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ΤΕΤΑΡΤΗ

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Εθνικό μνημόσυνο Ηρώων
Α. Πατσαλίδη - Χ. Πεττεμερίδη

Κ

αιρός να αφυπνισθούμε ως
άτομα και ως λαός για να διεκδικήσουμε τα εθνικά μας δίκαια, έχοντας ως φάρο της πορεία μας τους
ήρωες της ΕΟΚΑ. Το μήνυμα αυτό
έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης από την ηρωοτόκο κοινότητα Κανναβιών, μιλώντας στο μνημόσυνο των ηρώων
Ανδρέα Πατσαλίδη και Χαράλαμπου
Σελ. 3
Πεττεμερίδη.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3012
TIMH 0.70€

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ – ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓεΣΥ

Η

πορεία υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, ΓεΣΥ, θα τεθεί μεθαύριο Παρασκευή στο μικροσκόπιο συνάντησης του
υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου
(φωτό) με τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12
το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ
στον Στρόβολο. Θα εξετασθούν οι κρίσιμες
πτυχές του ΓεΣΥ μερικούς μήνες πρίν από

την καταληκτική ημερομηνία εκκίνησης του
που είναι η 1η Ιουνίου 2019 και λίγο πρίν
από την κατάθεση στη Βουλή, των Κανονισμών που αφορούν τις συμπληρωμές, τις
εισφορές και τις συνεισφορές των δικαιούχων. Η ηγεσία της ΣΕΚ θα διατρανώσει την
αταλάντευτη προσήλωση της στον υπέρτατο στόχο εφαρμογής του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα.

• Έντονη ανησυχία για την έκρηξη στις τιμές των ακινήτων

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ε

• Στην μετά - κρίση εποχή,
η Κυβέρνηση καλείται
να βοηθήσει ουσιαστικά
τους νέους και τις ευάλωτες
ομάδες να αποκτήσουν
το δικό τους σπιτικό

κρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει το θέμα της στέγασης στην Κύπρο, μερικούς μήνες μετά την αναστροφή
της βαθειάς οικονομικής ύφεσης και της γενικότερης κρίσης
που έπληξε την Κύπρο την τελευταία επταετία.
Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, κυρίως
στις αστικές περιοχές, ενώ το κόστος ιδιόκτητης στέγης
άρχισε να απογειώνεται σε απρόσιτα ύψη, μετατρέποντας
σε όνειρο απατηλό την επιθυμία των νοικοκυριών, κυρίως
των νέων, για στέγαση.

• Ώρα επίλυσης του καυτού
κοινωνικού ζητήματος
της στέγασης
Η ΣΕΚ αφουγκραζόμενη την κραυγή αγωνίας των μη προνομιούχων νοικοκυριών και των νέων ζευγαριών που πασχίζουν άδικα να αποκτήσουν το δικό τους σπιτικό, αξιώνει
από την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία να εκπονήσει χωρίς καθυστέρηση μελέτη για χάραξη ολοκληρωμένης
πολιτικής στέγασης.

Αξιοπρεπής απασχόληση
Ώρα να εμπεδωθεί στην Κύπρο
κουλτούρα αξιοπρεπούς απασχόλησης. Ο σεβασμός του εργοδότη στον
εργαζόμενο, κλειδί για παραγωγική
εργασία και αυξημένο όφελος για
Σελ. 7
όλους.

O γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης (φωτό)
ζητεί όπως υλοποιηθούν οι σχετικές προεκλογικές εξαγγελίες του προέδρου της Δημοκρατίας.

Σελ.3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει λόγο και ρόλο στον καθορισμό και την προώθηση
της επενδυτικής πολιτικής του κράτους με άξονα τη δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη
Σελ. 9

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξώδικο πρόστιμο €80.000
επέβαλε το ΤΕΕ

Σελ. 14

Το θηρίο του κυκλοφοριακού μας τρίζει τα δόντια

Τ

ο 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέδειξε προς την
Κυπριακή κυβέρνηση πως, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με την κατασκευή δρόμων. Η
υπόδειξη αυτή συνοδεύτηκε και από μία αυστηρή
Ευρωπαϊκή παρατήρηση, σύμφωνα με την οποία «η
Κύπρος έχει ξοδέψει αρκετά για οδικά έργα χωρίς να
λύσει τα προβλήματα συγκοινωνίας».
Αργότερα τον Οκτώβρη του 2007 μέλη της Επιτροπής
Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκαν την Κύπρο και αφού ενημερώθηκαν για όλα τα σχετικά από τους αρμόδιους,
εξέφρασαν την απογοήτευση τους για το κυκλοφοριακό χάος που υπάρχει καθημερινά στους Κυπριακούς δρόμους. Εκφράζοντας δε την ανησυχία τους
για τον αριθμό των νεκρών στους δρόμους της
Κύπρου, υπέδειξαν με σαφήνεια πως «το Βερολίνο με
πληθυσμό 3.5 εκατ. έχει λιγότερους νεκρούς από
τροχαία από όσα συμβαίνουν στη μικρή Κύπρο».

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις είναι τραγικές και αληθινές και ισχύουν και σήμερα αφού όλοι – ο καθένας με
τον δικό του τρόπο - βιώνουμε καθημερινά τον
κυκλοφοριακό εφιάλτη, ο οποίος καταστρέφει κάθε
διάθεση για παραγωγική εργασία.
Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκο-

• Τραγική η κατάσταση
στους Κυπριακούς δρόμους
λα, αφού η ελλειμματική δημόσια ποιοτική συγκοινωνία εξακολουθεί να αφήνει τον Κύπριο πολίτη
μόνιμα δέσμιο και απόλυτα εξαρτώμενο του ιδιωτικού αυτοκινήτου με ότι αυτό σημαίνει για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας.

Τώρα βέβαια και με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο τραγικά, αφού
μεγάλο μέρος των εισοδημάτων χρησιμοποιείται για
την αυτοκίνηση.
Τα πράγματα λοιπόν με το κυκλοφοριακό είναι πολύ
δύσκολα και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να προβληματισθούν, να δράσουν και να αντιδράσουν. Δυστυχώς σαν αποτέλεσμα της πρωινής – και όχι μόνο –
κυκλοφοριακής συμφόρησης οι εργαζόμενοι φθάνουν στη δουλειά τους κουρασμένοι, θυμωμένοι,
αγχωμένοι. Η διάθεση για παραγωγή και δημιουργία
εξαντλείται μέσα στο χάος και το μποτιλιάρισμα και
αυτό είναι τραγικά επικίνδυνο και για την υγεία και
για την εθνική παραγωγικότητα.
Χρειάζονται λοιπόν μέτρα…χθες, γιατί το πρόβλημα
άρχισε να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

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

@

Έ

Ήγγικεν η ώρα της Υγείας
και της αξιοπρέπειας του πολίτη

φθασε η ώρα της εφαρμογής του ΓεΣΥ

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ας το καταλάβουν

* όλοι ανεξαιρέτως

Ρ

ιζικές τομές χρειάζονται για να γίνουμε κράτος

ισοπολιτείας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης
Η διαπστωθείσα υστέρηση της Κύπρου στους
δείκτες διακυβέρνησης, φανερώνει του λόγου το
αληθές

*

Γ

ια να ανορθωθεί η κοινωνία, απαιτείται να επα-

νέλθουμε στις ρίζες μας ως λαός και ως Έθνος
Δηλαδή να ζούμε με ιδανικά και όχι με δανεικά
όπως τόνισε πρόσφατα ο δάσκαλος του Γένους
Σ. Καργάκος

*

Α

Λ

ίγους μήνες πρίν από την καταληκτική ημερομηνία εκκίνησης
του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ)
το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ επιμένει ότι κάποιοι υποσκάπτουν
υπογείως την εφαρμογή του. Λίγα
εικοσιτετράωρα πρίν από την
κατάθεση στη Βουλή των Κανονισμών που αφορούν τις συμπληρωμές, τις εισφορές και τις συνεισφορές των δικαιούχων, κάποιοι
εξακολουθούν να παίζουν παιγνίδια στις πλάτες των πολιτών επι-

ξιοπρέπεια στην εργασία για όλους, μας θύμι-

*

σε η 7η Οκτωβρίου
Ο αγώνας της ΣΕΚ είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτος

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

όνωση της απασχόλησης σημαδοτεί η καθοδική

*

πορεία της ανεργίας
Μέγα ζητούμενο όμως είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

Ι

κανή και αναγκαία συνθήκη για αντιμετώπιση
της εντεινόμενης Τουρκικής θρασύτητας είναι η

εθνική ομοψυχία και η λαϊκή ενότητα
Οι κομματικοί ηγέτες ας το κάνουν πράξη, ενόψει του επικείμενου διαλόγου για το Κυπριακό

*

Κ

ι επίσημα διασφαλίσθηκε η δραστηριοποίηση

*

ΣΕΚ, ΠΕΟ στα τραπεζικά δρώμενα
Η υπογραφείσα συμφωνία ανοίγει νέους ορίζοντες για τους τραπεζοϋπάλληλους

Η

συνεχιζόμενη επέκταση των άτυπων μορφών

*

απασχόλησης βλάπτει την κοινωνική συνοχή
Επιβεβλημένη ανάγκη, η λήψη μέτρων για αξιοπρέπεια στην εργασία στην μετά- κρίση εποχή

Φ

αίνεται ότι κάποιοι εξακολουθούν να υποσκά-

*

πτουν το ΓεΣΥ
Νάναι βέβαιοι πως η κοινωνία των πολιτών θα
τους δακτυλοδείξει και θα τους απομονώσει

Ω
*

φορολογικό σύστημα
Πρωτίστως για πάταξη της φοροδιαφυγής και
δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος

Τον τελευταίο χρόνο έγινε σημαντική δουλειά στο θέμα του ΓεΣΥ. Η
σθεναρή υποστήριξη του ΓεΣΥ από
τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα,
σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία του ΟΑΥ με την Κυβέρνηση
και τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας επιτεύχθηκε σπουδαίο έργο.
Συγκεκριμένα:

Αρκεί να ακολουθείται ο θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος

Η

Κύπρος έχει απόλυτη ανάγκη την ακτοπλοϊκή

σύνδεση με την Ελλάδα
Ο αγώνας εντείνεται μέχρι την ευόδωση του
επιδιωκόμενου στόχου.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

διώκοντας να καθυστερήσουν ή και
να ματαιώσουν τη λειτουργία του
ΓεΣΥ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
Kυβέρνηση και Βουλή θα κωφεύσουν στις σειρήνες εκείνων των
γνωστών – άγνωστων που ναρκοθετούν το ΓεΣΥ και οι οποίοι έχουν
ως μοναδική τους έγνοια την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών συμφερόντων τους σε βάρος της Υγείας του
λαού προκειμένου να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ, να προωθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες
για την εφαρμογή της πρώτης
φάσης του ΓεΣΥ στην καθορισθείσα
ημερομηνία που είναι η 1η Ιουνίου
2019.

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ

Ν
*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ρίμασε η ώρα για ένα πιο αποτελεσματικό

αι, στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα

• Έχει ψηφισθεί ομόφωνα από τη
Βουλή η νομοθεσία εφαρμογής του
ΓεΣΥ και αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων

• Έχουν συμφωνηθεί οι εισφορές
εργαζομένων, εργοδοτών και
κυβέρνησης
• Έχουν ολοκληρωθεί οι Κανονισμοί για τις συμπληρωμές που θα
καταβάλλουν οι ασθενείς
• Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης του ΟΑΥ
• Έχει κατακυρωθεί η προσφορά
και επίκειται να υπογραφτεί η
συμφωνία για το λογισμικό σύστημα που αποτελεί τον κινητήριο
άξονα εφαρμογής του ΓεΣΥ
• Σύντομα ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τους Κανονονισμούς που
αφορούν, τα φάρμακα, τους φαρμακοποιούς και τα εργαστήρια ενώ
αναμένεται να εγκριθούν οι Κανονισμοί για τους γενικούς και ειδικούς ιατρούς
Με άλλα λόγια, η διαδικασία εφαρμογής του ΓεΣΥ εισήλθε στην τελική
ευθεία προκειμένου την πρώτη

• Η Κύπρος χωρίς Γε.Σ.Υ δεν
δικαιούται να αποκαλείται
Ευρωπαϊκή χώρα
μέρα του επόμενου καλοκαιριού να
λάμψει ο ήλιος της Υγείας πάνω
από τον Κυπριακό ουρανό, προσφέροντας ποιοτικό σύστημα
υγείας στο σύνολο των πολιτών.

ΕΦΙΑΛΤΗΣ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Είναι γνωστό και συνάμα εφιαλτικό πως το υφιστάμενο αναχρονιστικό σύστημα υγείας κινείται εδώ
και πολύ καιρό μεταξύ ζωής και
θανάτου. Λόγω των τεράστιων
επιστημονικών αλμάτων που επιτεύχθησαν τα τελευταία χρόνια και
κατεπέκταση των μεγάλων αναγκών που προέκυψαν στον ζωτικό
τομέα της Υγείας, ήταν φυσικό
επακόλουθο το αναχρονιστικό και
σκουριασμένο σύστημα να μην
αντέξει, φθάνοντας ένα βήμα προ
της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας και
κατάρρευσης.
Υπό τη σκιά αυτών των αδυσώπητων πραγματικοτήτων, η ΣΕΚ
όρθωσε ανάστημα θέτοντας ως
κορωνίδα των προτεραιοτήτων

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

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018
Ευλαμπίου και Ευλαμπίας καιι
των συν αυτοίς 200μ. Βασιανού
οσίου, Θεοφίλου ομολ.
ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018
Φιλίππου διακ., Θεοφάνους επ.
Νικαίας, Ζηναϊδος, Φιλονίλλης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10/2018
Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου μ.

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

Μομνίνης Αναστασίας μαρτ.,
Επικτήτου οσίου κυπρίου

της την τάχιστη προώθηση του
Γε.Σ.Υ. Ασκώντας την επιρροή της
προς κάθε κατεύθυνση, κατόρθωσε
να πείσει την κοινωνία των πολιτών για την αδήριτη αναγκαιότητα
του Γε.Σ.Υ. Με πειστικά επιχειρήματα άσκησε τεράστια πίεση στην
πολιτική εξουσία πείθοντας πως η
Κύπρος χωρίς Γε.Σ.Υ δεν μπορεί να
αποκαλείται Ευρωπαϊκή χώρα. Τα
τεκμηριωμένα επιχειρήματα της
ΣΕΚ στον δημόσιο διάλογο αλλά
και η διακηρυγμένη αποφασιστικότητα της να παλέψει μέχρις
εσχάτων για να αποκτήσει ο τόπος
αποτελεσματικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώθησαν την κοινωνία των πολιτών να
στηρίξει καθολικά την όλη προσπάθεια. Με συνεχή κινητοποίηση
σε πολλά επίπεδα, η ΣΕΚ σε συνεργασία με το λοιπό συνδικαλιστικό
κίνημα και την την Κοινωνική Συμμαχία, κατάφεραν να θέσουν τα
κόμματα προ των ευθυνών τους,
καταλήγοντας στην ιστορική απόφαση του προεδρικού του προπερασμένου Σεπτεμβρίου ότι το Γε.Σ.Υ
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την
Κύπρο του 21ου αιώνα. Ωστόσο,
δεν ζούμε με αυταπάτες ότι φθάσαμε στο τέρμα καθώς τα συμφέροντα είναι πολλά και πελώρια
και ο δρόμος είναι σπαρμένος με
παγίδες. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι η
αταλάντευτη προσήλωση στον
στόχο θα φέρει την θετική έκβαση
της καταβαλλόμενης τιτάνειας
προσπάθειας.
Οι εργαζόμενοι και οι μη προνομιούχοι συμπολίτες μας, με προμετωπίδα τη ΣΕΚ, διαμηνύουν ότι δεν
πρόκειται να αποδεχθούν οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Θέλουμε να
πιστεύουμε ότι ο κύβος για το
μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ ερρίφθη
και η λειτουργία του θα μας απαλλάξει από την ντροπή που νοιώθουμε πως η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη χωρίς
εθνικό σύστημα υγείας που να
παρέχει ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στον τελευταίο
πολίτη, ανεξαρτήτως οικονομικής
δυνατότητας.
Κελσίου, μ., Κοσμά ποιητού,
Θεράποντος ιερομάρτυρος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/10/2018

Λουκιανού ιερομ., Σαβίνου και

Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου, Αγαθονίκης μαρτ., Χρυσής
νεομάρτ.

Βάρσου επισκόπου Εδέσσης,

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018
Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου

Λογγίνου εκ., Μαλού οσ.,

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,

Ευθυμίου νέου.
ΤΡΙΤΗ 16/10/2018
Λεοντίου και των συν αυτώ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ας μην σωπαίνουμε
εκεί που πρέπει η φωνή
να βγει βροντερή

«Η

ευτυχία δεν είναι κάτι έτοιμο. Είναι κάτι που
προκύπτει από τις πράξεις ΜΑΣ» Και οι πράξεις δεν πρέπει να είναι κενές περιεχομένου αλλά
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ για να μπορούν να προσφέρουν προοπτικές επιτυχίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της παιδείας και της κοινωνίας ευρύτερα που ψάχνει να βρει
διεξόδους μέσα από τα αδιέξοδα.
Μιας κοινωνίας που έχει χάσει τα
βήματα της γιατί το μόνο που μας
νοιάζει είναι το ιδιοτελές και
ατομικό συμφέρον και όχι το συμΤης Δέσποινας
φέρον της κοινωνίας μέσα στην
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
οποία θα ζουν οι επόμενες γενιές.
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ουσιαστικά το μεγαλύτερο μας

√ Ας ξυπνήσουμε όλοι από τον καθημερινό μας
λήθαργο και ας δώσουμε την αναγκαία σημασία
στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν
πρόβλημα είναι ο άκρατος ατομικισμός που μας έχει
καθηλωμένους στα δικά μας προβλήματα, αγνοώντας δυο βήματα παρακάτω τις ανησυχίες των
συνανθρώπων μας που ζουν και αυτοί στον δικό
τους μικρόκοσμο μη μπορώντας να αντιδράσουν.
Η χλιαρή αυτή στάση ζωής είναι αυτή που κάνει τη
μεγαλύτερη ζημιά. Ανεπανόρθωτη ζημιά γιατί
θέλουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ωχ αδελφέ και εσύ…Τι
ψάχνεις να βρεις το μπελά σου; Και συνεχίζεις να
βηματίζεις αδιάφορα και το καλημέρα που λες ή το
καληνύχτα είναι μια έκφραση καθαρής συνήθειας
χωρίς να εννοείς το περιεχόμενο τον λέξεων.
Στους δρόμους καθημερινά ο καθένας μας βλέπει
πράγματα και θάματα… Σωπαίνουμε όλοι.
Στην γειτονιά μας, άνθρωποι κοιμούνται στα αυτοκίνητα. Γιατί; Ποιος ξέρει; Ποιος νοιάζεται όμως τι
συμβαίνει μέσα στην ψυχή ενός νέου ανθρώπου που
βρίσκεται έρμαιο της αβάστακτης μοναξιάς του.
Σωπαίνουμε όλοι.
Ακούς σπαρακτικές φωνές από ένα γειτονικό σπίτι.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Βία στην οικογένεια.
Σωπαίνουμε όλοι
Νεαρά παιδιά στα πάρκα της γειτονιάς μέχρι να
χαράξει το φως. Ποιος έχει διερωτηθεί τι συμβαίνει
στον ψυχικό κόσμο αυτών των παιδιών. Σωπαίνουμε όλοι.
Τι φταίει και γίναμε τόσο αδιάφοροι στην καθημερινότητα μας. Φοβόμαστε ακόμη και τη σκιά μας. Δεν
τολμάμε να κάνουμε μια κίνηση η οποία μπορεί να
αλλάξει τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.
Τα παιδιά που απήχθηκαν μέρα μεσημέρι από την
αυλή του σχολείου βρέθηκαν ευτυχώς από την παρατηρητικότητα ενός γείτονα που έβλεπε παράξενες
κινήσεις. Αν αυτός ο πολίτης σφύριζε αδιάφορα και
δεν έπαιρνε τηλέφωνο να καταγγείλει το γεγονός δεν
ξέρω σήμερα ποια πορεία θα είχαν οι έρευνες εντοπισμού τους.
Ας ξυπνήσουμε όλοι από τον καθημερινό μας λήθαργο, ας δώσουμε την αναγκαία σημασία τουλάχιστον
στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν.
Είμαστε μια κοινωνία, όπου τα ναρκωτικά κυκλοφορούν παντού και οι έμποροι χωρίς αναστολές χτυπούν χωρίς διακρίσεις. Μέσα σε αυτή την αδιάφορη
κοινωνία μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Ξυπνήστε από
τον λήθαργο, για να αισθάνεται ο καθένας υπόλογος
για τις πράξεις του στα χιλιάδες μάτια που τον
αντικρίζουν καθημερινά.
Ας μην σωπαίνουμε εκεί που πρέπει η φωνή να βγει
βροντερή για να διεκδικήσει από τους ανθρώπους
να μην ζουν ο ένας σε βάρος του άλλου.
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Οι ήρωες της ΕΟΚΑ ’55-’59 μας κληροδότησαν
το ηρωικό μας παρελθόν

Σ

τη παρουσία του προέδρου της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και
του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα τελέστηκε την
περασμένη Κυριακή στην ηρωωτόκο κοινότητα Κανναβιών, το μνημόσυνο ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ Ανδρέα
Πατσαλίδη και Χαράλαμπου
Πεττεμερίδη, που έπεσαν ηρωικά
μαχόμενοι κατά τον αγώνα της
ΕΟΚΑ ενάντια στους Άγγλους
αποικιοκράτες το ’55-’59.
Σε επιμνημόσυνο λόγο του ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης εξήρε τη θυσία των δύο

• Στην Κοινότητα Κανναβιών
τελέστηκε μνημόσυνο τιμής
στους ήρωες Ανδρέα Πατσαλίδη
και Χαράλαμπο Πεττεμερίδη
ηρώων όπως και τόσων άλλων
αγωνιστών, είτε αυτοί σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης, είτε απέθαναν αργότερα εν ειρήνη η οποία
σφράγισε τη σημασία και το νόημα
του αγώνα, στο όνομα των υψηλότερων ιδανικών της ελευθερίας και
της δικαιοσύνης.
Τελετές μνήμης όπως η σημερινή,πρόσθεσε, πέρα από την απόδοση τιμών, αποσκοπούν σε αυτή
την επαφή και την αλληλεπίδραση
με την ιστορία, αντλώντας στοιχεία απαραίτητα για τον καθορισμό της δικής μας πορείας, την

εκπλήρωση των δικών μας οφειλών και τη συνέχιση των δικών
μας αγώνων. Καιρός να αφυπνιστούμε, λοιπόν, ως άτομα και ως
λαός και να αναλάβουμε με συνείδηση τις ευθύνες που μας αναλογούν, έχοντας ως οπλοστάσιο την
ιστορία μας και τις αξίες που μας
κληροδότησε το ηρωικό μας
παρελθόν.
Και κατέληξε
«Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να οικοδομήσει
το μέλλον του».

Ανδρέας Πατσαλίδης
Ένας από τους πρώτους μαχητές
της ΕΟΚΑ, συνέδραμε ποικιλοτρόπως στον αγώνα. Συνεργαζόταν με
τοπικούς υπεύθυνους της Οργάνωσης από τα γύρω χωριά, καθώς
και με αντάρτικες ομάδες της
περιοχής του. Μεταξύ άλλων, μαζί
με τη σύζυγό του Ειρήνη, απέκρυπτε οπλισμό και πολεμοφόδια,

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η
ΣΕΚ αφουγκραζόμενη την
κραυγή αγωνίας των μη προνομιούχων νοικοκυριών και των
νέων ζευγαριών που πασχίζουν
άδικα να αποκτήσουν το δικό τους
σπιτικό, καλεί την κυβέρνηση και
γενικότερα την πολιτεία να εκπονήσει χωρίς καθυστέρηση μελέτη
για χάραξη ολοκληρωμένης
πολιτικής στέγασης.
Η Κυβέρνηση έχει υπέρτατο
χρέος να προωθήσει χωρίς
καθυστέρηση στρατηγικό σχεδιασμό στη βάση του προγράμματος διακυβέρνησης που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
προεκλογικά προωθώντας πολιτικές ουσιαστικής στήριξης των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,
των μη προνομιούχων εισοδηματιών και των χαμηλόμισθων, με
έμφαση στη νέα γενιά, δήλωσε
στην Εργατική Φωνή, ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης.
Σε τούτο το το μεταίχμιο της οικονομικής ανασυγκρότησης
που
έπεται της οικονομικής κρίσης, η
ΣΕΚ ως το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό - κοινωνικό κίνημα του
τόπου, αξιώνει από την κυβέρνηση
να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της
παρέχοντας το δικαίωμα και στον
τελευταίο νοικοκυραίο συμπολίτη

μας, ανεξαρτήτως οικονομικών
δυνατοτήτων, να αποκτήσει αξιοπρεπή στέγαση. Η στέγαση, μαζί
με την παιδεία, την υγεία και τις
δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν
τους πυλώνες του κράτους πρόνοιας ενός σύγχρονου Ευρωπαικου
κράτους και προς την κατεύθυνση
αυτή, ως ΣΕΚ
παραμένουμε
ανυποχώρητοι, σημείωσε.
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Στην μετά - κρίση εποχή,
η Κυβέρνηση καλείται
να βοηθήσει ουσιαστικά τους
νέους και τις ευάλωτες ομάδες να
αποκτήσουν το δικό τους σπιτικό

Περαιτέρω καθυστέρηση στην
προώθηση ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής θα επιδεινώσει
την κατάσταση, πλήττοντας ακόμη
περισσότερο τα μικρομεσαία νοικοκυριά που σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης, όπως και
την κοινωνική συνοχή, με αλυσιδωτές επιζήμιες επιπτώσεις για
όλους, κατέληξε ο κ. Αργυρίδης.

ενώ παράλληλα φιλοξενούσε στο
σπίτι του άνδρες της Οργάνωσης.
Σκοτώθηκε στις 20 Ιουνίου 1958,
στο χωριό Κούρδαλι, όταν μαζί με
τους συντρόφους του προσπαθούσαν να μάθουν τον τρόπο χρήση
της νάρκης και αυτή εξερράγη στα
χέρια τους.

Χαράλαμπος Πεττεμερίδης
Σκοτώθηκε στις 6 Οκτωβρίου το
1958, στην τοποθεσία Μούττη του
Σαράντι, κατά το στήσιμο ενέδρας
εναντίον των Άγγλων μαζί με τους
αντάρτες της ομάδας του. Κτυπήθηκε θανάσιμα από Άγγλους στρατιώτες, κατά την υποχώρησή του,
ενώ διασταύρωνε τον δρόμο. Στην
πορεία της δράσης του, είχε κατασκευάσει και κρησφύγετο στο
σπίτι του για να φιλοξενεί αντάρτες της περιοχής. Εκεί φιλοξένησε
και τον Γρηγόρη Αυξεντίου, κατά
τη μάχη των Σπηλιών τον Δεκέμβριο του ’55.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου

Το 29ον Επαρχιακό Συνέδριο
της ΣΕΚ Λεμεσού θα θέσει τους
στόχους της νέας τετραετίας

Τ

ην Τετάρτη 17 Οκτωβρίου
2018 στις 10 πμ θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο της
Λεμεσού το 29ον Επαρχιακό
Συνέδριο του ΕΕΚ ΣΕΚ Λεμεσού το
οποίο θα κληθεί να αξιολογήσει
τα πεπραγμένα αλλά και να θέσει
τους νέους οργανωτικούς στόχους της επόμενης τετραετίας
καθοδηγούμενο από τη νέα ηγεσία που θα εκλεγεί.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα
απευθύνουν
ο γγ της ΣΕΚ
Αντρέας Φ. Μάτσας και εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Εισηγητική έκθεση θα καταθέσει ο Επαρχιακός
Γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού
Τίτος Τιμοθέου.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου σε
ενημέρωση για τις εξελίξεις στην
εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα προβεί ο
Αναπληρωτής
γγ
Μιχάλη
Μιχαήλ ενώ ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στα
θέματα του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Τις εργασίες του
συνεδρίου θα κηρύξει ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης.
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Δεν εκδίδει κανένα περιοδικό,
τονίζει ο Αντικαρκινικός

Ο

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου διευκρινίζει ότι δεν
εκδίδει κανένα περιοδικό και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.
«Έχει παρατηρηθεί ότι στην επαρχία Πάφου επιτήδειοι
πωλούν περιοδικά στο κοινό επικαλούμενοι ότι τα έσοδα από
τις πωλήσεις θα διατεθούν στον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου»,
αναφέρεται σε ανακοίνωσή του.
• Το κοινό να είναι
Με «αίσθημα υπευθυνότητας
απέναντι στον κόσμο που τον
στηρίζει τόσα χρόνια, διευκρινίζει
ότι δεν εκδίδει κανένα περιοδικό και καλεί το κοινό να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικό», προστίθεται.

ιδιαίτερα προσεκτικό

«Για 47 χρόνια, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου προσφέρει απλόχερα στην κυπριακή κοινωνία, παρέχοντας δωρεάν
υπηρεσίες σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας και στις
οικογένειές τους, και περιστατικά όπως αυτά μας λυπούν ιδιαίτερα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές
χώρες της Ευρώπης

Η

Δανία και το Λουξεμβούργο είχαν τα υψηλότερα επίπεδα
τιμών το 2017 (41% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (+35%), την Ιρλανδία(+28%), τη
Φινλανδία (+23%) και το Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Βουλγαρία(56% κάτω από το
μέσο όρο της ΕΕ), τη Ρουμανία (-52%), την Πολωνία (-47%), την
Ουγγαρία (-42%) και τη Λιθουανία(-40%).
Πιο αναλυτικά, η Δανία ήταν το πιο ακριβό κράτος μέλος το
2017 για «εστιατόρια και ξενοδοχεία» (51% υψηλότερα από τον
μέσο όρο της ΕΕ), «τρόφιμα» (50% πάνω), «αναψυχή και πολιτισμός» (48% πάνω).
Το Λουξεμβούργο είναι το πιο ακριβό κράτος μέλος για τη
«στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό
αέριο» (63% πάνω), η Ελλάδα για «επικοινωνίες» (54% πάνω)
και η Σουηδία για «ρούχα και υποδήματα» (34% πάνω).

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κάνουν
επιθετικά τα παιδιά

Η

πολύωρη ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται
να προάγει την επιθετικότητα στα παιδιά, σύμφωνα με νέα
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Proceedings
of the National Academy of Sciences.
Οι ερευνητές του Κολεγίου Dartmouth των ΗΠΑ προχώρησαν σε
ανασκόπηση δεδομένων από 24 ήδη δημοσιευμένες μελέτες,
στις οποίες περιλαμβάνονταν πάνω από 17.000 παιδιά και
έφηβοι.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι τα παιδιά
που έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια δράσης ήταν κατά κάποιο τρόπο
πιθανότερο από συνομηλίκους τους να είναι πιο επιθετικά με
την πάροδο του χρόνου.

Αξίζει πάντως
να σημειωθεί ότι
η ανασκόπηση
παρουσιάζει
σχεδιαστικές
αδυναμίες καθώς
βασίστηκε
σε
αυτο-αναφορές
των παιδιών για
«μη-σοβαρά»
ζητήματα, όπως
η ευερεθιστότητα
και δεν έγινε
αντικειμενική μέτρηση της επιθετικότητας τους. Όπως ωστόσο
εξηγούν οι ερευνητές, τα βιντεοπαιχνίδια δράσης ενδεχομένως
να προάγουν την επιθετικότητα αφού επιβραβεύουν κατά
κάποιο τρόπο τη βια και τις επιθετικότητες σκέψεις, μειώνοντας την ενσυναίσθηση. Και συμβουλεύουν τους γονείς να
σπρώχνουν τα παιδιά να επιλέγουν να περνούν τον ελεύθερο
χρόνο τους πιο παραγωγικά.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Με παρενέργειες και η νέα γενιά αντικαταθλιπτικών

Ο

ι μισοί περίπου άνθρωποι
που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα και κάποια
στιγμή αποφασίζουν να τα
σταματήσουν, έχουν προβλήματα στέρησης που για πολλούς είναι αρκετά σοβαρά και
μακρόχρονα, σύμφωνα με μια
βρετανική επιστημονική μελέτη,
η οποία τονίζει ότι το πρόβλημα έχει υποτιμηθεί μέχρι σήμερα από τους ειδικούς.
Η μελέτη -μια συστηματική
ανασκόπηση των έως τώρα
επιστημονικών ερευνών πάνω
στο ζήτημα- έγινε μετά από
αίτημα διακομματικής επιτροπής του βρετανικού κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας στη χώρα για την
πολυφαρμακία και την υπερσυνταγογράφηση.
Οι καθηγητές Τζέιμς Ντέιβις
του Πανεπιστημίου Ροεχάμπτον
του Λονδίνου και Τζον Ριντ του
Πανεπιστημίου του Ανατολικού
Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
για θέματα εθιστικής συμπεριφοράς
"AddictiveBehaviors",
σύμφωνα με τη βρετανική
«Γκάρντιαν», επισημαίνουν ότι
οι υπάρχουσες οδηγίες στους
γιατρούς θεωρούν πως τα
συμπτώματα μετά τη διακοπή
των αντικαταθλιπτικών είναι
συνήθως ήπια και δεν ξεπερνούν τη μία έως δύο εβδομάδες
σε διάρκεια, πράγμα που όμως
συχνά δεν αληθεύει. Όχι σπάνια, τα συμπτώματα στέρησης
είναι αρκετά σοβαρά και διαρκούν για πολλούς μήνες.
Αυτό, μεταξύ άλλων, έχει ως
συνέπεια να συνταγογραφούνται τα εν λόγω φάρμακα για
περισσότερο χρόνο από ό,τι θα
έπρεπε. Οι δύο βρετανοί επιστήμονες εκτιμούν ότι το υψηλό
ποσοστό των συμπτωμάτων
στέρησης εξηγεί εν μέρει γιατί
αρκετοί ασθενείς συνεχίζουν να

Η

• 1 στους 2 έχουν προβλήματα στέρησης όταν προσπαθούν να
σταματήσουν τα αντικαταθλιπτικά. Ζαλάδες, ίλιγγος, ναυτία,
αϋπνία, πονοκέφαλοι, αίσθημα κόπωσης, δυσκολία νοητικής
συγκέντρωσης καταδυναστεύουν ακόμη τους ασθενείς
παίρνουν αντικαταθλιπτικά
χάπια για μακρύ χρονικό διάστημα, καθώς δυσκολεύονται
να αντιμετωπίσουν τα στερητικά συμπτώματα και έτσι αναγκάζονται να συνεχίσουν τη
θεραπεία. Μερικές φορές οι

χωρίς πρόβλημα.

γιατροί νομίζουν ότι οι ασθενείς έχουν υποτροπιάσει και
γράφουν μια νέα συνταγή για
αντικαταθλιπτικά.

δυσκολία νοητικής συγκέντρωσης κ.α. Το ερώτημα είναι κατά
πόσο αυτά τα συμπτώματα
είναι συνήθως ελαφριά και
βραχύχρονα.

Τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά, όπως η κατηγορία των
αναστολέων επαναπρόσληψης
σεροτονίνης (γνωστά ως SSRI),
που περιλαμβάνει φάρμακα
όπως τα Prozac και Seroxat,
έγιναν δημοφιλή τα τελευταία
χρόνια, επειδή -αντίθετα με
άλλες κατηγορίες παλαιότερων
φαρμάκων όπως οι βενζοδιαζεπίνες (π.χ. «βάλιουμ»)- υποτίθεται ότι δεν δημιουργούν
εθισμό και είναι ευκολότερο για
τον ασθενή να τα σταματήσει

Όμως, ούτε η νέα γενιά αντικαταθλιπτικών είναι απαλλαγμένη από πιθανά φαινόμενα στέρησης, όπως ζαλάδες, ιλίγγους, ναυτία, αϋπνία, πονοκεφάλους, αίσθημα κόπωσης,

Η νέα μελέτη συμπέρανε ότι το
πρόβλημα είναι σοβαρότερο
από ό,τι είχε εκτιμηθεί έως
τώρα. Διαπίστωσε ότι -ανάλογα με την έρευνα που εξέτασετο 27% έως 86% των ασθενών
έχουν φαινόμενα στέρησης, με
μέσο όρο το 56%, δηλαδή πάνω
από τους μισούς ασθενείς.
Η χορήγηση αντικαταθλιπτικών
εμφανίζει αύξηση διαχρονικά
στις ανεπτυγμένες χώρες.

Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα
για τα δικαιώματα των καταναλωτών

εφαρμογή δημιουργήθηκε με στόχο τη συνεχή
ενημέρωση και επιμόρφωση για θέματα που
αφορούν στα δικαιώματα των καταναλωτών και
με σκοπό την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών τους συμφερόντων.
Η εφαρμογή παρέχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
Πληροφορίες σχετικά με
τα δικαιώματα των
καταναλωτών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων
Δημοσίευση ανακοινώσεων της ΥΠΚ μέσω αυτοματοποιημένου ενσωματωμένου Twitter
Σύνδεση με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GPS) για οδική καθοδήγηση προς τα Επαρχιακά Γραφεία της ΥΑΠΚ

• Κατεβάστε την εφαρμογή (CY
Consumers) της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή(ΥΠΚ) στο κινητό σας

Σύνδεση με τα παρατηρητήρια τιμών καταναλωτικών αγαθών (τιμές
υπεραγορών, κτλ)

Χρήσιμο πληροφοριακό
υλικό, όπως ενημερωτικά έντυπα, νομοθεσίες και
οπτικοακουστικό υλικό τα οποία θα βοηθήσουν
τους καταναλωτές να ενημερωθούν και εν συνεχεία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους

Γνωστοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων συστήματος GRAS - RAPEX

Δυνατότητα άμεσης υποβολής παραπόνου στην
ΥΠΚ

Στοιχεία επικοινωνίας της ΥΠΚ

Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με την Γραμμή
Καταναλωτή "1429"
Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων σε
πραγματικό χρόνο

Συχνές ερωτήσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών
Συνδέσεις με σχετικές ιστοσελίδες, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ανακτήσουν περαιτέρω
πληροφορίες
Η εφαρμογή είναι στην ελληνική γλώσσα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Οροφή €10 χιλιάδες
για τους ταξιδιώτες
εντός και εκτός Ε.Ε.

Υ

ποχρέωση δήλωσης ποσών 10 χιλιάδων ευρώ και
άνω θα έχουν όσοι ταξιδεύουν εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απόφαση που
πήρε την περασμένης το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών, ECOFIN. Η απόφαση των «28» διευρύνει τον
ορισμό των ρευστών διαθεσίμων, δηλαδή των μετρητών, προκειμένου η υποχρέωση δήλωσης των ποσών
10 χιλιάδων ευρώ και άνω, να καλύπτει πέραν από
τα χαρτονομίσματα, τις επιταγές, τις ταξιδιωτικές
επιταγές, τις προπληρωμένες κάρτες καθώς και τον
χρυσό. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού επεκτείνεται επίσης στα μετρητά που αποστέλλονται με
ταχυδρομικές αποστολές, φορτία ή ταχυμεταφορές.

• Στο στόχαστρο,
η εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκληματικών
δραστηριοτήτων
καθώς και του ξεπλύματος χρήματος
θα κοινοποιούνται και προς

Στόχος της απόφασης που λήφθηκε
είναι η εξάλειψη της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, εγκληματικών δραστηριοτήτων καθώς και του
ξεπλύματος χρήματος
και στο πλαίσιο αυτό,
τα κράτη μέλη θα
ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι οποίες
την Κομισιόν.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο Κανονισμός θα βελτιώσει το σύστημα που ισχύει για τους ελέγχους των
μετρητών που εισέρχονται και εξέρχονται από την
Ε.Ε., προκειμένου να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα
που αναπτύσσει η Ομάδα Χρηματο-οικονομικής
Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο υπουργός Οικονομικών της προεδρεύουσας
Αυστρίας Hartwig Löger δήλωσε ότι ο Κανονισμός
παρέχει τα εργαλεία για εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του ξεπλύματος χρήματος και
της φοροδιαφυγής.
Ο Κανονισμός που θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγες
μέρες, μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. δεν αποτρέπει τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν επιπλέον ελέγχους στις κινήσεις μετρητών
εντός της Ε.Ε., στη βάση της εθνικής τους νομοθεσίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί δεν προσκρούουν στις
βασικές ελευθερίες της Ένωσης.
ΦΠΑ
Επίσης το ECOFIN υιοθέτησε πρόταση που επιτρέπει
στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους, υπερβολικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ σε
ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, επιτρέποντας έτσι την
ευθυγράμμιση των κανόνων ΦΠΑ για ηλεκτρονικές
και φυσικές εκδόσεις. Σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες ΦΠΑ (οδηγία 2006/112 / EΚ), οι υπηρεσίες
που παρέχονται ηλεκτρονικά φορολογούνται με τον
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή τουλάχιστον 15%.

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5
Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα παραμείνει
υποτονική επισημαίνει ο oίκος Moody`s

Η

Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να
αντιμετωπίσει άλλη μια μεγάλη κρίση που θα πλήξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρά τις
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης που επικρατούν και το γεγονός
ότι οι τράπεζες έχουν ενισχύσει
τους ισολογισμούς τους, τονίζει ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody`s.
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την
περασμένη εβδομάδα με
τίτλο «Πέντε ευπάθειες θα
εμβαθύνουν τον αντίκτυπο
της επόμενης κρίσης στην
Ευρώπη", ο αμερικανικός
οίκος υπογραμμίζει ως
πρώτη ευπάθεια τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους
που έχουν παραμείνει,
όπως σημειώνει, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την
τελευταία δεκαετία, διατηρώντας αρκετούς εκδότες πιο εκτεθειμένους στην
περίπτωση που τα επιτόκια αυξηθούν απότομα και
παραμείνουν υψηλά.
Αναφέρει ότι τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα δημόσιου χρέους
θα αφήσουν επίσης ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες εκτεθειμένες
στην επόμενη ύφεση και στον
αντίκτυπο του κόστους που συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού.
Οι ενέργειες των Kυβερνήσεων
των κεντρικών τραπεζών για
ενίσχυση της ανάκαμψης από
τελευταία κρίση, σύμφωνα με

και
την
την
τον

Moody’s, περιορίζουν τις επιλογές
που έχουν στη διάθεσή τους για
την αντιμετώπιση της επόμενης
οικονομικής ύφεσης. Αναφέρει
επίσης ότι τα νομισματικά κίνητρα
έχουν μειωμένες αποδόσεις και οι

• Ανέτοιμη η Ευρώπη
να αντιμετωπίσει άλλη
οικονομική κρίση

διαδοχικοί γύροι λήψης μέτρων
αυξάνουν περαιτέρω τις περικοπές και κάνουν δυσκολότερη την
εξυγίανση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ανάπτυξη θα παραμείνει
υποτονική
Επιπλέον, ο Moody’s αναφέρει ότι
η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει υποτονική, περιορίζοντας
την ταχύτητα ανάκαμψης έπειτα
από μια ύφεση.
Οι αυξημένες τιμές καταδεικνύουν,

σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, ότι
ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και
χρηματοπιστωτικές αγορές κινδυνεύουν από μια ξαφνική διόρθωση
εάν τα επιτόκια αυξηθούν γρήγορα, πέρα από τις προσδοκίες της
αγοράς.

Ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη
Σημειώνει ότι η ταχεία τεχνολογική
αλλαγή διαταράσσει έναν αριθμό
τομέων και δημιουργεί νέες πηγές
ανταγωνισμού,
με
χαμηλότερα επίπεδα
σε περίπτωση ύφεσης.
"Ενώ έχουν σημειωθεί
κάποιες βελτιώσεις
από το 2008, η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη
σε
οικονομικό
όρους, καθώς το χρέος
είναι σε υψηλά επίπεδα, υπάρχουν λιγότερα εργαλεία για να
βοηθήσουν στην ανάκαμψη, οι τιμές των
περιουσιακών στοιχείων οδεύουν στις υψηλότερες
τους τιμές, οι πολιτικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι αυξάνονται και οι
καταστροφικές τεχνολογίες επηρεάζουν όλο και περισσότερους
τομείς", υπογραμμίζει ο Paolo
Leschiutta, Ανώτερος Αντιπρόεδρος
της Moody`s.
"Συνολικά, ο διαθέσιμος χώρος
αντίδρασης για την άμβλυνση των
επιπτώσεων μιας άλλης κρίσης
συρρικνώνεται", προσθέτει ο κ.
Leschiutta.

ΔΝΤ: Η βαθειά οικονομική ύφεση επηρέασε
σοβαρά τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Η

κρίση δεν συρρίκνωσε μόνο την
ελληνική οικονομία, αλλά και
την ελληνική οικογένεια, καθώς
περιόρισε σημαντικά τον δείκτη
γονιμότητας, όπως επισημαίνει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
στην έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές
(World Economic Outlook).
Σύμφωνα με τμήμα της έκθεσης

√ Aπό την επίδοση
των 118302 γεννήσεων το
2008, η Ελλάδα κατρακύλησε
στις 88553 πέρυσι

που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στα ευρωπαϊκά κράτη που
δοκιμάστηκαν από διπλή ύφεση,
όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, ο
δείκτης γονιμότητας (δηλαδή, ο
μέσος αριθμός παιδιών που φέρνει
στη ζωή κάθε γυναίκα) μειώθηκε
από το 1,5 το 2008 στο 1,3 περίπου το 2016, ενώ ο μέσος όρος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης έφθανε το 1,6
το 2016. Μάλιστα, από το σχετικό
γράφημα που περιλαμβάνεται
στην έκθεση φαίνεται ότι ενώ ο
δείκτης είχε σταθερά ανοδική

πορεία από το 2000 έως το 2008,
φθάνοντας το 1,5, στη συνέχεια
έκανε ελεύθερη πτώση, καταλήγοντας στο 1,29 το 2013 και παρουσιάζοντας έκτοτε ισχνή μόνο ανάκαμψη.
Ακόμα πιο δραματική είναι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) για τον αριθμό των γεννήσεων στη χώρα μας: από το
ρεκόρ των 118.302 γεννήσεων το
2008, κατρακυλήσαμε στις 88.553
πέρυσι, δηλαδή 25% χαμηλότερα,
ποσοστό σχεδόν ίσο με τη σωρευτική ύφεση στα χρόνια της κρίσης.
Μόλις προχθές τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι οι γεννήσεις υποχώρησαν κατά 4,7% σε

σχέση με το 2016 (που ήταν
92.898), ενώ αντιθέτως οι θάνατοι
αυξήθηκαν κατά 4,8%, φθάνοντας
τους 124.501.
Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι «τη δεκαετία πριν από την κρίση, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας αυξήθηκε
σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, για να υποχωρήσει αργότερα», κυρίως εξαιτίας της εκτίναξης
της ανεργίας που προκάλεσε η
κρίση. Οι αναλυτές του Ταμείου
εκτιμούν ότι ο περιορισμός του
δείκτη οφείλεται και σε κοινωνιολογικούς παράγοντες, όπως η
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η
επιθυμία για οικογένειες μικρότερου μεγέθους.
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Ξεκίνησε το επιχορηγημένο πρόγραμμα
θερμομόνωσης οροφών κατοικιών

Ξ

Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ
και ΕΞΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:

εκίνησε προχθές Δευτέρα η εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών. Το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε ότι το
Σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού
€3.000.000, αναμένεται να καλύψει
τουλάχιστον 2.400 εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής και θα παραμείνει
σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και έντυπα αιτήσεων υπάρχουν
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά
γραφεία του Υπουργείου.
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή προς την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.
ΚΑΙ ΕΞ.Ε
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
5ος Όροφος, 1076, Λευκωσία.
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να
παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στην
πιο πάνω διεύθυνση σε εργάσιμες ημέρες ή στα κατά τόπους Επαρχιακά
Γραφεία του ΥΕΕΒΤ μεταξύ των ωρών
12:00πμ και 14:00μμ.
Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα
θα δοθεί στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται
από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

√ Οδηγός για λήψη
της κρατικής χορηγίας
από τους ενδιαφερόμενους

Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί το Σχέδιο
και τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν
στην
ιστοσελίδα
www.energy.gov.cy.
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Απόφαση Εφετείου

Αποζημίωση
€180.000 για
εργατικό ατύχημα

O

ικοδόμος, ο οποίος πριν από δεκαέξι χρόνια υπέστη εργατικό ατύχημα
θα λάβει συνολικές αποζημιώσεις ύψους
180.000 ευρώ για τον πόνο και την
ταλαιπωρία την οποία έζησε καθώς και
για απώλεια μελλοντικών απολαβών.
Μάλιστα το ποσό αυτό αποτελεί το 70
τοις εκατό της συνολικής αποζημίωσης,
όσο δηλαδή το ποσοστό της ευθύνης του
εργοδότη, για το ατύχημα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ως προς τις συνθήκες
του ατυχήματος, ο εν λόγω οικοδόμος,
τον Ιούλιο του 2002, ενώ στεκόταν πάνω
σε μεταλλικό κουβά και εκτελούσε εργασίες σοβατίσματος, σε ανώφλι πόρτας
στον πρώτο όροφο της οικοδομής, πλη-

Βαρύ το χρέος των Κυπριακών νοικοκυριών

Υ

περχρεωμένα εξακολουθούν να
είναι στην πλειοψηφία τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, παρά την
απομόχλευση που σημειώνεται ενώ οι
ρυθμοί μείωσης του ιδιωτικού χρέους
είναι πολύ χαμηλοί.
Σύμφωνα με την έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων 2018 που ανακοίνωσε
την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο
Οικονομικών, το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα έφθασε
στο 250,8% (με βάση τα μη ενοποιημένα στατιστικά στοιχεία) του ΑΕΠ στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έχοντας
σημειώσει πτώση από το 270,7% τον
Σεπτέμβριο του 2016. Το χρέος των
νοικοκυριών ανήλθε στο 113,8% του
ΑΕΠ τέλος Σεπτεμβρίου 2017, σε
σύγκριση με 123,0% του ΑΕΠ τον

Σεπτέμβριο του 2016.
Το χρέος των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε στο 137% στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 147,7%
τον Σεπτέμβριο του 2016.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι κύριοι
δημοσιονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα
προέρχονται από το υψηλό επίπεδο
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και
το ύψος του ιδιωτικού χρέους, τα
οποία επηρεάζουν αρνητικά την παροχή νέων δανείων προς την οικονομία
και ως επακόλουθο την αύξηση του
ΑΕΠ και της κερδοφορίας των τραπεζών, με αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια φορολογικά έσοδα.
Όπως διαπιστώνει η έκθεση του

υπουργείου, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών έχει μειωθεί στο 106,8% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο
του 2017, σε σύγκριση με 108,9% τον
Σεπτέμβριο του 2016. Η χρηματοοικονομική θέση περιλαμβάνει τα ρευστά
στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν
(π.χ. μετρητά, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα).
Στις επιχειρήσεις το σκηνικό είναι διαφορετικό. Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ
είναι αρνητική, δηλαδή τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού υπερβαίνουν αυτά του ενεργητικού και παρουσιάζουν μείωση στο 123,6% στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με
135,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

Σήμα κινδύνου λόγω γερασμένων φορτηγών
2000 από τις 11000, περίπου, χιλίαδες
φορτηγών που κυκλοφορούν στους
Κυπριακούς δρόμος θεωρούνται υπερήλικα, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι οδηγοί και οι πεζοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
όταν προσπερνούν ή όταν κινούνται
κοντά σε φορτηγά

Η παράινεση του διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Σωτήρη
Κολέττα, μετά το πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα, με θύματα 24χρονο
και 36χρονο που επέβαιναν σε διπλοκάμπινο φανερώνει τη σοβαρότητας
του θέματος.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω μιλούν από μόνα τους,
καλώντας την Πολιτεία να πάρει τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας της
δημόσιας ασφάλειας

«Όταν ακολουθείτε υπερήλικο φορτηγό/λεωφορείο ή όταν βρίσκεται απέναντί σας και γενικά όταν βρεθεί στον
δρόμο σας, να είστε επιφυλακτικοί
ακόμη και αν γνωρίζετε πως έχει
περάσει με επιτυχία τη διαδικασία της
επιθεώρησης πριν από δέκα λεπτά.
Και αυτό για τον απλούστατο λόγο,
πως το κάθε φορτηγό/λεωφορείο δεν
ελέγχεται με βάση το τι απαιτούν οι
σημερινές συνθήκες και προδιαγραφές,
αλλά με βάση τις προδιαγραφές που
ίσχυαν όταν κατασκευάστηκε.
Με άλλα λόγια, στην εποχή των φρένων με ABS κ.λπ., ένα φορτηγό που
διαθέτει φρένα της εποχής του 1980,

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΒΟΟΥΝ

√ 1 στα 5 φορτηγά που κυκλοφορούν είναι , άνω των 20 ετών
√ Ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι
για την δημόσια ασφάλεια
δεν θα κριθεί με τα σημερινά δεδομένα
αλλά με τα δεδομένα που ίσχυαν το
1980 και σε ώρα κινδύνου ή έκτακτης
ανάγκης θα σταματήσει όπως θα σταματούσε ένα φορτηγό/λεωφορείο του
1980, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ασφάλεια του ίδιου του οδηγού αλλά
και των υπολοίπων που θα βρεθούν
στον δρόμο του».

- Στους δρόμους της Κύπρου από τα
συνολικά 11.000 φορτηγά που κυκλοφορούν, τα 2.000 είναι ηλικίας άνω
των 20 ετών και η μέση ηλικία του
συνόλου τους είναι τα 15 χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι κάποια μπορεί να είναι
πέντε χρόνων και άλλα 30 χρόνων.
- Κυκλοφορούν 2.600 λεωφορεία και
από αυτά τα 562, δηλαδή ένα στα
πέντε, είναι ηλικίας άνω των 20 ετών.
- Κυκλοφορούν 93.000 οχήματα
διπλοκάμπινα και μονοκάμπινα, με
μέση ηλικία τα 15 χρόνια.
- Από τις εκατοντάδες χιλιάδες μικρά
οχήματα που κυκλοφορούν, μερικές
χιλιάδες είναι ηλικίας άνω των 20
ετών, ενώ ο μέσος όρος του συνόλου
τους κυμαίνεται στα 12 χρόνια.

σίον του κλιμακοστασίου, ο κουβάς υποχώρησε λόγω του σωματικού του
βάρους, με αποτέλεσμα να χάσει την
ισορροπία του και να πέσει στο κενό
καταλήγοντας τελικά στο ισόγειο. Ούτε
στον διάδρομο όπου εργαζόταν αλλά
ούτε και στο κλιμακοστάσιο που συνέδεε
το ισόγειο με τον πρώτο όροφο υπήρχε
οποιαδήποτε ξύλινη περίφραξη ή χειρολισθήρες ως προφυλακτικά μέτρα από
πτώση στο έδαφος.
Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι η
εναγόμενη εργοδότρια εταιρεία δεν
παρείχε ασφαλές σύστημα εργασίας έτσι
ώστε παράλληλα να του παρείχε εύλογη
προστασία. Κρίθηκε ότι ευθύνη, συντρέχουσα, είχε και ο τραυματισθείς, σε
ποσοστό 30 τοις εκατό. Από την πτώση
ο εργάτης υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταξύ άλλων, υπέστη κάκωση
κεφαλής με εγκεφαλική διάσειση, κάκωση αυχένος και τύφλωση δεξιού οφθαλμού.
Μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, το 2012, η εργοδότρια εταιρεία
αντέδρασε με έφεση αλλά δεν πέτυχε την
ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης,
όπως επιδίωκε.
Το Εφετείο απέρριψε όλους του προβληθέντες λόγους έφεσης υποδεικνύοντας,
μεταξύ άλλων, ότι «το πρωτόδικο Δικαστήριο έχει ενδιατρίψει, με περισσή
μάλιστα λεπτομέρεια, στη μαρτυρία του
κάθε ενός μάρτυρα που κλήθηκε από
πλευράς διαδίκων, την οποία αντιπαρέθεσε με το υπόλοιπο μαρτυρικό υλικό και
κατέληξε στα ευρήματά του τα οποία
κρίνουμε ευλόγως επιτρεπτά».
Το αποτέλεσμα ήταν η επικύρωση της
απόφασης του Δικαστηρίου στο σύνολό
της.
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Κ

οινωνική δικαιοσύνη και
αξιοπρεπή εργασία για
όλους αξίωσαν τα εργατικά
συνδικάτα σε όλο τον κόσμο
στο πλαισιο της δρασης τους
με την ευκαιρία της 7ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρα
Αξιοπρεπούς Εργασίας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας φέρνει στην
επιφάνεια την αναγκαιότητα
ενός συντονισμένου αγώνα των
εργαζομένων σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων τους
που έχουν πληγεί από την
κρίση. Είναι η ευκαιρία να διαδοθεί το μήνυμα της αλληλεγγύης και των δράσεων σε
ευρωπαϊκό και διεθνές συνδικαλιστικό επίπεδο ώστε να
σταματήσουν να πληρώνουν
τα βάρη των αποτυχημένων
οικονομικών πολιτικών οι
μισθωτοί και οι μη προνομιούχοι δηλαδή, εκείνοι που δεν τα
δημιούργησαν.
Οι βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας
Ημέρας
για
την
Aξιοπρεπή Εργασία σύμφωνα
και με τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, ITUC,στην
οποία η ΣΕΚ είναι ενεργό μέλος,
συνοψίζονται κατωτέρω. :
• Να προβληθεί η έννοια της
Αξιοπρεπούς Εργασίας στους
πολίτες
• Να τεθεί η αξιοπρεπής εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
• Να σταλεί παντού το μήνυμα
πως η Αξιοπρεπής Εργασία
είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος
διεξόδου από τη φτώχεια και
παράγοντας
καθοριστικής
σημασίας για την οικοδόμηση
της πραγματικής δημοκρατίας
και της κοινωνικής συνοχής.
Η αξιοπρεπής εργασία θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα
των παγκόσμιων, εθνικών και
τοπικών στρατηγικών που
στοχεύουν στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη. Επικεντρώνεται στην προσπάθεια
μείωσης της φτώχιας και είναι
μέσο για την επίτευξη της
συνεχούς ανάπτυξης (ILO,
2006).
Σύμφωνα με την οικουμενική
διακήρυξη για τα δικαιώματα
του ανθρώπου, ΑΡΘΡΟ 23 ,
προβλέπεται μεταξύ των υπολοίπων ότι:
«Καθένας έχει το δικαίωμα να
εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει
δίκαιες και ικανοποιητικές
συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.
'Ολοι, χωρίς καμία διάκριση,
έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε
εργαζόμενος έχει δικαίωμα
δίκαιης και ικανοποιητικής
αμοιβής, που να εξασφαλίζει
σε αυτόν και την οικογένειά του
συνθήκες ζωής άξιες στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η
αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΩΡΑ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η αξιοπρεπής εργασία είναι
μια στρατηγική που ως
στόχο έχει την ανάπτυξη με
επίκεντρο τον άνθρωπο. Η
αξιοπρεπής εργασία αποτελεί κομβικό σημείο για τη
ανάπτυξη μιας δίκαιης με
ισότητα και συνοχή κοινωνίας, οργανωμένης στις
αρχές του δικαιώματος στην
εργασία, στα δικαιώματα
των εργαζομένων, στην ισότητα στην κοινωνική προστασία και στον κοινωνικό
διάλογο.

σπονδία
(International
Trade
Union
Confederation,
ITUC).
Εκτός από τα συνδικάτα
συμμετέχουν ΜΚΟ όπως
το Φόρουμ για την
Παγκόσμια
Ανάπτυξη
(Global
Progressive
Forum),
η
Διεθνής
Σύμπραξη Social Alert και
η
Διεθνής
Συμμαχία
Solidar.
Βασικοί
είναι:
•

Να

της

στόχοι

προβάλλει

την

√ Σε πολλά μέρη του πλανήτη, ακόμη και σε χώρες
της προηγμένης Ευρώπης η αξιοπρέπεια στην εργασία
παραμένει όνειρο απατηλό
√ Ο σεβασμός του εργοδότη στον εργαζόμενο, αποτελεί κλειδί
για παραγωγική εργασία και ανάπτυξη με κέρδος για όλους
με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. Καθένας έχει το
δικαίωμα να ιδρύει μαζί με
άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την
προάσπιση των συμφερόντων
του.»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ
Σήμερα, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις χώρες του Ευρωπαικού Νότου με το ελαστικό ωράριο, την επισφάλεια στην
εργασία, την ημιαπασχόληση,
την απορρυθισμένη εργασία
και τα χαμηλά μεροκάματα, η
αξιοπρέπεια στην εργασία
πλήττεται βαρύτατα.
Έχει αναρωτηθεί κανείς πως
είναι δυνατόν να ανταπεξέρχεται κανείς στις βασικές ανάγκες διαβίωσης μιας οικογένειας με τις επικρατούσες χαμηλές αμοιβές, κυρίως στους
κλάδους όπου δεν υπαρχει
συλλογική σύμβαση;
Έχουν προβληματισθεί οι
αρμόδιοι της Πολιτείας ποιο
είναι το κόστος των πάγιων
εξόδων μιας οικογένειας για τα
απολύτως αναγκαία;

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Η «Αξιοπρεπής εργασία για
Αξιοπρεπή διαβίωση» είναι το
σημείο αναφοράς της εκστρατείας που συντονίζεται από τη
Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομο-

έννοια της Αξιοπρεπούς Εργασίας στους πολίτες, στους
υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς ,
• Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος
ασφαλής δρόμος διεξόδου από
τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας
για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής
συνοχής.
• Να θέσει την αξιοπρεπή
εργασία στο επίκεντρο της
ανάπτυξης, της οικονομικής,
συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ
Το διεθνές εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη από μόνα
τους δεν μπορούν να εξαλείψουν τη φτώχεια! Σε πολλές
χώρες τα χρήματα συγκεντρώνονται στα χέρια των λίγων. Οι
κοινωνίες, τόσο οι αναπτυσσόμενες όσο και οι βιομηχανικές αναπτύσσονται όλο και πιο
άνισα. Η αξιοπρεπής εργασία
είναι ένας μηχανισμός κλειδί
για την αναδιανομή του πλούτου και τη μείωση της φτώχειας.

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Στον κόσμο υπάρχουν 1,4 δις

άνθρωποι που δουλεύουν αλλά
ζούνε μόλις με 2 δολάρια την
ημέρα. Στην πραγματικότητα
δεν έχουν εργασία, ή εξαρτώνται από εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Ενώ
είναι ξεκάθαρο ότι η υγιής
απασχόληση είναι κομβικής
σημασίας για την μείωση της
φτώχειας και την αξιοπρεπή
ζωή.
Χρόνο με το χρόνο , οι δουλειές
γίνονται όλο και πιο επισφαλείς, ασταθείς που στερούνται
από κάθε έννοια κοινωνικής
προστασίας, ενώ παράλληλα
αυξάνεται η πίεση που δέχεται
τόσο η εργασιακή νομοθεσία,
όσο και οι Διεθνείς Συμβάσεις
Εργασίας. Γενικότερα, υπάρχει
έλλειμμα αξιοπρεπούς εργασίας. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει κυρίως τους νέους
ανθρώπους
• 85 εκατομμύρια νέοι είναι
άνεργοι. Ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός είναι υποαπασχολούμενοι.
• Σχεδόν το 93%
των θέσεων
που
προσφέρονται
σε
νέους
ανθρώπους είναι σε άτυπη και
ανασφάλιστη εργασία, όπου
το εισόδημα είναι 44% χαμηλότερο από το κανονικό και δεν
υπάρχει ασφάλεια και επιδόματα.
• Οι γυναίκες κατά μέσο όρο
αμείβονται με τα δύο τρίτα των
αμοιβών των ανδρών
• Οι γυναίκες αποτελούν την
πλειοψηφία των εργαζομένων
σε εργασίες με μερική απασχόληση με ποσοτό που κυμαίνεται από 60 έως και 90%. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 83% των
μερικώς
απασχολούμενων
είναι γυναίκες.

ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Ο συνδικαλιστικός αγώνας
είναι αδιάκοπος, έτσι ώστε
• η οικονομική ανάπτυξη και η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια να
προχωρούν χέρι-χέρι
• τα δικαιώματα των εργαζομένων να θεωρούνται στην
πράξη ο ακρογωνιαίος λίθος
της ανάπτυξης, της οικονομίας, του εμπορίου και της κοινωνικής πολιτικής.
• η αξιοπρεπής εργασία να μην
θεωρείται ως η επικυριαρχία
των πλουσιοτέρων χωρών

Η
αξιοπρεπής
εργασία
αφορά το δικαίωμα στην
εργασία για όλους χωρίς
καμία διάκριση. Αναφέρεται
στο ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που τους επιτρέπει, σε αυτούς και στις
οικογένειές τους, να ζουν με
αξιοπρέπει. Ενέχει την έννοια
της κοινωνικής προστασίας
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στα
δύσκολα που οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε σε διάφορες φάσεις
στη ζωή. Η αξιοπρεπής
εργασία
είναι
η
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.
Σημαίνει να
επιτρέπεις
στους ανθρώπους
να
οργανώνονται για
να
εκφράζουν
συλλογικά μέσω των συνδικάτων τα συμφέροντα τους
και να μπορούν να συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο
ως πολίτες και εργαζόμενοι.
αλλά ως ευκαιρία για σταθερή
ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλο
τον κόσμο
• οι αποφάσεις σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο να
προκύπτουν από δημόσιο διάλογο με τη συμμετοχή αυτών
που τους αφορά
• οι εταιρίες αναγνωρίζουν την
αξιοπρεπή εργασία ως απαραίτητο συστατικό της στρατηγικής των επιχειρήσεων τους
• η κοινωνία των πολιτών από
τις αναπτυσσόμενες χώρες να
εισακούεται από τους υπεύθυνους για τη λήψη των αποφάσεων στην Ε.Ε. όσον αφορά την
αξιοπρεπή εργασία ως καθοριστικού βήματος για την επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου
ζωής και ευκαιρία αποφυγής
του κινδύνου της φτώχειας και
της κοινωνικής περιθωροποίησης

ΕΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ:
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

ΚΥΠΡΟΣ 2018
Στην μετα- κρίση εποχή το νέο παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης
να εξασφαλίζει προστασία στην εργασία και συνεχή ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, μέσα από αποτελεσματικές δομές του κοινωνικού κράτους. Προς τούτο απαιτείται:
1 Εξάπλωση και εφαρμογή των συλλογικών διαπραγματεύσεων
σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας
2 Πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας αλλά και όλων
των μορφών υποαμοιβής, που δυστυχώς υπάρχουν σε αρκετούς
τομείς της οικονομίας.
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Σεξουαλική παρενόχληση:

Όσο σωπαίνεις συνεχίζει να διαιωνίζεται
Η

σεξουαλική παρενόχληση ίσως να φαντάζει μακρινή. Δεν
είναι όμως. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ πιο
συχνά απ’ όσο νομίζεις και προκαλεί, ειδικότερα στους χώρους
εργασίας σοβαρές παρενέργειες στην παραγωγικότητα του
εργαζομένου.
Το θύμα όσο πιο νωρίς καταστήσει σαφές πως τα λόγια ή τα
έργα του θύτη δεν είναι επιθυμητά αλλά ούτε και αποδεκτά
τόσο πιο νωρίς θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος.
Η ΣΕΚ θέτοντας στην προτεραιότητα της τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας εγκαινιάζει τον Οκτώβριο και
Νοέμβριο νέο κύκλο σεμιναρίων σε όλα τα εργατικά κέντρα με
στόχο την ενημέρωση αλλά και καθοδήγηση των εργαζομένων
για αντιμετώπιση απαράδεκτων φαινομένων στους χώρους
εργασίας που προσβάλλουν την υπόληψη και την αξιοπρέπεια
της ανθρώπινης υπόστασης.

Σεξουαλική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας
Είναι συχνό στους διάφορους
χώρους εργασίας να παρουσιάζονται περιστατικά αντιπαραγωγικής, αντιδεοντολογικής ακόμα και παράνομης
συμπεριφοράς τα οποία έχουν
δυσάρεστες συνέπειες για το
σύνολο του οργανισμού. Η
περιπτώσεις της σεξουαλικής

το άτομο που δέχεται την
παρενόχληση στον οργανισμό.
Επίσης, το αν θα δεχθεί το
άτομο αυτές τις απαιτήσεις ή
θα τις απορρίψει χρησιμοποιείται σαν βάση για αποφάσεις
σχετικά με την εργασιακή του
ζωή. Όλες αυτές η συμπεριφορές προσβάλουν το άτομο και
έχουν αρνητική επίπτωση στην
αποδοτικότητά του.

αλική παρενόχληση στη δουλεία τους δεν το αναφέρουν
από φόβο μήπως χάσουν τη
θέση τους ή για να μη «στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους»
Δεδομένα ερευνών επιπλέον
δείχνουν ότι αυτού του είδους
οι εμπειρίες μπορεί να έχουν
τραυματικές επιπτώσεις για το
άτομο και να προκαλέσουν
ψυχολογικά και σωματικά
συμπτώματα, όπως συμπτώματα μετατραυματικού άγχους,
ναυτία, εξόφληση, δυσκολία
στην αναπνοή, πονοκεφάλους

Το Τμήμα Γυναικών ΣΕΚ
χειρίζεται αριθμό υποθέσεων
σεξουαλικής παρενόχλησης

και ότι, αν προκύψουν, ο
Οργανισμός θα στηρίξει τα
θύματα με τον καλύτερο τρόπο.
Καλό θα ήταν επίσης να πραγματοποιούνται σχετικά σεμινάρια στον οργανισμό για την
ενημέρωση των εργαζομένων.

ση, τότε θα μπορέσουμε να την
καταπολεμήσουμε κιόλας.

«Η σεξουαλική παρενόχληση είναι πολύ
συχνό φαινόμενο»

Τις περισσότερες φορές οι
γυναίκες και τα κορίτσια
φοβούνται να καταγγείλουν τη
βία. Μπορεί να ντρέπονται ή
να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν οι ίδιες ή ακόμα και
μήπως χάσουν τη δουλειά τους
ή τιμωρηθούν. Μια λύση είναι

Στις 11 Σεπτεμβρίου, η ολομέλεια ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση
της ηθικής και σεξουαλικής

Αποτελεσματική αντιμετώπιση
• Να υπάρξει επικοινωνία του Οργανισμού ή της Επιχείρησης με
τον θύτη, προφορική και στη συνέχεια γραπτή, που να τονίζει
ότι θα ληφθούν μέτρα αν συνεχιστεί η συμπεριφορά.
• Είναι σημαντικό το θύμα να κρατά καθημερινό ημερολόγιο όπου
θα καταγράφει με λεπτομέρειες τα περιστατικά, όπως ώρα,
ημέρα, μάρτυρες, κάτι που θα το βοηθήσει αν κάνει καταγγελία.
• Τα θύματα πρέπει να μιλούν με φίλους στο χώρο εργασίες για
να νιώθουν ότι δεν είναι μόνα και για να έχουν μάρτυρες για το
δικαστήριο.
• Αν έχουν συμπτώματα άγχους, μελαγχολίας και ανησυχίας να
μιλήσουν στο γιατρό τους.
• Όλοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.
παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας, στους δημόσιους
χώρους .Η εισηγήτρια της
έκθεσης, Πίνα Πιτσιέρνο (Ιταλία,), εξηγεί τις προτάσεις που
παραθέτει στην έκθεσή της.
Η σεξουαλική παρενόχληση
βρίσκεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα
στην ΕΕ και γιατί χρειάζεται
κοινή ευρωπαϊκή λύση;

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας ανήκουν σ’ αυτό το είδος
ανεπιθύμητων συμπεριφορών.
Όταν
αναφερόμαστε
σε
«σεξουαλική παρενόχληση»,
εννοούμε όλες εκείνες τις μη
επιθυμητές
σεξουαλικές
συμπεριφορές και απαιτήσεις.
Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί
να είναι λεκτικές ή άλλου
τύπου σεξουαλικής φύσης
συμπεριφορές. «Η σεξουαλική
παρενόχληση δεν περιλαμβάνει
ένα αθώο κομπλιμέντο ή εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το
άλλο φύλο». Παρενόχληση
συμβαίνει όταν ένα άτομο που
ασκεί εξουσία πάνω σε κάποιο
άλλο άτομο, στην προκειμένη
περίπτωση σε κάποιον/α
εργαζόμενο/η, εκφράζει πιεστική συμπεριφορά απέναντί
του η οποία θίγει την υπόστασή και την αξιοπρέπειά του και
του προκαλεί μεγάλη δυσφορία. Πιο συγκεκριμένα, στη
σεξουαλική παρενόχληση, η
αποδοχή των σεξουαλικών
απαιτήσεων του ανώτερου
αποτελεί όρο για να εργαστεί

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ
ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
ΥΨΗΛΗ ΘΕΣΗ
Τα άτομα που εκδηλώνουν
τέτοιες συμπεριφορές είναι
συνήθως άνδρες, οι οποίοι
κατέχουν κάποια υψηλή θέση
και για να πετύχουν το στόχο
τους ζητούν από τον/την
εργαζόμενο/η κάποιες σεξουαλικής φύσεως « χάρες» και ως
αντάλλαγμα προσφέρουν μια
θέση εργασίας ή μια προαγωγή. Όμως «η ανταλλακτική
αυτή σχέση, όσο και να διατυπώνεται ως «πρόταση», είναι
εκβιαστική, στο βαθμό που η
μη ανταπόκριση από την
πλευρά του θύματος θα έχει ως
συνέπεια την επιδείνωση των
συνθηκών εργασίας του»
Είναι πιθανό, επίσης, σε περιπτώσεις άρνησης των προτάσεων τους, τα άτομα αυτά να
χρησιμοποιήσουν εκβιασμούς,
εκφοβισμούς, πιέσεις και
απειλές. Από έρευνες φαίνεται
ότι ένα τεράστιο ποσοστό
γυναικών που δέχονται σεξου-

κ.α. Εκτός από το άτομο, τα
φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, έχουν δυσάρεστες
συνέπειες και για τον οργανισμό καθώς όταν ένα άτομο
αντιμετωπίζει τέτοιες εμπειρίες εμφανίζει χαμηλή αποδοτικότητα, ανασφάλεια, δυσφορία και κάνει απουσιάζει
συχνά από την εργασία του.
Άλλη μια αρνητική συνέπεια
για τον οργανισμό είναι η
πιθανότητα να αντιμετωπίσει
νομικά μπλεξίματα
λόγω
εκδήλωσης τέτοιων συμπεριφορών από τα μέλη του.
Σύμφωνα με έρευνες τέτοια
περιστατικά μπορεί να συμβούν σε χώρους και επαγγέλματα που οι γυναίκες είναι
λιγότερες και πιστεύεται ότι
είναι «ανδρικά» επαγγέλματα.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ
Οι οργανισμοί θα πρέπει να
υιοθετούν κώδικα συμπεριφοράς για πρόληψη και αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών.
Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι
αυτές οι συμπεριφορές δεν
είναι ανεκτές στον οργανισμό

Συχνά η σεξουαλική παρενόχληση δεν καταγγέλλεται.
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα
σημαντικότερα εμπόδια και
ποιες οι λύσεις;

Το πρόβλημα είναι πολύ πιο
διαδεδομένο από ότι μπορούσαμε να φανταστούμε, αν και
τα στοιχεία που είχαμε μας
έδιναν μια σαφή εικόνα: 55%
των γυναικών στην ΕΕ έχουν

η εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των αστυνομικών και
δικαστικών αρχών καθώς και η
δημιουργία ασφαλών και ανεξάρτητων διαδικασιών στους
χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, ώστε
οι γυναίκες να μπορούν να
καταγγέλλουν αυτές τις περιπτώσεις.
Το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί
κάποιες προϋποθέσεις για
παρενόχληση και βία. Ποια
μέτρα προτείνεται για την
αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων στο διαδίκτυο;

√ Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ενέκρινε έκθεση για την καταπολέμηση της ηθικής
και σεξουαλικής παρενόχλησης
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και περισσότερο από το
20% των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29), έχουν
παρενοχληθεί μέσα από το
διαδίκτυο. Αν λάβουμε υπόψη
ότι οι περισσότερες γυναίκες
και κορίτσια δεν το καταγγέλλουν τότε οι αληθινοί αριθμοί
είναι πολύ υψηλότεροι. Για
αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή
λύση. Χρειαζόμαστε έναν σαφή
ορισμό του τι είναι παρενόχληση. Χωρίς ευρωπαϊκό ορισμό
θα είναι πολύ δύσκολο να
καταπολεμήσουμε το πρόβλημα, καθώς ο καθένας θα μπορεί να εννοεί κάτι άλλο. Μόλις
ορίσουμε τι είναι και τις δεν
είναι σεξουαλική παρενόχλη-

Χρειαζόμαστε σαφή ερμηνεία
του τι είναι δημόσιος χώρος
ώστε να συμπεριλάβουμε
ψηφιακούς χώρους. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο
προτείνω να συμπεριληφθεί
ένα πιλοτικό σχέδιο για ένα
εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης στον
επόμενο προϋπολογισμό της
ΕΕ, που θα παρέχει υποστήριξη
σε κορίτσια και γυναίκες.
Τέλος, στην έκθεση ζητούμε
επίσης μια λεπτομερή και
συστηματική συλλογή συναφών δεδομένων σχετικά με την
παρενόχληση, ανάλογα με το
φύλο και την ηλικία, προκειμένου να έχουμε μια σαφή εικόνα
της εξέλιξής της.

ERG_8-9_inn_8 & 9 10/9/18 11:23 AM Page 2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

9

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Έχουμε σημαίνοντα ρόλο να διαδραματίσουμε
στον καθορισμό επενδυτικής στρατηγικής
« Στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού
Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν λόγο να εκφράσουν και
ρόλο να διαδραματίσουν στον καθορισμό επενδυτικής στρατηγικής και
στην προώθηση επενδυτικής πολιτικής η οποία θα πρέπει να είναι στοχευμένη, μακρόπνοη, ισορροπημένη
και κοινωνικά δίκαιη.
Τα πιο πάνω επεσήμανε μεταξύ

περιβάλλοντος υποστηρίζεται η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων στην Κύπρο, σε μια περίοδο που το ζητούμενο
είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης
και η συνολική αντιμετώπιση της ανεργίας

»

« Βασική προτεραιότητα των πολιτικών προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων είναι η προοπτική της οικονομικής αλλά
και της κοινωνικής ανάπτυξης»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ

• Δημιουργία προοπτικής για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας (μεταφορά τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων- για αύξηση παραγωγικότητας

• Προσέλκυση

ποιοτικών επενδύσεων στους τομείς της:

άλλων ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας σε παρέμβαση
του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
θέμα: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ποια μεταρρύθμιση
θέλουμε;
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Κύπρο στοχεύοντας να εγκαινιαστεί ένας εποικοδομητικός διάλογος με τους πολίτες για ανταλλαγή
προβληματισμών.
Ο κ. Μάτσας ανέδειξε με σαφήνεια
πως, οι ξένες επενδύσεις ενισχύουν
ποιοτικά και ποσοτικά τις ντόπιες
οικονομίες γεγονός που επιβεβαίωσε
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενώ διευκρίνισε πως δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση ενοχοποίησης ξένων επενδύσεων για αρνητικές επιπτώσεις στα
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα
των εργαζομένων.
Πρόσθεσε δε πως στο πλαίσιο του
παγκοσμιοποιημένου οικονομικού
περιβάλλοντος η ΣΕΚ υποστηρίζει

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
στην Κύπρο, σε μια περίοδο που το
ζητούμενο είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και η
συνολική αντιμετώπιση της ανεργίας. Βασική προτεραιότητα των
πολιτικών προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κατέληξε ο κ.Μάτσας, είναι η
προοπτική της οικονομικής αλλά και
της κοινωνικής ανάπτυξης, μέσα από
ολοκληρωμένες στρατηγικές και όχι
αποσπασματικές επιλογές για να
αποτρέψουν και τη μετανάστευση
«έξυπνων μυαλών» μέσα από την
παροχή κινήτρων και προοπτικής
«Η Κύπρος έχει όλες τις θετικές προοπτικές να καταστεί γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή
αφού πρώτα δώσει την απαιτούμενη
έμφαση στην Ισόρροπη ανάπτυξη
στη βάση πάντα της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς
Συζητητές στον διάλογο ήταν επίσης
ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης η Ελένη Μαύρου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και ο Ανδρέας Αθανασιάδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

• Παιδείας • Υγείας
• Πράσινης και γαλάζιας οικονομίας
• Έρευνας και καινοτομίας
ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ

• Σε

κάθε ευκαιρία που δημιουργεί
προκλήσεις αλλά και κινδύνους και
απειλές.

• Απόσειση επιχειρήσεων που επιζητούν το εύκολο και ευκαιριακό κέρδος με την εκμετάλλευση φθηνού
εργατικού δυναμικού

• Δημιουργία

προϋποθέσεων για
αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού
ανάμεσα στις επιχειρήσεις (παροχή
ομοιόμορφων κινήτρων)

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

• Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση
(μείωση επιβάρυνσης σε μισθούς
και επιχειρήσεις)

• Στην

Τοπική αυτοδιοίκηση και
στους Ημικρατικούς οργανισμούς
λαμβανομένου υπόψη της τοποθέτησης του προέδρου της ΕΕ ότι οι
Μεταρρυθμίσεις δεν σημαίνουν
προώθηση ή επαναφορά νεοφιλελεύθερων πολιτικών

Βασική πολιτική επενδύσεων στην Ε.Ε
(πολιτική συνοχής 2014-2020):

• Δημιουργία θέσεων εργασίας (ποιοτικές/ αξιοπρεπείς)

• Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων

• Οικονομική
ανάπτυξη

• Βιώσιμη

ανά-

πτυξη

• Βελτίωση

ποιότητας ζωής
πολιτών.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ)
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο κεντρικός πυλώνας του
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος
του είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης και επενδύσεων που είχε ως συνέπεια η οικονομική και δημοσιονομική κρίση,
και η αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των
επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε μια εποχή
κατά την οποία οι δημόσιοι πόροι σπανίζουν.
Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό
της εταίρο, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ΕΤΣΕ χρηματοδοτεί στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς
τομείς, όπως οι υποδομές, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η

√ Τοποθέτηση ΓΓ ΣΕΚ σε ανοικτό διάλογο με τους πολίτες με θέμα την
Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδύσεων
έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον, η
γεωργία, η ψηφιακή τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και τα κοινωνικά έργα. Επίσης,
βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν,
να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, με την
παροχή χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.
Πώς λειτουργεί;
Το ΕΤΣΕ είναι μια εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που παρέχει στον όμιλο της ΕΤΕπ
προστασία από τις πρώτες ζημίες. Αυτό
σημαίνει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ είναι σε θέση
να χορηγεί χρηματοδότηση σε έργα υψηλότερου κινδύνου απ’ ό, τι συνήθως. Μια ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων χρησιμοποιεί
αυστηρά κριτήρια για να αποφασίζει εάν ένα
έργο είναι επιλέξιμο για στήριξη από το ΕΤΣΕ.
Δεν εφαρμόζονται ποσοστώσεις - ανά τομέα
ή ανά χώρα. Η χρηματοδότηση παρέχεται
αποκλειστικά με γνώμονα τη ζήτηση.
ΕΤΣΕ 2.0
Λόγω της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, ο πρόεδρος
Γιούνκερ εισηγήθηκε την περαιτέρω ενίσχυση
των επενδύσεων: τη δημιουργία του «ΕΤΣΕ
2.0». Η πρόταση επεκτείνει την αρχική τριετή
περίοδο και τον στόχο των 315 δισ. ευρώ σε
τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ
επενδύσεων έως το 2020.
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10 ΥΓΕΙΑ - ΕΥ ΖΗΝ
Νέα μελέτη

Η

διατροφή και ο τρόπος
ζωής θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το προσδόκιμο ζωής κάθε
ανθρώπου. Αυτό, τουλάχιστον
υποστηρίζει η επιστημονική
κοινότητα τονίζοντας ότι τα
γονίδια διαδραματίζουν πολύ
μικρότερο ρόλο από όσο νομίζαμε. Αν λοιπόν θέλετε να
φθάσετε ως τα βαθειά γεράματα, ακολουθήστε τις πιο κάτω
συμβουλές που περιέχονται σε
άρθρο της Alina Petre, διαιτολόγο με μεταπτυχικό στην
αθλητική διατροφή και η οποία
έλαβε υπόψη δεκάδες μελέτες
και αποτελέσματα μακροχρόνιων ερευνών σχετικών με την
αύξηση του προσδόκιμου
ζωής.
1. Να τρώτε καρύδια
Τα καρύδια είναι διατροφικές
μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες,
φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά
και ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Τα καρύδια είναι επίσης
μια μεγάλη πηγή αρκετών
βιταμινών και μετάλλων, όπως
ο χαλκός, το μαγνήσιο, το
κάλιο, το φολικό οξύ, η νιασίνη
και οι βιταμίνες Β6 και Ε.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα
καρύδια έχουν ευεργετικές επιδράσεις στις καρδιακές παθήσεις, την υψηλή αρτηριακή
πίεση, τη φλεγμονή, τον διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο, τα
επίπεδα λίπους στην κοιλιά
και ακόμη και σε κάποιες μορφές καρκίνου.
2. Βάλτε την κουρκούμη στη
διατροφή σας
Όταν πρόκειται για αντιγηραντικές ιδιότητες, η κουρκούμη
είναι αναμφισβήτητα το πιο
δημοφιλές καρύκευμα. Αυτό
συμβαίνει επειδή περιέχει μια
ισχυρή βιοδραστική ένωση που
ονομάζεται κουρκουμίνη.
Λόγω των αντιοξειδωτικών και
αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων
της, η κουρκουμίνη θεωρείται
ότι συμβάλλει στη διατήρηση
της λειτουργίας του εγκεφάλου, της καρδιάς και των πνευμόνων, καθώς επίσης προστατεύει από καρκίνους και καταπολεμά τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.
3. Να τρώτε πολλά υγιεινά
φυτικά τρόφιμα
Η κατανάλωση μιας μεγάλης
ποικιλίας φυτικών τροφίμων,
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Ο 12 λογος της μακροζωίας
√ Χρυσή συνταγή για να γίνετε αιωνόβιοι μέσω εφαρμογής
απλών αλλά αποτελεσματικών συμβουλών
άτομα έχουν 42% υψηλότερο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου από
τους πιο αισιόδοξους. Τόσο το
γέλιο όσο και μια αισιόδοξη
αντίληψη για την προοπτική
της ζωής μπορούν να μειώσουν το άγχος, ενδεχομένως
παρατείνοντας τη διάρκεια της
ζωής σας.
9. Φροντίστε τον κοινωνικό
σας κύκλο
Η διατήρηση υγιών κοινωνικών
σχέσεων και δικτύων μπορεί να
σας βοηθήσει να ζήσετε έως
και 50% περισσότερο.
όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί
καρποί, σπόροι, δημητριακά
ολικής αλέσεως και φασόλια,
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
ασθενειών και να προωθήσει
τη μακροζωία.
4. Βάλτε την άσκηση στον
τρόπο της ζωής σας
Η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να σας
κρατήσει υγιή και να προσθέσετε χρόνια στη ζωή σας. Ο
ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να αποδειχθεί ωφέλιμη η άσκηση και να σας
μεγαλώσει κατά 3 έτη το προσδόκιμο ζωής, μπορεί να είναι
περί τα 15′ λεπτά την ημέρα.
Η άσκηση για περισσότερο από
150′ λεπτά την εβδομάδα είναι
το καλύτερο, αλλά ακόμη και
μικρότερος χρόνος σωματικής
άσκησης μπορεί να ωφελήσει
την υγεία και να ευνοήσει τη
μακροζωία.
5. Μη καπνίζετε
Το κάπνισμα συνδέεται στενά
με τις αρρώστιες και τον πρόωρο θάνατο. Συνολικά, οι
άνδρες και οι γυναίκες που
καπνίζουν μπορεί να χάσουν
έως και 10 χρόνια ζωής και να
είναι τρεις φορές πιο πιθανό
να πεθάνουν πρόωρα από
εκείνους που δεν κάπνισαν
ποτέ. Ευτυχώς, δεν είναι ποτέ
αργά να σταματήσουμε. Η διακοπή του τσιγάρου μπορεί να
παρατείνει σημαντικά τη ζωή
σας. 6. Βάλτε μέτρο στο οινόπνευμα
Η βαριά κατανάλωση οινοπνεύματος συνδέεται με την
ηπατική, την καρδιακή και την
παγκρεατική νόσο, καθώς και

με έναν γενικότερο αυξημένο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Ωστόσο, η μέτρια κατανάλωση
σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης αρκετών
ασθενειών, καθώς και μείωση
κατά 17-18% του κινδύνου
πρόωρου θανάτου.
Το κρασί θεωρείται ιδιαίτερα
ευεργετικό λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας σε αντιοξειδωτικά πολυφαινόλης. Για να
διατηρηθεί η κατανάλωση
μέτρια, συνιστάται να επιδιώκουν οι γυναίκες 1-2 ποτηράκια ή λιγότερο ημερησίως, και
μέγιστο 7 ποτηράκια την εβδομάδα. Οι άνδρες πρέπει να διατηρούν την ημερήσια πρόσληψη σε λιγότερο από 3 ποτηράκια ημερησίως, με μέγιστο
αριθμό 14 ποτηράκια την
εβδομάδα.
Εάν πίνετε οινόπνευμα η διατήρηση μιας μέτριας πρόσληψης μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη ασθενειών και να
παρατείνει τη ζωή σας. Το
κρασί μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ευεργετικό.
7. Προτεραιότητα στην ευτυχία σας
Η αίσθηση ευτυχίας μπορεί να
αυξήσει σημαντικά τη μακροζωία σας. Η ιεράρχηση του τι
σας κάνει ευτυχισμένους είναι
πιθανό να έχει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη διάθεσή σας
όσο και στην ικανότητά σας να
ζείτε περισσότερο.
8. Αποφύγετε το χρόνιο άγχος
Το άγχος μπορεί να μειώσει
σημαντικά τη διάρκεια ζωής
σας. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που πάσχουν από άγχος ή
στρες έχουν μέχρι και 2 φορές
περισσότερες πιθανότητες να
πεθάνουν από καρδιακή νόσο,
εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρκίνο του πνεύμονα. Ομοίως, ο
κίνδυνος πρόωρου θανάτου
είναι έως 3 φορές υψηλότερος
για ανήσυχους ή στρεσαρισμένους άνδρες σε σύγκριση με
τους πιο χαλαρούς.
Εάν αισθάνεστε άγχος, το γέλιο
και η αισιοδοξία θα μπορούσαν να είναι δύο βασικά
συστατικά της λύσης. Μελέτες
δείχνουν ότι τα απαισιόδοξα

Μελέτη επισημαίνει ότι η
παροχή υποστήριξης μπορεί
στην πραγματικότητα να είναι
πιο επωφελής από την παραλαβή της. Έτσι, εκτός από την
αποδοχή υποστήριξης από
τους φίλους και την οικογένειά
σας, βεβαιωθείτε ότι επιστρέφετε την εύνοια. Κάνει καλό
στην ψυχή, και ευνοεί τη
μακροζωία.
Η ανάπτυξη στενών σχέσεων
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα άγχους, βελτιωμένη
ανοσία και παρατεταμένη
διάρκεια ζωής.
10. Αυξήστε τη συνείδησή σας
Η συνείδηση αναφέρεται στην
ικανότητα ενός ατόμου να είναι
αυτοπειθαρχημένο, οργανωμένο, αποτελεσματικό και προσανατολισμένο στο στόχο.
Οι ευσυνείδητοι άνθρωποι
μπορεί επίσης να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και
λιγότερες ψυχιατρικές παθήσεις, καθώς και χαμηλότερο
κίνδυνο διαβήτη και καρδιακών
ή αρθρικών προβλημάτων.
Ευτυχώς, η ευσυνειδησία μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, ακόμη
και με μικρά βήματα.

Η συνείδηση σχετίζεται με
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και
λιγότερα προβλήματα υγείας
στην προχωρημένη ηλικία.
11. Πίνετε καφέ με μέτρο ή
τσάι
Τόσο ο καφές όσο και το τσάι
συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Για
παράδειγμα,
οι
πολυφαινόλες
και οι κατεχίνες
που
βρίσκονται
στο πράσινο
τσάι μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων. Ομοίως, η
κατανάλωση καφέ συνδέεται
με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2, καρδιακών παθήσεων, ορισμένων
καρκίνων και ασθενειών του
εγκεφάλου, όπως η νόσος του
Alzheimer και του Parkinson.
Επιπλέον, όσοι πίνουν καφέ
και τσάι επωφελούνται από
20-30% χαμηλότερο κίνδυνο
πρόωρου θανάτου σε σύγκριση
με αυτούς που δεν πίνουν.
Απλά θυμηθείτε ότι η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε
άγχος και αϋπνία, οπότε ίσως
θελήσετε να περιορίσετε την
πρόσληψη σας στα συνιστώμενα 400 mg ημερησίως το
μέγιστο, που ισοδυναμεί με 4
φλιτζάνια καφέ ή λιγότερο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
χρειάζονται γενικά 6 ώρες για
να υποχωρήσουν τα αποτελέσματα της καφεΐνης. Επομένως
αν δυσκολεύεστε με τον ποιοτικό ύπνο, ένα από τα μέτρα που
πρέπει να λάβετε είναι να πίνετε τον τελευταίο καφέ νωρίτερα στην ημέρα.
Η μέτρια κατανάλωση τσαγιού
και καφέ μπορεί να είναι επωφελής για την υγιή γήρανση και
τη μακροζωία.

12. Αναπτύξτε ένα καλό μοτίβο ύπνου
Ο ύπνος είναι κρίσιμος παράγοντας για τη ρύθμιση της λειτουργίας των κυττάρων και για τη θεραπεία του σώματός σας.
Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι η μακροζωία συνδέεται
πιθανότατα με το συνηθισμένο μοτίβο ύπνου, όπως το να κοιμάσαι και να ξυπνάς την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Η διάρκεια του ύπνου φαίνεται επίσης να είναι ένας παράγοντας. Τόσο ο ελάχιστος όσο και ο υπερβολικός ύπνος είναι επιβλαβείς. Για παράδειγμα, ο ύπνος για λιγότερο από 5-7 ώρες
ανά νύχτα συνδέεται με 12% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου
θανάτου, ενώ ο ύπνος για περισσότερο από 8-9 ώρες κάθε
νύχτα θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη διάρκεια ζωής σας
έως και 38%.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές και να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η παχυσαρκία. Όλα αυτά συνδέονται με τη μείωση της διάρκειας
ζωής. Από την άλλη πλευρά, ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να
συνδεθεί με την κατάθλιψη, την ανεργία, τη χαμηλή σωματική
δραστηριότητα και τις αδιάγνωστες συνθήκες υγείας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής.
Η ανάπτυξη μιας ρουτίνας ύπνου που περιλαμβάνει 7-8 ώρες
ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο.
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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:
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Γραμματέας
- Λογιστής
- 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 Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- 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
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Πάφου σας προσκαλεί
στην ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που διοργανώνει
αύριο Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 10:00 μέχρι 13:00
στο οίκημα της ΣΕΚ

11

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 τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Υγείας
Κωνσταντίνου Ιωάννου.

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.

Εκμάθηση συστημάτων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και ψηφιακών δεξιοτήτων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τα
Ανοικτά Σχολεία Δήμων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση και υλοποίηση των πιο κάτω εργαστηρίων και προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε
όλους/όλες τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες
και στοχεύουν στην από
μέρους τους εκμάθηση
συστημάτων Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων:
• Εργαστήρι διάρκειας 4
ωρών για την εκμάθηση
των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
έμφαση στη Διαδικτυακή
Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet
και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για
την εκμάθηση των συστημάτων
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης μισθωτού μέσω του
Συστήματος TaxisNet.

ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση
στη χρήση του διαδικτύου και των
βασικών εφαρμογών του.

• Εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για
την εκμάθηση των συστημάτων
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης
αναμένεται να ξεκινήσουν τον
Οκτώβριο του 2018 και θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις
πόλεις. Στους συμμετέχοντες και
στις συμμετέχουσες θα δίδεται
πιστοποιητικό συμμετοχής.

• Όλα τα προγράμματα
κατάρτισης ξεκίνησαν
τον Οκτώβριο του 2018

την ασφαλή χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου.
• Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της
Κύπρου και της ευρύτερης εκστρατείας για
προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρεί στην
Κύπρο.
Οι ενδιαφερόμενοι και
ενδιαφερόμενες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση
για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης
τηλεφωνικώς στο Ανοικτό Σχολείο του Δήμου
τους ή στο Κέντρο Παραγωγικότητας (στο τηλέφωνο 22806114) ή
μέσω
της
ιστοσελίδας
http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/op
en-schools.

5.148 κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2018

Ο

αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το 2ο
τρίμηνο του 2018 ανήλθε στις 5.148. Ο αριθμός

αυξήθηκε κατά 2.440 (90,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 2.708. Σε
σχέση με το 1ο τρίμηνο
του 2018 παρατηρήθηκε
αύξηση 1.387 θέσεων
(36,8%).
Το συνολικό ποσοστό
κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2018 ήταν 1,4%
ενώ το προηγούμενο τρίμηνο ήταν 1,2% καιι το
αντίστοιχο τρίμηνο του
2017 ήταν 0,8%. Τα μεβαλύτερα ποσοστά κενών
θέσεων για το 2ο τρίμηνο
του 2018 παρουσιάζονται στους Τομείς των
Τεχνών, Διασκέδασης και
Ψυχαγωγίας (2,7%) και
Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης (2,6%).
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διεθνή καριέρα» κάνουν οι σιεφταλιές – Βρετανικός ενθουσιασμός!

Ε

κτενή αναφορά στις σιεφταλιές έκανε η βρετανική
Guardian, η οποία περιγράφει το
«εθνικό μας προϊόν» μέσα απ’ τα
μάτια ενός Κύπριου αλλά και
μέσω μιας food blogger.

περιβάλλει τη σιεφταλιά, αυτό
δηλαδή που προσδίδει και τη

της blogger, η οποία λέει ότι το
λίπος που περιβάλλει τη σιεφτα-

Το «κυπριακό λουκάνικο», σύμφωνα με την Guardian, σερβίρεται
σε μια μπιραρία, εκεί όπου μαγειρεύει ο Αιμίλιος Σταύρου που
μεταφέρει στους Βρετανούς πελάτες και όχι μόνο, τις γεύσεις της
γιαγιάς του.
Ο Αιμίλιος Σταύρου μιλά στην
Guardian και περιγράφει το πώς
φτιάχνονται οι σιεφταλιές και,
όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, το
μυστικό είναι στο λίπος που

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Τονώστε την
αυτοπεποίθηση σας!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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(Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση)

• Υιοθέτησε την Φυσιολογία και Ψυχολογία
του νικητή. Στο μυαλό σου, θα πρέπει να έχεις
σκέψεις (εικόνες, ήχοι, συναισθήματα, γεύσεις
και μυρωδιές) για την επίτευξη του αποτελέσματος που επιθυμείς, υιοθετώντας παράλληλα μια φυσιολογία του ότι έχεις ήδη επιτύχει.
• Ή θα είσαι δυστυχισμένος ή θα είσαι ευτυχισμένος. Η ενέργεια που θα καταβάλεις για
το ένα ή το άλλο είναι ακριβώς η ίδια.

• Μην κρατάς πράγματα και συναισθήματα για ιδιαίτερες στιγμές και περιστάσεις… κάνε την κάθε
μέρα σου να είναι μια ιδιαίτερη περίσταση!
νοστιμιά!
Εντύπωση προκαλεί η περιγραφή

λιά είναι σαν… βρυξελλιώτικη
δαντέλα!

• Αισθάνεσαι ότι είναι δύσκολο να βρεις κάτι για να
είσαι ευγνώμων; Μπορείς πάντα να ξεκινήσεις από
τα βασικά … «Σε ευχαριστώ για αυτή την ανάσα
που μου δίνει ζωή».
•

Γερμανία: Τραμ χωρίς οδηγό σταματάει όταν «δει» άνθρωπο

Μ

ετά το πρώτο στον κόσμο
αυτόνομο τρένο που έπιασε
δουλειά στη Γερμανία προ ημερών, άρχισε τα δοκιμαστικά δρομολόγιά του σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας στη γερμανική
πόλη του Πότσνταμ και το πρώτο
στον κόσμο αυτόνομο τραμ που
κινείται χωρίς οδηγό.

πάει καλά.

πέρασε.

Οι πρώτες δοκιμές ξεκίνησαν την
περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφορών

Αν και οι έως τώρα δοκιμές έχουν
κυλήσει ομαλά, η ViP και η
Siemens συνεχίζουν να συνεργά-

Πάντως, για καλό και για κακό,
προς το παρόν ένας άνθρωπος
βρίσκεται στη θέση του οδηγού
έτοιμος να επέμβει, αν κάτι δεν

αύρη «τρύπα» ενός δισ.
δολαρίων στον κύκλο εργασιών της Folli Follie Group στην
Ασία και 290 εκατ. δολαρίων στα
ταμειακά διαθέσιμα αποτυπώνονται στην έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal.
Η έκθεση της συμβουλευτικής
εταιρείας Alvarez & Marsal η
οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε για τις εταιρείες του ομίλου
FFG, στην Ασία παραδόθηκε το
απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα
της FFG από τις θυγατρικές της
στην Ασία ήταν μόλις 116,8 εκατ.
δολάρια αντί για 1,112 δισ. δολαρίων, που ανέφεραν οι οικονομικές καταστάσεις για το 2017, που
ανακλήθηκαν τον περασμένο Ιού-

• Η μαγεία ήταν πάντα μέσα σου.. μην ψάχνεις
αλλού!
Κάθε κατάσταση που βιώνουμε στην ζωή μας,
έρχεται να μας διδάξει κάποια πράγματα και δεν
πρόκειται να φύγει μέχρι να τα μάθουμε.

Ο λόγος που η 99χρονη
δασκάλα της γιόγκα δεν
πήγε ποτέ σε γιατρό

«InnoTrans 2018» στο γειτονικό
Βερολίνο. Η εταιρεία ViP, στην
οποία ανήκει το τραμ, πραγματοποίησε πειράματα, για να διαπιστωθεί η ικανότητά του να αντιδρά μόνο του σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ άλλων,
ένας υπάλληλος της Siemens
εμφανίσθηκε ξαφνικά με ένα
καροτσάκι μωρού πάνω στη διαδρομή του τραμ και αυτό αμέσως
φρέναρε αυτόματα και τέθηκε
ξανά σε κίνηση μόλις ο κίνδυνος

ζονται με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης για να
βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα του τραμ, με στόχο αυτό να
τεθεί κανονικά σε κυκλοφορία στο
Πότσνταμ.
Η ιστορική πόλη των 172.000
κατοίκων διαθέτει ένα εκτεταμένο
δίκτυο τραμ, όπως κάθε πρώην
πόλη της ανατολικής Γερμανίας
που έδινε έμφαση στα δημόσια
μέσα μαζικής μετακίνησης.

Folli Follie: «Τρύπα» 1 δισ. δολάρια στον τζίρο της

Μ

• Είναι εντάξει να μην έχεις όλες τις απαντήσεις
που ζητάς.. συνέχισε το ταξίδι σου, εμπιστεύσου
την εξέλιξη και οι απαντήσεις θα έρθουν.
•

Το τραμ Combino, το οποίο διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και έχει
κατασκευασθεί από τη γερμανική
εταιρεία Siemens, κινείται αρχικά
σε μια απόσταση μήκους έξι
χιλιομέτρων.
Το τραμ διαθέτει «έξυπνη» τεχνολογία παρόμοια με τα αυτόνομα
οχήματα, όπως συστήματα lidar,
ραντάρ, αισθητήρες και κάμερες
που του επιτρέπουν να «βλέπει»
το περιβάλλον και να προσαρμόζεται ανάλογα. Χάρη στους ειδικούς αλγόριθμούς του μπορεί να
αντιδράσει σε εμπόδια και κινδύνους που παρουσιάζονται στην
πορεία του (π.χ. πεζοί).

Πάντα να εμπιστεύεσαι την δύναμη της αντίληψης και της διαίσθησης σου. Όταν καθοδηγείσαι
από αυτά, θα κατευθυνθείς προς το μέγιστο καλό
σου.

λιο, ενώ από τα 296 εκατ. δολάρια τραπεζικών διαθεσίμων που
παρουσιάζουν μόλις 6,4 εκατ.
δολάρια ήταν στα ταμεία της
εταιρείας.
Σημαντικές αποκλίσεις υπάρχουν
και στα κέρδη, τα οποία εμφανίζονται στα 315,4 εκατ. δολάρια
ενώ η Alvarez & Marsal τα αποτί-

μησε σε 44,7 εκατ. δολάρια αλλά
και οι απαιτήσεις της εταιρείας
που εμφανίζονταν στα 718,9
εκατ. δολάρια από 99,1 εκατ.
δολάρια που αναφέρει η έκθεση,
ενώ τα καθαρά αποτελέσματα
είναι ζημιές 44,7 εκατ. δολαρίων
από κέρδη 316,44 εκατ. δολαρίων
που ισχυριζόταν η Folli Follie.

Η

99χρονη Nanammal δεν αντιμετωπίζει κανένα
πρόβλημα υγείας και δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό.
Όπως λέει η ίδια: «Ξυπνάω στις 5 το πρωί, πλένομαι, βουρτσίζω τα δόντια μου, πίνω ένα ποτήρι
ζεστό νερό με κύμινο και μετά μπορώ να κάνω τα
πάντα. Από το να δουλέψω στα χωράφια μέχρι να
κάνω τις δουλειές του σπιτιού, να μαγειρέψω, να
πλύνω τα πιάτα. Τα πάντα. Πέρα από το τι τρώω
ή τι πίνω, η πηγή της ενέργειάς μου κρύβεται στην
αναπνοή μου. Η δύναμη της αναπνοής στη γιόγκα
είναι κάτι που μπορείς να το καταλάβεις, μόνο αν
πάρεις μέρος σε μια πρακτική». Η 99χρονη
Nanammal είναι εξαιρετικά ευλύγιστη και μπορεί
να ολοκληρώσει
δύσκολες ασκήσεις.Eπίσης,
διδάσκει επί 50
χρόνια
και
όπως λέει δεν
έχει αρρωστήσει
ποτέ και δεν έχει
νοσηλευτεί σε
νοσοκομείο.

Σοβαρά … αστειάκια

20 χρόνια
Η κυρία στον φούρναρη:
- "Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί
που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο."
- "Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί
εδώ και 20 χρόνια!"
Και η κυρία:
- "Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα!"
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

7 λόγοι για να αρχίζετε την ημέρα σας με νερό και λεμόνι

Μ

ια απλή συνήθεια μπορεί να
αποφέρει πολύ σημαντικά
αποτελέσματα. Σύμφωνα με την
Cleveland Clinic, ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία στον κόσμο,
ακόμα και οι πιο μικρές αλλαγές
στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορούν να έχουν μεγάλη, θετική επίδραση στην υγεία μας.

αντικατάσταση του καθημερινού
σας χυμού πορτοκαλιού, ή του
καφέ latte με λίγο λεμόνι στο νερό
σας. Όχι μόνο μία φορά όμως,
αλλά περίπου 20 φορές τον μήνα,
και πολλαπλασιάστε αυτό επί 10
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SUDOKU

ζόμαστε για να προστατευθούμε
από καταστροφή κυττάρων, αλλά
και για επούλωση από κάποιον
τραυματισμό.
6. Ενισχύει το κάλλιό μας: Χωρίς

Και σε αυτό το πνεύμα, μερικοί από
τους κορυφαίους ιατρούς της,
συνέταξαν αυτόν τον μικρό, μα και
τόσο σημαντικό «Επτάλογο Υγείας», με βάση μόνο το νερό με λίγο
λεμόνι, κάθε μέρα.
1. Βοηθά την χώνεψη: Τα οξέα
βοηθούν στην διάσπαση των τροφών που καταναλώνει ο άνθρωπος. Για αυτό και υπάρχουν σε
τόσο μεγάλες ποσότητες μέσα στο
στομάχι μας. Τα οξέα που περιέχονται στο λεμόνι, μπορεί να είναι
ιδιαίτερα ωφέλημα στο να
συμπληρώνουν τα οξέα του στομάχου, τα οποία όσο μεγαλώνουμε
τόσο λιγοστεύουν.
2. Μας βοηθά να μένουμε ενυδατωμένοι: Οι περισσότεροι από
εμάς δεν πίνουμε αρκετό νερό. Η
συνήθεια του να πίνουμε καθημερινά νερό με λίγο λεμόνι, είναι ένας
εύκολος τρόπος για ξεκινά η μέρα
μας με το δεξί. Πώς μπορείς να
γνωρίζεις αν πίνεις αρκετό νερό;
Όταν τα ούρα σου είναι σχεδόν
διαυγή.
3. Βοηθά στην απώλεια βάρους:
Είμαστε όντα της συνήθειας. Αναλογιστείτε την επίδραση από την

χρόνια. Η περιφέρειά σας θα σας
ευγνωμονεί.
4. Αποτρέπει την οξείδωση: Τα
λεμόνια περιέχουν φυτοθρεπτικές
ή άλλες ουσίες που προστατεύουν
τον οργανισμό σας από ασθένειες.
Αυτοί οι φυτοθρεπτικοί παράγοντες έχουν πανίσχυρες αντιοξειδωτικές ιδιότητες που μας προστατεύουν από οξείδωση ή, ουσιαστικά, από τα να σκουριάζουμε
από τα έσω προς τα έξω.
5. Παρέχει μια υγιή δόση βιταμίνης C: Σφίξτε μισό λεμόνι μέσα σε
ένα ποτήρι με νερό. Θα προσθέσετε
μόλις 6 θερμίδες, αλλά θα εισπράξετε πέραν του ενός-έκτου της
καθημερινής δόσης βιταμίνης C,
που είναι η ποσότητα που χρεια-

αυτό το χημικό στοιχείο, ο οργανισμός μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Είναι απαραίτητο για
την επικοινωνία νεύρων-μυών, και
την μεταφορά θρεπτικών ουσιών
και αποβλήτων. Το κάλλιο μπορεί,
ακόμα, να εξισορροπήσει κάποιες
από τις επιπτώσεις του άλατος
στην αρτηριακή πίεση.
7. Βοηθά στην αποφυγή ανάπτυξης πέτρας στους νεφρούς.: Το
νερό με λεμόνι βοηθά στην αποτροπή αυτών των επώδυνων
πετρών σε εκείνους που έχουν ανεπάρκεια ουρικού οξέος. Πιο σημαντικά, η αυξημένη κατανάλωση
υγρών μας βοηθά να μην αφυδατωθούμε – που είναι μία από τις
συνηθισμένες αιτίες που προκαλούν πέτρες στα νεφρά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός πριν βγάλεις συμπεράσματα για
κάποια άτομα ή καταστάσεις. Να
θυμάσαι πως είναι εύκολο να παρασυρθείς σε λανθασμένες κρίσεις και να
έχεις αντίθετα αποτελέσματα.
Ταύρος: Η δυναμικότητα και η καλή σου
διάθεση θα κυριαρχήσουν, με αποτέλεσμα να νιώσεις ότι θέλεις να αλλάξεις
πάρα πολλά πράγματα σε αρκετούς
τομείς της ζωής σου. Πρώτα απ’ όλα,
θα νιώσεις την ανάγκη να διώξεις
μακριά καταστάσεις που σε κουράζουν
ή νιώθεις πως σε καταπιέζουν. Αν χρησιμοποιήσεις ευελιξία και διπλωματικότητα με τους γύρω σου, τότε σίγουρα
θα πετύχεις όσα επιθυμείς.
Δίδυμοι: Κάποιες καθυστερήσεις και
ανατροπές που θα συμβούν στη ζωή
σου και θα σε αγχώσουν, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις πράγματα που δε θέλεις. Κράτησε λίγο αποστάσεις από τα γεγονότα και μείνε
μόνος σου ώστε να μελετήσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Αν αυτό δεν είναι
εφικτό, προτίμησε την σιωπή, στο
σημείο βέβαια που δεν σε προσβάλει.
Καρκίνος: Το άγχος σου δε σε αφήνει να
σκεφτείς λογικά. Αυτή η κατάσταση
φέρνει καθυστερήσεις αλλά και εκνευρισμούς, που θα σε βγάλουν από το
πρόγραμμά σου και θα σε κάνουν να
χάσεις τον έλεγχο. Βάλε μπροστά την
ψυχραιμία σου και να είσαι έτοιμος για
όλα.
Λέων: Θα χρειαστεί να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για κάποια θέματα που

σε προβληματίζουν το τελευταίο διάστημα. Φρόντισε οι κινήσεις σου να
είναι μετρημένες, να μη νευριάζεις με
θέματα που δεν έχουν και σπουδαία
σημασία και να βλέπεις τα πράγματα
με περισσότερο ρεαλισμό. Έτσι, θα
καταστρώσεις πιο ορθολογικά τα σχέδιά σου, για να απαλλαγείς από αυτά
που σε προβληματίζουν.
Παρθένος: Καλύτερα να αφήσεις λίγο
στην άκρη την ευαισθησία σου και να
μη δίνεις τόση πολύ σημασία σε σχόλια
που γίνονται πίσω από την πλάτη σου.
Εξάλλου, υπάρχουν και άνθρωποι που
σε εκτιμούν και σε θαυμάζουν. Επικεντρώσου στα θετικά και πάρε τις καταστάσεις στα χέρια σου.
Ζυγός: Η μέρα ευνοεί τη δημιουργικότητά σου και σε ωθεί να ασχοληθείς με
πολλά πράγματα που σου αρέσουν.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσεις να νιώσεις καλά, θα γεμίσεις τις μπαταρίες
σου και θα ανανεωθείς.
Σκορπιός: Ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσεις κάποιες σκέψεις ή κάποια σχέδια που κάνεις. Κάποιες συγκυρίες
αλλάζουν τα δεδομένα σου και πρέπει
να προσαρμοστείς, για να έχεις όσο το
δυνατόν πιο άμεσα αποτελέσματα. Τα
σχέδιά σου μπορούν να υλοποιηθούν
άμεσα αν είσαι λίγο πιο ανοιχτός και
διπλωμάτης.
Τοξότης: Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η
μέρα για εσένα και θα ανακαλύψεις ότι
ανοίγονται μπροστά σου σημαντικές
προοπτικές ανόδου, αρκεί να δείξεις
την απαραίτητη σύνεση και να κάνεις

σοφές κινήσεις. Οι συντονισμένες προσπάθειες, η πειθαρχία και η αφοσίωση
είναι τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν
να πας μπροστά τα σχέδιά σου και να
πετύχεις όσα θέλεις.
Αιγόκερως: Κάποια απρόσμενα γεγονότα θα διαταράξουν λίγο την ψυχολογία σου και θα σου προκαλέσουν έντονο εκνευρισμό για διάφορα θέματα.
Πρόσεξε τις κινήσεις σου και μην
πάρεις βιαστικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν το μέλλον. Ευτυχώς,
έχεις βάλει γερές βάσεις από το παρελθόν κι έτσι, με λίγη προσοχή, θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες αυτής της μέρας
χωρίς να έχεις μόνιμα προβλήματα που
θα σε απασχολούν και στο μέλλον.
Υδροχόος: Η ενέργεια και η αυτοπεποίθηση που αισθάνεσαι, θα σε κάνουν να
ασχοληθείς με πάρα πολλά πράγματα
και να κάνεις σχέδια που θα μπορέσεις
να ολοκληρώσεις εύκολα και άνετα.
Γενικά θα έχεις την αίσθηση ότι η απίστευτη δυναμικότητα που διαθέτεις σε
κάνει αυτάρκη και δεν έχεις ανάγκη
κανέναν. Κινήσου με σύνεση και θα δεις
ότι τα θετικά αποτελέσματα δε θα
αργήσουν να έρθουν.
Ιχθείς: H μέρα σου φέρνει λύσεις σε
διάφορα προβλήματα. Ειδικά, θέματα
που αφορούν την οικογένειά σου αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά και σου
φεύγει ένα μεγάλο άγχος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είσαι ξεκούραστος
και ήρεμος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικά κάθε
κατάσταση που θα σου παρουσιαστεί.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Νουγκατίνα
Υλικά: 2 ½ φλ. αμύγδαλα, χωρίς αλάτι, 1 κουταλιά αλεύρι
10 ασπράδια από μεγάλα αβγά, 1 φλ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
Για την κρέμα πατισερί
1 ½ φλ. γάλα, 1 φλ. κρέμα γάλακτος, 5 κουταλιές ζάχαρη
5 κροκάδια από μεγάλα αβγά, 3 κουταλιές κορν φλάουερ
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας, 50 γρ. βούτυρο ανάλατο
Για την επικάλυψη
1 ¼ φλ. κρέμα γάλακτος, 1/3 φλ. ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνετε 2 στρογγυλά ταψιά, διαμέτρου 23 εκ., και καλύπτετε τη
βάση τους με αντικολλητική λαδόκολλα. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε τη λαδόκολλα. Αλέθετε μαζί τα αμύγδαλα και το αλεύρι. Βάζετε τα ασπράδια στον κάδο του μίξερ και χτυπάτε μέχρι
να αφρατέψουν. Προσθέτετε σταδιακά τη ζάχαρη και συνεχίζετε το χτύπημα μέχρι τα ασπράδια να γίνουν σφικτή μαρέγκα.
Βάζετε τα αμύγδαλα στα ασπράδια σε δύο δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα, προσέχοντας να μην «ξεφουσκώσετε» πολύ τη μαρέγκα. Προσθέτετε τη βανίλια και ανακατεύετε ελαφρά. Μοιράζετε το μίγμα στα δυο ταψιά. Ψήνετε στον
προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά. Τα κέικ δεν θα ψηλώσουν
ιδιαίτερα, αλλά θα έχουν χρυσαφένιο χρώμα. Βγάζετε τα κέικ σε
σχάρα να κρυώσουν εντελώς.
Φτιάχνετε την κρέμα πατισερί: Ρίχνετε το γάλα, την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και τη βανίλια σε μια κατσαρόλα να βράσουν,
ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Βάζετε στον κάδο του μίξερ
τα κροκάδια με το κορν φλάουερ. Χτυπάτε σε δυνατή ταχύτητα
να αναμιχθούν. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει το μίγμα με το γάλα,
το κατεβάζετε από τη φωτιά και το προσθέτετε σιγά-σιγα στα
αβγά, χτυπώντας διαρκώς με το μίξερ σας, σε μέτρια ταχύτητα. Βάζετε τη βανίλια και μεταφέρετε το μίγμα σε καθαρή
κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύετε διαρκώς μέχρι το
μίγμα να πήξει και να αρχίσει να βγάζει φουσκάλες. Σε αυτό το
στάδιο ανακατεύετε γρήγορα με ένα σύρμα για 1 λεπτό και
κατεβάζετε την κρέμα από τη φωτιά. Προσθέτετε το βούτυρο
και ανακατεύετε μέχρι να λιώσει και να αναμιχθεί. Βάζετε την
κρέμα σε ένα μπολ να κρυώσει. Καλύπτετε την επιφάνεια της
κρέμας με πλαστική μεμβράνη για να μη δημιουργηθεί πέτσα
ενώ κρυώνει. Βάζετε το μπολ στο ψυγείο μέχρι να το χρειαστείτε. Συναρμολογήστε τη νουγκατίνα: Με ένα μεγάλο μαχαίρι μοιράζετε τα δυο κέικ οριζοντίως (τα κέικ θα είναι λεπτά). Βγάζετε την κρέμα από το ψυγείο και αφαιρείτε την πλαστική μεμβράνη. Χτυπάτε λίγο την κρέμα με ένα σύρμα να αφρατέψει.
Βάζετε ένα κομμάτι από το αμυγδαλένιο κέικ σε μια πιατέλα.
Απλώνετε με μια σπάτουλα το 1/3 της κρέμας πατισερί. Επαναλάβετε άλλες δυο φορές. Τελειώνετε με το τέταρτο κομμάτι
του κέικ. Χτυπάτε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι
να πήξει. Καλύπτετε το κέικ από
πάνω και στα
πλάγια.Βάζετε τη
νουγκατίνα στο
ψυγείο να παγώσει, τουλάχιστον
12 ώρες πριν τη
σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 416 - 11/10/1957

ο
Τμήμα
Εργαζόμενης
Νεολαίας ΣΕΚ διοργανώνει
ολοήμερη
εκδρομή για τους
μικρούς του φίλους
το
Σάββατο
3
Νοεμβρίου 2018 στο
PAFOS ZOO.
Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν παιδιά μελών
της ΣΕΚ, ηλικίας από
6 μέχρι 14 ετών.
Η αναχώρηση θα
γίνεται από τα γραφεία της ΣΕΚ στη κάθε
επαρχία (η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί μια βδομάδα
πριν την εκδρομή).
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα
10 ευρώ (για αδέρφια
κάθε επιπλέον παιδί
5 ευρώ). Περιλαμβάνει
μεταφορά, εισιτήριο
εισόδου και γεύμα
Προθεσμία υποβολής
εντύπου συμμετοχής
μέχρι τη Τετάρτη 24
Οκτωβρίου 2018.
Έντυπο συμμετοχής
στο www.sek.org.cy,
στο facebook: SEK
Youth Department και
στο Twitter: Sek_Youth
Πληροφορίες :

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ελλειματική η ασφάλεια των παιδότοπων
δημόσιων και ιδιωτικών

Ξ

εκίνησε προχθές Δευτέρα
στην
Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής η
συζήτηση της πρότασης νόμου του
που αφορά στον καθορισμό των προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών,
για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο των παιδότοπων και παιδικών χαρών.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία
κατατέθηκε από τον βουλευτή του
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου,
είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει

• Η Επιτροπή Εσωτερικών της
Βουλής προωθεί νέα νομοθεσία
όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία, τη
συντήρηση και των έλεγχο των παιδότοπων και των παιδικών χαρών.
Η Επιτροπή Εσωτερικών θα επανέλθει
σε ένα μήνα με την τοποθέτηση των
αρμόδιων υπηρεσιών επί του θέματος,
ενώ υπολογίζεται να οδηγηθεί στην
Ολομέλεια για ψήφιση, πριν από τα
Χριστούγεννα.
Τονίσθηκε ότι εκατοντάδες παιδικές
χαρές και παιδότοποι δημόσιοι και
ιδιωτικοί, λειτουργούν με αποσπασματικά πρότυπα και αποσπασματικό
έλεγχο.

Ακόμα και για τους δημόσιους χώρους,
που λειτουργούν στα νηπιαγωγεία και
στα πάρκα, υπάρχουν κενά και ελλείψεις, πόσο μάλλον στους ιδιωτικούς
χώρους
Η νέα νομοθεσία θα υποχρεώσει, θα
σπρώξει και το δημόσιο και τους ιδιώτες στη διασφάλιση ότι οι χώροι στους
οποίους παίζουν ξέγνοιαστα τα παιδιά
θα είναι ασφαλείς».
Η πρόταση νόμου του κ. Θεοπέμπτου
έρχεται να καλύψει ένα κενό, για να
δοθεί χρόνος σε όλες τις υπηρεσίες,
ώστε να προτάξουν τις θέσεις τους.
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων
– Συνεργασία Πολιτών, κ. Θεοπέμπτου,
είπε πως το θέμα αυτό «έπρεπε να το
χειριστούμε εδώ και καιρό», σημειώνοντας πως «η πρόταση νόμου αναφέρεται όχι μόνο στα πρότυπα που πρέπει
να πληροί ο κάθε είδους εξοπλισμός,
που μπαίνει σε παιδότοπο, αλλά και η
διάταξη του κάθε εξοπλισμού μέσα
στον ίδιο τον παιδότοπο, ούτως ώστε
μπορεί να έχει ασφαλισμένα παιχνίδια
αλλά πρέπει να τοποθετούνται με
σωστό τρόπο, ούτως ώστε να μη δημιουργούνται άλλα προβλήματα, τις ετήσιες επιθεωρήσεις, τις πιστοποιήσεις
ολόκληρου του παιδότοπου».

Λευκωσία: 99020232
Λεμεσός: 99802533
Λάρνακα: 99797527
Αμ/στος: 99596661
Πάφος:
99675544

• Στο στόχαστρο η
αδήλωτη εργασία

Πρόστιμο €80.000
επέβαλε το ΤΕΕ

Ε

ξώδικο πρόστιμο
ύψους 80 χιλιάδων
ευρώ επέβαλε το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας
(ΤΕΕ) σε ιδιοκτήτη
χώρου
διεξαγωγής
τόμπολας στη Λεμεσό.
Επιθεωρητές του ΤΕΕ
και αστυνομικοί του
ΟΠΕ Λεμεσού σε έρευνα
τους στο υποστατικό,
εντόπισαν συνολικά 23
αδήλωτους εργαζόμενους, Κύπριους και
αλλοδαπούς.
Στον
υπεύθυνο επιδόθηκε
ειδοποίηση για εξώδικη ρύθυμιση €3.500 για
κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Αρθροιστικά το
πρόστιμο ανέρχεται σε
€80.000. Η ΣΕΚ καλεί το
ΤΕΕ να εντείνει τους
ελέγχους για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας που κατήντησε
κοινωνική γάγγραινα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 21/2018 3/10/2018
150.000 ............. 37174
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 37141
100 .................... 45115

1.000 ................. 41994

100 .................... 23144

400 .................... 36946

100 .................... 41908

400 .................... 48626

100 .................... 42385

400 .................... 21711

100 .................... 57030

200 .................... 13206

100 .................... 21469

200 .................... 43183

100 .................... 23651

200 .................... 39358

100 .................... 17601

200 .................... 46961

100 .................... 41617

200 .................... 36869

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
6581, 7978
Από €20 οι λήγοντες
690
Από €10 οι λήγοντες
408, 886
Από €4 οι λήγοντες
08, 28

200 .................... 30073
200 .................... 56024
200 .................... 24930
200 .................... 14051
200 .................... 17354
100 .................... 36431
100 .................... 52485

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Το κύριο γνώρισμα του
πολίτη είναι η συμμετοχή
στην απονομή δικαιοσύνης
και στην άσκηση εξουσίας
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

ERG_15-15_inn_4 10/9/18 11:30 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5η αγωνιστική
Αναλλοίωτο τοπίο στην κορυφή

Π

ροχώρησαν με νίκες οι, ΔΙΓΕΝΗΣ
Ύψωνα και η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά με
τις δύο ομάδες να συγκατοικούν
στην κορυφή. Στη 2η θέση παραμένει
μόνος ο ΔΙΓΕΝΗΣ Μόρφου που κέρδισε εύκολα την ΕΝΑΔ Πόλης. Αξιόλογα
εκτός έδρας διπλά για Αχυρώνα και
Κούρρη. Στον πάτο χωρίς βαθμό
παραμένει η ΠΕΓΕΙΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Π

αρά τα προβλήματα τραυματισμών
και την κούραση λόγω Ευρώπης, ο
ΑΠΟΛΛΩΝ με πρωταγωνιστή - εκτελεστή
τον χρυσοκέφαλο Περέϊρα, απόδρασε με
το διπλό από το ΓΣΠ αφήνοντας στα
κρύα του λουτρού την ΟΜΟΝΟΙΑ. Το
«Τριφύλλι» που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 63’
με χαμένο πέναλτυ του Νταρμπισαϊρ,
γνώρισε την 2η στη σειρά ήττα σε ντέρμπι.

Ε

4η αγωνιστική
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Η ΔΟΞΑ

ξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα
χωρίς βαθμολογική απώλεια η
ΔΟΞΑ Παλιομετόχου. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Γερολάκκου συνεχίζοντας την ανοδική
του πορεία, απόδρασε με τρίποντο
από τον Λυθροδόντα κι ανήλθε στην
2η θέση, απειλώντας την πρωτοπόρο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Ο ΑΠΟΛΛΩΝ μάδησε το «Τριφύλλι» σημειώνοντας το 4Χ3
• Η ΑΕΛ 5 στα 5 φιγουράρει στην κορυφή με ένα αγώνα
περισσότερο
• Με κρυφό άσσο τον Αλ Τάμαρι ο ΑΠΟΕΛ άλωσε το «Α.
Παπαδόπουλος»
• Η ΑΕΚ εξουδετερώνοντας κούραση και ατυχία ψαλίδισε τα
φτερά του ΕΡΜΗ
• Νικηφόρα πορεία για ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΔΟΞΑ, απογοήτευση σε
ΑΛΚΗ, ΠΑΦΟ, ΕΝΩΣΗ

Όαση της επιθετικής
γραμμής του ΑΠΟΕΛ, ο
Ιορδανός Μούσα Αλ
Τάμαρι, οδήγησε την
ομάδα σε σπουδαία
εκτός έδρας νίκη σε μια
κρίσιμη καμπή για τους
περσινούς πρωταθλητές που περνούν δύκολες ώρες, με κάποια
ακριβοπληρωμένα
αστέρια να παραμένουν
σκιά του εαυτού τους

Η ΑΕΛ καταιγιστική συνέτριψε με συνοπτικές διαδικασίες την ΑΛΚΗ, πιστοποιώντας για 5ο συνεχόμενο παιχνίδι τη
φετινή της αξία. Παραμένει προσκολλημένη στην κορυφή έχοντας ως μοναδική
απειλή τον συμπολίτη της ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως ο τίτλος
θα είναι Λεμεσιανή υπόθεση.
Ούτε η κούραση στον Ευρωπαϊκό αγώνα
με τη Λεβερκούζεν δεν πτόησε την ΑΕΚ η
οποία με ανεξάντλητες δυνάμεις και
πολλά ψυχικά αποθέματα λύγισε τον
σκληροτράχηλο ΕΡΜΗ στο γήπεδο
«Αμμόχωστος». Σπουδαίο το διπλό για
τους Λαρνακείς που βλέπουν το αύριο
αισιόδοξα.
Με άστρο λαμπρό τον Ιορδανό Αλ
Τάμαρι, ο ΑΠΟΕΛ επανήλθε πανηγυρικά
στις νίκες, ξεπλένοντας την ντροπή της
συντριβής από τη ΔΟΞΑ. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
στη μετά Λέβι εποχή, δεν φαίνεται να
ξεπερνά εύκολα την κρίση. Σε πέντε αγώνες έχασε 10 βαθμούς που τη φέρουν σε
δυσμενή βαθμολογική θέση.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει παρά τις επί μέρους αδυναμίες της, πιστοποιώντας ότι φέτος έχει
ξεφύγει από τη φθορά και την μετριότητα των περασμένων ετών. Βαθύτατος
προβληματισμός στην ΠΑΦΟ που βλέπει
το αύριο χωρίς προοπτική. Ολοένα και
ανεβαίνει η ΔΟΞΑ με σημαντική συγκομιδή βαθμών. Τουναντίον, εντείνεται η
ανησυχία στο ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ που έμεινε
καθηλωμένο στους
ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
τρεις βαθμούς.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Το
Σαββατοκυρίακο
13-14 Οκτωβρίου
δεν θα διεξαχθούν
αγώνες λόγω των
αναμετρήσεων
της ΕΘΝΙΚΗΣ
Κύπρου με
Βουλγαρία
και Σλοβενία

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

Νέοι ένοικοι στο ρετιρέ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θ

ΟΪ Λακατάμιας και ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου πέτυχαν σπουδαία τρίποντα εκτοπίζοντας από το ρετιρέ την ΑΧΝΑ και την ΠΑΑΕΚ. Το
ΘΟΪ παίζοντας συγκροτημένα και μυαλωμένα, λύγισε στο «Κερύνεια Επιστροφή» την σκληροτράχηλη ΠΑΑΕΚ ενώ η ομάδα της Αραδίππου
πήρε στην έδρα της χρυσοφόρο τρίποντο από την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Δερύνειας. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας που παραχώρησε λευκή ισοπαλία στο
«Δασάκι» στον ΑΡΗ, έπεσε από τα ψηλά στην 2η θέση, ένα βαθμό πίσω
από τους πρωτοπόρους. Την ανορθωτική του πορεία συνεχίζει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο οποίος μετά το κακό ξεκίνημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές βρήκε τον καλό εαυτό του μοιράζοντας χαμόγελα στους
«Τακτακαλίτες». Καλά τα νέα και για την Καρμιώτισσα που πέρασε
νικηφόρα από την Αγία Νάπα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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• Ύστερα από τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση του προσωπικού

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Συνομολογήθηκε συλλογική σύμβαση
σε δύο εταιρείες οικοδομών – κατασκευών

Με τον νεοεκλεγέντα Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη

Προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας
και της χρηστής διοίκησης

Τ

ο κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου πρέπει να
καταστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε διεθνές
επίπεδο προσβλέποντας στη συνέχιση των μεγάλων
έργων και την ανάπτυξη μέσα από την αύξηση του
ανθρωπίνου δυναμικού του ιδρύματος. Πρώτες
δημόσιες πινελιές του νεοεκλεγεντα πρύτανη Τάσου
Χριστοφίδη που αναλαμβάνει καθήκοντα στις 16
Δεκεμβρίου.
Το όραμα του νέου πρύτανη. Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου έχει να παρουσιάσει μια πολύ καλή πορεία
κατά τα τελευταία 27 χρόνια. Έχει αναπτυχθεί και έχει
καθιερωθεί στη συνείδηση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας ως ίδρυμα πολύ
ψηλού επιπέδου. Θέλουμε το πανεπιστήμιο να πάει
ακόμη πιο μπροστά. Για να το πετύχουμε αυτό θα
πρέπει να προχωρήσουμε με στοχευμένη και προγραμματισμένη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάμωση των τμημάτων και σχολών που παρουσιάζουν έντονη υποστελέχωση λόγω
της οικονομικής κρίσης ή που βρίσκονται ακόμη σε
φάση ανάπτυξης. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στη διοικητική υπηρεσία του πανεπιστημίου,
χωρίς την οποία το έργο του πανεπιστημίου δεν θα
μπορούσε να επιτελεσθεί.
Προσήλωση σε αρχές. Τονίζω την απόλυτη αφοσίωσή μου στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας
και της χρηστής διοίκησης. Οι αρχές αυτές είναι πολύ
σημαντικές για κάθε οργανισμό, αλλά εξαιρετικά
σημαντικές για ένα πανεπιστήμιο. Η αναφορά μου στη
διαφάνεια σχετίζεται και με τις διαδικασίες, αλλά και
με την έγκαιρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και του
Συμβουλίου.
Η Ιατρική Σχολή. Υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης της
Ιατρικής Σχολής το οποίο προνοεί βεβαίως και την
ενίσχυσή της σε ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού. Το κύριο ανοικτό μέτωπο αυτή
τη στιγμή είναι η ρύθμιση του θέματος της ίδρυσης και
λειτουργίας πανεπιστημιακών κλινικών.
Επίπεδα εισερχόμενων φοιτητών. Έχω παρατηρήσει
κάποια κάμψη του επιπέδου των εισερχομένων φοιτητών τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους το θέμα αυτό και να δούμε πώς από ένα
γνωσιοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης πηγαίνουμε σε
ένα σύστημα ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας
κριτικής σκέψης.
Το κόστος στέγης και διαβίωσης. Το κράτος πρέπει
να ενισχύσει περαιτέρω το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
αφού τώρα η κρατική χορηγία είναι κατά πολύ χαμηλότερη της χορηγίας πριν την οικονομική κρίση.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυξημένες ανάγκες στο
πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να κάνουμε την Κύπρο ελκυστική στους ξένους φοιτητές. Για να το πετύχουμε
αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε καλά προγράμματα
σπουδών σε διεθνή γλώσσα, κάτι που η τελευταία
νομοθετική ρύθμιση το επιτρέπει. Όμως, θα πρέπει τα
τμήματα να έχουν την ουσιαστική δυνατότητα να το
κάνουν, αφού αυτό απαιτεί επιπρόσθετο ανθρώπινο
δυναμικό. Τέλος, για να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές θα πρέπει να επιλύσουμε και το πρόβλημα στέγης
που αντιμετωπίζουν και πολλοί φοιτητές μας. Είναι
γνωστό ότι το κόστος στέγης και διαβίωσης στην
Κύπρο είναι ψηλό.

Υ

πό την πίεση της τριήμερης
απεργίας που πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Οκτωβρίου 2018
αλλά και της συντεχνιακής προειδοποίησης για κλιμάκωση των
μέτρων, οι κατασκευαστικές εται-

• Υπογράφτηκε για πρώτη φορά συμφωνία που ρυθμίζει
τους όρους εργασίας του προσωπικού στις εταιρείες
Power Mix και Εργοληπτική Α. Γ Κάζανος
ρείες Power Mix και Εργοληπτική
Α.Γ Κάζανος υπέγραψαν συμφωνία με την Ομοσπονδία Οικοδόμων
ΣΕΚ και τη Συντεχνία Οικοδόμων
ΠΕΟ που ρυθμίζει τους όρους
εργασίας του προσωπικού. Με την
υπογραφή της συμφωνίας και τη
λήξη της απεργίας επανήλθε η
εργασιακή ομαλότητα στις δύο
εταιρείες.

εξής:
• Τα δύο μέρη, εταιρεία και εργαζόμενοι, από την υπογραφή της
συμφωνίας θα εφαρμόζουν την
Συλλογική Σύμβαση του κλάδου
ετοιμοπαράδοτου μπετόν με όποιες διαφοροποιήσεις υπάρξουν
στον μέλλον.
• Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι

εργαζόμενοι από μηνιαία βάση θα
πληρώνονται σε εβδομαδιαία
βάση.
• Η Εταιρεία για σκοπούς φιλοδωρήματος θα συνεισφέρει ποσοστό
11% επί του συνολικού μισθού και
για ποσοστό εορτών και 5% επί του
συνολικού μισθού για εορτές
αργίες.
• Η Εταιρεία θα συνεισφέρει ποσοστό 0,8% επί του συνολικού μισθού
στο Ταμείο Αρωγής των Συντεχνιών.
• Μέχρι της ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης ετοιμοπαράδοτου
μπετόν, η Εταιρεία στις περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι κληθούν να
εργαστούν υπερωριακώς θα πληρώνει πέραν των 38 ωρών εβδομαδιαίως και 164 ωρών μηνιαίως, τη
μίαν ώρα προς 1,2.

Βαριές οι παρακαταθήκες του ευπατρίδη
επιχειρηματία Φώτου Φωτιάδη

Σ

την παρουσία του προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, κηδεύθηκε προχθές
Δευτέρα ο διαπρεπής παράγοντας
της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής της Κύπρου και
«Πατριάρχης του Κυπριακού Επιχειρείν» Φώτος Φωτιάδης. Η
νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε
στην παρουσία αξιωματούχων της
Πολιτειακής, Πολιτικής και Κοινωνικοοικονομικής ζωής, από τον
ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στον
Στρόβολο. Τη ΣΕΚ εκπρόσωπησαν
στην κηδεία, ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Νεόφυτος
Κωνσταντίνου και ο οργανωτικός
αξιωματούχος Φάνος Θεοφάνους.
Ο Φώτος Φωτιάδης συνέδεσε το
όνομα του με την ζυθοποιά
Carlsberg καθ' ότι υπεγραψε την
πρώτη συμφωνία παγκοσμίως για
την παραγωγή της εν λόγω μπύρας
εκτός της Δανίας. Γεννήθηκε στην
Αγκαστίνα στις 25 Οκτωβρίου
1920. Ήταν παιδί πολυμελούς
οικογένειας, είχε άλλα επτά αδέρφια, μεγάλωσε με πολύ αυστηρές
αρχές με προσήλωση στα Ελληνο-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Τα δύο μέρη θα εφαρμόζουν τη
συλλογική σύμβαση του κλάδου
Ετοιμοπαράδοτου Σκυροδέματος.
Στην υπογραφείσα συμφωνία,
μεταξύ άλλων προνοούνται τα

www.sek.org.cy,

εκτίμηση και σεβασμό. Καθοδηγήθηκε από την πίστη και την αγάπη,
όπως έλεγε ο ίδιος. Με τις άπειρες
πολιτιστικές του χειρονομίες κέρδισε δίκαια τον χαρακτηρισμό του
στυλοβάτη του πολιτισμού.

χριστιανικά Ιδεώδη. Διδάχθηκε τα
πρώτα του μαθήματα στο επιχειρείν από τον πατέρα του Ιάκωβο Φ.
Φωτιάδη.
Η σοβαρότητα της σκέψης του, η
ευφυΐα, η σοφία και η ευγένειά του,
τον έκαναν να ξεχωρίζει. Κέρδιζε

Ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος του
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, ενός από τους ηγετικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς της
Κύπρου και της Ελλάδας, με πέραν
των 40 εταιρειών στη χώρα και
στο εξωτερικό. Σπούδασε Συγγραφική και Δημοσιογραφία, Λογιστικά, Οικονομικά και Νομικά. Στα 69
του χρόνια, απέκτησε διδακτορικό
από το Πανεπιστήμιο Beverly Hills,
στα Οικονομικά και στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Οπαδός του «γηράσκω αεί διδασκόμενος», πρόσθεσε
και το «αεί ασκούμενος».

Σε αναγνώριση της ποιότητας και προσωπικότητάς του, της πολύμορφης προσφοράς του στην κοινωνία και τον πολιτισμό, έτυχε πολλών
διακρίσεων. Η Δανία τον τίμησε ως τον άνθρωπο που θεμελίωσε την
παγκοσμιοποίηση της παραγωγής της Carlsberg. Ο Πρόεδρος της Ιταλίας
τον τίμησε με την ύψιστη διάκριση του Ανώτατου Ταξιάρχου, «Grande
Ufficiale della Stella d’ Italia», η Εκκλησία της Εύβοιας τον ανακήρυξε μέγα
ευεργέτη, η Κεφαλονιά επίτιμο πολίτη, η Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία επίτιμο μέλος, η ΑHEPA Αμερικής Πρόεδρο της AHEPA CYPRUS Freedom
Chapter Idalion.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

