάτωση των κατεχομένων
στην Τουρκία.

2

Τα στοχευμένα πυρά και οι
απειλές που εκτοξεύθηκαν τελευταίως εναντίον του αρθρογράφου
της «Αφρίκα» Σενέρ Λεβέντ που
μίλησε ευθέως για Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974
και στην Συρία τον Ιανουάριο του
2018, πυροδότησαν κλίμα εκφοβισμού αλλά και πολιτικοκοινωνικής
έντασης στα κατεχόμενα, επιβεβαιώνοντας πως οι Τουρκοκύπριοι
και το παράνομο καθεστώς των
κατεχομένων παραμένουν έρμαιο
στις ορέξεις και τις διαθέσεις της
Άγκυρας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

3

Υπό τη σκιά αυτών των πραγματικοτήτων, απευθυνόμενοι στους
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, επισημαίνουμε ότι η αριθμητική μείωση τους ως κοινότητα και
η εν γένει κακοδαιμονία που τους
ταλανίζει, δεν προέρχεται από την
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από
την Τουρκική κατοχή και την
πολυετή απομόνωση που τους
επέβαλε ο «Αττίλας» και ο εποικι-

Πιστεύουμε πως ήλθε η ώρα, οι
Τουρκοκύπριοι και δή οι οργανωμένοι φορείς με αιχμή τα συνδικάτα, να προβληματισθούν βαθύτατα για τη στάση των ηγετών τους
και να αποφασίσουν τι σχέσεις
θέλουν να έχουν με τους Ελληνοκύπριους και την Κυπριακή Δημοκρατίας και σε τι κράτος θέλουν να
ζήσουν. Είναι η ώρα που θα πρέπει
οι Τουρκοκύπριοι να μετρήσουν
σωστά το πραγματικό τους συμφέρον και να πάρουν το μέλλον
τους στα ίδια τους τα χέρια. Η
εγγύηση και η ασφάλεια τους δεν
διασφαλίζονται μέσα από στρατιωτικά και επεμβατικά δικαιώματα αλλά μέσα από την κοινή συνύπαρξη σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό
κράτος.

Η επιδεινούμενη οικονομική
κατάσταση στα κατεχόμενα, ενδέχεται να προκαλέσει κλίμα εμφυλιοπολεμικό στα κατεχόμενα, με
επικίνδυνες προεκτάσεις στις
ελεύθερες περιοχές μέσω καλοθελητών που θέλουν να προκαλέσουν
κλίμα περαιτέρω αποδυνάμωσης
των σχέσεων Ελληνοκυπρίων/
Τουρκοκυπρίων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/2018
Ιλαρίωνος οσίου, Μονής
Δαλμάτων, των αγ. 5 Παρθένων.

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

ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018
Θεοδότου του εν Αγκύρα
Ταρασίου & Ιωάννου μαρτ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6/2018
Θεοδώρου στρατηλάτου,

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

Ακόμη, θα πρέπει να λάβουν πολύ
σοβαρά υπόψιν οι Τουρκοκύπριοι
πως η Κυπριακή Δημοκρατία τους
μεταχειρίζεται ως ισότιμους πολίτες
παραχωρώντας τους την
Κυπριακή Ταυτότητα με την οποία
μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν,
να εργάζονται και να διαμένουν σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή επικράτεια.
Επίσης τους παρέχει δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ενώ μόνιμα συντηρεί όλα τα θρησκευτικά μνημεία τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές,
δείχνοντας σεβασμό προς το θρήσκευμα και τον πολιτισμό τους.

Εορτολογιο

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)
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Καλλιόπης μαρτ., Θεοφάνους
εν Κ/πολει νεομάρτ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6/2018
Κυρίλλου αρχιεπ. Αλεξανδρείας,
των αγίων πέντε Κανονικών
Παρθένων, Θέκλας μάρτ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6/2018
Αλεξάνδρου και Αντωγίνης
μάρτ., Τιμοθέου επισκ. Πρού-

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,

σης, Αλεξίου επισκ. Βιθυνίας,
Θεοφάνους, Πανσέμνης
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6/2018
Βαρνάβα απ., ιδρυτού Εκκλ.
Κύπρου, Παναγίας Άξιον εστί
Βαρθολομαίου, Λουκά επ.
Κριμαίας
ΤΡΙΤΗ 12/6/2018
Ονουφρίου οσίου, Πέτρου του
εν Άθω οσίου, Αντωνίνης
μάρτ.,

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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Eπένδυση και όχι κόστος
η προαγωγή της συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας

Τ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ην τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία η ΣΕΚ τονίζει με κάθε αφορμή πως η προαγωγή συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας αποτελεί βασικό άξονα
ενός κοινωνικού κράτους που θέτει στις προτεραιότητες του τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες.
Την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία η ΣΕΚ επισημαίνει πως η βασικότερη νομοθεσία που προάγει τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, αυτή της γονικής άδειας,
βρίσκεται σε πλήρη αχρησία αφού
η λήψη της δεν προϋποθέτει,
έστω, μερικές απολαβές. Σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς
όπου η εργασία αποτελεί τη μόνη
Της Δέσποινας
βασική διέξοδο από τη φτώχεια
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
και την κοινωνική απομόνωση, η
Εργαζομένων
προώθηση πολιτικών που να
Γυναικών ΣΕΚ
διευκολύνουν τους εργαζόμενους
despina.isaia@sek.org.cy
στην καθημερινότητα τους θεω√ ΣΕΚ και Ευρωπαϊκά
ρείται περισσότεσυνδικάτα στηρίζουν
ρο από αναγκαία.
την πρόταση οδηγίας για
Στο πλαίσιο αυτό,
την παραχώρηση επαρκών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 26
απολαβών σε περίπτωση
χρήσης της γονικής άδειας Απριλίου 2017,
πρότεινε οδηγία
για την "υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
γεγονός που αποτελεί μια μείζονος σημασίας εξέλιξη για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης τα
οποία θα θελήσουν να στηρίξουν με πράξεις την
απασχόληση και να ενισχύσουν το κράτος πρόνοιας
τους. Οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή επί Βουλγαρικής
προεδρίας είναι απόλυτα καθοριστικές για την προώθηση της συγκεκριμένης οδηγίας η οποία ουσιαστικά επιθυμεί να καταστήσει την νομοθεσία εύχρηστη παραχωρώντας τουλάχιστον επαρκείς απολαβές. Η ΣΕΚ ενώνει τη φωνή της με τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα και τονίζει πως η ψήφιση της οδηγίας
αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο ουσιαστικό βήμα για
εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Πυλώνα τον οποίο προσυπέγραψε και η Κυπριακή
Δημοκρατία. Η ΣΕΚ ενώνει τη φωνή της με τα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα που υποστηρίζουν πως οι
Ευρωπαϊκές κοινωνίες θα πρέπει να μεταφράζουν
τις πολιτικές συμφιλίωσης ως επένδυση και όχι
ως οικονομική επιβάρυνση. Επένδυση γιατί σε
βάθος χρόνου οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες θα εξαργυρώνουν με πραγματικό όφελος τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων οι οποίοι θα παραμένουν απερίσπαστοι στην εργασία τους αυξάνοντας σημαντικά
την παραγωγικότητα τους και παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών που εργάζονται. Οι θετικές αλλαγές που θα
επιφέρει στην κοινωνία η συγκεκριμένη οδηγία θα
έχουν απτό αποτέλεσμα τόσο στην προσωπική ζωή
όσο και στην εργασία. Η Κύπρος μπήκε εκ νέου στη
σφαίρα της ανάπτυξης. Η βαθιά ύφεση αποτελεί
πλέον παρελθόν για αυτό οφείλουμε να επενδύουμε στους πολίτες που σε καιρούς δύσκολους
στήριξαν οικονομικά και ηθικά τη χώρα μέχρι
ότου αναδυθεί από το βυθό. Η αποδοχή της πρότασης οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα αποτελέσει μια
έμπρακτη απόδειξη της πολιτείας προς τον κάθε
Κύπριο πολίτη ο οποίος δίδει πραγματικό αγώνα για
να μπορέσει να ισορροπεί την εργασία και την οικογένεια. Η πρόοδος σε μια κοινωνία προϋποθέτει
αμφίδρομη στήριξη κράτους και
πολίτη. Ο πολίτης ήδη έχει στηρίξει το κράτος
του. Μήπως είναι
η σειρά της πολιτείας;

3

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΥΡΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Καταρχήν συμφωνία για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
και σταδιακό τερματισμό των μισθολογικών αποκοπών

Μ

ετά από εντατικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν
τις τελευταίες βδομάδες, ΠΕΟ και
ΣΕΚ κατέληξαν με την Κυβέρνηση
σε κατ’αρχήν συμφωνία η οποία
απορρέει από τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφη στις
4/01/2017 και της συμπληρωματικής συμφωνίας - πλαίσιο ημερομηνίας 20/10/2017 και αφορά
τις αποκοπές μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.
Η κατ’ αρχήν συμφωνία περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα τερματισμού όλων των αποκοπών μισθών
που επιβλήθηκαν και εξακολουθούν να ισχύουν με τις μνημονιακές Νομοθεσίες Ν.168(Ι)/2012 και
Ν.31(Ι)/2013. Το χρονοδιάγραμμα
αποκατάστασης των μισθών θα
αρχίσει την 1/07/2018 και θα ολοκληρωθεί την 1/01/2023.

√ Κοινή ανακοίνωση
συντεχνιών, ΟΗΟ-ΣΕΚ,
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ, ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ
και ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ

εισαγωγή Ταμείου Προνοίας για
νεοεισερχόμενους υπαλλήλους που
προσελήφθηκαν
μετά
την
1/10/2011 και για εργαζομένους
αορίστου χρόνου.

αφορούν
τους
Ημικρατικούς
Οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Σχολικές Εφορείες και
το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, μέχρι τις 31/07/2018.

Με βάση την καταρχήν συμφωνία,
θα πρέπει επίσης να ανανεωθούν
όλες οι συλλογικές συμβάσεις που

Επίσης, την ίδια περίοδο θα πρέπει μετά από εντατικές διαβουλεύσεις να επέλθει συμφωνία για την

Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις,
εκφράζουμε την ικανοποίηση μας
για το γεγονός ότι επετεύχθη η εν
λόγω συμφωνία στα καθορισμένα
χρονοδιαγράμματα που είχαν ως
κατάληξη την 31/5/2018.
Η καταρχήν συμφωνία αναμένεται
να υπογραφεί τις επόμενες μέρες.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Τ

ο αίτημα της ΣΕΚ για άρση της
διάκρισης στην παροχή ανεργιακού επιδόματος και αδείας
ασθένειας σε όσους συμπληρώνουν το 63ο έτος και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής.
Το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε
προηγουμένως το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μετά από πρόταση της ΣΕΚ και άλλων οργανώσεων. Η εισήγηση της ΣΕΚ είναι όπως
τροποποιηθεί η συγκεκριμένη
νομοθεσία έτσι που η μή παροχή
των πιο πάνω δικαιωμάτων να
περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος λαμβάνει

Η ΣΕΚ εισέφερε €500
στο Μέλαθρο
Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Η

οικονομική ενίσχυση του
Μελάθρου Αγωνιστών
ΕΟΚΑ ’55 - ’59 αποτελεί
προϋπόθεση για να συνεχίσει το Μέλαθρο να προσφέρει ψηλού επιπέδου ιατρικές
υπηρεσίες και να στηρίζει
τους αγωνιστές της ελευθερίας της πατρίδας μας.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων «Οδός Ελευθερίας» συνέβαλε στην οιοκονομική ενίσχυση του πολυσχιδούς ρόλου που επιτελεί
το Μέλαθρο με εισφορά
5.000 ευρώ. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Μελάθρου το
οποίο έχει καταξιωθεί στη
συνείδηση του Κυπριακού
Ελληνισμού.

σύνταξη γήρατος στο 63ο έτος. Η
ΣΕΚ υποστηρίζει ότι η υφιστάμενη
πρόνοια της νομοθεσίας αποτελεί
σοβαρή διάκριση σε βάρος όσων
εργαζομένων συμπληρώνουν το
63ο έτος της ηλικίας τους και δεν

√ Αφορά όσους συμπληρώνουν
το 63ο έτος και δεν λαμβάνουν
σύνταξη γήρατος
επιλέγουν να κάνουν χρήση του
δικαιώματος τους για παραχώρηση σύνταξης γήρατος και ζητά
όπως τροποποιηθεί άμεσα η
συγκεκριμένη νομοθεσία.
Για την ώρα, το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Μ

Ασφαλίσεων, ετοίμασε σχετική
πρόταση για να ικανοποιήσει το
αίτημα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων για παροχή άδειας
ασθενείας σε όσους συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους
και δεν επιλέγουν να κάνουν χρήση
του δικαιώματος τους για παραχώρηση σύνταξης γήρατος.
Για το αίτημα που αφορά την
παροχή ανεργιακού επιδόματος, η
κυβέρνηση δεν ετοίμασε οποιαδήποτε τροποποίηση αφού διατυπώνει επιφυλάξεις που εστιάζονται περισσότερο στη βιωσιμότητα του ταμείου λόγω του ψηλού
κόστους που πιθανόν να επιφέρει
η ικανοποίηση του συγκεκριμένου
αιτήματος.

Η απεργία των μεταλλωρύχων του 1948
και η παραπληροφόρηση του ΑΚΕΛ

ε ομιλία του σε εκδήλωση για
τα 70 χρόνια από τους αγώνες
των μεταλλωρύχων στο Μιτσερό, ο
γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού ανέφερε επί
λέξη τα εξής: «Τέσσερεις μήνες και
τέσσερις ημέρες οι μεταλλωρύχοι
αγωνίζονταν για τα αυτονόητα
καια πένανατι τους δεν είχαν
απλώς τη στυγνή εργοδοσία. Απέναντι τους είχαν την ηγεσία της
εκκλησίας και τη ΣΕΚ.» Ουδέν αναληθέστερον. Η αναφορά του κ.
Κυπριανού και παραπλανητική
είναι και διαστρεβλωτική της ιστορικής πραγματικότητας. Η αλήθεια
είναι ότι εκείνη την περίοδο που η
Κύπρος μαστιζόταν από την φτώχεια και την ανεργία, το ΑΚΕΛ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την
απεργία των μεταλλωρύχων για να
απολύονται τα μέλη της ΣΕΚ από τις
δουλειές τους ή να προσχωρούν
στην ΠΕΟ προκειμένου να διατηρή-

σουν την εργασία τους. Ο πόλεμος
του ΑΚΕΛ κατά της ΣΕΚ ήταν ανηλεής και εξοντωτικός. Η προσπάθεια
του όμως να αποκλείσει από τις
δουλειές τα μέλη της ΣΕΚ ή όσους
δεν εγγράφονταν στη δύναμη της
ΠΕΟ, έπεσε στο κενό. Τα μέλη της
ΣΕΚ δεν δειλίασαν μπροστά στις
απειλές και τους εκφοβισμούς του
ΑΚΕΛ. Τουναντίον, αγωνίσθηκαν με
σθένος ως ελεύθεροι άνθρωποι
μέσα από τις τάξεις των ελεύθερων
εργατικών συνδικάτων ενάντια στην
αυθαιρεσία της εργοδοσίας αλλά
και ενάντια στις δικτατορικές μεθοδεύσεις του ΑΚΕΛ που επιχείρησε να
φέρει καίρια οργανωτικά πλήγματα
στη ΣΕΚ, σε μια περίοδο όπου τα
πολιτικά μίση και πάθη κορυφώνοντο, με φόντο τον εμφύλιο στην
Ελλάδα.
Αυτά για την αποκατάσταση της
ιστορικής αλήθειας!
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Σήμα κινδύνου από τον ΠΟΥ:

Η παχυσαρκία σκοτώνει
Η παχυσαρκία παραμένει
η πέμπτη κυριότερη αιτία
θανάτου παγκοσμίως

Η

παχυσαρκία θεωρείται ένα
από τα πλέον δύσκολα προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου
αιώνα, παραδέχονται πλέον οι
επιστήμονες που βλέπουν χρόνο με
το χρόνο το πρόβλημα να οξύνεται.
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν
κάθε χρόνο στον πλανήτη, επειδή
είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο επιπολασμός
της παχυσαρκίας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχει τριπλασιαστεί
από τη δεκαετία του 1980. Σήμερα
το 30-70% των ενηλίκων στις
χώρες της ΕΕ είναι υπέρβαροι, ενώ
το 10-30% παρουσιάζουν παχυσαρκία. Μάλιστα, προβλέπεται ότι
μέχρι το 2030, πάνω από το 50%
του Ευρωπαϊκού πληθυσμού θα
πάσχει από παχυσαρκία, ενώ σε
ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι
πιθανό ακόμα και το 89% του πληθυσμού να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.

Το 2030 θα είναι υπέρβαροι
ή παχύσαρκοι 9 στους 10
πολίτες, σε κάποιες
χώρες της ΕΕ

προκαλεί μια σειρά από χρόνιες
νόσους, συμπεριλαμβανομένων
του διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων
καρκίνων. Η παχυσαρκία παραμένει η πέμπτη κυριότερη αιτία
θανάτου παγκοσμίως και ως γνωστό αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για το διαβήτη τύπου 2, για τα
καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς
και για διάφορες μορφές καρκίνου.

υγεία στην ΕΕ κάθε χρόνο, ξοδεύε-

Το 44% της επιβάρυνσης του διαβήτη, το 23% της επιβάρυνσης της
ισχαιμικής καρδιοπάθειας και
μεταξύ του 7% και του 41% ορισμένων επιβαρύνσεων καρκίνων αποδίδονται πλέον στο υπερβολικό
βάρος και την παχυσαρκία.

του τρόπου ζωής, τονίζοντας πως

με την παχυσαρκία. Σε αυτό προ-

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα είναι απογοητευτικά
και αποτελούν σήμα κινδύνου για
τις κοινωνίες, τα κράτη και τις
κυβερνήσεις τους. Είναι πλέον
αποδεδειγμένο πως η παχυσαρκία

• Τη θλιβερή πρωτιά της παχυσαρκίας
κατέχει η Τουρκία

στίθενται οι ευρύτερες οικονομικές
την ασθένεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον πρόωρο θάνατο.
Οι ειδικοί αναφέρθηκαν διεξοδικά
και στις λύσεις για την παχυσαρκία ξεκινώντας από την αλλαγή
για την καλύτερη αντιμετώπιση
της Νοσογόνου Παχυσαρκίας, οι μη
επεμβατικές μέθοδοι απώλειας
βάρους, όπως είναι η άσκηση, η
υγιεινή διατροφή και η φαρμακευτική αγωγή, είναι αναποτελεσμα-

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι και το 7% των εθνικών προϋπολογισμών για την

Η σοβαρή παχυσαρκία σύμφωνα
με νεότερα στοιχεία μειώνει τη
μέση αναμενόμενη διάρκεια ζωής
κατά μία δεκαετία. Άνθρωποι με
ΔΜΣ 30-34.9 kg/m2 ζουν, κατά
μέσο όρο, 2-4 χρόνια λιγότερο από
εκείνους με φυσιολογικό ΔΜΣ
(18.5-24.9 kg/m2), ενώ εκείνοι με
ΔΜΣ άνω του 40 ζουν, κατά μέσο
όρο, 10 χρόνια λιγότερο. Για να το
αντιληφθούμε καλύτερα, αυτό
είναι παρόμοιο με τον αντίκτυπο
του καπνίσματος, το οποίο, κατά
μέσο όρο, μειώνει την αναμενόμενη
διάρκεια ζωής κατά 10 χρόνια.

Πανευρωπαϊκή «πρωταθλήτρια»
στα υπέρβαρα άτομα η Κύπρος

ται για ασθένειες που συνδέονται

δαπάνες που προκαλούνται από

τικές σε βάθος χρόνου πιστοποιούν επιστημονικές μελέτες.

Συστηματική
σωματική άσκηση
και υγιεινή
διατροφή θεωρούνται οι κατεξοχήν
εχθροί της παχυσαρκίας

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η έκθεση επισημαίνει ότι στην παιδική παχυσαρκία παίζουν σημαντικό ρόλο οι διατροφικές συνήθειες. Τα παιδιά που τρώνε τακτικά πρωινό, που καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και αποφεύγουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα (κρέατα κ.α.), τα σνακ και τα αναψυκτικά με ζάχαρη, καθώς επίσης κάνουν σωματική άσκηση συστηματικά, έχουν μειωμένη πιθανότητα να βάλουν παραπανίσια κιλά.
Στην Κύπρο, το πρόβλημα της παχυσαρκίας έχει προσλάβει επιδημικές
πλέον διαστάσεις. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για χρόνιες και μεταβολικές παθήσεις προειδοποιεί ο Σύνδεσμος
Διαιτολόγων Κύπρου. Επισημαίνει πως «η παχυσαρκία είναι διαδεδομένη, λόγω κυρίως διατροφικών συνηθειών και χαμηλού επιπέδου
σωματικής άσκησης που επηρεάζει τα επίπεδα βιοχημικών παραμέτρων».

2,8 εκατομμύρια άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο
στον πλανήτη, επειδή είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

Η

Κύπρος κατέχει την θλιβερή πρωτιά σε ότι αφορά
τα υπέρβαρα άτομα. Τα υπέρβαρα αγόρια και
κορίτσια της Κύπρου αναδεικνύονται «πρωταθλητές»
Ευρώπης με 43%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 41% και στην τρίτη με μικρή διαφορά, η Ελλάδα
και η Ιταλία.
Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν την περίοδο 20152017, παρουσιάσθηκαν στο τελευταίο συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη μεταξύ
23-26 Μαΐου.
Το 42% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών στην
Ελλάδα είναι υπέρβαρα, ενώ παχύσαρκα είναι το 20%
των αγοριών και το 14% των κοριτσιών, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Πρωτοβουλίας Επιτήρησης
της
Παιδικής
Παχυσαρκίας
(COSI) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας
(ΠΟΥ).
Όσον αφορά τα
υπέρβαρα αγόρια,
η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη
θέση στην Ευρώπη, μαζί με την
Ιταλία και την
Ισπανία που έχουν επίσης ποσοστό 42%, ενώ στην
πρώτη θέση είναι η Κύπρος (43%).
Στα υπέρβαρα κορίτσια, η Ελλάδα βρίσκεται στην
τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, μαζί με την Ιταλία (επίσης
38%), ενώ στις δύο πρώτες θέσεις είναι η Κύπρος (43%)
και η Ισπανία (41%).
Παρά την υψηλή θέση της Ελλάδας, είναι θετικό ότι,
σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η παιδική παχυσαρκία στην
Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά τάση μείωσης. Η
Κύπρος βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης με
ποσοστό 21,80%, ενώ στην Ελλάδα το 1/4 του πληθυσμού είναι παχύσαρκοι καθώς το ποσοστό φτάνει το
24,90%. Το υψηλότερο ποσοστό παχύσαρκων στην
Ευρώπη κατέχει η Τουρκία με 32,10%, ενώ αντίθετα το
χαμηλότερο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με ποσοστό
17,90%.

Έντονη ανησυχία ΣΕΚ για την αύξηση στην τιμή των καυσίμων

Η

συνεχής άνοδος στις τιμές των
καυσίμων που παρατηρείται τις
τελευταίες μέρες προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό στη ΣΕΚ γιατί
θα προκληθούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών
αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας, αφού είναι γνωστό πως, τα
καύσιμα αποτελούν πρώτη - και σημαντική - ύλη παραγωγής.
Όπως είναι γνωστό, η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανήλθε τις τελευταίες μέρες στο €1.33 σεντ το λίτρο από
€1.22 που ήταν στις αρχές Απριλίου
και €1.27 στις αρχές Μαΐου, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν και οι τιμές
του πετρελαίου κίνησης.

Όλες αυτές οι αυξήσεις στο τέλος της
ημέρας θα μετακυλιστούν πάνω στις
τιμές των προϊόντων και θα κάνουν το
καλάθι της οικοκυράς πιο ακριβό.

• Αλυσιδωτές αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονομία

(συνδικαλιστικών, εργοδοτικών και
υπηρεσιακών φορέων), για να συζητηθεί σε βάθος το θέμα των τιμών των
καυσίμων, όπως επίσης και το θέμα
των ελέγχων ποιότητας και ποσότητας,
(σχέση τιμής / ποσότητας), που γίνονται στην αγορά.

στο εισόδημα των μισθωτών

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα εκ νέου
αυτή την έκκληση γιατί το θέμα είναι
εξαιρετικά επείγον.

Η ΣΕΚ από τις 16 Μαΐου 2018 εγγράφως, με σχετική επιστολή, ζήτησε από
το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να συγκαλέσει
σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων,

Σε μια ευρεία σύσκεψη, όπως είναι αυτή
που μπορεί να γίνει στα πλαίσια της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτών, θα δοθεί η ευκαιρία να ανταλλαγούν απόψεις και να ληφθούν αποφάσεις για τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος.

με σοβαρά πλήγματα

• Ώρα για ανταλλαγή
απόψεων επί αυτού
του σοβαρού θέματος
στη Συμβουλευτική Επιτροπή
Καταναλωτών
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Όπως προκύπτει από ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας

Η

κερδοφορία των επιχειρήσεων αυξήθηκε την εποχή
της οικονομικής κρίσης. Σ’
αυτή την αύξηση συνέβαλε,
κυρίως, η μείωση των μισθών,
που στις πλείστες περιπτώσεις έγινε κατά τρόπο βιαστικό
και αυθαίρετο και μακριά από
τις διαδικασίες του κοινωνικού
διαλόγου.
Το στοιχείο τούτο που είναι
γνωστό από το 2015 μέσα από
σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώθηκε

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

εκ νέου πρόσφατα μέσα και
από την αναθεώρηση των
Εθνικών Λογαριασμών που
έγινε από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τελικά η μείωση των μισθών αύξησε
την κερδοφορία των επιχειρήσεων
• Τα τελευταία χρόνια οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ
ακολουθούν συνεχή καθοδική πορεία, ενώ τα κέρδη των εταιρειών αυξάνονται
αυτό σημειώνουμε τα εξής:Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικές προβλέψεις της το 2015
για την Κύπρο διαπίστωνε
υψηλά περιθώρια κέρδους στις
κυπριακές επιχειρήσεις ως
αποτέλεσμα της μείωσης των
μισθών την τελευταία τριετία.
«Αυτή την κερδοφορία την
χρειάζονται οι επιχειρήσεις
γιατί η πιστωτική επέκταση
είναι αναιμική και δεν έχουν
άλλες πηγές χρηματοδότησης»
έγραφε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ορθότητα της διαπίστωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επιβεβαιώνεται και μέσα από
τις αναθεωρήσεις των Εθνικών
Λογαριασμών που γίνονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα

και από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.
Όπως λοιπόν προκύπτει από
την τελευταία αναθεώρηση, οι
απολαβές των μισθωτών ως
ποσοστό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), από
το 2011 έως και το 2017 ακολουθούν
συνεχή
πτωτική
πορεία, ενώ το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα των επι-

χειρήσεων, (δηλαδή τα κέρδη)
ακολούθησαν ανοδική πορεία.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Το 2011 οι απολαβές των
μισθωτών ως ποσοστό του
ΑΕΠ ήταν στο 48.1% και το
2017 μειώθηκαν στο 43.7%.
Η πορεία μείωσης ήταν κατά
έτος η εξής:-

48.1%
48%
45.8%
44.5%
44.3%
44.3%

2017

43.7%

Ιστορικά διαπιστώνεται πως,
ανάλογα μεγάλη μείωση των
απολαβών των μισθωτών και
αύξηση των κερδών είχαμε την
περίοδο 1997-2001. Συγκεκριμένα οι απολαβές το 1997 ήταν
στο 41.8% του ΑΕΠ και μειώθηκαν το 2001 στο 39.3%, ενώ την
ίδια περίοδο τα κέρδη των
εταιρειών αυξήθηκαν από το
24.4% στο 28.7%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα πιο πάνω αριθμητικά στοιχεία αβίαστα
εξάγονται τα πιο κάτω χρήσιμα συμπεράσματα:-

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Το μεγάλο φορτίο της κρίσης το επωμίστηκαν
οι μισθωτοί πολίτες. Χωρίς επαρκή κοινωνικό
διάλογο και διαβούλευση τους μείωσαν τους
μισθούς, τους παγοποίησαν την ΑΤΑ και τους
υποχρέωσαν να καταβάλουν εισφορά στο κράτος. Είτε εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα είτε
στο δημόσιο και ημιδημόσιο.

Και ενώ οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησαν καθοδική πορεία, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα
των επιχειρήσεων αυξήθηκε από το 18.6% του ΑΕΠ το 2011 στο
21.2% το 2017.
Η κερδοφορία των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησε την πιο κάτω ανοδική πορεία:-

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά κανένας πως εκείνη
την περίοδο (2011-2012) κουτσούρεψαν τη φοιτητική χορηγία, το επίδομα τέκνου, κατάργησαν
το επίδομα μάνας και αύξησαν το ΦΠΑ από το
15% στο 19%. Φόροι επιβλήθηκαν και στα
καπνικά προϊόντα και στα καύσιμα.

2011

18.6%

2012

18.4%

Όλα αυτά, όπως επίσης και άλλες φορολογίες
που επιβλήθηκαν μεσούσης της κρίσης έπληξαν
την κοινωνία των μισθωτών πολιτών.

2013

20.3%

2014

20.1%

2015

20.5%

2016

21%

2017

21.2%

Πιο αναλυτικά για το θέμα

2011
2012
2013
2014
2015
2016

• Στην Κύπρο οι πολλοί που είναι οι μισθωτοί
και ανέρχονται σε ποσοστά πέραν του 76% του
Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, παίρνουν τα
λίγα. Ουδέποτε τα τελευταία πολλά χρόνια,
(από το 1995 έως και σήμερα) οι απολαβές των

μισθωτών δεν ξεπέρασαν ως ποσοστό το 50%
του ΑΕΠ, όπως υποστηρίζουν κατά καιρούς
εκπρόσωποι του εργοδοτικού κόσμου ή φορείς
του πολιτικού συστήματος.
• Η μείωση των μισθών δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα ούτε της εθνικής οικονομίας ούτε
των επιχειρήσεων. Ήδη για ακόμα μια φορά
διαπιστώνεται από πρόσφατη μελέτη του
Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) πως, η
παραγωγικότητα ακολουθεί φθίνουσα πορεία.
Απλά η μείωση των μισθών αύξησε την κερδοφορία των κυπριακών επιχειρήσεων.
Με απλά λόγια οι μισθωτοί πολίτες τα τελευταία χρόνια μέσα από τις θυσίες τους, μισθολογικές και άλλες, στήριξαν και υποστήριξαν τις
κυπριακές επιχειρήσεις και συνέβαλαν στην
απαιτούμενη ρευστότητα τους, όπως αποφάνθηκε από το 2015 και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ασφαλές συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται
ξανά μέσα και από την πρόσφατη αναθεώρηση
των Εθνικών Λογαριασμών της Στατιστικής
Υπηρεσίας.

Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων για το 2018 σε ορεινά θέρετρα

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
πληροφορούν το κοινό ότι το Σχέδιο
Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων θα λειτουργήσει για την περίοδο
από 8/07/2018 μέχρι 21/09/2018.
Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών
θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας,
συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους, τα
οποία θα προσφέρουν διαμονή και
πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του
Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια
ανάπαυσής τους.
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα
αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και
να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες
για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
στη
διεύθυνση
www.mlsi.gov.cy/sid(link is external).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν
από τις 29/5/2018 μέχρι 15/6/2018.
Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδο-

√ Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Ιουνίου
τούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο
Αδειών για το έτος άδειας 2013 νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της
οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα
€270,00 την εβδομάδα ή τα €1.170 το
μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά
κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας θα
λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες
αποδοχές και των δύο συζύγων για το
2013.
Προτεραιότητα θα δίνεται στους εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο κατά
κεφαλή εισόδημα και σε όσους συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοι
τους τα τελευταία δύο χρόνια.

ανάλογα με το κατά κεφαλή εισόδημα
της οικογένειας, ως ακολούθως: (πίνακας πιο κάτω).
Σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
πραγματικά έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για
περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή
(πέντε διανυκτερεύσεις).

συμμετέχουν στο Σχέδιο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Επιτροπή από εκπροσώπους του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του
Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδόμων
Κύπρου, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, των Συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των
ξενοδοχείων αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους δικαιούχους
του Σχεδίου.

Οι προκρατήσεις θέσεων για τους
δικαιούχους στα ξενοδοχεία θα γίνονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει

Η επιλογή των ξενοδοχείων που θα

Κατά κεφαλή εισόδημα
της οικογένειας
την εβδομάδα το μήνα

Ποσοστό
επιχορήγησης(%)

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
κατά άτομο την ημέρα
€

Μέχρι 220,00 Μέχρι 953,33

100

45,00

220,01 – 270,00 953,34 – 1.170,00

90

40,50
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Αχίλλειος πτέρνα η παρατεταμένη χαμηλή παραγωγικότητα

Η

Κύπρος δεν δικαιούται να
επαίρεται για τα επίπεδα
της οικονομικής της ανταγωνιστικότητας. Σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να συγκριθεί
ευνοικά με τις πλείστες χώρες
στην Ευρωπαική Ένωση.
Είναι γενικά παραδεκτό πως η
παραγωγικότητα
στην
Κυπριακή οικονομία είναι
χαμηλή με αποτέλεσμα να διαβρώνεται η ανταγωνιστικότητα της.
Η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει για μια
άλλη φορά τους διαχρονικούς
προβληματισμούς της ΣΕΚ η
οποία εδώ και αρκετά χρόνια
θέτει επί τάπητος το θέμα της
χαμηλής παραγωγικότητας.
Δυστυχώς, τόσο οι Εργοδότες,
όσο και οι εκάστοτε Κυβερνήσεις, επιδεικνύουν πρωτοφανή
αδιαφορία αφήνοντας το πρόβλημα να διαιωνίζεται με επιζήμιες επιπτώσεις για τον
τόπο.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι σε
τούτη την χρονική συγκυρία
που η Κυπριακή οικονομία
πήρε τα πάνω της μετά από
επτά χρόνια φαγούρας, ήλθε η
ώρα να βάλουμε τον δάκτυλο
επί τον τύπο των ίλων, προωθώντας αποτελεσματικά μέτρα
για αύξηση της παραγωγικότητας τόσο στον δημόσιο, όσο
και τον ιδιωτικό τομέα.
Για τον δημόσιο τομέα επείγει η
ριζική μεταρρύθμιση στην κρατική μηχανή προκειμένου να
λειτουργεί εύρυθμα και πιο
παραγωγικά
αυξάνοντας
σημαντικά τον δείκτη παραγωγικότητας.
Για τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην
ένταση κεφαλαίου αντί στην
ένταση εργασίας. Δηλαδή,
απαιτείται ο εκσυγχρονισμός
του τεχνολογικού εξοπλισμού
των επιχειρηματικών μονάδων
αλλά και η δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας,
υιοθετώντας τα υπάρχοντα
πρότυπα ασφάλειας και υγείας. Ταυτόχρονα, οφείλουν να
αντιληφθούν οι εργοδότες ότι η
Κυπριακή οικονομία δεν μπορεί
εσαεί να στηρίζεται στην εκμετάλλευση του φθηνού εργατικού δυναμκού. Οι σύγχρονες

Η ΣΕΚ επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα
Παραγωγικότητα / Ανταγωνιστικότητα
• Μη ανταγωνιστική η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονομίας
• Συνεχίζεται η κατρακύλα του δείκτη παραγωγικότητας
επιχειρήσεις στο νέο οξύ ανταγωνιστικό τοπίο για να επιβιώσουν χρειάζεται να επενδύσουν στην κατάρτιση και
εκπαίδευση του αθρώπινου
δυναμικού, κτίζοντας κουλτούρα παραγωγικότητας. Από την
πλευρά του, το κράτος έχει
υποχρέωση να επενδύσει στο
καίριο κεφάλαιο της έρευνας
και της καινοτομίας δίδοντας
κίνητρα στις επιχειρήσεις για
αύξηση της παραγωγικότητας
τους μέσω έξυπνων πρακτι-

γο, διαμήνυσε μετά τη συνεδρία
ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Αδρέας Φ. Μάτσας. Οφείλουμε
να αντικρύσουμε το θέμα με τη
δέουσα σοβαρότητα προσδίδοντας ώθηση στην οικονομία.
Προς την κατεύθυνση αυτή,
σημείωσε, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση μέτρων και η
προώθηση στοχευμένων πολιτικών για αύξηση της παραγωγικότητας ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην
αντιμετώπιση του προβλήμα-

• Η παραγωγικότητα διαδραματίζει
σημαίνοντα ρόλο επειδή έχει
διαπιστωθεί ότι αποτελεί τον βασικό
παράγοντα που οδηγεί στην ανάπτυξη και την αύξηση των επιπέδων
εισοδημάτων, τα οποία με τη σειρά
τους είναι στενά συνδεδεμένα
με την ανθρώπινη ευημερία
κών. Η ΣΕΚ εδώ και αρκετά
χρόνια θέτει επί τάπητος το
θέμα της χαμηλής παραγωγικότητας χωρίς όμως ανταπόκριση από τους κοινωνικούς
εταίρους. Τώρα που η κατρακύλα της Κυπριακής παραγωγικότητας κτυπά κόκκινο, η ΣΕΚ
θεωρεί ότι προβάλλει επιτα-

√ Βελτιώθηκε η αποδοτικότητα της οικονομικής
θέσης της Κύπρου
κτική η ανάγκη επίλυσης του
προβλήματος, η διαιώνιση του
οποίου αποβαίνει πολλαπλώς
επιζήμια για τον τόπο. Το
θέμα εξετάσθηκε διεξοδικά σε
συνεδρία του επαγγελματικου
γραφείου της ΣΕΚ την περασμένη εβδομάδα.
Στην παρούσα συγκυρία που η
ανάπτυξη κινείται σε ανοδική
πορεία μετά από επτά χρόνια
βαθιάς ύφεσης, θεωρούμεν
αναγκαία τη συζήτηση του
θέματος στον κοινωνικό διάλο-

τος της διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής
οικονομίας.

ποίησης των επιχειρήσεων σε
χώρες και περιφέρειες, για την
εξαγωγή της απόφασής τους
που αφορά στην επιλογή
τοποθεσίας χωροθέτησης των
διεθνών τους δραστηριοτήτων.

τους: ο βαθμός στον οποίο οι
κυβερνητικές πολιτικές συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα.

3.

Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, που αναφέρεται
στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: ο βαθμός στον
οποίο το εγχώριο περιβάλλον
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να
λειτουργούν με καινοτόμο, κερδοφόρο και υπεύθυνο τρόπο.

4.

Υποδομές, που αναφέρονται στο βαθμό στον οποίο οι
βασικοί, τεχνολογικοί, επιστη-

Ορισμός: Παραγωγικότητα Εργασίας
Ο πιο πλατιά διαδεδομένος δείκτης παραγωγικότητας είναι η
Παραγωγικότητα Εργασίας που εκφράζει το αποτέλεσμα ενός
συστήματος σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός ατόμων ή ώρες εργασίας). Ο δείκτης αυτός δεν εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού, ούτε μπορεί το επίπεδο της
παραγωγικότητας εργασίας να θεωρηθεί ψηλό ή
χαμηλό εξ υπαιτιότητας και μόνο των εργαζομένων.
Η παραγωγικότητα ενός συστήματος επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες. Ως εκ τούτου η Παραγωγικότητα Εργασίας αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδραση
πολλών παραγόντων και όχι μόνο της προσπάθειας
του ανθρώπινου δυναμικού. Ο δείκτης της παραγωγικότητας εργασίας είναι πολύ χρήσιμος ιδιαίτερα για
συγκρίσεις μεταξύ χωρών, επειδή τα στοιχεία που τον
αποτελούν είναι εύκολα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο.
Η Eurostat η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρουσιάζει ετήσια στοιχεία για την παραγωγικότητα Εργασίας (τόσο ως ΑΕΠ ανα απασχολούμενο όσο και
ως ΑΕΠ ανα ώρα εργασίας) για όλες τις χώρες μέλη και τις υπό
ένταξη χώρες.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας
που
δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, η
ανταγωνιστική
θέση
της
Κύπρου υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις κατά το 2018 και
κατατάσσεται στην 41η θέση
μεταξύ 63 χωρών από την 37η
την οποία κατείχε κατά την
περσινή χρονιά 2017.
Σημειώνεται ότι, η Παγκόσμια
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το
πλέον αξιόπιστο εργαλείο διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο
της συνολικής αξιολόγησης
του περιβάλλοντος δραστηριο-

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Για την εξαγωγή της συνολικής
θέσης μιας χώρας στη διεθνή
κατάταξη ανταγωνιστικότητας
λαμβάνονται υπόψη τέσσερις
μεγάλες ομάδες παραγόντων /
κριτηρίων:

1.

Οικονομική Αποδοτικότητα, που αναφέρεται στην επίδοση της οικονομίας: μακροοικονομική αξιολόγηση της
εγχώριας οικονομίας και τάσεων στην απασχόληση και στις
τιμές.

2.

Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα, που αναφέρεται
στην αποδοτικότητα του κρά-

ΘΕΤΙΚΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αντίθετα, στην κατηγορία της Οικονομικής Αποδοτικότητας
(αποδοτικότητα της οικονομίας) η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε και κατατάσσεται 22η από τις 63 χώρες, σε σύγκριση με
την 28η θέση που κατέλαβε το 2017.
Όπως επισημαίνεται από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο παράγοντας του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, τα ποσοστά εισφορών σε κοινωνικές
ασφαλίσεις και η άνοδος των ανθρωποκτονιών είναι ανάμεσα στα κριτήρια που κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση
συγκριτικά με πέρσι. Κριτήρια όπως το ΑΕΠ (συνολικό και
κατά κεφαλήν), οι επενδύσεις και το δημοσιονομικό ισοζύγιο
σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2017, συμβάλλοντας θετικά στην κατάταξη της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι, με βάση την Έρευνα Γνώμης, τα κυριότερα
χαρακτηριστικά που κάνουν ελκυστική την κυπριακή οικονομία είναι το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το ψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και
το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

μονικοί και ανθρώπινοι πόροι
της χώρας καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Η αξιολόγηση και κατάταξη
των οικονομιών των χωρών
στηρίζεται σε 340 δείκτες/κριτήρια που διαμορφώνονται
στη βάση επίσημων στατιστικών στοιχείων καθώς και στοιχείων από μια έρευνα γνώμης
μεταξύ ανώτερων στελεχών
επιχειρήσεων στην κάθε χώρα.

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ
Η επιδείνωση της κατάταξης
της Κύπρου με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην
τριπλή επιδείνωση των πιο
κάτω κατηγοριών/δεικτών:
α) της Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (αποδοτικότητας του κράτους) που καταλαμβάνει την 28η θέση σε
σύγκριση με την 22η που κατέλαβε το 2017.
β) της Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας (αποδοτικότητας των επιχειρήσεων) που
καταλαμβάνει την 53η θέση σε
σύγκριση με την 50η που κατέλαβε το 2017 και
γ) των Υποδομών (αποδοτικότητας των υποδομών), που
καταλαμβάνει την 41η θέση σε
σύγκριση με την 40η θέση που
κατέλαβε το 2017.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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Η

οικονομική κρίση αποτέλεσε μια σκληρή πραγματικότητα για την Κυπριακή κοινωνία, τους εργαζόμενους και
τις πλείστες επιχειρήσεις.
Συνειδητά το συνδικαλιστικό
κίνημα, μέσα από τη σύνεση
και συναίνεση που επέδειξε,
δημιούργησε τις προϋποθέσεις
για άμεση διαχείριση της κρίσης, συμβάλλοντας στην προώθηση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, της στήριξης
θέσεων εργασίας, όπως και
του θεσμού των συλλογικών
συμβάσεων μέσα από συμφωνημένες και ελεγχόμενες παγοποιήσεις ή μειώσεις μισθών
και παρεμφερών ωφελημάτων,
με ορίζοντα επαναφοράς την
ανάκαμψη της Κυπριακής
οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε
εμφαντικά από τη ΣΕΚ πως,
«συνειδητά έχουμε επιλέξει να
αποτελούμε μέρος της λύσης
και όχι του προβλήματος». Η
στάση αυτή, επαινέθηκε από
το
σύνολο του πολιτικού
κόσμου και σε ανώτατο επίπεδο από τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Αυτή ακριβώς τη συνέπεια,
διατηρεί το συνδικαλιστικό
κίνημα και την επόμενη ημέρα
της κρίσης. Με σύνεση και
σοβαρότητα, μακριά από
υπερφίαλες και ατεκμηρίωτες
διακηρύξεις και ανέφικτες
διεκδικήσεις. Αξιοποιώντας το
ίδιο ακριβώς θεσμικό πλαίσιο
που αποτελεί την ειδοποιό
διαφορά σε σχέση με άλλα
κράτη της Ε.Ε που αντιμετώπισαν ανάλογα οικονομικά προβλήματα - την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο, όπως και τη διμερή
συνεργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες για
διαχείριση των εργασιακών
σχέσεων σε κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο.
Η συνδικαλιστική θέση και
στάση διαπραγμάτευσης την
τελευταία περίπου τριετία
είναι σαφής και έχει επιφέρει
θετικά αποτελέσματα για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, αναδεικνύοντας και το
ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πλήρης επαναφορά

μισθολογικών και παρεμφερών
ωφελημάτων, με ιδιαίτερη
έμφαση στα ταμεία προνοίας,
στόχος που έχει επιτευχθεί σε
σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα όπου
υπάρχει οργανωμένη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και
συλλογική σύμβαση σε ισχύ.
Επιπρόσθετα διεκδικούνται
μισθολογικές αυξήσεις, εκεί
όπου η οικονομική πορεία των
επιχειρήσεων το δικαιολογεί,
στόχος που επιτυγχάνεται σε
αρκετά μεγάλο βαθμό.
Η τεκμηριωμένη διεκδίκηση του
εφικτού, του ηθικού, του πρέποντος, του δίκαιου και του
ωφέλιμου, μπορεί να λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της
ίδιας της πολιτείας, του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Μέσα από την ίδια φιλοσοφία
και ανάγκη επαναρύθμισης της
αγοράς εργασίας και των
εργασιακών σχέσεων, έχει
επέλθει η συμφωνία που
αφορά τους εργαζόμενους
στους ημικρατικούς οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις σχολικές εφορείες
και στο ωρομίσθιο κυβερνητικό
προσωπικό.
Μια συμφωνία που αποκαθιστά πλήρως τους μισθούς σε
περίοδο 4.5 χρόνων από την
1/7/2018, με ιδιαίτερη προτεραιότητα στους χαμηλόμισθους (μέχρι €1.000), λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική
πορεία της οικονομίας και
χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι ανατροπής της δημοσιονομικής σταθερότητας. Την
ίδια στιγμή, θα πρέπει να
ξεκαθαριστεί πως, δεν θα χρειαστεί να προκύψει συμπληρωματικός προϋπολογισμός για
την κάλυψη της δαπάνης, ενώ
το συνολικό ύψος των μισθών
εμπεριέχεται στο Στρατηγικό
Πλάνο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 το οποίο έχει

ήδη εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί πως, η συμφωνία αυτή έχει προκύψει ως
απότοκο της αρχικής συμφωνίας πλαισίου του Ιανουαρίου
2017 και της συμπληρωματικής συμφωνίας του Οκτωβρίου
2017 στην οποία είχε τεθεί και
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης της διαβούλεσης
στις 31 Μαϊου 2018. Ανάλογη
και ξεκάθαρη ήταν και η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών μετά από συνάντηση με
την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΣΕΚ στις 4 Μαϊου 2018.

να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί «κεραυνό εν αιθρία»,
αλλά τουναντίον αποτυπώνει
τα θετικά αποτελέσματα που
μπορούν να προκύψουν μέσα
από τη συνεργασία της συνδικαλιστικής και της εργοδοτικής
πλευράς και τον δομημένο και
ειλικρινή διάλογο, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τη συνέπεια
που θα πρέπει να υπάρχει
ανάμεσα στα συμβαλλόμενα
μέρη για σεβασμό και εφαρμογή των συμφωνηθέντων, με
σαφείς παραπομπές και μηνύματα προς τον εργοδοτικό
κόσμο του ιδιωτικού τομέα.

Ως εκ τούτου, η συμφωνία δεν
είναι ούτε μυστική, ούτε μπορεί

Επιπρόσθετα, στη συμφωνία
προβλέπεται η συζήτηση των

Του Αντρέα Φ. Μάτσα
γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Η τεκμηριωμένη διεκδίκηση του εφικτού, του ηθικού, του πρέποντος, του
δίκαιου και του ωφέλιμου,
μπορεί να λειτουργεί
προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της ίδιας της πολιτείας, του
κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας.
Η ΣΕΚ συνεχίζει να συνδικαλίζεται, να πολιτεύεται και
να διεκδικεί στη βάση αυτών των στοιχείων, μακριά από
στείρες αρνήσεις και αχρείαστες αντιπαραθέσεις.

ειδικών θεμάτων εσωτερικά
στον κάθε Οργανισμό και αναμένεται σύντομα η κατάληξη
που αφορά την εισαγωγή του
ταμείου προνοίας για τους
νεοεισερχόμενους υπαλλήλους
που έχουν προσληφθεί μετά
την 1/10/2011, όπως και για
τους εργαζόμενους αορίστου
χρόνου. Παράλληλα, θα πρέπει
να προωθηθεί η διαδικασία για
ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων των συγκεκριμένων
κλάδων.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται
η υπογραφή της συμφωνίας
από τον Υπουργό Οικονομικών
και τους Γενικούς Γραμματείς
της ΣΕΚ και της ΠΕΟ, έτσι ώστε
να προωθηθεί το απαιτούμενο
νομοσχέδιο για αποκατάσταση
των μισθών προς τη Βουλή για
ψήφιση. Οι εξελίξεις των
τελευταίων ειδικά χρόνων,
έχουν καταδείξει για ακόμα μία
φορά πως, ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι
σημαντικός και απαραίτητος
για τη διατήρηση κοινωνικών,
οικονομικών και εργασιακών
ισορροπιών.
Η τεκμηριωμένη διεκδίκηση του
εφικτού, του ηθικού, του πρέποντος, του δίκαιου και του
ωφέλιμου, μπορεί να λειτουργεί προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της
ίδιας της πολιτείας, του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Η ΣΕΚ συνεχίζει να συνδικαλίζεται, να πολιτεύεται και να διεκδικεί στη βάση αυτών των στοιχείων, μακριά από στείρες αρνήσεις και αχρείαστες αντιπαραθέσεις. Υπενθυμίζοντας πως, μέσα από
αυτή τη στόχευση έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, πέρα από τα εξειδικευμένα στους
χώρους εργασίας και μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, όπως είναι η ψήφιση των δύο νομοσχεδίων που αφορούν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, η διατήρηση του θεσμού της Α.Τ.Α και η προοπτική
πλήρους επαναφοράς της, η προώθηση της νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία, η προστασία
και η λήψη απόφασης για την προστασία των ταμείων προνοίας, όπως επίσης και η υιοθέτηση
εισηγήσεων της ΣΕΚ για μείωση της ανεργίας στη βάση της προώθησης πολιτικών με ενεργητικούς
σκοπούς, όπως και η πρόσφατη υιοθέτηση από την Κυβέρνηση της εισήγησης για έναρξη στοχευμένου διαλόγου για φορολογική μεταρρύθμιση στη βάση της πράσινης φορολογίας για αποφόρτιση της επιβάρυνσης της εργασίας.
Αναντίλεκτα, η ανάκαμψη της οικονομίας και η δημιουργία σταθερότητας και προοπτικής, προϋποθέτουν ισόρροπη προσέγγιση και προς αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος των συνδικαλιστικών
οργανώσεων μπορεί, πρέπει και θα συνεχίσει να είναι ευδιάκριτος και ουσιαστικός.

Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με το Ταμείο Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Τ

ο ταμείο ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
διοργανώνει από τις 25/10 έως τις
28/10/18 ταξίδι στη Θεσσαλονίκη
(νύμφη του Θερμαϊκού).

Οργανωτικούς γραμματείς της Ομοσπονδίας, φωτοτυπία ταυτότητας ή
διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο ως προκαταβολή.

νακα 24633633, Πάφος 26811639,
Λεμεσός 25861000, Αμμόχωστος
23821432.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων η 15η Ιουνίου 2018. Θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό
μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Σε
αντίθετη περίπτωση θα χάσουν το
δικαίωμα τους.

• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας

Το ταμείο ευημερίας της Ομοσπονδίας
επιχορηγεί €100 για κάθε μέλος του
ταμείου. Τα υπόλοιπα άτομα θα πληρώσουν κανονικά το κόστος του ταξιδιού.
Για την κράτηση των θέσεων τα άτομα
που θα ταξιδεύσουν θα πρέπει να
παραδώσουν μαζί με την αίτηση στους

Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 15
Ιουνίου 2018 δυστυχώς η προκαταβολή δεν θα μπορεί να επιστραφεί.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και
αιτήσεις επικοινωνήστε με τους οργανωτικούς γραμματείς της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
στα τηλ. Λευκωσία 22849849, Λάρ-

• Το Τ.Ε. επιχορηγεί €100
για κάθε μέλος
• Σε περίπτωση ακύρωσης
μετά τις 15 Ιουνίου
η προκαταβολή δεν
θα επιστρέφεται
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Μείωση 24% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030
Κ

ατά 24% θα πρέπει να μειώσει η
Κύπρος τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου μέχρι το 2030 σε σχέση με
τα επίπεδα του 2005, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Κανονισμού που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
το Κοινοβούλιο στις 14 Μαΐου και ο
οποίος προβλέπει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα
κράτη μέλη σε τομείς που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της
ΕΕ για την περίοδο 2021 - 2030.
Σκοπός του Κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πράξη ο στόχος
της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου κατά 30% το 2030 σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 στους
τομείς επιμερισμού των προσπαθειών,

συνεισφέροντας έτσι στη συνολική
δέσμευση του 40% μείωση μέχρι το 2030
σε σχέση με το 1990 που ανέλαβε με τη
Συμφωνία των Παρισίων.
Οι τομείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, τα
κτήρια, η γεωργία (εκπομπές εκτός
CO2), η διαχείριση αποβλήτων και οι
μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών και των διεθνών μεταφορών).
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος,
εκτιμάται ότι για την επίτευξη του νέου
αυτού στόχου μείωσης των εκπομπών
κατά 24% από πλευράς της Κύπρου, θα
απαιτηθούν αλλαγές κυρίως στον τομέα
της ενέργειας με κατάλληλη διείσδυση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
καθαρότερων καυσίμων (π.χ. φυσικού
αερίου) και προώθηση κατάλληλων
πολιτικών και μέτρων για περαιτέρω

εξοικονόμηση ενέργειας.
Παράλληλα, χρειάζεται να επανεξεταστούν
κατάλληλα και οι σχετικές πολιτικές και
μέτρα
από
τους
άλλους τομείς, όπως
μεταφορές, γεωργία,
βιομηχανία, χρήσεις
γης και διαχείριση
αποβλήτων.
Η Κύπρος, παρά τον
ψηλό στόχο που ανέλαβε, εκτιμάται, όπως αναφέρει το
Τμήμα Περιβάλλοντος, ότι με την
κατάρτιση και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων προς επίτευξή του, θα ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγά-

λο βαθμό από την εισαγωγή ορυκτών
καυσίμων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της, θα δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας και θα μεταβεί σε μία
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Παράλληλα, μέσα από το νέο πακέτο
κλίμα και ενέργεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία,
τα οποία θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών και
μέτρων.

Καύσιμα και ρεύμα
ακριβαίνουν κατά
12% τον Ιούνιο

Α

λυσιδωτές είναι πλέον οι επιπτώσεις στην οικονομία από την
συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των
καυσίμων. Η τιμή του ηλεκτρικου ρεύματος μεσούντος του καλοκαιριού
εκτοξεύεται στα ύψη επηρεάζοντας το
σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Οι μισθωτοί και γενικότερα οι
καταναλωτές ανησυχούν βλέποντας
το πορτοφόλι τους να αδειάζει καθώς
η χρήση του αυτοκινήτου ως επαγγελματικού εργαλείου είναι υπεραπαραίτητη.
Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης του
προβλήματος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιτροπή Εμπορίου κάλεσε τον
υπουργό Οικονομικών να προσέλθει

√ Το θέμα θα συζητηθεί

κατεπειγόντως στη Βουλή

σε επείγουσα συνεδρία στην οποία
θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της
φορολογίας των καυσίμων που
αφορά περίπου το 50% της τελικής
τους τιμής. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, από την τελική τιμή
των €1,325 ανά λίτρο στην αμόλυβδη
βενζίνη το €0,624 είναι φόροι, ενώ
στην περίπτωση του πετρελαίου
κίνησης από το €1,185 οι φόροι αφορούν το €0,535.
Σημειώνεται ότι η κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο ξεπερνά ετησίως
το ένα εκατομμύριο τόνους, ως εκ
τούτου, σε περίπτωση αναδιαμόρφωσης της φορολογίας, το ζήτημα που
προκύπτει είναι οι απώλειες εσόδων
για το κράτος. Το τι μέλλει γενέσθαι
αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο κοινοβούλιο, στην παρουσία του υπουργού
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, σε μια
από τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής πριν από το κλείσιμο ενόψει
των θερινών διακοπών.
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Κ

ανείς δεν αξίζει λιγότερο,
όλοι επωφελούνται ήταν το
κύριο σύνθημα του μεγάλου
Ευρωπαϊκού ταξιδιού του λεωφορείου του ΕΜΙΝ.
Το EMIN bus, το λεωφορείο του
"European Minimum Income
Journey" έκανε τριήμερη στάση
στη Κύπρο από τις 29 Μαΐου
μέχρι 31 Μάιου συμβάλλοντας
στη Πανευρωπαϊκή εκστρατεία
ενημέρωσης για το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) European Minimum Income
(ΕΜΙΝ).

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Το Ευρωπαϊκό ταξίδι του Ελάχιστου Εισοδήματος

Κανείς δεν αξίζει λιγότερο,
όλοι επωφελούνται

Της Δέσποινας Ησαϊα

Ανδρέας Μάτσας γ.γ. ΣΕΚ

«

Η ΣΕΚ στηρίζει
το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα που αποτελεί
βασικό άξονα στοχευμένης
κοινωνικής πολιτικής

Το πρόγραμμα ΕΜΙΝ2 υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Καταπολέμησης της Φτώχειας
(European Antipoverty Network
- EAPN), εκπρόσωποι του
οποίου έχουν ξεκινήσει αυτό το
ταξίδι για να προωθήσουν
Συστήματα Ελάχιστου Εισοδήματος στην Ευρώπη, επαρκή
ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλα τα άτομα
που τη χρειάζονται για όσο
χρόνο τη χρειάζονται και να
προάγουν την ενδυνάμωση των
ατόμων και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος και του ταξιδιού, συλλέγονται υπογραφές για ένα ψήφισμα προς τους αρχηγούς
κυβερνήσεων, υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, το
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι
και την Επίτροπο της ΕΕ, αρμόδια για την Απασχόληση τις
Κοινωνικές Υποθέσεις και την
Κινητικότητα του Εργατικού
Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν.
Η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών
και Εθνικών Δικτύων ΕΜΙΝ, η
ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των δημόσιων φορέων
και της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης σκοπός του
προγράμματος και η επίτευξη
συναίνεσης ως προς τη σταδιακή εφαρμογή επαρκούς και
προσιτού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λήγει τον Απρίλιο
του 2019.

ΕΜΙΝ2 – EUROPEAN
MINIMUM INCOME
NETWORK
Το Πρόγραμμα εστιάζει στη
λειτουργία ενός άτυπου Δικτύου οργανώσεων και φορέων

Νίκος Σατσιάς Εθνικός
συντονιστής ΕΜΙΝ

»

Μέλη του ΕΜΙΝ επισκέφθηκαν
μεταξύ άλλων το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και τον γγ της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα ο οποίος
είναι και Εθνικός πρεσβευτής
του ΕΜΙΝ στην Κύπρο.
Το ταξίδι ξεκίνησε από τις
Βρυξέλλες στις 24 Απρίλιου και
θα ταξιδέψει σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες σε διάστημα περίπου δύο μηνών.
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«Ο

κάθε πολίτης
έχει το δικαίωμα
πρόσβασης σε επαρκείς πόρους και
υπηρεσίες, που θα
του επιτρέπουν να
διαβιώνει αξιοπρεπώς και να εργάζεται
αξιοπρεπώς»

με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα να δείχνουν ότι αυξήθηκαν κατά πολύ οι οικογένειες
που, χάρη στο μέτρο, έχουν
πλέον πρόσβαση σε βασικά
υλικά αγαθά.
Αυτό εξήγησαν κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Εργασίας
προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος σε συνάντηση στο
πλαίσιο εκστρατείας για την

• Ο γ.γ. ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας επεξηγεί τη σημασία
που έχει το ΕΕΕ στην Κύπρο και τον σημαίνοντα ρόλο
που διαδραμάτισε τον καιρό της κρίσης

από ευρωπαϊκές χώρες και
περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών σε
περισσότερες από 25 χώρες, σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Στόχος του Προγράμματος
είναι η επίτευξη συναίνεσης ως
προς τη σταδιακή εφαρμογή
επαρκούς και προσιτού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Προγράμματος είναι επίσης η
ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και
συμμετοχή οικονομικά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέματα.
Ο Leader του ΕΜΙΝ2 είναι το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας (European
Antipoverty Network - EAPN). Οι
Key partners είναι:
• Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Εργατικών
Συνδικάτων
(ETUC)
• Η Ομοσπονδιακή Δημόσια
Υπηρεσία για Κοινωνική
Ένταξη του Βελγίου
• Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας
• Τα Εθνικά Δίκτυα ΕΜΙΝ
• Ακαδημαϊκοί και Εμπειρο-

γνώμονες
H ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι: www.emin-eu.net

θέσπιση του μέτρου ως ευρωπαϊκής οδηγίας.

Συνάντηση στο Υπουργείο
Εργασίας

Ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου Εργασίας, Χρίστος
Μαληκκίδης ενημέρωσε για
την εφαρμογή του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος στην
Κύπρο. Από την πλευρά του ο
Εθνικός
συντονιστής
του

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η
μελέτη αξιολόγησης κινδύνου
για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,

Ευρωπαϊκού δικτύου ΕΕΕ, Νίκος
Σατσιάς ανέφερε πως υπήρξε
μια εποικοδομητική συνάντηση, για όλα τα θέματα που
αφορούν το ΕΕΕ.»
Στην Κύπρο 29,000 οικογένειες
επωφελούνται του μέτρου και
το κράτος δαπανεί για το
σκοπό αυτό 255,000,000 ετησίως.

Συνάντηση με τον γ.γ. της ΣΕΚ
Η ΣΕΚ στηρίζει την προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού του ΕΕΕ και συμβάλει στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του ως βασικός άξονας στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας στα μέλη προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που επισκέφθηκαν τη ΣΕΚ για ανταλλαγή απόψεων σε
σχέση με την εφαρμογή στην Κύπρο του θεσμού του ΕΕΕ.
Ο κ. Μάτσας τόνισε πως μέσα από την παροχή του ΕΕΕ αναδεικνύεται ο ρόλος που έχει διαδραματίσει κατά την περίοδο της κρίσης, ως αντισθαμιστικός παράγοντας στη μείωση μισθών και ωφελημάτων. Η χρησιμότητα του ΕΕΕ διασυνδέεται με τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης ανέργων
ληπτών στην αγορά εργασίας ανατρέποντας την προώθηση λογικών που παραπέμπουν στην επιδοματική πολιτική.
Ο γγ της ΣΕΚ, τόνισε παράλληλα, πως αναδεικνύεται η ανάγκη για καθορισμό Εθνικού Κατώτατου
μισθού όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά εργασίας και ενισχυθούν οι δομές
παρακολούθησης και ελέγχου μέσα από τη δημιουργία του ενιαίου σώματος επιθεωρητών ώστε να
μπορέσει ο θεσμός του ΕΕΕ να λειτουργήσει με μεγαλύτερη επάρκεια και προσήλωση στους δικαιούχους που το έχουν πραγματική ανάγκη.
Ο Νίκος Σατσιάς, Εθνικός Συντονιστής και εκπρόσωπος της ΣΕΚ, στο εν λόγω πρόγραμμα ΕΜΙΝ
τόνισε χαρακτηριστικά πως ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε επαρκείς πόρους και
υπηρεσίες, που θα του επιτρέπουν να διαβιώνει αξιοπρεπώς και να εργάζεται αξιοπρεπώς», Το
ελάχιστο εισόδημα δίνει σε κάθε ευρωπαίο πολίτη τη δυνατότητα να πάρει την τύχη στα χέρια του
και να αλλάξει προς το καλύτερο τη δική του ζωή και κατ’ επέκταση τη ζωή του συνόλου», πρόσθεσε.
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10 ΥΓΕΙΑ - ΕΥ ΖΗΝ
Η συναδελφικότητα καθοριστικός
παράγοντας του καλού κλίματος
στoν χώρο εργασίας

E

ιλικρινείς σχέσεις, κίνητρα για βελτίωση της
παραγωγικότητας, συναδελφικότητα και
εταιρική αλληλεγγύη συνιστούν το τετράπτυχο
που συνθέτει το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον,
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Adecco.
Κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι το
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σήμερα δίνουν
μεγαλύτερη σημασία σε ζητήματα ουσίας, τα
οποία επηρεάζουν
την καθημερινότητά
• Οι βασικές πτυχές τους στον χώρο
εργασίας, απ' ό,τι
που συνθέτουν το
παραγωγικό εργα- εκτιμάτο. Ειδικότερα,
το 89% των συμμετεσιακό περιβάλλον
χόντων στην έρευνα
δηλώνουν ότι το
αίσθημα της συναδελφικότητας αποτελεί τον σημαντικότερο
παράγοντα ενός αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος και ότι τα μικρά πράγματα κάνουν
τη διαφορά. Ακόμη, το 76% δηλώνει ότι ο χρόνος μετάβασής τους από και προς το γραφείο
επηρεάζει το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στο γραφείο καθώς και τη συμπεριφορά τους, ενώ το 68% δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στις ανέσεις που τους προσφέρει η περιοχή της
εργασίας τους - η εύκολη πρόσβαση σε μαγαζιά, καφέ ή ακόμη και το γυμναστήριο!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η εργασιακή ικανοποίηση καθοριστικός παράγοντας στην αύξηση
της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία

Ε

ίναι επιστημονικά αποδεκτό πως
οι θετικές και οι αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις καθορίζουν
εν πολλοίς την απόδοση της εργασίας. Σύμφωνα με μελέτες, αυτές οι
θετικές ή αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις συνοδεύουν τον
εργαζόμενο όχι μόνο στη δουλειά
αλλά και αργότερα στο σπίτι.
Όταν οι άνθρωποι εργάζονται για
κάποιο σκοπό που έχει νόημα γι
αυτούς πέραν από το χρήμα, τότε
δραστηριοποιούνται. Αντίστοιχα
όταν η επιχείρηση δημιουργεί ένα
περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι
ικανοποιούνται, επιτυγχάνει την
αύξηση της αποδοτικότητά τους. Η
Πάλλα Κωνσταντία – Κοινωνιολόγος, [ Life & Βusiness Coach ] επισημαίνει πως όταν οι άνθρωποί βρίσκουν ικανοποίηση στην εργασία
τους, τότε είναι ευτυχισμένοι, βρίσκονται σε κατάσταση ροής και
απολαμβάνουν τις ώρες εργασίας.
Κοντλογίς, υπάρχει μια ταύτιση της
εργασίας με την ευχαρίστηση βιώνοντας θετικά συναισθήματα.

ευτυχισμένοι άνθρωποι φαίνεται να
προσπερνούν πιο γρήγορα μια
κατάσταση αγχωτικών παραγόντων
σε σύγκριση με τους δυσαρεστημένους ανθρώπους. Τα θετικά συναισθήματα μπορούν να αποτελέσουν
ένα σημαντικό εργαλείο στην άμυνα
ενάντια στις σωρευτικές επιπτώσεις
του άγχους.

συναισθήματα. Η απόδοση της
εργασίας τους μπορεί να αλλάξει
και μπορεί να αρχίσουν να εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη δουλειά
τους. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονται τακτικά για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Η αναγνώριση είναι ένα ισχυρό
κίνητρο για πολλούς υπαλλήλους.

• 5 + 1 χρυσοί κανόνες
για αύξηση της ικανοποίησης
και κατεπέκταση της αποδοτικότητας του εργαζόμενου

Ενίσχυση των διαπροσωπικών
σχέσεων και της δημιουργικότητας

Για παράδειγμα, μερικές μελέτες
έχουν δείξει ότι τα θετικά συναισθήματα συσχετίζονται με την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ανοσο-

Τα θετικά συναισθήματα είναι επίσης στενά συνδεδεμένα με καλύτερες
διαπροσωπικές σχέσεις. Φυσικά, οι
καλές σχέσεις είναι πηγή πολλών
θετικών συναισθηματικών εμπειριών, αλλά πολλές μελέτες έχουν
επίσης δείξει ότι τα θετικά συναι-

ποιητικού συστήματος που πιθανώς
επηρεάζει την ικανότητά μας να
καταπολεμήσουμε τις ασθένειες,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένη απουσία των εργαζομένων. Ανεξάρτητα από το γιατί ακριβώς ή πώς τα θετικά συναισθήματα
οδηγούν σε καλύτερη υγεία, η σχέση
ευτυχίας και υγείας είναι ισχυρή και
καλά τεκμηριωμένη.

σθήματα βελτιώνουν τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις. Γνωρίζουμε ότι οι
ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι πιο
προσιτοί. Και οι μελέτες έχουν δείξει
σαφώς ότι οι συναισθηματικές
εμπειρίες των εργαζομένων έχουν
αντίκτυπο στις αλληλεπιδράσεις με
τους πελάτες και τους συναδέλφους
του.

Πιο κάτω επεξηγεί, πως οι μελέτες
προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη
θετική επιρροή της εργασιακή ικανοποίησης στην απόδοση του εργαζόμενου.
Πώς όμως επιτυγχάνεται ή εργασιακή ικανοποίηση; Η κυρία Πάλλα
Κωνσταντία παοτυπώνει στη συνέχεια τη δική της επιστημονική εκδοχή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ποσοστό 63% των εργαζομένων υποστηρίζει
ότι ευέλικτα εργασιακά σχήματα και προνόμια,
όπως η μερική απασχόληση ή η δυνατότητα
μειωμένου ωραρίου ενίοτε, είναι πολύ σημαντικά. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης, σε ποσοστό 61%, ότι τα απαιτητικά ωράρια αποτελούν
σημαντική πρόκληση μεν, ωστόσο, δηλώνουν
περισσότερο ικανοποιημένοι όταν αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους με το να τους δοθεί,
π.χ., ρεπό την ημέρα των γενεθλίων τους.
Αυξημένη είναι, επίσης, η σπουδαιότητα που
αποδίδουν τα στελέχη στις εργασιακές σχέσεις.
Μάλιστα, ποσοστό 27% των συμμετεχόντων
στην έρευνα δηλώνει ότι θα ήταν διατεθειμένο
να κερδίζει λιγότερα χρήματα με αντάλλαγμα
ένα αρμονικό περιβάλλον, ενώ περισσότεροι
από τους μισούς (ποσοστό 52%) δηλώνουν ότι
προτιμούν τους καλούς συναδέλφους από μια
εβδομάδα επιπλέον διακοπών!

Όταν το άτομο αντιλαμβάνεται ότι η
εργασία του, του επιτρέπει να
εκπληρώσει τον στόχο του, σύμφωνα με τις προκλήσεις που δέχεται οι
οποίες είναι συμβατές με τις δεξιότητες του, δημιουργούνται συναισθήματα ευχαρίστησης που μπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότητα. Όταν υπάρχει εργασιακή ικανοποίηση ο εργαζόμενος έχει σωματική και ψυχική υγεία, αυξάνεται η
αυτοπεποίθησή του, Locke (1976)
έχει ικανοποίηση από τη ζωή και
την εργασία του.

Η ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να
επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Ενίσχυση των θετικών
συναισθημάτων
Πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν
τα ευεργετικά οφέλη των θετικών
συναισθημάτων όπως η ικανοποίηση, η χαρά, το δέος και η ευγνωμοσύνη. Έχουν τεκμηριώσει πολύτιμα
συμπεράσματα που συνδέονται με
την εμπειρία των θετικών συναισθημάτων και πως αυτά
μπορούν βελτιώσουν τη
σωματική υγεία των
εργαζομένων, καθώς και
την ανάγκη τους να συνεχίσουν να εργάζονται
στην ίδια επιχείρηση που
τους παρέχει αυτή τη
δυνατότητα.
Τα θετικά συναισθήματα
συνδέονται με την ταχύτερη ανάκαμψη από αγχωτικά γεγονότα, καθώς οι

Σωστή διαχείριση των
αρνητικών συναισθημάτων
Η επιστήμη έχει τεκμηριώσει ότι τα
αρνητικά συναισθήματα όπως το
άγχος, ο φόβος και η θλίψη κυριαρχούν στο μυαλό και στο σώμα μας.
Τα αρνητικά συναισθήματα είναι
κρίσιμα και σημαντικά και βοηθούν
στην σωστή αντίδραση όταν υπάρχει κάποια απειλή.

Κίνητρα στους εργαζομένους
Η σωστή εκπαίδευση και η συνεχής
κατάρτιση είναι επίσης σημαντικές
για την ικανοποίηση από την εργασία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
αισθάνονται κατάλληλοι για να
κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει
να αισθάνονται ότι επιτελούν έργο
στην εργασία τους. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα ενίσχυσης της θετικότητας μπορούν να αυξήσουν την
αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Αναγνωρίζοντας τη δουλειά
του εργαζόμενου
Οι εργαζόμενοι που δεν αισθάνονται
εκτιμημένοι ή αναγνωρισμένοι για τη
δουλειά που κάνουν μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζουν αρνητικά

Κλειδί, ο εργοδότης
Δεν μπορεί να επιτευχθεί θετικό
εργασιακό κλίμα εάν αυτό δεν ξεκινάει από τη διοίκηση. Οι διευθυντές
και οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων πρέπει να δείχνουν στους
εργαζόμενους ότι και οι ίδιοι είναι
ικανοποιημένοι από την εργασία
τους και την εργασία των εργαζομένων τους. Εάν οι διευθυντές εμφανίζουν μια συνεχόμενη κακή συμπεριφορά, οι πιθανότητες είναι ότι οι
εργαζόμενοι θα ακολουθήσουν το
παράδειγμά τους.
Η δημιουργία προγραμμάτων και
πολιτικών που αναπτύσσουν την
ικανοποίηση από την εργασία και
χρησιμεύουν για την παρακίνηση
των εργαζομένων είναι σημαντική
και αποδίδει. Όταν ο εργοδότης
κατανοεί τα οφέλη της ικανοποίησης από την εργασία και του κινήτρου στον χώρο εργασίας τότε θα
πράξει όλα εκείνα που χρειάζονται
για την ενίσχυση της θετικότητας
στον εργασιακό χώρο με αποτέλεσμα την εργασιακή ικανοποίηση, την
μέγιστη απόδοσή του και κατά
συνέπεια την ανάπτυξη των επιχειρήσεων!
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΚΑΡΠΟΥΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ σε
Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΧVAN
- ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
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)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό,
Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048

Τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο
ναυαγοσωστικής προστασίας «Σαλαμίς»

Γ

Τ

ην μεγαλύτερη μείωση είχε η Κύπρος
ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές
χώρες ως προς την επιστροφή των
εργαζομένων στο κράτος ιθαγένειας
τους.
Η μείωση του αριθμού των Κυπρίων
εργαζομένων, ηλικίας 20-64 ετών, που
δούλευαν σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
εκτός από την χώρα τους από το 2007
στο 2017 κατά 3,2 μονάδες σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(Eurostat). To 2007 το 7,1% του πληθυσμού της Κύπρου δούλευε σε μια άλλη

Ο

ι επίμονες προσπάθειες της
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ για τη βελτίωση της
απασχόλησης των ναυαγοσωστών
έχουν αποδώσει καρπούς και έχουν
τροχοδρομήσει ενέργειες οι οποίες
βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση
με κύριο σκοπό την προστασία των
λουομένων στις παραλίες.
Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία
του ημερομηνίας 30/5/2018 έχει αποφασίσει την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την
Ασφάλεια των Οργανωμένων Παραλιών. Το Εθνικό Σχέδιο ονομάζεται
«Σαλαμίς» και έχει ετοιμαστεί από τον
Διοικητή του Κέντρου Συντονισμού

Έρευνας και Διάσωσης( ΚΣΕΔ) Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο Φυτιρή.
Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται εθνικό σχέδιο για την προστασία
των λουομένων και τον τρόπο λειτουργίας των ναυαγοσωστών στην
Κύπρο. Επιδίωξη είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα με το ελάχιστον κόστος
παράλληλα με την αξιοπρεπή επαγγελματική αποκατάσταση του κλάδου
των ναυαγοσωστών, τονίζει χαρακτηριστικά ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου.
«Ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων
όσο αφορά την ασφάλεια των παραλιών, η έλλειψη συντονισμού και η
ενασχόληση υπηρεσιών που δεν έχουν
γνώση για την ναυαγοσωστική δημιουργούσε πολλά σοβαρά προβλήματα
τα οποία είχαν αρνητικό αντίκτυπο
στην απασχόληση των ναυαγοσωστών και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια των λουομένων στις παραλίες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι οι πύργοι των ναυαγοσωστών
και ο εξοπλισμός σε κάποιες επαρχίες ανήκουν στους Δήμους ενώ οι
ναυαγοσώστες είναι προσωπικό
των Επαρχιακών Διοικήσεων.
Πέραν των προβλημάτων του
συντονισμού λόγω του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων, υπήρχε
σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Η
στελέχωση των παραλιών με ναυαγοσώστες ήταν πολύ περιορισμένη.
Στην επαρχία Πάφου το κάθε ναυαγοσωστικό σημείο (πύργος) ήταν
στελεχωμένο με ένα ναυαγοσώστη
αντί με δύο τουλάχιστον, όπως

Γιώργος Κωνσταντίνου, γενικός γραμματέας ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
« Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ανέδειξε το σημαντικό ρόλο της απασχόλησης
των ναυαγοσωστών γιια την προστασία των ανθρώπινων ζωών
στις Κυπριακές παραλίες»
καθορίζουν οι διεθνείς κανόνες ασφάλειας ναυαγοσωστικής στην παραλία.
Από 141 ναυαγοσώστες στις επαρχίες
Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου το έτος
2016 έχουν φθάσει φέτος τους 265 με
στελέχωση τουλάχιστον δύο ναυαγοσωστών σε κάθε πύργο και με κάλυψη
αριθμού παραλιών από την ανατολή
μέχρι την δύση του ηλίου».
Τόνισε ιδιαίτερα την πολύ καλή συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών
Κύπρο Κυπριανού και του Διοικητή
του ΚΣΕΔ Αρχιπλοίαρχο Κωνσταντίνο
Φυτιρή η οποία έχει δημιουργήσει την
καλύτερη προοπτική για την ανάδειξη

Εντείνονται οι τάσεις επαναπατρισμού
των Κυπρίων εργαζομένων
Ευρωπαϊκή χώρα και μέσα στο 2017
μειώθηκε στο 3,9%.
Στην Ελλάδα το 6% των Ελλήνων κατοικούσαν το 2017 σε άλλες χώρες-μέλη
της ΕΕ To 2012 το εν λόγω ποσοστό
ήταν 4,7% όπως και το 2007.
Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) το 3,8% των πολιτών
κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από
το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017,
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αυξημένο κατά 1,3% σε σχέση με πριν
από δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά αυτά
ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, από 1% για τους πολίτες
της Γερμανίας έως 19,7% για τους
πολίτες της Ρουμανίας. Επίσης υψηλά
ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία
(15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην
Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία
(12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

του πολύ σημαντικού ρόλου της απασχόλησης των ναυαγοσωστών για την
προστασία ανθρώπινων ζωών στις
παραλίες του τόπου μας που κατακλύζονται από εκατομμύρια λουόμενους κάθε χρόνο με κύριο σκοπό την
μηδενική απώλεια ζωών.
Το Εθνικό Σχέδιο «Σαλαμίς» θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί μετά το
τέλος της καλοκαιρινής περιόδου ώστε
να βελτιωθεί και να προχωρήσει η
υλοποίηση ενεργειών προς την αποτελεσματικότερη λειτουργία ενιαίου
συστήματος ασφάλειας των λουομένων στις παραλίες με την συνεχή βελτίωση της απασχόλησης των ναυαγοσωστών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ με το μικρότερο
ποσοστό "μετακινούμενων υπηκόων"
(από τον συνολικό πληθυσμό της
χώρας) είναι η Γερμανία (1,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,1%), η Σουηδία και η
Γαλλία (και τα 1,3%).
Σε σύγκριση με το 2007, το μερίδιο των
Ρουμάνων υπηκόων που διέμεναν σε
άλλο κράτος μέλος αυξήθηκε κατά 12,3
ποσοστιαίες

μονάδες.

Η

Λετονία

(10,0%), η Λιθουανία (9,5%) και η Βουλγαρία (8,0%) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η

ιστορία της γυναίκας που
πάλεψε με τον αλκοολισμό
και την κατάθλιψη, και άλλαξε τη
ζωή της.
Μια γυναίκα από τη Βρετανία
αποκάλυψε πως στα 13 της χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με την
κατάθλιψη και τον αλκοολισμό
και στα 32 της χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει την ζωή της,
καθώς πλέον είναι γιατρός.Ο
λόγος για την Jo Barton, η οποία
έγινε αλκοολική όταν ήταν 13
ετών, ενώ έναν χρόνο αργότερα
παράτησε τις σχολικές της σπουδές.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα της
32χρονης: «Άφησα το σχολείο
στα 14 και κατέληξα να παραλείπω πολλά πράγματα και να μην
ζω στο σπίτι. Έμπλεξα με το
αλκοόλ σε πολύ νεαρή ηλικία, στα
13 μου και έπινα κάθε μέρα.
Νομίζω ότι είχα κατάθλιψη, αλλά
τότε δεν το καταλάβαινα. Στράφηκα στο αλκοόλ και άρχισα να
επαναστατώ και αυτό με οδήγησε
σε πολλούς μπελάδες στην εφη-

βεία μου».
Η κατηφόρα της Βρετανίδας
συνεχίστηκε για τα επόμενα τρία
χρόνια, όταν στα 17 της, έχοντας
αποκτήσει πολύ κακή φήμη στην

περιοχή, αποφάσισε πως δεν
μπορεί να συνεχίσει αυτή τη ζωή
και έπιασε δουλειά ως σερβιτόρα.
Η συνέχεια για τη ζωή της νεαρής
γυναίκας, θα ήταν μόνο ανοδική
αλλά όχι εύκολη. Παράλληλα με
τη δουλειά της άρχισε να μελετά
σκληρά για τον τίτλο επαγγελματικών σπουδών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δύο χρόνια

αργότερα, και ενώ αποκτούσε
εμπειρία ως εργαζόμενη στο
νοσοκομείο Princess Alexandra,
αποφάσισε να συνεχίσει να
σπουδάζει για να αποκτήσει το
πτυχίο της νοσηλευτικής. Μετά
από τον τίτλο της νοσοκόμας, η
Barton ήρθε σε επαφή με τη χειρουργική και συνειδητοποίησε
πως το όνειρο της είναι να γίνει
χειρούργος γιατρός. Μετά από
πολλή μελέτη, διαγωνίσματα,
αλλά και απορρίψεις από πανεπιστήμια, έγινε δεκτή σε εξαετές
πρόγραμμα στο νοσοκομείο St.
George, από το οποίο αποφοίτησε πριν τρία χρόνια.
Ωστόσο, η 32χρονη σήμερα
γυναίκα έχει ήδη θέσει τον επόμενο στόχο της, καθώς ονειρεύεται
να ακολουθήσει τον δρόμο της
παθολογίας. Η ίδια μιλώντας για
την εντυπωσιακή ιστορία της,
υποστηρίζει: «Απλώς θέλω να
ξέρει ο κόσμος ότι αν προέρχεσαι
από το απόλυτο τίποτα, υπάρχουν επιλογές αν είσαι διατεθειμένος να προσπαθήσεις.

Έλληνες ορειβάτες στην κορυφή των Ιμαλαϊων

T

ην κορυφή των Ιμαλαϊων
κατέκτησε ο Έλληνας αστυνομικός Φώτης Θεοχάρης, ο οποίος
μαζί με τον επίσης Έλληνα ορειβάτη, Αντώνη Συκάρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν
έχει καταφέρει να αναρριχηθεί

στην κορυφή του συγκεκριμένου
βουνού τα τρία τελευταία χρόνια.
Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο
«λιγότερο σκαρφαλωμένο» βουνό
στο κόσμο.

Οι δυο τους κατέκτησαν την κορυφή του τρίτου υψηλότερου και
δυσκολότερου βουνού της γης,
του Kangchenjunga, στα 8586
μέτρα στα Ιμαλάια του Νεπάλ.

Φέτος οι δύο Έλληνες μετά από 51
ημέρες παραμονής στο βουνό, τα
κατάφεραν.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη

Μέχρι στιγμής o Φώτης Θεοχάρης
έχει σηκώσει την ελληνική σημαία
σε Ιμαλάια, Άλπεις, Άνδεις και
Καύκασο.

ελληνική

ορειβατική

ίναι απλά δύο πεπόνια. Χωρίς
κάτι ιδιαίτερο. Κι όμως, πουλήθηκαν για 29.300 δολάρια στην
Ιαπωνία, μια χώρα στην οποία το
συγκεκριμένο φρούτο θεωρείται
σύμβολο ευμάρειας.

όλων των εποχών σε κορυφές
πάνω από τα 8.000 μέτρα.

Το συγκεκριμένο ποσό- που αρκεί
για να αγοράσει κανείς καινούριο
αυτοκίνητο στην Ιαπωνία- έδωσε
μια τοπική εταιρεία συσκευασίας

Μ

φρούτων, σε δημοπρασία στην
αγορά του Σαπόρο. Παράλληλα,
το ποσό αυτό αποτελεί ρεκόρ για
την αγορά πεπονιού στη χώρα.

φίλους ή συναδέλφους, αναφέρει
η Daily Mail.

Ενώ σε άλλες χώρες θεωρείται
σύμβολο πλούτου το ακριβό
κρασί, στην Ιαπωνία αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το
πεπόνι Yubari. Μάλιστα, αρκετοί
το αγοράζουν ως δώρο για

στην παραλία Μακένζι στη

Λάρνακα βρέθηκαν μπροστά σε

ένα ομολογουμένως απίστευτο
θέαμα. Μια χελώνα βγήκε και εναπόθεσε τα αυγά της στην παραλία.
Το γεγονός έγινε αντιληπτό άμεσα
από τους κολυμβητές και τους
ναυαγοσώστες που επιτηρούν την
περιοχή οι οποίοι με τη σειρά
τους, ενημέρωσαν τις αρμόδιες
αρχές προκειμένου να δημιουργηθεί περίφραξη για την εκκόλάψη

• Χρησιμοποιώντας εντομοαπωθητικά στο
ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα.
• Χρησιμοποιώντας κατάλληλα ενδύματα, που
καλύπτουν όσο γίνεται το σώμα (μακριά μανίκια και παντελόνια). Πιο αποτελεσματικά, είναι
τα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.
• Προσοχή, κατά τις σημαντικότερες ώρες
έκθεσης στα τσιμπήματα. Τα περισσότερα είδη
κουνουπιών, που μεταφέρουν τον ιό τσιμπούν
από το σούρουπο μέχρι το χάραμα.

• Αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες που εμποδίζουν τη δίοδο κουνουπιών) στα ανοίγματα
του σπιτιού (π.χ παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί
τζακιού) και περιοδικός έλεγχος και συντήρησή τους.
• Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα. Περιέχουν ουσίες
που προσβάλουν το νευρικό σύστημα των εντόμων
και τα αποπροσανατολίζουν. Κυκλοφορούν στο
εμπόριο στις εξής μορφές: αερόλυμα (αεροζόλ),
ταμπλέτες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ (φιδάκια)
κλπ. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα.
• Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε περιπτώσεις, που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευτικών μέσων (όπως
χρήση εντομοαπωθητικών στα βρέφη <2 μηνών).
• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες,
βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα
μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα
κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν
σημεία εναπόθεσης των αυγών τους. Σημειώνεται ότι
ακόμα και το έδαφος, που παραμένει για μεγάλα
διαστήματα υγρό, μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης αυγών.
• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός
αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών,
αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (ιδίως
οροφής) δυσχεραίνει τη προσέγγιση των εντόμων.
• Κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών (σημείο
που βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).
• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα
κουνούπια).

Χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια
για τους Παλαιστίνιους

Μ

ε χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια «υποδέχθηκαν»
τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ακτιβιστές στις Βρυξέλλες,
προκειμένου να τιμήσουν τους Παλαιστίνιους που
σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις τα τελευταία
δέκα χρόνια.
Ειδικότερα, οι ευρωπαίοι ΥΠΕΞ αντίκρισαν περίπου
4.500 ζευγάρια παπούτσια στην πλατεία των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Χελώνες έκαναν εμφάνιση και στο Μακένζι

ε το καλημέρα οι λουόμενοι

• Κάνοντας συχνά λουτρά καθαριότητας για
την απομάκρυνση του ιδρώτα.

επιτυχία

Δύο πεπόνια πουλήθηκαν για 29.300 δολάρια στην Ιαπωνία!

Ε

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αντιπαλεύοντας τα κουνούπια

Η ιστορία της γυναίκας που πάλεψε
με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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τους. Όπως ενημερώνει ο δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας Μάριος
Κουκουμάς μέσα από ανάρτηση
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook, o Δήμος Λάρνακας
έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνηση
των καλοκαιρινών κρεβατιών
ώστε να παρέχεται η αναγκαία
προστασία στις υπό εκκόλαψη
χελώνες.

Το κεντρικό σύνθημα
της δράσης ήταν το
«Palestinian Lives Matter»
(Οι
Παλαιστινιακές
ζωές έχουν αξία).

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Βάλτε στη ζωή σας τον κόκκινο διατροφικό σύμμαχο

Ο

ι ντομάτες, ως γνωστόν, είναι
πλούσιες σε λυκοπένιο, μια
ουσία που τους χαρίζει το κόκκινο
χρώμα τους και τις προστατεύει
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, είναι πλούσιες
βιταμίνη Β και Ε, κάλιο και άλλα
θρεπτικά συστατικά.

● Μάτια: Οι ντομάτες περιέχουν
επίσης λουτεΐνη και ζεαξανθίνη,
ουσίες που συντελούν στην προστασία των ματιών από το μπλε
φως των ψηφιακών οθονών, ενώ
ανακουφίζουν και από την οπτική
κούραση. Έρευνες έχουν δείξει ότι
οι ντομάτες μπορούν να αποτελέ-
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πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής,
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες
εγκεφαλικού επεισοδίου. Μελέτες
έχουν δείξει ότι αμβλύνουν τη
φλεγμονή, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνουν τη χοληστερόλη και λειτουργούν ως φυσικό αντιπηκτικό του αίματος.

Είναι λοιπόν εμφανές ότι μπορεί να
αποτελέσει έναν καλό διατροφικό
σύμμαχο για τη διατήρηση της
καλή μας υγείας.
Έξι μέρη του σώματος στα οποία
κάνει καλό το λυκοπένιο
● Ανοσοποιητικό σύστημα: Το
λυκοπένιο είναι αντιοξειδωτικό,
άρα καταπολεμά τις ελεύθερες
ρίζες που μπορούν να καταστρέψουν τα κύτταρα και να κάνουν
κακό στο ανοσοποιητικό. Τροφές
πλούσιες σε λυκοπένιο, όπως οι
ντομάτες, μειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου στο στομάχι, στον πνεύμονα ή τον προστάτη. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει στην
πρόληψη παθήσεων του παγκρέατος, του παχέος εντέρου, του
μαστού, της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγά και του τραχήλου
της μήτρας.
● Καρδιά: Το λυκοπένιο μπορεί
επίσης συντελέσει σε μείωση της
LDL («κακής») χοληστερόλης,
καθώς και της αρτηριακής πίεσης.
Αυτό με τη σειρά του μειώνει τις
πιθανότητες καρδιακής νόσου.
Βέβαια και άλλα θρεπτικά συστατικά της ντομάτας, ενισχύουν την
υγεία της καρδιάς, όπως τα φλαβονοειδή και οι βιταμίνες Β και Ε.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
σουν ασπίδα προστασίας των
ματιών και έναντι της ηλικιακής
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας,
κύρια αιτία τύφλωσης στον δυτικό
κόσμο.
● Πνεύμονες: Μελέτες έχουν δείξει
ότι οι ντομάτες μπορεί να κάνουν
καλό στα άτομα με άσθμα, ενώ
μπορεί να προλαμβάνουν και το
εμφύσημα. Η δράση αυτή αποδίδεται στο λυκοπένιο, τη λουτεΐνη, τη
ζεαξανθίνη, μεταξύ των άλλων
αντιοξειδωτικών που περιέχει,
καθώς καταπολεμούν τις επιβλαβείς ουσίες του καπνού.
● Αιμοφόρα αγγεία: Όσες περισσότερες ντομάτες τρώει κανείς στο

● Στοματική κοιλότητα: Έρευνες
έχουν αποδείξει ότι το λυκοπένιο
μπορεί να καταπολεμήσει την
ουλίτιδα και την περιοδοντική
νόσο κατά τον ίδιο τρόπο που
συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ντομάτας μπορεί
να κάνει κακό στο σμάλτο των
δοντιών.
● Δέρμα: Το λυκοπένιο προστατεύει το δέρμα κατά τον ίδιο τρόπο με
τα αντηλιακά προϊόντα, μόνο που
το κάνει εκ των έσω προστατεύοντας τα κύτταρα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα πρέπει να είναι αφιερωμένη σε εσένα και τα πράγματα που σε
ευχαριστούν. Άφησε λίγο τις ανάγκες των
άλλων και κοίταξε τι μπορείς να κάνεις
για εσένα και τις δικές σου επιθυμίες. Οι
ευκαιρίες γύρω σου θα είναι πολλές, αρκεί
να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά να τις
αρπάξεις και να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα.

Λέων: Η στασιμότητα, αλλά και τα εμπόδια που αντιμετώπιζες μέχρι τώρα, αρχίζουν να μένουν πίσω σου σιγά-σιγά. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και την ήρεμη
αντιμετώπιση, για να μπορέσεις να
δώσεις λύσεις σε αυτά που σε απασχολούν. Ξεκίνησε με τα πιο παλιά προβλήματα που χρονίζουν και συνέχισε με τα
νέα δεδομένα.

Ταύρος: Πρέπει να οπλιστείς με υπομονή
στις σχέσεις που αφορούν με ανθρώπους
που συμβιώνεις ή εξαρτώνται από εσένα.
Η ημέρα δεν θα είναι τόσο ευχάριστη,
αλλά είναι σημαντικό να κάνεις υπομονή
και να μάθεις να λες επιτέλους «όχι» σε
βάρη που αναλαμβάνεις από ενθουσιασμό. Επίσης, ίσως καταλάβεις το ανώφελο της προσφοράς σου ή κάποιας θυσίας
σου. Προσπάθησε να αλλάξεις μερικά
πράγματα, ώστε να είναι η καθημερινότητα σου πιο ήρεμη και εποικοδομητική.

Παρθένος: Για να προχωρήσεις δυναμικά
και να πετύχεις αυτά που θέλεις, πρέπει
να διατηρήσεις την σταθερότητά σου, να
προσδιορίσεις τη θέση σου σε σχέση με
τους άλλους, αποφεύγοντας τις υπερβολικές κινήσεις, να ξεκουραστείς και να
αποφορτίσεις το νευρικό σου σύστημα.
Έτσι, θα καταφέρεις όλα αυτά που θέλεις,
με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τοξότης: Θα κάνεις διάφορες αλλαγές στη
ζωή σου, τις οποίες επιδιώκεις εδώ και
καιρό. Γενικά θα είσαι σε μια εγρήγορση
και οι ευκαιρίες που θα σου φέρει η σημερινή όψη, δεν θα μείνουν αναξιοποίητες.
Αιγόκερως: Νιώθεις καλά και έχεις την
όρεξη να κάνεις αρκετές αλλαγές που
θεωρείς ότι θα βελτιώσουν τη ζωή σου.
Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις μέσα στον
ενθουσιασμό σου. Προσπάθησε να είσαι
συγκρατημένος σε κάποιες επιλογές και
μην αφήσεις έξω από αυτά που σε απασχολούν τα δικά σου άτομα, που μπορούν
να σε βοηθήσουν σημαντικά στις αποφάσεις σου.

Δίδυμοι: Αρκετές καταστάσεις που παρέμεναν στάσιμες σε βασικούς τομείς της
ζωής σου τώρα θα αρχίσουν να εξελίσσονται γρήγορα και καλό είναι να κάνεις ό,τι
μπορείς για να έρθουν τα πράγματα όπως
ακριβώς θέλεις. Η μέρα σε βοηθά να
πάρεις αποφάσεις, αλλά και να δεις την
αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων.

Ζυγός: Η μέρα θα έχει πολύ άγχος καθώς
οι υποχρεώσεις σου είναι πάρα πολλές
και στην πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις όλες. Όπως και να έχει θα πρέπει
να είσαι ψύχραιμος και να κάνεις όσα
μπορείς χωρίς να βγαίνεις από τα όριά
σου. Μην προσπαθήσεις να βάλεις καινούργια θέματα στο κεφάλι σου παρά τις
ευκαιρίες που θα σου δοθούν γιατί πρέπει
πρώτα να ξεμπερδεύεις με όσα ήδη έχεις
σε εκκρεμότητα.

Υδροχόος: Είναι πολύ πιθανό να νιώθεις
ότι τίποτα δεν προχωρά όπως θέλεις και
πως όλα σου τα σχέδια έχουν κολλήσει
στο ίδιο σημείο. Ίσως αυτό το αίσθημα να
προκύπτει από την ανυπομονησία σου και
την αγωνία να τα κάνεις όλα μαζί.
Πάντως, οι καταστάσεις εξελίσσονται
θετικά, αλλά ίσως χρειάζεται να κάνεις
κάποιες μικρές αλλαγές στα πλάνα σου
και κυρίως να μη βιάζεσαι. Βρες χρόνο για
τους δικούς σου ανθρώπους που μπορεί
να σε χρειάζονται, αλλά να έχεις στο νου
σου ότι δεν γίνονται όλα μαζί.

Καρκίνος: Η μέρα είναι λίγο περίεργη για
εσένα και καλό είναι να κρατήσεις τις
αποστάσεις σου από ζητήματα που κρύβουν παρεξηγήσεις ή διαφωνίες. Γενικά να
παραμείνεις ουδέτερος απέναντι σε διάφορες καταστάσεις που θα προκύψουν.
Μην πάρεις θέση, γιατί μπορεί να βρεθείς
υπόλογος χωρίς να ευθύνεσαι.

Σκορπιός: Η μέρα σε κάνει να κρίνεις τις
καταστάσεις με ωριμότητα και σε παροτρύνει να πάρεις αποφάσεις για όσα συμβαίνουν γύρω σου και πρέπει άμεσα να
διαφοροποιηθούν. Μην επαναπαύεσαι και
κινήσου δυναμικά, για να πετύχεις όσα
θέλεις. Η μέρα θα διευκολύνει τις επαφές
και τις επικοινωνίες σου.

Ιχθείς: Έχεις κάθε πιθανότητα να πετύχεις
όσα θέλεις και αυτό θα φανεί έντονα
σήμερα που θα πάρεις αποφάσεις οι
οποίες θα αλλάξουν τη ζωή σου και τον
τρόπο που αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις. Σε αυτή την πορεία θα σε βοηθήσουν
και κάποια άτομα που πραγματικά σε
νοιάζονται.

Σπετσοφάι (βολιώτικο)
Υλικά:
1/2 κιλό λουκάνικα κομμένα σε ροδέλες
10 πράσινες πιπεριές κέρατο
1/2 κιλό ντομάτες ώριμες πολτοποιημένες
1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Εκτέλεση:

Χαράξτε τις πιπεριές με ένα μαχαιράκι κατά μήκος.
Βάλτε το μισό λάδι
σε ένα τηγάνι και
τηγανίστε ελαφρά
τις πιπεριές μέχρι να μαλακώσουν. Καθαρίστε το τηγάνι και προσθέστε το υπόλοιπο λάδι. Βάλτε στο τηγάνι
τα λουκάνικα και ψήστε τα μέχρι να ροδοκοκκινίσουν.
Βάλτε και τις πιπεριές και περιχύστε με τη σάλτσα ντομάτας. Αφήστε να μαγειρευτεί το σύνολο μέχρι να
φύγουν τα ζουμιά και να πήξει η σαλτσούλα. Σερβίρετε το σπετζοφάι ζεστό.
Σημείωση: Αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε μέσα και
κομματάκια μελιτζάνας αφού πρώτα τα τηγανίσετε
ελαφρά, αλλά και 1-2 σκελίδες σκόρδο αν σας αρέσει η
γεύση του.

Κρητικός Ντάκος
Υλικά:
1 κριθαροκουλούρα, 1/2 αγγούρι
2 κουταλιές κάπαρη, 2 ντομάτες ψιλοκομμένες
100 γρ. φέτα τριμμένη, 5 ελιές
ρίγανη, ελαιόλαδο
Εκτέλεση:

Παίρνουμε την κριθαροκουλούρα και την βρέχουμε ελαφρά για να μαλακώσει. Περιχύνουμε λίγο ελαιόλαδο
φροντίζοντας να καλύψει όσο μεγαλύτερη επιφάνεια
γίνεται χωρίς όμως να ρίξουμε μεγάλη ποσότητα.
Απλώνουμε πάνω στον ντάκο τίς ψιλοκομμένες ντομάτες, το ψιλοκομμένο αγγούρι, την κάπαρη και τις ελιές.
Τελευταία βάζουμε την φέτα και περιχύνουμε με ελαιόλαδο.
Ο κρητικός ντάκος είναι έτοιμος.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ένας στους τέσσερις
Κύπριους αδυνατούν
να πληρώσουν τους
λογαριασμούς τους

Μ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 485 - 13/2/1959

ια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική
έρευνα δημοσιοποίησε η
Eurostat σύμφωνα με την
οποία γίνεται ξεκάθαρο
το πρόβλημα των πολιτών των κρατών μελών
της ΕΕ να ανταπεξέλθουν
εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις τους,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με την Eurostat
το 26,6% των Κυπρίων,
αδυνατούσαν να πληρώσουν εγκαίρως και
καθυστέρησαν να διευθετήσουν λογαριασμούς,
ενοίκια, δόσεις ή υποθήκες τους μέσα στο 2016.
Στο σύνολο των πολιτών
της ΕΕ το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 10,4%.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 IOYNIΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 11/2018 30/5/2018
150.000 ............. 32928
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 49273
100 .................... 15974

1.000 ................. 14658

100 .................... 38712

400 .................... 17054

100 .................... 46271

400 .................... 15465

100 .................... 14451

400 .................... 19290

100 .................... 43086

200 .................... 22650

100 .................... 55078

200 .................... 47960

100 .................... 50560

200 .................... 25219

100 .................... 35070

200 .................... 16370

100 .................... 40689

200 .................... 35278

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
7512, 5404
Από €20 οι λήγοντες
447
Από €10 οι λήγοντες
179, 991
Από €4 οι λήγοντες
93, 82

200 .................... 12382
200 .................... 12413
200 .................... 45448
200 .................... 44451
200 .................... 23006
100 .................... 33724
100 .................... 51296

σε
σε
σε
σε

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Ο άνθρωπος είναι ον φύσει
κοινωνικό και πολιτικό.
Αυτός που μπορεί να ζήσει
μακριά απ’ τις ανθρώπινες
κοινωνίες είναι είτε
θηρίο είτε θεός
Αριστοτέλης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Πρώτη στη λίστα με
ποσοστό 47,9% είναι η
Ελλάδα με δεύτερη τη
Βουλγαρία σε ποσοστό
34,2%.
Η Κύπρος βρίσκεται
στην τρίτη θέση με
26,6%.
Η Ελλάδα άλλωστε είναι
πρώτη και στο ποσοστό
που δεν έχουν να πληρώσουν ή καθυστερούν
να πληρώσεις δόση ή
ενοίκιο με το σχετικό
ποσοστό να αγγίζει το
15,3%.
Ακολουθεί η Κύπρος με
8,6%.

Υποβολή αιτήσεων για το «Τιμητικό
Επίδομα» εθνοφρουρών 1974

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δέχεται από την 1η Ιουνίου, αιτήσεις για «Τιμητικό Επίδομα» από όσους, λόγω της
τουρκικής εισβολής το 1974, είχαν υπηρετήσει πρόσθετη θητεία ή εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά, ή/και
ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, ή/και είναι παθόντες
ανάπηροι πολέμου.
Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει πως δικαιούχοι θα είναι όσοι λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λόγω
της τουρκικής εισβολής το 1974 είχαν υπηρετήσει
προσθετή θητεία ή εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά,
τουλάχιστον διάρκειας ενός μηνός (με εξαίρεση
περιόδους λιποταξίας ή/και φυλάκισης), ή/και ήταν
αιχμάλωτοι πολέμου, ή/και είναι παθόντες ανάπηροι πολέμου. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα
αιτήσεων και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες
για το Τιμητικό Επίδομα από τα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τα Κέντρα
του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέσω του Κέντρου
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 22009009.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από την
1η Ιουνίου 2018 στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
(ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ).

Στις 13 Ιουνίου η καταβολή των
απολαβών αδείας για το έτος 2017

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι οι πληρωμές
των απολαβών αδείας για το έτος 2017 στους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, θα γίνουν στις
13 Ιουνίου 2018.
Επίσημη ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι οι δικαιούχοι
του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, οι οποίοι κατά την
περσινή περίοδο του 2017 έχουν πληρωθεί τις απολαβές αδείας τους με τραπεζικό έμβασμα, δεν πρέπει
να υποβάλουν αίτηση, αφού οι πληρωμές θα γίνουν
και φέτος μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα παραλαμβάνουν αιτήσεις από τις 18 Ιουνίου 2018 μόνο για
όσους:
(α) καθίστανται δικαιούχοι πληρωμής απολαβών
αδείας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για πρώτη
φορά, ή
(β) έχουν πληρωθεί τις απολαβές αδείας
τους κατά την
περσινή περίοδο του 2017 με
επιταγή.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΠΟΠΛ: Έπεσε η αυλαία με την τελετή
βράβευσης των διακριθέντων σωματείων

Μ

ε την τελετή βράβευσης των διακριθέντων σωματείων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας
χοροεσπερίδας, έληξε η δράση της
ΕΠΟΠΛ για την ποδοσφαιρική περίοδο
2017-18. Η όλη εκδήλωση που έγινε
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, στο
ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία.
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ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Κατηγορία της ΣΤΟΚ, δηλαδή, αυτή του
Σωματείου «Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ», μετά τις
δύο προηγούμενες του ΡΟΤΣΙΔΗ
Μάμμαρι
και
της
ΔΟΞΑΣ
Παλαιομετόχου.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για τους
τιμηθέντες στην εκδήλωση, πρώην πρόεδρο και μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πρώην
πρόεδρο της Δικαστικής
Επιτροπής της ΕΠΟΠΛ,
Ανδρέα
Κακουλλή,
Διομήδη
Φιλίππου,
Γιώργο Παπαθανασίου,
Ανδρέα
Πέτρου
και
Ειρήναρχο
Θεοδώρου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν,
ο γενικός διευθυντής της
ΚΟΠ Ανθούλλης Μυλωνάς
και ο πρόεδρος της ΣΤΟΚ
Μαρίνος Τιμοθέου.
Βαθύτατη συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση του
αφυπηρετήσαντος
από

Σ

υγκλόνισε και κατασυγκίνησε τους
παρισταμένους η εκδήλωση ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ που διοργάνωσε
πρόσφατα στο θεατράκι του Δήμου
Λακατάμιας ο Λαογραφικός Όμιλος «Η
Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας σε
συνεργασία με το Εθνικό Σωματείο
«Κυριάκος Μάτσης». Αναβίωσε μέσα
από εξαιρετικότατη μουσικοθεατρική
χορευτική παράσταση το μεγαλείο της
πολιτισμικής παράδοσης και κουλτού-

Στην εκδήλωση είχαν την τιμητική τους
οι Πρωταθλητές σε βαθμολογία και
ήθος και όλοι οι διακριθέντες, Σωματεία
και Ποδοσφαιριστές.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανδρέας
Κ. Χριστοφή, στην αποτίμηση του
έργου της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε
κυρίως στην επιτυχημένη χρονιά καθώς
και για την τρίτη κατά συνέχεια προαγωγή ομάδας της ΕΠΟΠΛ στην Επίλεκτη

την Κύπρο μετά την μικρασιάτικη
καταστροφή του 1922.
Την παράσταση που τέθηκε υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη,
του «Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου»
και του «Ινστιτούτου Ελληνικού
Πολιτισμού» παρακολούθησαν στελέχη, μέλη και φίλοι της ΣΕΚ καθώς και
αρκετός κόσμος που καταχειροκρότησαν τους συντελεστές, που όντως αξί-

την Carlsberg διευθυντή δημοσίων σχέσεων και φίλου της ΕΠΟΠΛ, Ανδρέα
Σμυρίλλη ο οποίος ανταπόδωσε την
εκτίμηση και τη βράβευση με συγκινητικά λόγια.
Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη στην εκδήλωση, ο γενικός οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης (φωτό άνω). Τα πρωταθλήματα της ΕΠΟΠΛ χορηγεί και αθλοθετεί
η εταιρεία Carlsberg.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η πρόσφατη εκδρομή των συνταξιούχων
της ΣΕΚ Αμμοχώστου. Κύριοι χώροι επίσκεψης ήταν, ο Άγιος Νεόφυτος και ο
Απόστολος Λουκάς στα Κούκλια .

με αθρόα συμμετοχή των μελών της
οργάνωσης, ανταποκρινόμενες στους
στόχους και τις προσδοκίες όλων.
ζουν τα εύσημα για την
άριστη παρουσία τους
και την άρτια οργάνωση
σε όλα τα επίπεδα.

Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ Μιχάλης
Ρώσσης εξέφρασε την ευαρέσκεια του
γιατί όλες οι εκδρομές κύλησαν ομαλά,

Τον χαιρετισμό εκ μέρους
του προέδρου της Βουλής,
διάβασε ο εκπρόσωπος
του Κοινοβουλίου Λουκάς
Φουρλάς.

ρας του Ελληνισμού της
Μικράς Ασίας.
Η παράσταση, απεικόνισε
με γλαφυρό τρόπο τη ζωή
και το μεγαλείο του
Ελληνικού πολιτισμού της
Μικράς Ασίας και πως
αυτός επηρέασε ολόκληρο
τον Ελλαδικό χώρο και
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Νίκος Αναστασιάδης, ΠτΔ

Το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί εντός
των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων

Ε

ίτε κάποιοι δεν το επιθυμούν, είτε κάποιοι αντιδρούν, το Γενικό Σχέδιο Υγείας θα εφαρμοστεί
όπως χρονοδιαγραμματικά έχει καθοριστεί μέσα από
το σχετικό νομοσχέδιο, διαβεβαίωσε ρητά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στην
τελετή εγκαινίων του αναβαθμισμένου Πολυδύναμου
Περιφερειακού Κέντρου Υγείας Πάχνας, "Μάξιμος
Μιχαηλίδης".
Η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της Υγείας και προχωρεί με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, έχοντας
ως πρώτο και κύριο μέλημα την εύρυθμη λειτουργία
των νοσηλευτηρίων. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, σε
συνεννόηση και με τις συντεχνίες των γιατρών, να
βρούμε εκείνους του τρόπους που να ικανοποιήσουμε πάγια αιτήματα ή και προβλήματα που αναφύονται, έτσι ώστε με αποτελεσματικότερο τρόπο και με
λιγότερες ταλαιπωρίες, να προχωρήσουμε και στην
αυτονόμηση των νοσοκομείων και στην υλοποίηση
της απόφασης για τη λειτουργία του ΓεΣΥ", συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στο Πολυδύναμο Περιφερειακό
Κέντρο Υγείας Πάχνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
είπε πως η αναβάθμιση του σε περιφερειακό, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την ευρύτερη αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας στην Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Προς εργασιακή αναταραχή μεσούσης της περιόδου
αιχμής στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Ε

ργασιακή έκρηξη προβλέπεται μεσούντος του καλοκαιριού στον ζωτικό τομέα της τουριστικής βιομηχανίας λόγω της
συνεχιζόμενης αμφισβήτησης
της συλλογικής σύμβασης από
την πλειοψηφία των ξενοδόχων.
Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, κατηγορούν τους ξενοδόχους ότι παραβιάζουν κατά
συρροήν τις υπάρχουσες συμφωνίες αμφισβητώντας τις συλλογικές συμβάσεις του κλάδου. Τα
διοικητικά συμβούλια των κλαδικών συντεχνιών ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και
ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ που εξέτασαν την

ται ή και δεν αναγνωρίζεται από
την πλειοψηφία των ξενοδόχων
και οι μισθοί και ωφελήματα των
εργαζομένων έχουν συμπιεστεί σε
απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.
Ως εκ τούτου, πέραν των δικών μας
προσπαθειών για προστασία των
εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους όπως αυτά πηγάζουν

• Παρέμβαση της υπουργού
Εργασίας για αποτροπή
της επερχόμενης σύγκρουσης
ζητούν οι συντεχνίες
ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ

κά για προστασία των εργαζομένων.
Έχουμε την άποψη ότι στις συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική
κρίση και την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων εις βάρος των
εργαζομένων, το υπουργείο σας
και εσείς, έχετε υποχρέωση να
πάρετε συγκεκριμένα μέτρα για
επικράτηση της τάξης και ομαλότητας στον ευαίσθητο τομέα του
τουρισμού.
Ήδη με επιστολές μας ημερομηνίας
01/09/2016, 10/05/2017 και
23/05/2017 σας εκθέτουμε το όλο
πρόβλημα, υποβάλλουμε συγκεκρι-

μένες προτάσεις και ζητούμε την
παρέμβαση σας και την στήριξη
σας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΚ
Η ΣΕΚ με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζει τις δηλώσεις
του προέδρου της Δημοκρατίας οι οποίες στέλλουν
ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποτρέψει μια τόσο σημαντική μεταρύθμιση που ομόφωνα
προώθησαν η κυβέρνηση και η βουλή.

Δυστυχώς όμως, τίποτε το ουσιαστικό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα με
αποτέλεσμα η αδικία και η καταπίεση των εργαζομένων στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία να συνεχίζεται και να επιδεινώνεται.
Οι άσχημες συνθήκες εργασίας και
οι χαμηλοί μισθοί, είναι ο κύριος
λόγος που οι ξενοδόχοι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό για να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
σε ανθρώπινο δυναμικό με επακόλουθο να ζητούν να εργοδοτηθούν
αλλοδαποί από τρίτες χώρες,
πράγμα που μας βρίσκει έντονα
αντίθετους.

έκρυθμη κατάσταση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε κοινή συνεδρία στις 30/05/2018, ομόφωνα
αποφάσισαν να ζητήσουν την
παρέμβαση της υπουργού Εργασίας για προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και αποσόβηση
της υποβόσκουσας εργασιακής
κρίσης.

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

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

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Προς τούτο, οι δύο συντεχνίες υπέβαλαν κοινό υπόμνημα στην
υπουργό Εργασίας, στο οποίο
επισημαίνουν τα ακόλουθα:
«Δυστυχώς παρά τις συνεχείς
υποχωρήσεις των εργαζομένων με
στόχο την στήριξη του τουρισμού
μας και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, οι ξενοδόχοι
φάνηκαν αναξιόπιστοι στις συμφωνίες μας και τις υποσχέσεις
τους.
Η Συλλογική Σύμβαση αμφισβητεί-

www.sek.org.cy,

μέσα από τις από κοινού υπογραφήσες Συλλογικές Συμβάσεις,
καλούμε εσάς και το Υπουργείο
σας όπως παρέμβετε αποφασιστι-

Εμείς θεωρούμε ότι με την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης από
όλους τους ξενοδόχους, θα δοθεί
το απαραίτητο κίνητρο για εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού ανάμεσα από τις χιλιάδες ανέργων
που φτάνουν περίπου το 10%.

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
Για τους πιο πάνω λόγους ζητούμε:

1. Να κατοχυρωθούν νομοθετικά οι κλίμακες μισθοδοσίας όπως αυτές
εκάστοτε προνοούνται από τις Συλλογικές Συμβάσεις.

2. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο 13ος μισθός.
3. Να τροποποιηθεί το άρθρο για την εγγυημένη μονάδα ώστε να παύσει η κοροϊδία των «φιξαρισμένων» μισθών όπως ο κάθε εργοδότης επιθυμεί.

4. Να τροποποιηθεί το άρθρο για το Ταμείο Προνοίας ώστε η υποχρέωση καταβολής του να είναι καθολική μετά την συμπλήρωση 6 μηνών
υπηρεσίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ή της συμπλήρωσης 18 μηνών
συνεχόμενης εποχικής απασχόλησης.

5. Να αυξηθούν σημαντικά οι προβλεπόμενες ποινές παραβίασης των
κανονισμών ώστε να γίνουν αποτρεπτικές.
Αναμένουμε το συντομότερο ανταπόκριση σας στα αιτήματα μας,
δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα Διοικητικά μας Συμβούλια έχουν ήδη
αποφασίσει την λήψη δυναμικών μέτρων εφόσον η κατάσταση συνεχίσει ως έχει.»

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

