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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3016
TIMH 0.70€

Σε επ’ απόριστον απεργία οι εργαζόμενοι των εταιρειών TEN GROUP SERVICES LTD

Σ

ε επ’ απόριστον απεργία κατέρχονται
από προχθές οι εργαζόμενοι των εταιρειών TEN GROUP SERVICES LTD ενόψει της
πολύμηνης καθυστέρησης στην καταβολή
μισθών και ωφελημάτων.
Αλληλέγγυοι στην προσπάθεια τους για
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, οι
υπάλληλοι της J&P AVAX και οι υπεργολάβοι.
Σελ.3

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΚ:
• Υποβολή αιτημάτων με
μισθολογικές αυξήσεις
και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων
• Εφαρμογή του Γε. Σ.Υ
πάση θυσία

Κυρίαρχο θέμα το ΓεΣΥ
στη συνάντηση ΣΕΚ και ΔΗ.ΣΥ
√ Ενώπιον της ηγεσίας
του Δημοκρατικού Συναγερμού τέθηκαν τα καίρια
εργασιακά - κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

• Πάταξη της αδήλωτης
εργασίας χωρίς άλλη
καθυστέρηση
• Αναγκαία η φορολογική
μεταρρύθμιση εντός
του 2018

Γ

ια τη ΣΕΚ και τον Δημοκρατικό
Συναγερμό, η εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα είναι μονόδρομος. Αυτή η
ταύτιση διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στην
συνάντηση που είχε η γενική γραμματεία της ΣΕΚ με την ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ
την περασμένη εβδομάδα.
Σελ. 16

• Επείγει η αναθεώρηση
της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών
• Σήμα κινδύνου για τις
εργασιακές σχέσεις
στα ξενοδοχεία
Οι αποφάσεις της συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου στη σελ. 9

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΟΧΙ στην προωθούμενη νομοθεσία που απορρυθμίζει
περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία
Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 20 Νοεμβρίου 2018

Στο ΓεΣΥ δοκιμάζεται η αξιοπιστία όλων των κοινωνικών εταίρων

Η

συζήτηση που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την αύξηση του προϋπολογισμού του ΓεΣΥ είναι ετεροχρονισμένη, επιζήμια για
την ομαλή πορεία υλοποίησης του μεγάλου στόχου
και ανέφικτη ως προς τις διεκδικήσεις καθώς ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ κλείδωσε στις νομοθεσίες που
ομόφωνα ψήφισε η Βουλή στις 16 Ιουνίου 2017.
Επιπρόσθετα, θεωρείται πως θα πρέπει να αποφευχθεί η στοχοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών
ομάδων που διασυνδέονται με τις υπηρεσίες υγείας
ενώ την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζεται πως, δεν μπορεί
να υπάρξει οποιαδήποτε αναβολή, καθυστέρηση ή
αναστολή της υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Υπενθυμίζεται πως, όλοι οι επηρεαζόμενοι φορείς
και τα οργανωμένα σύνολα έχουν συμμετάσχει στη
διαδικασία διαβούλευσης η οποία οδήγησε στον
τελικό σχεδιασμό στη βάση και στο πλαίσιο που
προδιαγράφουν οι τεχνοκρατικά τεκμηριωμένες και
ανεξάρτητες μελέτες διεθνών οίκων, λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της
Κύπρου.
Υπενθυμίζεται επίσης πως στο Δ.Σ. του ΟΑΥ συμμε-

τέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι ομόφωνα
έχουν υιοθετήσει τις ομόφωνες αποφάσεις τις Βουλής για την εφαρμογή ενός μονοασφαλιστικού,
καθολικού και αλληλέγγυου ΓεΣΥ.
Θεωρούμε πως οι όποιες κινδυνολογίες και αναφορές σε ανατροπή των ισορροπιών που υπάρχουν
στις εργασιακές σχέσεις δεν αποδίδουν την αντικειμενική διάσταση του ζητήματος καθώς, εκεί που
υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις αλλά και αλλού, οι

• Ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ κλείδωσε
στις 16 Ιουνίου 2017 – Η πολιτεία οφείλει
να διαφυλάξει την ομοφωνία της

εργοδότες καταβάλλουν εισφορές στα Ταμεία Υγείας.
Άλλοι χαμηλότερα και άλλοι υψηλότερα από τα ποσά
που ο νομοθέτης καθόρισε για το ΓεΣΥ. Συνεπώς το
επιχείρημα πως, το κόστος δεν θα το αντέξουν οι
επιχειρήσεις δεν ευσταθεί. Βέβαια σημειώνεται ότι,
τα όσα χρήματα χρησιμοποιούνται για την υγεία των
εργαζομένων δεν αποτελούν δαπάνη αλλά επένδυση.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΣΕΚ διευκρινίζει για ακόμα
μία φορά πως η εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελεί κοινωνική ανάγκη και προτεραιότητα και μέσα από την
εφαρμογή του δοκιμάζεται η αξιοπιστία όλων των
εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης και
των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
Με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή
περίθαλψη, η Κύπρος παραμένει το μόνο κράτος
μέλος της Ε.Ε. που δεν έχει εφαρμόσει Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασθενείς δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων, καθώς η
πλειοψηφία των Κυπρίων φορολογουμένων δεν έχει
πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή
υγεία, σε αντίθεση με τους κοινοτικούς που επισκέπτονται ή που βρίσκονται στην Κύπρο.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει εμφαντικά ότι, οφείλουμε όλοι να
στηρίξουμε την προσπάθεια, έτσι ώστε να είμαστε σε
θέση να αξιολογήσουμε τα δεδομένα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ μεγιστοποιώντας
την δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης
των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας προς όλους του
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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

@

E

ίκοσι εννέα Οκτωβρίου 1944, γεννήθηκε από τα
σπλάχνα της εργατιάς η ΣΕΚ
Κι έμελλε να σημαδέψει έντονα την εργατική,
κοινωνική και εθνική ζωή του τόπου

*

Ρ

εει άφθονο το νεανικό αίμα στην άσφαλτο
Αλήθεια, τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η συντα-

* γή για να δαμαστεί ο μολώχ της ασφάλτου;

Γ

*

ιατί καθυστερεί η αναθεώρηση της στρατηγικής
για τους ξένους εργάτες;
Υπάρχει κάποιος να μας δώσει πειστική απάντηση;

Α

λήθεια, γιατί κωλυσιεργεί η Βουλή για ψήφιση
των Κανονισμών για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας;
Αν υπάρχει εξήγηση ευχαρίστως να την ακούσουμε!

ΥΠΕΡΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Έ

να κράτος σοβαρό και ευνομούμενο έχει υπέρτατο χρέος
να παρέχει προς τους πολίτες του
βασικά αγαθά και ουσιώδεις υπηρεσίες με αποκλειστικό γνώμονα
την εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συμφέροντος. Βασικοί πυλώνες
που χαραχτηρίζουν το κράτος
αυτό είναι αναντίλεγκτα η Υγεία, η
Παιδεία και οι Συγκοινωνίες .
Στην Κύπρο, η δημόσια Παιδεία
παρά τις επί μέρους ανεπάρκειες
της, υπάρχει και λειτουργεί ικανοποιητικά. Η δημόσια Υγεία που
βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας

*

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

ρομάζουν και θλίβουν τα όσα ακούμε στην
Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού
Απίστευτο και όμως αληθινό το μέγεθος και το
βάθος της διαπλοκής στο νησί μας

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Ι

σχυρό ΟΧΙ της κοινωνικής συμμαχίας στους «όψιμους εραστές» του ΓεΣΥ
Κάποιοι ας μην παίζουν με την υγεία των πολιτών γιατί θα εκτεθούν

*

Κ

αταβαρβάρον πάει το Κυπριακό ποδόσφαιρο

Πλανώνται πλάνην οικτρά όσοι πίστεψαν ότι με
κάρτα φιλάθλου θα εξιλεωθούν για τις
ευθύνες τους

* την

Ή
*

ττα της Πολιτείας και της κοινωνίας, η θλιβερή κατάντια του δημοφιλέστερου αθλήματος
Αλήθεια γιατί οι καθύλην αρμόδιοι έθαψαν τον
Νόμο για τα στημένα;

*

οβερίζει νυχθημερόν Κύπρο και Ελλάδα η
Τουρκία
Μοναδικό αντίδοτο, η ενότητα, η ομοψυχία και
η πρόταξης πανεθνικής γραμμής

*

ρα διεκδίκησης μισθολογικών αυξήσεων και
βελτίωση ωφελημάτων για τους μισθωτούς
Η ΣΕΚ δεν θα κάνει πίσω στα εργατικά αιτήματα που και δίκαια είναι και τεκμηριωμένα

Φ

Ώ
Ν

αι είναι αλήθεια : εσωτερική ελέγκτρια του
Συνεργατισμού κατέγραφε παρανομίες και
εισέπραξε διαθεσιμότητα
Συμβαίνουν και αυτά στην μακαρία νήσον

*

Η

Ιταλία, ακολουθώντας τη Γερμανία (για τα
εγκλήματα του Χίτλερ) είπε το μεγάλο συγγνώμη στην Ελλάδα για τις θηριωδίες του Μουσολίνη
Η Ελλάδα διδάσκει διαχρονικά Πολιτισμό και
αλτρουισμό, ας την σεβασθούν οι σύμμαχοι
τώρα που περνά δύσκολες ώρες

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

εδώ και πολλά χρόνια, ετοιμάζεται
να αποσυνδεθεί σύντομα από τον
αναπνευστήρα μέσω της επικείμενης λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, (ΓεΣΥ)
Οι χερσαίες δημόσιες Συγκοινωνίες που λειτούργησαν εδώ και
μερικά χρόνια υποτυπωδώς, λόγω
της υποχρέωσης της Κύπρου για
εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, θεωρούνται ανεπαρκείς και
χρήζουν ουσιαστικής αναβάθμισης. Οι δημόσιες αεροσυγκοινωνίες (αερομεταφορές) έπεσαν σε
κενό αέρος με το κλείσιμο των
Κυπριακών Αερογραμμών τον
Ιανουάριο του 2015. Δεν εξετάζουμε εδώ, κατά πόσον ήταν ορθή ή
λανθασμένη η απόφαση για κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών
στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, υπό τις τότε οικονομικές και
άλλες συνθήκες. Αυτό που ενδιαφέρει και το οποίο οφείλουμε να
εξετάσουμε σοβαρά και υπεύθυνα
είναι κατά πόσον ο τόπος χρειάζεται κρατικό αερομεταφορέα. Η
απάντηση χωρίς δεύτερη σκέψη
είναι ΝΑΙ. Η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει απόλυτη ανάγκη την ύπαρξη
και λειτουργία κρατικού αερομεταφορέα που να εξυπηρετεί τις

ανάγκες διακίνησης των πολιτών
και των εμπορευμάτων σε προσιτές τιμές αλλά και να θωρακίζει
τα ζωτικά κοινωνικοοικονομικά
και εθνικά συμφέροντα της (ημικατεχόμενης) Κυπριακής Δημοκρατίας.

• την ύπαρξη των Βρετανικών
Βάσεων ως κράτους εν κράτει
• την υπερεξάρτηση της Κυπριακής οικονομίας από τον τουρισμό
και λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς
άλλους παράγοντες μικρότερης
αλλά ουσιαστικής σημασίας, θεωρούμεν ως υπέρτατη ανάγκη την
επανίδρυση και λειτουργία κρατικού αερομεταφορέα.

Το Κυπριακό κοινό έχει στεναχωρεθεί αφάνταστα από το κλείσιμο
των Κυπριακών
Αερογραμμών
που ως κρατικός αερομεταφορέας
ήταν για μισό αιώνα ταυτισμένος
με την ίδια την ύπαρξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυ-

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να
πετύχει στην κοινωνική κι εθνκή
αποστολή του, λειτουργώντας στο
ανοιχτό περιβάλλον του ελεύθερου

• Ευέλικτου, αποτελεσματικού και οποσδήποτε χωρίς κομματικά
βαρίδια, με μοναδικό γνώμονα την προώθηση και θωράκιση
των κοινωνικοοικονομικών και εθνικών συμφερόντων
χώς οι Κυπριακές Αερογραμμές μετατράπηκαν
σταδιακά σε κομματικό φέουδο
των εκάστοτε
κυβερνώντων
και εξυπηρέτησης ιδιοτελών
συμφερόντων.

ανταγωνισμού, είναι να μείνει
μακριά από κομματικά βαρίδια και
ιδιοτελή συμφέροντα. Αν πράγματι
η Πολιτεία, θέλει να εξυπηρετήσει
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
του τόπου, καλείται να εκπονήσει
το συντομότερον μελέτη για τη
δημιουργία ενός ευέλικτου εθνικού
αερομεταφορέα που θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού
στους αιθέρες. Η κερδοφορία δεν
θα είναι αυτοσκοπός. Στόχος είναι
η δρομολόγηση πτήσεων στα καίρια γεωγραφικά σημεία, με αιχμή
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις
Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Η είσοδος ιδιωτικών αεροπορικών
εταιρειών ήταν καλοδεχούμενη και
επωφελής για τον ανταγωνισμό
αλλά σε καμμία περίπτωση δεν
μπορεί να υποκαθιστά τον στρατηγικό κοινωνικό ρόλο του κρατικού αερομεταφορέα . Ειδικά, με :
• το Κυπριακό ζήτημα άλυτο,
• τη στρατοκρατική παρουσία του
«Αττίλα» στο νησί
• τη γεωγραφική απομόνωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας από την
υπόλοιπη Ευρώπη
• τη σπουδαία γεωπολιτική θέση
της Κύπρου

Το πρόσφατο κλείσιμο της COBALT με όλες τις αρνητικότατες επιπτώσεις και παρενέργειες στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα, ας
αφυπνίσει τους πολιτικούς και πολιτειακούς φορείς. Ας συνειδητοποιήσουν ότι, άλλο το αιφνίδιο κλείσιμο μιας αεροπορικής εταιρείας και
άλλο το κλείσιμο ενός περιπτέρου ή μιάς υπεραγοράς. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους και ας προχωρήσουμε μπροστά ως σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα στην πράξη, όχι στα λόγια!

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ
7/11/2018

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)

και Γαβριήλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9/11/2018

Των εν Μελετινή
33 μαρτύρων
Λαζάρου οσίου.

Νεκταρίου του εν
Αιγίνη, Ονησιφόρου μάρτ.

ΠΕΜΠΤΗ
8/11/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ

Των παμ/στων
Ταξιαρχών Μιχαήλ

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

Αρσενίου οσίου
του Καππαδόκου.

10/11/2018
Ολυμπά Σωσιπά-

ΚΥΡΙΑΚΗ
11/11/2018
Μηνά μεγαλομάρτ., Βίκτωρος
και Βιεντίου μ.

τρου, Ρωδίωνος
κλπ. εκκ των 70

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,

ΔΕΥΤΕΡΑ
12/11/2018
Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Ας μετατρέψουμε τα
αυτονόητα σε δεδομένα,
συλλογικά και ανθρώπινα

«Α

ς μετατρέψουμε τα αυτονόητα σε δεδομένα –
συλλογικά και ανθρώπινα» είχε θυμάμαι επισημάνει πολύ εύστοχα ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας σε μια λιτή εκδήλωση που διοργάνωσε το
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, αρχές της χρονιάς, με στόχο την ενημέρωση
των πολιτών για το δικαίωμα της
Ίσης Αμοιβής μεταξύ των δύο
φύλων το οποίο αποτελεί νομοθετική υποχρέωση των εργοδοτών.

Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εξ αφορμής της Πανευρωπαϊκής
μέρας για την Ιση αμοιβή που
τιμάται στις 3 Νοεμβρίου τονίζουμε για μια ακόμη φορά πως
το χάσμα αμοιβών είναι ένα ζήτημα που χρήζει συνεχούς παρακο-
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Καζάνι που βράζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία
Μ
ε δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 20 Νοεμβρίου

έξω από το Υπουργείο Εργασίας
και την Βουλή, ξεκινά ο αγώνας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων για
θωράκιση των δικαιωμάτων τους
τα οποία κινδυνεύουν από την
προωθούμενη νομοθεσία που
αφορά στην ίδρυση και λειτουργία
των ξενοδοχείων. Ύστερα από
κοινή συνεδρία τους προχθές Δευτέρα, τα Διοικητικά Συμβούλια
(Δ.Σ) των Συντεχνιών ΣΥΞΚΑ - ΠΕΟ
και ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ, επισημαίνουν
ότι με την επερχόμενη αλλαγή

Τουρισμό μας.

Το γεγονός ότι όλα τα πιο πάνω
προωθήθηκαν στη Βουλή χωρίς
καμιά διαβούλευση με το Συνδικαλιστικό Κίνημα μας, παραπέμπει
σε σκοπιμότητες και εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Τα Δ.Σ ενημερώθηκαν επίσης για

τις πιέσεις που ασκούνται προς το
Υπουργείο Εργασίας και το Συνδικαλιστικό Κίνημα για παραχώρηση
άδειας απασχόλησης σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες όπως και
για την μεγάλη καθυστέρηση που
παρατηρείται στην καταβολή του
ανεργιακού επιδόματος κατά την
χειμερινή αναστολή των υπηρεσιών των ξενοδοχείων.

√ Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 20 Νοεμβρίου
√ Αγώνας ενάντια στην προωθούμενη νομοθεσία
που απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις

√ Κράτος και πολιτεία επίσης θα πρέπει
να στοχεύσουν στην εφαρμογή των νόμων
γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο επιτελούν
στο ακέραιο το καθήκον τους
λούθησης ώστε να εφιστάται η προσοχή εργοδοτών
και εργαζόμενων, οι μεν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία χωρίς παρεκκλίσεις και οι δε να μη διστάζουν να
καταγγέλλουν, τουλάχιστον, τις περιπτώσεις εξόφθαλμης παραβίασης του νόμου.
Κράτος και πολιτεία θα πρέπει να στοχεύσουν στην
εφαρμογή των νόμων γιατί μόνο κατά αυτόν τον
τρόπο επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους. Σε
αντίθετη περίπτωση οι νόμοι παραπέμπονται στις
ελληνικές καλένδες με τη νομοθετική εξουσία να βρίσκεται σοβαρά εκτεθειμένη.
Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και για
κανέναν άλλο λόγο.
Η χώρα μας πέρασε από συμπληγάδες και κατάφερε
με σταθερά βήματα να εξέλθει γρηγορότερα από την
οικονομική κρίση γιατί ακριβώς, αφού τέθηκαν οι
στόχοι, όλοι συλλογικά, με πνεύμα συνδιαλλαγής
δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια «αιφνιδιαστική» για πολλούς έξοδο.
Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κερδηθεί και το στοίχημα της Ισότητας ως μια βασική συνιστώσα για
ενίσχυση της απασχόλησης με ικανό ανθρώπινο
δυναμικό το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να δώσει
ώθηση στα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά και εργασιακά ζητήματα. Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε
δεν θα έπρεπε καν να γίνεται επίκληση για την αναγκαιότητα προώθησης ίσων ευκαιριών. Όσο αντίξοες κι αν είναι οι συνθήκες που βιώνουμε ο αγώνας
πρέπει να συνεχιστεί ώστε:
• Να υπερπηδήσουμε εμπόδια
• να παρακάμψουμε δυσχέρειες,
• να επιλύσουμε προβλήματα,
• να βρούμε διέξοδο στα αδιέξοδα.
Η γυναίκα έχει ιστορικά αποδειχθεί, ότι μπορεί να
στέκεται όρθια και να υποστηρίζει όλους τους
ρόλους της και όχι μόνον αυτούς που οι ανδροκρατούμενες κοινωνίες της έχουν προσδώσει. Έχει πολλούς ρόλους να επιτελέσει για να ισχυροποιήσει τη
θέση της, όπως: -Να εξαλείψει τις κοινωνικές διακρίσεις που προκαλούν τα έμφυλα στερεότυπα, να
υπερασπιστεί τον εαυτό της και να υπερασπίσει
ευάλωτες ομάδες και να υπηρετήσει πολιτικές για
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών.
Η ΣΕΚ θα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για να μπορέσει η κοινωνία πλέον να αναδείξει την ωριμότητα
της και να αποδεκτεί πως γυναίκες και άνδρες δεν
θέλουν «χάρες». Απλά επιζητούν να τους δοθούν
Ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν τις δυνατότητες
τους.

Βροντερό ΟΧΙ στην προσπάθεια τροποποίησης
της νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας
των ξενοδοχείων σε βάρος των εργαζομένων
δίδεται το δικαίωμα στους ξενοδόχους να μισθώνουν τα εστιατόρια
και άλλους χώρους των ξενοδοχείων σε τρίτους χωρίς καμιά προστασία των εργαζομένων.
Καταργούνται όλες οι πρόνοιες
που έχουν σχέση με το προσωπικό
και την κατάταξη των ξενοδοχείων
και ανοίγει ο δρόμος της κατοχύρωσης δια νόμου της υπεργολαβίας στα ξενοδοχεία. Τούτο σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανά
πάσα στιγμή μπορεί να μείνουν
εκτός εργασίας. Ταυτόχρονα, με
τον νέο νόμο επέρχεται πλήρης
απορρύθμιση της εργασίας, ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
στα ξενοδοχεία και πλήγμα στον

3+1 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Αποφασίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα αντίδρασης:
1. Πραγματοποίηση Παγκύπριας εκδήλωσης διαμαρτυρίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στις 20 Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Εργασίας
και την Βουλή και επίδοση σχετικών ψηφισμάτων.
2. Συνάντηση με τις ηγεσίες των κομμάτων για επεξήγηση των ανησυχιών των Συντεχνιών μας και τις τραγικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους από την προώθηση της νέας νομοθεσίας με στόχο την
συμπαράσταση τους και την προστασία των εργαζομένων με αλλαγή
της προωθούμενης νομοθεσίας.
3. Να ξεκινήσει εκστρατεία υπογραφών συμπαράστασης στον αγώνα
των ξενοδοχοϋπαλλήλων και προώθησης στη Βουλή προστατευτικής
νομοθεσίας για τους εργαζόμενους και νομικής ρύθμισης των δικαιωμάτων τους.
4. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου προς τους εργαζόμενους και την
κοινή γνώμη.

ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ: ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων ΣΕΚ χαιρετίζει την
εισήγηση της υπουργού Εργασίας
προς το υπουργικό Συμβούλιο για
σύσταση Φορέα Τρίτης Ηλικίας ο
οποίος θα έχει ως πρωταρχικό
στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής
για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Η λειτουργία Φορέα Τρίτης Ηλικίας
έρχεται σε μια περίοδο που οι
ανάγκες αλλά και ο αριθμός των
προσώπων της Τρίτης Ηλικίας

αυξάνονται σημαντικά προκαλώντας ανακατατάξεις στο καθημερινό κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι.
Είναι βέβαιον πως η ίδρυση και
ορθολογιστική διαχείριση του
Φορέα θα αποβεί προς όφελος όχι
μόνον των πρεσβυτέρων πολιτών
αλλά και ολόκληρης της Κοινωνίας. Η ενεργός και υγιής γήρανση,
η εξάλειψη των διακρίσεων σε
βάρος των πρεσβυτέρων πολιτών,
και η αποτελεσματικότερη προώθηση των δικαιωμάτων της Τρίτης

Ηλικίας, είναι οι κύριοι άξονες
γύρω από τους οποίους θα πρέπει
να περιστραφεί η πολιτική του
Φορέα. Προς την κατεύθυνση αυτή,
η ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ θεωρεί αναγκαία την
αξιοποίηση των πολύτιμων εμπειριών και γνώσεων των ατόμων της
τρίτης ηλικίας, με σκοπό ο νέος
θεσμός να ανταποκριθεί πλήρως
στην αποστολή του, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία και στη χώρα ευρύτερα.
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Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Από 1η Νοεμβρίου

Ελαττωματικό σίδερο ατμού
αποσύρεται από την αγορά

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για έκδοση Πιστοποιητικών
Απορίας σε Κύπριους φοιτητές σε ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σ

ίδερο ατμού αποσύρεται από την αγορά
λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ανακοίνωσε πρόσφατα το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Το εν λόγω προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού
εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη. Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή
του από την αγορά.
To προϊόν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Κατηγορία: Συσκευές καθαρισμού
Είδος: Σίδερο ατμού
Εμπορική επωνυμία: AVEC
Κατασκευαστής: NINGBO FARGO ELECTRICAL
APPLIANCES CO. LTD
Μοντέλο: PL-272-22
Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 2000-2400 W,
50/60 Hz
Χώρα κατασκευής: Κίνα
Σημάνσεις στη συσκευασία
Εισαγωγέας Ελλάδος: JUMBO Α.Ε.Ε.
Διανομέας Κύπρου: JUMBO TRADING LTD
Ηλεκτρονικός
κωδικός
0454971000031

αναγνώρισης:

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Το Τμήμα παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει
σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο
22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.
Προτρέπονται επίσης οι καταναλωτές που
έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν
να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή δηλαδή από το
κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων
Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς
προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε
αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το
προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους
της σύμβασης πώλησης.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να
επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να
λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε.
Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα
ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι
του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.
Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να
ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του
καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να
υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω
της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Α

πό 1/11/2018 μέχρι 15/6/2019 η
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) θα δέχεται αιτήσεις για
έκδοση Πιστοποιητικών Απορίας σε
Κύπριο φοιτητή που φοιτά σε Δημόσιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019.

τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης,

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο

(ε) Εξαρτώμενος με βάση τον περί
Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο,

από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδο-

(στ) Παιδί εγκλωβισμένων,

χείρισης Επιδόματος Τέκνου, στην οδό

(ζ) Παιδί Ελληνοπόντιων.

Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, τα Κέντρα

(β) Παιδί το οποίο μέχρι το 18ο έτος
της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη
νομική φροντίδα της Διευθύντριας
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
(γ) Παιδί οικογένειας που λαμβάνει
δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
(δ) Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά
και άνω, που λαμβάνει επίδομα

μάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) - Τομέας Δια-

Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε
Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφου, Πόλης

Δικαιούχος Πιστοποιητικού Απορίας
είναι ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) Παιδί οικογένειας της οποίας το
ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα με βάση
βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας
δεν υπερβαίνει τις €23.500 για την
οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί,
€27.000 για την οικογένεια με δύο
εξαρτώμενα παιδιά, και €27.800 αν
τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές
πόλεις ή χώρες.

έντυπο Π.Α.5 το οποίο είναι διαθέσιμο

Χρυσοχούς,

Κολόσσι και Πελένδρι καθώς και από
τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία
(ΚΕ.ΠΟ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Επίσης η αίτηση είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
ΥΕΠΚΑ στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν
να υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου όλων των Τμημάτων Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας δικαιούται Πιστοποιητικό Απορίας μέχρι πέντε χρόνια
όταν η φοίτηση είναι τετραετής, μέχρι
έξι χρόνια όταν η φοίτηση είναι
πενταετής και μέχρι επτά χρόνια όταν
η φοίτηση είναι εξαετής.

ταχυδρομικώς στην ΥΔΕΠ ή στα κατά

Με το Πιστοποιητικό Απορίας παρέχεται δωρεάν σίτιση στον δικαιούχο
στις φοιτητικές εστίες της Ελλάδας.

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

τόπους ΚΕΠ ή ΚΕ.ΠΟ.
Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται,
θα ταχυδρομούνται στη διεύθυνση
που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση
μη έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα
λαμβάνει επιστολή απόρριψης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
θύνονται στα τηλέφωνα 22804007
και 22804000.

ΙΚΥΚ: Παραχώρηση υποτροφιών απο το Ισραηλινό
κράτος για το 2019-20

Τ

συστημένη, στη διεύθυνση: Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7,
Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018, ώρα 2:00 μ.μ.

ο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου (IKYK), δέχεται αιτήσεις
από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση 2 υποτροφιών
για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20, που
παραχωρεί το ισραηλινό κράτος, για
(α) καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης
γλώσσας, (β) μεταπτυχιακές σπουδές
επιπέδου Μάστερ, (γ) διδακτορικές
σπουδές (PhD) και (δ) μεταδιδακτορικές σπουδές και ερευνητική εργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ.
424 και τη σχετική Αίτηση με αρ. 54
από τη Γραμματεία του ΙΚΥΚ ή από την
Ιστοσελίδα:

http://www.cyscholarships.gov.cy και
να την παραδώσουν ή αποστείλουν,

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας:
http://mfa.gov.il/MFA/MFA
Archive/2003/Pages/Scholarships%200
ffered%20by%20the%20Israeli%20gover
nment%20to.aspx ή να επικοινωνήσουν με την Μαρία Χατζηγεωργίου,
στην Πρεσβεία του Ισραήλ στο τηλ.
22369507.

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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Σημαδιακή απόφαση
του Ευρωδικαστηρίου
για τις συμβάσεις εργασίας

Τ

ο δικαστήριο καλεί στην μετατροπή συμβάσεων που έχουν παραταθεί πέραν μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που
εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή που έγινε για
αντίστοιχα προβλήματα εργαζομένων – συμβασιούχων στην Ιταλία καλεί στην μετατροπή συμβάσεων που έχουν παραταθεί πέραν μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρικέφαλος εφιάλτης πλανάται πάνω
από την Ευρωπαϊκή οικονομία

Ο

ι σκληρές αντιπαραθέσεις των
Ηνωμένων Πολιτειών με τους
εταίρους με ορατό τον κίνδυνο
εμπορικού πολέμου, η αβεβαιότητα
για την έκβαση των διαπραγματεύσεων για έξοδο της Μ. Βρετανίας
[Brexit ] και η διαφωνία ΒρυξελλώνΡώμης για τον ιταλικό προϋπολογισμό, επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη τόσο στην Ευρωζώνη όσο και
στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση του
καταλήγει ως εξής: «…σε περίπτωση καταχρηστικής συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, την αυτόματη μετατροπή της
συμβάσεως ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, αν η σχέση εργασίας συνεχίζεται
πέραν μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, όταν η
εσωτερική έννομη τάξη δεν προβλέπει κανένα
άλλο αποτελεσματικό μέτρο για την πάταξη των
καταχρηστικών πρακτικών που διαπιστώνονται
στον κλάδο αυτόν…».
Το Δικαστήριο έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση
με αφορμή προσφυγή εργαζομένων σε οργανισμούς πολιτισμού της Ιταλίας, οι οποίοι, παρά
το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν εργαζόμενος με
ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο που
επέτρεπε η ιταλική νομοθεσία, αρνούνταν να
μετατρέψει τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.
Ενδεχομένως, αυτή η απόφαση να αποτελέσει
«πιλότο» και για αντίστοιχες υποθέσεις στην
Ελλάδα όπου υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι.

ι Βρετανοί φιγουράρουν
ψηλά στον κατάλογο με τις
περισσότερες ώρες εργασίας
στην Ευρώπη. Ακολουθούν οι
Κύπριοι. Κατά μέσο όρο, ένας
εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ εργάζεται
40,3 ώρες την εβδομάδα σε μια
συνηθισμένη εργάσιμη εβδομάδα.
Η Κύπρος η οποία βρίσκεται
στη δεύτερη θέση σε ώρες
εργασίας οι εργαζόμενοι δουλεύουν 41,7 ώρες την εβδομάδα ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία
(42,3 ώρες).
Ακολουθούν όσοι εργάζονται
στην Αυστρία (41,4), στην
Ελλάδα (41,2), στην Πολωνία
και στην Πορτογαλία (και οι
41,1).
Η Δανία, με μια εβδομάδα
εργασίας 37,8 ωρών, είναι η
μόνη χώρα στην οποία ο κανονικός αριθμός ωρών εργασίας
είναι μικρότερος από 38.
Η επόμενη συντομότερη εβδομάδα είναι στην Ιταλία (38,8),

τερου και πρώτου τριμήνου του
έτους. Μάλιστα, το τέταρτο τρίμηνο
του 2017 η τριμηνιαία ανάπτυξη
ήταν της τάξης του 0,7%, δηλαδή
τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτήν
του τρίτου τριμήνου 2018.
Στο σύνολο της Ε.Ε., το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% έναντι αύξησης 0,5% το
δεύτερο τρίμηνο και 0,4% το πρώτο
τρίμηνο του έτους. Κι εδώ οι αναλυτές περίμεναν καλύτερη επίδοση.
Σε ετήσια βάση, δηλαδή το τρίτο

σήμερα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ότι οδεύουμε
σε μια συντεταγμένη και όχι σε βίαια
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου στις
29 Μαρτίου 2019. Εάν σε αυτά προστεθεί και η ιταλική κρίση, τότε οι
αβεβαιότητες είναι πολλές και
σίγουρα η πολιτική φθορά της
Καγκελαρίου Μέρκελ στη Γερμανία
δεν βοηθάει στην επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της Ευρωζώνης, ούτε της Ε.Ε.

Διστακτικοί οι επενδυτές

√ Ο εμπορικός πόλεμος Τραμπ, η αβεβαιότητα για το Brexit
και η αντιπαράθεση Βρυξελλών-Ρώμης, φρενάρουν την ανάπτυξη της ΕΕ

Τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη (30/10) η
Ευρωπακή Στατιστική Υπηρεσία[
Εurostat ] επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις για επιδείνωση της κατάστασης στο Ευρωπαικό οικονομικό
μέτωπο.
Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά
στοιχεία, που αφορούν προς το
παρόν το σύνολο και όχι κάθε κράτος-μέλος χωριστά, το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο
2018 και σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο κατά 0,2%. Πρόκειται για επίδοση πολύ κατώτερη του αναμενομένου, δεδομένου ότι οι αναλυτές
προέβλεπαν αύξηση της τάξης του
0,4%, ίδια δηλαδή με εκείνες του δεύ-

Ο

5

τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017, το
ΑΕΠ αυξήθηκε 1,7% στην Ευρωζώνη
(1,8% ανέμεναν οι αναλυτές) έναντι
αύξησης 2,2% το δεύτερο τρίμηνο.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το
τέταρτο τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ
«έτρεχε» στην Ε.Ε. με ρυθμό 2,7%.
Είναι προφανές ότι η αρνητική εξέλιξη της ανάπτυξης επηρεάζεται
καίρια από την εμπορική πολιτική
του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος έχει ανοίξει ταυτόχρονα πολλά μέτωπα, που απειλούν
την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
Σε αυτά προστίθεται το Brexit, όπου

Όλα τα παραπάνω κάνουν διστακτικούς τους επενδυτές, οι οποίοι
προτιμούν να περιμένουν αναβάλλοντας ή περιορίζοντας νέες επενδύσεις και αυτό επηρεάζει αρνητικά
την ανάπτυξη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις προβλέψεις
που δημοσιοποίησε το καλοκαίρι,
εκτιμούσε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί
φέτος στην Ευρωζώνη κατά 2,1%.
Στις Βρυξέλλες θεωρούν πολύ πιθανό ότι στις φθινοπωρινές προβλέψεις, που θα δημοσιοποιηθούν στις
8 Νοεμβρίου, η Επιτροπή θα κατεβάσει τον πήχη της ανάπτυξης.
Μια μεγαλύτερη του αναμενομένου
επιβράδυνση της ανάπτυξης, εφόσον επιβεβαιωθεί και τα επόμενα
τρίμηνα, θα είναι ιδιαίτερα αρνητική
εξέλιξη και για την Ελλάδα, η οποία
ποντάρει στον τουρισμό και στις
ξένες επενδύσεις προκειμένου η
οικονομία να συνεχίσει να αυξάνεται με βιώσιμο τρόπο.

Βρετανοί και Κύπριοι οι δουλευταράδες της Ευρώπης
• 42,3 ώρες οι Βρετανοί, 41,7 ώρες οι Κύπριοι, λιγότερο εργατικοι
οι Δανοί με 37,8 εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο
ακολουθούμενη
από
την
Ολλανδία και τη Γαλλία (και τα
δύο 39,0), τη Φινλανδία και την
Ιρλανδία (39,1).

Ώρες εργασίας
στην κύρια εργασία
Η συνήθης εβδομάδα εργασίας
(κύρια θέση εργασίας- όταν
δεν εξετάζονται μόνο οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης)
στην ΕΕ το 2016 ήταν 37,1
ώρες.
Μεταξύ των κρατών μελών, οι
μεγαλύτερες εργάσιμες εβδομάδες μπορούν να βρεθούν
στην Ελλάδα (42,3 ώρες την
εβδομάδα) και η μικρότερη
στις Κάτω Χώρες (30,3 ώρες
την εβδομάδα).
Αν ληφθούν υπόψη όλες οι
χώρες, οι μεγαλύτερες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν
στην Τουρκία (46,8 ώρες την
εβδομάδα).

Αυτός είναι και ο λόγος που αν
προσμετρηθούν οι ημιαπασχολούμενοι τότε στην Κύπρο οι
ώρες εργασίας στη χώρα μας
είναι κάτω από 40.
Κάτι που δείχνει και τα ψηλά
ποσοστά της ημιαπασχόλησης
στη χώρα μας.

Στη δεύτερη
πιο ψηλή
θέση της
Ευρώπης
οι Κύπριοι
σε εργατοώρες

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, το
2017 η προσωρινή απασχόληση έφτασε το 15,3%.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι οι αριθμοί αυτοί επηρεάζονται από:
1. το ποσοστό του εργατικού
δυναμικού που εργάζεται με

μερική απασχόληση (περισσότερο με μερική απασχόληση
σημαίνει χαμηλότερες μέσες
ώρες)
2. τη σύνθεση των οικονομικών δραστηριοτήτων (οι εβδομάδες εργασίας είναι μεγαλύτερες για τους αγρότες, εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης)
3. το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων (αυτοαπασχολούμενες περισσότερες ώρες
εργασίας)
4. το ποσοστό απασχόλησης
των γυναικών (οι γυναίκες
εργάζονται σε μικρότερες
εβδομάδες από τους άνδρες).
Οι άνδρες εργάζονται περισσότερο
Παράλληλα, οι άνδρες έχουν
μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας από τις γυναίκες, που
εργάζονται κατά μέσο όρο
41,0 ώρες σε σύγκριση με 39,3
ώρες για τις γυναίκες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Ε.Ε.

Μ

ηχανισμός επίλυσης
φορολογικών διαφορών θα τεθεί σε εφαρμογή
το καλοκαίρι του 2019. Η
Κύπρος υποχρεούται να
μεταφέρει στην εθνική της
νομοθεσία την ευρωπαϊκή
οδηγία με την οποία θα καθορίζονται κανόνες για μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της
διπλής φορολογίας εισοδήματος και κατά περίπτωση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με το προκαταρκτικό
κείμενο νομοσχέδιου και των
κανονισμών, φορολογούμενος
του οποίου φορολόγηση σε
ευρωπαϊκή χώρα επηρεάζεται
άμεσα θα μπορεί να υποβάλει
ένσταση εντός τριών ετών,
ανεξαρτήτως εάν έχει κάνει
χρήση των μέσων θεραπείας
που προβλέπονται από το
εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Την 1η Ιουλίου 2019 θα τεθεί σε λειτουργία
μηχανισμός επίλυσης φορολογικών διαφορών
των ενδιαφερόμενων κρατών
μελών.
Ο παραπονούμενος θα υποβάλλει την ένσταση με τις ίδιες
πληροφορίες ταυτόχρονα σε
όλες τις αρμόδιες Αρχές των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
Έφορος Φορολογίας εντός έξι
μηνών θα πρέπει να εγκρίνει ή
να απορρίψει στην ένσταση.

Αρχές των άλλων κρατών
μελών σχετικά με την απόφασή
του.
Εξάλλου οι κανονισμοί προβλέπουν την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
και ειδικότερα για τον καθορι-

σμό της διαδικασίας υποβολής
και εξέτασης της έντασης. Η
νέα νομοθεσία θα πρέπει να
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019 και θα εφαρμόζεται σε
κάθε ένσταση που υποβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2019
και εντεύθεν σε αμφισβητούμε-

να ζητήματα που αφορούν
το εισόδημα ή το κεφάλαιο
που αποκτήθηκαν σε
φορολογικό έτος που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2018 ή μετά την ημερομηνία αυτή.
Το Τμήμα Φορολογίας ανήρτησε τα δύο νομοθετήματα στην
ιστοσελίδα του για δημόσια
διαβούλευση, έτσι ώστε οι
αρμόδιοι φορείς και απλοί
πολίτες να υποβάλλουν τις
εισηγήσεις τους.

Επίσης θα έχει το δικαίωμα να
ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία
και πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαία για την εξέταση
της συγκεκριμένης υπόθεσης,
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, να
επιλύσει το αμφισβητούμενο
ζήτημα σε μονομερή βάση και
ενημερώνει σχετικά τον επηρεαζόμενο και τις αρμόδιες

ΚΥΠΡΟΣ

«4» βήματα πίσω
στο επιχειρείν

Τ

έσσερις θέσεις απώλεσε η Κύπρος στο επιχειρείν,
Συγκεκριμένα, η Κύπρος καταλαμβάνει την 53η
θέση από το σύνολο 190 χωρών σε σχέση με την 49η
θέση που κατείχε ένα χρόνο πριν.
Η ραγδαία ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και
η άνθιση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια φαίνεται να μην έχουν αλλάξει κάτι ουσιαστικό στο επιχειρηματικό περιβάλλον, εν τη απουσία μεταρρυθμίσεων.
Η έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας αξιολογεί και
κατατάσσει κάθε χώρα στη βάση δέκα παραγόντων
οι οποίοι διέπουν τον τρόπο
√ Η Κύπρος
με τον οποίο λειτουργούν οι
επιχειρήσεις σε μία οικονομία.
καταλαμβάνει
Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την εγγραφή μιας
επιχείρησης, την εξέταση των
σχετικών αδειών, την εξασφάλιση ηλεκτρισμού, την
καταγραφή ιδιοκτησίας, την εξασφάλιση πιστώσεων, την προστασία των επενδυτών, την πληρωμή
φόρων, τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές,
την εφαρμογή συμβάσεων/συμφωνιών και τέλος το
κλείσιμο μιας επιχείρησης.

την 53η θέση
μεταξύ 190
χωρών

Στην εξασφάλιση πιστώσεων η Κύπρος έλαβε την
73η θέση ενώ πέρσι κατείχε την 68η, ενώ όσον
αφορά την πληρωμή φόρων την 47η από την 44η,
δηλαδή η Κύπρος έκανε ευκολότερη την πληρωμή
φόρων.
Στην εξασφάλιση ηλεκτρισμού η Κύπρος έλαβε την
70η από την 67η.
Όσον αφορά την ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν διασυνοριακές συναλλαγές
η Κύπρος διολίσθησε στην 49η θέση από την 45η.
Όσον αφορά την εξέταση αδειών, η Κύπρος λαμβάνει την 126η θέση από την 120η θέση που είχε πέρσι.
Για την προστασία των επενδυτών η Κύπρος κέρδισε 5 θέσεις στην 38η θέση σε σχέση με πέρσι που
κατείχε την 43η θέση.
Σε θέματα καταγραφής ιδιοκτησίας η Κύπρος έλαβε
την 94η θέση από την 92η.
Η Ελλάδα έχασε 5 θέσεις καταλαμβάνοντας την 72η
θέση από την 67η.
Τις πρώτες θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν οι
Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Δανία.
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Στις πλουσιότερες χώρες 1 στα 7 παιδιά ζει στη φτώχεια
Σ

χεδόν ένα παιδί στα επτά
στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ,
ζει στη φτώχεια και η παιδική
φτώχεια αυξήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια στα δύο τρίτα
των χωρών αυτών

Σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα σημείωμα του ΟΟΣΑ, στο
οποίο ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται το 2007, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε σχεδόν
στα δύο τρίτα των κρατώνμελών του ΟΟΣΑ μέσα σε μια
δεκαετία.

μονάδες ή περισσότερο», τονίζεται.
Το 2014, ο πατέρας του ενός
φτωχού παιδιού στα δύο δεν
είχε πλήρη απασχόληση όλη τη
χρονιά – και η μητέρα των
οκτώ στα δέκα βρισκόταν στην

Κατά μέσον όρο, το ποσοστό
των φτωχών παιδιών ανερχόταν την περίοδο 2015-2016
στο 13,4% στα κράτη-μέλη του
ΟΟΣΑ, δηλαδή η ανέχεια
έπληττε ένα παιδί στα επτά,
έναντι ποσοστού ένδειας 11,8%
στον γενικό πληθυσμό, υπογράμμισε ο οργανισμός σε
σημείωμα που έδωσε στη
δημοσιότητα την Τετάρτη, με
αφορμή την παγκόσμια Ημέρα
κατά της Φτώχειας.
Οι δείκτες παιδικής φτώχειας
είναι ιδιαίτερα υψηλοί στη
Χιλή, στην Ισπανία, στις ΗΠΑ,
στο Ισραήλ και στην Τουρκία,
όπου πάνω από το ένα παιδί
στα επτά ζει σε κατάσταση
ένδειας, ποσοστό σχεδόν
επταπλάσιο από εκείνο που
καταγράφεται στη Δανία ή στη
Φινλανδία.

σε λιγότερο από το 6% κατά
μέσον όρο», επισήμανε στο
Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολιβιέ
Τεβενόν, οικονομολόγος του
ΟΟΣΑ και συντάκτης του
σημειώματος, ενώ υπογράμμισε επίσης πως για να τονωθεί
η απασχόληση, πρέπει να
γίνουν «μαζικές επενδύσεις»
στους βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς.
Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
αντιπροσωπεύουν
μεγάλη μερίδα εκείνων που
ζουν στη φτώχεια: αποτελούσαν το 39% κατά μέσον όρο το
2014 στις χώρες του ΟΟΣΑ,
ποσοστό αυξημένο κατά 4
μονάδες εν συγκρίσει με το
2007.
Αν καταβληθούν προσπάθειες

«Η Σλοβακία γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2007,
ένα 5,4%», όμως «χώρες όπως
η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία και η
Σουηδία» είδαν επίσης το
ποσοστό της παιδικής φτώχειας «να αυξάνεται κατά δύο

ίδια κατάσταση.
«Αν όλοι οι γονείς των φτωχών
οικογενειών διέθεταν θέσεις
απασχόλησης και λάμβαναν
μισθούς, το ποσοστό της φτώχειας των προσώπων που
είναι μέλη οικογενειών με παιδιά θα μειωνόταν από το 11%

να καταπολεμηθεί η ανεργία
των μελών αυτών των οικογενειών, στις οποίες προστάτιδα
είναι στη μεγάλη πλειονότητα
των περιπτώσεων η μητέρα, το
ποσοστό της φτώχειας στις
τάξεις τους θα μειωθεί από το
33% στο 22%, κατά τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ.
Για να μειωθεί η παιδική φτώχεια, ο οργανισμός εισηγείται
να γίνει «καλύτερη στόχευση»
ως προς τη χορήγηση των
οικογενειακών επιδομάτων και
των επιδομάτων στέγης, ιδίως
να αλλάξει το κέντρο βάρους
των κριτηρίων για την καταβολή τους, ώστε να επικεντρωθούν στις φτωχότερες οικογένειες, που δεν καλύπτονται
επαρκώς, κατέληξε ο Τεβενόν.

• Έκθεση Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου

Το 89% των Ελλήνων θεωρεί
ανώτερο τον Ελληνικό πολιτισμό

O

ι πολιτιστικές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Δύσης και
Ανατολής σε πολλά ζητήματα καλά κρατούν

Επίμαχα ζητήματα όπως η κοινωνική αποδοχή μουσουλμάνων
ή ο γάμος ομοφυλόφιλων διχάζουν τη δυτική και την ανατολική Ευρώπη, όπως διαπιστώνει έκθεση του αμερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου Pew.
Το τείχος που χώριζε την Ευρώπη σε δυτική και ανατολική
κατέρρευσε το 1989 μαζί με τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Εδώ
και 30 σχεδόν χρόνια, δεν υπάρχουν πια περιορισμοί στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, οι πολιτιστικές και
ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Δύσης και Ανατολής παραμένουν
σε πολλά ζητήματα.
Έκθεση του αμερικανικού ερευνητικού κέντρου Pew για την
Ευρώπη δείχνει ότι οι διαφορές σε επίμαχα ζητήματα, όπως
είναι για παράδειγμα η κοινωνική αποδοχή των μουσουλμάνων,
των Εβραίων ή του γάμου μεταξύ ομοφυλόφιλων, εξαρτώνται
από τη χώρα ή ακόμα και την περιοχή.
Σε ερώτηση σχετικά με την αποδοχή ενός μουσουλμάνου από
μια χριστιανική οικογένεια μετά από γάμο, το 82% των Νορβηγών απαντά θετικά. Παρόμοιο είναι και το ποσοστό των Σουηδών (80%), των Ολλανδών (88%) και των Βέλγων (77%). Γερμανοί,
Αυστριακοί και Ελβετοί απαντούν «ναι» σε ποσοστό γύρω στο
55%. Οι Έλληνες, οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι και Ρουμάνοι μπορούν να φανταστούν έναν μουσουλμάνο ως γαμπρό ή νύφη
στην οικογένειά τους κατά 33% ενώ οι Τσέχοι μόλις κατά 12%.
Οι ερωτηθέντες σε όλες τις χώρες εμφανίζονται πιο ανεκτικοί
απέναντι στους Εβραίους. Σχεδόν το 96% των Ολλανδών μπορούν να φανταστούν Εβραίους ως μέλη της οικογένειάς τους,
ενώ στη Γερμανία, που ευθύνεται για την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης, το ποσοστό βρίσκεται στο 69%. Το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής, 37%, κατέγραψαν οι ερευνητές στη Βοσνία, όπου το μουσουλμανικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο.
Οι Ρώσοι αναποφάσιστοι στο ζήτημα του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας
Διαφορές μεταξύ Δύσης και Ανατολής υπάρχουν μεταξύ των
χωρών και στην αξιολόγηση των πολιτισμών. Το 89% των Ελλήνων για παράδειγμα είναι πεπεισμένο για την ανωτερότητα του
ελληνικού πολιτισμού, ακολουθούν οι Ρώσοι με 69%, η Γερμανία
βρίσκεται στο 45%, ενώ τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν οι
Ολλανδοί (31%), οι Βέλγοι (21%) και οι Ισπανοί (20%).
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Εγνωσμένου κύρους επαφές
της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ στη Σιγκαπούρη
Σ
το πρόσφατο συνέδριο της
Διεθνούς
Ομοσπονδίας
Μεταφορών (ITF) που πραγματοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη
από τις 14 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία Μεταφορών της ΣΕΚ (ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ) είχε
την ευκαιρία στο περιθώριο του
συνεδρίου να έχει πολύ σημαντικές επαφές με τις αντιπροσωπίες της ΠΝΟ (Ελλάδας), του
Verdi (Γερμανία), της SUR
(Ρωσία), της Histadrut (Ισραήλ)
και του CISL (Ιταλία). Ο γ.γ. της
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου και ο αναπληρωτής γ.γ.
Χαράλαμπος Αυγουστή αντάλλαξαν απόψεις για τα εργασιακά θέματα που απασχολούν
τόσο τους εργαζόμενους στα
λιμάνια, όσο και τους ναυτικούς.

Με τους συνάδελφους από την Π.Ν.Ο. Ελλάδος, Histadrut Ισραήλ
και FIT-CISL Ιταλίας

Με τους συναδέλφους από το Ναυτιλιακό τμήμα του Γερμανικού Συνδικάτου του Verdi

Με τους συναδέλφους από της Histadrut του Ισραήλ

Με του συναδέλφους της Π.Ν.Ο από την Ελλάδα και της SUR από την Ρωσσία

Σε επαόριστον απεργία οι εργαζόμενοι των εταιρειών
TEN GROUP SERVICES και J & P AVAX

Σ

ε επ` απόριστον απεργία
απεφάσισαν προχθές το
πρωί σε γενική συνέλευση έξω
από το εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Κύπρου οι εργαζόμενοι των
εταιρειών TEN GROUP SERVICES
LTD ενόψει της πολύμηνης
καθυστέρησης στην καταβολή
μισθών και ωφελημάτων.
Αλληλέγγυοι στην προσπάθεια
τους για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, οι υπάλληλοι
της j&p AVAX και υπεργολάβοι.
Η κινητοποίηση των εργαζομένων συνδέεται και με τα
γνωστά προβλήματα που
έχουν προ μηνών εμφανιστεί
και σε εργαζόμενους της εταιρείας στο εξωτερικό, πολλοί
από τους οποίους επέστρεψαν
στην Κύπρο απλήρωτοι και οι
οποίοι δεν δικαιούνται εισόδημα από το ανεργιακό ταμείο
αφού η εταιρεία από τον
Δεκέμβριο του 2016 δεν κατέβαλε τις υποχρεώσεις της
στις κοινωνικές ασφαλίσεις.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ
κατανοεί πλήρως τη δεινή
θέση που βρίσκονται 570
εργαζόμενοι στην Κύπρο και
στο εξωτερικό αφού η μη
καταβολή μισθών προκαλεί

• Σε δεινή θέση 570 εργαζόμενοι στην Κύπρο
και το εξωτερικό
• Ελλοχεύει το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης
των μέτρων σε άλλα εργοτάξια του ομίλου
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στις οικογένειες των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι εδώ και αρκετό

καιρό υπομένουν αυτή την
κατάσταση
θέλοντας
να
δώσουν χρόνο στον όμιλο
Ιωάννου & Παρασκευαϊδη να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Οι υποσχέσεις ωστόσο του
ομίλου δεν τελεσφόρησαν και
οι εργαζόμενοι δεν είχαν άλλη
επιλογή από την κλιμάκωση
των μέτρων που άρχισαν στις
31 Οκτωβρίου.
Όπως δήλωσε στην «Εργατική
φωνή» ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Γιαννάκης
Ιωάννου οι εργαζόμενοι χόρτασαν από τις υποσχέσεις οι
οποίες ωστόσο δεν έχουν γίνει
πράξη.

• Απεργία στο κτήριο της J & P
στη Λευκωσία (φωτό πάνω)
• Απεργία στο εργοτάξιο της
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων για το 2019
Υποβολή αιτημάτων για:
• Αύξηση των μισθών
• Βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων
• Βελτίωση συνεισφορών στα Ταμεία
Προνοίας
• Βελτίωση συνεισφορών στα Ταμεία
Ευημερίας

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε
στις 30 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα και
αποφάσισε τα εξής:
• Καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που ομόφωνα ψήφισε το κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2017.
Απαιτεί από την Κυβέρνηση να επισπεύσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες
για την έγκαιρη και αποτελεσματική αυτονόμηση των νοσοκομείων, η δε βουλή
καλείται να προστατεύσει και να διαφυλάξει την ομοφωνία της γύρω από το
ΓΕΣΥ παραμερίζοντας όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα ή
και άλλου είδους προσκόμματα στην ομαλή εισαγωγή του Σχεδίου. Είναι η ώρα
που το πολιτειακό σύστημα στο σύνολό του, θα πρέπει να αποδείξει τη συνέπειά του προς τη μεγάλη μεταρρύθμιση ασκώντας την επιρροή του προς όλους
τους παρόχους υγείας, για συνεργασία και εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Καλεί επίσης τους επαγγελματίες υγείας να συμβάλουν θετικά
στην όλη προσπάθεια μακριά από σκοπιμότητες και προσωπικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα και να λειτουργήσουν
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
• Εκφράζει την αγωνία αλλά και την απαρέσκεια του στην
καθυστέρηση που προέκυψε στη βουλή σε σχέση με την έγκριση των κανονισμών για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η ύπαρξη της
οποίας επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας, όπως επίσης και τα δημόσια
ταμεία π.χ. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φόρος Εισοδήματος κ.λ.π.
Καλείται η βουλή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και χωρίς άλλη καθυστέρηση να ψηφίσει τους σχετικούς κανονισμούς που θα δώσουν τη δυνατότητα στο υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να
εφαρμόσει μια τόσο σημαντική νομοθεσία.
• Αναμένει από τον υπουργό Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα κινείται προς την κατεύθυνση της
δικαιότερης κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος. Η αποσπασματική και
μονοδιάστατη προσέγγιση του θέματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η
φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα
εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.
• Καλεί το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός
διάλογος για επαναξιολόγηση / εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης
ξένων εργατών στην Κύπρο.
Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της αγοράς εργασίας και
εκκολάπτει τις προθέσεις μερίδας των εργοδοτών για την εκμετάλλευση ξένων
εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το ντόπιο εργατικό δυναμικό,
τους κοινοτικούς εργαζόμενους και τους άνεργους.
• Επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου στο πλαίσιο του
Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, για την άρση της αδικίας που προκύπτει
από τη διασύνδεση του ύψους της σύνταξης με το προσδόκιμο, (πέναλτι 12%
στη συνταξιοδότηση στο 63ο), όπως επίσης και το δικαίωμα σε λήψη άδειας
ασθενείας και ανεργιακού επιδόματος για όσους θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο.
• Εκφράζει την έντονη αντίδρασή του για την απαράδεκτη μεθόδευση για
περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, μέσα από την προώθηση αλλαγών στον Νόμο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ξενοδοχείων. Απαιτείται άμεσα, η αποτροπή της ψήφισης του
συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς τα δεδομένα της οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δικαιολογούν και επιβάλλουν τη βελτίωση και ενίσχυση των
εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων στον τομέα.
• Καλεί το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων όπως ενισχύσει τον παρεμβατικό του
ρόλο, στηρίζοντας τον θεσμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης και λειτουργώντας καταλυτικά για την ομαλή και χωρίς χρονοτριβή εφαρμογή και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως
στo πλαίσιo της διαδικασίας για
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
που λήγουν το 2018, υποβληθούν αιτήματα για αύξηση των μισθών, και βελτίωση
των συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας,
Ταμεία Ευημερίας και άλλων παρεμφερών
ωφελημάτων.
Πριν από την απόφαση διεξήχθηκε συζήτηση και αξιολόγηση της κατάστασης της
Κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας
τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη :
(α) την αύξηση της κερδοφορίας των

εταιρειών την περίοδο 2011-2017,
(β) τη δυσμενή κατανομή του εθνικού
εισοδήματος σε βάρος των μισθωτών
πολιτών και τη μείωση, κατά την ίδια
περίοδο, του ποσοστού των μισθών έναντι του ΑΕΠ,
(γ) τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη που
παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι τομείς της
οικονομίας και τις ευοίωνες προοπτικές
για τα επόμενα χρόνια, και
(δ) την ανάγκη αύξησης των ωφελημάτων
των μισθωτών, τονώνοντας την εγχώρια
ζήτηση και στηρίζοντας την πραγματική
οικονομία.
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Zήσε τη ζωή σου όμορφα
κάθε μέρα - κάθε ώρα

EΡΕΥΝΑ

Η μοναξιά αυξάνει
τον κίνδυνο άνοιας
έως και 40%

Η

μοναξιά μπορεί να αυξήσει κατά 40% τον
κίνδυνο άνοιας για έναν ηλικιωμένο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα, την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι
σήμερα.
Οι ερευνητές του Κολλεγίου Ιατρικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αντζελίνα Σούτιν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό γεροντολογίας "Journal of

√ Όσο πιο απομονωμένος νιώθει
κανείς, τόσο περισσότερο
κινδυνεύει με άνοια
Gerontology", ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από 12.000 ανθρώπους άνω των 50 ετών,
εκ των οποίων οι 1.104 διαγνώστηκαν με άνοια
σε βάθος δεκαετίας.

Σ

τους σημερινούς εξοντωτικούς
ρυθμούς της καθημερινότητας, οι
περισσότεροι αμελούμε και ταυτόχρονα αδικούμε τον εαυτό μας,
κάνοντας πράγματα δευτερέουσας
σημασίας.
Ήλθε ή ώρα να αγαπήσετε πιο πολύ
τον εαυτό σας αποδεικνύοντας το
έμπρακτα και θα αισθανθείτε όμορφα. Ιδού ο «σωστικός οδηγός»:
Να κοιμάσαι νωρίς, η όμορφη μέρα
ξεκινάει από το βράδυ. Πριν πας
για ύπνο να έχεις οργανώσει την
επόμενη μέρα. Με χαρτί και μολύβι.
Μην την αφήνεις στην τύχη. Οι μέρες
γίνονται μήνες και οι μήνες γίνονται
χρόνια. Μια φορά ζεις. Τίμα την.
Να έχεις τετράδιο με στόχους. Να
το τηρείς ευλαβικά. Να τους σκαλίζεις και να τους ξαναγράφεις. Αυτοί
είναι ο μπούσουλας της ζωής σου.
Γενικά να γράφεις. Σου κάνει καλό.
Αλαφραίνει την ψυχή σου.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με το
βαθμό μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσής
τους. Επιβεβαιώθηκε, όπως και σε προηγούμενες μελέτες, ότι όσο πιο απομονωμένος νιώθει
κανείς, τόσο περισσότερο κινδυνεύει με άνοια
και αυτό άσχετα με το φύλο του, τη φυλή του,
το μορφωτικό επίπεδό του ή το γενετικό υπόβαθρό του.

Να ξυπνάς νωρίς. Εάν το μυαλό σου
θέλει να χουζουρέψει να μην το
ακούς. Να μάθεις να μη διαπραγματεύεσαι με το μυαλό σου. Να περνάει το δικό σου.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η αντικειμενική
κατάσταση ενός ανθρώπου μπορεί να διαφέρει
πολύ από την υποκειμενική, καθώς κάποιος
είναι δυνατό να έχει αρκετές κοινωνικές επαφές
με φίλους και συγγενείς, παρόλα αυτά να νιώθει μόνος - και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για
άνοια έως 40%.

Να περπατάς. Να κατεβαίνεις για
περπάτημα ή για τρέξιμο όπου κι αν
μένεις. Τουλάχιστον για 20λεπτά.
Ζεσταίνει τις μηχανές σου.

Οι ερευνητές όρισαν τη μοναξιά ως «την υποκειμενική εμπειρία της κοινωνικής απομόνωσης», κάτι διαφορετικό από την πραγματική
κοινωνική απομόνωση. Όπως είπε η δρ Σούτιν
«είναι το αίσθημα ότι δεν ανήκεις ή δεν ταιριάζεις με τους ανθρώπους γύρω σου, ακόμη κι αν
έχεις πολλές κοινωνικές επαφές. Από την άλλη,
υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνοι τους,
χωρίς πολλές επαφές με ανθρώπους, παρόλα
αυτά, αν και αντικειμενικά είναι κοινωνικά
απομονωμένοι, υποκειμενικά δεν νιώθουν
μόνοι».

Μ’ ένα σμπάρο 2 τρυγόνια. Να
χαμογελάς σε αυτούς που συναντάς.
Να τους λες καλημέρα. Κι ας μη σου
λένε. Κάποιο λόγο θα’χουν.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η μοναξιά μπορεί να
επιτείνει τη χρόνια φλεγμονή στον οργανισμό
και να έχει άλλες αρνητικές επιπτώσεις για την
υγεία. Οι άνθρωποι που νιώθουν μόνοι, είναι
πιθανότερο να εμφανίζουν διάφορους παράγοντες κινδύνου για άνοια, όπως διαβήτη, υπέρταση και κατάθλιψη, καθώς επίσης να καπνίζουν και να μην είναι σωματικά δραστήριοι.
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Να κοιτάζεσαι στα μάτια. Να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη
και να του χαμογελάς. Και να του
μιλάς όμορφα. Φίλος σου είναι. Ο
καλύτερος που έχεις.

Να ακούς κάτι την ώρα που περπατάς. Εμπνευσμένες ομιλίες. Εμπνευσμένους ανθρώπους.

Ντους. Να μπαίνεις στο ντους και να
το απολαμβάνεις. Να αφήνεις τις
σκέψεις έξω.
Να ντύνεσαι όμορφα. Ο ευατός μου
Να φροντίζεις τον εαυτό σου σαν να
ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος
στον κόσμο. Είσαι.
Διάβαζε. Να βρίσκεις 15 λεπτά για
να διαβάζεις. Κάθε μέρα. Περιόρισε
την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μην ανοίξεις τηλεόραση. Είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει
χρόνος. Εσύ θα τον βρεις. Κανείς δεν
στον χαρίζει.
Εργασία. Να πηγαίνεις στη δουλειά
σου με κέφι. Ακόμα κι αν δεν τη γουστάρεις. Αν χρειαστεί να βρεις άλλη.
Όσο είσαι εκεί όμως να την τιμάς.
Έτσι τιμάς τον εαυτό σου.
Να δουλεύεις ομαδικά. Και να ζεις
συλλογικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
Να τρως δεκατιανό. Να σε προσέχεις σαν τα μάτια σου. Μια μπανάνα, ή ένα μήλο.
Παρέα. Να κάνεις παρέα με τους
καλύτερους. Αυτούς που έχουν κάτι
παραπάνω από σένα. Αυτό που
θέλεις. Μην τους φοβάσαι. Μην τους
ζηλεύεις. Αυτοί θα σε πάνε παρα-

πάνω. Γίνεσαι αυτός που κάνεις
παρέα. Βάλε τον πήχυ ψηλά. Να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου.

πότε το ένα και πότε το άλλο. Η ζωή
σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό
σου.

Νερό. Να πίνεις μπόλικο νερό. Να
αναπνέεις βαθιά. Να φουσκώνει η
κοιλιά σου όταν το κάνεις.

Εγώ και οι άλλοι. Μη πολυσκοτίζεσαι για τις γνώμες των άλλων. Να
τις ακούς. Αλλά πρώτα να ακούς τη
δική σου.

Τηλεόραση. Να βλέπεις λιγότερο
τηλεόραση. Μια ώρα να κόψεις τη
μέρα έχεις γλιτώσει 360 ώρες, δηλαδή 9 εργάσιμες εβδομάδες. Όταν οι
άλλοι θα έχουν 12 μήνες εσύ θα έχεις
14.

√ Πρακτικός οδηγός για να
αλλάξει η ζωή σου προς το
καλύτερο με απλές ενέργειες
Τύχη. Να μην πιστεύεις στην τύχη.
Εσύ τη φτιάχνεις. Χώνεψέ το και θα
αλλάξει όλη σου η ζωή.
Η ζωή είναι δική σου. Να τη ζεις τη
ζωή. Όταν γελάς να γελάς. Όταν
κλαις να κλαις, όταν πονάς να
πονάς. Δεν είσαι από πορσελάνη.
Δεν θα σπάσεις. Οι πορσελάνες είναι
για τη βιτρίνα.
Ο εαυτός μου κι εγώ. Να περνάς
χρόνο με τον εαυτό σου. Μην το
φοβάσαι. Δεν είναι μοναξιά. Είναι
κακό να μην μπορείς να κάτσεις
μόνος σου μαζί του και να πρέπει
να’χει κάτι πάντα ανοιχτό.. Όλες οι
λύσεις είναι μέσα σου. Στο μυαλό
σου και στην καρδιά σου. Χαμήλωσε
το θόρυβο. Κλείσε τη φασαρία και
θα σου φανερωθούν.
Να χρησιμοποιείς και το μυαλό σου
και την καρδιά σου. Εσύ θα βρεις

Καλές πράξεις. Να κάνεις πάντα
μια καλή πράξη. Να βοηθάς τους
τριγύρω σου. Ειδικά αυτούς που δεν
ξέρεις. Η οικογένειά σου δεν σταματάει στα παιδιά σου. Όλοι είναι
οικογένειά σου. Έτσι μόνο θα ευτυχήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ημερολόγιο. Να κρατάς ημερολόγιο
με τις ομορφιές της ζωής. Κάθε μέρα
έχει τουλάχιστον 100. Να τις γράφεις όλες. Άμα δεν τις γράφεις φεύγουν.
Μην κουτσομπολεύεις. Κοίτα τη
δουλειά σου. Μόνο τον εαυτό σου
ορίζεις.
Να την ψάχνεις. Να ρωτάς. Να διαβάζεις.
Να αγαπάς τον ευατό σου. Να εξελίσεσαι κάθε μέρα. Μέχρι την τελευταία σου.
Να αγαπάς το διπλανό σου. Πρώτα
όμως να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν
έχεις άλλο. Μη γελιέσαι. Μόνος έρχεσαι και μόνος φεύγεις από τον
κόσμο αυτό. Χωρίς τα παιδιά σου.
Χωρίς το αμάξι σου. Χωρίς τα λεφτά
σου.
Μόνο η αγάπη χωράει στις αποσκευές σου. Αυτή που πήρες και
αυτή που έδωσες.
Μόνο αγάπη υπάρχει. Γι’ αυτό είσαι
εδώ.”
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Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ο Δήμος Στροβόλου ζητά να προσλάβει:

- Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας
- Υγειονομικό Λειτουργό
- Λειτουργό Κήπων και Πρασίνου
Χρίστο Πελεκάνο22849713.
• 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

Η

Τη θέση αυτή επεσήμανε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισμού την περασμένη εβδομάδα ο
γγ της Ομοσπονδίας Κυβερνητικών ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου η οποία εξέτασε τα πορίσματα της έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Κύπρο,
Ο κ. Κωνσταντίνου διατύπωσε την
άποψη πως τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την
ορθότητα των θέσεων της ΣΕΚ σε σχέση
με την αναγκαιότητα διασύνδεσης της
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, όπως επίσης και με τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο την
ενίσχυση της απασχόλησης και αποτροπή περαιτέρω αύξησης της ανεργίας.
Σε σημείωμα που κατέθεσε στην Επιτροπή ο κ. Κωνσταντίνου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες εισηγήσεις:
• Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των
απογευματινών και βραδινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να
παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση, η
επαγγελματική κατάρτιση, η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιο-

- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό,

• 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
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

τήτων.
• Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
(ΚΙΕ), τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τα βραδινά προγράμματα των Τεχνικών Σχολών καθώς και άλλα προγράμματα,
προσφέρουν ευκαιρίες επιμόρφωσης,
κατάρτισης σε ενήλικες και μπορούν να

• Τοποθετήσεις του γγ της ΟΕΚΔΥ
Γιώργου Κωνσταντίνου στην Επιτροπή παιδείας
της Βουλής
ενισχυθούν έτσι ώστε, να συμβάλουν
στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν
στο τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύουν την επανεκπαίδευση για να μπορούν να ενταχθούν άνεργοι στην αγορά
εργασίας και να βελτιώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ απαιτεί την υλοποίηση των εισηγήσεων της, οι οποίες συμπίπτουν με
αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
αναμένει τις άμεσες ενέργειες του κρά-

Πορίσματα της έκθεσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1. Η συμμετοχή σε επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση στη Κύπρο
είναι 15,6% και παραμένει πολύ κάτω
από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. ο
οποίος είναι 47,3% με στοιχεία του
2015.
2. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κύπρο
παραμένει υψηλό σε σχέση με τον μέσο
όρο της Ε.Ε. αλλά η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι
χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο των
χωρών της Ε.Ε..
3. Η συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση
παραμένει χαμηλή, με συνέπειες στο
επίπεδο δεξιοτήτων. Η συμμετοχή των
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης στη
μάθηση ενηλίκων είναι από τις χαμηλότερες στη Ε.Ε..
4. Το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών
της Ε.Ε. Η Κύπρος έχει τα ψηλότερα
ποσοστά ατόμων (26%) που ποτέ δεν
έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.

Θωρακίστε τον εαυτό σας σε περιπτώσεις
εργασιακής κακομεταχείρισης

- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

Γιώργο Κασιούρη 22849849.

τους προς αυτή τη κατεύθυνση. Τα διαθρωτικά μέτρα που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν την
δημιουργία συστήματος επικύρωσης
της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη πρόσθετων επαγγελματικών προτύπων και την ενίσχυση
της ικανότητας των μεταδευτεροβάθμιων σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση.

εκπαίδευση και κατάρτιση όλων
των βαθμίδων της Κύπρου πρέπει
να τύχει άμεσης μεταρρύθμισης, και
εκσυγχρονισμού, τέτοιας που να συνάδει με τις αλλαγές στο τοπίο, την οικονομία, να εγγυάται την πρόσβαση σε
αυτήν από όλους και ιδιαίτερα από
τους νέους και άνεργους.

χάρης)

Λάρνακα και Λευκωσία)
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Η διά βίου εκπαίδευση συμβάλλει στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μιας χώρας

- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστι-

(παρκέ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Α

ναμφίβολα, το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό μέρος
της καθημερινότητας του ανθρώπου
αφού μέσα σε αυτό περνούμε σχεδόν
τις μισές ώρες της μέρας.

ζει, φοβίζει, υποτιμά και που μέσα από
την επανάληψή της έχει συντριπτικά
αποτελέσματα.

Η εργασία μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή ικανοποίησης, ενέργειας και
πληρότητας ακόμα κι αν αυτό συνοδεύεται από σωματική ή/και διανοητική
κούραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις
πολλοί άνθρωποι την περιγράφουν σαν
‘γλυκιά κούραση’. Μια κούραση δηλαδή
που είναι ευχάριστη, πλήρης και που
ακολουθείται συνήθως από αίσθηση
ευεξίας και ουσιαστικής ξεκούρασηςένας ολοκληρωμένος κύκλος. Τι γίνεται
όμως όταν η κούραση αυτή είναι
‘πικρή’, στείρα και συναισθηματικά
μας αποστραγγίζει;

• Το να αγνοούνται οι γνώμες και οι
απόψεις σου.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει το εργασιακό
περιβάλλον – αν όχι ο σημαντικότερος,
είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
Η εργασία μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον είναι ψυχοφθόρα σε όλους όσους το
βιώνουν. Η επαναλαμβανόμενη και
συνεχής προσπάθεια από ένα (ή πολλά
άτομα) να βασανίσουν, εξουθενώσουν,
καταπονήσουν, εμποδίσουν, εσκεμμένα
προκαλέσουν την αντίδραση, εξαιρέσουν ή απομονώσουν το άλλο άτομο
από το εργασιακό περιβάλλον. Είναι
εκείνη η μεταχείριση που προκαλεί, πιέ-

Αυτό το συνθέτουν συμπεριφορές και
στάσεις όπως:

• Σημαντικός παράγοντας ποιοτικής
ζωής το εργασιακό περιβάλλον
• Το να σου γίνεται ανάθεση υπερβολικού φόρτου εργασίας.
• Το να σου αποκρύπτει κάποιος πληροφορίες δίχως τις οποίες επηρεάζεται
η απόδοσή σου.
• Το να σου γίνεται ανάθεση εργασιών
με αναίτια υψηλούς στόχους και μη
ρεαλιστικές προθεσμίες.
• Το να απαιτούν ή να σε ‘διατάζουν’
να κάνεις δουλειά που είναι πέρα και

έξω από το αντικείμενό σου.
• Το να σε αγνοούν ή να δέχεσαι εχθρική συμπεριφορά (π.χ. ψυχρότητα, επιθετική λεκτική ή μη-λεκτική συμπεριφορά).
• Το να σε κουτσομπολεύουν.
• Το να σε βρίζουν.
• Το να γίνονται υποτιμητικά σχόλια
γύρω από το άτομό σου (π.χ. τα χόμπι
σου, το παρελθόν σου, την καταγωγή
σου), τις στάσεις σου ή την προσωπική
σου ζωή.
• Το να σου αποσύρουν ‘αρμοδιότητες
κλειδιά’ που έχουν να κάνουν άμεσα με
το αντικείμενό σου και να σου τα υποκαθιστούν με ασήμαντα ή δυσάρεστα
αντικείμενα.
• Το να σε διορθώνουν επιδεικτικά, να
σε ειρωνεύονται ή να σε υποτιμούν
δημόσια.

• Η εργασιακή παρενόχληση είναι
ποινικά επιλήψιμη και εμπίπτει
στον νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης
στην απασχόληση και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ προτρέπει τους
εργαζόμενους όταν γίνονται δέκτες
απαράδεκτων συμπεριφορών να μην
αποδέχονται σιωπηρά την εργασιακή κακομεταχείριση αλλά να διεκδικούν την αξιοπρέπεια τους στην
εργασία
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Google: Μπαράζ απολύσεων για σεξουαλική παρενόχληση

Η

εταιρεία Google απέλυσε τα
τελευταία δύο χρόνια 48
εργαζόμενους, εκ των οποίων οι
13 ήταν υψηλόβαθμοι, με την
κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της, Σουντάρ

Ο

Πιτσάι, σε ένα εσωτερικό υπόμνημα που απευθύνεται στους υπαλλήλους του ομίλου.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται αυτό το
έγγραφο, ο Πιτσάι διαβεβαιώνει
ότι κανείς από αυτούς δεν έλαβε

αποζημίωση. Η εφημερίδα New
York Times υποστήριζε σε ένα
ρεπορτάζ της ότι η Google αποσιώπησε
πολλές
υποθέσεις
σεξουαλικής παρενόχλησης στις
οποίες εμπλέκονταν υψηλόβαθμα
στελέχη της.

Ανακαλύφθηκε αρχαίο είδος πιράνχας
που ζούσε πριν 152 εκατ. χρόνια

ι παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν στη νότια Γερμανία το
απολίθωμα ενός μικρού ψαριού
με μυτερά και κοφτερά σαν ξυράφι δόντια, το οποίο έμοιαζε πολύ
με τα σημερινά πιράνχας.
Το Piranhamesodon pinnatomus,
όπως ονομάσθηκε, είναι το
αρχαιότερο γνωστό σαρκοβόρο
ψάρι με σκελετό από κόκαλα
(αντίθετα με τα ψάρια που έχουν
χόνδρινο και όχι οστέινο σκελετό,
όπως οι καρχαρίες).
Ζούσε πριν από 152 εκατομμύρια
χρόνια παράλληλα με τους δεινόσαυρους και εκτιμάται ότι τρομοκρατούσε τις ρηχές θάλασσες της

Ιουρασικής περιόδου, όπως σήμερα κάνουν τα πιράνχας.
Είχε μήκος μόλις εννέα εκατοστών, αλλά μπορούσε να κόβει
κομματάκι-κομματάκι τη λεία του,

όντας ικανό να επιτίθεται σε
μεγαλύτερα ψάρια από το ίδιο.
Παρά την ομοιότητα πάντως,
σύμφωνα με τους επιστήμονες, το
Piranhamesodon pinnatomus, που

ανήκει στην οικογένεια των
πυκνοδοντιδών, δεν πρέπει να
θεωρηθεί πρόγονος του πιράνχα,
ούτε καν στενός συγγενής του,
αφού τα αρχαιότερα γνωστά
πιράνχας ζούσαν πριν περίπου
15 εκατομμύρια χρόνια.
Η περίπτωσή του αποτελεί τυπικό παράδειγμα αυτού που οι εξελικτικοί βιολόγοι ονομάζουν
«συγκλίνουσα εξέλιξη», όταν
δηλαδή οι οργανισμοί αποκτούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλοπαρεμφερή χαρακτηριστικά ως
αποτέλεσμα της προσαρμογής
τους σε παρόμοιες συνθήκες του
περιβάλλοντος.

Πακιστάν: Το Δικαστήριο αναίρεσε τη θανατική καταδίκη χριστιανής

Τ

ο Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν ανέτρεψε
την καταδίκη μιας χριστιανής μειονοτικής σε
θάνατο για βλασφημία σε βάρος του προφήτη, διατάσσοντας παράλληλα να αποφυλακιστεί εάν δεν
εκκρεμούν άλλες κατηγορίες σε βάρος της.

τατο Δικαστήριο αποφάσιζε να μειωθεί η ποινή της
Μπίμπι ή να αποφυλακιστεί.
«Κρίνεται αθώα όλων των κατηγοριών», τόνισε ο
Νίσαρ διαβάζοντας την ετυμηγορία και πρόσθεσε ότι
η Μπίμπι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη «αμέσως».

Ο αρχιδικαστής Σακίμπ Νίσαρ ακύρωσε την καταδίκη σε θάνατο που είχε επιβληθεί από δικαστήριο της
Λαχόρης στην Άσια Μπίμπι, μητέρα τεσσάρων παιδιών, πριν από οκτώ χρόνια, το 2010.

Το πλοίο αυτό των 23 μέτρων
ανακαλύφθηκε με το κατάρτι του,
το πηδάλιό του και τους πάγκους
για τους κωπηλάτες στη θέση
τους λίγο περισσότερα από 1.600
μέτρα κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, διατηρήθηκε στην
κατάσταση αυτή χάρη στην έλλειψη οξυγόνου.
«Ένα πλοίο που επιβιώνει άθικτο
από τον κλασικό κόσμο είναι κάτι
που ποτέ δεν πίστεψα ότι θα ήταν
δυνατό», λέει στη βρετανική εφημερίδα The Guardian ο καθηγητής
Τζον Άνταμς, ο βασικός ερευνητής

της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη, της Black Sea Maritime
Arcaeology Project (MAP, Θαλάσσιο Αρχαιολογικό Πρόγραμμα της
Μαύρης Θάλασσας). «Θα αλλάξει
τον τρόπο που κατανοούμε τη
ναυπηγική και τα θαλάσσια ταξίδια στον αρχαίο κόσμο».
Το πλοίο πιστεύεται ότι ήταν
εμπορικό, ενός τύπου που οι
ερευνητές λένε πως είχαν δει
προηγουμένως μόνο «σε αρχαία
ελληνικά κεραμικά, όπως το
Αγγείο των Σειρήνων (Siren Vase)
που φυλάσσεται στο Βρετανικό
Μουσείο.
Το ναυάγιο πιστεύεται ότι άνηκε
σε εμπορικό καράβι. Η μόνη εικόνα που έχουμε μάλιστα για καράβια αυτού του τύπου, προέρχεται
από τον διάσημο στάμνο «Ο
Οδυσσέας και οι Σειρήνες» που
εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο

Χάστε το περιττό λίπος!

Κ

άντε το νερό τον καλύτερό σας φίλο:
Πόσες φορές έχετε ακούσει διατροφολόγους, γυμναστές ακόμη και εμάς να σας
φωνάζουμε, πως πρέπει να πίνετε αρκετό
νερό. Οι περισσότερες από εσάς ειδικά το χειμώνα το παραμελούν. Γιατί; Έχετε πάντα μαζί
σας ένα μικρό μπουκαλάκι και πίνετε όσο πιο
συχνά μπορείτε.

Προσέχετε τις ετικέτες των προϊόντων:
Μερικές τροφές δεν είναι τόσο αθώες, όσο
νομίζετε! Το μυστικό τους δεν κρύβεται μόνο
στις θερμίδες αλλά και στα λιπαρά και τη
ζάχαρη. Την επόμενη, λοιπόν, φορά που θα
πάτε για ψώνια, εξετάστε σωστά τα αγαπημένα
σας φαγητά και επιλέξτε αυτά που είναι θρεπτικά.
Δοκιμαστείτε στη μαγειρική: Δεν αμφιβάλλουμε
ότι έχετε ανακαλύψει την καλύτερη πιτσαρία της
πόλης, αλλά τη δική σας σπιτική πίτσα την έχετε
δοκιμάσει; Το ίδιο ισχύει και για ό,τι άλλο συνηθίζετε να τρώτε με ένα απλό τηλέφωνο και μόνο.
Μαγειρέψτε μόνες σας όλα όσα σας αρέσουν και
σίγουρα το σώμα σας θα σας το ανταποδώσει.
Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας: Προσπαθείτε
να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις όλων των υπολοίπων και δεν αφήνετε καθόλου ελεύθερο χρόνο
για εσάς τις ίδιες. Ορίστε συγκεκριμένες μέρες και
ώρες που θα γυμνάζεστε και μην αφήσετε κανένα
να σας το χαλάσει. Ιδιαίτερα ένα μάθημα γιόγκας
θα αποβάλει λίπος και στρες από τον οργανισμός
σας.

Το συγκινητικό γράμμα 17χρονης με
λευχαιμία για δωρεά ενός ζεύγους

Έ

να συγκινητικό- ευχαριστήριο γράμμα έγραψε η
17χρονη Δήμητρα για την δωρεά ενός ζευγαριού στην Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων
του ΠΑΓΝΗ.Το ζευγάρι, αποφάσισε αντί για μπομπονιέρες να δωρίσει τα χρήματα για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες στην Κλινική ΑιματολογίαςΟγκολογίας Παίδων Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΓΝΗ.

Όλα τα παιδιά αποφάσισαν να στείλουν το καλύτερο δώρο στους νεονύμφους αλλά και στο μωρό
τους που βαφτίστηκε, το οποίο να τους συντροφεύει για πάντα στο νέο τους αυτό ξεκίνημα.
Δώρισαν μοναδικές ζωγραφιές. Η Δήμητρα ήθελε
όμως να τους στείλει και ένα γράμμα στο οποίο
αποτυπώνονται τα συναισθήματα της και οι σκέψεις της.

Το «πλοίο του Οδυσσέα» ανακαλύφθηκε στη Μαύρη Θάλασσα
ρχαιολόγοι ανακάλυψαν το
αρχαιότερο μέχρι σήμερα
«άθικτο» ναυάγιο, ένα αρχαίο
ελληνικό πλοίο που κειτόταν εδώ
και περισσότερα από 2.400 χρόνια στον βυθό της Μαύρης
Θάλασσας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Μία κίνηση που η Άννα και ο Μιχάλης, έκαναν με
την καρδιά τους και που τόσο άγγιξε τις ευαίσθητες ψυχές των μικρών παιδιών.

Η υπόθεση της Μπίμπι προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, διαμαρτυρίες από χριστιανικές χώρες, ενώ πυροδότησε επίσης διχασμό και βίαια επεισόδια στο ίδιο
το Πακιστάν, όπου δύο πολιτικοί που είχαν προσπαθήσει να τη βοηθήσουν δολοφονήθηκαν. Ένα σκληροπυρηνικό ισλαμιστικό κόμμα απειλούσε να κατεβάσει τους οπαδούς του στους δρόμους εάν το Ανώ-

Α

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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και χρονολογείται στο 480-470
π.Χ.
Σε αυτό το υπέροχο αγγείο (που
φιλοτεχνήθηκε την ίδια εποχή που
κατασκευάστηκε το καράβι), ο
ομηρικός ήρωας εμφανίζεται
δεμένος στο κατάρτι, να προσπαθεί με τους συντρόφους του να
αντισταθεί στο τραγούδι των σειρήνων.
Το «καράβι του Οδυσσέα» συγκαταλέγεται στα πάνω από 60 ναυάγια που ανακάλυψε η διεθνής
αρχαιολογική ομάδα, κατά τη
διάρκεια της τριετούς αποστολής
της στη Μαύρη Θάλασσα.
Τα άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εμπορικά
ρωμαϊκά σκάφη, φορτωμένα με
αμφορείς και ένα κοζάκικο πλοίο
του 17ου αιώνα.

«Ονομάζομαι Δήμητρα, είμαι 17 ετών και αυτή η
κλινική είναι το δεύτερο σπίτι μου από τα μέσα του
Αυγούστου όταν νόσησα από λευχαιμία.
Μέχρι πριν λίγο καιρό, όταν άκουγα σε γάμους και
βαφτίσεις ότι αφιέρωναν κάποιο χρηματικό ποσό
σε
τέτοιους
είδους ιδρύματα δεν μπορούσαν καταλάβω τι αξία
είχε!
Όμως
τώρα μπορώ!
Και
είναι
πραγματικά μιά κίνηση ανεκτίμητης αξίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που δίνετε την ευκαιρία
στην κλινική να κάνει κάτι ακόμη καλύτερο για μας
τους μικρούς μαχητές της ζωής!
Σας εύχομαι ολόψυχα να ζήσετε ευτυχισμένοι και
να δείτε το αγγελούδι να μεγαλώνει με πολλά
χαμόγελα και ΥΓΕΙΑ γιατί τελικά αυτό αξίζει!
Με εκτίμηση Δήμητρα»

Σοβαρά … αστειάκια
Δεν έχω μιλήσει στην γυναίκα μου τους τελευταίους 18 μήνες.
Δεν θέλω να την διακόψω…
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Νικήστε το αίσθημα της πείνας

Θ

έλετε να χάσετε βάρος, αλλά
δυσκολεύεστε να μπείτε σε ένα
πρόγραμμα επειδή συνέχεια πεινάτε;
Τότε συνεχίστε το διάβασμα και
μάθετε πέντε τρόπους να περιορίσετε την όρεξή σας για φαγητό.

• Πέντε απλοί τρόποι
να περιορίσετε την όρεξή σας
για φαγητό
τροφές.

Η πρωτεΐνη σάς κρατάει χορτα1. Πιείτε περισσότερο νερό. Το
σμένη για περισσότερη ώρα, επειΙνστιτούτο Ιατρικής της
Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ έχει ανατρέψει
το δεδομένο ότι πρέπει
να πίνουμε 8-10 ποτήρια
νερό την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη
κάθε ανθρώπου σε νερό
Εντάξετε στη
είναι εξατομικευμένη.
διατροφή σας
Καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας
για τις δικές σας ανάγκες, καθώς και να
«ακούτε» τον οργανισμό
σας.

τα καλά λιπαρά

Σε κάθε περίπτωση, το
νερό όχι μόνο ενυδατώνει
τον οργανισμό σας, αλλά
επίσης περιορίζει την
όρεξή σας. Άλλωστε, δεν
είναι λίγες οι φορές που νομίζετε
ότι πεινάτε, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεστε νερό.
2. Προσθέστε πρωτεΐνη σε κάθε
γεύμα. Βασικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής είναι η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης. Σκεφτείτε ότι ο οργανισμός
μας έχει ανάγκη 20 αμινοξέα, εκ
των οποίων τα 11 τα συνθέτει
μόνος του και τα άλλα 9 τα προλαμβάνει από τις πρωτεϊνούχες

δή ο οργανισμός σας χρειάζεται
περισσότερη ώρα για να την αφομοιώσει.
3. Καταναλώστε σύνθετους υδατάνθρακες. Μπορεί οι υδατάνθρακες να έχουν μπει στον κατάλογο με
τα «απαγορευμένα» τρόφιμα, στην
πραγματικότητα όμως δεν είναι
όλοι οι υδατάνθρακες ίδιοι.
Αν θέλετε να μειώσετε την όρεξή
σας για φαγητό και να χάσετε
βάρος, πρέπει να αποφύγετε τους

Ταύρος: Για να μπορέσεις να πετύχεις
αυτά που θέλεις, πρέπει να αναθεωρήσεις μερικές παγιωμένες απόψεις σου,
αλλιώς δε θα είναι εφικτό να φτάσεις
εκεί που θέλεις. Μην κάνεις σκέψεις που
μπορεί να σε φθείρουν ψυχικά και μη
βλέπεις τις καταστάσεις αρνητικά. Η
μέρα σε ευνοεί ιδιαίτερα στην επίτευξη
των σκοπών σου. Το βράδυ φρόντισε να
περάσεις ευχάριστα.
Δίδυμοι: Η αστάθεια έφτασε στο τέλος
της. Μία εποχή μεγάλης σταθερότητας
για το ζώδιό σου ανατέλλει, η οποία θα
τονώσει την αυτοπεποίθησή σου και θα
βελτιώσει τον τομέα της επικοινωνίας
στη ζωή σου. Η εκμάθηση νέων πραγμάτων θα σε απασχολήσει και θα πάρεις
εφόδια για την αντιμετώπιση επερχόμενων ζητημάτων.
Καρκίνος: Οι προσπάθειες που έκανες
στο παρελθόν, επιτέλους φέρνουν την
επιτυχία και τη δικαίωση που περίμενες
εδώ και καιρό. Προβλήματα που σε
ταλαιπώρησαν αρκετά απομακρύνονται
και τη θέση τους παίρνει μία σειρά
ευχάριστων υποχρεώσεων. Η ανάγκη
σου για αλλαγές θα σε οδηγήσει σε μια
θεαματική μεταμόρφωση εμφανισιακά.

Λέων: Υπάρχει κίνδυνος να έρθεις σε
αντιπαραθέσεις με άτομα που δεν πρέπει. Έχεις εκνευρισμό για κάποια πράγματα που είναι σε στασιμότητα. Κατάστρωσε μεθοδικά το πρόγραμμά σου και
να ξέρεις ότι το μέλλον απλώνεται
μπροστά σου πολλά υποσχόμενο.
Παρθένος: Θα καταφέρεις σημαντικά
βήματα σε παρελθοντικά θέματα που
καθυστερούσαν και δεν έβρισκαν λύσεις.
Αν σε προβληματίζουν οικογενειακά
θέματα, ευνοείσαι απόλυτα γιατί τώρα
είναι η κατάλληλη στιγμή να τα διεκπεραιώσεις. Οι αλλαγές θα διαδέχονται η
μία την άλλη. Απόφυγε να εμπλακείς σε
θέματα που δε σε αφορούν, γιατί θα σε
φθείρουν ψυχικά.
Ζυγός: Άνοιξε τα μάτια σου και προσπάθησε να δεις τις καταστάσεις αντικειμενικά. Αυτά που έχεις θέσει ως στόχους στο μυαλό σου θα τα πετύχεις
άνετα και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τόλμησε κάποιες αλλαγές για να
ανανεωθείς ψυχολογικά και να νιώσεις
περισσότερη ελευθερία.
Σκορπιός: Θα σε χαρακτηρίζει μία τάση
να εξερευνήσεις τις αιτίες, που σου
προκαλούν ένα συναίσθημα ανικανοποίητου. Οι μυστικές επαφές και οι
όποιες παρασκηνιακές δραστηριότητες
έρχονται τώρα στο φως, αλλάζοντας τα
δεδομένα της ζωής σου. Οι εξελίξεις της
τελευταίας περιόδου που σε επηρέασαν
αρνητικά, τώρα θα είναι απλώς αναμνήσεις, αφού θα υπάρξουν πολλές
ευκαιρίες, για να κάνεις τόσα πολλά
πράγματα που θα σε ευχαριστήσουν.

SUDOKU

απλούς υδατάνθρακες που βρίσκονται π.χ. στα κέικ και τα μπισκότα.
Αντιθέτως, πρέπει να εντάξετε στη
διατροφή σας σύνθετους υδατάνθρακες, όπως αυτοί που περιέχονται στα τρόφιμα ολικής άλεσης
και τα όσπρια.
Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι
απλοί υδατάνθρακες, οι
οποίοι ωστόσο δρουν
ως σύνθετοι και άρα
είναι καλοί για τη δίαιτά
σας.
4. Καταναλώστε υγιεινά λιπαρά. Όπως και με
τους υδατάνθρακες, έτσι
και με τα λίπη: υπάρχουν τα λίπη που κάνουν
καλό στον οργανισμό και
τα λίπη που βλάπτουν
την υγεία.
Συγκεκριμένα τα ωμέγα3 λιπαρά οξέα ενισχύουν
τον μεταβολισμό. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
μπορούν να επιταχύνουν
την καύση του λίπους
και να μειώσουν το γλυκαιμικό
φορτίο του γεύματός σας.
Μπορείτε να τα προσλάβετε από το
αβοκάντο, τα ψάρια, τα καρύδια
και τον λιναρόσπορο.
5. Κοιμηθείτε. Σύμφωνα με έρευνα
του King’s College του Λονδίνου, αν
κοιμάστε λιγότερο από οκτώ ώρες
την ημέρα, αυξάνονται οι πιθανότητες να καταναλώσετε περισσότερες θερμίδες, καθώς και να αναζητήσετε ζαχαρούχα τρόφιμα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μία όμορφη και σχετικά ανάλαφρη μέρα ξημερώνει για εσένα και μπορείς τώρα να ξεκουραστείς και να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου.
Βρες χρόνο να αφιερώσεις στην οικογένειά σου και στους φίλους σου, που
έχεις αμελήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα.
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Τοξότης: Θα είναι κάπως δύσκολες και
περίεργες οι καταστάσεις που σε περιμένουν κυρίως στα επαγγελματικά σου
και εσύ δείχνεις να έχεις έλλειψη υπομονής και τάση αυτοϋπονόμευσης. Να
ξέρεις ότι σε ωφελεί να βγάλεις τις ηγετικές σου ικανότητες, γι’ αυτό μη διστάσεις να το κάνεις.
Αιγόκερως: Θα έχεις έντονο εκνευρισμό
και θα προσπαθείς να επιλύσεις πολλά
θέματα που σε προβληματίζουν. Οφείλεις να δώσεις προτεραιότητα στα
θέματα που αφορούν το παρελθόν. Δεν
πρέπει να εκνευρίζεσαι ό,τι και αν γίνει,
αλλά να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου
με κάθε τρόπο, αν θέλεις να λύσεις τις
προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν, όσο καλύτερα γίνεται.
Υδροχόος: Η δυναμική σκέψη και αποφασιστικότητα είναι οι απαιτήσεις της
ημέρας για το ζώδιο σου αν θέλεις να
κρατήσεις σε ισορροπία τα κεκτημένα
σου. Οι δικοί σου άνθρωποι είναι κοντά
σου και σε στηρίζουν με όποια βοήθεια
τους ζητήσεις. Μην σε πιάνει λοιπόν ο
εγωισμός σου και μίλησε μαζί τους για
αυτά που σε απασχολούν και σε αγχώνουν.
Ιχθείς: Η κοινωνική σου ζωή παίρνει τα
πάνω της και θα βρεθείς με αρκετούς
φίλους και γνωστούς, οι οποίοι μάλιστα
θα σε βοηθήσουν στα σχέδιά σου. Η
καλή σου διάθεση είναι το εισιτήριο για
να τους πείσεις για όσα θέλεις να
κάνεις. Προσοχή στην υπερκόπωση που
παραμονεύει!

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φετόπιτα
Υλικά:
Για τη ζύμη: 1 φλ. γιαούρτι, 1 φλ. φυτικό
βούτυρο (spry π.χ)
1 κουταλάκι μπέικιν
πάουντερ, 1 κουταλάκι
σόδα, 1 ½ φλ. αλεύρι
χωριάτικο + 2-3 κουταλιές αλεύρι για το άνοιγμα του φύλλου
Για τη γέμιση: 2 φλ. (160γρ.) τριμμένο χαλλούμι
2 φλ. (340γρ.) αναρή ανάλατη, 1 πακέτο (200γρ.) φέτα
2 κουταλάκια δυόσμο, 4 αβγά, 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
Για την επικάλυψη: 1 καλά χτυπημένο αβγό, 2 κουταλιές σησάμι
1 κουταλιά λάδι για το άλειμμα του ταψιού

Εκτέλεση: Φτιάχνετε πρώτα τη ζύμη.Σε ένα μπολ αναμιγνύετε
το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα. Βάζετε στο δοχείο
του μίξερ το γιαούρτι και το βούτυρο και χτυπάτε μέχρι να
αφρατέψουν. Στη συνέχεια, αφαιρείτε το μπολ από το μίξερ και
προσθέτετε λίγο – λίγο το αλεύρι ανακατεύοντας με τα δάχτυλα μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Ακολούθως, αφήνετε τη ζύμη να ξεκουραστεί μέχρι να φτιάξετε τη γέμιση. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C. Βάζετε την αναρή και τη
φέτα σε ένα σουρωτήρι να στραγγίξουν. Μετά, τις βάζετε σε
ένα μπολ και προσθέτετε το χαλλούμι, το δυόσμο, τα αβγά και
το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύετε για να ενωθούν καλά τα
υλικά. Παίρνετε ένα ορθογώνιο γυάλινο σκεύος (25Χ34) και
αλείφετε τη βάση του με τη μια κουταλιά λάδι. Χωρίζετε τη
ζύμη σε δυο ίσα μέρη. Σκορπάτε το αλεύρι στον πάγκο εργασίας
σας και ανοίγετε το ένα κομμάτι της ζύμης στο μέγεθος του
σκεύους που θα χρησιμοποιήσετε και το τοποθετείτε στη βάση
του. Ρίχνετε από πάνω κουταλιά – κουταλιά τη γέμιση και την
απλώνετε ομοιόμορφα. Ανοίγετε και το δεύτερο φύλλο της
ζύμης και το βάζετε προσεκτικά πάνω από τη γέμιση. Στη
συνέχεια, τρυπάτε την επιφάνεια με πιρούνι και αλείφετε με το
αβγό. Σκορπάτε στην επιφάνεια το σησάμι. Ψήνετε τη φετόπιτα στον προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά ή μέχρι να ροδοκοκκινίσει.

Αναρόκρεμα

Υλικά:
1 κουτί (200γρ.) σφολιατίνια (με επικάλυψη καραμέλας)
2 φακελάκια (2Χ 62γρ.) άνθος αραβοσίτου στιγμής με γεύση
βανίλια, 3 ½ φλ. γάλα, 2 κουτιά (2Χ200 ml.) κρέμα γάλακτος
1 κιλό αναρή ανάλατη, ½ φλ. ζάχαρη, 2 κουταλιές ανθόνερο

Εκτέλεση: Σε ένα ωραίο κεραμικό ή
γυάλινο σκεύος σπάζετε τα σφολιατίνια σε κομματάκια, (κρατώντας
τέσσερα για το στόλισμα). Στη συνέχεια, βάζετε την αναρή σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίξει. Ακολούθως, βάζετε την αναρή σε ένα μπολ, τη λιώνετε μ’ ένα πιρούνι
και προσθέτετε τη ζάχαρη, το ανθόνερο, το μισό φλιτζάνι γάλα
και ανακατεύετε. Μετά, τοποθετείτε προσεκτικά το μίγμα πάνω
από τα σφολιατίνια. Χτυπάτε στο μίξερ τα φακελάκια αραβοσίτου μαζί με τρία φλιτζάνια γάλα και προσθέτετε την κρέμα
γάλακτος. Όταν αφρατέψει το μίγμα, το τοποθετείτε πάνω από
την αναρή. Τέλος, σπάζετε από πάνω τα τέσσερα σφολιατίνια
και βάζετε την αναρόκρεμα στο ψυγείο για 2-3 ώρες.

ERG_14-14_inn_4 11/6/18 11:24 AM Page 1

14

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στέφθηκε με επιτυχία η εκδρομή του Ταμείου Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 420 - 8/11/1957

Ά

ριστες οι εντυπώσεις άφησε η πρόσφατη εκδρομή
του Ταμείου Ευημερίας ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ στην
Θεσσαλονίκη.
Όσοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη εκδρομή δήλωσαν πως
η διοργάνωση ήταν εξαιρετική τονίζοντας ότι τέτοιες
εξορμήσεις θα πρέπει να τεθούν κάτω από θεσμοθετημένη βάση.

Μειώθηκαν κατά 22,7% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο

Τόσο ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Γιώργος
Κασιούρης όσο και οι άλλοι οργανωτικοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας που συνόδευσαν τους εκδρομείς
τόνισαν την αναγκαιότητα τέτοιων διοργανώσεων που
ουσιαστικά ενισχύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις ενώ
παράλληλα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Μ

είωση 22,7% κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον μήνα Οκτώβριο 2018, οι οποίοι έφτασαν τα 20.447 πρόσωπα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο
πέρσι.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η
μείωση παρατηρήθηκε κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.122 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης
(μείωση 722), των κατασκευών (μείωση 714), των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 666), της μεταποίησης (μείωση 620), της εκπαίδευσης (μείωση 220) και
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
1.462).

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ Αθανασίου
2-4
Α. Ε Τραχωνιου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
1-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - F.C INTERNATIONA
1-0
Α. Κατηγορία
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
1-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
3-5
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΔΙΓΕΝΗΣ- ΠΑΕ-ΛΟΦΟΥ
3-1
Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
0-3
Αγώνες 4ης αγωνιστική
Επίλεκτη Κατηγορία
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
9.11.18 7.45 μ.μ
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών 10.11.18
2.30 μ.μ
F.C. INERNATIONAL - Θ.Ο Ι Πύργου 10.11.18 5.00 μ.μ.
Σ & Π Ζακακίου - Α. Ε. Τραχωνίου 11.11.16 2.30 μ.μ.
Α. Κατηγορία
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
10.11.18 2.30 μ.μ
ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ
Λόφου ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας
10.11.18 2.30 μ.μ
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - Α.Ε.Κ Καθολικής 11.18 2.30 μ.μ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα 11.11.18
11.00 π.μ

Την ερχόμενη εβδομάδα 11 – 12/11/18 θα διεξαχθούν οι
πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος
4η αγωνιστική
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Κυριακή ώρα
2.30΄μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Δευτέρα ώρα 7.30΄μ.μ.
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δευτέρα,
ώρα 7.30΄μ.μ.
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής έχουν
ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-2
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
3–0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
0-8

Κάλλιο τρελός με όλους
παρά συνετός και
μόνος..
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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των πρωταθλημάτων Επίλεκτης
και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 4
Νοεμβρίου 2018, τα οποία διεξάγονται με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας
Carlsberg, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΑΠΟΠ Παλαιχ.4 – 0
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-2
ΘΟΙ Καπέδων – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
5-0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλ.
4-5
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 1 - 4
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Α.Ε.Βυζακιάς
3-1
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
6-0
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018:
Διεξάγεται την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, στις 19:00,
στο Γήπεδο Campione, για τη 2η αγωνιστική της Ενιαίας
Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, ο αγώνας ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΑΚΑΣ
Λαγουδερών, Σαράντι.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Ο

ι απώλειες του ΔΙΓΕΝΗ Ύψωνα
και το τρίποντο του ΔΙΓΕΝΗ
Μόρφου, έφεραν τις δύο ομάδες να
μοιράζονται το βαθμολογικό ρετιρέ.
Σημαντικής σημασίας εκτός έδρα
του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ στο «Μακάρειο»
που ανεβάζει το Δαλίτικο συγκρότημα στη 5η θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Νίκη - βάλσαμο γιια την ΑΝΟΡΘΩΣΗ που υποχρέωσε
Μ
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην πρώτη του ήττα

ετά τις συνεχόμενες αποτυχίες της,
ήλθε η νίκη για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ και
μάλιστα εκτός έδρας επί ενός μεγάλου
αντιπάλου. Πρόκειται για κομβικής
σημασίας τρίποντο που μπορεί να επενεργήσει ως εφαλτήριο, κυρίως από
ψυχολογικής σκοπιάς, για ανορθωτική
πορεία της «Μεγάλης Κυρίας». Όσο για
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ που γεύθηκε την πρώτη
του ήττα, τα πράγματα δεν θεωρούνται
ανησυχητικά καθώς ο αγώνας χάθηκε
κυρίως από κακή τύχη. Είχε τέσσερα
δοκάρια και κάλλιστα με λίγη δόση τύχης
θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο.

Π

ΗΡΑΚΛΗΣ: ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ροελαύνει ο ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου,
με την 7η συνεχή νίκη του. Μόνη
στη 2η θέση η ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας. Ήττα
για τη ΔΟΞΑ Παλιομετόχου που χάνει
συνεχώς έδαφος. Σημαντικά εκτός
έδρα διπλά για ΕΛΗΑ και ΑΕΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Άλωσε το «Αρένα» η ΑΕΛ και πατάει γερά πρώτη και αήττητη
στην κορυφή
• Οι Πάφιοι κοίταξαν στα μάτια τον ΑΠΟΕΛ αποσπώντας
χρυσοφόρο βαθμό
• Άνθισε «Τριφύλλι» φθινοπωριάτικα με τον Γ. Αναστασίου
στο τεχνικό πηδάλιο
• Ανασύνταξη δυνάμεων στο Παραλίμνι με δίκαιο τρίποντο
επί της ΑΛΚΗΣ Ορόκλινης
παρκτο). «Στο τέλος θα κάνουμε το
ταμείο μας» δήλωσε ο Γ. Αναστασίου. Ο
τεχνικός του ΕΡΜΗ Ζ. Ντέης δήλωσε ότι
«χάσαμε από δικά μας λάθη».

Η ΑΕΛ συνεχίζοντας την ασυγκράτητη
πορεία της, απόδρασε με το τρίποντο
από το «Αρένα» κρατώντας γερά τα
σκήπτρα της πρωτιάς και μάλιστα
αήττητη. Η ΑΕΚ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και μοιραίως γεύθηκε την πρώτη
της ήττα στον φετινό μαραθώνιο.
Η ΠΑΦΟΣ κοίταξε κατάμματα τον ΑΠΟΕΛ
τσιμπώντας ένα πολυτιμότατο βαθμό
που της τονώνει αρκετά την ψυχολογία
για τη συνέχεια. Ο Κροάτης τεχνικός
Ζέλικο Κόπιτς παρέταξε με μαεστρία
την ομάδα του δυσκολεύοντας αφάνταστα τους αντιπάλους κυνηγούς που
επεδίωκαν μανιωδώς να εκπορθήσουν
την εστία του Μόλ. Ο Π. Τραμετσάνι,
πάντως, εξέφρασε ικανοποίηση για την
προσπάθεια καθώς και αισιοδοξία για

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΝΩΣΗ επανήλθε στις νίκες χαράσσοντας νέα αισιόδοξη πορεία. Έντονη
ανησυχία στην ΑΛΚΗ για τον συνεχιζόμενο κατήφορο.
Συνεχίζεται η εκπληκτική πορεία της
ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ η οποία πέτυχε επί
της ΔΟΞΑΣ την 4η συνεχόμενη νίκη της
σκαρφαλώνοντας στην 3η θέση.
τη συνέχεια.
Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες,
άνθισε ξανά το χαμόγελο στα χείλη των
«πρασίνων». Με τον Γιάννη Αναστασίου
στο τιμόνι, η ΟΜΟΝΟΙΑ λύγισε στο ΓΣΠ
τον ΕΡΜΗ με δύο πέναλτυ (το ένα ανύ-

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1 Η αναπάντεχη νίκη της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ μέσα στο «Τσίρειο», το τρίποντο της

Το πρωτάθλημα θα
διακοπεί το Σαββατοκύριακο
17-18 Νοεμβρίου λόγω
των αγώνων της Εθνικής μας
ομάδας με Βουλγαρία
και Νορβηγία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΛ μέσα στο «Αρένα» και η ισοπαλία του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης»
σηματοδοτούν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι εξόχως ανταγωνιστικό.

2 Τραγική πτυχή του φετινού μαραθωνίου είναι οι τρομερές διαστάσεις που

προσλαμβάνει το θέμα της καταγγελίας στην αστυνομία τριών νεαρών
Κυπρίων ποδοσφαιριστών ότι τους χορηγήθηκαν ενδοφλέβιες ουσίες με
σύραγγα. Οι «3» αναγκάσθηκαν να «κρεμάσουν τα παπούτσια» λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Ανεξάρτητα με την έκβαση της υπόθεσης, διαπιστώνεται ότι το Κυπριακό ποδόσφαιρο παραμένει έρμαιο των κερδοσκόπων και
των αετονύχηδων που το λυμαίνονται σε βάρος της κοινωνίας!

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΑΡΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7η αγωνιστική

Α

ύξησε τη διαφορά στους δύο βαθμούς ο
πρωτοπόρης ΑΡΗΣ μετά τη νέα του νίκη

σε συνδιασμό με την ισοπαλία ΕΘΝΙΚΟΥ
Άχνας και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Στη 2η θέση συνωστίζονται τέσσερις ομάδες. Σπουδαία εκτός
έδρας τρίποντα πέτυχαν οι, ΟΝΗΣΙΛΟΣ και
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Κυρίαρχο θέμα το ΓεΣΥ στη συνάντηση
ΣΕΚ και Δημοκρατικού Συναγερμού

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ

3H ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΜΕΡΑ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η

3η Νοεμβρίου έχει οριστεί πανευρωπαϊκά ως
μέρα για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών
και σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν να πληρώνονται, σε σύγκριση με τους
άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένουν
ακόμη 58 μέρες για να ολοκληρωθεί το ημερολογιακό εργάσιμο έτος.
Η ανισότητα στην αμοιβή αποτελεί μια σκανδαλώδη και απαράδεκτη αδικία στην Ευρώπη του 21ου
αιώνα και αποτυπώνει το τεράστιο έλλειμμα, που
εξακολουθεί να υπάρχει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που απαγορεύει ρητά τη μισθολογική διαφοροποίηση για την ίδια
εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται ίση
αξία.
Η ΣΕΚ επισημαίνει πως οι υποχρεώσεις της πολιτείας δεν σταματούν με τη ψήφιση των νομοθεσιών
αλλά αποκτούν νόημα και αξία μόνον όταν διασφαλίζεται η εφαρμογή τους, από μηχανισμούς εποπτείας που θα έχουν ως κύριο μέλημα τους την
εφαρμογή του νόμιμου και του ηθικού.
Η Ισότητα στις Αμοιβές δεν αποτελεί Ιδιωτική υπόθεση αλλά αφορά στο σύνολο της την Κυπριακή Κοινωνία και ως εκ τούτου έχουμε υποχρέωση να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε ενέργειες ή παραλείψεις που κλονίζουν τη σταθερότητα και την αξιοπρέπεια στην εργασία που προάγουν τον επαγγελματικό διαχωρισμό και την ανισότητα στις εργασιακές συνθήκες υπονομεύοντας τη γυναικεία απασχόληση.
Η κυπριακή κοινωνία για να μπορεί να προσαρμόζεται με επιτυχία στον μεταβαλλόμενο κόσμο της
εργασίας και στις συνεχείς αυξανόμενες προκλήσεις
θα πρέπει να αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό
τις ικανότητες και δεξιότητες του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε ένα ισορροπημένο και
ισότιμο περιβάλλον εργασίας.
Η ΣΕΚ υπεύθυνα και συλλογικά συνεχίζει τον αγώνα
για να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις και παραβιάσεις
των νομοθεσιών που προάγουν την ισότητα με αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών μετατρέποντας τον χώρο εργασίας
εχθρικό προς το γυναικείο δυναμικό.

Γ

ια τη ΣΕΚ και τον Δημοκρατικό
Συναγερμό, η εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα είναι μονόδρομος. Αυτή η ταύτιση θέσεων διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε με τον
πιο επίσημο τρόπο στην συνάντηση που είχε η γενική γραμματεία
της ΣΕΚ με την ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ
την 1η Νοεμβρίου.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας διαμήνυσε
πως η ΣΕΚ θέτει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την υλοποίηση και
εφαρμογή του ΓεΣΥ στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα, που θα δώσει
τη δυνατότητα ποιοτικής πρόσβασης στο σύστημα υγείας για το
σύνολο των πολιτών. Με τη θέση
αυτή συμφώνησε ο πρόεδρος του
ΔΗ.ΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Δηλώσεις Αβέρωφ Νεοφύτου
• Για εμάς το καλό των εργαζομένων έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητα και την επικερδότητα των
επιχειρήσεων.
• Για να εκπληρώσουμε το καθήκον
μας απέναντι στην κοινωνία, θα
πρέπει να φτάσουμε στο σημείο
που ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό
τομέα θα είναι τουλάχιστον στο
ίδιο επίπεδο με τον μέσο μισθό
στον δημόσιο και ημιδημόσιο

τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί στο
δημόσιο. Αν επιτευχθεί η διασύνδεση της αύξησης των μισθών με την
παραγωγικότητα, θα αποδοθεί
κοινωνική δικαιοσύνη.
• Τα ενοίκια ανεβαίνουν και τα νοικοκυριά δεν μπορούν να δανειστούν για να αποκτήσουν το δικό
τους σπίτι. Αν δεν υπάρξει κρατική
πολιτική για την κοινωνική στέγα-

ση, θα βρεθούμε πολύ σύντομα
αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Μέχρι σήμερα
ζούσαμε σε μια χώρα που ο καθένας έστω και χρεωμένος είχε το
δικό του σπίτι ή διαμέρισμα, απ’
εδώ και εμπρός αν δεν βάλουμε
συγκεκριμένες πολιτικές οι πλείστοι εργαζόμενοι θα παίρνουν τον
μισθό τους και θα τον δίνουν στο
ενοίκιο.

Δηλώσεις γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
• Έχουμε αναπτύξει τη θέση μας για την ανάγκη μιας στοχευμένης

και συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης έτσι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα για αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας περιορίζοντας
την επιβάρυνση του κόστους εργασίας προς όφελος των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων.
• Μια σωστή στεγαστική πολιτική θα δώσει διέξοδο και στα νέα ζευγάρια ενώ θα δώσει προοπτική πάταξης προβλημάτων που σχετίζονται με το δημογραφικό αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα.
• Είναι βασική προτεραιότητα η επένδυση στην παραγωγικότητα, η
οποία διασυνδέεται άμεσα και με την δυνατότητα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε ένα νέο περιβάλλον που δεν αφορά μόνο
την ντόπια αγορά αλλά και τη διεθνή.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας υπέδειξε τη διαφωνία της ΣΕΚ ως
προς την θέση του ΔΗ.ΣΥ για την ανάγκη που αφορά την ενιαία υπηρεσία επιθεωρητών για πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Τόνισε δε
πως η ΣΕΚ αξιώνει το συντομότερο να ψηφισθούν από την Βουλή οι
κανονισμοί για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.

Οι συντεχνίες αντιτίθενται στην αποξήλωση των υπηρεσιών του ΣΑΛ

24 ωρη απεργία εργατικού προσωπικού
στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας

24

ωρη προειδοποιητική απεργία στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας πραγματοποίησε την Τετάρτη 31/10/2018
το εργατικό προσωπικό αντιτιθέμενο στην αποξήλωση των υπηρεσιών του μέσω της ανάθεσης των
εργασιών στον ιδιωτικό τομέα. Σε
κοινή ανακοίνωση τους οι συντεχνίες του εργατικού προσωπικού
επικρίνουν το ΣΑΛ ότι τα τελευταία
χρόνια εκμεταλλευόμενο την οικονομική κρίση και την υποστελέχωση, έχει προχωρήσει σε ανάθεση
εργασιών στον ιδιωτικό τομέα σε
όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Περαιτέρω υπογραμμίζεται: «Ο οργανισμός έχει
φροντίσει να μην επιδιορθώσει τον
στόλο των ειδικών οχημάτων που
διέθετε για τη συντήρηση και απόφραξη των φρεατίων και έχει
καθηλώσει τα υφιστάμενα επικαλούμενος το ψηλό κόστος συντή-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ρησης λόγω της ηλικίας τους. Σαν
αποτέλεσμα των πιο πάνω έχει
προχωρήσει στην ανάθεση των
υπηρεσιών αυτών στον ιδιωτικό
τομέα με τεράστιο επιπρόσθετο
κόστος. Κατά τον ίδιο τρόπο ενήργησε και με άλλες δραστηριότητες
του οργανισμού όπως η ανύψωση

• Επιζήμια για την κοινωνία η ανάθεση εργασιών
στον ιδιωτικό τομέα
καλυμμάτων στους δρόμους,
μικροκατασκευές
οικοδομικού
χαρακτήρα και συνδέσεις οικιών με
το σύστημα.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι
συντεχνίες μαζί με τους εργαζόμενους, προειδοποιούσαμε τον οργανισμό με κάθε ευκαιρία για την
κάθετη διαφωνία μας με την πολι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τική αυτή, πλην όμως φαίνεται ότι
όχι μόνο δεν ληφθήκαμε υπόψιν
αλλά ο οργανισμός έχει παγοποιήσει και τη απόφαση που πήρε το
2016, για πρόσληψη αριθμού
εργαζομένων για αναπλήρωση
των κενών θέσεων από τις αφυπηρετήσεις εργατικού δυναμικού,
προκειμένου να γίνει κατορθωτή η
εκτέλεση των εργασιών αυτών από
τις υπηρεσίες του Συμβουλίου.
Συντεχνίες και εργαζόμενοι αναγνωρίζουν την ουσιαστική και
ουσιώδη υπηρεσία που το Συμβούλιο προσφέρει προς την κοινωνία
και διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε με πολύ φειδώ και υπευθυνότητα τη διαφορά με στόχο την
ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν. Το
μόνο μέλημα μας είναι η παροχή
ποιοτικών και αποτελεσματικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες.»

www.oho-sek.org.cy

