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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Διασύνδεση Εκπαίδευσης
και αγοράς εργασίας

Η

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3010
TIMH 0.70€

Π Α Ι Δ Ε Ι Α : Διέξοδο στο συνεχιζόμενο αδιέξοδο
δίνει η πρόταση της ΣΕΚ

ΣΕΚ εκφράζει εκ νέου την έντονη
ανησυχία της για την εντεινόμενη
κρίση που επικρατεί στον νευραλγικό
τομέα της Εκπαίδευσης, διαμηνύοντας
προς κάθε κατεύθυνση πως η πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα μπορεί να
δώσει διέξοδο στο υφιστάμενο αδιέξοδο.
Μέσω της πρότασης μας αναδείξαμε

τον θεσμοθετημένο τρόπο επίλυσης
εργατικών διαφορών τονίζοντας πως
ο δομημένος κοινωνικός διάλογος
δίδει πάντοτε λύσεις.
Από την πρώτη στιγμή, η ΣΕΚ επέλεξε
συνειδητά να είναι μέρος της λύσης
του σοβαρού προβλήματος που ταλανίζει τον τελευταίο καιρό την Παιδεία
του τόπου και ως εκ τούτου η παρέμ-

βαση μας αποσκοπούσε αποκλειστικά
στην εξεύρεση λύσης προς όφελος της
δημόσιας εκπαίδευσης, πέραν και
πάνω από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες ή ιδιοτελή συμφέροντα στηριζόμενη στις αρχές και αξίες του συστήματος εργασιακών σχέσεων που λειτουργεί στη χώρα μας με επιτυχία για
δεκάδες χρόνια.

• Επιστολή - έκκληση ΣΕΚ στον πρόεδρο της Βουλής

Σ

τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας πρέπει να τεθεί η
διασύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με την αγορά εργασίας
ενώ προβάλλει η ανάγκη πάταξης
της παραπαιδείας, ενίσχυσης του
μαθήματος του επαγγελματικού
προσανατολισμού, αναβάθμισης της
Τεχνικής Εκπαίδευσης και ενίσχυσης
της διδασκαλίας της Ελληνικής
Γλώσσας. Επιστολή ΣΕΚ στον
Σελ. 9
υπουργό Παιδείας

Όνειρο απατηλό η απόκτηση
ιδιόκτητης στέγης

Η

κυβέρνηση καλείται να υιοθετήσει κοινωνικές πολιτικές που
θα βοηθούν ουσιαστικά τους νέους
και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για απόκτηση
ιδιόκτητης
στέγης
Άρθρο του γ.ο
της ΣΕΚ Πανίκου
Αργυρίδη

Σελ. 6

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η

Βουλή έχει τεράστια ευθύνη να προστατεύσει την αγορά εργασίας από
την ασυδοσία και παρανομία και ως εκ
τούτου θα πρέπει να ψηφίσει χωρίς
περαιτέρω καθυστέρηση τους εκκρεμούντες κανονισμούς που αποσκοπούν
στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

• Επείγουσα ανάγκη η ψήφιση των εκκρεμούντων Κανονισμών
που αποσκοπούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για καταπολέμηση
της μεγαλύτερης γάγγραινας στην αγορά εργασίας

Αυτό επισημαίνεται στην επιστολή που έστειλε χθές
Τρίτη ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη εκφράζοντας την απογοήτευση που απορρέει από
την πρόσφατη ενέργεια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να παγοποιήσει το αίτημα της
κυβέρνησης για αποδέσμευση της απαιτούμενης
δαπάνης που αφορά την πρόσληψη των 30 επιθεωρητών εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας.
Ο γ. γ της ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει χωρίς άλλη
καθυστέρηση τους Κανονισμούς που θα δώσουν τη
δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εφαρμόσει μια τόσο
σημαντική νομοθεσία που θα συμβάλει στη δημιουργία και εδραίωση μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικής ηθικής που θα βασίζεται στον υγιή ανταγωνισμό, στη νομιμότητα και στην αξιοπρεπή μεταχείριση
των εργαζομένων.
Σελ.3

Να παταχθεί με αυστηρότητα η φοροδιαφυγή

Η

ευρωστία των δημοσίων οικονομικών είναι εθνική υπόθεση και έννοια αδιαπραγμάτευτη γι’ αυτό
ακριβώς το λόγο η ΣΕΚ, διαχρονικά, μόνιμα και σταθερά εκφράζει την αγωνία της όταν έρχονται στη
δημοσιότητα στοιχεία και πληροφορίες που φανερώνουν πως, αυτή η ευρωστία απειλείται.
Αυτή την ώρα εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας
γιατί από πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά το 2016, φαίνεται πως οι καθυστερημένες οφειλές προς το κράτος αντί να μειώνονται
αυξάνονται κάθε χρόνο, ενώ τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται.
Η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων, η πάταξη
της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός των φαινομένων της σήψης και της διαφθοράς πρέπει να αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες για το σύνολο της

πολιτείας η οποία διαμέσου της εκτελεστικής, της
νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας πρέπει να
καθορίσει αυστηρό οδικό χάρτη που στην πορεία
εφαρμογής του θα πρέπει να βάζει τάξη στην κάθε
αταξία που παρατηρείται στα φορολογικά δρώμενα
της Κύπρου.

• Επείγει η ενίσχυση της φορο-εισπρακτικής
ικανότητας του κράτους
«Δια πυρός και σιδήρου» και όχι με ευχολόγια οι
επώνυμοι φοροφυγάδες πρέπει να υποχρεωθούν να
καταβάλουν στο κράτος τις τεκμηριωμένες οφειλές
τους.
Τα δικαστήρια πρέπει, απ’ εδώ και πέρα, να δείξουν

περισσότερη αυστηρότητα και μέσα από τις αποφάσεις τους να συμβάλουν στη βελτίωση των δημόσιων
οικονομικών.
Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει με κάθε τρόπο
να ενισχύσει τη φοροεισπρακτική ικανότητα των
φορολογικών Αρχών, και να προχωρήσει πλέον στη
φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης, ενώ η έκδοση απόδειξης για κάθε συναλλαγή θα πρέπει να γίνει αυστηρά υποχρεωτική.
Όλα τα πιο πάνω ζητήματα για τη ΣΕΚ αποτελούν
ύψιστη προτεραιότητα γιατί ακράδαντα πιστεύουμε
πως, στις κρίσιμες και δύσκολες ώρες που διέρχεται
η κυπριακή οικονομία το κάθε ευρώ που ανήκει στο
κράτος είναι χρήσιμο και πρέπει έγκαιρα να φθάνει
στα δημόσια ταμεία.

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

@

E

υοίωνες οι προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας

Έφθασε η ώρα αισθητής βελτίωσης του βιοτικου επιπέδου των μισθωτών και των μη προνομιούχων

*

Ρ

όλο παγκόσμιας δύναμης πρέπει να παίξει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για χάριν της ειρήνης και
της ασφάλειας
Ο πλανήτης κινδυνεύει σοβαρά, η Ευρώπη ας

* αναλάβει την τεράστια ευθύνη της

Γ

άγγραινα κατήντησε η εργοδότηση ξένων
στον τουρισμό που δεν γνωρίζουν ούτε λέξη
Ελληνικά

*

Ώρα, το ντόπιο δυναμικό να αποτελέσει την
αιχμή των υπηρεσιών πρώτης γραμμής

Α

δήριτη ανάγκη η εξομόλυνση της κρίσης στη
δημόσια εκπαίδευση

*

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖOMΑΣΤΕ

Ε

ίναι διάχυτη στην κοινή γνώμη η
αντίληψη πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν κατάφερε μέχρι στιγμής
να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, μερίδα
πολιτών στις χώρες του φτωχότερου Νότου, πιστεύει ότι για τη
δεινή τους οικονομική κατάσταση
φταίνε οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Κύπρο, ο μέσος πολίτης διερωτάται γιατί μέχρι τώρα, 14 χρόνια μετά την ένταξη της νήσου, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμβάλει καταλυτικά στην επίλυση του
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Το γοργόν και χάριν έχει

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

ο φθηνό χρήμα που δανείστηκε πρόσφατα η
Κυβέρνηση ας αξιοιποιηθεί και για τη στήριξη της ποιοτκής απασχόλησης

*

Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η αναγκαία ευισθησία στα ανώτατα κυβερνητικά δώματα

Ι

σχυρό κοινωνικό κράτος με άξονα το ΓεΣΥ, τη
Δημόσια Παιδεία και ολοκληρωμένο σύστημα
δημοσίων μεταφορών αξίζει η κοινωνία μας

*

Αν βέβαια θέλουμε να ονομαζόμαστε σύγχρονο
Ευρωπαϊκό κράτος

Κ

ομπίνες με ασφαλιστικές εταιρείες καταδυναστεύουν τελευταίως την κοινωνία

*

Οι αρμόδιοι εποπτικοί θεσμοί γιατί σιωπούν;

Η

ολική εξυγίανση της αγοράς εργασίας προβάλλει ως επιτακτική

*

Η επαναφορά των εργατικών δικαιωμάτων
μετά την 7ετή κρίση είναι εκ των ων ουκ άνευ

Φ

ρικτά πράγματα ακούμε για την έξαρση του
φαινομένου φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής

Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για ποινικο-

* ποίηση της μη καταβολής φόρου εισοδήμτας ας
μην αραχνιάσει στα υπηρεσιακά συρτάρια

Ώ

ρα εξάλειψης των χαμηλών μισθών και των
επισφαλών θέσεων εργασίας

*

Το καλό οικονομικό κλίμα είναι πολύ ευνοϊκό
για κάτι τέτοιο, πολιτική βούληση χρειάζεται

Ν

οσεί βαθύτατα ο εισπρακτικός μηχανισμός
του κράτους

Δεν νοείται άτομα με οκέλες να μη έχουν φορο-

* λογικό φάκελλο

Ή

λθε η ώρα να
εργασία

Κυβέρνηση – Βουλή ας μην κωλυσιεργούν άλλο
στην πάταξη του φαινομένου.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

καρατομηθεί η αδήλωτη

xenis.xenofontos@sek.org.cy

χρονίζοντος Κυπριακού Ζητήματος.
Είναι αυταπόδεικτο, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο που
λειτουργεί έχει κραυγαλέες αδυναμίες που εμποδίζουν τη δημιουργία της ένωσης που θέλουμε και
οραματιζόμαστε, ως Κύπριοι
Ευρωπαίοι πολίτες. Η ίδια ή και
εντονότερη εντύπωση επικρατεί
και στα πλατειά στρώματα του
Ελληνικού λαού που βιώνει εδώ και
μια δεκαετία την δίνη της κρίσης
και της βαθειάς οικονομικής ύφεσης.
Φρονώ πως αυτές οι αδυναμίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει σε
καμμία περίπτωση να μας κάνουν
να αποστρεφόμαστε την Ευρώπη
και κάθε τι το Ευρωπαϊκό. Τουναντίον, αυτές οι αδυναμίες της
Ευρώπης πρέπει να χαλυβδώνουν
την πίστη μας για συνεχή - συνειδητή προσπάθεια ώστε μια μέρα
να φτιάξουμε την Ευρώπη των
ονείρων μας. Γιατί; Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό σπίτι
των Ευρωπαίων πολιτών. Και το
πιο σημαντικό: Η Ευρώπη παρά τα
μειονεκτήματα που έχει, αποτελεί
τον μοναδικό παράγοντα για
εδραίωση της ειρήνης όχι μόνο
στην ταραγμένη γειτονιά μας αλλά

και σε ολόκληρο τον πλανήτη που
ζεί σε συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και ανασφάλειας.
Για ένα μικρό κράτος όπως η
Κύπρος, η ιδιότητα του ισότιμου
μέλους σε μια μεγάλη δημοκρατική
οικογένεια με θεσμοθετημένους
κανόνες διακυβέρνησης με αιχμή
του δόρατος την αλληλεγγύη και
τη δικαιοσύνη, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της ίδιας της
ύπαρξής μας.
Παρά τις επί μέρους και κατά καιρούς πικρίες μας από τη στάση
της Ε.Ε, οφείλουμε να κρατούμε
ζωντανή τη συλλογική προσπάθεια για δημιουργία της νέας
Ευρώπης των λαών και όχι των
οικονομικών συμφερόντων της
ολιγαρχίας.
Ως συνειδητοί Ευρωπαίοι οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι
στον στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με προαπαιτούμενο τη
δίκαιη κοινωνία και με βασικό
άξονα την εφαρμογή των αρχών
που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας

• Από λόγια χορτάσαμε,
οι υποσχέσεις Γιούγκερ
να γίνουν πράξη
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ως
άτομα, ως κοινωνικοί φορείς, ως
πολιτεία, ως χώρα και ως λαός,
λοιπόν, οφείλουμε να διεκδικούμε:
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα
σέβεται τη διαφορετικότητα και θα
προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά των Εθνών-Κρατών μελών
της και όχι την προβαλλόμενη
υποκουλτούρα που προωθούν οι
κάθε λογής έμποροι των λαών.
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η
ποιοτική Υγεία και Παιδεία θα
παρέχεται δωρεάν
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα
προάγει τις Επιστήμες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα προς όφελος των ανθρώπων αποτρέποντας
τους οξύτατους εξοπλιστικούς
ανταγωνισμούς που προωθούν τα
συμφέροντα των επιχειρηματιών
και των βιομηχάνων όπλων
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση των
πολιτών και ΟΧΙ των τραπεζών
και των ισχυρών επιχειρηματικών

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9/2018
Η μετάστασις του αγίου ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Γεδεών δικαίου

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 27/9/2018
Καλλιστράτου και των συν
αυτώ μαρτ., Γαϊανής, Επιχάρεως μ., Αριστάρχου απ., Ακυλίνης Ζαγκλιβερινής

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9/2018
Χαρίτωνος ομολ, Βαρούχ προφήτ., Νεοφύ του Εγκλείστρου,
Αυξεντίου του κυπρίου, Ισαάκ
Σύρου
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9/2018
Κυριακού αναχωρητού, Πετρωνίας και Γουδελίας, Κασδόου,
Κασδόας μ.

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,

λεσχών!
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα
παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες
ανέλιξης για το μέλλον που θα
καθορίζεται από τη βούληση των
πολιτών και όχι από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών.
• Μια Ευρώπη που θα σέβεται τον
ιδρώτα των εργατών και τη συνεισφορά του εργατικού δυναμικού
στην παραγωγική διαδικασία
κατανέμοντας τον πλούτο δίκαια,
σε ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο.
Κοντολογίς, στον σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, προβάλλει
αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός
ξεκάθαρου πολιτικού προσανατολισμού που να προωθεί τα πραγματικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και κοινωνιών. Αυτός
ο ευγενής και υπέρτατος στόχος,
μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω
της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας με σεβασμό στο
έθνος – κράτος, με κοινή εξωτερική
πολιτική και ενιαία ομπρέλλα
άμυνας, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, τη
διαφάνεια στα οικονομικά, την
αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών λαών και την ισχυροποίηση
του κράτους πρόνοιας.
Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο
να καταγράψουμε τηλεγραφικά τα
μηνύματα που έστειλε πρόσφατα ο
απερχόμενος πρόεδρος της «Κομισιόν» Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλώντας στο ευρωκοινοβούλιο.
«• Ως Ε. Ε αντιπροσωπεύουμε το
40 % του παγκόσμιου ΑΕΠ
• Υπερασπιζόμαστε τη συμφωνία
του Παρισιού για το κλίμα, επειδή
εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε να
κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο
πλανήτη στις επόμενες γενιές
• Μόνο μια Ευρώπη που είναι
ισχυρή και ενωμένη μπορεί να
προστατεύσει τους πολίτες της
από τις εσωτερικές και εξωτερικές
απειλές, να διατηρήσει τις θέσεις
εργασίας σ’ έναν κόσμο ανοιχτό
και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας ψηφιοποίησης.»
Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, στην
πράξη και όχι στα λόγια.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018
Γρηγορίου επ. Αρμενίας του
φωτιστού, Στρατονίκου μάρτ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018
Ανανίου αποστόλ, Ρωμανού
του μελωδού, Ιωάννου Κουκουζέλους, Αγίας Σκέπης
ΤΡΙΤΗ 2/10/2018
Κυπριανού ιερομάρτ. και
Ιουστίνης, Θεοφίλου ομολ.
Γεωργίου νεομ.

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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Ό

ταν η θεωρία γίνεται πράξη αποτελεί όφελος
για τον ίδιο τον άνθρωπο που στόχευσε και
πέτυχε.
Αν όμως η πράξη επιτελείται από μια πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο, έναν ηγέτη, τότε το όφελος αντανακλάται και διευρύνεται στην ίδια την κοινωνία
που ζει και εργάζεται. Συνεπώς η
κάθε χώρα θέλει ηγέτες οι οποίοι
δια του παραδείγματος τους θα
πείσουν πως αυτά που διακηρύσσουν τα υιοθετούν και τα
πιστεύουν.
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

√ Μόνον μα
μόνον τότε
οι κοινωνίες
προοδεύουν

Η 38χρονη πρωθυπουργός της
Νέας
Ζηλανδίας
Τζασίντα
Άρντερν από τον περασμένο
Οκτώβριο που ανέλαβε την εξουσία, έγινε η δεύτερη εκλεγμένη
ηγέτιδα που γεννά στο διάστημα
της θητείας της μετά την πρωθυπουργό του Πακιστάν Μπεναζίρ
Μπούτο το 1990.

Δεν είναι μόνο η νεότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας
της, αλλά και η πρώτη που πήρε
άδεια μητρότητας κατά τη διάρκεια της θητείας της,
γεγονός που θεωρείται ευρέως ως ένα σημάδι προόδου για τις γυναίκες.
Ενώ είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία της
πρώτης της ομιλίας που θα εκφωνήσει την Πέμπτη,
ενώπιον των παγκόσμιων ηγετών στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, χρειάστηκε παράλληλα να διασχίσει
την υφήλιο με το τριών μηνών κοριτσάκι της με τη
συνοδεία του συζύγου ο οποίος έχει αναλάβει την
πλήρη φροντίδα της.
«Είμαι τυχερή. Έχω ένα απίστευτο δίκτυο στήριξης
γύρω μου, τόνισε χαρακτηριστικά. Έχω τη δυνατότητα να πάρω το παιδί μου μαζί στη δουλειά. Δεν
υπάρχουν πολλά μέρη που μπορείς να το κάνεις
αυτό». «Αν δεν υπάρξει μια κουλτούρα που δέχεται ότι οι μητέρες και τα παιδιά είναι κομμάτι του
εργασιακού μας χώρου, τότε δεν θα αλλάξουμε
τίποτε. Οπότε, αν μπορώ να κάνω ένα πράγμα και
αυτό είναι απλώς να αλλάξω τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα πράγματα, τότε θα είμαι ικανοποιημένη ότι κάτι κατορθώσαμε», είπε η πρωθυπουργός
της Νέας Ζηλανδίας.
Η περίπτωση της Ζηλανδής Πρωθυπουργού καταδεικνύει το γεγονός πως όταν πιστεύεις σε κάτι δεν
μένεις στο θεωρητικό κομμάτι αλλά το ενισχύεις με
το παράδειγμα σου. Μόνο τότε πείθεις για όσα διακηρύσσεις. Αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα που
προβάλλονται και προωθούνται από τις διάφορες
κυβερνήσεις.
Εν κατακλείδι θα κρατήσω τη φράση. Έχω ένα απίστευτο δίκτυο υποστήριξης. Μια φράση που αντικατοπτρίζει το πόσο σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει ο περίγυρος, η νοοτροπία, η κουλτούρα
και οι κρατικές δομές στήριξης. Χρειαζόμαστε πολιτικές αλλά προπαντός χρειαζόμαστε παιδεία για να
συνειδητοποιήσουμε πως οι επιτυχίες δεν έρχονται
ως από μηχανής θεοί. Χρειάζεται δίκτυο στήριξης,
υποστήριξης, σεβασμού και αλληλεγγύης. Μόνον, μα
μόνον τότε οι κοινωνίες προοδεύουν.
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• Επιστολή γενικού γραμματέα ΣΕΚ στον Δημήτρη Συλλούρη

Σεβασμός και αλληλεγγύη
τα κλειδιά της επιτυχίας

Της Δέσποινας
Ησαΐα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση
τους εκκρεμούντες κανονισμούς
που αποσκοπούν στην πάταξη της
αδήλωτης εργασίας. Σε χθεσινή
επιστολή του στον πρόεδρο της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας.
Στην επιστολή τονίζει τα εξής :
Εκφράζω την ανησυχία της ΣΕΚ
για το γεγονός ότι εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής η ψήφιση των
Κανονισμών για τη δημιουργία της
ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών,
με διευρυμένες αρμοδιότητες και
εξουσίες για τον έλεγχο της νομοθεσίας που αφορά την αδήλωτη
εργασία με διεξαγωγή στοχευμένων επιθεωρήσεων.
Από τον
Αύγουστο του 2017 μέχρι σήμερα
έγιναν πολλές συζητήσεις στην

Αποτέλεσμα αυτής της
απαράδεκτης στάσης
της Βουλής είναι να
παραμένει σχεδόν ανενεργής μια νομοθεσία
που αποσκοπεί στην
πάταξη της μεγαλύτερης γάγγραινας και
παρανομίας
στην
αγορά εργασίας, αφού
έχει πολλές φορές τεκμηριωθεί ότι: καμιά
νομοθεσία, όσο ισχυρή και επαρκής και αν είναι, δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει την παρανομία εάν
δεν υπάρχει ένας δομημένος και
αποτελεσματικός
μηχανισμός
ελέγχου και εποπτείας.
Η Βουλή έχει τεράστια ευθύνη να
προστατεύσει την αγορά εργασίας
από την ασυδοσία και την παρανόμια και θα πρέπει να προωθεί

√ Επείγουσα ανάγκη η ψήφιση των εκκρεμούντων Κανονισμών
που αποσκοπούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας
για καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης
αρμόδια επιτροπή της Βουλής για
το θέμα της προώθησης των
Κανονισμών που είναι απαραίτητοι για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία. Δυστυχώς όμως,
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα γίνεται θύμα της πολιτικής κωλυσιεργίας και ασυνέπειας και ένα χρόνο
μετά την κατάθεση των Κανονισμών καμιά πρόοδος στη ψήφιση
τους δεν έχει γίνει γεγονός που
εκθέτει ανεπανόρθωτα το κύρος
του Κοινοβουλίου.
Ακόμη πιο απογοητευτικό αποτελεί η πρόσφατη ενέργεια της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής
να παγοποιήσει το αίτημα της
κυβέρνησης για αποδέσμευση της
απαιτούμενης
δαπάνης
που
αφορά την πρόσληψη των 30 επιθεωρητών για στελέχωση της
υπηρεσίας με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

άμεσα νομοθεσίες και κανονισμούς
που αποσκοπούν στην πάταξη
τους. Πόσο μάλλον, όταν το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας έχει ασχοληθεί με μεγάλη σοβαρότητα και
επιμέλεια με το συγκεκριμένο θέμα
και σε καθημερινές δημόσιες
τοποθετήσεις του υποστηρίζει ότι,
η ψήφιση των σχετικών κανονι-

σμών είναι τεράστιας σημασίας
και θα υποβοηθήσουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την
πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Καλείται λοιπόν η Βουλή να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων, να
ψηφίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση
τους Κανονισμούς που θα δώσουν
τη δυνατότητα στο Υπουργείο
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εφαρμόσει
μια τόσο σημαντική νομοθεσία
που θα συμβάλει στη δημιουργία
και εδραίωση μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικής ηθικής την
οποία χρειάζεται ο τόπος. Μιας
νέας κουλτούρας που θα βασίζεται στον υγιή ανταγωνισμό, στη
νομιμότητα και στην αξιοπρεπή
μεταχείριση των εργαζομένων.
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για
την προώθηση του αιτήματος στις
αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, επισπεύδοντας τη διαδικασία ψήφισης των εν λόγω Κανονισμών.

Υπονομεύεται η κοινωνική προστασία
Η αδήλωτη εργασία εκθέτει τους εργαζομένους σε επικίνδυνες συνθήκες
εργασίας και μειώνει τις αποδοχές τους, αλλά την ίδια στιγμή στερεί το
κράτος από έσοδα και υπονομεύει το σύστημα της κοινωνικής προστασίας, αποτελώντας μια τεράστια απειλή για το ασφαλιστικό μας
σύστημα. Ουσιαστικά αποτελεί μαύρη τρύπα για το ίδιο το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η αδήλωτη εργασία νοθεύει τον
υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και δημιουργεί απαράδεκτες
στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που
συμμορφώνονται με τον νόμο και την ηθική έναντι των ανταγωνιστριών
τους που στην απουσία ενός αυστηρού εποπτικού μηχανισμού, επιλέγουν την παρανομία και απολαμβάνουν μεγαλύτερα κέρδη μέσα από
χαμηλότερο κόστος εργασίας.

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ ξεκαθαρίζουν
για την απασχόληση Σχολικών Βοηθών / Συνοδών
«Με πολύ προσοχή οι δύο συνδι-

καλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, ακούν και διαβάζουν στον τύπο όσα λέγονται για
την ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης
των Σχολικών Εφορειών με Σχολικούς Βοηθούς / Συνοδούς παιδιών
με ειδικές ανάγκες , τονίζεται σε
προχθεσινή ανακοίνωση τους.

»

Οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, επισημαίνουν, σέβονται τις
απόψεις όλων των εμπλεκομένων
και αντιλαμβάνονται τις ανάγκες
που υπάρχουν. Για την αποφυγή
οποιονδήποτε αχρείαστων αντιπαραθέσεων ενημερώνουν τον
κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι όροι
απασχόλησης των Σχολικών Βοηθών / Συνοδών ρυθμίζονται με την
Συλλογική Σύμβαση του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών και η

οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους
απασχόλησης ή το επίπεδο καθηκόντων πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα και μέσα από την διαδικασία
της ανανέωσης της συλλογικής
σύμβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η υφιστάμενη Συλλογική Σύμβαση

√ Οι όροι απασχόλησης
των Σχολικών Βοηθών
Συνοδών ρυθμίζονται
με Συλλογική Σύμβαση
του Προσωπικού των Σχολικών
Εφορειών έχει επικυρωθεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο μετά από
την διαβούλευση που είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο πιο πάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, της
Παγκύπριας Συντονιστικής Επι-

τροπής των Σχολικών Εφορειών,
του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού.
Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η
απασχόληση των Σχολικών Βοηθών/ Συνοδών, πρέπει να συζητηθούν στο διάλογο για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
όπως τέθηκε γραπτώς τον περασμένο Μάρτιο από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και
ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ με την επιστολή τους
με θέμα: «Αιτήματα για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
εργασίας του προσωπικού των
Σχολικών Εφορειών για τα έτη
2015-2018», ώστε να υπάρξει
ορθή και δίκαια ρύθμιση της απασχόλησης των εργαζομένων για το
καλό των παιδιών και της εκπαίδευσης γενικότερα.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Επιρρεπείς στα τροχαία
ατυχήματα όσοι
δεν κοιμούνται επαρκώς

Μ

ια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό έντυπο Sleep έρχεται
να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε: Οι άνθρωποι που έχουν κοιμηθεί
λιγότερες από επτά ώρες το 24ωρο
έχουν περισσότερες πιθανότητες να
εμπλακούν και να ευθύνονται για κάποιο
τροχαίο ατύχημα.
Ο κίνδυνος μάλιστα είναι μεγαλύτερος
για όσους έχουν κοιμηθεί λιγότερες από
τέσσερις ώρες.
Σύμφωνα με
τις διεθνείς
• To καμπανάκι του συστάσεις, οι
κινδύνου χτυπούν
ενήλικοι θα
πρέπει
να
οι επιστήμονες
κοιμούνται
επτά με εννέα
ώρες κάθε βράδυ, αλλά παγκοσμίως
παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των
ανθρώπων που κοιμούνται ανεπαρκώς,
με έναν στους τρεις συνήθως να ξεκουράζεται το βράδυ λιγότερες από επτά
ώρες.
Στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν εξάλλου ότι όλα τα τροχαία ατυχήματα και το 16% των δυστυχημάτων
αφορούσε οδηγούς με στέρηση ύπνου.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Μειώθηκε από 27.7 % σε 25.2 % το ποσοστό
φτώχειας στην Κύπρο

Τ

ο 2017 το 25,2 % του Κυπριακού
πληθυσμού ζούσε κάτω από το
όριο της φτώχιας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού βιώνοντας σοβαρές υλικές στερήσεις.
Τα τελευταία επτά χρόνια, 1 στους 4
συμπολίτες μας σύμφωνα με τα στοιχεία (2016) αμείβετο με μισθούς κάτω
των 1000 ευρώ. Από αυτούς, το 2,4%
λαμβάνει μισθό κάτω των 500 ευρώ, το
8,6% από 500-749 ευρώ και το 16,5%
από 750-999 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ένα ποσοστό μόλις
του 16,5% λαμβάνει μισθό μηνιαίως
από 2 χιλιάδες μέχρι 2,999 χιλιάδες
ενώ από 3 χιλιάδες μέχρι και 4,999
χιλιάδες λαμβάνει μόλις το 10,9% με τα
ποσοστά να μειώνονται δραματικά
όσο ανεβαίνει ο μισθός.
Από 5 χιλιάδες έως τις 5,999 χιλιάδες
λαμβάνει το 1,6% ενώ 6 χιλιάδες και
πάνω λαμβάνει ως μισθό μόλις το

2,2%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το όριο της
φτώχειας ανά άτομο ορίστηκε για το
2017 γύρω στα 724 ευρώ ενώ για το
2016 όπου και αφορούν οι πιο πάνω
μισθοί είχε οριστεί στα 701 ευρώ μηνιαίως. Αριθμός που δείχνει ότι γύρω
στο 11% (αμειβόταν με λιγότερα από
749 ευρώ) ήταν είτε κάτω από το όριο
της φτώχιας είτε ελαφρώς πιο πάνω.

• Το ¼ ζεί σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού
• Υπήρξαν μισθοί των 500 ευρώ
μεσούσης της οικονομικής κρίσης
Κάτω από 1500 ευρώ
Από εκεί και πέρα το 26,3% λαμβάνει
μισθό από 1000-1499. Από αυτούς το
15,1% λαμβάνει από 1000-1249 και το
11,2% από 1250 – 1499.
Από εκεί και πέρα, το 15,2% λαμβάνει
μισθό κάτω από 2 χιλιάδες, με το 9% να
λαμβάνει από 1500-1749 και το 6,2%
από 1750-1999.

Στην παρούσα μελέτη οι ερευνητές
ποσοτικοποίησαν τη σχέση μεταξύ του
πόσο έχει κοιμηθεί ο οδηγός και πόσος
είναι ο ατομικός κίνδυνος τροχαίου.
Στο πλαίσιο της μελέτης λοιπόν αναλύθηκαν στοιχεία από παλαιότερη έρευνα
του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ η
οποία είχε συμπεριλάβει δείγμα 5.470
τροχαίων, με συνεντεύξεις των οδηγών
που είχαν εμπλακεί στο ατύχημα.

Πληθαίνουν οι διαρρήξεις αυτοκινήτων

Ο

Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι οι οδηγοί που είχαν αναφέρει
λιγότερες από τέσσερις ώρες ύπνου
είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να
ευθύνονται για το τροχαίο, συγκριτικά με
εκείνους που είχαν κοιμηθεί επτά με
εννέα ώρες τις προηγούμενες 24 ώρες.
Επίσης οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι
οδηγοί που ανέφεραν έξι, πέντε και τέσσερις ώρες ύπνου το τελευταίο 24ωρο
είχαν 1,3, 1,9 και 2,9 φορές περισσότερες πιθανότητες να ευθύνονται για το
τροχαίο, αντίστοιχα, συγκριτικά με οδηγούς που είχαν κοιμηθεί επτά με εννέα
ώρες.
Όσοι είχαν αναφέρει λιγότερες από τέσσερις ώρες ύπνου είχαν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να τρακάρουν μόνοι τους,
ενώ ήταν επίσης πιθανότερο να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν.
Τέλος, όσοι είχαν αλλάξει το πρόγραμμα
ύπνου ή το εργασιακό τους ωράριο την
προηγούμενη εβδομάδα και οι οδηγοί
που οδηγούσαν για τρεις ή περισσότερες
ώρες συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα είχαν
επίσης αυξημένο κίνδυνο.

ι διαρρήξεις αυτικινήτων κκαι η
κλοπή αντικειμένων αυξάνονται
ολοένα και περισσότερο.. Για σκοπούς
πρόληψης τέτοιων φαινομένων και
επιπρόσθετα των προσπαθειών που
καταβάλλει η Αστυνομία για αποτροπή
των κλοπών από οχήματα, το κοινό
προτρέπεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα
για την αποτελεσματικότερη προστασία της περιουσίας του.
Οι υπεύθυνοι οδηγοί οχημάτων θα
πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη,
ότι οι επιτήδειοι καραδοκούν και ως εκ
τούτου, οφείλουμε ακόμη και σε περίπτωση ολιγόλεπτης απομάκρυνσής
μας από το όχημα μας, να παίρνουμε
όλα εκείνα τα μέτρα που θα απέτρεπαν
την κλοπή περιουσίας από το όχημα
μας ή ακόμα και την κλοπή του ιδίου
του οχήματος.
Ενδεικτικά, παρατίθεται ακολούθως
σειρά προληπτικών μέτρων που προτρέπονται οι πολίτες να λαμβάνουν.
1. Εντός του οχήματος μας δεν πρέπει
ποτέ να αφήνουμε εκτεθειμένα και σε
περίοπτη θέση αντικείμενα αξίας,
τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες,
κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή άλλα είδη που μπορεί να προσελκύσουν την προσοχή επιτήδειων και να ωθήσουν στην κλοπή

τους, καθώς και στην πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, όπως σπάσιμο τζαμιού ή παραβίαση πόρτας του οχήματος.
2. Σταθμεύουμε το όχημα μας σε
χώρους στάθμευσης, αφού είναι

• Μέτρα προστασίας εναντίον
κλοπής περιουσίας από
σταθμευμένα αυτοκίνητα

ασφαλέστερο, ενώ επίσης δεν παρακωλύεται η οποιαδήποτε τροχαία κίνηση, ούτε προκαλείται ενόχληση περιοίκων από στάθμευση οχημάτων σε
ιδιωτική περιουσία τους.
3. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι
προτιμότερο να σταθμεύουμε το όχημα
μας σε σημεία όπου υπάρχει αρκετός
οδικός φωτισμός. Αποφεύγουμε τα
σκοτεινά ή απόμερα σημεία.

4. Βεβαιωνόμαστε πως έχουμε αφαιρέσει τα κλειδιά του οχήματος, κλειδώνουμε τις πόρτες και ανεβάζουμε πλήρως τα παράθυρα του οχήματος μας.
Γενικά, προτρέπεται το κοινό να βρίσκεται σε εγρήγορση και να συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία και σε
περίπτωση που εντοπίσει οτιδήποτε
το ύποπτο, όπως πρόσωπα ή οχήματα
που κινούνται ύποπτα, ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τέτοια περιστατικά
κλοπής, να ενημερώνει αμέσως τον
τοπικό Αστυνομικό Σταθμό ή να επικοινωνεί με τη Γραμμή Επικοινωνίας
του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό
1460, αφού αυτό μπορεί να συμβάλει
στον εντοπισμό των υπόπτων προσώπων, στην εξιχνίαση περιστατικών
κλοπής και στην αποτροπή τέτοιων
περιστατικών στο μέλλον.
Τέλος, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη σωματική ακεραιότητα, ασφάλεια και υγεία μας, αποφεύγουμε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε ύποπτο πρόσωπο, το οποίο ενδεχομένως να αντιδράσει και επιθετικά
εναντίον μας. Η διακριτική παρατήρηση των υπόπτων προσώπων και η
άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας
είναι ο ασφαλέστερος χειρισμός τέτοιων περιστατικών εκ μέρους των πολιτών.

ERG_5-5_inn_8 & 9 9/25/18 11:43 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Λήγει στο τέλος Οκτωβρίου η προθεσμία
για υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος

Τ

ελευταία ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών
κάτω των € 70.000) για το φορολογικό έτος
2017, πληρωμής του οφειλόμενου φόρου
που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία
Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω τωνΤελευταία
ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου (με
ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των € 70.000)
για το φορολογικό έτος 2017, πληρωμής
του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται

• Ενημέρωση των πολιτών
από το Τμήμα Φορολογίας

κό έτος 2017 είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ το Τμήμα Φορολογίας
υπενθυμίζει ότι η υποβολή της δήλωσης
εισοδήματος γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης
Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy
και ότι η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου
μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 γίνεται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
www.jccsmart.com.cy
Το Τμήμα διευκρινίζει ότι πληρωμές μετά
την πιο πάνω ημερομηνία γίνονται μόνο
στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων και φέρουν τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.

5

2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Τ

ο Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο
της ΣΕΚ στον Στρόβολο (Αίθουσα
Μάρκου Δράκου) στις 8.30π.μ., η 2η
Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από
τη Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ και την
Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.
Λευκωσίας και έχει μοριοδοτηθεί με
«4,5 Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς
Νοσηλευτικής
και
Μαιευτικής
Εκπαίδευσης» από την Επιτροπή
Μοριοδότησης του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες
αποτείνεστε
στο
τηλέφωνο
22849753
από
2.30-5.30μ.μ.
Μιχάλη Καζαμία. Προεγγραφές
γίνονται δεκτές στα Επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ μέχρι 12 Οκτωβρίου 2018.
Το δικαίωμα συμμετοχής για τα
μέλη της ΣΕΚ είναι €10 και για τα μή
μέλη €20.
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου
Ιωάνννου.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος,
www.mof.gov.cy/tax.
Tο Τμήμα Φορολογίας προτρέπει για την
έγκαιρη εγγραφή και υποβολή της δήλωσης
εισοδήματος μέσω του συστήματος
TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας, καθώς και
για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν οφειλής.

από την αυτοφορολογία Μισθωτού και
Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των € 70.000) για το φορολογι-

Ο

ι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι τα «ρομπότ», οι
κάθε είδους «έξυπνες» μηχανές
και γενικότερα οι αλγόριθμοι
της τεχνητής νοημοσύνης, που
ολοένα περισσότερο εισδύουν
στους χώρους εργασίας και
αυτοματοποιούν την απασχόληση, μπορούν να δημιουργήσουν διεθνώς έως το 2025 σχεδόν διπλάσιο αριθμό νέων
θέσεων εργασίας, σε σχέση με
όσες αναμένεται να καταστρέψουν.
Αυτή είναι η -μάλλον αισιόδοξη - εκτίμηση μιας νέας έκθεσης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) με τίτλο «Το
μέλλον των θέσεων εργασίας»,
σύμφωνα με την οποία έως τα
μέσα της επόμενης δεκαετίας
περίπου 133 εκατομμύρια νέες
θέσεις εργασίας μπορούν να
έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης,
έναντι 75 εκατομμυρίων που
μπορεί να εξαφανισθούν εξαιτίας της.
Η έκθεση - η οποία βασίσθηκε
σε μια μεγάλη δειγματοληπτική
έρευνα μεταξύ εργοδοτών και
διευθυντικών στελεχών που
διοικούν 15 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 20 χώρες- προβάλλει το σύνηθες επιχείρημα
των τεχνο-αισιόδοξων ότι,
όπως και στα προηγούμενα
κύματα τεχνολογικών επαναστάσεων στην οικονομική
ιστορία (ατμός, ηλεκτρισμός
κ.α.), παρά τους διάχυτους
φόβους, πάντοτε το ισοζύγιο
υπήρξε τελικά θετικό για τις
θέσεις απασχόλησης. Κάτι
ανάλογο συνεπώς θα πρέπει
να αναμένεται και για την ευρι-

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πληρωμής
της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για
το φορολογικό έτος 2017 έχει ήδη παρέλθει,
και ως εκ τούτου πληρωμή γίνεται ΜΟΝΟ
στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων και φέρει τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΠΑΙΝΕΙ
ΣΙΓΑ – ΣΙΓΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
σκόμενη σε εξέλιξη Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση.
Πάντως, ο Κλάους Σβαμπ,
πρόεδρος του WEF, επεσήμανε
ότι τα κέρδη από τη νέα «νοήμονα» οικονομία δεν πρέπει να
θεωρηθούν δεδομένα, αν δεν
γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις
στην εκπαίδευση, έτσι ώστε οι
εργαζόμενοι να προσαρμοσθούν κατάλληλα στις νέες
απαιτήσεις του εργασιακού
περιβάλλοντος. Στον πρόλογο
της έκθεσης απευθύνει «έκκληση για δράση σε κυβερνήσεις,
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς
και εργαζόμενους, ώστε να
εκμεταλλευθούν ένα παράθυρο
ευκαιρίας, που όμως κλείνει
γρήγορα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο μέλλον
καλής
απασχόλησης
για
όλους».
Οι επικεφαλής των εταιριών
που κατέθεσαν τις απόψεις
τους μέσω του δικτύου
LinkedIn, εκτιμούν ότι πάνω
από τα μισά σημερινά εργασιακά καθήκοντα μπορεί να
εκτελούνται από μηχανές έως
το 2025. Και αυτός ο κίνδυνος
αυτοματοποίησης δεν αφορά
μόνο τους εργάτες στη γραμμή
παραγωγής, αλλά επίσης τους
υπαλλήλους γραφείου (π.χ.
στα λογιστήρια). Έως το 2025
εκτιμάται ότι το ποσοστό των
εργασιών που γίνονται από
«έξυπνες» μηχανές (όχι μόνο
ρομπότ), θα έχει αυξηθεί σε
57%, από 29% περίπου σήμερα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες έχουν
αυξημένη ζήτηση ορισμένες
ειδικότητες
πληροφορικής,

√ Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ αναγνωρίζει
προβλήματα που τυχόν
δημιουργηθούν στη
μόνιμη απασχόληση

όπως οι μηχανικοί λογισμικού,
οι αναλυτές δεδομένων, οι ειδικοί στο υπολογιστικό «νέφος»,
οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν κινητές εφαρμογές,
οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη (βαθιά μάθηση, μηχανική
μάθηση, νευρωνικά δίκτυα) κ.α.
Από την άλλη, κατ’ εξοχήν
επαγγέλματα με ολοένα μειωμένη ζήτηση είναι οι διοικητικοί βοηθοί, οι εκπρόσωποι
εξυπηρέτησης πελατών, οι

λογιστές, οι τεχνικοί για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά
θέματα κ.α.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι
χώρες με τη μεγαλύτερη διείσδυση των δεξιοτήτων τεχνητής
νοημοσύνης στο ανθρώπινο
δυναμικό είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα,
η Ινδία, το Ισραήλ και η Γερμανία. Οι τέσσερις τεχνολογίεςκλειδιά για την περίοδο 20182022 θεωρούνται ότι είναι το
κινητό Ίντερνετ υψηλών ταχυ-

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται όχι μόνο να εξαφανίσει
θέσεις εργασίας, αλλά να αναμορφώσει ριζικά τον τρόπο
που εκτελούνται από τους
ανθρώπους πολλές εργασίες,
σε συνεργασία με τις «έξυπνες»
μηχανές. Επίσης, η έκθεση
αναγνωρίζει ότι υπάρχει αβεβαιότητα για το είδος των
νέων «έξυπνων» θέσεων εργασίας, για το πόσο μόνιμες θα
είναι και για το πόση εκπαίδευση δια βίου θα χρειάζεται
ένας εργαζόμενος για να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της
δουλειάς του. Εκτιμάται ότι
έως το 2022 το 54% όλων των
εργαζομένων θα χρειάζεται
σημαντική
επανεκπαίδευση
(διάρκειας τουλάχιστον έξι
μηνών) για να αποκτήσει πρόσθετες τεχνολογικές και άλλες
δεξιότητες.
Σχεδόν το 50% των εργοδοτών
και μάνατζερ της έρευνας αναμένουν ότι έως το 2022 η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει σε
κάποια μείωση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης
στην επιχείρησή τους, ενώ το
38% σε αύξηση.

τήτων (high-speed mobile
internet) και το διαδίκτυο των
πραγμάτων (internet of things),
η τεχνητή νοημοσύνη (artificial
intelligence)
και
η
εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα (virtual/augmented
reality), η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων (big data
analytics) και η τεχνολογία του
υπολογιστικού «νέφους» (cloud
computing).

Σύμφωνα με την έκθεση, «οι
μετασχηματισμοί (στην αγορά
εργασίας), αν διαχειρισθούν με
σοφία, μπορούν να οδηγήσουν
σε καλή απασχόληση, καλές
θέσεις εργασίας και βελτιωμένη ποιότητα ζωής, αν όμως
γίνει κακή διαχείριση των
αλλαγών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί η ‘ψαλίδα’
των δεξιοτήτων, να υπάρξει
μεγαλύτερη ανισότητα και
ευρύτερη πόλωση».
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Όνειρο απατηλό και πάλι η απόκτηση
ιδιόκτητης στέγης
«Η Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις
Να βοηθήσει του νέους να αποκτήσουν στέγη και να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού»

Ν

έες διαστάσεις προσλαμβάνει
σήμερα το θέμα της στέγασης
στην Κύπρο, μετά την οικονομική
κρίση, ιδιαίτερα στις επαρχίες
Λεμεσού και Λευκωσίας με αποτέλεσμα για χιλιάδες νέους και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η
απόκτησης ιδιόκτητης στέγης να
αποτελεί όνειρο απατηλό, την
ώρα που διαφαίνεται ότι οδηγούμαστε δυστυχώς σε μία νέα
φούσκα ακινήτων.
Του Πανίκου
Αργυρίδη
Γενικού Οργανωτικού
Γραμματέα ΣΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρεί ότι «το δικαίωμα
κατάλληλης και ποιοτικής στέγασης σε λογική τιμή αποτελεί
σημαντικό θεμελιώδες δικαίωμα»
και καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθετικές διατάξεις και
να χαράξουν συγκεκριμένες πολιτικές, ώστε να εφαρμοσθεί στην
πράξη αυτό το δικαίωμα στην
επαρκή, καλής ποιότητας και
προσιτής τιμής στέγαση. Υπογραμμίζει δε ότι, η έλλειψη δυνατότητας στους πολίτες για πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, θα
επηρεάζει άμεσα τη ζωή τους και
θα περιορίζει τις προοπτικές
τους για κοινωνική ένταξη.
Η Κυβέρνηση οφείλει να προωθήσει άμεσα τον Στρατηγικό της
Σχεδιασμό στη βάση του προγράμματος διακυβέρνησης που
εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προεκλογικά και να
προωθήσει πολιτικές που θα
στηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού και χαμηλομεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων,
που είναι κυρίως οι νέοι μας.
Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για
Μεταρρύθμιση της πολιτικής για
τη Στέγαση με στόχο τον καταρτισμό «νέας, σύγχρονης στεγαστικής πολιτικής, που θα παρέχει
στήριξη σε νέους συμπολίτες
μας, για να αποκτήσουν στέγη
και να συνδράμει στην καταπολέμηση της αστυφιλίας και την
ενδυνάμωση της υπαίθρου, με
την παράλληλη δημιουργία έργων
υποδομής, που θα δίνουν ώθηση
στην οικονομική δραστηριότητα
και θα βελτιώνουν το επίπεδο
ζωής» (πρόγραμμα διακυβέρνησης Ν. Αναστασιάδη, σελ.115).
Αυτή η δέσμευση επιβάλλεται
όπως προωθηθεί άμεσα μέσω
της ανάθεσης και πραγματικής
υποστήριξης προς τον Κυπριακό
Οργανισμό
Ανάπτυξης
Γης
(ΚΟΑΓ), ο οποίος έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τις υποδο-

μές για να στηρίξει μία τέτοια
μεταρρύθμιση και αποτελεί το
θεσμοθετημένο Οργανισμό της
Πολιτείας για το σχεδιασμό και
υλοποίηση στεγαστικής πολιτικής.
Η νέα πολιτική για τη στέγαση
θα πρέπει να δίνει διέξοδο και
προτεραιότητα:
1ο. Στην απόκτηση ιδιόκτητης
στέγης σε νεαρά ζευγάρια και
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
μέτριων και χαμηλών εισοδημάτων, μέσα από ένα σωστό και
ενεργειακό σχεδιασμό που θα
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δικαιούχων.
2ο. Να προσφέρει πρόσβαση σε
φοιτητικές εστίες σε προσιτές
τιμές στη βάση εισοδηματικών
κριτηρίων για φοιτητές που το
Πανεπιστήμιο φοίτησης τους
βρίσκεται σε άλλη επαρχία, από
την επαρχία μόνιμης διαμονής.
3ο. Να προσφέρει σχέδια παροχής επαγγελματικής στέγης ή
ενοικίασης σε χαμηλές τιμές, σε
όσους νέους και νέες αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Με αυτό τον τρόπο θα επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα
για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από άνεργους νέους, κυρίως επιστήμονες,
(το μέτρο αυτό θα συμβάλει και

και της αντιμετώπισης του φαινομένου της αστυφιλίας.
7ο. Να ενθαρρύνει τη δημιουργία
σε συνεργασία με το Γραφείο
Ευημερίας, κέντρων φιλοξενίας
για άστεγων συμπολιτών μας, ή
δυσπραγούντων, ή ανήμπορων
να αυτοσυντηρηθούν σε ιδιόκτητη στέγη, με καταρτισμένο προσωπικό.
8ο. Να προχωρήσει στην περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση
των σχεδίων και των νέων προγραμμάτων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
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Η Κύπρος ουραγός στη
μάχη κατά της διαφθοράς

Η

Κύπρος εφάρμοσε ικανοποιητικά μόνον δύο από τις
16 συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 4η έκθεση
αξιολόγησης της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς
του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), ενώ από τις υπόλοιπες συστάσεις, 8 έχουν υλοποιηθεί μερικώς και 6 δεν
έχουν υλοποιηθεί καθόλου.
Επισημαίνει ότι δεν έχει υλοποιηθεί η σύσταση που
αφορά την υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας-συμπεριφοράς για τα μέλη του Κοινοβουλίου και των συνεργατών
τους, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις που υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων, όπως δώρα, επαφές με τρίτα
μέρη, ομάδες συμφερόντων (λόμπι) και άλλα.
Παράλληλα, λέει ότι έχει υλοποιηθεί μερικώς η σύσταση
να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, επαρκής έλεγχος και
διαφάνεια σε σχέση με όλων των ειδών τις αμοιβές και
παροχές που λαμβάνουν οι βουλευτές από δημόσιες και
ιδιωτικές πηγές.

9ο. Να προχωρήσει στη μείωση
όλων των τελών και φορολογιών
(μεταβιβαστικά, κτηματολογίου,
ΦΠΑ κλπ) που έχουν σχέση με την
απόκτηση πρώτης κατοικίας.
10ο. Να παταχθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν όλες οι
διαδικασίες εξασφάλισης πολεοδομικών και άλλων αδειών οικοδομής, μέσα από την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, χρονοδιαγράμματα
για ανταπόκριση στις αιτήσεις,
ενοποίηση τομέων και φορέων
που ασχολούνται με τη στέγαση
κ.α.).
11ο. Να ενισχυθεί η συνεργασία
του δημόσιου και του ιδιωτικού

Μεταξύ των συστάσεων για τους βουλευτές που δεν
έχουν υλοποιηθεί καταγράφεται επίσης η απουσία προληπτικών μέτρων που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά για
την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, η εκπόνηση
κανόνων αναφορικά με την αποδοχή εκ μέρους των
μελών του Κοινοβουλίου δώρων, παροχής φιλοξενίας και
άλλων ωφελημάτων, καθώς και η καταγραφή εσωτερικών διαδικασιών για την εκτίμηση και καταγραφή των
δώρων και την επιστροφή όσων θεωρούνται μη αποδεκτά. Για τις ομάδες συμφερόντων, η GRECO είχε ζητήσει
να υπάρξει μια λεπτομερής καταγραφή για τον πιθανό
αντίκτυπο από τρίτα μέρη, καθώς και τη θέσπιση κανόνων για τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μελών του Κοινοβουλίου με τρίτα μέρη που ενδεχόμενα να επιζητούν να
επηρεάσουν το κοινοβουλευτικό έργο που βρίσκεται σε
εξέλιξη, συστάσεις που όπως αναφέρεται δεν υλοποιήθηκαν.
Προστίθεται ότι εν μέρη έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις
που αναφέρονται στην περαιτέρω εξέλιξη του υφιστάμενου καθεστώτος για δήλωση περιουσιακών στοιχείων
και εισοδήματος των μελών του Κοινοβουλίου, διευρύνοντας, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής με τη συμπερίληψη σχετικών πληροφοριών που αφορούν συζύγους και
άλλα εξαρτώμενη μέλη.

στη μείωση της νεανικής ανεργίας).
4ο. Να στηρίξει τις ορεινές και
ημιορεινές περιοχές, αποτρέποντας το φαινόμενο της αστυφιλίας, (μέσω κινήτρων για μόνιμη
εγκατάσταση ζευγαριών) και
παράλληλα έργα υποδομής που
θα δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας.
5ο. Να προωθηθεί σχεδιασμός
για την αξιοποίηση της χαλίτικης
γης μέσω διαχωρισμού οικοπέδων σε αστικές και αγροτικές
περιοχές από τον ΚΟΑΓ και να
διατεθούν προς δικαιούχους σε
τιμή κόστους.
6ο. Να μελετηθεί και να προωθηθεί μία ολοκληρωμένη πολιτική
για την επέκταση των οικιστικών
ζωνών και να απλοποιηθεί η
διαδικασία διαχωρισμού μεγάλων τεμαχίων στη βάση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών

τομέα για προώθηση αναπτυξιακών έργων που θα συμβάλουν
στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Κύπρο.
Η ΣΕΚ πρωτοστάτησε στη δημιουργία του ΚΟΑΓ και κατ’ επανάληψη δήλωσε τη στήριξη της
προς τον ρόλο που επιτελεί ο
Οργανισμός, πιστεύοντας ότι η
προώθηση κοινωνικής πολιτικής
του κράτους, επιβάλλεται ιδιαίτερα στις περιόδους όπου το
κόστος ανέγερσης ή αγοράς στέγασης από την ανοικτή αγορά,
είναι απρόσιτο από σημαντική
μερίδα της κοινωνίας.
Η περαιτέρω καθυστέρηση στην
προώθηση στεγαστικής πολιτικής από πλευράς Κυβέρνησης,
μόνο μεγιστοποίηση του προβλήματος μπορεί να επιφέρει, με
όλες τις αλυσιδωτές κοινωνικές
και οικονομικές επιπτώσεις,
πλήττοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή.

Στις απαντήσεις που έδωσαν οι κυπριακές αρχές αναφέρεται πάντως ότι είναι σε εξέλιξη η σύσταση Νομικού
Τμήματος στη Βουλή, το οποίο προβλέπεται να έχει στελεχωθεί πλήρως στις αρχές του 2019 και θα επωμιστεί
το κομμάτι της παροχής συμβουλών σε βουλευτές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Βουλής και σχετικές εγκυκλίους.
Όσον αφορά τους δικαστές, η έκθεση της GRECO σημειώνει ότι μερικώς υλοποιήθηκε η σύσταση που ζητούσε
να υπάρξει μια διαδικασία περισυλλογής αναφορικά με
τη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και
την εκπροσώπηση σε αυτό του δικαστικού Σώματος,
ώστε να αποφευχθούν πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης
συμφερόντων.
Σε ό,τι αφορά τους εισαγγελείς, η έκθεση καταγράφει
πρόοδο στην υλοποίηση των σχετικών συστάσεων που
αφορούν τη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας για συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά και την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα δεοντολογίας.
Ωστόσο, λέει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι συστάσεις αναφορικά με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του έργου των
εισαγγελέων και της δυνατότητας των νομικών λειτουργών και εισαγγελέων να ασκούν τα καθήκοντά τους με
πιο αυτόνομο τρόπο, ως μέρος μιας μεταρρύθμισης της
Νομικής Υπηρεσίας.
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1η Οκτωβρίου δεν είναι η
πραγματική ημέρα κατά
την οποία έγινε πράξη η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ημερομηνία κατά
την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι
συμφωνίες εγκαθίδρυσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι
η 16η Αυγούστου του 1960.
Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου του
1963 το Υπουργικό Συμβούλιο,
το οποίο τότε αποτελείτο από
επτά Ελληνοκύπριους και τρεις
Τουρκοκύπριους, αποφάσισε
να θεσπίσει ως επίσημη Ημέρα
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου
την 1η Οκτωβρίου, [παρακάπτοντας την περίοδο των θερινών διακοπών του Αυγούστου]
έτσι ώστε να μπορεί να γιορτάζεται με όλες τις επίσημες
τιμές.
Η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατία από τις 16 Αυγούστου
του 1960, κυματίζει ως σύμβολο ειρήνης και ελευθερίας

16 Αυγούστου 1960:

Και εγένετο το Κυπριακό κράτος
Ζυρίχης – Λονδίνου, συντάχθηκε το κυπριακό Σύνταγμα του
1960.

Οι Συνθήκες
Ζυρίχης – Λονδίνου
Οι συνθήκες Ζυρίχης-Λονδίνου
καθόρισαν το μέλλον της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Απο-

H AΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Αυγούστου 1960, στην αίθουσα του μεταβατικού Υπουργικού Συμβουλίου στη Λευκωσία,
πραγματοποιείτο η επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή ορίστηκε στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959. Ο τελευταίος κυβερνήτης της
Κύπρου, Σερ Χιου Φουτ φορώντας φράκο, την ταινία του μεγαλόσταυρου και τα παράσημά του, διάβασε στη Βασίλισσα της
Αγγλίας, Ελισάβετ, την προκήρυξη της αναγγελίας του Κυπριακού Κράτους με την οποίοαεπισημοποιείτο η αποχώρηση των
βρετανικών στρατευμάτων και η υποστολή της αγγλικής
σημαίας. Ο Σερ Χιου Φουτ έφυγε αθόρυβα. Επιβιβάστηκε με την
οικογένειά του στο πολεμικό πλοίο Chichester και αναχώρησε
από το λιμάνι της Αμμοχώστου. Σε όλα τα δημόσια κτήρια, το
πρωί της 16ης Αυγούστου, κυμάτιζε η νέα σημαία, όπως την
είχε σχεδιάσει ο Τουρκοκύπριος Ισμέτ Γκιουνέι: η Κύπρος στο
χρώμα του χαλκού στο κέντρο μίας λευκής σημαίας και από
κάτω δύο κλαδιά ελιάς, που συμβόλιζαν τις δύο κοινότητες οι
οποίες θα ζούσαν σε ειρηνικό κλίμα στη νέα τους χώρα. Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκλέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ και Αντιπρόεδρος ο Φαζίλ Κιουτσούκ, που
είχαν κερδίσει τις εκλογές στις πρώτες επίσημες εκλογές στις
13 Δεκεμβρίου 1959. Όμως ποτέ κανείς δεν γιόρτασε την 16η
Αυγούστου ως επίσημη ημέρα γενεθλίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι καλοκαιρινές διακοπές που άλλαξαν τα δεδομένα Ο
εορτασμός της κυπριακής ανεξαρτησίας μία μέρα μετά τον
δεκαπενταύγουστο και μέσα στο καλοκαίρι δυσκόλευε τους
πάντες. Για αυτό τρία χρόνια αργότερα, στις 11 Ιουλίου 1963,
το Υπουργικό συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούμενο από εφτά Ελληνοκυπρίους και τρείς Τουρκοκυπρίους
υπουργούς ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της 1ης Οκτωβρίου ως Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

τελούν το θεμέλιο λίθο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου αποκλείοντας το ενδεχόμενο ένωσης με την Ελλάδα αλλά και τη
διχοτόμηση του νησιού. Η
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν απότοκη του
εθνικοαπελευθερωτικου αγώνα
της ΕΟΚΑ 55-59. Πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Γ’ και πρώτος αντιπρόεδρος ο Δρ. Φαζίλ Κιουτσούκ. Οι συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράφηκαν στις 11
και 19 Φεβρουαρίου του 1959
αντίστοιχα, μετά από πενταμερείς διασκέψεις, από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, την
Τουρκία καθώς και από τους
δυο ηγέτες, Ε/κ και Τ/κ Κοινότητας, τότε, αντίστοιχα. Αυτή
ήταν και η πρώτη φορά όπου η
Τουρκία είχε πετύχει την αναβάθμιση της μειονότητας των
Τ/κ σε κοινότητα και τη στρατιωτική παρουσία της στην
Κύπρο.
Εκτός από τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου υπεγράφησαν
επίσης οι συνθήκες Εγγυήσεως
(Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία),
Συμμαχίας και Εγκαθίδρυσης.
Με βάση τη συνθήκη Εγκαθίδρυσης, η Βρετανία θα διατηρούσε κυρίαρχες βάσεις στο
νησί.

Το κυπριακό σύνταγμα
Στη βάση των συμφωνιών

Το νέο κράτος ήταν δικοινοτικό, με το ποσοστό των Ελληνοκυπρίων να βρίσκεται στο 82%
και των Τουρκοκυπρίων στο
18%. Παρά τον μειωμένο αριθμό των Τ/κ, το κυπριακό
σύνταγμα προέβλεπε ενιαίο
σύστημα διακυβέρνησης ολόκληρης της επικράτειας. Επίσης, δεν υπήρχε de jure γεωγραφικός διαχωρισμός των
δύο κοινοτήτων, εκτός από την
ειδική περίπτωση των χωριστών δήμων.
Βάσει των προνοιών του
συντάγματος, το οποίο όπως
διαφάνηκε ήταν δυσλειτουργικό, πολλές αποφάσεις της ε/κ
πλευράς προσέκρουαν σε
αυτές κατόπιν εντολών της
Άγκυρας. Οι διαμάχες και οι
προστριβές δεν άργησαν με
αποτέλεσμα οι δυο πλευρές να
οδηγηθούν σε ρήξη, ιδιαίτερα
μετά την προσπάθεια του προέδρου Μακαρίου για αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να
γίνει λειτουργικό και να αποτραπεί η παράλυση του κράτους. Η Τουρκία που είχε στρατιωτικές βλέψεις στην Κύπρο
εκμεταλλεύθηκε την κατάσταση
θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο κυριαρχίας της στην
Κύπρο. Πρώτο βήμα ήταν να
μην συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι στις διεργασίες του κράτους από το 1963 και μετά. Το
1963- 64 η Τουρκία βομβάρδισε την Τηλλυρία με βόμβες
ναπάλμ σκοτώνοντας εκατοντάδες άμαχους στην προσπάθεια της να δημιουργήσει
στρατιωτικό προγεφύρωμα
στο Τ/Κ χωριό Κόκκινα. Απειλήθηκε πολεμική σύρραξη
Ελλάδας Τουρκίας η οποία
απετράπη μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ.
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Πρώτος Πρόεδρος
της Κυπριακής
Δημοκρατίας εξελέγη
ο Αρχ. Μακάριος Γ΄
και πρώτος
αντιπρόεδρος ο
δρ Φαζίλ Κιουτσούκ
Οι συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράφηκαν στις
11 και 19 Φεβρουαρίου του
1959 αντίστοιχα, μετά από
πενταμερείς διασκέψεις,
στις οποίες συμμετείχαν η
Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα,
η Τουρκία, η ελληνοκυπριακή και η τουρκοπυπριακή
πλευρά. Αυτή ήταν και η
πρώτη φορά που η Τουρκία
είχε πετύχει την αναβάθμιση της μειονότητας των
Τουρκοκυπρίων σε κοινότητα, αλλά και τη στρατιωτική παρουσία της στην
Κύπρο.
Εκτός από τις συμφωνίες
Ζυρίχης-Λονδίνου υπεγράφησαν επίσης οι συνθήκες
Εγγυήσεως (Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία), Συμμαχίας
και Εγκαθίδρυσης. Με βάση
τη συνθήκη Εγκαθίδρυσης,
η Βρετανία θα διατηρούσε
κυρίαρχες βάσεις στο νησί.
ντας των Αθηνών εισέβαλε στο
νησί με την φθηνή και αστήριχτη δικαιολογία την προστασία των Τουρκοκυπρίων.
Βίασε, σκότωσε, λεηλάτησε κι
εκτόπισε 200000 Έλληνες από
τις εστίες τους κατακτώντας
το 37% του εδάφους της
Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Δυστυχώς το Κυπριακό Ζήτημα
παραμένει άλυτο με την Κύπρο
να παραμένει μέχρι σήμερα
αιμορραγούσα στις ορδές του
Αττίλα. Ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρά την καταδίκη
της Τουρκίας και την απόφαση
του για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το
νησί, αδυνατεί να υλοποιήσει
τις αποφάσεις του και να επιβάλει το δίκαιο.

Στις 20 Ιουλίου του 1974
η Τουρκία με πρόφαση το
πραξικόπημα της Χού-

Η Κυπριακή Σημαία
Η σημαία της Κύπρου προέκυψε μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί ήταν:
Α) στη σημαία να μην εικονίζεται σταυρός ή ημισέληνος
Β) να μην περιέχονται το μπλε και το κόκκινο χρώμα, σύμβολα και τα δυο της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Το σχέδιο που κέρδισε τον διαγωνισμό ήταν του Τουρκοκύπριου ζωγράφου Ισμέτ Γκιουνέι.
Στη σημαία προβάλλεται το σχήμα της Κύπρου με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο. Το πορτοκαλί χρώμα παραπέμπει στον χαλκό, ο οποίος υπήρχε σε αφθονία παλιότερα στο νησί και είχε καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό, την εξέλιξη και την οικονομία της Κύπρου. Το λευκό χρώμα στο φόντο συμβολίζει την ειρήνη και την ελευθερία.
Κάτω από την Κύπρο δύο πράσινα κλαδιά ελιάς, ενωμένα στις άκρες που συμβολίζουν την ειρήνη
μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου.
Μιας ειρήνης ωστόσο που δεν ήταν γραπτό να διαρκέσει πολύ καθώς εντός της Κύπρου δεν είχε στεριώσει στις δυο πλευρές η αίσθηση της πραγματικής και αγνής συνύπαρξης.

ERG_8-9_inn_8 & 9 9/25/18 11:44 AM Page 1

8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

κρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγονται
από την έρευνα εργατικού δυναμικού με θεματική
ενότητα την Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους μήνες Απρίλιο μέχρι Ιούλιο
του 2018.

121.887 γυναίκες έχουν διακόψει την εργασία
τους για τη φροντίδα των παιδιών

Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές
θέσεις και απόψεις που προβάλαμε ως ΣΕΚ εδώ και
πολλά χρόνια πως το βάρος της ανατροφής των
παιδιών πέφτει στους ώμους της μητέρας και πως η
συμβολή του πατέρα κρίνεται ως πολύ περιορισμένη.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ά

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι 2.547
γυναίκες δεν εργάστηκαν ποτέ για να αφοσιωθούν
στο μεγάλωμα των παιδιών ενώ 121.887 είχαν διακόψει τη σταδιοδρομία τους.
Ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει
από την έρευνα είναι η αλλαγή του ωραρίου εργασίας για διευκόλυνση σχετικά με τις ευθύνες των
παιδιών (χωρίς μείωση των ωρών εργασίας) ενώ
παράλληλα διαφαίνεται η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γονείς στη λήψη διευκολύνσεων (διαφοροποίηση έναρξης ή λήξης της εργάσιμης μέρας).

Πως προσαρμόζουν την εργασία τους
Ο κύριος τρόπος προσαρμογής της εργασίας για
διευκόλυνση σχετικά με τις ευθύνες φροντίδας των
παιδιών γινόταν μέσα από αλλαγές στο ωράριο,
αλλαγές σε θέσεις εργασίας, αλλαγή εργοδότη, μείωση ωραρίου ή καθηκόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι
οι γυναίκες προτιμούν να μειώνουν τις ώρες εργασίας τους ή να αλλάζουν εργοδότη ενώ οι άντρες
άλλαζαν τα καθήκοντα τους (λιγότερες απαιτήσεις)
ή ωράριο.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μόλις
το 17,3% είχε τη δυνατότητα να αλλάξει κάτι στην
εργασία του για την παροχή φροντίδας στα παιδιά
του ενώ το 59,4% δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτα.
Οι γυναίκες μπορούσαν περισσότερο να αλλάξουν
κάτι στην εργασία τους αλλά ταυτόχρονα είχαν και
το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές και τα
δύο φύλα άλλαζαν κάπως τον τρόπο δουλειά τους.
Παράλληλα, ελάχιστοι ήταν αυτοί που μπορούσαν
να πάρουν περισσότερες μέρες άδειας από τις καθορισμένες αφού το 89,7% δεν είχε αυτή τη δυνατότητα.
Μόλις το 3,9% των ανδρών και των 3,8% των γυναικών είχε τη δυνατότητα για περισσότερες μέρες άδειας.
Κυριότερο εμπόδιο για τη μη παροχή φροντίδας στα
παιδιά τους ήταν οι πολλές ώρες εργασίας 7,7%
(7,6% άνδρες- 7,7% γυναίκες) καθώς και το δύσκολο
πρόγραμμα εργασίας αλλά και η εξαντλητική εργασία.
Όλα αυτά οδήγησαν 25% των γονέων να διακόψουν
τη σταδιοδρομία τους με την πλειοψηφία των ατόμων αυτών να είναι γυναίκες (51,2%). Την ίδια στιγμή το 16,7% δεν άλλαξε κάτι.
Το 46,8% διέκοψε τη σταδιοδρομία του για 6 μήνες
(60,4% - η πλειοψηφία- να είναι άνδρες) ενώ για
περισσότερο από 6 μήνες μέχρι και ένα χρόνο διέκοψαν τη σταδιοδρομία τους το 43,1% (οι γυναίκες ήταν
η πλειοψηφία με 43,1%).
Πολύ σημαντικά είναι και οι αριθμοί των ανδρών
αφού το 47,8% και 40,2% διέκοψαν τη σταδιοδρομία
τους για 6 μήνες κα για ένα χρόνο αντίστοιχα.

Κύριος τρόπος προσαρμογής της εργασίας για
διευκόλυνση σχετικά με τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών
Σύνολο
136,909
Άλλαξαν κάτι για να αμοίβονται περισσότερο (π.χ.
αύξησαν τις ώρες ή άλλαξαν εργοδότη ή καθήκοντα)
1,672
Μείωσαν τις ώρες εργασίας τους
4,263
Ανέλαβαν καθήκοντα με λιγότερες απαιτήσεις
στην εργασία
1,853
Άλλαξαν θέση εργασίας ή εργοδότη για τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής
1,522
Είναι προς το παρόν με γονική ή άλλη οικογενειακή
άδεια
0
Άλλη προσαρμογή (π.χ. άλλαξαν ωράριο χωρίς
να αλλάξουν τις ώρες εργασίας)
16,420
Καμία προσαρμογή
111,178

73,803

63,106

136,909

73,803 63,106

1,414
318

258
3,944

1,672
4,263

1,414
318

258
3,944

1,409

444

1,853

1,409

444

487

1,035

1,522

487

1,035

0

0

0

0

0

6,655
63,518

9,765
47,660

16,420
111,178

6,655 9,765
63,518 47,660

Δυνατότητα διαφοροποίησης της έναρξης και/ή
της λήξης της εργάσιμης ημέρας ως υπάλληλος
για διευκόλυνση των ευθυνών φροντίδας
Σύνολο
Σε γενικές γραμμές είναι δυνατό
Σπάνια είναι δυνατό
Δεν είναι δυνατό

130,747
22,630
30,469
77,649

67,341
12,734
12,726
41,881

63,406
9,896
17,743
35,767

130,747
22,630
30,469
77,649

67,341 63,406
12,734 9,896
12,726 17,743
41,881 35,767

Δυνατότητα λήψης ολόκληρων ημερών άδειας,
χωρίς τη χρήση της κανονικής άδειας ως
υπάλληλος, για διευκόλυνση των ευθυνών φροντίδας
Σύνολο
Σε γενικές γραμμές είναι δυνατό
Σπάνια είναι δυνατό
Δεν είναι δυνατό

130,747
5,154
10,641
114,952

67,341
2,587
5,136
59,618

63,406
2,567
5,505
55,334

130,747
5,154
10,641
114,952

67,341 63,406
2,587 2,567
5,136 5,505
59,618 55,334

79,004
6,011
4,154

71,209
5,581
3,791

150,213
11,591
7,945

79,004 71,209
6,011 5,581
4,154 3,791

3,264
4,104
290
5,555
55,627

2,701
3,698
1,134
8,144
46,159

5,965
7,802
1,424
13,699
101,786

3,264 2,701
4,104 3,698
290 1,134
5,555 8,144
55,627 46,159

Κύριο εμπόδιο στην κύρια εργασία που δυσκολεύει
το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Σύνολο
150,213
Πολλές ώρες εργασίας
11,591
Απρόβλεπτο ή δύσκολο πρόγραμμα εργασίας
7,945
Απαιτείται πολύς χρόνος για τη μετακίνηση
μεταξύ κατοικίας και εργασίας
5,965
Απαιτητική ή εξαντλητική εργασία
7,802
Έλλειψη υποστήριξης από εργοδότες και συναδέλφους
1,424
Άλλο εμπόδιο
13,699
Κανένα εμπόδιο
101,786

Επιβεβλημένη ανάγκη η ενίσχυσης της δυνατότητας
ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας
Επιβεβλημένη ανάγκη περαιτέρω
ενίσχυσης του ρόλου και της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Εξ
αφορμής των στοιχείων που ανέδειξε η έρευνα της στατιστικής
υπηρεσίας Κύπρου και αφορά το

μείζον θέμα της συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας, ως ΣΕΚ
επαναδιατυπώνουμε την επιβεβλημένη ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου και της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας με
αξιοπρέπεια και προώθηση της
επαγγελματικής της ανέλιξης έτσι
ώστε να κατοχυρωθούν εμπράκτως τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει
ακόμη περισσότερο το κοινωνικό
μοντέλο σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο αναδεικνύοντας την ίδια
στιγμή την ανάγκη για κατοχύρωση ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων
που προωθούνται στις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας θεμάτων που
αφορούν στην ίση αμοιβή στην
πάταξη των φαινομένων βίας και
παρενόχλησης και σεξουαλικής
παρενόχλησης οικοδομώντας ένα
πιο στέρεο εργασιακό περιβάλλον
στο οποίο τα δύο φύλα θα συνεισφέρουν ισότιμα συμβάλλοντας

στην ανάπτυξη της οικονομίας της
εργασίας, της κοινωνίας και του
πολιτισμού.
Να υπενθυμίσουμε πως η ΣΕΚ και
το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
συμμετείχαν τον περασμένο Μάρτιο στο πανευρωπαϊκό κάλεσμα
των ευρωπαϊκών συνδικάτων
ETUC να απαιτηθεί η προώθηση
ευρωπαϊκής οδηγίας για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση της ενεργότερης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
Με το προσχέδιο της ευρωπαϊκής
οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής
έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να
επιτύχουμε σημαντικές βελτιώσεις
στη ζωή των εργαζομένων γυναικών και ανδρών σε ολόκληρη την
Ευρώπη
Δέσποινα Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χρήζει προτεραιότητας η διασύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Η

παιδεία να συμβάλει στη βελτίωση
της εθνικής παραγωγικότητας και
να καλιεργήσει τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης.
Την πρόθεση της να συζητήσει με την
κυβέρνηση και συγκεκριμένα με το
υπουργείο Παιδείας, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση σε σχέση με την
αγορά εργασίας, εξέφρασε η ΣΕΚ με
πρόσφατη επιστολή που απέστειλε
προς τον αρμόδιο υπουργό Κώστα
Χαμπιαούρη.

√ Να ενισχυθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός
√ Να αναβαθμισθεί η Τεχνική εκπαίδευση
√ Να ιδρυθεί εκ νέου Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
√ Να παταχθεί η παραπαιδεία
√ Να αναβαθμισθεί η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας
περί Ίσης Μεταχείρισης
στην
Απασχόληση,
ώστε οι ξένοι και
οι Κοινοτικοί να
μην χρησιμοποιούνται ως φθηνό
εργατικό δυναμικό και να εκτοπίζουν Κύπριους
εργαζόμενους
από τις θέσεις
εργασίας.

Συγκεκριμένα στη σχετική επιστολή
ζητείται έναρξη διαλόγου για συζήτηση
θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την
αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης
και της Επαγγελματικής Κατάρτισης
καθώς επίσης και θέματα που αφορούν
τη συμβολή της εκπαίδευσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της δημιουργίας φορολογικής συνείδησης, στην
πάταξη της παραπαιδείας κλπ.
Στην επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας που υπογράφεται από το γενικό
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
τοίζονται τα εξής:
• Πρέπει να ενισχυθεί ο Επαγγελματικός
Προσανατολισμός μέσα από καλύτερη
σύνδεση του υπουργείου Παιδείας με
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία ανά τακτά
διαστήματα εκπονεί μελέτες με προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης σε

επαγγέλματα και σε τομείς της οικονομίας.
Ήδη υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που
αφορά τις προβλέψεις των αναγκών
απασχόλησης σε 309 επαγγέλματα για
την περίοδο 2017 – 2027.
• Η Κύπρος χρειάζεται αναβάθμιση της
Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς επίσης και
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο στα
πρότυπα του ΑΤΙ. Φαίνεται πως μεταξύ της
Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Πανεπιστημιακής υπάρχει ένα
τεράστιο κενό που πρέπει
να καλυφθεί.
• Η ανεργία θα ελαχιστοποιηθεί αν εφαρμοσθεί
αποτελεσματικά ο νόμος

• Να αναβαθμιστεί το κεφάλαιο
της παραγωγικότητας που υπάρχει στα
βιβλία της Πολιτικής Οικονομίας της Γ’
Λυκείου, ενώ επίσης πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το κεφάλαιο
που αφορά την επιχειρηματικότητα των
νέων.
• Μέσα από την εκπαίδευση και την
παιδεία πρέπει να βρεθεί τρόπος για τη
δημιουργία κουλτούρας ενημερωμένου
και διεκδικητικού καταναλωτή από τις
μικρές ηλικίες, ενώ μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να
καλλιεργηθεί η φορολογική συνείδηση.
• Να αξιοποιηθεί πλήρως και αποτελεσματικά από το υπουργείο Παιδείας η
έρευνα που εκπόνησε η ΑναΔ σε σχέση
με τα επαγγέλματα που προσεχώς θα
έχουν ζήτηση, ενόψει της ανακάλυψης
των υδρογονανθράκων, καθώς επίσης

και τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με
τη γαλάζια και πράσινη οικονομία.
• Να γίνει με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας δημόσια διαβούλευση,
(με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων), με θέμα τη συμβολή της
εκπαίδευσης στη βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας.
• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και να εφαρμοσθούν στην
πράξη οι αρχές της ελληνικής παιδείας
που έχουν ως κορωνίδα τους την
ανθρωποκεντρική αγωγή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, τη
δημοκρατία και την ανεκτικότητα.
• Η γνώση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για
εργοδότηση αλλοδαπών στην Κύπρο,
ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία.
• Να εκπονηθούν και να εφαρμοσθούν
πολιτικές για πάταξη της παραπαιδείας που σταδιακά αλλά σταθερά εξελίσσεται σε μάστιγα για το εκπαιδευτικό
σύστημα της Κύπρου.
Καταληκτικά ο γεγνικός γραμματέας της
ΣΕΚ στηνν επιστολή προς Χαμπιαούρη
αναφέρει: «Με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής σας θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για την ευαισθησία και το
ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει μέχρι
σήμερα για τα θέματα που αφορούν και
διασυνδέουν την απασχόληση και την
εκπαίδευση και τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε μια κατ’ ιδία
συνάντηση σε χρόνο που εσείς θα επιλέξετε».

328.000 εργαζόμενοι υπηρετούν τους τομείς των υπηρεσιών

Σ

ε 434.91 άτομα ή 62% ανήλθε το
εργασιακό δυναμικό το 2ο τρίμηνο
του 2018 (άνδρες 67,2%, γυναίκες
57,1%) σε σύγκριση με 424.936 άτομα
(61,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού
δυναμικού, ο αριθμός των απασχψολουμένων ήταν 402.302 άτομα και το
ποσοστό απασχόλησης 57,4% (άνδρες
62,4%, γυναίκες 52,8%) σε σύγκριση με
380.709 άτομα (55,0%) το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
31.888 άτομα με το ποσοστό ανεργίας
να κατέρχεται 7,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,2%, γυναίκες 7,5%) σε
σύγκριση με 45.227 άτομα (10,6%) το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
Απασχόληση
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,9%. Το ποσοστό για
τους άνδρες ήταν 80,0% και για τις
γυναίκες 70,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017 το ποσοστό ήταν 71,1%
(άνδρες 76,3%, γυναίκες 66,2%). Στις

ηλικίες 55 - 64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,7% σε σύγκριση με 53,7%
στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,3%, Βιομηχανία 17,3% και Γεωργία 2,4%.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο
ποσοστό των απασχολουμένων το
συγκεντρώνουν οι υπηρεσίες με 81,6%
και ακολουθούν η Βιομηχανία και η
Γεωργία με ποσοστό 16,3% και 2,1%
αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2017

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το
12,1% της συνολικής απασχόλησης ή
48.584 άτομα (άνδρες 9,4%, γυναίκες
15,0%) Το αντίστοιχο ποσοστό για το
2ο τρίμηνο του 2017 ήταν 12,8%
(άνδρες 10,3%, γυναίκες 15,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων,
το 87,1% ή 350.250 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 15,0%
(52.624 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017
οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,4%
του συνόλου της απασχόλησης και από
αυτούς ποσοστό 16,0% είχε προσωρινή
εργασία.
Ανεργία
Στους νέους ηλικίας 15 - 4 ετών το
ποσοστό ανεργίας ήταν 17,9% του
εργατικού δυναμικού των ηλικιών
αυτών (άνδρες 24,1%, γυναίκες 12,7%)
σε σύγκριση με 25,3% (άνδρες 26,4%,
γυναίκες 24,4%) στο αντίστοιχο τρίμηνο
του περασμένου χρόνου.
Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας,
το 44,8% του συνόλου τωνν ανέργων
έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω
από 6 μήνες, το 21,5% για περίοδο 6 11 μήνες, ενώ ποσοστό 33,7% ήτανν
μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα
ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2017
ήταν 35,7%, 18,0% και 46,3%.
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ΠΕΣΜΕΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ;
• Δες πως μπορείς να…
αναστηθείς με απλές κινήσεις

Ο

Σεπτέμβρης δεν ήταν ποτέ από
τους καλούς μήνες της χρονιάς.
Αλλαγές, πολλές αλλαγές. Βάλε
πετσέτα θαλάσσης στην αποθήκη,
βγάλε από εκεί την περσινή σχολική
τσάντα, κάτσε ξανά στο γραφείο,
ξέχνα τα ξενύχτια στην πλατεία με τις
κολλητές. Λίγα από όσα κάνουν το
mood σου αυτές τις ημέρες να μην
είναι και στα πολύ καλά σου.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Καμπανάκι για τον σχολικό εκφοβισμό

A

ναμφίβολα, ο εκφοβισμός μπορεί να
αποτελέσει τραυματική εμπειρία –
τόσο σωματικά όσο και ψυχικά - για
ένα παιδί καθώς έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή του, του δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης και
άγχους και μπορεί να έχει μακραίωνες
συνέπειες.
Και φυσικά η τεχνολογία δημιουργεί
περισσότερες ευκαιρίες για εκφοβισμό
από κάθε άλλη φορά. Η Ελληνίδα παιδοψυχολόγος Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες και
συμβουλές απαντώντας σε καίρια ερωτήματα.

τον Η/Υ που μπορεί να μην κλείνει ποτέ,
οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να το
ανοίξεις και να βρεις ότι κάποιος έχει
γράψει κάτι για να σε ντροπιάσει και να
σε ρεζιλέψει και ενδεχομένως να μην
γνωρίζεις καν ποιος στο κάνει.
Πώς λοιπόν μπορείτε να μιλήσετε στα
παιδιά σας για τον εκφοβισμό με

• Γονείς μόνο εσείς μπορείτε
να θωρακίσετε τα παιδιά σας
αποτελεσματικά

εκείνοι θα βρουν την δύναμη να τον στηρίξουν.
Προετοιμάστε κατάλληλες αντιδράσεις. Αν συζητάτε με το παιδί σας πριν
συμβεί, θα είναι πιο πιθανό να έρθει σε
σας όταν γίνει στόχος. Αυτό δίνει την
ευκαιρία για διάλογο και παίξιμο ρόλων
στο σπίτι. Προβάροντας ακόμα και
φράσεις που πρέπει να πει αν ξανασυμβεί. Όταν ένα παιδί δέχεται επίθεση
ή εξευτελισμό, ενδεχομένως να σοκαριστεί και να ρίξει λάδι στη φωτιά. Θα
βοηθήσει να ξέρει από πριν λοιπόν τι να

Γιατί όμως τα παιδιά βασανίζουν το
ένα το άλλο με αυτό τον τρόπο;

Γράψε ημερολόγιο: Αποτύπωσε στο
χαρτί όλα όσα σε προβληματίζουν, σε
πονάνε και έτσι «βγάλε» τα από μέσα
σου. Αν θες γράψε και ένα sms σε
κάποιον δικό σου για να εκφράσεις
μία συγγνώμη ή και ένα σ’ αγαπώ.
Βρες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές σου διακοπές: Εδώ θέλει
προσοχή. Αν είσαι έτσι εξαιτίας του
αγοριού που άφησες πίσω στο εξοχικό στην Άνδρο, προς θεού μην αρχίσει
να χαζεύεις φωτός από το τελευταίο
beach party στο νησί. Έχεις μαζέψει
τόσες από εκείνη τη μονοήμερη εκδρομή με τις φίλες σου.
Φτιάξε τη δική σου λίστα με τραγούδια: Άσε το μελόδραμα στην άκρη και
ξεκίνα να χορεύεις στο σαλόνι (το
μπαλκόνι ή και το σπίτι της κολλητής). Ξέθαψε λίγο τα πιο pop τραγούδια και όλα καλά.

Ζήσε την αλλαγή
της ψηφιακής εποχής

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας σε
συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν τη
διοργάνωση:
• Εργαστηρίων διάρκειας 4 ωρών για
την δωρεάν εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό
Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
καθώς και
• Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη
χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.
Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα
κατάρτισης θα προσφέρονται δωρεάν
σε όλες τις πόλεις και θα απευθύνονται προς κάθε ενδιαφερόμενο
συμπολίτη μας. Οι ημερομηνίες, ώρες
και ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων παρουσιάζονται στο
Ημερολόγιο Προγραμμάτων.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται
δεκτές και τηλεφωνικώς
το τηλέφωνο 22806122

Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να έχουν
κάποιας μορφής επιθετικότητα. Το
ερώτημα είναι σε τι βαθμό, πώς τον
χρησιμοποιούν, τι παραδειγματίζονται
από τους γονείς στο σπίτι και τι τους
μαθαίνουν σχετικά με την διαχείριση της
επιθετικότητας. Τα παιδιά που δέχονται
εκφοβισμό στο σπίτι, έχουν αυξημένες
πιθανότητες να επαναλάβουν αυτή τη
συμπεριφορά και εκτός σπιτιού, σε
άλλα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
παιδιά που εμφανίζουν τέτοια συμπεριφορά λόγω έξαρσης κάποιας διαταραχής ή επειδή εναντιώνονται αντιδραστικά, και τα οποία παίρνουν ικανοποίηση από τον πόνο των άλλων, είναι
ένας σχετικά μικρός αριθμός συγκριτικά
με την έκταση που παρατηρείται να έχει
πάρει ο εκφοβισμός.
Ο εκφοβισμός είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Συνήθως τα κορίτσια που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευφυΐα κοινωνικά και
ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, θα
χρησιμοποιήσουν τον εκφοβισμό για
δύναμη, ώστε να ενισχύσουν την θέση
τους. Κι εδώ οι γονείς ασκούν την μεγαλύτερη επιρροή. Μήπως οι γονείς προσδοκούν το παιδί τους να είναι δυναμικό;
Στέλνουν άμεσα ή έμμεσα μηνύματα ότι
θέλουν το παιδί τους να είναι σημαντικό, δημοφιλές, και να το φοβούνται;
Η ανασφάλεια επίσης μπορεί να καθοδηγεί τον εκφοβισμό – το συναίσθημα
ότι αν δεν εκφοβίσεις θα είσαι ο αδύναμος της παρέας. Επίσης δυστυχώς
υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για
εκφοβισμό. Σίγουρα το διαδίκτυο και τα
κινητά τηλέφωνα όπως και όλη η τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων έχουν
δώσει άλλες διαστάσεις στον «κλάδο»
μεθόδων εκφοβισμού. Κάποιες φορές ο
εκφοβισμός μέσω διαδικτύου είναι πιο
ύπουλος και τρομακτικός από την
πλευρά του ενήλικα, καθώς μπορεί να
γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα. Το παιδί που έχει δεχτεί
εκφοβισμό στο σχολείο τουλάχιστον
κάποια στιγμή επιστρέφει στο σπίτι και
είναι ασφαλές στην οικογένειά του. Με

τρόπο που να μπορέσει εισακουστείτε; Αρχικά προειδοποιήστε το. Μιλήστε
του αναλυτικά για το τι είναι ο εκφοβισμός, τα σημάδια του εκφοβισμού και
αν συμβαίνει ή όχι. Βεβαιωθείτε ότι ξέρει
ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόσο
στο σχολείο όσο και ηλεκτρονικά, πρέπει να σας το πει και εσείς θα το στηρίξετε έτσι ώστε μαζί να δείτε πώς θα το
αντιμετωπίσετε. Αν συμβαίνει κάτι ηλεκτρονικά, είναι πολύ σημαντικό να μην
αντιδράσει πριν σας ενημερώσει. Στον
εκφοβισμό, είναι υψίστης σημασίας να
μην εμπλακεί, να μην δίνει την τροφή
στο θύτη και να μην γίνεται το παιδί
αυτό ακριβώς που θέλει ο θύτης –
κάποιος δηλαδή από τον οποίο μπορεί
να πάρει κάτι ή και να τον χρησιμοποιήσει για να πλησιάσει κι άλλους. Επίσης
δεν πρέπει να σβήσει κάποια επιθετική
ανάρτηση πριν μιλήσει μαζί σας. Πρέπει να σωθεί κάπου διότι ορισμένες
φορές πρέπει να συλλεχθούν αποδείξεις
αυτού που συμβαίνει.
Ενισχύστε το παιδί σας. Εξηγήστε του
ότι αυτά που λέει ή και γράφει ο θύτης
δεν αφορούν το θύμα αυτό καθ` αυτό
αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο που ασκεί
εκφοβισμό. Προφανώς αυτό το παιδί
έχει κάποιο πρόβλημα και οι άλλοι πρέπει να μάθουν πώς να αποφεύγουν και
να συγκρατούν τον εαυτό τους ώστε να
μην τροφοδοτούν αυτό που συμβαίνει. Ο
χειρότερος τρόπος αντίδρασης είναι να
επιτεθεί – τα άλλα παιδιά που φοβούνται μην γίνουν στόχος του θύτη, θα
πάνε μαζί του και
θα εγκαταλείψουν
το θύμα. Μάθετε
στο παιδί σας να
αντιστέκεται στο
ένστικτο της αγέλης, να μην τρέχει
να επιτεθεί όταν
κάποιος
είναι
θύμα εκφοβισμού.
Αν το παιδί σας
έχει την δύναμη να
υποστηρίξει τους
φίλους του, κι

πει. Φράσεις που θα το κάνουν να νοιώσει άνετα και να αποφύγει αυτό που
συμβαίνει. Μπορείτε να του επισημάνετε και ανθρώπους ή γνωστούς στους
οποίους μπορεί να μιλήσει αν δεν είστε
άμεσα διαθέσιμοι, με την ελπίδα ότι θα
το στηρίξουν.
Πολύ σημαντικό λοιπόν να βρει συμμάχους. Και τέτοιους μπορεί να έχει και
στο σχολικό περιβάλλον. Μπορούν να
κάνουν συμφωνίες μεταξύ τους οι φίλοι
ότι ο ένας θα στηρίξει τον άλλον. Οι
αριθμοί λένε ότι ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος να σταματήσει ο εκφοβισμός
στην στιγμή είναι με την λεκτική παρέμβαση παρόντων όπως «Αυτός είναι ο
φίλος μου, μην το συνεχίζεις» - όχι με
σωματική επίθεση.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να
θωρακιστεί το παιδί σας ενάντια στον
εκφοβισμό είναι μέσω της δράσης των
σχολείων σχετικά με την εκπαίδευση
των παιδιών. Κάποια ήδη το κάνουν. Θα
βοηθούσε να ξεκινάει στην 1η Δημοτικού. Να μάθουν τι είναι ο εκφοβισμός,
πώς στηρίζουμε τους συνομήλικους
μας, τι σημαίνει να φέρεσαι σε κάποιον
με σεβασμό, τι είναι η ενσυναίσθηση. Να
μπορούν να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
για αυτό που περνάει ο άλλος και να
στηρίζει ο ένας τον άλλον. Το σημαντικό είναι να μάθουν ότι αν ο καθένας
θέλει να αποφύγει να γίνει στόχος, μπορεί να το καταφέρει με το να είναι ο ένας
κοντά στον άλλον και να μην απομονώνεται.
Ως γονείς, σκεφτείτε σοβαρά να μιλήσετε στο σχολείο είτε το παιδί σας αποτελεί θύμα είτε όχι, διότι η γνώση για το
συγκεκριμένο φαινόμενο, αν γίνει σε
κατάλληλες αναπτυξιακά γραμμές στο
πέρασμα των ετών, είναι το καλύτερο
όπλο. Αν το παιδί σας απειλείται από
βία ή δέχεται επίθεση, πρέπει άμεσα να
μιλήσετε με τις αρχές και με το σχολείο
του. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο εκφοβισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς έως και θάνατο. Γι`
αυτό η απόλυτη προτεραιότητα είναι η
προστασία του παιδιού.
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Επείγει ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
παραπομπής ανέργων στη Δημόσια Υπηρεσία
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και
ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητής ΧVAN
- Φύλακες Λευκωσία / Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
- Άτομο με γνώση ηλεκτρολογίας για εγκατάσταση
συστημάτων συναγερμού και πυρόσβεσης
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Μαγείρισσες
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Αποθηκάριος
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και
Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Εργάτες/Εργάτριες
- Εργάτες χειριστές φόρκ-λιφτ
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Υπάλληλος Υποδοχής
- Λαντζέρης
- Βοηθός Κουζίνας
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Μ

έσω τηλεφωνικών μηνυμάτων θα
ενημερώνονται, από τις αρχές του
2019, οι άνεργοι για τις κενές θέσεις
εργασίας, που αντιστοιχούν στα προσόντα και τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, σύμφωνα με το Τμήμα Εργασίας
Το πρώτο βήμα θα γίνει με τους ωρομίσθιους εργαζόμενους στο δημόσιο και
θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, αναφέρθηκε
πως οι άνεργοι θα ειδοποιούνται μέσω
τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS) για τις
κενές θέσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν στα προσόντα και τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) επιθυμεί οι υποψήφιοι

Τα προβλήματα που υπάρχουν στην
παραπομπή ανέργων για πλήρωση
κενών θέσεων στον δημόσιο τομέα
και την ανάγκη αλλαγής ή εκσυγχρονισμού του συστήματος, τέθηκαν
προς συζήτηση την περασμένη
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής.

ση στοιχείων επικοινωνίας, πρόσθετων επαγγελματικών προσόντων
και η απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων των ανέργων.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ
ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου (φωτό)
κατέδειξε ότι η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ έχει εντοπίσει αδυναμίες και προβλήματα
από το 2009, στο υφιστάμενο
σύστημα παραπομπής ανέργων για
πλήρωση κενών θέσεων στον δημόσιο τομέα και είχε ζητήσει από την
τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την αλλαγή του
συστήματος με επιστολή του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ ημερομηνίας
23/7/2009.

8.

Είχε διεξαχθεί διάλογος μεταξύ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.
Από τον διάλογο εντοπίστηκαν οι
αδυναμίες του συστήματος και συμφωνήθηκαν ριζοσπαστικές αλλαγές
οι οποίες θα βοηθούσαν τόσο το
Τμήμα Εργασίας όσο και τους άνεργους.

7.

Να μην υπάρχει καθυστέρηση
(μηνών πολλές φορές) στην διαδικασία παραπομπής ανέργων για
την πλήρωση κενών θέσεων.

Να είναι αναρτημένος ο ορθός
κατάλογος επαγγελμάτων που
υπάρχουν στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό για ενημέρωση των
ανέργων.

3.

Να ενημερώνονται τάχιστα οι
άνεργοι και να απαντούν κατά πόσο
ενδιαφέρονται για την θέση που
είναι κενή.

4.

Να μην χάνει την σειρά του στο
κατάλογο για κενή θέση αυτός που
εργάστηκε για οποιαδήποτε χρονική

• Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ εντόπισε
τις αδυναμίες του συστήματος
από το 2009

Παρά τις προτροπές της ΣΕΚ, η
οικονομική κρίση επέφερε το πάγωμα όλων των κενών θέσεων και έμεινε στα συρτάρια η όλη διαδικασία
αλλαγής. Με την έξοδο από την
κρίση και την έναρξη της πλήρωσης
κενών θέσεων ζητήσαμε, ως ΣΕΚ,
από την υπουργό Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την
εφαρμογή του συστήματος που
συμφωνήθηκε.
Στις 18 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή
του Τμήματος Εργασίας όπου συμφωνήσαμε ότι για να ξεπεραστούν
τα προβλήματα πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα που συμφωνήθηκε

Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο όπως ενημερωθήκε η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ γραπτώς με
την επιστολή του γενικού διευθυντή
του υπουργείου Εργασίας Προνοίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011.
Δυστυχώς, όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου, δεν προχώρησε η εφαρμογή των συμφωνηθέντων παρά τις
συνεχείς προτροπές μας για να
εφαρμοστεί το νέο σύστημα και να
επιλυθούν τα προβλήματα που
δημιουργούνται γιατί το υφιστάμενο
δεν επιτρέπει:

1.

Να υπάρχει διαφάνεια για το
ποιος άνεργος έχει σειρά για να
παραπεμφθεί ως υποψήφιος για
πλήρωση κενής θέσης.

2.

Να υπάρχει ενημέρωση για τον
σωστό τίτλο του κάθε επαγγέλματος
και ενημέρωση που αφορά τα καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται.

περίοδο ως έκτακτος ή εποχικός.

5. Να μην στέλνονται τα ίδια άτομα
συνεχώς για κενές θέσεις όταν αυτά
δεν κρίνονται κατάλληλα από τις
επιτροπές προσλήψεων.

6.

Να επιτρέπεται η επικαιροποίη-

Ενημέρωση ανέργων με τηλεφωνικά
μηνύματα από το 2019
να ενημερώνουν έγκαιρα τις αρμόδιες
αρχές εάν θα διεκδικήσουν τη θέση
εργασίας και εάν θα παρευρεθούν στη
συνέντευξη, για να μην πέφτει στο κενό

η όλη διαδικασία. Και αυτό γιατί σε
κάθε μια κενή θέση αναλογούν τέσσερις
υποψήφιοι. Η εκπρόσωπος του ΤΔΔΠ,
αιτιολογώντας την απόφασή της ανέφερε πως θα πρέπει οι άνεργοι να
απαντούν έγκαιρα εάν θα παρευρεθούν
στη συνέντευξη για τη θέση εργασίας,
για να είναι επαρκής ο κατάλογος με
τους υποψήφιους. Προς το παρόν τα
τεχνικά προβλήματα στο μηχανογραφικό σύστημα δεν επιτρέπουν στο Τμήμα
Εργασίας να επιταχύνει τις διαδικασίες. Στο μεταξύ είναι ήδη σε εφαρμογή
η νέα αναβαθμισμένη ηλεκτρονική

το έτος 2011.
Όλοι οι παρόντες βουλευτές ζήτησαν από το Τμήμα Εργασίας την όσο
το δυνατό συντομότερη εφαρμογή
του συστήματος για να ξεπεραστούν
τα προβλήματα που υπάρχουν και
ταλαιπωρούν τους άνεργους.

πλατφόρμα εργασίας η οποία απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού από ένα ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των προσόντων, της πείρας και των δεξιοτήτων
τους.
Οι άνεργοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο κενών
θέσεων εργασίας ενώ εργοδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία ανέργων για
τα οποία οι ίδιοι οι άνεργοι έχουν
δώσει ενυπόγραφα σχετική εξουσιοδότηση. Μέχρι σήμερα ο αριθμός των
ανέργων, που έχουν δώσει γραπτώς τη
συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στη
διαδικτυακή πλατφόρμα εργοδοτών,
ανέρχεται σε 14.000 άτομα
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Δακτυλίδι Bluetooth και ξεχάστε τα ακουστικά
Θα μπορείτε να μιλάτε.. με το χέρι

Σ

ε μία περίοδο που η αγορά των
κινητών τηλεφώνων οδηγεί
στην ανάπτυξη έξυπνων ρολογιών και ασύρματων ακουστικών,
η εταιρεία Origami Labs έφτιαξε
ένα πρωτοποριακό δαχτυλίδι που
μετατρέπει τα δάκτυλα του χεριού
μας σε ακουστικά.
Το δαχτυλίδι είχε αρχικά σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα
όρασης
στον
χειρισμό
smartphones και μηνυμάτων αλλά
γρήγορα αποδείχτηκε πως οι
εφαρμογές του θα μπορούσαν να

είναι πολλαπλάσιες.
Χρησιμοποιώντας το ίδιο το οστό
ως μετατροπέα ήχου, το Orii

στέλνει τα ηχητικά σήματα στην
άκρη του δείκτη, επιτρέποντας
στους χρήστες να μιλούν, ακουμπώντας απαλά το δάκτυλο στο
αυτί τους. Μάλιστα οι κατασκευ-

αστές του υποστηρίζουν πως η
ποιότητα του ήχου, σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, είναι καλύτερη
από τα περισσότερα ακουστικά
Bluetooth που κυκλοφορούν.
Το δαχτυλίδι διαθέτει σύστημα
noise-cancelling
(«ακύρωσης»
εξωτερικών θορύβων) με δύο
μικρόφωνα στην επιφάνειά του,
που επιτρέπουν τις φωνητικές
εντολές και την υπαγόρευση
μηνυμάτων.
Η τιμή λιανικής του δακτυλιδιού
αναμένεται να διαμορφωθεί στα
159 δολάρια.

Μήνυση στο Facebook για διακρίσεις φύλου

Τ

ο Facebook και μια ομάδα 10
εργοδοτών,
κατηγορούνται
από εργαζόμενους για διακρίσεις
λόγω φύλου μετά την ανακοίνωση
θέσεων εργασίας στην πλατφόρμα καθώς οι αγγελίες είχαν στοχευμένα εμφανιστεί στους άνδρες
χρήστες και είχαν αποκλείσει τις
γυναίκες.
Την μήνυση έκαναν τρεις εργαζόμενες γυναίκες και η ένωση της
Αμερικής, που αντιπροσωπεύει
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενες
γυναίκες. Ισχυρίζονται ότι οι
περισσότερες από τις αγγελίες σε
διαφημίσεις που απευθύνονταν
σε άντρες ήταν σε τομείς ανδροκρατούμενους όπως η αστυνομική

δύναμη.
«Ήμουν συγκλονισμένη που διαπίστωνα ότι αυτή η διάκριση εξακολουθεί να συμβαίνει», δήλωσε η
Linda Bradley, μια από τις γυναίκες που κατήγγειλαν την υπόθεση.
«Δεν πρέπει να μένω αποκλεισμένη από την ευκαιρία να ενημερώνομαι για μια θέση εργασίας μόνο
και μόνο επειδή είμαι γυναίκα»,
προσθέτει, όπως μεταδίδει ο
Guardian.
Στην αγωγή αναφέρεται ότι το
Facebook παρέχει διαφημίσεις
εργασίας που επιτρέπουν στους
εργοδότες να επιλέξουν με βάση
την ηλικία και το φύλο τους χρήστες που θα τις δουν και ότι η

εταιρεία κερδίζει χρήματα από τη
διάθεση διαφημίσεων εργασίας
που αποκλείουν τις γυναίκες και
τους μεγαλύτερους σε ηλικία
εργαζομένους από το να τις λαμβάνουν.
Η στόχευση διαφημίσεων εργασίας ανά φύλο είναι παράνομη
σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, τους κρατικούς και τους
τοπικούς νόμους περί πολιτικών
δικαιωμάτων. Σε μια απόφαση
του αμερικανικού ανώτατου δικαστηρίου το 1973, το δικαστήριο
έκρινε ότι η κυβέρνηση μπορεί να
απαγορεύσει τη διαφήμιση που
δημιουργεί διακρίσεις με βάση το
φύλο.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Aποξηραμένα φρούτα
από σπίτι!
Αποξηραμένες μπανάνες
Υλικά: 1 κιλό μπανάνες
Τρόπος παρασκευής
1. Επιλέγετε πολύ ώριμες μπανάνες (χωρίς
όμως μαύρες κηλίδες), τις καθαρίζετε και τις
κόβετε σε ροδέλες.
2. Στρώνετε ένα ταψί ή τη σχάρα του φούρνου
με λαδόχαρτο και τοποθετείτε πάνω τις ροδέλες.

3. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 60° C,
βάζετε τη λειτουργία του αέρα και τοποθετείτε
μέσα το ταψί ή τη σχάρα.
4. Τις αφήνετε 5-6 ώρες. Τις αποσύρετε από τον
φούρνο όταν έχουν αποξηρανθεί εντελώς, όταν
δηλαδή έχουν ζαρώσει και έχουν αποκτήσει ευλυγισία.
5. Μόλις κρυώσουν, τις βάζετε σε γυάλινα βάζα που
κλείνουν αεροστεγώς και τις αποθηκεύετε σε σκοτεινό μέρος.
Αποξηραμένος ανανάς
Υλικά: 1 ανανάς
Τρόπος παρασκευής
1. Καθαρίζετε τον ανανά, αφαιρώντας τον εξωτερικό του φλοιό, ώστε να μείνει με τη σάρκα του.
2. Τον κόβετε σε ροδέλες μετρίου πάχους και αφαιρείτε με ένα μυτερό μαχαίρι από το κέντρο τους το
σκληρό τους σημείο.
3. Στρώνετε ένα ταψί ή τη σχάρα του φούρνου με
λαδόχαρτο και τοποθετείτε πάνω τις ροδέλες.
4. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 80° C, βάζετε τη
λειτουργία του αέρα και τοποθετείτε μέσα το ταψί.
5. Τις αφήνετε περίπου 7-8 ώρες, φροντίζοντας ανά
τακτά χρονικά διαστήματα να τις αναποδογυρίζετε.
Τις αποσύρετε από τον φούρνο όταν έχουν αποξηρανθεί εντελώς, όταν δηλαδή έχουν ζαρώσει και
έχουν αποκτήσει ευλυγισία.
6. Μόλις κρυώσουν, τις βάζετε σε γυάλινα βάζα που
κλείνουν αεροστεγώς και τις φυλάτε σε σκοτεινό
μέρος.
Αποξηραμένα μήλα

Yποτιμημένα προσόντα υπαλλήλων που αναζητούν τώρα οι εταιρείες

Ο

ι εργοδότες αναζητούν πάντα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
όταν θέλουν να προσλάβουν
κάποιον. Ωστόσο υπάρχουν
κάποια προσόντα που δεν περιλαμβάνονται στην «παραδοσιακή» λίστα, αν και αποδεδειγμένα
αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψης.
Καθώς το τοπίο των επιχειρήσεων αλλάζει, αλλάζουν συνεχώς
και οι απαιτήσεις. Τα νέα περιζή-

ναίσθηση; Είναι καλό ένας υποψήφιος να έχει υψηλό μορφωτικό
επίπεδο και να δείχνει ιδανικός
στα χαρτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να συνεργαστεί
καλά με άλλους ανθρώπους.
Έντονος τρόπος σκέψης. Πολλοί
εργοδότες εκτιμούν ιδιαίτερα και
ξεχωρίζουν έναν υποψήφιο που
έχει περιέργεια, ενέργεια και γενικά έναν έντονο τρόπο σκέψης από
μόνος του.

Δημιουργικός τρόπος επίλυσης
προβλημάτων. Οι νεοπροσληφθέντες θα πρέπει να έχουν την
ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο και να
μπορούν να προσαρμόζονται σε
νέες καταστάσεις.

«Δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης». Ίσως το
πιο υποτιμημένο
προσόν είναι η
ικανότητα
να
ακούει κάποιος
και μετά να
συμμετέχει με
βαθύτερες,
καλύτερες ερωτήσεις. Το πλέον εύκολο είναι να
σταθείς στην επιφάνεια και να
βγάλεις εύκολα συμπεράσματα.
Χρειάζεται πείσμα και διορατικότητα για να γνωρίζεις πού να
συνεχίσεις το «σκάψιμο» και να
αναζητάς τα υφέρποντα νοήματα.

Συναισθηματικά
νοημοσύνη.
Πώς αλληλεπιδρούν με τους υπολοίπους; Κατανοούν την σημασία
του συναισθήματος σε σχέση με
την επιχείρηση; Διαθέτουν ενσυ-

Επιμονή. Ένα πολύ βασικό προσόν για κάποιον υποψήφιο είναι η
επιμονή, η οποία και σύμφωνα με
τους εργοδότες δεν διδάσκεται.
Είναι εκείνη η εσωτερική ώθηση

τητα προσόντα είναι:

προς την επιτυχία και στο να μην
τα παρατάς όταν τα πράγματα
δεν πηγαίνουν κατά τις προσδοκίες.
«Savoir Vivre» στο τηλέφωνο. Η
τέχνη του να απαντάς στο τηλέφωνο είναι ένα προσόν που δεν
διαθέτουν όλοι. Πολλές εταιρίες
έχουν διαπιστώσει πως η διαπροσωπική επαφή μέσω τηλεφώνου λειτουργεί πολύ καλύτερα
από τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και πως όταν ένας
υπάλληλος απαντά στο τηλέφωνο φιλικά και ευδιάθετα, δημιουργεί μια πολύ θετική εικόνα για την
επιχείρηση.
Ενσυναίσθηση. Για πολλούς η
ενυσυναίσθηση θεωρείται το πιο
βασικό από όλα τα προσόντα
επειδή είναι ο πυρήνας κάθε
άλλης αξίας, καθώς κάνει τους
ανθρώπους πιο ειλικρινής και
πρόθυμους να συνεργαστούν με
άλλους.
Ικανότητα και θέληση για μάθηση
Οι εταιρίες προσπαθούν να συμβαδίσουν με το γεγονός πως η
συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία
παρέχει γρήγορες και εύκολες
λύσεις, οπότε το ζητούμενο είναι
πάντα ένα εργατικό δυναμικό που
μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα
περιβάλλον το οποίο αλλάζει
ραγδαία.

Υλικά: 600 γρ. μήλα, 1/2 λεμόνι (τον χυμό του)
Τρόπος παρασκευής
1. Επιλέγετε φρέσκα μήλα, χωρίς χτυπήματα και
στίγματα, αλλά όχι ιδιαίτερα σκληρά. Πρέπει να
είναι σχετικά ώριμα. Τα καθαρίζετε, αφαιρείτε τον
ομφαλό με τα κουκούτσια με το ειδικό εργαλείο κουζίνας και τα κόβετε σε ροδέλες, προσέχοντας να
είναι όλες κομμένες στο ίδιο πάχος (1 εκατοστό
περίπου), ώστε να αποξηρανθούν ομοιόμορφα.
2. Επειδή τα μήλα μαυρίζουν γρήγορα, βυθίζετε
καθένα που καθαρίζετε και κόβετε μέσα σε ένα γυάλινο μπολ με νερό και λεμόνι.
3. Μόλις ολοκληρώσετε το καθάρισμα και το κόψιμο
των μήλων σε ροδέλες, τα στραγγίζετε και τα σκουπίζετε ελαφρά με μία καθαρή πετσέτα κουζίνας.
Στρώνετε τη σχάρα του φούρνου ή ένα ταψί με λαδόχαρτο και τοποθετείτε τις ροδέλες τη μία πλάι στην
άλλη σε σειρές.
4. Βάζετε τις ροδέλες μήλου στον φούρνο, τον οποίο
έχετε προηγουμένως προθερμάνει, θέτετε τη λειτουργία του αέρα, ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στους 80° C
και τις αφήνετε περίπου 5 ώρες, φροντίζοντας τις
τελευταίες 3 ώρες να έχετε γυρίσει τις ροδέλες από
την άλλη πλευρά.
5. Για να διαπιστώσετε αν οι ροδέλες είναι έτοιμες,
τις πιέζετε. Αν δεν βγάλουν καθόλου χυμό και η επιφάνειά τους είναι στεγνή και σχετικά σκληρή, τις
βγάζετε από τον φούρνο.
6. Μόλις κρυώσουν, τις βάζετε σε γυάλινο βάζο που
κλείνει αεροστεγώς και τις διατηρείτε σε σκοτεινό
και δροσερό μέρος.

Σοβαρά … αστειάκια
– Μπαμπά, τι διαφορά έχει το τζάμπα από το
δωρεάν;
– Βλέπεις το σχολείο απέναντι; εκείνο είναι δωρεάν,
αλλά εσύ επειδή δεν διαβάζεις. Τζάμπα πήγαινες…
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Τροφές που δρουν καταπραϋντικά
Τ

ο φαγητό μπορεί να είναι πράγματι ανακουφιστικό
και ηρεμιστικό. Και μάλιστα με τη βούλα της επιστήμης, αφού υπάρχουν τροφές που, χάρη σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν, μας βοηθούν να αισθανθούμε πράγματι καλύτερα σε δύσκολες
και πιεστικές περιόδους της ζωής μας. Ποιες είναι
αυτές και πώς μπορούμε να τις εντάξουμε στη διατροφή μας;
Αβοκάντο κατά του άγχους: Το κρεμώδες αυτό φρούτο, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων λουτεΐνη, β-καροτένιο, βιταμίνη Ε και φυλλικό οξύ, θωρακίζει τον οργανισμό μας απέναντι στο έντονο άγχος. Είναι, λοιπόν,
εξαιρετικά απαραίτητο να το εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή, προσέχοντας να μην το παρακάνουμε με την ποσότητα, αφού το αβοκάντο έχει πολλές

SUDOKU

ήρεμο ύπνο.
Μούρα, τα χαλαρωτικά: Όλα τα είδη μούρων, όπως οι
φράουλες, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία φαίνεται να συνδέεται με
την καταπολέμηση του άγχους. Στο πλαίσιο γερμανικής μελέτης ζητήθηκε από 120 άτομα να κάνουν μια
ομιλία μπροστά σε κόσμο και στη συνέχεια να λύσουν
δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, με στόχο να στρεσαριστούν.
Πράσινο τσάι για καλή διάθεση: Το πράσινο τσάι
έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι επηρεάζει τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, τα οποία ευθύνονται
για την καλή μας διάθεση. Δύο φλιτζάνια πράσινο
τσάι την ημέρα είναι ιδανικά!

• Γιατί μας ηρεμεί το αβοκάντο και πώς
προκαλούν χαλάρωση τα μούρα;
Τι σχέση έχουν τα καρύδια και η βρώμη
με τη διάθεσή μας; Ας γνωρίσουμε καλύτερα
τις τροφές που δρουν αντικαταθλιπτικά
και καταπραϋντικά
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κουνέλι με μοσχάτο και φασκόμηλο

θερμίδες επειδή είναι πλούσιο σε λιπαρά (σε ωφέλιμα
μονοακόρεστα λιπαρά).
Βρώμη, η ηρεμιστική: Οι σύνθετοι υδατάνθρακες που
περιέχει η βρώμη αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης του νευροδιαβιβαστή της χαράς - και μας βοηθούν να
νιώθουμε πιο ήρεμοι. Έρευνες, μάλιστα, δείχνουν ότι
τα παιδιά που τρώνε συστηματικά βρώμη για πρωινό
παραμένουν πνευματικά δραστήρια όλο το πρωί. Ένα
μπολ με γάλα και λίγες κουταλιές βρώμης αποτελεί το
ιδανικό πρωινό γεύμα για ολόκληρη την οικογένεια.
Καρύδια για ήρεμο ύπνο: Το άγχος μάς κάνει να
χάνουμε τον ύπνο μας. Τα καρύδια, εκτός του ότι αποτελούν μια θρεπτική τροφή που ωφελεί ποικιλοτρόπως τον εγκέφαλό μας (π.χ. βελτιώνει τη μνήμη και τη
συγκέντρωση), παράλληλα μπορούν να μας χαρίσουν

Υλικά:
Μαύρη σοκολάτα για ευφορία: Η μαύρη σοκολάτα δεν
είναι απλώς πλούσια σε υγιεινά αντιοξειδωτικά, τα
οποία την κατατάσσουν στις τροφές που αγαπάει
περισσότερο η καρδιά μας, αλλά συνδέεται άμεσα και
με την καλή μας διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκεί μια
μικρή σοκολατένια μπουκιά για να μας κάνει να
αισθανθούμε αμέσως ευχάριστα.
Μπανάνα για εγκεφαλική ηρεμία: Είναι πλούσια σε
κάλιο και μαγνήσιο, συστατικά που έχουν την ιδιότητα
να χαλαρώνουν τις συσπάσεις των μυών. Έτσι, η
ένταση και οι πονοκέφαλοι, που συχνά τις συνοδεύουν,
υποχωρούν. Ταυτόχρονα, η μπανάνα είναι καλή πηγή
απλών και σύνθετων υδατανθράκων.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις αρκετή πίεση και νεύρα
κι αυτά στέκονται εμπόδιο στο να
ξεκινήσεις τη μέρα σου με αισιοδοξία.
Ωστόσο, τα πράγματα θα εξελιχθούν
πολύ θετικά και αρκετά γεγονότα θα
σε ανακουφίσουν. Μη δίνεις σημασία
σε λόγια που θα ειπωθούν πίσω από
την πλάτη σου και συνέχισε απερίσπαστος το πρόγραμμα που έχεις
καταστρώσει.
Ταύρος: Το πείσμα και η επιμονή δε
σου κάνουν καλό. Μάλλον σε στεναχωρούν περισσότερο και σου φέρνουν
χειρότερα αποτελέσματα από αυτά
που θέλεις. Θα χρειαστεί να είσαι
ανοιχτός σε νέες απόψεις, γιατί έτσι
θα βρεις πιο γρήγορα λύση στα προβλήματα που σε απασχολούν.
Δίδυμοι: Μπορείς να κάνεις σχέδια
και να σκεφτείς το μέλλον σου με
αισιοδοξία. Κάνε πράγματα για τον
εαυτό σου και μην παραμελείς την
υγεία σου, αλλά και την εμφάνιση
σου. Μπορεί να δεχτείς βοήθεια από
κάποιο άτομο, που θα εξελιχθεί σε
πολύτιμο φίλο.
Καρκίνος: Είναι μία μέρα με πολλές
υποχρεώσεις, που θα πρέπει να
ανταποκριθείς στις περισσότερες,
διαφορετικά θα έχεις πολύ σύντομα
πρόβλημα. Να είσαι σίγουρος ότι θα
τα καταφέρεις με μεγάλη επιτυχία,
αρκεί να μην τα χάσεις και στο τέλος
πελαγοδρομήσεις. Πολύ δικά σου
άτομα θα βρεθούν δίπλα σου, για να
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βοηθήσουν την κατάσταση.

νειά σου με ευχάριστη διάθεση.

Λέων: Η μέρα θα κινηθεί σε πολύ καλά
επίπεδα για εσένα, αλλά για να μην
αγχωθείς, καλό είναι να βάλεις μια
σειρά στις προτεραιότητές σου σχετικά με το τι θέλεις να τελειώσεις
πρώτα, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις να ξεμπερδεύεις με τις δουλειές
σου μια ώρα αρχύτερα. Οι δυνατότητές που έχεις είναι πάρα πολλές.

Τοξότης: Θέλεις να βελτιώσεις
κάποιους τομείς της ζωής σου, αλλά
δεν ξέρεις τους ιδανικούς τρόπους.
Για να καταφέρεις να βρεις τις λύσεις,
θα πρέπει να εξωτερικευθείς περισσότερο και να μην επαναπαύεσαι,
αναβάλλοντας τις λύσεις στα προβλήματά σου. Θα έχεις την ευκαιρία
να δώσεις απαντήσεις σε βασικά
ζητήματα.

Παρθένος: Ο δυναμισμός σου θα βγει
μπροστά και θα σου δοθούν ευκαιρίες
να πραγματοποιήσεις πολλά από τα
σχέδιά σου. Κυρίως στα οικογενειακά
σου, να γνωρίζεις ότι η σιωπή δε θα
σε ωφελήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Άλλωστε, θα συμβούν
πολλά ευχάριστα γεγονότα, που θα σε
κάνουν να νιώσεις καλύτερα.
Ζυγός: Η μέρα είναι κατάλληλη για να
υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά
σου, κάνοντας όμως τις απαραίτητες
αλλαγές. Μη βιαστείς να αποφασίσεις και αν θέλεις, συμβουλεύσου τα
δικά σου άτομα που μπορούν να σου
δώσουν και μια άλλη οπτική των
ζητημάτων που σε απασχολούν.
Σκορπιός: Ημέρα με πολλές ευχάριστες ειδήσεις θα είναι η σημερινή για
εσένα. Μπορείς να πλησιάσεις άτομα
που το τελευταίο διάστημα είχες
παρεξηγηθεί και να λύσετε τις μεταξύ
σας διαφορές με ήρεμες κουβέντες.
Θα νιώσεις απόλυτα ικανοποιημένος
και μετά θα επιστρέψεις στην οικογέ-

Αιγόκερως: Είναι μια πολύ καλή μέρα
η σημερινή για εσένα, αφού θα καταφέρεις να συγκεντρωθείς και να δεις
με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε απασχολούν. Έχε το
νου σου για κάθε ευκαιρία που θα
παρουσιαστεί και θα αφορά τα σχέδιά σου.
Υδροχόος: Αρκετά γεγονότα θα σε
κάνουν να αμφιβάλεις για διάφορες
αποφάσεις που έχεις πάρει τον
τελευταίο καιρό. Καλό είναι να μην
επηρεάζεσαι και να μείνεις
Ιχθείς: Η μέρα απαιτεί επιμονή και
υπομονή γιατί θα προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει και θα χρειαστεί να αλλάξεις
ακόμα και κάποια από τα σχέδιά σου
για να τα καταφέρεις. Αν αντιληφθείς
ότι πίσω από την πλάτη σου δημιουργούνται παρασκηνιακές καταστάσεις, μην αντιδράσεις αλλά πάρε το
χρόνο σου πρώτα για να διαπιστώσεις τι είναι αλήθεια και τι όχι.

1 ½ κιλό κουνέλι (κομμένο σε 8 κομμάτια)
½ φλ. ελαιόλαδο
Για τη μαρινάτα:
¾ φλ. περίπου (200ml)
κρασί μοσχάτο
1/4 φλ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι κομμένο σε
φέτες, 4 φύλλα δάφνης, 2 κλωναράκια φασκόμηλο
1/4 κουταλάκι αλάτι, 1/4 κουταλάκι πιπέρι
Για τη σάλτσα:
2 φλ. (500ml) κρασί μοσχάτο, 5 κλωναράκια φρέσκο φασκόμηλο (ή 1 κουταλιά αποξηραμένο), 4 φύλλα δάφνης
1 κιλό εσαλότ (είδος μικρού κρεμμυδιού ιδιαίτερα αγαπητό
στη γαλλική κουζίνα), κρεμμύδια τουρσί κομμένα σε τέταρτα
4 σποράκια γλυκάνισου, 100γρ. βούτυρο, 1 κουταλάκι κορν
φλάουερ, αλάτι, μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση: Σε ένα μπολ βάζετε όλα τα υλικά της μαρινάτας
και ανακατεύετε. Τοποθετείτε μέσα το κουνέλι και το αφήνετε να μαριναριστεί για μια ολόκληρη νύχτα. Την επομένη
το σουρώνετε. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνετε λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε σε μέτρια φωτιά το κουνέλι. Το βγάζετε από την κατσαρόλα, το βάζετε σε ένα μπολ και το κρατάτε στην άκρη. Ρίχνετε το υπόλοιπο λάδι στην κατσαρόλα
και σοτάρετε τα κρεμμύδια και το φασκόμηλο (αν δεν είναι
φρέσκο το φασκόμηλο και είναι ξερό, τότε το χτυπάτε στο
γουδί για να απελευθερώσει το άρωμά του). Προσθέτετε το
γλυκάνισο και τη δάφνη. Ακολούθως, σοτάρετε σε μέτρια
φωτιά, μέχρι να καραμελώσουν τα κρεμμύδια (πρέπει να
έχουν ένα βαθύ καραμελωμένο χρώμα και έντονο άρωμα).
Χαμηλώνετε τη φωτιά και προσθέτετε το κουνέλι, το κρασί,
το κορν φλάουερ, το οποίο διαλύετε σε λίγο νερό και αλατοπιπερώνετε. Τα υγρά πρέπει να καλύπτουν το κρέας. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και σιγοβράζετε για μία ώρα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε το βούτυρο (όταν λιώσει θα δώσει στο φαγητό μια βελούδινη υφή, ενώ η σάλτσα
θα παραμείνει κρεμώδης).

Ρυζόγαλο αλλιώς
Υλικά:
1 φλ. ρύζι γλασέ
βιολογικό
5 φλ. κατσικίσιο
γάλα
5 κουταλιές χαρουπόσκονη
λίγη κανέλα

Εκτέλεση: Βράζετε το ρύζι με το γάλα και τη χαρουπόσκονη μέχρι να ψηθεί και να πήξει το μίγμα. Το βάζετε
σε κυπελάκια, γαρνίρετε με φράουλες και πασπαλίζετε
με κανέλα.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 410 - 30/8/1957

50.000 ............... 55876

Ν

1.000 ................. 41702

100 .................... 33929

400 .................... 29175

100 .................... 32558

400 .................... 49528

100 .................... 29034

400 .................... 30777

100 .................... 23536

200 .................... 43988

100 .................... 22477

200 .................... 57007

100 .................... 39294

200 .................... 49411

100 .................... 32077

200 .................... 27433

100 .................... 27060

200 .................... 29283

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
5847, 9189
Από €20 οι λήγοντες
366
Από €10 οι λήγοντες
113, 261
Από €4 οι λήγοντες
89, 10

έες θέσεις εργασίας
προκήρυξε η Melco
Group, η εταιρεία πίσω
από την ανάπτυξη του
πρώτου πολυθεματικού
καζίνο θερέτρου στην
Ευρώπη, για να στελεχώσει τα δορυφορικά καζίνο Cyprus Casinos (C2)
Λευκωσίας, Λάρνακας
και Πάφου, που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν εντός του
2018.

Οι
θέσεις
αφορούν
κυρίως dealers, slot
attendants και cashiers
και οι επιτυχόντες θα
περάσουν από εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης».

Η ιστοσελίδα του
“Cyprus Casinos C2”

• Ελάχιστος αριθμός θέσεων έχουν απομείνει

Τ

ο ταμείο ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
διοργανώνει από τις 25/10 έως τις
28/10/18 ταξίδι στη Θεσσαλονίκη
(νύμφη του Θερμαϊκού).
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 Οργανωτικούς γραμματείς της
Ομοσπονδίας, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και το ποσό των
€100 ανά άτομο ως προκαταβολή.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό.
Σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν το
δικαίωμα τους.
Σε περίπτωση ακύρωσης 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.

• Το Τ.Ε. επιχορηγεί €100
για κάθε μέλος
• Σε περίπτωση ακύρωσης
η προκαταβολή δεν
θα επιστρέφεται

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 19/2018 19/9/2018

Kαζίνο: 200 νέες
θέσεις εργασίας
προκήρυξε
η Melco

Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας, πρόκειται για
περίπου 200 νέες θέσεις
εργασίας, ενώ ήδη πέραν
των 600 ατόμων εργοδοτούνται από τη Melco, η
συντριπτική πλειοψηφία
των
οποίων
είναι
Κύπριοι πολίτες. Σε
μεταγενέστερο στάδιο θα
ανακοινωθούν
θέσεις
εργασίας και για το
δορυφορικό καζίνο της
Αγίας Νάπας.

Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με το Ταμείο
Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι «το “Cyprus
Casinos C2”, το πρώτο
αδειοδοτημένο καζίνο
στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει θέσει σε λειτουργία την επίσημη
ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη
στα αγγλικά και ελληνικά
στον σύνδεσμο
www.cypruscasinos.com.
Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας
μπορούν να ενημερωθούν
για τα παιχνίδια που
είναι διαθέσιμα στο C2
και να βρουν οδηγίες για
τον τρόπο διεξαγωγής
τους. Μπορούν, επίσης,
να ενημερωθούν για την
πολιτική
Υπεύθυνου
Παιγνίου που εφαρμόζει
η Melco και για νέες
θέσεις εργασίας. Το C2
έχει επίσης δημιουργήσει
σελίδα στο Facebook
www.facebook.com/pg/C
2.CyprusCasinos και προφίλ
στο
Instagram
www.instagram.com/cypr
us_casinos».

ΤΖΑΚΠΟΤ

200 .................... 40050
200 .................... 17499
200 .................... 36077
200 .................... 52298
200 .................... 26991
100 .................... 19924
100 .................... 31974

100 .................... 45302
100 .................... 26965

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Κάθε εργασία επί
πληρωμή αποσπά και
φθείρει το μυαλό
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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

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

Ν

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ

ίκες εκτός έδρας πέτυχαν οι,
Κούρρης, Ομόνοια Ψευδά και
Διγενής Ύψωνα. Την κούρσα του
πρωταθλητή οδηγούν τρεις ομάδες,
η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λ., ο ΔΙΓΕΝΗΣ Μόρφου
καιι η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά που σημείωσαν 2 στα 2. Χωρίς βαθμό παραμένουν: ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας, ΕΘΝΙΚΟΣ
Λατσιών, ΠΕΓΕΙΑ και ΕΛΠΙΔΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΕΛ: ΔΙΑ Σ Υ Ρ Μ Ο Σ ΚΑΙ Δ Ο Ξ Α ΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
• Μετά το διασυρμό από τη ΔΟΞΑ οι ΑΠΟΕΛίστες αναζητούν
εναγωνίως σωσίβιο ανασυγκρότησης
Τ

απεινωτική ήττα στο ΓΣΠ για τον
ΑΠΟΕΛ από την ΔΟΞΑ η οποία σκόρπισε τους περσινούς πρωταθλητές
στους πέντε ανέμους. Η ντροπιαστική
εμφάνιση σηματοδοτεί συνταρακτικές
εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛίστικο στρατόπεδο.
Το καζάνι που σιγόβραζε από την
περίοδο του Γ. Δώνη έχει τώρα εκραγεί.
Τα γιουχαϊσματα των γαλαζοκιτρίνων
πιστών οπαδών, αδιάψευστοι μάρτυρες
του κακού κλίματος που επικρατεί στην

• «Πέταξε» άλλους δύο βαθμούς η ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Αξιόμαχο σύνολο η
ΑΛΚΗ Ορόκλινης
• Η ΕΝΩΣΗ των Κυπρίων ψαλίδισε δις τα φτερά του ξενόφερτου
ΕΡΜΗ
• Πετάει στα ψηλά η ΑΕΛ καταβαραθρώνεται η ΠΑΦΟΣ παρά την
καλή παρουσία της
• Τρίποντα ουσίας για ΑΕΚ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Πρώτη ήττα
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
πάντως, έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι
και όσοι την υποτιμήσουν θα πάθουν
ζημιά.
4Χ3 για την ΑΕΛ η οποία θυμίζει την
λαμπρή ομάδα του 2012. Χωρίς απώλειες φιγουράρει στην κορυφή, διαθέτοντας γρανιτένια άμυνα. Στην ΠΑΦΟ
άρχισαν τα μουρμουρητά παρά την
καλή εμφάνιση της. Αχίλλειος πτέρνα
των Παφίων, η άμυνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ομάδα στη μετά Δώνη περίοδο. Πάνω
από τον Αρχάγγελο αιωρούνται πολλά
καίρια ερωτήματα που αν δεν απαντηθούν τάχιστα και πειστικά από τη διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη (φωτό) θα
επιφέρουν σεισμικές δονήσεις.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ

Η ΔΟΞΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

τρογγυλοκάθεται στην κορυφή
του
Ολύμπου
η
ΔΟΞΑ
Παλιομετόχου καθώς είναι η μόνη
ομάδα που δεν έχει βαθμολογική
απώλεια.

Για 3η συνεχόμενο παιχνίδι η ΑΝΟΡΘΩΣΗ παραμένει χωρίς νίκη, προβληματίζοντας βαθύτατα διοίκηση και τεχνική
ηγεσία που ψάχνουν το θαυματουργό
φάρμακο του σκοραρίσματος. Η ΑΛΚΗ

Κοιτάζει με αισιοδοξία μπροστά η νεοφώτιστη ΕΝΩΣΗ Νέων Παραλιμνίου που
με 7 Κύπριους στην σύνθεση της πέτυχε
νίκη βάλσαμο. Τουναντίον, στον ΕΡΜΗ
επικρατεί αμηχανία μετά την 3η ήττα,
με τον πρόεδρο Λ. Φανιέρο να ανακοινώνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων,
που ίσως αγγίξουν και το προπονητικό
τμήμα.

από τον Ευρωπαϊκό αγώνα με τη
Λάτσιο στη Ρώμη, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ λύγισε
τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ επιτυγχάνοντας το 2
στα 2. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ πήγε στο
«Τσίρειο» για να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος, αλλά η ανωτερότητα του
αντιπάλου χάλασε τα έξυπνα σχέδια
του Σ. Πουρσαϊτίδη.
Τρίποντο ουσίας πέτυχε η ΑΕΚ μαδώντας το «Τριφύλλι» με έξοχο τέρμα του
Τρισκόφσκι σε ένα παιχνίδι υψηλής
έντασης. Ταυτόχρονα, η ΟΜΟΝΟΙΑ
δέχθηκε τη πρώτη της ήττα. Ο αγώνας
εξελίχθηκε σε «Ισπανικό» ντέρμπυ
καθώς οιι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με
10 Ισπανόφωνους ποδοσφαιριστές.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Με εμφανή τα σημάδια της κούρασης

• Μεθαύριο Παρασκευή στις 19.00
θα γίνει ο εξ αναβολής αγώνας
της 1ης αγωνιστικής μεταξύ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ΕΝΠ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΑΕΚ
ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑ
2Χ2 πέτυχαν ο ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας και η
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας συγκατοικώντας στην
κορυφή. Τους ακολουθεί κατά πόδας ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας που πήρε την πρώτη του νίκη.
Στα τάρταρα σύρεται ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που οι
προσδοκίες του για άνετο πρωταθλητισμό,
μέχρι τώρα διαψεύδονται. Το συμβούλιο
ψάχνει εναγωνίως προπονητή για αντικατάσταση του Κώστα Μαλέκου.
Το ίδιο βαθμολογικό σκηνικό καταγράφεται
και στο Αγιαναπίτικο στρατόπεδο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Υπηρεσία προστασίας καταναλωτή

Πρακτικές συμβουλές για τον χειρισμό
διαφορών με εμπορευόμενους

Τ

ι να κάνετε αν έχετε διαφορά
με εμπορευόμενο. Η γνώση των
νόμιμων δικαιωμάτων σας αποτελεί τη βάση για τον αποτελεσματικό χειρισμό μιας διαφοράς. Όταν
αντιμετωπίζετε πρόβλημα με
κάποιον εμπορευόμενο, βεβαιωθείτε αρχικά ότι το παράπονο και η
διεκδίκηση σας είναι –από νομικής
άποψης– βάσιμα.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε
εξ αρχής τί δικαιώματα σας δίνει η
σχετική νομοθεσία. Με τον τρόπο
αυτό θα αποφύγετε το ενδεχόμενο
να απαιτείτε περισσότερα από
αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, ή
να αποδεχτείτε λιγότερα από αυτά
που πραγματικά δικαιούστε. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας
και τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, από την
ιστοσελίδα www.consumer.gov.cy.
Για διευκρινήσεις και περαιτέρω
βοήθεια, στείλτε μας τις ερωτήσεις
σας ή επικοινωνήστε με τη Γραμμή
Καταναλωτή 1429.
Επικοινωνήστε με τον εμπορευόμενο. Όταν μετά την αγορά ενός
προϊόντος ή υπηρεσίας προκύψει
κάποιο
πρόβλημα, θα πρέπει
πρώτα να επικοινωνήσετε με τον
εμπορευόμενο. Ζητήστε να μιλήσετε
με κάποιον υπεύθυνο που μπορεί
να χειριστεί το παράπονο σας.
Είναι σημαντικό κατά την επικοινωνία αυτή: να περιγράψετε
σαφώς και αναλυτικά το πρόβλημα, και να διατυπώσετε ξεκάθαρα
την απαίτηση σας και τον τρόπο με
τον οποίο θα επιθυμούσατε να επιλυθεί το πρόβλημα.
Η επικοινωνία σας με τον εμπορευόμενο είναι κρίσιμη για την επίλυση

του προβλήματος. Παραμείνετε
σαφής ότι είστε αποφασισμένοι να
διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας,
αποφύγετε όμως να φωνάξετε, να
απειλήσετε και γενικότερα να εκδηλώσετε επιθετική συμπεριφορά. Οι
ακραίες αντιδράσεις συνήθως δεν
βοηθούν στην επίλυση των διαφορών.
Αν είναι δυνατόν γραπτώς. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο όπως, τόσο η
διεκδίκηση σας, όσο και η απάντηση του εμπορευόμενου υπάρχουν
γραπτώς.
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Συστάσεις των Θεσμών και του ΔΝΤ
προς την Κυβέρνηση
√ Eντατικοποίηση των προσπαθειών για μείωση της ανεργίας και προσεκτική διαχείριση των δημοσίων οικονομικών
√ Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι δύσκολες παρά
τη βελτίωση που σημειώθηκε τελευταίως
√ Επείγουσα ανάγκη η συνέχιση ριζικών μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο και η
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Ε

ντατικοποίηση των προσπαθειών για
μείωση της ανεργίας, προσεκτική διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και
μεσοπρόθεσμη μείωση χρέους κάτω του
80% του ΑΕΠ, συστήνουν οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Παράλληλα,
σημείωσαν ως θετικές τις μεταρρυθμίσεις
στον τομέα της δικαιοσύνης.

Κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, οι
θεσμοί μίλησαν για συγκυριακή ανάπτυξη
η οποία οφείλεται στον τουρισμό και σε
εξωγενείς παράγοντες. Επέμειναν δε, στις
πάγιες θέσεις τους για την υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη
Δικαιοσύνη και στο ΓεΣΥ.

Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ πιθανόν να απαιτηθούν σε περίπτωση
που η διαφορά οδηγηθεί προς επίλυση σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ή στο δικαστήριο, ή ακόμα και στην περίπτωση
διερεύνησης ενδεχόμενης παράβασης της νομοθεσίας από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς. Η
απόδειξη αγοράς τεκμηριώνει
πόσα πληρώσατε, από ποιόν, τι
αγοράσατε, καθώς και την ημερομηνία αγοράς (σημαντική πληροφορία όσον αφορά στον χρόνο
λήξης της διετούς νόμιμης εγγύησης). Απώλεια της απόδειξης αγοράς πιθανώς να συνεπάγεται αδυναμία διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας.
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς,
καθώς και οποιαδήποτε άλλα γραπτά αποδεικτικά που πιθανόν να
σας δόθηκαν από τον εμπορευόμενο πριν ή κατά την πραγματοποίηση της αγοράς (πχ. οδηγίες χρήσης/ασφαλείας,
διαφημιστικά
φυλλάδια, προσφορά, πληροφορίες για εμπορική εγγύηση αν
υπάρχει, κλπ).

Τρόικα: Εύθραυστο το μοντέλο ανάπτυξης
Ως “εύθραυστο” χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι της Τρόικας το μοντέλο ανάπτυξης
της Κυπριακής οικονομίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι ενδεχόμενες αναταράξεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, παρά τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης που έχουν επιτευχθεί.
Τόσο οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται ο Τουρισμός, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες αναπτύσσεται ραγδαία ο κατασκευαστικός τομέας είναι “συγκυριακές”.

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 16.30μμ

Διάλογος με τους πολίτες για
τη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων

Αν έχετε διαφορά με εμπορευόμενο
που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ, επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.

Η

Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνει την Τετάρτη 3
Οκτωβρίου στις 16:30 –
19:00 στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία εκδήλωση / διάλογο με τους Πολίτες με
θέμα: Στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων.
Ποια
μεταρρύθμιση
θέλουμε;

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο
Ιερόθεος Παπαδόπουλος,
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και ομιλία θα
εκφωνήσει ο Υπουργός
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Συζητητές
στον διάλογο θα είναι ο
Ανδρέας Μάτσας, γενικός
γραμματέας ΣΕΚ, η Ελένη
Μαύρου, Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Επιτρο-

πής Εσωτερικών

και

ο

Ανδρέας Αθανασιάδης,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Δηλώσεις

συμμετοχής

μέχρι 28/9/2018 (περιορισμένος αριθμός θέσεων).
Παρακαλώ απαντήστε
στο
info@opinionaction.com
ή στο τηλέφωνο
22875561-3.

www.oho-sek.org.cy

