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29 Οκτωβρίου 1944: Γεννιέται η ελεύθερη συνδικαλιστική έπαλξη
Στις 29 Οκτωβρίου 1944, οι εκ Λεμεσού
ορμώμενοι Κώστας Δημητρίου και Χριστόδουλος Μιχαηλίδης, αρνούμενοι την
αποδοχή της κομματικοποίησης και
πολιτικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων, προχώρησαν στην ίδρυση Νέων
Συντεχνιών. Κυρίαρχη προτεραιότητά
τους, ήταν η διατήρηση ανεξάρτητων και
ελεύθερων συνδικάτων με αποκλειστικό

74

υροδοτεί εκρηκτικό κλίμα στην
βιομηχανία

γνώμονα την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εξυπηρέτηση
των συμφερόντων της κοινωνίας και της
πατρίδας. Η διαχρονικότητα των αρχών

αυτών, παραμένει ανεξίτηλη εδώ και 74
χρόνια σε κάθε μορφή και έκφανση
αγώνα, δράσης και διεκδίκησης της ΣΕΚ.
Αποτίοντας φόρο τιμής στους ιδρυτές και
τα στελέχη της ΣΕΚ, που μόχθησαν και
θυσιάσθηκαν για το καλό της πατρίδας,
διαβεβαιώνουμε ότι θά γίνωμεν «πολλώ
κάρρονες» τούτων.

• Το Γενικό Συμβούλιο καθόρισε την πολιτική ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων

ΟΧΙ ξενοδοχοϋπαλλήλων
προς τη Βουλή

Πξενοδοχειακή

1944 – 2018: 74 χρόνια
στην υπηρεσία των εργαζομένων,
της κοινωνίας και της πατρίδας

το

προωθούμενο νομοσχέδιο για ίδρυση

Διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων
και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων

και λειτουργία των ξενοδοχείων το
οποίο αν ψηφισθεί, θα επιδεινώσει
περαιτέρω την απορρύθμιση στην
αγορά εργασίας.

Σελ. 2, 3

Φάρος της πορείας μας
τo Ελληνικό OΧΙ
θρυλικό έπος της 28ης ΟκτωΤοβρίου
1940 εμπνέει και καθοδηγεί
τα βήματα μας, καλώντας όλους σε
ενότητα, ομοψυχία και συστράτευση για διεκδίκηση των δικαίων της
μαρτυρικής Κύπρου και του Ελληνισμού ευρύτερα.

Σελ. 16

Σ

την παρούσα χρονική συγκυρία, η
πολιτική αιτημάτων της ΣΕΚ επικεντρώνεται στη διεκδίκηση μισθολογιικών αυξήσεων και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων που έχουν πληγεί
βαρύτατα κατά την περίοδο της κρίσης και της βαθιάς οικονομκής ύφεσης.
Παράληλα, μεγιστοποιείται η προσπάθεια για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας και εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας στα τεθέντα χρονοδια-

• Κορυφαίες προτεραιότητες,
η πάταξη της αδήλωτης εργασίας
και η εφαρμογή του ΓεΣΥ
γράμματα.
Μέσα σ’ αυτό το περίγραμμα, το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στην χθεσινή του
συνεδρία, προσδιόρισε τις κορυφαίες
προτεραιότητες των συνδικαλιστικών
διεκδικήσεων. Λαμβάνοντας υπόψιν τη
συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της

οικονομίας και τις ευοίωνες προοπτικές της, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που
λήγουν το 2018, υποβληθούν αιτήματα
για αύξηση των μισθών και βελτίωση
των συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Ευημερίας, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιχειρηματικής μονάδας και του κάθε
οικονομικού κλάδου ξεχωριστά.

Προέχει η εργοδότηση ντόπιου προσωπικού στην αγορά εργασίας

Σ

ε εκκρεμότητα εξακολουθεί να παραμένει το ζήτημα της επανεξέτασης της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες χώρες, η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετό καιρό μετά από οδηγίες
της υπουργού Εργασίας και αφού προηγήθηκε συζήτηση του θέματος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

εργοδοτήσουν ντόπιο προσωπικό.

γίνουν τα εξής:

Ευκαιρίας δοθείσης, η ΣΕΚ επαναλαμβάνει προς κάθε
κατεύθυνση πως η Κυπριακή Τουριστική βιομηχανία
πρέπει να στελεχωθεί με ντόπιο, καλά καταρτισμένο

(α) να καταρτισθεί ντόπιο προσωπικό που θα στελεχώσει την Κυπριακή βιομηχανία σ’ όλα τα επίπεδα

• Καθυστερεί η επανεξέταση
της πολιτικής για τους ξένους εργάτες

Η ΣΕΚ εκφράζει την ανησυχία της, καθώς η καθυστέρηση και η αναβλητικότητα δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της αγοράς εργασίας η οποία σπρώχνεται
περισσότερο στην απορρύθμιση από συγκεκριμένες
εργοδοτικές ομάδες, όπως είναι π.χ. οι ξενοδόχοι και
άλλοι φορείς της Τουριστικής βιομηχανίας και όχι
μόνο.

προσωπικό, γιατί μόνο έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η
παραγωγικότητα του τομέα.

Οι συγκεκριμένες εργοδοτικές ομάδες ασκούν συνεχή
πίεση για την εργοδότηση αυξημένων αριθμών αλλοδαπών, ενώ μόνιμα και διαχρονικά αρνούνται να

Αυτή την ώρα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε
προσωπικό, ανά τομέα, όπως ήταν και η απόφαση
του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και να

(β) να εκσυγχρονισθεί η πολιτική για τους ξένους
εργάτες η αλόγιστη απασχόληση των οποίων τα
τελευταία χρόνια συνέβαλε στην περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αλλά και στη διάβρωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας.
Από τώρα μέχρι και τον προσεχή Μάρτιο που θα
αρχίσει η νέα τουριστική περίοδος, υπάρχει αρκετός
και ικανοποιητικός χρόνος για κάθε είδους κατάρτιση. Φρονούμε ότι για τα συγκεκριμένα ζητήματα
υπήρξε ολιγωρία και χάθηκε πολύτιμος χρόνος.
Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση είναι εκ του πονηρού και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

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

Έξαρση των εργατικών ατυχημάτων παρατηρείται τον τελευταίο καιρό
Η εντατικοποίηση της εργασίας και η αδήλωτη
απασχόληση βλάπτουν σοβαρά την κοινωνία

Ρ

υθμούς ισχυρής ανάπτυξης θα καταγράψει η
οικονομία και το 2019
Μονόδρομος λοιπόν η επαναφορά μισθών και
ωφελημάτων που επλήγησαν βαρύτατα στην
περίοδο της κρίσης

*

Γ

εΣΥ: επιβολή της ίδιας της κοινωνίας

*

Όποιος τολμήσει να το εμποδίσει θα το μετανοιώσει πικρά!

Α

πογειώθηκαν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε δημοφιλείς προορισμούς μετά την
ανώμαλη προσγείωση της Cobalt
Ώρα να εξετασθεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εθνικού αερομεταφορέα, φυσικά χωρίς
κομματικά βαρίδια

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τ

ην ώρα που οι ξενοδόχοι και οι
αρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες κοκορεύονται ότι φέτος ο
Κυπριακός Τουρισμός έσπασε όλες
τις επιδόσεις, με τον αριθμό των
περιηγητών να αγγίζει τα τέσσερα
εκατομύρια, οι ανησυχίες των
συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων
για την κατάσταση στην αγορά
εργασίας εντείνονται.
Βασική ανησυχία των συντεχνιών
είναι η απροθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ξενοδόχων
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

*

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ
*

έλος οι κακοί εργολήπτες από την ανάληψη
έργων του Δημοσίου
Καθυστερημένη αλλά καλοδεχούμενη η κυβερνητική απόφαση

Ι

σχυρό όχι συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων για
τον προωθούμενο νόμο που απορρυθμίζει τις
εργασιακές σχέσεις
Ας κάνουν δεύτερες σκέψεις όσοι αρέσκονται να
εκτρέφουν την απαξίωση των συνδικάτων

*

Κ

αταναλογία πληθυσμού, η Ελλάδα και η Κύπρος
είχαν την μεγαλύτερη συμμετοχή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διαχρονικά η Ανθρωπότητα οφείλει πολλά στον
Ελληνισμό, κάποιοι όμως θέλουν να ξεχνούν

*

Η

φτώχεια μαστίζει 1 στους 4 Κύπριους

Η Πολιτεία έχει χρεός να πάρει ουσιαστικά

* μέτρα για περιορισμό του φαινομένου

Φ

*

οβερά πράγματα ακούστηκαν στην εξεταστική
επιτροπή για το σκάνδαλο του Συνεργατισμού
Η αλαζονεία κάθε μορφής εξουσίας κάνει θραύση και πρέπει να ανακοπεί πάση θυσία

Ώ

ρα ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου Ελλάδας

Το θέμα έχει πολύπλευρες πτυχές, εθνικές,
πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές και
πρέπει να τύχει της δέουσας σημασίας

*

Ν
*

τροπή για την Ευρωπαϊκή Κύπρο οι χαμηλές
συντάξεις
Απαιτείται μεγαλύτερος σεβασμός στους αδικημένους πρεσβύτερους συμπολίτες μας

*

ττα θεωρείται για την Πολιτεία η διαχρονική
αδιαφορία στήριξης της υπαίθρου
Η ορεινή Κύπρος μπορεί να μεγαλουργήσει σε
πολλά επίπεδα αν στηριχθεί ουσιαστικά.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ή

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

xenis.xenofontos@sek.org.cy

να εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση του κλάδου και κατεπέκταση
η καταπάτηση των δικαιωμάτων
των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Τις τελευταίες ημέρες, η ανησυχία
κορυφώθηκε λόγω των αλλαγών
που προωθούνται στη βουλή που
αφορούν την τροποποίηση του
Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων. Με την αλλαγή αυτή καταργούνται όλες οι
πρόνοιες που υποχρέωναν τους
εργοδότες να απασχολούν ικανοποιητικό
αριθμό
κατάλληλα
καταρτισμένων υπαλλήλων και
εξειδικευμένου προσωπικού σε
συγκεκριμένα τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας.
Σύμφωνα με τις συντεχνίες, απαλείφονται από την νομοθεσία τα
κριτήρια κατάταξης των ξενοδοχείων στα θέματα προσωπικού
ενώ με την προτεινόμενη νομοθεσία δίδεται η δυνατότητα στους
ξενοδόχους να μισθώνουν ή να
υπενοικιάζουν τα εστιατόρια, τους
χώρους αναψυχής και εστίασης
και άλλων υπηρεσιών σε τρίτους.
Αυτό σημαίνει ότι από την μια
στιγμή στην άλλη, χιλιάδες εργαζόμενοι μπορεί να τεθούν εκτός

αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα,
εισάγεται διά νόμου η υπεργολαβία στα ξενοδοχεία χωρίς καμμία
προστασία των εργαζομένων. Επί
τούτου, κατηγορείται η Κυβέρνηση
και η Βουλή ότι δεν είχαν την
ευαισθησία να ενημερώσουν το
Συνδικαλιστικό Κίνημα για τις
προτεινόμενες αλλαγές που επηρεάζουν τη δουλειά και τη ζωή
χιλιάδων εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι με την
ψήφιση και εφαρμογή της εν λόγω
νομοθεσίας, χιλιάδες εργαζόμενοι
του πιο νευραλγικού κλάδου της
οικονομίας, θα μείνουν μετέωροι
και έρμαιο στις ορέξεις του κάθε
ξενοδόχου.
Υπό τη σκιά του εκρηκτικού κλίματος που πυροδοτεί η κατάσταση
των εργασιακών σχέσεων στην
ξενοδοχειακή
βιομηχανία,
οι

αγορας εργασίας, φέροντας πλήγματα στην κοινωνική συνοχή αλλά
και στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.
Φρονώ ότι τα πράγματα στο μέτωπο του Τουρισμού, που αποτελεί
την ατμομηχανή της οικονομίας,
προσλαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις με ορατόν τον κίνδυνο
εργασιακής έκρηξης στη νέα χρονιά. Καλούνται λοιπόν οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενεργήσουν προληπτικά, λαμβάνοντας όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα για αποφυγή
επιζήμιων συγκρούσεων.
Αν πράγματι οι ξενοδόχοι και η
Κυβέρνηση θέλουν να αποκτήσει ο
Κυπριακός τουρισμός την αίγλη
την οποία επικαλούνται συχνάπυκνά, ας παρακαθήσουν σε ειλικρινή διάλογο με τις συντεχνίες για
καθορισμό των μηχανισμών και

• Θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου η επιχειρούμενη αλλαγή
της νομοθεσίας που αφορά την απασχόληση προσωπικού
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία
συντεχνίες του κλάδου προειδοποιούν ότι οι εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία «δεν θα μείνουν απαθείς στις προκλητικές αποφάσεις των οποιωνδήποτε που με
δικτατορικό τρόπο προωθούν
νέες τάσεις και πρακτικές εις
βάρος των εργαζομένων. Παράλληλα, διαμηνύουν πως, «άν δεν
ανασταλεί η ψήφιση του εν λόγω
νομοσχεδίου τα μέτρα αντίδρασης μας είναι δεδομένα και
άμεσα.»

ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ένα άλλο θέμα που ταλανίζει την
ξενοδοχειακή βιομηχανία εδώ και
πολύ καιρό είναι η καρατόμηση
των δικαιωμάτων του προσωπικού μέσω των ατομικών συμβολαίων απασχόλησης και η ακατάσχετη εργοδότηση προσωπικού από
τρίτες χώρες η οποία συνέβαλε
σημαντικά στην απορρύθμιση της

γενικά όλων των παραμέτρων που
θα προσδώσουν στο τουριστικό
προϊόν την προσδοκώμενη ποιότητα. Βασικές προυποθέσεις προς
τούτο θεωρούμεν :
• Την προσήλωση στα εργασιακά
θέσμια
• Τον σεβασμό στον
συλλογικής σύμβασης

• Στην επίδειξη της αναγκαίας
αξιοπρέπειας στο προσωπικό
• Στην παροχή κινήτρων για προσέλκυση του καταρτισμένου και
έμπειρου ντόπιου εργατικού δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
• Στην αποφυγή μαζικής εργοδότησης ξένων ή κοινοτικών, ως
φθηνού εργατικού δυναμικού.
• Στη στοχευμένη κατάρτιση και
επανακατάρτιση του προσωπικού
σε τομείς που υπάρχει ζήτηση.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ
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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)

Στάχυος, Απελλού
Αμπλία Ουρβανού
αποστόλων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11/2018
Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΕΜΠΤΗ 1/11/2018

3/11/2018

Ανάργυρος, Αργύριος
Κοσμά & Δαμιανού,
Δαβίδ του εν Ευβοία.

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ
ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

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

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,

θεσμό της

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
Ιωαννικίου, Νικάνδρου
Γεροντίου, Πολυχρονίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018
Γακτίωνος & Επιστήμης, Ερμά & Λίνου εκ
των Ο’ απ..
ΤΡΙΤΗ 6/11/2018
Παύλου αρχ.
Κων/πόλεως, Λουκά
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ

ERG_3-3_inn_8 & 9 10/30/18 11:39 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Που το πάνε
οι Βουλευτές;

δώ και πολλά-πολλά χρόνια όλοι μιλάμε και
συζητάμε για τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
αλλά και για τους τρόπους μέσα από τους οποίους
θα πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος στην εφαρμογή νόμων και κανονισμών.
Μιλούσαμε πάντοτε για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των μηχανισμών παρακολούθησης εφαρμογής
των νομοθεσιών για να μπορούν
να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά στην πάταξη φαινομένων
που στοχεύουν στη εκμετάλλευση
των εργαζομένων και στη καταλήστευση των κρατικών ταμείων
από την αδήλωτη εργασία.
Κατορθώσαμε λοιπόν μετά από
Της Δέσποινας
Ησαΐα
χρόνια διακηρύξεων να φτάσουΓρ. Τμήματος
με σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα,
Εργαζομένων
αφού πρώτα διεξήχθηκε κοινωνιΓυναικών ΣΕΚ
κός διάλογος, ο οποίος κατέληξε
despina.isaia@sek.org.cy

√ Τι την θέλουμε την Ενιαία Υπηρεσία
Επιθεωρητών; Να εφαρμόσει αυτό που
διακηρύτταμε τόσα χρόνια. Τον έλεγχο
της εφαρμογής των νομοθεσιών
σε νομοσχέδιο στη Βουλή για τη σύσταση Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών. Αυτή η υπηρεσία θα έχει
στα χέρια της τα εργαλεία για να επιθεωρεί συστηματικά χώρους εργασίας και να καταγγέλλει την
ανυπακοή σε νόμους του κράτους αλλά και σε κάθε
προσπάθεια που υπονομεύει τις υγιείς και ασφαλείς
εργασιακές συνθήκες. Εκεί λοιπόν που οι απλές διακηρύξεις πήραν μορφή και πλέον τα προβλήματα
στην εργασία θα έμπαιναν στο μικροσκόπιο των
επιθεωρητών, άρχισαν να παρεμβάλλονται εμπόδια
τα οποία προκαλούν καθυστέρηση στη ψήφιση των
κανονισμών και δημιουργούν ευλόγα το ερώτημα: Τι
ενοχλεί άραγε;
1. Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων οι επιθεωρητές θα
μπορούν να εισέρχονται με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, εκτός από
οικιακά υποστατικά. Αιφνιδιαστικοί λοιπόν έλεγχοι που δεν θα αφήνουν περιθώριο αντίδρασης.
2. Η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών θα μπορεί να
επιθεωρεί και να ελέγχει χώρους εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή «28» εργατικών
νομοθεσιών στις οποίες μπορεί να προστεθούν κι
άλλες και θα μπορεί να επιβάλλει, σε περίπτωση
παραβάσεων, διοικητικά πρόστιμα. Οι εργοδότες
που παρανομούν θα βρίσκονται αντιμέτωποι με
διοικητικά πρόστιμα και αυτό σίγουρα δεν είναι
αρεστό.
3. Μεταξύ άλλων θα ελέγχεται κατά πόσο εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμου, του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου, του περί Ίσης Αμοιβής
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή
για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου, του περί Προστασίας
των Μισθών Νόμου, του νόμου για προστασία της
μητρότητας, του νόμου για το ωράριο λειτουργίας
των καταστημάτων και οι διατάξεις αρκετών άλλων
νόμων που αφορούν δικαιώματα εργαζομένων και
υποχρεώσεις εργοδοτών. Μεγάλος πονοκέφαλος
για τους εργοδότες να είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τόσους πολλούς νόμους.
Δεν με ενοχλούν οι ενστάσεις των εργοδοτών και
των οργανώσεων τους. Αυτές είναι αναμενόμενες. Με
ενοχλεί όμως η τοποθέτηση μερίδας βουλευτών που
ενώ θα έπρεπε συλλογικά να είναι υπέρμαχοι της
ενίσχυσης μηχανισμών για εφαρμογή νόμων και
κανονισμών, επιχειρούν να φρενάρουν την υγιή προσπάθεια. Ο ναός της νομοθετικής εξουσίας οφείλει
να διασφαλίζει πως οι νόμοι δεν είναι για τους
λίγους αλλά για ολόκληρη της κοινωνία. Εν πάση
περιπτώσει, η απογοήτευση είναι τεράστια για τον
κόσμο και για τους εργαζόμενους που αισθάνονται
πως τα διάφορα μικροπολιτικά συμφέροντα είναι
πάνω από το νόμιμο και το ήθικό.
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Πυροδοτείται εκρηκτικό κλίμα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Ε

ντονότερες καθίστανται οι ανησυχίες των Συντεχνιών ξενοδοχουπαλλήλων μετά τη συμμετοχή
τους την περασμένη εβδομάδα
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπου εξέφρασαν τις απόψεις
τους για την προωθούμενη αλλαγή
του Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων.

λούν ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων, κατάλληλα καταρτισμένους και της δυνατότητας ρύθμισης της εργασιακής σχέσης με

Σε κοινή ανακοίνωση τους,
ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, υπογραμμίζουν:

κανονισμούς. Αφαιρούνται από τα
κριτήρια κατάταξης των ξενοδοχείων τα θέματα προσωπικού και
με την προτεινόμενη νομοθεσία
δίδεται η δυνατότητα στους ξενοδόχους να μισθώνουν ή υπενοικιά-

«Με την αλλαγή αυτή καταργούνται όλες οι πρόνοιες που υποχρέωναν τους εργοδότες να απασχο-

√ Απορρυθμίζει περαιτέρω
την αγορά εργασίας το νομοσχέδιο για τα ξενοδοχεία

ζουν τα εστιατόρια και άλλους
χώρους εστίασης των ξενοδοχείων, σε τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι
από την μια στιγμή στην άλλη
χιλιάδες εργαζόμενοι μπορεί να
βρεθούν εκτός εργασίας. Ταυτόχρονα εισάγεται με τον πιο επίσημο τρόπο και δια νόμου η υπεργολαβία στα ξενοδοχεία χωρίς καμιά
προστασία των εργαζομένων.»
Οι ξενοδοχουπάλληλοι πάντως,
προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σύντομα σε λήψη μέτρων σε
περίπτωση ψήφισης του νέου
νόμου χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι
συντεχνιακές θέσεις.

Eγρήγορση για να μην εκτροχιαστεί η πορεία του ΓεΣΥ
Η
Κοινωνική Συμμαχία με ανακοίνωση της την περασμένη
Πέμπτη (25 Οκτωβρίου) διαμηνύει
ότι παραμένει σε πλήρη εγρήγορση
στην προσπάθεια για εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας
μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα που προνοούνται στις
νομοθεσίες που ομόφωνα ψήφισε
η Βουλή των Αντιπροσώπων στις
16 Ιουνίου 2018.

Περαιτέρω τονίζει: «Οκτώ μήνες
πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών από το ΓεΣΥ, επιβάλλεται η
πλήρης συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων παρόχων και φορέων και μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού προς το δικαίωμα των πολιτών για να αποκτήσουν επιτέλους ισότιμη πρόσβαση
σε ένα αξιοπρεπές και καθολικό
σύστημα υγείας, να ολοκληρωθεί

• Ανακοίνωση Κοινωνικής
Συμμαχίας για προώθηση
του Γενικού Σχεδίου Υγείας
σύντομα ο διάλογος για όλα τα
εκκρεμή ζητήματα που αφορούν
τον προγραμματισμό για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ μέσα στα
καθορισμένα χρονοδιαγράμματα
αποτελεί δέσμευση του πολιτεια-

κού και κοινωνικού μας συστήματος και κανένας δεν μπορεί να
παρεμποδίσει την ομαλή εφαρμογή
του. Ταυτόχρονα αναμένουμε ότι
θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί περαιτέρω η προσπάθεια
αναβάθμισης και βελτίωσης των
προσφερομένων υπηρεσιών στα
κρατικά μας νοσηλευτήρια για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο νέο περιβάλλον
που δημιουργεί το ΓεΣΥ.
Η Κοινωνική Συμμαχία παρακολουθεί και συμμετέχει στις διεργασίες για την επίλυση όλων των
ανοικτών ζητημάτων για την
εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της προς
την κοινωνία μας για να αγωνιστεί
χωρίς περιορισμούς και εκπτώσεις
για την εφαρμογή του ΓεΣΥ».

Οι θέσεις της ΣΕΚ ενώπιον της «Κομισιόν»

ΛΙΜΑΝΙΑ

• Συνάντηση συντεχνιών με αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εντατικές διαβουλεύσεις
για επίλυση της διαφοράς

Ο

Στη συνάντηση, ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ (φωτό) κατέθεσε τις θέσεις του κινήματος
για τα καίρια εργασιακά ζητήματα. Συγκεκριμένα τόνισε :
• Την ανάγκη ενίσχυσης του Κοινωνικού Διαλόγου με ένα πιο
θεσμοθετημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο.
• Την ενίσχυση του θεσμού της
συλλογικής διαπραγμάτευσης
που αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση των μισθών και δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
• Την ανάγκη για βελτίωση των
μισθών και ωφελημάτων των
εργαζομένων που επλήγησαν
μεσούσης της κρίσης.
• Τη νομοθετική προστασία των
κλαδικών συλλογικών συμβάσε-

Η

ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ με προσήλωση και
στοχοθέτηση στην ειρηνική διευθέτηση της εργατικής διαφοράς που
προέκυψε στον νευραλγικό τομέα των
λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας, προσήλθε χθες το απόγευμα με συμβιβαστικό πνεύμα σε νέα μεσολαβητική
συνάντηση υπό την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου.

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντήθηκαν την
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 με
κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του
Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της Κύπρου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

ων για να καλύπτουν όλους τους
εργαζόμενους του κλάδου γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά
και στον υγιή ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων.
• Την ανάγκη για άμεση ψήφιση
των Κανονισμών που συνδέονται
με την παρακολούθηση και εποπτεία της Αδήλωτης Εργασίας.
• Την αντιμετώπιση του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών η
οποία αντικαθιστά μόνιμες και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με
επισφαλείς.
• Την ανάγκη νομοθετικής προστασίας των δικαιωμάτων των
εργαζομένωνων λόγω της συνεχιζόμενης απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας.

Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου επεσήμανε ωστόσο στην
«Εργατική Φωνή» πως η Ομοσπονδία
εκδηλώνει ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα της για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
Σημειώνεται πως οι διαβουλεύσεις
έχουν λάβει εντατικό χαρακτήρα αφού
της χθεσινής συνάντησης προηγήθηκε, προχθές Δευτέρα, από τις 10 το
πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ μεσολαβητική συνάντηση με στόχο να εξευρεθούν τρόποι εξόδου από το αδιέξοδο.
Σημειώνεται πως η συλλογική σύμβαση στον τομέα των λιμενεργατών έχει
λήξει τον Δεκέμβριου του 2017 και
πως όλες οι προσπάθειες για εξεύρεσης κοινού εδάφους που θα οδηγούσε
στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης έπεσαν στον κενό.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ξανά στο προσκήνιο
οι κυβερνητικές εξετάσεις

Έ

πειτα από επτά χρόνια «αργίας», οι
κυβερνητικές εξετάσεις επανέρχονται
στο προσκήνιο, ενώ τεράστιο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς υποψηφίων που ονειρεύονται μια μόνιμη θέση στο Δημόσιο. Με
τα μούτρα στο διάβασμα έχουν πέσει χιλιάδες νέοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για
συμμετοχή στις κυβερνητικές εξετάσεις, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους και σε ιδιωτικά
φροντιστήρια.
Στη μάχη για τη διεκδίκηση του πιστοποιητικού επιτυχίας στις κυβερνητικές εξετάσεις
αναμένεται να ριχτούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο πέραν των 10.000 υποψηφίων για τις
επιστημονικές θέσεις (Κλίμακα Α8) και πέραν
των 8.000 για τις μη επιστημονικές κυβερνητικές θέσεις (Κλίμακες Α2, Α5, Α7). Τόσο η
προθεσμία υποβολής αίτησης για τις κυβερνητικές εξετάσεις, όσο και η προθεσμία για
την καταβολή του παράβολου των €50 για
δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε εξέταση,
έχουν ήδη παρέλθει.
Σύμφωνα με το
• Απαραίτητη προϋ- πρόγραμμα των
εξετάσεων,
οι
πόθεση για τη
υποψήφιοι για τις
διεκδίκηση μιας
κλίμακες Α2-5-7
θέσης στο Δημόσιο θα δοκιμαστούν
στις 15 Δεκεμβρίου στα μαθήματα
Αριθμητικού, Αφαιρετικού και Λεκτικού Συλλογισμού. Στα ίδια θέματα θα εξεταστούν
και οι υποψήφιοι για την κλίμακα Α8 την 1η
Δεκεμβρίου, με το βαθμό δυσκολίας ωστόσο
να είναι αυξημένος.
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, το
κόστος παρακολούθησης των μαθημάτων
προετοιμασίας για τις κυβερνητικές εξετάσεις σε ιδιωτικά φροντιστήρια διαφοροποιείται ανά επαρχία και ανά προσφερόμενη
υπηρεσία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
φροντιστηρίων που διατηρούν καταλόγους
αναμονής με πέραν των 100 υποψηφίων,
καταφεύγοντας ακόμη και σε διαδικτυακά
μαθήματα και διαδικτυακές παρακολουθήσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσο το
δυνατό περισσότερους ενδιαφερόμενους.
Ενδεικτικά, στη Λευκωσία οι τιμές για τα
πακέτα προετοιμασίας των υποψηφίων στις
κυβερνητικές εξετάσεις κυμαίνονται από 350
μέχρι και 520 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
των βιβλίων και των σημειώσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
Στη Λεμεσό, οι τιμές αρχίζουν από 240 ευρώ
ενώ σε συγκεκριμένο φροντιστήριο έχουν ήδη
συμπληρωθεί 35 τμήματα και τηρείται λίστα
αναμονής.
Το ίδιο σκηνικό καταγράφεται και στη Λάρνακα, με αρκετό ενδιαφέρον από πλευράς
υποψηφίων για την κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις σε φροντιστήρια και
τις τιμές να κυμαίνονται από τα 250 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων και των
σημειώσεων που απαιτούνται.
Στην Πάφο, οι τιμές αρχίζουν από τα 300
ευρώ για το σύνολο της προετοιμασίας,
ωστόσο όπως προκύπτει από την έρευνα το
ενδιαφέρον για φροντιστήρια από πλευράς
υποψηφίων είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις.
Η επιτυχία στις εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας
θέσης στο Δημόσιο και το πιστοποιητικό
επιτυχίας έχει ισχύ μόνο για ένα χρόνο,
ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν θα προκηρυχθούν θέσεις εντός του 2019.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Μπαίνει σύντομα στη ζωή της υπαίθρου η κινητή τράπεζα

Μ

έσω ενός έξυπνου και καινοτόμου
σχεδιασμού, η Ελληνική Τράπεζα
ετοιμάζεται να εξυπηρετήσει κοινό
της σε απομακρυσμένες περιοχές και
την ύπαιθρο.
Συγκεκριμένα, σύντομα θα είναι έτοιμη
η πρώτη κινητή τραπεζική μονάδα.
Ένα πρωτοποριακό project, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, από την εταιρεία
Demades Design Ltd. με πολυετή
εμπειρία στον σχεδιασμό αυτοκινήτων
και στα custom projects.

• Ελληνική: Ξεκινά τα δρομολόγια της πρώτης τράπεζας - όχημα
που θα καλύπτει απομακρυσμένες περιοχές
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
πάγκοι ταμείου, χώρος καθισμάτων,
ενσωματωμένο κλιματιστικό, προσαρμοζόμενος φωτισμός, αλλά και
ανελκυστήρας για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης ηλικιωμένων και ατόμων

Η κατασκευή των οχημάτων ολοκληρώθηκε από ένα τοπικό κατασκευαστή
λεωφορείων.
Το όχημα παρουσιάζει καινοτομίες
τόσο όσον αφορά τον εξωτερικό και
εσωτερικό σχεδιασμό του, όσο και με
τους τομείς της οικολογίας και της
τεχνολογίας.
Ο εξωτερικός σχεδιασμός του οχήματος ο οποίος περιλαμβάνει και μηχανή
ΑΤΜ διακρίνεται από το δυναμικό του
σχήμα ενώ τα εσωτερικά σχεδιάστηκε
ώστε να παρέχεται στους πελάτες ένα
φιλόξενο περιβάλλον και μια ευχάριστη εμπειρία.

με αναπηρία. Η μοναδικότητα του
οχήματος έγκειται στο γεγονός ότι
εμπεριέχει σύγχρονα ηλιακά και ηλεκτρονικά συστήματα, που του παρέχουν ενεργειακή αυτονομία για περισσότερες από 15 ώρες. Η αυτονομία
αυτή καθιστά δυνατή τη λειτουργία

του σε οποιαδήποτε μέρος, χωρίς την
ανάγκη σύνδεσης του με το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως ανέφερε και ο Νικόλας Δημάδης, Επικεφαλής Σχεδιαστής και Διευθυντής της Demades Design Ltd., «η
κινητή τραπεζική μονάδα
της Ελληνικής Τράπεζας δεν
είναι μόνο ένα προηγμένο
όχημα τεχνολογίας. Είναι
απτό παράδειγμα ότι καινοτόμα και εξελιγμένα projects
μπορούν να υλοποιηθούν σε
τοπικό επίπεδο και μπορούν
να παρέχουν λύσεις για την
εξυπηρέτηση της κοινωνίας,
σεβόμενα ταυτόχρονα το
περιβάλλον».
Με την ολοκλήρωση και των τελευταίων τεχνικών ελέγχων, η Ελληνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα και στην ανακοίνωση των δρομολογίων των μονάδων.

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.

στότητα και δεν έγινε αντικειμενική
μέτρηση της επιθετικότητας τους.

τρόπο τη βια και τις επιθετικότητες

Όπως ωστόσο εξηγούν οι ερευνητές,
τα βιντεοπαιχνίδια δράσης ενδεχομένως να προάγουν την επιθετικότητα
αφού επιβραβεύουν κατά κάποιο

ση. Και συμβουλεύουν τους γονείς να

σκέψεις, μειώνοντας την ενσυναίσθησπρώχνουν τα παιδιά να επιλέγουν να
περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους πιο
παραγωγικά.

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 «μησοβαρά» ζητήματα, όπως η ευερεθι-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Προκήρυξη Προσφορών

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για το μπογιάτισμα
των δύο εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ στον Πρωταρά,
τα έντυπα των οποίων επισυνάπτονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή πρόσωπα θα πρέπει να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων
τους, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης,
στις περιπτώσεις που υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις
νοείται ότι θα πρέπει να τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή άτομα, δεν επιτρέπεται
να απασχολούν για τις εργασίες που γίνονται στη ΣΕΚ,
πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στην Κυπριακή
Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενομισμένη
άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία

Νομοθεσία.
Σημειώνεται πως η ΣΕΚ δεν είναι υπόχρεα να δεχθεί την
χαμηλότερη προσφορά. Επίσης πλεονέκτημα θα έχουν οι
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ενταγμένο στη
δύναμη της ΣΕΚ και εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, Σάββα Κούλα και να αποσταλούν /
κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα
κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
Σημείωση: Οι προσφορές μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΣΕΚ στη Διεύθυνση:
www.sek.org.cy και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (face
book).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Σ

υνεχίζεται το φαινόμενο
της διάκρισης σε βάρος των
γυναικών
στον τομέα της
επαγγελματικής αμοιβής και
ανέλιξης. Όπως διαπιστώνεται στις στατιστικές, χαμηλότερα αμειβόμενες ήταν στην
Κύπρο οι γυναίκες το 2016,
ενώ γενικά στην Ε.Ε. οι αποδοχές των γυναικών ήταν κατά
16,2% χαμηλότερες απ' ότι των
ανδρών. Στην Κύπρο ο μέσος
όρος απολαβών των γυναικών
ήταν10,25 ευρώ την ώρα και
των ανδρών 11,94 ευρώ την
ώρα.

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΕ

Η μισθολογική διάκριση και ανέλιξη
σε βάρος των γυναικών καλά κρατεί
√ Οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο για τα ίδια επαγγέλματα από τους άνδρες
√ Οι μεγαλύτερες διαφορές στην Κύπρο στις ωριαίες αποδοχές παρατηρούνται στα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη όπου οι γυναίκες αμείβονται με 23,3 ευρώ την ώρα ενώ
οι άνδρες με 27,79 ευρώ.
√ Στην Κύπρο, μόλις το 21% των γυναικών βρίσκεται σε διευθυντικές θέσεις ενώ στην
Ε.Ε ανέρχεται στο 34%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Συγκρίνοντας τις ωριαίες αποδοχές στα διάφορα επαγγέλματα, κατά μέσο όρο στην
Κύπρο και στις εννέα γενικές
κατηγορίες επαγγελμάτων οι
γυναίκες αμείβονταν λιγότερο
από τους άνδρες. Αυτό το
μοτίβο παρατηρείται σε όλα τα
κράτη μέλη, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

ΑΝΔΡΕΣ

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες
αμείβονταν λιγότερο από τους
άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη,
αλλά αυτό το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των φύλων ποικίλει. Οι μεγαλύτερες διαφορές
παρατηρήθηκαν στην Εσθονία
(25,3%), την Τσεχία (21,8%), τη
Γερμανία (21,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (21,0%) και την
Αυστρία (20,1%). Από την άλλη
πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στις αποδοχές μεταξύ
γυναικών και ανδρών παρατη-

Ή

λθε ή ώρα να επιβληθεί
φόρος της τάξης του 3%
επί του κύκλου εργασιών των
μεγαλύτερων
εταιρειών
ψηφιακής τεχνολογίας, υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Λε Μερ σε
άρθρο του στην εφημερίδα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
Πρέπει να καθορίσουμε τους
κανόνες που θα διασφαλίσουν
την καλύτερη κατανομή του
πλούτου, την καλύτερη κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, την καλύτερη καταπολέμηση της υπερβολικής συγκέντρωσης του κεφαλαίου και
της γνώσης στα χέρια μόνο
των λίγων.
Μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, με
πρωτοφανή ταχύτητα, μια
χούφτα μεγάλων ψηφιακών
επιχειρήσεων άλλαξε ριζικά
την καθημερινότητά μας. Μας
επέτρεψαν να έχουμε τον
κόσμο στην τσέπη μας, να
έχουμε πρόσβαση με λίγα μόνο
κλικ σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και να επιταχύνουμε τις
επικοινωνίες μας. Αλλαξαν τη
ζωή μας και τους τρόπους
κατανάλωσης. Οι επιχειρήσεις
αυτές καινοτομούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Δεν τους κατηγορούμε για την
επιτυχία τους. Τους καταλογίζουμε όμως μια κατάφωρη
αδικία: το τεράστιο χάσμα που
υπάρχει ανάμεσα στον πλούτο
που δημιουργούν χάρη στα
προσωπικά μας δεδομένα ή

5

ρήθηκαν στη Ρουμανία (5,2%),
την Ιταλία (5,3%), το Λουξεμβούργο (5,5%), το Βέλγιο (6,1%)
και την Πολωνία (7,2%).
Μέρος της διαφοράς αυτής
μπορεί να εξηγηθεί από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά
των εργαζόμενων ανδρών και
γυναικών (π.χ. εμπειρία και
εκπαίδευση) και από τον διαχωρισμό των φύλων στους
διάφορους τομείς της οικονομίας και στα επαγγέλματα
(π.χ. υπάρχουν περισσότεροι
άνδρες από γυναίκες σε ορισμένους τομείς/επαγγέλματα
με, κατά μέσο όρο, υψηλότερες
αποδοχές
συγκριτικά
με
άλλους τομείς/επαγγέλματα).
Κατά συνέπεια, το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
συνδέεται με μια σειρά πολιτιστικών, νομικών, κοινωνικών
και οικονομικών παραγόντων
που ξεπερνούν κατά πολύ το
απλό ζήτημα της ίσης αμοιβής
για ίση εργασία.
Οι μεγαλύτερες διαφορές στην
Κύπρο στις ωριαίες αποδοχές
παρατηρούνται στα ανώτερα
διευθυντικά στελέχη όπου οι
γυναίκες αμείβονται με 23,3
ευρώ την ώρα ενώ οι άνδρες με
27,79 ευρώ.
Οι μικρότερες διαφορές σημειώθηκαν στους επαγγελματίες
όπου οι ωριαίες αποδοχές των
γυναικών ήταν 17,12 ευρώ και
των ανδρών 17,38 ευρώ.

Γάλλος υπουργός Οικονομικών: Η Ευρώπη οφείλει
να φορολογήσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς
στις υποδομές από τις οποίες
επωφελούνται και στους
φόρους που καταβάλλουν ως
αντάλλαγμα.
Μέχρι σήμερα προτιμήσαμε να
αγνοήσουμε αυτήν την αδικία
αντί να την καταπολεμήσουμε.
Προτιμήσαμε να αφήσουμε τις
επιχειρήσεις μας να πληρώνουν φόρους μεγαλύτερους
κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες
σε σχέση με τους φόρους που
καταβάλλουν αυτοί οι κολοσσοί της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ανεχθήκαμε να πλουτίζουν οι
κολοσσοί αυτοί από τα προσωπικά μας δεδομένα χωρίς
κανένα πραγματικό αντάλλαγμα.
Επωφελήθηκαν από την αδράνειά μας. Οταν οι κολοσσοί
αυτοί άλλαξαν τον κόσμο,
εμείς δεν αλλάξαμε. Επωφελήθηκαν από την ανικανότητά
μας να προσαρμόσουμε συλλογικά τους απαρχαιωμένους
φορολογικούς μας κανόνες,
εγκλωβισμένους στον 20ό
αιώνα όπου ο υπολογισμός
των φόρων σχετίζεται πρώτα
απ’ όλα με τη φυσική παρουσία.
Δεν πρέπει πλέον να παραμείνουμε αδρανείς. Επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη. Πίσω
από τις τεχνικές συζητήσεις,
υπάρχει μια πραγματικότητα.

φόρους. Στο τέλος δεν θα
είμαστε πλέον σε θέση να χρηματοδοτήσουμε τις υπηρεσίες
που είναι απαραίτητες για το
γενικό συμφέρον.

Κάθε χρόνο, ο αθέμιτος αυτός
ανταγωνισμός αποδυναμώνει
την καινοτομία, επιβραδύνει
τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες
και επιδεινώνει τα δημόσια
οικονομικά μας.

Οφείλουμε τώρα να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των
λαών της Ευρώπης για δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα.
Δεν θα μπορέσουμε να το
κάνουμε μόνοι, κάθε χώρα
ξεχωριστά, με τις δικές της
δημοσιονομικές ιδιαιτερότητες. Επειδή οι επιχειρήσεις
αυτές εκμεταλλεύονται τις
διαφορές μας, προς όφελός
τους, στρέφοντας τη μία χώρα
εναντίον της άλλης.
Η Ευρώπη είναι η πρώτη που
μπορεί να αλλάξει τα πράγμα-

• Οφείλουμε τώρα να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των
λαών της Ευρώπης για δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα.
Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε μόνοι, κάθε χώρα ξεχωριστά, με τις δικές της δημοσιονομικές ιδιαιτερότητες
Πάνω απ’ όλα, αυτή η κατάσταση βλάπτει όλους εκείνους
που πληρώνουν το μερίδιο του
φόρου που τους αναλογεί. Εάν
οι εταιρείες που κερδίζουν
περισσότερα δεν πληρώνουν
φόρους, η συνέπεια είναι
απλή: όλες οι άλλες επιχειρήσεις και όλοι οι πολίτες πρέπει
να πληρώσουν υψηλότερους

τα. Διότι μόνο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μπορούμε να υπερασπιστούμε το γενικό μας συμφέρον: το κάναμε με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, την προστασία
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τώρα πρέπει να το κάνουμε για την

αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Εδώ και πάνω από ένα χρόνο,
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Γαλλία, βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή αυτού του
αγώνα.
Κάποιοι μας είπαν ότι θα ήταν
αδύνατον, ότι απαιτείται ομοφωνία για την αλλαγή των
φορολογικών κανόνων. Αλλοι
δήλωσαν ότι κανείς δεν θα
μπορούσε ποτέ να πείσει τις
28 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και ιδιαίτερα εκείνες
που επωφελούνται περισσότερο από αυτή την κατάσταση.
Σήμερα έχουμε την υποστήριξη
περισσότερων από 20 χωρώνμελών για μια απλή και αποτελεσματική λύση: ένας φόρος
της τάξης του 3% επί του
κύκλου εργασιών των μεγαλύτερων εταιρειών ψηφιακής
τεχνολογίας.
Οι λαοί της Ευρώπης δεν αντέχουν, πλέον, την ισχύουσα
κατάσταση. Οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν πλέον να
αντέξουν το γεγονός ότι οι
συναντήσεις κεκλεισμένων των
θυρών, οι διασκέψεις εμπειρογνωμόνων και οι Σύνοδοι
Κορυφής διαδέχονται η μία την
άλλη χωρίς να λαμβάνεται
καμία απόφαση. Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε συλλογικά αυτή την αδικία και να δράσουμε. Ας αδράξουμε αυτή την
ευκαιρία. Ηρθε η ώρα να το
κάνουμε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

H EΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η

βιοοικονομία μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και κατεπέκταση της οικονομίας με σκοπό
την επίτευξη μακροπρόθεσμης και
διατηρήσιμης ευημερίας. Αυτό το
μήνυμα έστειλε η Ευρωπαική Επιτροπή [ Κομισιόν] παροουσιάζοντας πρόσφατα στρατηγική για τη
βιοοικονομία για μια βιώσιμη
Ευρώπη
Κατά την παρουσίαση, ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και ο Επίτροπος
Μοέδας μίλησαν για προώθηση
δράσης για την ανάπτυξη μιας
βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας που να υπηρετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Ευρώπης",
Όπως τονίσθηκε, η βιοοικονομία
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 1 εκατομ. νέων πράσινων
θέσεων εργασίας έως το 2030 και
ως εκ τούτου θα δρομολογήσει 14
συγκεκριμένα μέτρα μέσα στο
2019, που περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την αναβάθμιση και ενίσχυση των κλάδων της βιοοικονομίας,
τη γρήγορη ανάπτυξη βιοοικονομιών σε όλη την Ευρώπη και την
προστασία του οικοσυστήματος
και την κατανόηση των οικολογικών περιορισμών της βιοοικονομίας.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι για να
ελευθερωθεί το δυναμικό θα δημιουργήσει Θεματική Πλατφόρμα
Επενδύσεων για την Κυκλική Βιοοικονομία με προϋπολογισμό 100
εκατ. ευρώ, με σκοπό να φέρει πιο
κοντά στην αγορά τις καινοτομίες
που βασίζονται στη βιοτεχνολογία
και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους των ιδιωτικών επενδύσεων
σε βιώσιμες λύσεις, ενώ θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων βιώσιμων βιοδιϋλιστηρίων σε όλη την
Ευρώπη.
Επιπλέον τα κράτη μέλη και οι
περιφέρειες, ιδίως της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, "διαθέτουν σημαντικό αναξιοποίητο
δυναμικό στους τομείς της βιομάζας και των αποβλήτων" και για
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα
αναπτύξει ένα στρατηγικό θεματολόγιο για την εισαγωγή βιώσιμων
συστημάτων γεωργίας και τροφίμων, δασοκομίας και προϊόντων
βιολογικής προέλευσης.
Ακόμη η Κομισιόν θα θεσπίσει
μηχανισμό της ΕΕ για τη στήριξη
της πολιτικής στον τομέα της βιοοικονομίας στις χώρες της ΕΕ στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», με σκοπό την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών
προγραμμάτων βιοοικονομίας και
θα δρομολογήσει πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιοοικονομιών σε αγροτικές, παράκτιες και
αστικές περιοχές, για παράδειγμα
στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων ή της ανθρακοδεσμευτικής
γεωργίας·
Επιπλέον η Κομισιόν θα θέσει σε
εφαρμογή πανευρωπαϊκό σύστημα
παρακολούθησης για την κατα-

γραφή της προόδου προς μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία, θα
ενισχύσει τη βάση γνώσεων και
την κατανόηση των ειδικών τομέων της βιοοικονομίας με τη συλλογή στοιχείων και την εξασφάλιση
καλύτερης πρόσβασης σε αυτήν
μέσω του Κέντρου Γνώσεων για τη

μίας, μπορούμε να βρούμε νέες και
καινοτόμες λύσεις για την εξασφάλιση τροφίμων, προϊόντων και
ενέργειας, χωρίς να εξαντλούμε
τους περιορισμένους βιολογικούς
πόρους του πλανήτη μας και επιπλέον, ο αναπροσανατολισμός της
οικονομίας μας και ο εκσυγχρονι-

√ Η Ευρωπαική Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική
για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη
Βιοοικονομία και θα παρέχει καθοδήγηση και θα προωθεί ορθές
πρακτικές σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας της βιοοικονομίας
εντός ασφαλών οικολογικών
ορίων.Ο αντιπρόεδρος Κατάινεν
δήλωσε σχετικά πως είναι πλέον

σμός των μοντέλων παραγωγής
δεν αφορά μόνο το περιβάλλον και
το κλίμα", σημείωσε ο Αντιπρόεδρος.
Από την πλευρά του, κατά την
παρουσίαση, ο Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης

Η στρατηγική για τη βιοοικονομία επιβεβαιώνει
την ορθότητα των θέσεων της ΣΕΚ για προώθηση
και εφαρμογή του στόχου της πράσινης φορολογίας
ως αντιστάθμισμα στη φορολόγηση της εργασίας.
Αυτό θα δημιουργήσει τις προοπτικές για νέες θέσεις
εργασίας, φιλικό περιβάλλον, στηρίζοντας εργαζόμενους
και επιχειρήσεις μέσα από τη μείωση της φορολογίας

σαφές ότι "πρέπει να προβούμε σε
μια συστημική αλλαγή του τρόπου
παραγωγής και κατανάλωσης
αγαθών, καθώς και δημιουργίας
απορριμμάτων".
"Με την ανάπτυξη της βιοοικονομίας μας, δηλαδή του ανανεώσιμου τομέα της κυκλικής οικονο-

Κάρλος Μοέντας πρόσθεσε ότι
στόχος της ΕΕ είναι "να πρωτοστατήσει στη μετατροπή των αποβλήτων, των καταλοίπων και των
απορριμμάτων σε προϊόντα υψηλής αξίας, οικολογικές χημικές
ουσίες, ζωοτροφές και υφαντικές
ίνες".

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
Πολλαπλά καταγράφονται τα οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις του
αγροκτηνοτροφικού τομέα από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία
ανέφερε ο καθηγητής στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής, (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ)
Νικόλαος Μουσιόπουλος.
Σύμφωνα με τον κ. Μουσιόπουλο, "το αντίστοιχο νούμερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 2 τρισ. Ευρώ, ήτοι το 15% περίπου του
συνολικού ΑΕΠ, ενώ σε επίπεδο Γηραιάς Ηπείρου, οι θέσεις εργασίας
στον συγκεκριμένο τομέα υπερβαίνουν τα 18 εκατ.".
Μεταξύ των οφελών από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία για τον
αγροκτηνοτροφικό τομέα, συμπεριλαμβάνονται -σύμφωνα με τον κ.
Μουσιόπουλο- τα εξής: δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μείωση αναγκών σε ζωοτροφές και λιπάσματα, περιορισμός
επιπτώσεων σε νερό και αέρα, ενίσχυση ποιότητας εδάφους και ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Βέβαια, όπως επισήμανε, τα προαναφερόμενα οφέλη, για να επιτευχθούν, απαιτούνται "εκτενείς συνεργασίες ανάμεσα σε μονάδες με εντελώς διαφορετικά αντικείμενα".
Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, από τη μετάβαση του αγροκτηνοτροφικού τομέα στην κυκλική οικονομία μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή
ενέργειας από αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες, αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.
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Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Διακήρυξη [ μανιφέστο] της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας το οποίο δημοσιεύθηκε επισήμως στις
16/11/2017, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η
Ευρώπη σχεδιάζει να αναπτύξει αυτή τη τεράστια
βιομηχανία. Συντάχθηκε από το Πάνελ Βιοοικονομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχαν
εκπρόσωποι μεγάλων και μικρών εταιρειών, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, παραγωγών βιομάζας,
περιφερειών και ακαδημαϊκών από όλη την Ευρώπη.
Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,
εκπροσώπησε την Ελλάδα και συνέβαλλε στη διαμόρφωση του Μανιφέστου για τη Βιοοικονομία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Μανιφέστο Βιοοικονομίας παρουσιάστηκε στον
Carlos Moedas, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, στο πλαίσιο
της ημέρας πολιτικής για τη Βιοοικονομία πέρυσι
στις 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Carlos Moedas, Επίτροπος για την Έρευνα, την
Επιστήμη και την Καινοτομία, δήλωσε: «Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες προκλήσεις της επισιτιστικής
ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιομηχανικής αλλαγής, έχουμε την ευθύνη να καταλάβουμε
πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τους βιολογικούς πόρους που διαθέτουμε. Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΕ σημείωσε
σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Έχουμε κάνει
απολογισμό αυτής της προόδου για να διασφαλίσουμε ότι εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη
σωστή κατεύθυνση σε αυτό το διαφορετικό και ταχέως μεταβαλλόμενο τμήμα της οικονομίας".
Μέσω της στρατηγικής της για τη βιοοικονομία του
2012, η Ευρώπη σημείωσε σημαντική πρόοδο προς
την κατεύθυνση της καθιέρωσης μιας πιο καινοτόμου, αποδοτικής από πλευράς πόρων κοινωνίας. Η
στρατηγική προωθεί την υποκατάσταση
των ορυκτών πόρων, ενώ παράλληλα
αντιμετωπίζει τη βιώσιμη προσφορά
των βιολογικών πόρων και την επισιτιστική ασφάλεια ενόψει της κλιματικής
αλλαγής και της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ΣΔΙΤ της Επιτροπής με
τη βιομηχανία – όπως είναι τα Πρόγραμμα
“Bio-Based
Industries
Joint
Undertaking” – αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα για τη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Παρέχει επιτυχημένα παραδείγματα για το πώς η
βιοοικονομία μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές οικονομίες μετατρέποντας παλιές βιομηχανικές περιοχές
δημιουργώντας παράλληλα εξειδικευμένες «πράσινες» θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, η ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ επωφελούνται όλο και περισσότερο από τις ευκαιρίες που
προσφέρει η βιοοικονομία. Από την άλλη πλευρά,
αναγνωρίζει επίσης ότι η περαιτέρω κινητοποίηση
επενδύσεων και ένα σταθερό κανονιστικό περιβάλλον
εξακολουθούν να απαιτούνται για την κλιμάκωση και
την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων τεχνολογιών.
Επίσης, απαιτεί καλύτερη πολιτική συνοχή και βελτιωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου.
Περισσότερα για το Πάνελ Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ολόκληρο το μανιφέστο
μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cf
m?pg=policy&lib=panel#manifesto
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Δυναμικά και υπεύθυνα διεκδικούμε
αξιοπρέπεια στην εργασία

Α

παράδεκτα φαινόμενα και
τοξικές συμπεριφορές δεν
έχουν καμια θέση στους
χώρους εργασίας και ως εκ
τούτου οι εργαζόμενοι οφείλουν να διεκδικούν δυναμικά
την προστασία της αξιοπρέπειας τους.
Τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν στο «Απογευματινό Τσάϊ»
που διοργάνωσε το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Αμμοχώστου στο ξενοδοχείο
«Νissi beach» στην Αγία Νάπα.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα η
γραμματέας του τμήματος
εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα και η ψυχο-

χώστου Νίκη Χαλαμάντουρου
τόνισε εμφαντικά πως η ΣΕΚ
θα συνεχίσει υπεύθυνα και
δυναμικά να υπερασπίζεται
τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών και να καταπολεμά όλες τις διακρίσεις που
αναφύονται στους χώρους
εργασίας.

λόγος Θέκλα Πετρίδου επεξήγησαν τις δυναότητες που
έχουν οι εργαζόμενοι να αντιστέκονται σε ανεπίτρεπτες
συμπεριφορές οι οποίες καταπατούν κάθε έννοια αξιοπρέπειας στην εργασία.

√ Ανεπίτρεπτες συμπεριφορές δεν έχουν καμιά θέση
στους χώρους εργασίας

λικής παρανέχλησης, τον
οποίο προήγαγε η ΣΕΚ και ο
οποίος σύντομα θα προωθηθεί
ως παράρτημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Έγινε ενημέρωση για τον κώδικα αντιμετώπισης της σεξουα-

Η επαρχιακή γραμματέας του
τμήματος γυναικών ΣΕΚ Αμμο-

Τυχεροί αριθμοί
της κλήρωσης:
0655, 0279, 0380, 0408,
0966, 0101, 0890, 0450,
0518, 0205, 0517, 0958,
0973, 0963, 0748, 0667

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης
στην «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
από το ΚΕΠΑ

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη
των προγραμμάτων κατάρτισης με θέμα «Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο». Τα προγράμματα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, έχουν διάρκεια τρεις ώρες. Στα προγράμματα καλύπτονται
μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες όπως οι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, τα κακόβουλα λογισμικά, οι ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και η προστασία καταναλωτή, η ασφαλής χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Οι
ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων, ανά
επαρχία, είναι οι εξής:
Λευκωσία:

12 Νοεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

24 Νοεμβρίου 2018

(09:15-12:30)

1 Δεκεμβρίου 2018

(09:15-12:30)

10 Δεκεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

15 Δεκεμβρίου 2018

(09:15-12:30)

Λεμεσός:
31 Οκτωβρίου 2018

(17:15-20:30)

7 Νοεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

21 Νοεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

28 Νοεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

5 Δεκεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

13 Δεκεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

Λάρνακα:
14 Νοεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

12 Δεκεμβρίου 2018

(17:15-20:30)

Τα προγράμματα θα διεξάγονται στα γραφεία του Κέντρου
Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και
εντάσσονται στο πλαίσιο των δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Απευθύνονται σε
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας
http://www.kepa.gov.cy/eskills και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα
22806114, 25873588 και 24812350.
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• Η νέα εποχή απαιτεί ποιοτική αναβάθμιση του νοσηλευτικού λειτουργήματος

• Μιχάλης Καζαμίας, αναπληρωτής γ.γ. ΟΙΥΚ - ΣΕΚ

ΕΜΠΡΑΚΤΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΓεΣΥ

Πρότυπο ευσυνείδητου λειτουργού
Υγείας η Νεοφύτα Κουππή

Σ

τις συντελούμενες ριζικές τομές του
νευραλγικού τομέα της Υγείας είναι
υπέρτατη υποχρέωση της Πολιτεία ς και
της Κοινωνίας να στηρίξει έμπρακτα
του έργο του νοσηλευτικού προσωπικού
και αναβάθμιση του ρόλου του προκειμένου να επέλθουν οι επιδιωκόμενες
αλλαγές που θα αποβούν επωφελείς για
όλους.
Το μήνυμα αυτό έστειλε η 2η Ημερίδα
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου
2018 στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο
στην παρουσία δεκάδων μελών του νοσηλευτικού προσωπικού. Κεντρικός στόχος της ημερίδας ήταν η ενίσχυση του
γνωσιολογικού επιπέδου των νοσηλευτών για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις της
νέας εποχής. Στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τη Συνδικαλιστική Σχολή
ΣΕΚ και την Επαρχιακή Επιτροπή του
Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών Λευκωσίας, υπουργείο Υγείας,
ΣΕΚ και εκπρόσωποι του νοσηλευτικού
προσωπικού διατράνωσαν την πίστη
τους να συνεχίσουν τη συνεργασία και
την προσπάθεια για μεγιστοποίηση του
αποτελέσματος του νοσηλευτικου έργου
ενόψει μάλιστα της λειτουργίας του ΓεΣΥ
τον επόμενο Ιούνιο.
Οι επαγγελματίες νοσηλευτές που ασχολούνται σε 24ωρη βάση με την ανακουφιστική φροντίδα και την υγεία των
συνανθρώπων μας, επιτελούν ιερό έργο
το οποίο ως Πολιτεία στηρίζουμε παντοιοτρόπως προσδοκώντας ότι σύντομα
το Γενικό σχέδιο Υγείας θα γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, τόνισε στον χαιρετισμό
του
ο
υπουργός
Υγείας
Κωσταντίνος Ιωάννου, που έθεσε την
ημερίδα υπό την αιγίδα του. Στους χαιρετισμούς τους, ο γ.γ της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος
Μιχαήλ, ο γραμματέας του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ
Άκης Χωρατάς και ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του υπουργείου
Υγείας Ανδρέας Ξενοφώντος εκθείασαν
το έργο των επαγγελματιών του νοσηλευτικού κλάδου, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη συνεχούς δράσης και συνεργασίας για αναβάθμιση του.
Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στο τελετουργικό μέρος, όσο
και στις εργασίες της ημερίδας ήταν
αθρόα. Πέραν των 250 επαγγελματιών
νοσηλευτριών και νοσηλευτών, παρακολούθησαν την παρουσίαση η οποία ήταν
άκρως κατατοπιστική για τα τεκταινόμενα της σύγχρονης νοσηλευτικής. Στο
πλαίσιο του τελετουργικού μέρους τα
ημερίδας, τιμήθηκε η Νεοφύτα Κουππή
για την πολυετή και σημαντική συνδικαλιστική της δράση στις τάξεις της ΣΕΚ
αλλά και για την πολυτιμότατη κοινωνική προσφορά της. Στο κύριο μέρος των
εργασιών της εκδήλωσης, η κυρία
Κουππή ανέλυσε με παραστατικό τρόπο
τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού
στις σημερινές ραγδαίες ανακατατάξεις
που συντελούνται στον χώρο της Υγείας,
εμπλουτίζοντας με την πολυετή πείρα
της το γνωσιολογικό υπόβαθρο που
απαιτείται για άρτια άσκηση του νοσηλευτικού λειτουργήματος.

Η

Νεοφύτα γεννήθηκε στον ωραίο Πωμό
της επαρχίας Πάφου. Μετά την αποφοίτηση της από το γυμνάσιο συνέχισε
της σπουδές της στην Νοσηλευτική Σχολή
Κύπρου.

• Οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες
και οι μαίες επιτελούν
θεάρεστο λειτούργημα

Το 1976 με την ίδρυση της Αροδαφνούσας
προσλήφθηκε ως νοσηλεύτρια και σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, με την αγάπη
κκαιι τον ζήλο που επέδειξε, έγινε sister
και μετά Maitron. Το 1991 μετέβηκε στην
Αγγλία και παρακολούθησε διάφορα προγράμματα ανακουφιιστικής φροντίδας
στο Λονδίνο.

- Είστε ο μεταφορέας της χαράς
και της ευτυχίας
- Είστε η παρηγοριά και το εφόδιο
για την υπομονή
- Είστε το ευλογημένο και απαλό
άγγιγμα στον πόνο

Η παρουσία της Νεοφύτας στην
Αροδαφνούσα έγινε συνώνυμο με τηνν
ανακουφιστική φροντίδα, αφού υπηρέτησε εκεί για 41 ολόκληρα χρόνια.

Αντρέας Ξενοφώντος Διευθυντής
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Συλλογική δουλειά
για να πετύχει το ΓεΣΥ
Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι
στα πλαίσια της εφαρμογής της
Αυτονόμησης
των
Κρατικών
Νοσηλευτηρίων και της προετοιμασίας
εισαγωγής του Γενικού Συστήματος
Υγείας, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων χρόνων,
αφού αποτελούν γεγονότα που επιβάλλουν ραγδαίες αλλαγές σε όλους του
τομείς προσφοράς υπηρεσιών υγείας.

√ Υπουργείο Υγείας, ΣΕΚ και ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ διαμήνυσαν ότι η συνεχής
επιμόρφωση και πολύπλευρη στήριξη του έργου του νοσηλευτικού
προσωπικού είναι επιβεβλημένη

Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπουργός Υγείας

Στο πλαίσιo αυτό εργαζόμαστε εντατικά. Η πορεία είναι δύσκολη και χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια, επιμονή και
εμμονή στους στόχους, διάθεση για ποιοτική εργασία σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, καθώς και καλλιέργεια κλίματος
επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ
μας. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ενεργό
συμμετοχή και στήριξη σας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αιχμή
του δόρατος για το Γε.Σ.Υ

Η Νεοφύτα Κουππή επίσης ανέπτυξε
πλούσια συνδικαλιστική δράση εντός της ΣΕΚ. Διετέλεσε γραμματέας του Τμήματος
Γυναικών της ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας,
καθώς και μέλος του Επαρχιακού
Συμβουλίου του Σωματείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας.
Η συνδικαλιστική, η κοινωνική και η νοσηλευτική προσφορά της Νεοφύτας ήταν
ξεχωριστή. Κόσμησε και γέμισε με πεφηφάνια, με την εργατικότητα της, τις γνώσεις και τον χαρακτήρα της, την ΣΕΚ, την
Αραδαφνούσα καιι το Νοσηλευτικό
Λειτούργημα.
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων της
ΣΕΚ και το Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων της ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας, ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης προς την Νεοφύτα την τιμά για την
προσφορά της, της απονείμει αναμνηστική πλακέτα.

√ Με διάθεση για μάθηση και δίψα για προσφορά το νοσηλευτικό
προσωπικό συμμετείχε αθρόα στη 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Η

πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση της
σημερινής Ημερίδας είναι αξιέπαινη, αφού
με τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση γύρω
από τις νέες εξελίξεις στον τομέα υγείας, επέρχεται η εργασιακή καταξίωση και ενισχύεται η
αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών υγείας. Ο τομέας υγείας δεν είναι στατικός, αλλά
αποτελεί μια δυναμική διεργασία συνεχώς εξελισσόμενη. Οι δραστηριότητές του χαρακτηρίζονται από συνεχή διαφοροποίηση, αποτέλεσμα της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας,
της βιοϊατρικής επιστήμης, των μεθόδων
θεραπείας και νοσηλείας, καθώς και της εξέλιξης των αντιλήψεων για την υγεία. Επομένως,
ο ρυθμός των νέων ερευνητικών δεδομένων
που προκύπτουν είναι τόσο ταχύς, που πρέπει
άμεσα να ενσωματώνονται από τους επαγγελματίες υγείας. Οι αλλαγές αυτές χρειάζονται
εξειδικευμένες γνώσεις, νέες προσεγγίσεις και τεχνογνωσία, ώστε να προσφέρουμε
αποδοτικές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με κεντρικό άξονα τον ασθενή.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι η φύση του αγαθού «υγεία» και η ιδιομορφία που έχει
αυτό σε σχέση με όλα τα άλλα αγαθά, οδηγεί σε σοβαρές ιδιαιτερότητες στην οργάνωση
και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Έτσι σήμερα που με τις επερχόμενες αλλαγές σε
σχέση με την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και με την επικείμενη εισαγωγή
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), δράττομαι της ευκαιρίας, να εκφράσω την ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές των δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ώστε να είναι
ευέλικτες και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες προοπτικές. Βασική προϋπόθεση, είναι όλοι μας να έχουμε μια κοινή αντίληψη των βασικών αξιών και σκοπών του
νοσοκομείου. Η αλλαγή προϋποθέτει διάθεση για ποιοτική εργασία σε όλα τα επίπεδα
ιεραρχίας, καθώς και καλλιέργεια κλίματος επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του
προσωπικού. Προϋποθέτει, επίσης, την αλλαγή νοοτροπίας, τη συλλογική προσπάθεια
και συμμετοχή όλων μας. Έτσι ο ρόλος σας στη προσπάθεια αυτή είναι καθοριστικής
σημασίας. Χωρίς εσάς, χωρίς τη συνδρομή των νοσηλευτών και των άλλων εργαζόμενων στη Δημόσια Υγεία, δεν μπορούμε να δώσουμε τη μάχη για αλλαγή.
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• Ελισσαίος Μιχαήλ, γ.γ Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ

Η υποστελέχωση υποβαθμίζει την ποιότητα
των προσφερομένων υπηρεσιών

Σ

τόχος είναι να γίνει η κατάλληλη πληροφόρηση και προετοιμασία των
εργαζομένων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται.
Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που συνδιοργανώνεται και αυτή η εξειδικευμένη
επιστημονική ημερίδα για τους νοσηλευτές.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στα σημερινά
δύσκολα χρόνια που περνούμε έχει
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Έχει
προτάσεις για το ΓΕΣΥ του οποίου πρωτοστατούμε στην εφαρμογή του, έχει προτάσεις για αναβάθμιση γενικά των υπηρεσιών υγείας, χειριστήκαμε με υπευθυνότητα την συλλογική σύμβαση των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ωφελημάτων στο προσωπικό τους. Η εφαρμογή κλιμάκων
μισθοδοσίας και η προοπτική αναβάθμιση τους, η λειτουργία του Ταμείου προνοίας
και η κατοχύρωση των υπερωριών κατά το ήμισυ σε χρήμα αντί χρόνου έχουν βοηθήσει
το λειτούργημα του νοσηλευτή να αποζημιώνεται με αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης.
Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών που αφορούν τα Ιδιωτικά
Νοσηλευτήρια καθώς επίσης και η συμμετοχή μας στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής
των Αντιπροσώπων για τα θέματα των νοσηλευτών και των μαιών ήταν και είναι επωφελής και ουσιαστική. Στα πλαίσια αυτά καταγράφεται και η διαφωνία μας για περαιτέρω παράταση της διαφοροποίησης στην αρνητική αναλογία στελέχωσης των μαιών
ανά βάρδια στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Άρης Χωρατάς Γραμ. ΠΑΣΥΝΜ

Η διαφωνία μας, κ.Υπουργέ, έγκειται στο ότι με τις συνεχείς αναβολές και επεμβάσεις
στο νόμο, υποβαθμίζεται η προσφερόμενη ποιότητά του στην κοινωνία. Θα θέλαμε
στην τελική σας απόφαση να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τη θέση της ΣΕΚ.

Μεγάλη επένδυση για τον τόπο
το νοσηλευτικό προσωπικό
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί
μεγάλη επένδυση για τον νευραλγικό
τομέα της Υγείας και οφείλουμε να το
στηρίζουμε έμπρακτα. Παράλληλα,
συνεργαζόμαστε στενά με τους εμπλεκόμενους φορείς για συνεχή αναβάθμιση
του
λειτουργήματος ώστε να
μπορεί να
ανταποκρίνεται στις
τεράστιες
και ραγδαίες αλλαγές
που συντελούνται
στον κλάδο.

Σίγουρα θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί αν είχαμε την καθολική συμμετοχή του προσωπικού των ιδιωτικών νοσοκομείων στη λήψη των αποφάσεων μας.
Σας καλώ να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο τις συντεχνίες τόσο με την οργάνωσή σας
σε αυτές αλλά το κυριότερο να γνωρίζουμε τις εισηγήσεις σας για τα θέματα που σας
απασχολούν.

Στο πλαίσιο του τελετουργικού μέρους της ημερίδας, τιμήθηκε η Νεοφύτα Κουππή
για την πολυετή και σημαντική συνδικαλιστική της δράση στις τάξεις της ΣΕΚ
αλλά και για την πολυτιμότατη κοινωνική προσφορά της. Η ηγεσία της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ έδωσαν τα εύσημα στην τιμώμενη η οποία
καταχειροκροτήθηκε θερμά από τους συμμετέχοντες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η γυμναστική βοηθά στην
εξάλειψη της χρόνιας κόπωσης

Σ

ύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό ρητό : νοῦς ὑγιής ἐν
σώματι ὑγιεῖ, γνωρίζουμε ότι για να είναι το μυαλό
“υγιές” χρειάζεται να είναι και το σώμα.
Σήμερα, στον επαγγελματικό χώρο παρατηρείται συχνή
εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (σύνδρομο
Burn-οut). Οι ρυθμοί ζωής είναι γρήγοροι και ενίοτε εξοντωτικοί και για να προσαρμοστεί κάποιος σε αυτούς χρειάζονται διάφορες θυσίες. Ο εργαζόμενος μπορεί να θυσιάζει ώρες από το ελάχιστο όριο του ύπνου του για να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του να μην λαμβάνει τα συνιστώμενα θρεπτικά συστατικά από την διατροφή του που
του προσφέρουν την ενέργεια που χρειάζεται για ανταπεξέλθει τον καθημερινό κυκεώνα.
Στην περίπτωση αυτή, μέσω της άσκησης (ειδικά της αερόβιας) το άτομο εκτονώνεται
√ H άσκηση βοηθάει σωματικά αλλά και πνευματικά.
Χρειάζεται,συμπληρωματικά,
στην αύξηση
έλεγχος της διατροφής και τουτης απόδοσης
λάχιστον 8ωρες ύπνος.

του εργαζομένου

Ιδανικό είδος είναι η άσκηση σε
ομαδικά group, καθώς το άτομο
παράλληλα ψυχαγωγείται και ξεφεύγει από την μονοτονία
της καθημερινότητας.
• Η άσκηση μειώνει το άγχος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση.
Ενας αγχωμένος εργαζόμενος δημιουργεί συγκρούσεις στον
εργασιακό χώρο, δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση, δεν
αποτελεί πηγή νέων ιδεών, δεν είναι καλός στην λήψη αποφάσεων αφού δεν έχει σωστή κρίση. Αυτές είναι λίγες από
τις συνέπειες του άγχους στην επαγγελματική ζωή. Μία
τέτοια κατάσταση μόνο παράδειγμα προς αποφυγήν θα
έπρεπε να είναι για μία εταιρεία που σέβεται τους εργαζόμενους της.
• Ας μιλήσουμε για επιστήμη!
Οι τρεις νευροδιαβιβαστές, η σεροτονίνη, η νορεπινεφρίνη
και η ντοπαμίνη, είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του
εγκεφάλου.Μία απλή αύξηση ή μείωση του επιπέδου των
νευροδιαβιβαστών, δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον
οργανισμό μας. Ωστόσο, η
αποτελεσματικότητα της γυμναστικής έγκειται στο ότι
δημιουργεί την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στους τρεις
αυτούς νευροδιαβιβαστές.
Επίσης, η 35 λεπτών αερόβια άσκηση αποδεικνύεται ότι
αυξάνει την δημιουργική σκέψη, μέσα από σχετικές έρευνες.
• Η τακτική άσκηση μειώνει τις ημέρες των αδειών ασθενείας
Είπαμε παραπάνω, ότι η γυμναστική ενισχύει την άμυνα του
οργανισμού. Επομένως οι εργαζόμενοι δεν αρρωσταίνουν
τόσο συχνά και δεν απουσιάζουν από την δουλειά τους
τακτικά.

Nέα μελέτη Ελλήνων επιστημόνων

Η αεροβική άσκηση έχει σημαντική αντικαταθλιπτική δράση

Η

αεροβική άσκηση επιφέρει
σημαντικό θεραπευτικό όφελος στους ανθρώπους με σοβαρή κατάθλιψη, σύμφωνα με μια
νέα μελέτη Ελλήνων επιστημόνων.
Οι ερευνητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
της Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα
κατάθλιψης
και
άγχους
«Depression and Anxiety», αξιολόγησαν 11 έρευνες που αφορούσαν συνολικά 455 άτομα
ηλικίας 18 έως 65 ετών, που
είχαν διαγνωσθεί με μείζονα
καταθλιπτική διαταραχή και τα
οποία έκαναν κατά μέσο όρο
αεροβική άσκηση 45 λεπτών με
μέτρια ένταση, τρεις φορές την
εβδομάδα επί εννέα εβδομάδες.
Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι η εν
λόγω άσκηση, εφόσον γίνεται

υπό την επίβλεψη ειδικού, έχει
σημαντικό
αντικαταθλιπτικό
όφελος σε σχέση με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και τις
ψυχοθεραπείες. Η ευεργετική
δράση ήταν ορατή ακόμη και
όταν η άσκηση δεν διαρκούσε
περισσότερο από ένα μήνα. Επίσης αφορούσε τόσο τους ασθενείς που βρίσκονταν μέσα σε

Μ

ακραίνουν τη ζωή οι πολυήμερες διακοπές. Σύμφωνα με
νέα επιστημονική μελέτη, η οποία
παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του
πρόσφατου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
στο Μόναχο, οι πολυήμερες διακοπές αποτελούν «συστατικό
μακροζωίας».
Μην πιστεύετε ότι αν έχετε υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής
μπορείτε να αντισταθμίσετε τη
σκληρή δουλειά και δεν χρειάζεται να παίρνετε άδεια» αναφέρειχαρακτηριστικά ο Τίμο Στράντμπεργκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. «Οι διακοπές είναι ένας καλός τρόπος να
αντιμετωπίσετε το στρες» προσθέτει.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι
ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία που
αφορούσαν συνολικά 612 άντρες
και κάλυπταν χρονικό διάστημα
40 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες
παρουσίαζαν τουλάχιστον έναν
παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (π.χ. υπέρταση, ανεβασμένη χοληστερόλη,
υψηλά τριγλυκερίδια, παραπανίσια κιλά) και είχαν λάβει συστάσεις για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής τους υγείας (π.χ.
βελτιώσεις στη διατροφή τους,
αύξηση της σωματικής τους
δραστηριότητας). Ορισμένοι από
τους συμμετέχοντες λάμβαναν
επίσης φαρμακευτική αγωγή με
στόχο τη μείωση της πίεσης και
της χοληστερόλης τους.
Οι ερευνητές είχαν στη διάθεσή
τους πληροφορίες σχετικά με
τις ώρες εργασίας, τη διάρκεια του ύπνου
και τον χρόνο
διακοπών των
συμμετεχόντων.
Όταν οι ερευνητές μελέτησαν τον αριθμό

Πέντε απλοί αλλά χρυσοί κανόνες
που χαρίζουν μακροζωία
4. η κατανάλωση οινοπνεύματος με
μέτρο

δόν 79.000 γυναίκες και 44.400 άνδρες
σε βάθος περίπου 30 ετών.

Οι πέντε συνήθειες που μπορούν να
χαρίσουν μια έξτρα δεκαετία ζωής ή
και παραπάνω είναι:

5. η διακοπή του καπνίσματος.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι άνθρωποι ήταν
οι πιο πιστοί στην τήρηση των πέντε
υγιεινών συνηθειών είχαν κατά μέσο
όρο 82% λιγότερες πιθανότητες να
πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια και
65% μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν
από καρκίνο, σε σχέση με εκείνους που

2. η τακτική σωματική άσκηση,
3. το φυσιολογικό βάρος,

«Η μελέτη συμπέρανε ότι η εποπτευόμενη αεροβική άσκηση
μπορεί να υποστηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη θεραπεία της
μείζονος κατάθλιψης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας», δήλωσε
ο επικεφαλής ερευνητής Ιωάννης
Μωρρές.

Οι διακοπές παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής!

ι άνθρωποι που τηρούν πέντε
υγιεινές συνήθειες μπορούν να
ελπίζουν ότι θα προσθέσουν τουλάχιστον δέκα ακόμη χρόνια στο
προσδόκιμο της ζωής τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

1. η υγιεινή διατροφή,

κλινική, όσο και εκτός αυτής.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Από τα παραπάνω βλέπουμε τις θετικές επιπτώσεις της
άσκησης στην πτυχή της επαγγελματικής ζωής. Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι ο εργαζόμενος που γυμνάζεται
έχει αυξημένη αυτοπεποίθηση, εκτονώνεται άρα νιώθει
λιγότερο στρεσαρισμένος, φροντίζει το ανοσολογικό του
σύστημα, επομένως ασθενεί λιγότερο και προσφέρει τις
υπηρεσίες του στον εργασιακό χώρο αφού απουσιάζει
λιγότερο από εκεί. Όλα αυτά συντελούν στην πλήρη αφοσίωση του και στην αξιοποίηση στο μέγιστο των πνευματικών ικανοτήτων του στην εργασία. Επομένως, αυξάνεται η
αποδοτικότητα του στην δουλειά του.

Ο

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
με επικεφαλής τον δρα Φρανκ Χου, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό
Circulation, μελέτησαν στοιχεία για σχε-

των θανάτων στη διάρκεια της
40ετίας σε συνάρτηση με τον
χρόνο διακοπών των συμμετεχόντων, παρατήρησαν κάτι πολύ
ενδιαφέρον: Όσοι από τους
άντρες έπαιρναν τρεις ή και
λιγότερες εβδομάδες άδεια μέσα
στον χρόνο είχαν 37% περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη
ζωή τους την περίοδο της μελέτης.
«Οι άντρες που έπαιρναν μικρότερης διάρκειας άδεια είχαν την
τάση να δουλεύουν περισσότερο
και να κοιμούνται λιγότερο σε
σύγκριση με όσους έκαναν περισσότερες διακοπές» αναφέρει ο
Στράντμπεργκ και προσθέτει:
«Ένας στρεσογόνος τρόπος ζωής
μπορεί να υπερισχύσει των ευεργετικών επιδράσεων της όποιας
παρέμβασης [όπως οι βελτιώσεις
στη διατροφή και τη σωματική
δραστηριότητα που πρότειναν οι
ερευνητές]».
Αν λοιπόν φέτος δεν καταφέρατε
να ξεκουραστείτε αρκετά, φροντίστε τουλάχιστον του χρόνου
να «χωρέσετε» στο πολυάσχολο
πρόγραμμά σας αρκετό χρόνο για
χαλάρωση και ξεκούραση για…
το καλό της υγείας σας.

δεν τηρούσαν τις πέντε συνήθειες.
Γενικότερα, οι πρώτοι είχαν 74%
μικρότερο κίνδυνο θανάτου από
οποιαδήποτε αιτία.
Αναλυτικότερα, κανονικό θεωρείται
το σωματικό βάρος όταν ο δείκτης
μάζας σώματος βρίσκεται μεταξύ του
18,5 και του 25, η σωματική άσκηση
πρέπει να γίνεται επί τουλάχιστον 30
λεπτά τη μέρα, ενώ το οινόπνευμα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ένα ποτήρι
κρασιού τη μέρα για τις γυναίκες και τα
δύο για τους άνδρες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

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:
- Τεχνικό/Μηχανικό, - Συγκολλητές
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες - Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων - Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία,
Λεμεσό και Πάφο
- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων
- 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
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος - Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός - Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες - Σερβιτόροι/ες - Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου
δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι - Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές - Πελεκάνοι - Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048

Νέα μορφή απάτης με παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα

Τ

ο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει λάβει αυξημένα παράπονα για νέα
μορφή απάτης με παραπλανητικά ηλεκκτρονικά
μηνύματα (e-mail) που στόχο έχουν την άντληση
χρημάτων.
Πρόκειται για μηνύματα που αποστέλλονται το
τελευταίο χρονικό διάστημα σε χρήστες του διαδικτύου και με το οποίο ο αποστολέας του μηνύματος ενημερώνει τον πολίτη ότι γνωρίζει κωδικούς
του και του αναφέρει σαν παράδειγμα έναν κωδικό
τον οποίο καταχώρησε ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιες σελίδες που χρειάζονταν εγγραφή. Ακολούθως
τον ενημερώνει ότι εγκαταστάθηκε κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή του με το οποίο είχε πρόσβαση στα αρχεία του και τον απειλεί ότι κατέχει
στοιχεία εναντίον του και ζητά μεγάλο χρηματικό
ποσό σε bitcoins για να μην τα δημοσιεύσει. Συστήνεται και προτρέπονται οι χρήστες του διαδικτύου
να μην αποστέλλουν χρηματικά ποσά ούτε προσωπικά δεδομένα σε άγνωστα άτομα και να ενημερώνουν το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
Eγκλήματος, μέσω των ιστοσελίδων της Αστυνομίας.
(www.cypruspolicenews.com/ www.police.gov.cy).
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Απονομή βραβείων στην Τελετή Έναρξης της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Β

ραβεία Καλής Πρακτικής 2018
σε επιχειρήσεις απένειμε η
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιαίδου στο πλαίσιο της τελετής
Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018
που πραγματοποιήθηκε στις 22
Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον
Παρκ. Οι τέσσερις καλύτερες συμμετοχές είχαν επιλεγεί από Τεχνική
Επιτροπή του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας.
Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην
εταιρεία
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ, το 2ο βραβείο στην CYTA και
το 3ο βραβείο απονεμήθηκε από
κοινού στις εταιρείες ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
και C.A PAPAELLINAS LTD
(PHARMACYLINE).
Επίσης ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Χρίστος Μαληκκίδης και ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηλίας Μαρκάτζιης, εκ μέρους της γενικής
διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, απένειμαν
τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα για το Διαγωνισμό Σχολικών
Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής
2018 στο Περιφερειακό Γυμνάσιο
Κοκκινοτριμιθιάς και στο Λύκειο
Εθνομάρτυρα Κυπριανού στον
Στρόβολο.
Τα βραβεία στις τρεις καλύτερες
συμμετοχές στο Διαγωνισμό Αφίσας 2018 που προκήρυξαν από
κοινού το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, απένειμε ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη και τιμητική πλακέτα στον
εκπρόσωπο του κάθε σχολείου
απένειμε ο Διευθυντής Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Ηλίας Μαρκάτζιης.
Το πρώτο βραβείο με χρηματικό
έπαθλο €300 απονεμήθηκε στην
Ελισάβετ Γεωργίου από το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
στο Πλατύ Αγλατζιάς, το δεύτερο
βραβείο απονεμήθηκε στη Μαρίνα-Μαργαρίτα Πέτσα, επίσης
από το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλατζιάς
και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε
εξίσου σε δύο έργα. Το ένα από τα
έργα φιλοτεχνήθηκε από την μαθήτρια Σλάβι Ιβάντσεβα από το
Γυμνάσιο Λατσιών και το δεύτερο
έργο φιλοτεχνήθηκε και υποβλήθηκε από κοινού από τις μαθήτριες
Ελένη Ιωάννου και Χαρά Κοκκίδη,
επίσης από το Γυμνάσιο Λατσιών.
Επιπρόσθετα, η αφίσα που πήρε
το πρώτο βραβείο έχει εκτυπωθεί
σε μέγεθος Α3 προκειμένου να
αξιοποιηθεί για προβολή των
θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε
σχολεία και χώρους εργασίας.
Τις βραβεύσεις ακολούθησαν τρεις
εξειδικευμένες παρουσιάσεις.

Μαθητές και μαθήτριες βραβεύτηκαν για την φιλοτέχνηση αφισών
με θέμα την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Βραβεία απονεμήθηκαν στη ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, στην CYTA και στις εταιρείες ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ και C.A PAPAELLINAS LTD (PHARMACYLINE)
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Τεχνητό φεγγάρι θα αντικαταστήσει τα φώτα σε πόλη της Κίνας

Η

Τσενγκντού στη νοτιοδυτική
Κίνα έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο
για να φωτίσει από ψηλά την
πόλη με ένα δορυφόρο σε ρόλο
τεχνητού φεγγαριού. Το τεχνητό
φεγγάρι, που θα ενισχύσει το
φυσικό νυχτερινό φωτισμό της
Σελήνης και ίσως καταστήσει
περιττό το συμβατικό φωτισμό
των δρόμων, θα μπορεί να φωτίσει μια περιοχή διαμέτρου δέκα
έως 80 χιλιομέτρων.
Ο δορυφόρος-φεγγάρι, που σχεδιάζεται να εκτοξευθεί το 2020,
σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα «Ημερησία Λαϊκή» και τη
βρετανική «Γκάρντιαν», θα είναι
περίπου οκτώ φορές πιο φωτεινός από τη Σελήνη. Την πρωτοβουλία αποκάλυψε σε συνέδριο
καινοτομίας στην Τσενγκντού ο
Γου Τσουνφένγκ, πρόεδρος της

της χώρας.

• Ο δορυφόρος-φεγγάρι θα
είναι περίπου οκτώ φορές
πιο φωτεινός από τη Σελήνη
ιδιωτικής διαστημικής εταιρείας
Chengdu Aerospace Science and
Technology (CASC). Δεν είναι
ακόμη σαφές κατά πόσο το φιλόδοξο σχέδιο έχει την υποστήριξη
της
κινεζικής
κυβέρνησης.
Πάντως η CASC είναι βασικός
συνεργάτης του κινεζικού κράτους στο διαστημικό πρόγραμμα

To κινεζικό σχέδιο θα υλοποιηθεί,
μένει να διαπιστωθεί. Οι Κινέζοι
πάντως παραδέχονται ότι πήραν
την «τρελή» ιδέα από ένα Γάλλο
καλλιτέχνη, ο οποίος οραματίσθηκε ένα «κολιέ» από κάτοπτρα
να κρέμεται πάνω από τη Γη και
να αντανακλά το φως του Ήλιου
στο Παρίσι καθ’ όλο το 24ωρο.
Υπάρχουν και κάποια προηγούμενα. Το 2013 τρία μεγάλα κάτοπτρα, ελεγχόμενα από υπολογιστή, τοποθετήθηκαν πάνω από τη
νορβηγική πόλη Ριουκάν για να
αντανακλούν τις ακτίνες του
Ήλιου στην κεντρική πλατεία της
πόλης. Παλαιότερα, στη δεκαετία
του 1990, Ρώσοι αστρονόμοι και
μηχανικοί είχαν εκτοξεύσει ένα
δορυφόρο που αντανακλούσε το
ηλιακό φως στη Γη.

Μικροπλαστικά παντού, ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό

Τ

α μικροπλαστικά είναι πανταχού παρόντα, ακόμη και στα
ανθρώπινα κόπρανα. Μια νέα
διεθνής έρευνα, η πρώτη του
είδους της, η οποία έγινε σε οκτώ
χώρες, αποκαλύπτει ότι σε όλα τα
δείγματα κοπράνων που αναλύθηκαν, υπήρχαν μικροσκοπικά
ίχνη πλαστικών.
Οι ερευνητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Βιέννης και της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της
Αυστρίας, με επικεφαλής τον δρα
Φίλιπ Σβαμπλ, έκαναν τη σχετική
ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο
γαστρεντερολογίας της οργάνωσης ευρωπαίων γαστρεντερολόγων
United
Europe
Gastroenterology (UEG Week), που
πραγματοποιείται στην αυστριακή πρωτεύουσα.
Τα μικροπλαστικά είναι μικρά
σωματίδια με διάμετρο μικρότερη
των πέντε χιλιοστών. Είτε χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς σε διάφορα προϊόντα, είτε
προέρχονται από τη διάσπαση
μεγαλύτερων πλαστικών στο
περιβάλλον. Εισέρχονται στο
πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
και μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά την υγεία, μεταξύ άλλων

επιδρώντας στο ανοσοποιητικό
σύστημα ή συμβάλλοντας στην
μεταφορά τοξικών χημικών και
παθογόνων μικροοργανισμών στο
σώμα.
Η κατανάλωση τροφίμων που
διατηρούνται
σε
πλαστικές
συσκευασίες, καθώς επίσης νερού
και αναψυκτικών από πλαστικά
μπουκάλια, είναι βασική αιτία
διείσδυσης των μικροπλαστικών

στον ανθρώπινο οργανισμό από
το στόμα.
«Είναι η πρώτη έρευνα του είδους
της και επιβεβαιώνει αυτό που
υποπτευόμασταν εδώ και καιρό,
ότι τα πλαστικά τελικά φθάνουν
στο ανθρώπινο έντερο», δήλωσε ο
Σβαμπλ.
«Αυτό»,
πρόσθεσε,

«γεννά ιδιαίτερη ανησυχία για το
τι μπορεί να σημαίνει, ιδίως για
τους ασθενείς με γαστρεντερικές
παθήσεις. Τα πιο μικρά σωματίδια μικροπλαστικών είναι ικανά
να διεισδύουν στην κυκλοφορία
του αίματος, στο λεμφικό σύστημα, ακόμη και στο ήπαρ. Πρέπει
πλέον να κάνουμε περισσότερες
μελέτες για να κατανοήσουμε τι
σημαίνει αυτό για την ανθρώπινη
υγεία».
Η παγκόσμια παραγωγή
πλαστικών έχει αυξηθεί
σημαντικά από τη δεκαετία του 1950 και συνεχίζει να αυξάνεται κάθε
χρόνο. Εκτιμάται ότι το
2% έως 5% όλων των
πλαστικών καταλήγουν
στις θάλασσες, όπου
καταναλώνονται από τα
ψάρια και τους άλλους
θαλάσσιους
οργανισμούς, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και
να επιστρέφουν στους ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά στο
στομάχι τους. Σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών έχουν ανιχνευθεί στους τόνους, στους
αστακούς και στις γαρίδες.

Ευρωπαίοι επιστήμονες: Λιγότερο κρέας για εξοικονόμηση νερού

Μ

ια πιο υγιεινή διατροφή με λιγότερο κρέας -ή
ακόμη καλύτερα με καθόλου κρέας- δεν κάνει
καλό μόνο στην υγεία, αλλά και στους πολύτιμους
φυσικούς πόρους, καθώς θα επιτρέψει σημαντική
εξοικονόμηση νερού, σύμφωνα με μια νέα μελέτη
Ευρωπαίων επιστημόνων.
Το νερό που απαιτείται για την παραγωγή της
ανθρώπινης τροφής, είναι κατά 11% έως 35% λιγότερο αν η διατροφή γίνει πιο υγιεινή με λιγότερο κρέας,
33% έως 35% λιγότερο αν το κρέας αντικατασταθεί
από ψάρια και όσπρια, ενώ η εξοικονόμηση νερού
φθάνει το 35% έως 55% αν η διατροφή γίνει αμιγώς
χορτοφαγική.
Ενδεικτικά, το ημερήσιο αποτύπωμα νερού λόγω
παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων είναι 3.861
λίτρα ανά κεφαλή στη Γαλλία, 2.929 λίτρα στη Γερ-

μανία και 2.757 λίτρα στη Βρετανία. "Οι ποσότητες
αυτές είναι τεράστιες, αν συγκριθούν με την κατανάλωση νερού στα σπίτια", δήλωσε ο ερευνητής του JRC
δρ Ντέιβι Βάνχαμ.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

5 συμβουλές για ξεκούραστο βλέμμα

• Τόνωσε την κυκλοφορία του αίματος. Η
τοποθέτηση ενός μεταλλικού κουταλιού στο
ψυγείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του
πρηξίματος με δύο τρόπους: 1) η ψυχρή θερμοκρασία συμβάλλει στη σύσφιξη του πρησμένου δέρματος και 2) χρησιμοποιώντας την
στρογγυλή πλευρά μπορείς να κάνεις μασάζ
στην περιοχή των ματιών σου (από την εσωτερική προς την εξωτερική γωνία) βοηθά στην
εκκίνηση της λεμφικής αποστράγγισης,
καθώς συγκεντρώνεται αρκετό υγρό κάτω από
τα μάτια σου όση ώρα εσύ κοιμάσαι.
• Μείνε ενυδατωμένη. Επομένως, αν την επόμενη
φορά που θα βγεις θέλεις να πιείς ακολούθησε το
γνωστό κόλπο: για κάθε ποτήρι αλκοόλ που πίνεις,
θα πίνεις κι ένα ποτήρι νερό.
• Μείωσε την πρόσληψη αλατιού. Η American
Heart Association συνιστά να παίρνεις περίπου 1
κουταλάκι του γλυκού αλάτι την ημέρα, δεδομένου
ότι τα αλμυρά τρόφιμα μπορούν να οδηγήσουν σε
οίδημα παντού. Για να ελαχιστοποιήσεις τις επιπτώσεις του νατρίου, κατανάλωσε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Β (όπως το σπανάκι) και τρόφιμα
που περιέχουν κάλιο, όπως οι μπανάνες, οι γλυκοπατάτες και το πεπόνι, αφού όλα αυτά μπορούν να
βοηθήσουν στη μείωση του πρηξίματος.
• Ανοιγόκλεισε τα μάτια σου περισσότερο. Σίγουρα, πάντα ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου ακούσια,
αλλά όταν μένεις καρφωμένη σε μια οθόνη υπολογιστή ή σε ένα κινητό τηλέφωνο για μεγάλες χρονικές περιόδους, τα ανοιγοκλείνεις λιγότερο. Το να τα
ανοιγοκλείνεις είναι σημαντικό επειδή λιπαίνει
φυσικά τα μάτια.

Μύθοι για τα μακαρόνια
Τα μακαρόνια παχαίνουν. Εντελώς λάθος. 100
γραμμάρια μακαρόνια περιέχουν περίπου 360 Kcal
ενέργεια εκ των οποίων το 70% είναι υδατάνθρακες
και 10-13% πρωτεΐνη. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι
δεν ευθύνονται οι υδατάνθρακες για το πάχος αλλά
οι επιπλέον θερμίδες. Εκτός αυτού τα μακαρόνια
είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής.
Τα μακαρόνια προέρχονται από την Κίνα. Η
άποψη αυτή έχει κυριαρχήσει εξαιτίας μιας ταινίας του 1938 για τον Μάρκο Πόλο. Στην πραγματικότητα πολύ πριν ο διάσημος εξερευνητής επιστρέψει στην Ιταλία με τα κινέζικα noodles οι Ιταλοί κατανάλωναν μακαρόνια από το 12ο αιώνα
όταν η Σικελία βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία.
Τα «Al dente» είναι ωμά. Στην πραγματικότητα τα
μακαρόνια «al dente» είναι πιο εύπεπτα επειδή
διατηρούν τα συστατικά αμύλου καθιστώντας την
αφομοίωση τους πιο σταδιακή. Επιπλέον ο
σωστός χρόνος μαγειρέματος διατηρεί τα θρεπτικά
συστατικά.
Τα μακαρόνια χωρίς γλουτένη είναι διαιτητικά.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει εκτός και αν έχετε ευαισθησία στη γλουτένη οπότε θα κάνει διαφορά. Αν έχετε
δυσανεξία στη γλουτένη τότε μια καλή επιλογή
είναι τα Gluten Free με που δεν περιέχουν γλουτένη
και είναι φτιαγμένα από καλαμπόκι και ρύζι.
Τα μακαρόνια παρασκευάζονται από έναν τύπο
αλεύρι. Τα μακαρόνια παρασκευάζονται από διαφορετικά είδη και ποικιλίες αλευριού.

Σοβαρά … αστειάκια
• Από τότε που διάβασα ότι το λεμόνι βοηθάει
στο αδυνάτισμα, βάζω πάντα μπόλικο πάνω
στα σουβλάκια.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Επενδύστε στη διατροφή για λαμπερό δέρμα

Ε

πενδύετε χρόνο και χρήμα σε
καλλυντικά προϊόντα περιποίησης του δέρματος σας; Καιρός
είναι να επενδύσετε σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή αν θέλετε να έχετε
πραγματικά
λαμπερό,
υγιές και νεανικό δέρμα.

• Προκειμένου να προλάβετε
τις πρώτες ρυτίδες αλλά και
τα πάσης φύσεως ψεγάδια

Σελήνιο. Εξαιρετικές πηγές σεληνίου είναι τα φιστίκια, τα μανιτάρια,
οι γαρίδες, το αρνίσιο κρέας,
ψάρια όπως ο τόνος, ο σολομός
και ο μπακαλιάρος.
Συνένζυμο Q10. Το CoQ10 είναι
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που
παράγεται φυσικά από τον οργανισμό μας. Πλούσιες πηγές CoQ10
είναι τα ψάρια (σολομός και
τόνος), τα πουλερικά, τα οργανικά
κρέατα (συκώτι) και τα δημητριακά
ολικής άλεσης.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Βιταμίνη Ε. Βιταμίνη Ε θα βρείτε
στα φυτικά έλαια, τους ξηρούς
καρπούς, τις ελιές, το σπανάκι, τα
σπαράγγια, τους σπόρους και τα
πράσινα
φυλλώδη
λαχανικά.
Λιπαρά οξέα. Καλές
πηγές λιπαρών οξέων
είναι το λάδι, τα καρύδια, ο λιναρόσπορος,
και τα ψάρια όπως ο
σολομός, οι σαρδέλες
και ο κολιός.

Δείτε παρακάτω δέκα
πολύτιμα
διατροφικά
στοιχεία που πρέπει να
έχει η διατροφή σας
καθημερινά, προκειμένου
να προλάβετε τις πρώτες
ρυτίδες αλλά και τα
πάσης φύσεως ψεγάδια.
Τα οφέλη του νερού.
Ελάχιστα πράγματα είναι
τόσο καλά όσο το νερό,
στην διατήρηση του δέρματος «σε φόρμα». Το νερό κρατά
το δέρμα ενυδατωμένο, μειώνει τις
λεπτές γραμμές και τις πρώτες
ρυτίδες. Βοηθά επίσης τα κύτταρα
να
απορροφήσουν
θρεπτικά
συστατικά και να αποβάλει τις
τοξίνες.
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Αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά θα τα βρείτε σε όλα τα τρόφιμα,
ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά
όπως τα μούρα, οι ντομάτες, τα
παντζάρια, τα βερίκοκα, η κολοκύθα, το σπανάκι, η γλυκοπατάτα, τα
φασόλια, τα μανταρίνια και οι
πιπεριές.

Έλαια. Ορισμένα έλαια
είναι ακόμη καλύτερα
και από τα λιπαρά
οξέα. Τα καλής ποιότητας έλαια, όπως το
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, έχουν υποστεί
ελάχιστη επεξεργασία και έτσι
διατηρούν περισσότερα θρεπτικά
συστατικά που έχει ανάγκη του
δέρμα. Τα έλαια λιπαίνουν το
δέρμα και το βοηθούν να δείχνει και
να είναι πραγματικά υγιές.

Βιταμίνη Α. Βιταμίνη Α θα βρείτε
και σε μορφή συμπληρώματος διατροφής, που συντελούν στην καταπολέμηση της ακμής και άλλών
δερματικών παθήσεων. Καλή πηγή
βιταμίνης Α είναι επίσης τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα αβγά
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι
μπορεί να είναι ότι πιο κοντινό στο
«μαγικό ελιξίριο» που μας προσφέρει η φύση για το δέρμα. Το
πράσινο τσάι βοηθά στην πρόληψη
της φλεγμονής, επιβραδύνει την
βλάβη του DNA και συντελεί στην
πρόληψη των ηλιακών εγκαυμάτων.

Βιταμίνη C. Καλές πηγές βιταμίνης
C είναι οι κόκκινες πιπεριές, τα
κιτρώδη φρούτα, το μπρόκολο, τα
πράσινα λαχανικά, τα λαχανάκια
Βρυξελλών και η παπάγια.

Πολλά καλλυντικά προϊόντα περιέχουν πράσινο τσάι, αλλά μπορείτε
να απολαμβάνετε περισσότερα
οφέλη από ένα φλιτζάνι ζεστό ή
κρύο πράσινο τσάι.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα είναι κατάλληλη σε ό,τι
αφορά την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων
που διαιωνίζονται και σε καταπιέζουν.
Ταξίδια, συναντήσεις και νέες γνωριμίες
είναι στο πρόγραμμα, καθώς και ένα
απρόβλεπτο συμβάν – όχι απαραίτητα
δυσάρεστο – που θα σε προβληματίσει ο
τρόπος αντιμετώπισής του.

γίνουν και θα σε στεναχωρήσουν. Χειρίσου τες με διπλωματία και όπως οι άλλοι
είχαν δεύτερες σκέψεις για το άτομο σου,
φρόντισε να κρατήσεις και εσύ γι αυτούς
και μην εκδηλώσεις τις προθέσεις και τις
απόψεις σου. Κράτησε τους σε απόσταση, για να σε εκτιμήσουν.

Ταύρος: Θα κινηθείς σε πολύ καλά επίπεδα χάρη στις καλές επιρροές που δέχεσαι. Πρέπει να βάλεις τις προτεραιότητές
σου για το τι θέλεις να τελειώνεις πρώτα,
ώστε να μην αγχωθείς. Οι δυνατότητές
σου είναι πολλές. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις πολλά άτομα από τον περίγυρό
σου, τις βαθύτερες σκέψεις τους και τι
ζητάνε πραγματικά από σένα.

Παρθένος: Οι εμπειρίες που απέκτησες
το τελευταίο διάστημα σού δημιουργούν
τη διάθεση να κατακτήσεις το καλύτερο
για τη ζωή σου. Οι ικανότητες και ο
χαρακτήρας σου θα σε βοηθήσουν να το
πετύχεις. Η αναγνώριση έρχεται και σου
προσφέρει δικαίωση και ικανοποίηση.
Κάποιες διαπραγματεύσεις που απαιτούνται, χρειάζονται έλεγχο και προσοχή.

Δίδυμοι: Αυτή είναι μία πολύ θετική
περίοδος, κατάλληλη για αναδιοργάνωση της ζωής σου σε πρακτικό επίπεδο,
αλλά και για ανανέωση σε συναισθηματικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό τώρα
να μιλήσεις ειλικρινά με τον εαυτό σου,
να εντοπίσεις τα θέλω σου και με γνώμονα τις πραγματικές σου ανάγκες, να
χαράξεις την πορεία που θα ακολουθήσεις από εδώ και πέρα.

Ζυγός: Όλα θα πάνε καλά εάν δεν κάνεις
υπερβολές. Συγκράτησε τη φαντασία
σου, μην κινείσαι με συναισθηματισμούς
κι άσε τους άλλους να κάνουν τα υπόλοιπα. Έχεις πολύ καλές προοπτικές για να
δεχθείς κάποιες ανταμοιβές κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Συγκράτησε την
ανυπομονησία σου, διατήρησε τον αυτοέλεγχό σου και σε βεβαιώνω ότι θα σου
έρθουν τα καλύτερα.

Καρκίνος: Η ανάγκη σου να προσφέρεις,
είναι μεγάλη. Φρόντισε να το κάνεις με
μέτρο και χωρίς να ζημιώνεις τον εαυτό
σου, για να μην παραπονιέσαι αργότερα.
Πρόσεχε τον εαυτό σου, την ευεξία και
την ξεκούρασή σου που βάλλονται από
το πιεσμένο σου πρόγραμμα και μη βιάζεσαι να αλλάξεις τις καταστάσεις.

Σκορπιός: Περίοδος αυξημένης δράσης
και κινητικότητας αυτή, η οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη των αξιών σου σε
δημιουργικό και κοινωνικό επίπεδο. Η
εκπλήρωση των σχεδίων σου βρίσκεται
σε καλό δρόμο, ενώ σύντομα θα δεχτείς
και σημαντικές προτάσεις. Οι οικογενειακές σχέσεις επίσης βελτιώνονται
αισθητά.

Λέων: Μέρα εντάσεων για εσένα και πολλές θα είναι οι αποκαλύψεις που θα

Τοξότης: Δείξε σύνεση στη διαχείριση

των χρημάτων και των περιουσιακών
σου στοιχείων και απόφυγε να κάνεις
περιττά έξοδα και τολμηρές επενδύσεις.
Θα υπάρξουν ευκαιρίες σε όλους τους
τομείς της καθημερινότητάς σου που σε
προβληματίζουν, αλλά πρέπει να φροντίσεις να ξέρεις τι είναι αυτό που ακριβώς θέλεις και αν σε συμφέρει να το
κάνεις.
Αιγόκερως: Υπάρχουν γύρω σου κάποια
θέματα που παραμένουν στάσιμα και δεν
μπορείς να κάνεις τίποτε περισσότερο
από αυτό που ήδη κάνεις. Μην προβληματίζεσαι άδικα και επικεντρώσου σε
όλα εκείνα που περνάνε από το χέρι σου.
Μη φοβάσαι να πάρεις το ρίσκο κάποιων
αποφάσεων, ακόμα κι αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι λανθασμένες.
Υδροχόος: Η δύναμη που αισθάνεσαι θα
επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα του
παρελθόντος. Θα καταφέρεις να διορθώσεις κάποια λάθη ώστε να κινηθείς
απαλλαγμένος προς τα μελλοντικά σου
σχέδια. Ό,τι κι αν κάνεις, μην το κάνεις
βιαστικά και παρορμητικά και δράσε
αποκλειστικά με τη λογική σου.
Ιχθείς: Τα εξαιρετικά σου χαρίσματα, θα
συμβάλουν στη γρήγορη εξέλιξη και πρόοδό σου. Όσα σε απασχολούν, έρχονται
σε ισορροπία με την παρέμβαση ενός
σημαντικού προσώπου και δικαιώνεσαι.
Αν κάτι που έληξε πρόσφατα συνεχίζει
να σε στενοχωρεί, εξέτασε το ενδεχόμενο
διόρθωσής του όσο υπάρχει ακόμα αυτή
η δυνατότητα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Καλαμαράκια με ρύζι και κόκκινη
πιπεριά από τη Χίο
Υλικά:
1/2 κιλό καλαμάρια
1/4 κιλού ρύζι
2-3 κόκκινες πιπεριές ψιλοκομμένες
1 κούπα του τσαγιού ελαιόλαδο
1/2 λίτρο νερό
αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση: Καθαρίστε πολύ καλά τα
καλαμαράκια
αφαιρώντας
το
εσωτερικό
τους
κόκαλο. Πλύντε τα
και κόψτε τα στα
δύο. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε ελαφρά τις κόκκινες πιπεριές και τα καλαμαράκια. Στη συνέχεια προσθέστε 1/2
λίτρο νερό και αφήστε το φαγητό να βράσει για 15 λεπτά.
Κατόπιν συμπληρώστε και το ρύζι αφού προηγουμένως το
έχετε πλύνει, και προσθέστε λίγο αλάτι και πιπέρι. Αφήστε τα
όλα να ψηθούν για άλλα 15 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Σερβίρονται ζεστά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Γονείς προσοχή όταν δίνετε την άδεια σας
για εκδρομή των παιδιών σας σε ορεινά θέρετρα»

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Η

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 410 - 1/11/1957

Συνομοσπονδία
Γονέων
Μέσης
Εκπαίδευσης προειδοποιεί τους γονείς των μαθητών πως στις εκδρομές /
διανυκτερεύσεις
που
διοργανώνονται,
(π.χ.
Κακοπετριά) ελλοχεύουν
σοβαροί κίνδυνοι και η
ευθύνη βαραίνει τους ίδιους τους γονείς αφού
ουδεμία εμπλοκή έχουν οι
διευθύνσεις των σχολείων
και οι σύνδεσμοι γονέων.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση τονίζει: Όπως
έχουμε
πληροφορηθεί
λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών που μεταβαίνουν, πολλές φορές
παιδιά μένουν σε ακατάλληλα καταλύματα που
είτε δεν είναι αδειοδοτημένα από τον ΚΟΤ, είτε
είναι απλώς οικίες που
τις ενοικιάζουν και μπορεί να μην πληρούν τους
απαραίτητους κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας και
υγείας. Ενώ πολλές φορές
τσουβαλιάζονται 8-12
παιδιά σε ένα δωμάτιο.
Παρατυπίες παρατηρούνται και με τα αδειούχα
καταλύματα, τα οποία
αγνοώντας τον μέγιστο
επιτρεπόμενο
αριθμό
ατόμων που δικαιούνται
να φιλοξενήσουν σε κάθε
δωμάτιο, βάζουν περισσότερα με μοναδικό στόχο

το επιπρόσθετο κέρδος.
Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε και από περιστατικά που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας κάθε
χρόνο, αλλά και από τις
αναφορές της αστυνομίας, έχουν συλληφθεί
άτομα με σιδηρογροθιές,
μαχαίρια, ρόπαλα, ξύλα
και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα. Οι δε καυγάδες
μεταξύ τους ή και με εξωσχολικούς είναι συχνό
φαινόμενο.
Φαίνεται ότι η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών
τις μέρες αυτές παρουσιάζει
κατακόρυφη
άνοδο, καθώς και η χρήση
αλκοόλ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σύμφωνα με την
ενημέρωση που είχαμε
από την Αστυνομική
Διεύθυνση Μόρφου, κατά
τους ελέγχους που διενήργησαν πέρσι έχουν
κατασχεθεί ναρκωτικά,
τσιγάρα καθώς και αλκοόλ. Έχουν επίσης διακομιστεί μαθητές και μαθήτριες σε νοσοκομεία σε
κατάσταση μέθης. Ένα
παιδί κάτω από την επήρεια των ουσιών αυτών
μπορεί να καταστεί ευάλωτη λεία στα χέρια του
οποιουδήποτε ασυνείδητου.
Σύμφωνα επίσης με πλη-

Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α. Επίλεκτη Κατηγορία.

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Την ερχόμενη εβδομάδα 2 – 3/11/18 θα διεξαχθούν οι
πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος
(3η αγωνιστική):
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Παρασκευή, ώρα
7.30΄ μ.μ.
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Σάββατο,
ώρα 2.30΄ μ.μ. (γήπεδο Μαρωνίου)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – Σάββατο, ώρα
2.30΄ μ.μ.
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9 – 1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AEK KEΛΙΩΝ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΚΕΝΗ
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2-0
Δευτέρα

Α.Ε. Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Θ.Ο.Ι ΠΎΡΓΟΥ
Σ & Π Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
F.C. INTERNATIONAL - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
{Επαναλειπτικός}

4-0
4-2
0-5
7-1
0-0

B. Α. Κατηγορία
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
ΕΥΡΙΠ. ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΑΕΚ Καθολικής
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - Α& Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΡΟΥ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

2-2
3-4
3-0
0-1

Για την 3ην αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες:

ροφορίες μας, τις ημέρες
αυτές
στην
περιοχή
υπάρχει
κατακόρυφη
αύξηση των πωλήσεων
για το επονομαζόμενο
«χάπι
της
επόμενης
μέρας», κάτι το οποίο θα
πρέπει να μας ανησυχήσει
ιδιαίτερα αφού από την
μία είναι επικίνδυνο για
την υγεία των κοριτσιών,
αλλά και από την άλλη
μπορεί εύκολα να στιγμα-

τίσει κάποιο παιδί με
ακόμα χειρότερες επιπτώσεις στην ψυχική του
υγεία.

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν κινδύνους που
εμείς ως γονείς πρέπει να
λάβουμε σοβαρά υπόψη
μας όταν δίνουμε την
συγκατάθεσή μας στο
παιδί μας να συμμετέχει
σ’ αυτή την «εκδρομή».

Ανδρείος είναι αυτός
που δεν φοβάται τον
τιμημένο θάνατο.
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

Α. Επίλεκτη Κατηγορία.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ Αθανασίου
Παρασκευή 2.11.18 7.30 μ.μ.
Α. Ε Τραχωνιου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
2.11.18 2.30 μ.μ.

Σάββατο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - F.C INTERNATIONA
Κυριακή 3.11.18 2.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι Πύργου - Σ & Π. Ζακακίου
6.00 μ.μ.

Τρίτη

5.11.18

Β. Α. Κατηγορία.
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Σάββατο3.11.18 2.30 μ.μ.
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Σάββατο3.11.18 2.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ
Σάββατο 3.11.18 2.30 μμ.
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΔΙΓΕΝΗΣ- ΠΑΕ-ΛΟΦΟΥ
4.11.18 2 .30 μ. μ

Κυριακή

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΛ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ

Σ

υνεχίζει τη φρενήρη κούρσα η
ομάδα της ΕΝΥψωνα πατώντας
γερά στην κορυφή του Ολύμπου. Την
ακολουθεί κατά πόδας η Ομόνοια
Ψευδά. Στην 3η θέση ο Διγενής
Μόρφου που άλωσε το γήπεδο των
Λυμπιών. Νίκη - βάλσαμο και μάλιστα εκτός έδρας για τον Εθνικό
Λατσιών. Τη χαρά των πρώτων
βαθμών γεύθηκε η Πέγεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η

ΑΕΛ αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ,
ανάκτησε τις δυνάμεις της στο Β’
ημίχρονο, πολυβολώντας με τετράσφαιρο την ΕΝΩΣΗ, επιτυγχάνοντας το 6 στα
6 κρατώντας γερά τα ηνία του μαραθωνίου.
Ο ΑΠΟΕΛ με το Ιταλικό κοστούμι μπορεί
να νίκησε την ΑΛΚΗ (στις καθυστερήσεις παρακαλώ) αλλά δεν έπεισε διόλου
ότι διαθέτει σύνολο που θα πρωταγωνιστήσει.
Στο ΓΣΠ η αδύναμη ΠΑΦΟΣ έκανε σκόνη
και θρύψαλα την ΟΜΟΝΟΙΑ. Οι Πάφιοι
ελπίζουν ότι η νίκη είναι εφαλτήριο
ανασύνταξης δυνάμεων. Τουναντίον οι
«Πράσινοι» βυθίζονται ακόμη πιο
βαθιά στην αμηχανία και την απογοήτευση που τους κυριεύει εδώ και πολύ
καιρό.

• Οδοστρωτήρας η ΑΕΛ πέτυχε το 6 στα 6 οδηγώντας σταθερά
την κούρσα
• Παραπαίει ο ΑΠΟΕΛ της Ιταλικής σχολής παρά τη νίκη του,
σκορπώντας έντονες ανησυχίες στους φίλους του
• 3η συνεχόμενη νίκη για τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που κοιτάζει ψηλά,
αμηχανία στο στρατόπεδο του ΕΡΜΗ που καταποντίζεται
• Στο «Μακάρειο» η ΔΟΞΑ υποχρέωσε τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ
στις πρώτες του απώλειες στον φετινό μαραθώνιο
• 4η συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΚ που ανεβαίνει με φόρα,
διαιωνίζεται η αγωνιστική κρίση στην Ανόρθωση

Αγχωτική αλλά σπουδαία νίκη πήρε η
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ συνεχίζοντας την φιλόδοξη πορεία της. Τουναντίον, στο
στρατόπεδο του ΕΡΜΗ πυκνώνουν
ασθητά τα σύνεφα της απογοήτευσης.
Η ΑΕΚ (φωτό) παίζοντας έξυπνα και
ουσιαστικά απόδρασε με διπλό πολλών
καρατίων από το «Α. Παπαδόπουλος»
βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την
ΑΝΟΡΘΩΣΗ η οποία αδυνατεί να βρει το
αντίδοτο στον αγωνιστικό της κατήφορο.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ

Κ

ρατεί σταθερά τα σκήπτρα της
πρωτιάς ο Ηρακλής Γερολάκκκου
με διαφορά πέντε βαθμών από την 2η
ΑΠΟΝ Ανάγυας, που συγκατοικεί με τη
Δόξα Παλιομετόχου. Νίκη με τεράστια
σημασία για την παραπέρα πορεία
της πέτυχε η ΑΠΕΠ και μάλιστα εκτός
έδρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΔΟΞΑ κοιτάζοντας τον αντίπαλο στα
μάτια, έβαλε φρένο στην αλάνθαστη
πορεία του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Η ομάδα μου
δικαιούταν την νίκη, δήλωσε ο
Σωφρόνης Αυγουστή, τονίζοντας ότι
δεν χάθηκε τίποτε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΟΣ
Μετά τα αδέλφια Φραγκέσκου
ακόμη ένας Κύπριος
ποδοσφαιριστής σταματά το
ποδόσφαιρο λόγω προβλήματος στην καρδιά. Πρόκειται για
τον Παναγιώτη Λοϊζίδη της
ΑΛΚΗΣ. Ο ΠΑΣΠ ανακοίνωσε
ότι θα στηρίξει ποικιλοτρόπως
τους τρεις ποδοσφαιριστές μέλη του

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Ο

δοστρωτήρας παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός με
την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από το
Φάτζιο Μπούις. Στους τέσσερις τελευταίους αγώνες
σημείωσε ισάριθμες νίκες κι ανήλθε στο 2ο σκαλοπάτι της βαθμολογίας μόλις ένα βαθμό πίσω από
τον πρωτοπόρο ΑΡΗ, ο οποίος απόδρασε με το τρίποντο από τη Δερύνεια.
Η 6η αγωνιστική σηματοδοτήθηκε έντονα από το
εκτός έδρας νικηφόρο πέρασμα του Οθέλλου στην
Αραδίππου με αντίπαλο την σκληροτράχηλη ΟΜΟΝΟΙΑ αλλά και τη νίκη της ΜΕΑΠ επί της φιλόδοξης
Καρμιώτισσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η δημοκρατία στην εργασία εξασφαλίζει
σταθερότητα στην απασχόληση

• ΣΕΚ προς κοινοβουλευτικά κόμματα

ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ ΠΑΡΑΥΤΑ
Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ε

υθείες βολές για την τακτική κωλυσιεργίας που
ακολουθεί η Βουλή στη ψήφιση των κανονισμών
λειτουργίας της ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών
για πάταξη της αδήλωτης εργασίας, εξαπέλυσε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ.
Σε παρέμβαση του στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
την
περασμένη
εβδομάδα,
√ Απαράδεκτη
ο κ. Μιχαήλ εξέφρασε
η καθυστέρηση
την έντονη δυσαρέστη ψήφιση
σκεια της ΣΕΚ για την
του νομοσχεδίου
απαράδεκτη καθυπου αφορά στους
στέρηση στην ψήφιση
Κανονισμούς
του
εκκρεμούντος
νομοσχεδίου, τονίζολειτουργίας ενιαίας
υπηρεσίας επιθεωρη- ντας ότι κάθε μέρα
που περνά χωρίς τη
τών για πάταξη της
ψήφιση του νομοσχεαδήλωτης εργασίας
δίου σε νόμο αφήνει
σοβαρά εκτεθειμένη
την Πολιτεία και ταυτόχρονα συντηρείται η παρανομία και η θυματοποίηση χιλιάδων εργαζομένων που
απασχολούνται χωρίς ασφάλιση, με εξευτελιστικούς
μισθούς και χωρίς πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια. Κάλεσε δε, την υπουργό Εργασίας και τη Βουλή
να ολοκληρώσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Κοινωνικό Διάλογο με σκοπό να ψηφιστεί το νομοσχέδιο
σε νόμο πριν από το τέλος του 2018.
Μετά τη συζήτηση, η Επιτροπή αποφάσισε όπως
γίνει περαιτέρω διάλογος με την Υπουργό Εργασίας
για να συζητηθούν οι ισχυρισμοί των Εργοδοτικών
οργανώσεων ότι δημιουργούνται «υπερεξουσίες»
στους Επιθεωρητές και πως επιβάλλεται να ενσωματωθεί κώδικας δεοντολογίας για τους Επιθεωρητές για να λειτουργούν αντικειμενικά. Τόσο η υπουργός Εργασίας όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
τόνισαν ότι το νομοσχέδιο δεν δίνει σε κανένα υπερεξουσίες και αποκλειστικός στόχος είναι η αναχαίτιση της αδήλωτης εργασίας και η εφαρμογή νομιμότητας στην αγορά εργασίας και να προστατευτούν
τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξεκαθαρίστηκε
επίσης από τη Νομική Υπηρεσία ότι και εάν ακόμη
χρειάζεται να γίνει κώδικας δεοντολογίας, ο κώδικας
δεν ενσωματώνεται σε νόμο αλλά λειτουργεί ως εσωτερικό εγχειρίδιο.

Π

ερισσότερη δημοκρατία στην
εργασία αποβαίνει προς όφελος των εργαζομένων, βελτιώνει
την επαγγελματική ζωή και συμβάλλει στην οικονομική επιτυχία,
στη σταθερότητα της απασχόλησης και στην καλή εταιρική διακυβέρνηση.
Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων στη
συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
της ETUC που πραγματοποιήθηκε
στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη
βελτίωση των εργασιακών σχέσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και οι προτεραιότητες
που θα τεθούν υπόψη των υποψηφίων ευρωβουλευτών για τις επερχόμενες ευρωεκλογές με στόχο την
προώθηση πολιτικών που είναι
φιλικές και υποστηρικτικές για
τους εργαζόμενους. Παράλληλα
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
το μέλλον του συνδικαλισμού και
της αναβάθμισης του παρεμβατικού του ρόλου καθώς και ζητήματα που παραπέμπουν στην περαι-

Π

ροσκαλείστε στην ετήσια γενική συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ,
η οποία θα γίνει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 3.30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο
Στρόβολο (αίθουσα 2ου ορόφου).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ετήσια γενική
συνέλευση είναι:
1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής Επιτροπής.
2. Οικονομική έκθεση Ταμείου για το έτος 2017.
Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην καθορισμένη ώρα, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και οι παρόντες θεωρούνται ότι
αποτελούν απαρτία.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Ο γ. γ. Αντρέας Φ. Μάτσας
εκπροσώπησε τη ΣΕΚ
στην εκτελεστική γραμματεία
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
τέρω ανάπτυξη της οικονομίας
και της κοινωνικής προόδου.
Αναδείχτηκε επίσης ο σημαίνοντας
ρόλος του Κοινωνικού διαλόγου
και η σημασία των συλλογικών
συμβάσεων στην προώθηση της
εκδημοκρατικοποίησης της αγοράς
εργασίας. Στο περιθώριο της συνεδρίας προωθήθηκε η δράση και η
πολιτική παρέμβαση των ευρωπαϊκών συνδικάτων με στόχο την
προαγωγή περισσότερης δημοκρα-

τίας στην εργασία με στόχο την
ενδυνάμωση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων (φωτό).
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας που εκπροσωπεί το Κίνημα στην εκτελεστική
επιτροπή τόνισε πως το θεσμικό
πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιηθεί
αναβαθμίζοντας παράλληλα τον
παρεμβατικό ρόλο των κοινωνικών
εταίρων έτσι ώστε οι εργασιακές
σχέσεις να μπορούν να λειτουργούν πιο ομαλά και πιο δίκαια
δίδοντας τη δυνατότητα στους
εργαζόμενους να συμμετέχουν
ουσιαστικά στη λειτουργία των
επιχειρήσεων και να επωφελούνται από τα θετικά αποτελέσματα.

Το "ΟΧΙ" αποτελεί πηγή ενότητας και συνεργασίας

Το νομοσχέδιο των Κανονισμών για τη δημιουργία
ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών για πάταξη της
αδήλωτης εργασίας βρίσκεται κατατεθειμένο στη
Βουλή από τον Αύγουστο του 2017.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η Νεολαία ΣΕΚ με την
αγέρωχη θωριά της
διάνθισε την παρέλαση

Μ

έσα σε κλίμα βαθύτατης
συγκίνησης και εθνικού παλμού πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση
προς τιμή της 78ης επετείου του
θρυλικού έπους της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην παρουσία του
πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του
προέδρου της Ιταλίας Σέρτζιο
Ματερέλα και των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Πάνου
Καμμένου και Σάββα Αγγελίδη.
Η στρατιωτική παρέλαση χρωματίσθηκε έντονα με τις φιγούρες
των μαχητικών αεροσκαφών της
ομάδας ΖΕΥΣ της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο επισμηναγός,
Γιώργος Παπαδάκης έστειλε το
δικό του μήνυμα σκορπίζοντας
ρίγη υπερηφάνειας και ενθουσιασμού στους απανταχού Έλληνες.

www.sek.org.cy,

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μακεδονία. Το "ΟΧΙ" αποτελεί
πηγή ενότητας και συνεργασίας,
όπως αποδεικνύει η παρουσία του
προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ας ατενίσουμε το μέλλον με
αισιοδοξία και ελπίδα. Χρόνια

• Με λαμπρότητα γιορτάσθηκε
και στην Κύπρο η εθνική
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά
Έλληνες»,
Ο κ. Παυλόπουλος είχε σύντομο
διάλογο με τον ιπτάμενο της Πολεμικής Αεροπορίας: «Κύριε Επισμηναγέ, αποδεικνύετε καθημερινώς
και εμπράκτως πόσο αποτελεσματικά υπερασπίζεστε τον εναέριο
χώρο της Ελλάδας και επομένως

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο σύνολό της».

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πανηγυρική δοξολογία τελέστηκε
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη
στη Λευκωσία, στην παρουσία του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του
Πρέσβη της Ελλάδας Ηλία Φωτόπουλου και του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα
Χαμπιαούρη. Μετά τη Δοξολογία,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
Πρέσβης της Ελλάδας δέχθηκαν
μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας, τον χαιρετισμό
της παρέλασης στην οποία πήραν
μέρος, η μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, τμήματα παλαιών,
προσκόπων, σωματείων και οργανώσεων.

www.oho-sek.org.cy

