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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Κυριάκος Μάτσης
Το έθνος υποκλίνεται στο μεγαλείο
της θυσίας του
πο την ηρωοτόκο Πιτσιλιά, ο
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
αποθέωσε τον σταυραετό του
Πενταδακτύλου στέλλοντας μήνυμα ότι Κύπρος και Ελλάδα ενωμένες συνεχίζουν από κοινού τον
αγώνα για δίκαιη επίλυση του
Κυπριακού.
Σελ.16

Α

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3018
TIMH 0.70€

Εισφορά ΣΕΚ για ανακούφιση
των πυρόπληκτων της Αττικής

Η

γενική γραμματεία της ΣΕΚ επισκέφθηκε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στον οποίο
επέδωσε επιταγή πενήντα χιλιάδων ευρώ ως εισφορά του
κινήματος στην ανακούφιση των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής που βίωσαν τον πύρινο εφιάλτη τον περασμένο Ιούλιο. Επιδίδοντας την επιταγή, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας, τόνισε ότι η βοήθεια του
Κυπριακού λαού στους Έλληνες αδελφούς μας κάθε φορά
που την έχουν ανάγκη σε δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη
και αφειδώλευτη.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ

εν θα περάσουν οι εκδηλούμενες
αντεργατικές πολιτικές, βροντοφώναξαν προς κάθε κατεύθυνση οι
ξενοδοχοϋπάλληλοι. Πραγματοποιώντας χθες πορεία διαμαρτυρίας στη
Λευκωσία και συγκέντρωση έξω από
τα υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας
και τη Βουλή, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

υπό την καθοδήγηση των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, διατράνωσαν
την αποφασιστικότητα τους να αγωνισθούν ενωμένοι ενάντια στις εργοδοτικές μεθοδεύσεις που απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις και επαναφέρουν αντεργατικές πρακτκές στη
αγορά εργασίας.

Αξίωσαν από την πολιτεία, Κυβέρνηση
και Βουλή, να αποσύρει το νομοσχέδιο
που θα επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία των ξενοδοχείων και θα απορρυθμίσει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, εκθέτοντας τους εργαζόμενους
έρμαιο στις ορέξεις των ξενοδόχων.
Σελ. 2,3

Έντονη ανησυχία για τα
εργατικά ατυχήματα

Τ

α θλιβερά σκήπτρα των εργατικών ατυχημάτων κρατεί η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Η πολιτεία
ανησυχεί έντονα για την έξαρση
των εργατικών ατυχημάτων σ’ όλο
το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας προωθώντας σχέδιο
δράσης.
Σελ.9

Ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε
την πλήρη στήριξη
του κινήματος στον δίκαιο
αγώνα των ξενοδοχοϋπαλλήλων καλώντας τους
να παραμείνουν ενωμένοι
για διεκδίκηση
των αιτημάτων τους

Καθιστική ζωή

Σ

ε σύγχρονο τρομακτικό ιό εξελίσσεται η καθιστική εργασία.
Σελ.10

Μισθοί φτώχειας στα ξενοδοχεία

Μ

ισθούς φτώχειας λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στα
ξενοδοχεία. Με βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Κόστους για το 2016, που πραγματοποιήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία, προκύπτει ότι, το ωριαίο εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία
είναι €7.50 μικτά, ενώ στο σύνολο της οικονομίας
είναι €16.30.
Τα στοιχεία αυτά που δεν επιδέχονται καμιάς αμφισβήτησης καταρρίπτουν το μύθο των εργοδοτών της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας σύμφωνα με τον οποίον,
το ψηλό εργατικό κόστος διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.
Ουδέν τούτου αναληθέστερον.

Αν μελετήσει κάποιος με προσοχή τα ευρωπαϊκά
στοιχεία θα δίδει πως, άλλοι τουριστικοί προορισμοί
που είναι ανταγωνιστικοί προς την Κύπρο, όπως
είναι π.χ. η Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Μάλτα, Πορ-

• Απίστευτα χαμηλό το εργατικό κόστος,
όπως υποδεικνύει η Στατιστική Υπηρεσία

τογαλία, Σλοβενία, προσφέρουν καλύτερες αμοιβές
στους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και διατηρούν
ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό επιτέλους από τους εργοδότες πως, η διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας δεν οφείλεται στο εργατικό κόστος, αλλά στη χαμηλή παραγωγικότητα η
οποία μειώνεται συνεχώς λόγω και της αλόγιστης
απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων στη βιομηχανία. Οι οποίοι βέβαια δεν μπορούν ούτε να παράξουν ποιοτικό προϊόν ούτε και να το προωθήσουν
προς τους τουρίστες με αποτελεσματικό τρόπο.
Εδώ ακριβώς κρύβεται η ανταγωνιστική αδυναμία
του τομέα και όχι στους μισθούς, οι οποίοι πρέπει να
βελτιωθούν άμεσα ενόψει και της προσεχούς ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του κλάδου.

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

@

Έ
Ρ
*

Γ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ργο πνοής και μοχλός ανάπτυξης με εθνικές διαστάσεις, η ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας
Υπέρτατη ευθύνη των κυβερνήσεων Αθήνας –
Λευκωσίας να το υλοποιήσουν σύντομα

*

ισκάρουν την εργατική ειρήνη οι ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ εντείνοντας την απορρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις
Ας αναθεωρήσουν την πολιτική τους προτού
ξεσπάσουν εργασιακές καταιγίδες

εΣΥ: Κρατάει τον «πούντο» του ο υπουργός Υγείας
Η ΣΕΚ έμπρακτα στο πλευρό του για να γίνει το
όραμα πραγματικότητα

*

Α

ποκαρδιωτικό το γεγονός ότι οι πλείστοι πρωταγωνιστές της εξέγερσης του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έγιναν
μιζαδόροι στις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης
Προσέβαλαν τα μέγιστα τη μνήμη των νεκρών
της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου

Ό

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

εράστια πηγή κινδύνου οι ΑΝΑΡΧΕΣ αναπτύξεις
όπως οι γιγαντιαίοι πύργοι
Το κράτος ας κάνει δεύτερες σκέψεις προτού
θρηνήσουμε επί ερειπίων

Ι

σχυρό όχι προτάσσουμε στην εντεινόμενη
ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η πολιτεία να χαράξει στρατηγική προτού
γίνουμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα

*

Κ
*

υριάκο ΜΑΤΣΗ μας δίδαξες τι σημαίνει άδολη φιλοπατρία
Ώρα να σε μιμιθούμε αν πράγματι θέλουμε να
σώσουμε την μαρτυρική μας πατρίδα

Η

κινητοποίηση των ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ θέτει
ξενοδόχους και Πολιτεία ενώπιον των ευθυνών
τους
Η ατμομηχανή της οικονομίας κινδυνεύει από
τις επαναλαμβανόμενε πρακτικές της αρπακτής
και της ασυδοσίας

*

Φ
*

οβερά πράγματα αποκαλύπτονται στην Ερευνητική
Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού
Οι πολίτες αξιώνουν τιμωρία των ενόχων και
συνενόχων

Ώ

ρα να γίνει πράξη η ΙΣΟΤΗΤΑ ανδρών – γυναικών

ΗΣΕΚ αξιώνει όπως εφαρμοσθούν τάχιστα όλες

* οι πρόνοιες της σχετικής νομθεσίας

Ν
*

αι στο προωθούμενο σχέδιο δράσης ενάντια στα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ώρα να αντιμετωπισθεί συλλογικά και συγκροτημένα ο εφιάλτης

Η

νεολαία για άλλη μια χρονιά ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ στην επέτειο καταδίκης του ψευδοκράτους
Ας προβληματισθούν βαθύτατα οι πολιτικοί
ταγοί, εκτός κι αν τους βολεύει αυτή η θλιβερή
κατάσταση.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου
η στάση Πολιτείας – Ξενοδόχων

σοι μελετούν τα τουριστικά
πράγματα, γνωρίζουν πολύ
καλώς ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο μοιάζει με
καζάνι που σιγοβράζει. Βασική
αιτία αυτής της επικίνδυνης κατάστασης είναι η απροθυμία της
συντριπτικής πλειοψηφίας των
ξενοδόχων να συμμορφωθούν με
τις πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης του κλάδου την οποία υπέγραψαν με το συνδικαλιστικό κίνη-

*
*
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Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

μα.
Οι κατά συρροήν παραβιάσεις
άρθρων της συλλογικής σύμβασης
πυροδοτούν εδώ και πολύ καιρό
θερμό εργασιακό κλίμα το οποίο
ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί.
Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σχέσεις Συντεχνιών - Ξενοδόχων άρχισαν να κινούνται σε τεντωμένο
σχοινί λόγω των αλλαγών που
προωθεί η Βουλή στη νομοθεσία
για την ίδρυση και λειτουργία των
ξενοδοχείων. Με την αλλαγή αυτή
καταργούνται όλες οι πρόνοιες
που υποχρέωναν τους εργοδότες
να απασχολούν ικανοποιητικό
αριθμό κατάλληλα καταρτισμένων
υπαλλήλων και εξειδικευμένου
προσωπικού σε συγκεκριμένα τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας.
Με άλλα λόγια, απαλείφονται από
την νομοθεσία τα κριτήρια κατάταξης (κατηγοροποίηση) των ξενοδοχείων στα θέματα προσωπικού
ενώ δίδεται η δυνατότητα στους
ξενοδόχους να μισθώνουν ή να
υπενοικιάζουν τα εστιατόρια, τους
χώρους αναψυχής και εστίασης
και άλλων υπηρεσιών σε τρίτους.
Αυτό σημαίνει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, χιλιάδες εργαζόμενοι μπορεί να τεθούν εκτός αγοράς

εργασίας. Ταυτόχρονα, εισάγεται
διά νόμου η υπεργολαβία στα
ξενοδοχεία χωρίς καμμία προστασία των εργαζομένων.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι με την
ψήφιση και εφαρμογή της εν λόγω
νομοθεσίας:
• Χιλιάδες εργαζόμενοι του πιο
νευραλγικού κλάδου της οικονομίας θα μείνουν μετέωροι και
έρμαιο στις ορέξεις του κάθε ξενοδόχου.
• Ανοίγουν διάπλατα οι

πόρτες

μηση των δικαιωμάτων του προσωπικού μέσω των ατομικών συμβολαίων απασχόλησης και η ακατάσχετη εργοδότηση προσωπικού
από τρίτες χώρες συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό, συμβάλλοντας
στην περαιτέρω απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα στην κοινωνική συνοχή και στη διάβρωση της
ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.
Φρονώ ότι τα πράγματα στο μέτωπο του Τουρισμού, που αποτελεί

• Η προωθούμενη νομοθεσία που απορρυθμίζει περαιτέρω
τις εργασιακές σχέσεις πυροδοτεί κλίμα μετωπικής σύγκρουσης
στην αγορά υπηρεσιών από τρίτους, με ορατό τον κίνδυνο να
υποβαθμίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης στα ξενοδοχεία.
Σε μια προσπάθεια αντίδρασης, οι
συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ εξήγγειλαν
δυναμικά μέτρα με πορείες διαμαρτυρίας, προειδοποιώντας με
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
αν δεν αποσυρθεί το επίμαχο
νομοσχέδιο και ξεκινήσει διάλογος
για ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Οι επιδόσεις του τουρισμού
και το θράσος των ξενοδόχων
Την ώρα που οι εμπλεκόμενοι
φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και της Πολιτείας κοκορεύονται ότι φέτος ο Κυπριακός Τουρισμός έσπασε όλες τις επιδόσεις, οι
ξενοδόχοι αντί να συμμαχήσουν με
τις συντεχνίες για αξιοποίηση του
θετικου κλίματος προς όφελος του
τόπου, επιχειρούν να φέρουν
πισώπλατες μαχαιριές στους
εργαζόμενους. Δυστυχώς η πολιτεία συμπλέει με τους ξενοδόχους
αδιαφορώντας για τις τραγικές
επιπτώσεις αυτής της αντεργατικής πρακτικής. Όμως οι πληγές
του ξενοδοχειακόυ κλάδου δεν
περιορίζονται ως εδώ. Η καρατό-

την ατμομηχανή της οικονομίας,
προσλαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις με ορατόν πλέον τον κίνδυνο εργασιακής έκρηξης στη νέα
χρονιά. Θα ήταν φρόνιμο, τούτη
την ώρα, οι εμπλεκόμενοι φορείς
να ενεργήσουν συνετά και προληπτικά λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποφυγή επιζήμιων καταστάσεων.
Αν πράγματι οι ξενοδόχοι και η
Κυβέρνηση θέλουν να αποκτήσει ο
Κυπριακός τουρισμός την αίγλη
την οποία επικαλούνται συχνάπυκνά ενόψει και του προδιαγραφόμενου θετικού κλίματος αφίξεων
για το 2019, ας παρακαθήσουν
χωρίς καθυστέρηση σε ειλικρινή
διάλογο με τις συντεχνίες για
εδραίωση της εργασιακής ειρήνης
η οποία κινείται επί ξυρού ακμής.
Προς τούτο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψιν
ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία

1 Καταβάλλει το χαμηλότερο
ωριαίο εργατικό κόστος
2 Καταγράφει τα περισσότερα
εργατικά ατυχήματα
Από μόνες τους, αυτές οι δύο
αρνητικότατες παράμετροι πρέπει
να προβληματίσουν βαθύτατα την
Πολιτεία και τους Ξενοδόχους,
προτού ο κινητήριος άξονας της
ατμομηχανής της οικονομίας υποστεί τα πρώτα σοβαρά τραύματα.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό
Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018

ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018

ΕΙΣΟΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Φιλήμονος, Απφίας,
Αρχίππου & Ονσηίου
απ., Κοιλίας μ. Σωζομένου ιερομάρτ Κυπρίου.

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)

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/2018
Αμφιλοχίου επ., Ικονίου, Γρηγορίου επ.,
Ακραγαντίνων, Ελένου

επ. Ταρσού, Σισινίου μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2018
Κλήμεντος Ρώμης,
Πέτρου Αλεξανδρείας,
Ερμογένους Ακραγαντ.,
Φιλουμένου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018
Αικατερίνης της πανσό-

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,

φου, Μερκουρίου μεγαλομ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018
Στυλιανού του Παφλαγόνος, Ακακίου.
ΤΡΙΤΗ 27/11/2018
Ιακώβου του Πέρσου
μεγαλομ. Ονουφρίου
και Ναθαναήλ οσίων

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ασέβεια στον θεσμικό
κοινωνικό διάλογο δυναμιτίζει
το υγιές εργασιακό κλίμα

Β

ρισκόμαστε στο παραπέντε μιας διαφαινόμενης
κλιμακούμενης έντασης στον νευραλγικό τομέα
της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας αφού για πολλοστή
φορά οι εργαζόμενοι, που αποτελούν την κινητήριο
δύναμη της τουριστικής βιομηχανίας, αντιμετωπίζονται δυστυχώς ως ο τελευταίος και ο πιο αδύναμος κρίκος.

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρά το γεγονός πως όλοι στα
λόγια διακηρύσσουν και αναγνωρίζουν πως οι πιο σοφές και στέρεες αποφάσεις λαμβάνονται,
όταν όλοι οι επηρεαζόμενοι γίνονται μέρος της λύσης, την κρίσιμη
ώρα των αποφάσεων, οι εργαζόμενοι που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν ή και να επηρεαστούν
από αυτές, προκλητικά παρα-

√ Οι παρελκυστικές πολιτικές στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία του τύπου «αποφασίζω και
υλοποιείστε» δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν

92η Σύνοδος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eurofound

Π

ραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 15-16
Νοεμβρίου 2018, η 92η Σύνοδος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Eurofound, η οποία ασχολήθηκε με
πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους.
Στη σύνοδο συμμετείχε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης, ο οποίος μετέφερε τις
ανησυχίες των εργαζομένων της
Κύπρου, όπως επίσης και τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον
των κοινωνικών εταίρων στη μετά
κρίση εποχή.
Τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν το
έγγραφο προγραμματισμού του
Eurofound για το 2019, συζήτησαν
το οικονομικό πλαίσιο και τις
παραμέτρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για
τον κοινωνικό πυλώνα και κατέλη-

Αυτού του είδους οι παρελκυστικές πολιτικές, που
δυστυχώς δεν μας ξενίζουν, του τύπου αποφασίζω
και υλοποιείστε δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Αντίθετα στην πορεία των χρόνων απέδειξαν πως υπονομεύουν μια υγιή και συνεκτική σχέση εργοδοτών
και εργαζομένων που θα επιφέρει σε βάθος χρόνου,
για όλους, τα καλύτερα αποτελέσματα.

ξαν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις
τις οποίες η διεύθυνση του
Eurofound θα μεταφέρει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

νειας, του κοινωνικό διαλόγου, του
ελάχιστου μισθού και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αγορά
εργασίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της
συνόδου συζητήθηκαν θέματα που
άπτονται της κινητικότητας των
εργαζομένων στην ΕΕ, της αυτοαπασχόλησης, των όρων εργοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, της
ισορροπίας εργασίας και οικογέ-

Το Eurofound είναι ο Τριμερής
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος παρέχει γνώση για
τη στήριξη της χάραξης βελτιωμένων πολιτικών, όσον αφορά τα
κοινωνικά θέματα, την απασχόληση και το εργασιακό περιβάλλον.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

γκωνίζονται.
Πως μπορεί διαφορετικά να εκλειφθεί το γεγονός
πως δεν ζήτησαν από τους εργαζόμενους της ξενοδοχειακής βιομηχανίας να εκφράσουν απόψεις στην
επερχόμενη νομοθετική αλλαγή που προωθείται και
δίδει το δικαίωμα στους ξενοδόχους να μισθώνουν
τα εστιατόρια και άλλους χώρους των ξενοδοχείων
τους σε τρίτους, χωρίς να διασφαλίζεται το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων;

3

ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ

ε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα
υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας και στη Βουλή, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αξίωσαν από την Πολιτεία να αποσύρει το νομοσχέδιο
μέσω του οποίου καταργούνται
όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας
που υποχρεώνει τα ξενοδοχεία να

ντας χιλιάδες εργαζομένων στον
κίνδυνο απώλειας της εργασίας
τους.

απασχολούν ικανοποιητικό αριθμό
υπαλλήλων σε όλες τις ειδικότητες
και που ρυθμίζουν με κανονισμούς
την σχέση απασχόλησης τους.

√ Οι συντεχνίες αξίωσαν
απόσυρση του επίμαχου
νομοσχεδίου και έναρξη
διαλόγου, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό
στην αποτροπή της επερχόμενης μετωπικής σύγκρουσης

Της πορείας ηγήθηκαν οι γενικοί
γραμματείς ΣΕΚ και ΠΕΟ, Ανδρέας

των συντεχνιών ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ επέδωσαν στους
υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας καθώς και στον πρόεδρο της
Βουλής, ψηφίσματα που ενέκριναν

√ Μαχητική πορεία διαμαρτυρίας και μαζική συγκέντρωση
έξω από τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας και τη Βουλή

Η τουριστική βιομηχανία θεωρείται μία από τις
σημαντικότερες και ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κόσμο, η οποία απαριθμεί πολυάριθμα
οφέλη σε όλες τις τουριστικές χώρες. Η Κύπρος
συγκαταλέγεται μέσα σε αυτές αφού αρκετές φορές
ο αριθμός των τουριστών της, υπερισχύει του ντόπιου πληθυσμού της.
Αυτόν λοιπόν ειδικά τον τομέα θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε όλοι ως ένα πολύτιμο λίθο ο οποίος
χρήζει προσεκτικής διαχείρισης ώστε να μην αλλοιώνεται η ποιότητα και η αξία του. Προσεγγίσεις
που εκδηλώνουν ασέβεια στον θεσμικό κοινωνικό
διάλογο που θα δώσει τις απαιτούμενες λύσεις αλλά
και προοπτικές, δυναμιτίζουν το εργασιακό κλίμα
και απορρυθμίζουν τις υγιείς εργασιακές σχέσεις.
Προφανή λοιπόν τα πλεονεκτήματα της τουριστικής
βιομηχανίας. Προφανής και η αναγκαιότητα όπως
όλοι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον
απαιτούμενο σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύουμε
απέναντι στους ξενοδοχοϋπάλληλους που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της βιομηχανίας.
Ο ξενοδοχειακός τομέας είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο σεβασμού, από τον εργοδότη προς
τον εργαζόμενο και αντίστροφα, σε όλες τις εκφάνσεις της εργασιακής σχέσης.
Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, η συνταγή είναι
προδικασμένη να αποτύχει και αυτός που θα γευτεί
πρώτος
το
αποτέλεσμα
είναι ο τουρισμός που μας
κρατά ακόμη
οικονομικά
ζωντανούς!

Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ κατήγγειλαν ότι ταυτόχρονα εισάγεται νέα πρόνοια με
την οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση ή υπενοικίαση των ξενοδοχείων, όπως εστιατόρια και χώροι
εστίασης σε τρίτους [ ξένους ως
προς την επιχείρηση του ξενοδοχείου] ανοίγοντας διάπλατα τις
πόρτες στις υπεργολαβίες εκθέτο-

Φ. Μάτσας και Πάμπης Κυρίτσης,
αντίστοιχα, οι οποίοι απήθυναν
χαιρετισμό στην συγκέντρωση,
εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη στον αγώνα τους. Οι ηγεσίες

οι συγκεντρωθέντες. Στην ομιλία
του στους συγκεντρωθέντες, ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδους, έστειλε
ηχηρό μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι
απορρίπτουν κάθετα τις πολιτικές
που απορρυθμίζουν περαιτέρω
την αγορά εργασίας. Διαμήνυσε ότι
τα συντεχνιακά όρια ανοχής έχουν
εξαντληθεί προειδοποιώντας με
αγώνα για ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης του κλάδου.
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Εκστρατεία επιθεώρησης
στη μεταλλουργική
βιομηχανία

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αυτόν τον μήνα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά της μεταλλουργικής βιομηχανίας. Μέσα στο πλαίσιο της
πιο πάνω εκστρατείας επιθεωρούνται υποστατικά επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής
μεταλλικών προϊόντων.
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη
τις κυριότερες αιτίες περιστατικών που αφορούν εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές
ασθένειες και επικίνδυνα συμβάντα που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στην εν λόγω βιομηχανία
και σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση όλων
των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική
δραστηριότητα για την αναγκαιότητα λήψης
προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για
τη μείωση των περιστατικών αυτών.
Η εκστρατεία αποσκοπεί στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις
της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και
την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για
τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τις
αναθυμιάσεις / σκόνες, τον θόρυβο, τα συστήματα παροχής πιεσμένου αέρα, τη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων, καθώς και τους κινδύνους
που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται σε χώρους εργασίας / υποστατικά εκτός
των υποστατικών των υπό επιθεώρηση εργοδοτών (π.χ. ανέγερση μεταλλικών κατασκευών σε
εργοτάξια) και την τεκμηριωμένη εκπαίδευση
των εργοδοτουμένων
Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των
σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η
φετινή εκστρατεία, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα υπάρχει διαθέσιμο σχετικό
ενημερωτικό υλικό.
Κατά την επιθεώρηση στα υποστατικά και
στους χώρους εργασίας, εκτός από τα σημεία
στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, θα
ελέγχονται και άλλες πρόνοιες της Νομοθεσίας
για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ.
22405612 / 22405676 ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση
mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Τζάκια για ζεστασιά με ασφάλεια

Κ

ατά την τοποθέτηση ή κατασκευή τζακιού που καίει ξύλα
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή! Οι εργασίες πρέπει να αναλαμβάνονται από υπεύθυνο εξειδικευμένο τεχνικό.
Εστία
• Να τοποθετείται σε χώρους όπου
δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης και
διάδοσης πυρκαγιάς.
• Το πάτωμα και η κατασκευή γύρω
και κάτω από το τζάκι να είναι
κατασκευασμένα με πυρίμαχα υλικά
και να μην τοποθετείται επάνω σε
ξύλινα ή εύφλεκτα πατώματα.

• Οδηγίες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας για την ασφαλή
χρήση τζακιού
ειδικό συρμάτινο πλέγμα για να
αποτρέπεται η δημιουργία φωλιών
από πουλιά.
• Η καπνοδόχος πρέπει να διαθέτει
έναν θάλαμο συσσώρευσης των στερεών υπολειμμάτων, ενδεχομένως
και των συμπυκνωμένων υδρατμών.
Πριν την έναρξη της περιόδου χρήσης το τζάκι πρέπει να ελέγχεται!

• Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το
τζάκι πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά.

• Στις προκατασκευασμένες οικίες
το τζάκι και η καπνοδόχος να διαχωρίζονται εξολοκλήρου από την
υπόλοιπη οικοδομή με πυρίμαχα
υλικά 2 ωρών.
• Να αποφεύγεται η τοποθέτηση
τζακιού σε εσωτερικά δωμάτια που
δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε αίθριο
χώρο ή σε δωμάτια όπου τα άτομα
δεν είναι σε εγρήγορση (π.χ. υπνοδωμάτια), καθώς επίσης σε διαδρόμους ή κλιμακοστάσια.
Τοποθέτηση/κατασκευή φουγάρου
ή καπναγωγού
• Να είναι όσον το δυνατόν κατακόρυφη με μία μόνο εκτροπή από τον
άξονα όχι μεγαλύτερη από 45° και
να διαθέτει το ανάλογο μήκος και
διάμετρο ώστε να λειτουργεί σωστά.
Η εσωτερική διατομή να είναι ομοιόμορφη και κατά προτίμηση κυκλική,
και τα τοιχώματά της όσο το δυνατόν πιο λεία.
• Η καπνοδόχος να κτίζεται ή να
καλύπτεται εξ ολοκλήρου, καθ’όλη
τη διαδρομή της με πυρίμαχα υλικά
2 ωρών.
• Η καπνοδόχος να προεκτείνεται σε
ύψος όχι λιγότερο των 90εκ. πάνω
από το ανώτατο σημείο της γραμμής επαφής με επικλινή στέγη, οριζόντια στέγη ή υδρορροή.
• Να μην τοποθετείται οποιαδήποτε
ξύλινη κατασκευή μέσα σε τοίχο σε
απόσταση μικρότερη των 23εκ. από
την καπνοδόχο του τζακιού.
• Οι ενώσεις του φουγάρου να
εφαρμόζουν καλά, αποτρέποντας
έτσι διαρροή καπνού ή θερμότητας.
• Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμων ή προσωρινών ανοιγμάτων
στην καπνοδόχο για τη σύνδεση
άλλων συσκευών. Η καπνοδόχος
πρέπει να εξυπηρετεί μόνο ένα
τζάκι.
• Το στόμιο εξόδου καπνού των
φουγάρων να προστατεύεται με

• Η μεταλλική γωνιά μεταξύ οροφής
και καμινάδας είναι σταθερή.
Εάν αντιληφθείτε κάποιο ελάττωμα
ή φθορά ειδοποιείστε τον εξειδικευμένο τεχνικό για την επιδιόρθωση
του, προτού τεθεί το τζάκι σε λειτουργία.
Έλεγχος του τζακιού εσωτερικά
• Με τη βοήθεια φαναριού, ελέγξετε
μέσα στον καπναγωγό την «πεταλούδα» (damper), όπου υπάρχει, ότι
ανοίγει, κλείνει και σφραγίζει ικανοποιητικά.
• Με την «πεταλούδα» ανοικτή, ελέγξτε τον καπναγωγό για ακαθαρσίες,
φωλιές πουλιών ή άλλα ανεπιθύμητα αντικείμενα.

• Η βάση του τζακιού και γενικά η
κατασκευή που θα το περικλείει
πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

• Δώστε προσοχή ώστε να μην
υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή
άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα στους
τοίχους, στα ταβάνια και γενικά
στους χώρους που θα περικλεισθούν
από την κατασκευή. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις προκατασκευασμένες οικίες.

οποιαδήποτε κλίση.

√ Η εγκατάσταση συστήματος
θέρμανσης νερού μέσα στο τζάκι
προϋποθέτει συστηματικό
και σχολαστικό έλεγχο
και συντήρηση
Εξωτερικός έλεγχος της καμινάδας
Προσοχή: Εάν η πρόσβαση στην
οροφή για έλεγχο της καμινάδας
είναι επικίνδυνη λόγω απότομης
κλίσης ή μεγάλου ύψους, τότε χρησιμοποιείστε κιάλια για έλεγχο από
το έδαφος.
Κατά τον έλεγχο της καμινάδας
βεβαιωθείτε ότι:
• Δεν υπάρχει φωλιά πουλιών ή
άλλα άχρηστα υλικά πάνω στο
«καπέλο».
• Δεν υπάρχουν κλαδιά δέντρων
πάνω ή γύρω από την καμινάδα.
• Υπάρχει συνοχή των τούβλων και
του επιχρίσματος της καμινάδας και
ότι δεν λείπουν κομμάτια.
• Έχει κατακόρυφη θέση, χωρίς

• Ελέγξτε το τζάκι εξωτερικά και
εσωτερικά της εστίας ότι δεν υπάρχουν σπασμένα τούβλα ή κενά μεταξύ των τούβλων. Οποιαδήποτε
φθορά μέσα στην εστία του τζακιού
είναι σοβαρή και πρέπει να ελεγχθεί
και επιδιορθωθεί από τεχνικό.
Κρεόζωτο
Το κρεόζωτο είναι ένα μείγμα άκαυστων οργανικών ουσιών, το οποίο
όταν είναι θερμό έχει τη μορφή
παχύρευστου σκούρου υγρού. Όταν
ψυχθεί σχηματίζει ένα στρώμα που
μοιάζει με πίσσα και επικολλάται
στο εσωτερικό της καπνοδόχου υπό
την μορφή μαύρου λεπιδοειδούς
υλικού. Η δημιουργία και η επικόλληση κρεόζωτου στο εσωτερικό της
καπνοδόχου είναι επικίνδυνη, καθώς
μπορεί να αναφλεχθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά στο κτίριο.
Αιτίες παραγωγής υπερβολικής
ποσότητας κρεόζωτου:
• Φωτιά χαμηλής θερμότητας, η
οποία παράγει μεγάλη ποσότητα
καπνού.
• Καπνός που έρχεται σε επαφή με
ψυχρές επιφάνειες της καπνοδόχου.
• Καύση μη αποξηραμένων ξύλων.
• Καύση μαλακών ή μπογιατισμένων
ξύλων.

Σωστή και ασφαλής χρήση
• Μη χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα ή οινόπνευμα για να ανάψετε
φωτιά. Χρησιμοποιείτε ως προσάναμμα μικρά κομμάτια ξύλου ή στερεό πετρέλαιο.
• Μη γεμίζετε το τζάκι με ξύλα πέραν του ορίου των δυνατοτήτων του.
Τεμαχίστε την ξυλεία σε μικρά κομμάτια και μη στοιβάζετε πολλά ξύλα
μέσα στην εστία, γιατί πιθανόν να στρεβλώσει ή να καταστρέψει το
τζάκι.
• Ο χώρος πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά.
• Μην αφήνετε παιδιά και ηλικιωμένα άτομα χωρίς επιτήρηση κοντά
σε αναμμένο τζάκι.
• Μη ρίχνετε μέσα στο τζάκι ακαθαρσίες, πλαστικά, ελαστικά ή υλικά
που μπορεί να εκσφενδονιστούν μέσα στο χώρο (π.χ. κουκουνάρια).
• Αποφεύγετε την καύση παλαιών ξύλινων επίπλων ή συγκολλημένης
ξυλείας (μοριοπλάκες, MDF, κόντρα πλακέ, κτλ.).
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό πλέγμα εάν το τζάκι δεν
διαθέτει γυάλινη πόρτα.
• Εγκαταστήστε ανιχνευτές καπνού μέσα στο σπίτι, τους οποίους να
ελέγχετε κάθε έξι μήνες για σωστή λειτουργία. Να έχετε τουλάχιστον
έναν πυροσβεστήρα έτοιμο για χρήση. Επιπλέον, η εγκατάσταση ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) μέσα στο σπίτι παρέχει επιπρόσθετη προστασία και προειδοποίηση, σε περίπτωση που ανεβεί το
επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα στον χώρο.
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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση έκτακτου
Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2018

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την περασμένη εβδομάδα την
παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2018
στους δικαιούχους ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, στους
λήπτες δημόσιου βοηθήματος,
στους χαμηλοσυνταξιούχους και
σε άλλους βοηθούμενους από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
ως ακολούθως:

σχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι
οποίοι δεν είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή
δημοσίου βοηθήματος, ποσό ίσο με
το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου
του μηνός Δεκεμβρίου 2018, με
ελάχιστο ποσό τα €100.

Στους δικαιούχους Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι
δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο
2018, ποσό που αντιστοιχεί στο
80% των βασικών αναγκών της
οικογένειας τους για τον μήνα
Δεκέμβριο 2018, με τον τρόπο που
αυτές υπολογίζονται με βάση το
ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως
αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

ματος, ποσό που αντιστοιχεί στο
80% των βασικών αναγκών της
οικογένειας τους για τον μήνα
Δεκέμβριο 2018, με τον τρόπο που
αυτές υπολογίζονται με βάση το
ελάχιστο καλάθι διαβίωσης, όπως
αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.

• Στα παιδιά εγκλωβισμένων τα
οποία διαμένουν στις κατεχόμενες
περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο
Ριζοκαρπάσου, ποσό ίσο με το
επίδομα που θα τους παραχωρηθεί
για τον μήνα Δεκέμβριο 2018.

• Στους λήπτες δημόσιου βοηθή-

• Σε δικαιούχους του Σχεδίου Ενί-

• Στους εγκλωβισμένους, ποσό ίσο
με το επίδομα εγκλωβισμένου του
μηνός Δεκεμβρίου 2018.

H δαπάνη για το 2018 υπολογίσθηκε σε €15,0 εκ. περίπου και θα
καλυφθεί από διαθέσιμες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
το 2018».

5

Αλλάζουν οι χρεώσεις
των κλήσεων από κινητό
και σταθερό εντός ΕΕ

Η

Ευρωβουλή αποφάσισε αλλαγές στο κόστος των
κλήσεων από το σταθερό ή το κινητό τηλέφωνο
εντός της ΕΕ.
Πρόκειται για δέσμη μέτρων που θα οδηγήσει στη
μείωση του κόστους κλήσεων μεταξύ των χωρών της
ΕΕ στο κινητό και στο σταθερό.
Συγκεκριμένα οι μειώσεις θα αφορούν τις κλήσεις
από τη μια χώρα στην άλλη και θα εφαρμοστούν από
τις 19 Μαϊου του 2019, σε έξι μήνες δηλαδή από
σήμερα.
Τι θα ισχύει με τις νέες χρεώσεις:
- Ανώτατο κόστος χρέωσης για κλήση από σταθερό
ή κινητό από χώρα μέλος προς χώρα μέλος: 0,19
ευρώ ανά ένα λεπτό χρόνου ομιλίας.
- Κόστος γραπτών μηνυμάτων 0,06 ευρώ ανά μήνυμα.
- Σημειώνεται ότι τα τέλη περιαγωγής έχουν καταργηθεί από το 2017.
Οι νέοι κανόνες θα προσφέρουν στους πολίτες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και θα καταστήσουν τις
κλήσεις ασφαλείς και οικονομικά προσιτές εντός της
ΕΕ, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη προβλεψιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών για την τόνωση των επενδύσεων σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.
Παράλληλα προστατεύονται καλύτερα οι χρήστες
smartphones, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών
διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Skype, WhatsApp,
κτλ, και ενισχύονται οι απαιτήσεις ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης.
Εισάγει επίσης το δικαίωμα διατήρησης ενός αριθμού τηλεφώνου για ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης και το δικαίωμα επιστροφής της αχρησιμοποίητης προπληρωμένης πίστωσης μετά τη λήξη
της σύμβασης, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάχρησης της μετάβασης.

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα
Κατάρτισης με τίτλο
«Αποτελεσματικός Πωλητής»

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει την διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο
‘Αποτελεσματικός Πωλητής’ διάρκειας 7 ωρών. Το
πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 29/11/2018 από τις
8.30 πμ μέχρι 4.30 μμ στο Κέντρο Παραγωγικότητας
που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη
Λευκωσία.
Το επάγγελμα του πωλητή αποτελεί ένα από τα πιο
απαιτητικά, συναρπαστικά, δυναμικά και συνεχώς
μεταβαλλόμενα επαγγέλματα στον κόσμο, το οποίο
αποτελεί, ίσως, το πιο νευραλγικό κομμάτι κάθε επιχείρησης. Ένας πωλητής για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να εφαρμόζει δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς συμβάλλοντας
έτσι στην προώθηση και πώληση των προϊόντων
στα οποία στοχεύει.
Το πρόγραμμα ‘Αποτελεσματικός Πωλητής’ απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν να
ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Το Δικαίωμα
Συμμετοχής είναι €90,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση
της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €72,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €18,00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του
Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού
στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.
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Δεν νοείται ισότητα χωρίς Ίση αμοιβή

Luca Visentini, γενικός γραμματέας της ETUC:

O Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας μας έδωσε
ελπίδα για το μέλλον

Η

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων
(ETUC) γιόρτασε την περασμένη βδομάδα
τα γενέθλια του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην παρουσία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude
Juncker και την Επίτροπο Marianne Thyssen.
Ο Luca Visentini, γενικός γραμματέας της
ETUC, παρουσίασε στον Επίτροπο για την
Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις
ένα κέικ και μια κάρτα με το μήνυμα «αγαπητέ πυλώνα, σας ευχόμαστε ωραία γενέθλια.
Μας έχετε δώσει ελπίδα για το μέλλον. Μπορείτε να μεγαλώσετε για να εκπληρώσετε τις
δυνατότητές σας. "
"Ο Κοινωνικός Πυλώνας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μόλις ένα χρόνο", δήλωσε ο
Luca Visentini, "και πρέπει να γίνουν ακόμα
πολλά στο μέλλον".
Η κάρτα που παρουσιάστηκε στην ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατυπώνει επίσης
μια πιο χαρακτηριστική επισήμανση: «Σε αυτή
την ευτυχισμένη περίσταση, είναι λυπηρό το

√ Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα γιόρτασαν
τα πρώτα γενέθλια του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Πυλώνα
√ Σημαντικά μηνύματα
από τον γγ της ETUC προς την ηγεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ότι όλοι δεν μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι
από το κέικ» υπενθυμίζοντας στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι «εργαζόμενοι που εργάζονται σε άδικες συνθήκες, όσοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα λόγω μισθών φτώχειας ή μη
μισθών και σε όλους όσοι είναι παγιδευμένοι
σε συμβόλαια .
Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών
Δικαιωμάτων εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου
2017 στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ.
Δεσμεύει την ΕΕ σε σημαντικές αρχές όπως το
δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς, την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τις βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας.
Έχουν ξεκινήσει κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων οδηγιών για την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής και διαφανών και προβλέψιμων συνθηκών εργασίας, καθώς και την προτεινόμενη
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.
"Οι τρέχουσες προτάσεις πρέπει να εγκριθούν
πριν από τις ευρωεκλογές και απευθύνουμε
έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις
κυβερνήσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν την
προσπάθεια", πρόσθεσε ο Luca Visentini. "Πρέπει να καταθέσουν νέες πρωτοβουλίες από τη
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα διοριστεί το
επόμενο έτος , και από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. "
Η εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα στην
πράξη σημαίνει ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, οικονομική και κοινωνική πολιτική,
χρηματοδότηση και άλλες πρωτοβουλίες τώρα και στο μέλλον. Τα συνδικάτα και οι
εργοδότες έχουν επίσης ρόλο στην υλοποίηση
του κοινωνικού πυλώνα, ιδίως μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
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του Ιερόθεου Παπαδόπουλου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο

επιστημών. Συνεπώς, λιγότερες
γυναίκες εργάζονται σε επιστημονικές και τεχνικές θέσεις εργασίας. Σε
μερικές χώρες, τα επαγγέλματα που
αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες,
όπως η διδασκαλία ή οι πωλήσεις
προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια
απ’ ότι επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως οι άνδρες, ακόμα και
όταν χρειάζεται το ίδιο επίπεδο
εμπειρίας και εκπαίδευσης.

H

Ένας άλλος παράγοντας που δεν
πρέπει να ξεχνάμε είναι και ότι οι
γυναίκες αναλαμβάνουν σημαντικά
άμισθα καθήκοντα, όπως το νοικοκυριό και η φροντίδα των παιδιών ή
συγγενικών προσώπων σε μεγαλύτερη κλίμακα απ' ότι οι άνδρες. Αυτές
οι άμισθες δραστηριότητες επηρεάζουν αφενός τις ωριαίες αποδοχές,

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτό το μισθολογικό χάσμα
είναι πολλοί.

και αφετέρου τις μελλοντικές αποδοχές και τις συντάξεις.

ισότητατων φύλων είναι μια από
τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν νοείται ισότητα χωρίς ίση αμοιβή για άνδρες
και γυναίκες. Αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρά
βήματα το χάσμα των αμοιβών δεν
έχει ακόμη γεφυρωθεί. Οι γυναίκες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο
κατά 16,2 % λιγότερο από τους
άνδρες, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό
ανέρχεται στο 13,9%.Γενικά, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών
είναι μεγάλες – από το 5% ως το 25%.
Η διαφορά στις αμοιβές των δύο
φύλων είναι η διαφορά των μέσων
ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών
μεταξύ ανδρών και γυναικών στο
σύνολο της οικονομίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους
άνδρες για να κάνουν την ίδια δουλειά. Η κύρια αιτία γι' αυτό είναι ο
τρόπος με τον οποίο οι δεξιότητες
των γυναικών αξιολογούνται σε
σχέση με τους άνδρες.
Μετά, υπάρχει σε κάποιο βαθμό και
ένας διαχωρισμός των φύλων στην
αγορά εργασίας. Οι γυναίκες και οι
άνδρες συχνά εξακολουθούν να
εργάζονται σε διαφορετικές δουλειές
και οι δουλειές που τείνουν να
κάνουν ως επί το πλείστον άνδρες
τείνουν και να αμείβονται καλύτερα.
Επιπλέον, σε κάθε τομέα οι άνδρες
παίρνουν προαγωγή πιο συχνά από
τις γυναίκες και ως εκ τούτου οι
αμοιβές τους ανεβαίνουν κι άλλο.
Σε πολλούς κλάδους, την μισθολογική ανέλιξη των γυναικών εμποδίζουν
και τα στερεότυπα που συνεχίζουν
να υπάρχουν. Πανευρωπαϊκά, ενώ το
60% περίπου των νέων πτυχιούχων
πανεπιστημίου είναι γυναίκες, είναι
μειονότητα σε τομείς των θετικών

Επίσης, πολύ περισσότερες γυναίκες
από τους άνδρες επιλέγουν να
πάρουν γονική άδεια. Αυτό σημαίνει
ότι οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται
να διακόψουν προσωρινά ή να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 65,8%
των γυναικών με μικρά παιδιά εργάζονται, σε σύγκριση με 89,1% των
ανδρών. Σε όλη την Ευρώπη περίπου
32% των γυναικών εργάζονται με
μερική απασχόληση, σε σύγκριση με
μόνο το 8% περίπου των ανδρών. Τα
δεδομένα αυτά μαρτυρούν ότι το

ποσοστό των γυναικών στην συνολική απασχόληση και συνεπώς και
στις αμοιβές υπολείπεται σημαντικά
των ανδρών.
Η ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών είναι ένας από τους κύριους
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την πάροδο του χρόνου, η νομοθεσία, η νομολογία και οι τροποποιήσεις των Συνθηκών συνέβαλαν στην
ενίσχυση αυτής της αρχής και της
εφαρμογής της ως κεκτημένο σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίση αμοιβή
για ίση εργασία είναι εκ των ων ουκ
άνευ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άτομα που έχουν
υποστεί διακρίσεις λόγω αμοιβής
μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα
χωρίς να φοβούνται τυχόν αντιδράσεις από τον εργοδότη τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά
την ορθή εφαρμογή και επιβολή της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ισότητα των αμοιβών στα
κράτη-μέλη και υποστηρίζει την
εφαρμογή τωνκανόνων. Το 2014 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την
ενίσχυση της αρχής της ισότητας
των αμοιβών μεταξύ ανδρών και
γυναικών, με στόχο να βοηθήσει τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
βρουν τη σωστή προσέγγιση για τον
τερματισμό των διακρίσεων στις
αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων.
Περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε το Νοέμβριο του 2017 το
«Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019:
Αντιμετώπιση της διαφοράς των
αμοιβών μεταξύ των φύλων». Το
σχέδιο δράσης περιλαμβάνει οκτώ
βασικούς άξονες δράσης και υιοθετεί
μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις βασικές
αιτίες της διαφοράς στις αμοιβές
μεταξύ των φύλων. Οι δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος
της θητείας της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς
και κράτη-μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωσή παρέχει σήμερα στις γυναίκες τον μεγαλύτερο βαθμό
ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο
θέμα ισονομίας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη, είναι επίσης αναγκαία για
την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, ασφάλειας, προόδου, οικονομικής ευημερίας
και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Το έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι
γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκτός από τις
διακρίσεις στην απασχόληση και την μισθοδοσία και περιστατικά παρενόχλησης, κακοποίησης και βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται στη μάχη κατάαυτών τωνκατάφωρων αδικιών σε βάρος των γυναικών. Η επένδυση στο
δυναμικό των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί επένδυση στο σύνολο
της κοινωνίας μας και αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Μεγάλη μείωση στις πλαστικές σακούλες στην Κύπρο

Η

διαχείριση των απορριμμάτων
είναι εθνικό θέμα τόνισε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
Ιερόθεος Παπαδόπουλος.
Η Κύπρος είναι ίσως η μοναδική χώρα
της ΕΕ όπου καταγράφηκε τόσο μεγάλη μείωση στη χρήση πλαστικής
σακούλας σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα, με τα στοιχεία να δείχνουν
πτώση της τάξης του 75-80% σε ένα
μήνα από την έναρξη εφαρμογής του
μέτρου.

Αναφερόμενος στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, σημείωσε ότι και οι ελεύθερες περιοχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας υπολείπονται πολύ στον τομέα αυτό. «Η
Κύπρος είναι πολύ μακριά από το να
θεωρηθεί ότι έχει άριστη διαχείριση,
όχι μόνο στα πλαστικά, αλλά γενικά
στη διαχείριση απορριμμάτων, στη
διαχείριση των αστικών λυμάτων»
και άλλου, είπε. Η κατάσταση στους
χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων
είναι «πολύ δύσκολη και πολύ άσχημη
σε πολλές περιπτώσεις

Καταδίκη της Κύπρου
Υπενθυμίζεται ότι η Λευκωσία είχε
καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2013
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη
συνεχιζόμενη λειτουργία των χωματερών σε Βατί και Κοτσιάτη. Πρόσφατα, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέληξε
με την κοινοπραξία «Ηλέκτωρ-Ελλάκτωρ-Cybargo» σε συμφωνία για διαχείριση των απορριμμάτων της επαρχίας Λευκωσίας στην Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης.
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B r e x i t : Aνακούφιση για τρία εκατομμύρια
Ευρωπαίων πολιτών που ζούν στη Βρετανία

Έρευνα:

Πάσχουν από οικονομικό
αναλφάβητισμό
οι Κύπριοι φοιτητές

Ο

ικονομικά αναλφάβητοι φαίνεται πως
είναι η πλειοψηφία των Κυπρίων
φοιτητών, σύμφωνα με έρευνα που
παρουσιάστηκε κατά το 2ο Φόρουμ Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα
«Το πρόβλημα του Χρηματοοικονομικού
Αναλφαβητισμού και οι πολιτικές που
απαιτούνται για την αντιμετώπισή του».
Αυτό συναγεται από πρόσφατη έρευνα
που διοργάνωσε το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

√ Η έρευνα κατέδειξε ότι μόνο
το 37% των φοιτητών είναι
χρηματοοικονομικά εγγράμματοι
Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογράμμισε τα ανησυχητικά ποσοστά χρηματοοικονομικά αναλφάβητων Κύπριων φοιτητών κρούωντας τον
κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της
κοινωνίας μας.

Τι δείχνει έρευνα σε δείγμα
881 φοιτητών
Την εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίασή
του ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου και Γραμματέας της Ένωσης
Οικονομολόγων Κύπρου, Δρ. Παναγιώτης
Ανδρέου.
Ο Δρ. Ανδρέου έθεσε τους προβληματισμούς του σχετικά με το οξύ κοινωνικό
πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, τον
χρηματοοικονομικό
αναλφαβητισμό,
καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί ένα
σημαντικό αρνητικό παράγοντα που συμβάλλει στην εισοδηματική ανισότητα που
χαρακτηρίζει τις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Η έρευνα κατέδειξε ότι μόνο το 37% των
φοιτητών
είναι
χρηματοοικονομικά
εγγράμματο, γεγονός που κατατάσσει την
Κύπρο στην ουρά των υπολοίπων χωρών,
απέχοντας κατά πολύ από τους μέσους
όρους των άλλων ανεπτυγμένων χωρών.
Τέλος, πρότεινε τους τέσσερις πυλώνες
μέσω των οποίων θα μπορεί να επέλθει η
λύση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, τονίζοντας
πρωτίστως την ανάγκη για εισαγωγή της
χρηματοοικονομικής μόρφωσης και
εκπαίδευσης στα σχολεία, την ανάγκη για
θέσπιση εθνικής στρατηγικής και τις
μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο, όσο
και την ενθάρρυνση ιδιωτικών πρωτοβουλιών αλλά και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης, επιστημονικής έρευνας και
δια βίου μάθησης.
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Η

συμφωνία που επιτεύχθηκε την
περασμένη εβδομάδα για αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαική Ένωση, Brexit προστατεύει τα
δικαιώματα των τριών εκατομμυρίων
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στη
Βρετανία [μεταξύ αυτών και πολλοί
Κύπριοι ] και ενός εκατομμυρίου Βρετανών πολιτών που ζει στην ΕΕ. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν
να εργάζονται, να λαμβάνουν τις
παροχές στην επιλεγόμενη χώρα διαμονής τους.
Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά τον
συνολικό λογαριασμό του διαζυγίου σε
περίπου 35 με 39 δισεκατομμύρια
λίρες.
Βάσει σχεδίου, η Βρετανία θα εισέλθει
σε μια 21μηνη μεταβατική περίοδο
μετά την αποχώρησή της από το
μπλοκ τον Μάρτιο. Αυτό το χρονικό
διάστημα τελειώνει το 2020, δίνοντας
χρόνο και στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν μια μελλοντική πολιτική και εμπορική σχέση. Η συμφωνία
επίσης περιλαμβάνει πρόβλεψη μίας
μόνο παράτασης στη μεταβατική
περίοδο να συμφωνηθεί έως το τέλος
του Ιουνίου 2020.

Backstop (δίκτυ ασφαλείας)
Το ζήτημα που έφερε σε αδιέξοδο τις
συνομιλίες ήταν τα ιρλανδικά σύνορα
και η αποφυγή της επαναφοράς ενός
«σκληρού συνόρου» ανάμεσα στην
Δημοκρατία της Ιρλανδίας και την

Βόρειας Ιρλανδίας, ώστε να διαφυλαχθούν οι ειρηνευτικές συμφωνίες του
1998. Το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει
ένα δίκτυ ασφαλείας) αντί ενός συνόρου που θα χώριζε το νησί στη μέση.
Προορισμένο να εφαρμοσθεί μόνο ως
έσχατη λύση, το backstop προβλέπει
την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελωνειακή ένωση, αλλά και
ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την
Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια

√ Η επιτευχθείσα συμφωνία
προστατεύει τα δικαιώματα τους

νησαν να εγκαθιδρύσουν μια επιτροπή
για την επίλυση των διαφορών, με την
επιλογή ιδιαίτερα ζητήματα να οδηγούνται σε μια ειδική οµάδα διαιτησίας. Αυτή θα αναζητά οδηγείες του
ΔΕΕ όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία διακυβεύεται.

Κύπρος και Γιβραλτάρ – Ειδικες
διατάξεις
Το προσχέδιο προβλέπει ειδικές διατάξεις για την Κύπρο και το Γιβραλτάρ,
σε ζητήματα διακυβέρνησης όπως
δικαιώματα πολιτών, φορολογία και
άλλα θέματα.
Το σχέδιο συμφωνίας καθορίζει τους
όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ και όχι την
μορφή των μελλοντικών σχέσεων.

μεταβατικής περιόδου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για
την μελλοντική εμπορική σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Διακυβέρνηση
Βρετανοί διαπραγματευτές είχαν
απορρίψει την αρχική πρόταση της ΕΕ
ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να έχει την άμεση
εποπτεία του σχεδίου συμφωνίας.
Λονδίνο και Βρυξέλλες πλέον συμφώ-

Εντούτοις, θεωρείται ότι αποτελεί τη
βάση των διαπραγματεύσεων για τις
σχέσεις των δύο πλευρών, το περίγραμμα των οποίων θα αναφέρεται σε
μια συνοδευτική πολιτική διακήρυξη.
Το 7σελιδο προσχέδιο της διακήρυξης
αυτής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.
Ως τώρα, Λονδίνο και Βρυξέλλες έχουν
συμφωνήσει σε μια σειρά αρχών για τη
θεμελίωση της μελλοντικής πολιτικής
και εμπορικής τους σχέσης, σε θέματα
από τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, στόχος για το ελεύθερο εμπόριο αγαθών,
βιώσιμη αλιεία, συνεργασία σε θέματα
ασφάλειας και κοινές δράσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Στο στόχαστρο οι εταιρείες «κέλυφος»

Θ

ετικό γεγονός για τις Kυπριακές
τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος
Moody’s τη νέα οδηγία της Κεντρικής
Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος
(shell companies), αναφέροντας ότι οι
συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν
στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των
πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε πρόσφατο δελτίο του οίκου Credit Outlook,
η νέα εγκύκλιος της ΚΤΚ που ορίζει
τυπικά και στενά τι συνιστά μια εταιρεία-κέλυφος είναι πιο ξεκάθαρη με
συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με
το τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες» σε
σχέση με τις εν λόγω εταιρείες.
Η εφαρμογή της εγκυκλίου, η οποία
διαβιβάστηκε αρχικά στις τράπεζες
προς διαβούλευση τον Ιούνιο του 2018,
δεν αφήνει χώρο για ερμηνεία από τις
μεμονωμένες τράπεζες σχετικά με το τι
συνιστά εταιρεία-κέλυφος και καθιερώνει ομοιόμορφες πρακτικές σε όλο
το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Εταιρία κέλυφος
Η εγκύκλιος ορίζει ως εταιρεία - κέλυφος «μια οντότητα που δεν έχει φυσική παρουσία εκτός από μια ταχυδρομική διεύθυνση, δεν έχει καθιερωμένη
οικονομική δραστηριότητα στη χώρα
σύστασης ή έχει ελάχιστη ή καμία ανεξάρτητη οικονομική αξία. Δεν ορίζονται ως εταιρείες – κέλυφος, εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχο-

λούνται με νόμιμες επιχειρήσεις και
έχουν αναγνωρίσιμο τελικό πραγματικό δικαιούχο.
Όπως αναφέρει ο οίκος, το πλαίσιο
της χώρας και οι πρακτικές καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος από το
τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκαν κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων ετών,

√ Νέες κατευθυντήριες γραμμές
της ΚΤΚ για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος
ύστερα από μεγαλύτερο έλεγχο εκ
μέρους διεθνών και εγχώριων οικονομικών αρχών.

Αξιολόγηση για συμμόρφωση
τραπεζών
Αναφέρεται επίσης ότι στο πλαίσιο
του προγράμματος διάσωσης της
χώρας, η επιτροπή Moneyval
της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και η
ιταλική Deloitte πραγματοποίησαν το 2013 αξιολόγηση για να
επιτύχουν τη συμμόρφωση των
κυπριακών τραπεζών με το νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας του πελάτη.
Σημειώνεται ότι αν και οι εκτιμήσεις
αυτές δεν είχαν σημαντικά ευρήματα,
οι αρχές προχώρησαν σε συγκεκριμένες
ενέργειες για την ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης του ξεπλύματος. Προστίθεται ότι η επιτροπή
Moneyval σχεδιάζει να διενεργήσει
ακόμα μια αξιολόγηση του χρόνου.

Αναφέρεται επίσης ότι παρά τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, παραμένουν ελλείψεις και σημειώνεται η εκκαθάριση το 2014, του υποκαταστήματος της τράπεζας FBME από
την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Έλεγχος από διεθνή Τύπο
Οι κυπριακές τράπεζες, αναφέρει ο
οίκος, συνεχίζουν να ελέγχονται στον
διεθνή Τύπο, κυρίως λόγω των διεθνών
τραπεζικών επιχειρηματικών κέντρων
τους, τα οποία εξυπηρετούν τις υπεράκτιες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο για φορολογικούς
λόγους, δεδομένου του χαμηλού φορολογικού συντελεστή και των πέραν των
60 συμφωνιών αποφυγής διπλής
φορολογίας που έχει η
Κύπρος με άλλες χώρες.
Σημειώνεται επίσης
ότι η Κύπρος έχει
ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά άμεσων
ξένων επενδύσεων
στη
Ρωσία, λόγω
αυτών
των
εταιρειών.
Αν και μειωμένη, αναφέρεται, μεγάλο
μέρος της χρηματοδότησης των
κυπριακών τραπεζών εξακολουθεί να
προέρχεται από τις καταθέσεις συναλλαγών αυτών των υπεράκτιων εταιρειών, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους χρηματοδότησης για τις τράπεζες, λόγω του βραχυπρόθεσμου αυτών
των καταθέσεων.
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Αποτελέσματα έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας εργατικού κόστους

Μ

ε βάση τα αποτελέσματα
της Έρευνας Εργατικού
Κόστους (ΕΕΚ) το ωριαίο
κόστος (εργατικό κόστος ανά
ώρα εργασίας για το σύνολο
των οικονομικών δραστηριοτήτων (εξαιρουμένων του
τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας, του τομέα
των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών καθώς και του τομέα
των Ετερόδικων Οργανισμών
και Φορέων) είναι €16,30.
Ωριαίο Εργατικό Κόστος
Το ωριαίο εργατικό κόστος

κατά οικονομική δραστηριότητα σημειώνει μεγάλες αποκλίσεις. Το χαμηλότερο ωριαίο
εργατικό κόστος καταγράφεται
στον τομέα των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης με €7,50, ακολουθούμενο με €9,00 από τον
τομέα Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων.
Το υψηλότερο καταγράφεται
στον τομέα της Εκπαίδευσης με
€33,60 και ακολούθως στον
τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων με €28,00. (Διάγραμμα 1)

Ετήσιο και Μηνιαίο
Εργατικό Κόστος
Το ετήσιο εργατικό κόστος ανά
μισθωτό (σε μονάδες πλήρους
απασχόλησης ΜΠΑ), εξαιρουμένων των μαθητευομένων, για
το 2016 ήταν €29.373 και
αντίστοιχα το μηνιαίο €2.448.
Ο τομέας των Δραστηριοτήτων
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης
παρουσιάζει το μικρότερο ετήσιο και μηνιαίο εργατικό
κόστος με €15.711 και €1.309
αντίστοιχα, ενώ ο τομέας των
Χρηματοπιστωτικών
και
Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων έχει το υψηλότερο με
€46.968 και €3.914. (Πίνακας)
Σύνθεση
Κόστους

του

Εργατικού

Το συνολικό εργατικό κόστος
αποτελείται κυρίως από τους
Μισθούς και Ημερομίσθια (81%)
και τις Εργοδοτικές Εισφορές
Κοινωνικής
Ασφάλισης
(18,4%). Οι Δαπάνες Επαγγελματικής Κατάρτισης που
πραγματοποιεί ο εργοδότης, οι
Φόροι που πληρώνει ο εργοδότης και οι Λοιπές Δαπάνες που
πραγματοποιεί ο εργοδότης,

Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος στα Ξενοδοχεία
και στις υπηρεσίες εστίασης
συνιστούν ένα αμελητέο μέρος
του συνολικού κόστους. (Διάγραμμα 2)

Ώρες Εργασίας
Οι μέσες ώρες εργασίας που
πραγματοποιήθηκαν από τους
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης ανά έτος κυμαίνονται
από 1.302 (Εκπαίδευση) μέχρι

√ Με έτος αναφοράς το
2016 το Ωριαίο Εργατικό
Κόστος είναι €16,30
2.167 (Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες). Οι
μέσες ώρες εργασίας που
αμείφθηκαν από τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης
ανά έτος κυμαίνονται από
1.684 (Εκπαίδευση) μέχρι 2.330
(Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες). (Διάγραμμα 3)

Ταυτότητα της Έρευνας
Η Στατιστική Υπηρεσία διεξήγαγε την Έρευνα Εργατικού
Κόστους με έτος αναφοράς το
2016. Η Στατιστική Υπηρεσία
διεξήγαγε για πέμπτη φορά
την ΕΕΚ (2016, 2012, 2008,
2004, 2000), σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 530/1999
του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 για τις διαρθρωτικές
στατιστικές σχετικά με τις
αποδοχές και το κόστος εργασίας και τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1737/2005 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1726/1999 όσον αφορά τους
ορισμούς και τη διαβίβαση των
πληροφοριών για το κόστος
εργασίας. Η έρευνα παρέχει
στοιχεία σχετικά με το εργατικό κόστος, τις ώρες εργασίας
και το ωριαίο εργατικό κόστος,
κατά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος της επιχείρησης.

Ορισμοί
Ως εργατικό κόστος ορίζεται
το σύνολο των δαπανών που
επωμίζονται οι εργοδότες
προκειμένου να απασχολήσουν
εργαζομένους. Το εργατικό
κόστος περιλαμβάνει τις αμοι-

βές (εισόδημα) εξαρτημένης
εργασίας, παράλληλα με τις
αμοιβές σε χρήμα και σε είδος
και τις εργοδοτικές εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης· τις
δαπάνες
επαγγελματικής
κατάρτισης, τις λοιπές δαπάνες, τους φόρους που συνδέονται με την απασχόληση και
θεωρούνται κόστος εργασίας,
μείον τις τυχόν επιδοτήσεις
που λαμβάνει ο εργοδότης.

Ωριαίο εργατικό κόστος
Είναι το εργατικό κόστος ανά
ώρα εργασίας

(ΜΠΑ) εξαιρουμένων των
μαθητευόμενων είναι το συνολικό ετήσιο εργατικό κόστος,
εξαιρουμένου του κόστους
εργοδότησης των μαθητευομένων, ανά μισθωτό, όπου οι
μισθωτοί μερικής απασχόλησης μετατρέπονται σε μονάδες
πλήρους απασχόλησης.

Ετήσιο κόστος ανά μισθωτό

• Η τουριστική βιομηχανία που θεωρείται μια από τις πιο
ραγδαίες αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες
του τόπου έχει το χαμηλότερο ωριαίο εργατικό κόστος
με €7.5. Το υψηλότερο ωριαίο εργατικό κόστος
καταγράφεται στον τομέα της εκπαίδευσης
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έ

ντονη ανησυχία επικρατεί
στο Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας για την παρατηρούμενη αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων. Το θέμα έχει
συζητηθεί τον τελευταίο καιρό
σε δύο συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας
και Υγείας. Στο πλαίσιο των
εισηγήσεων έχει ετοιμασθεί
Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση της
κατάστασης.
Κατά την περίοδο 2016-2017
συνεχίσθηκε η αυξητική τάση
του αριθμού των ατυχημάτων
που γνωστοποιήθηκαν στο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
(αύξηση 8,7%) σε συνέχεια της
αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
κατά την περίοδο 2015-2016
(αύξηση 19,4%).
Η αύξηση αυτή αφορά παρατηρήθηκε κατά κύριο λόγο
στους πιο κάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
(α) Κατασκευές: 46,5% (2016:
172 ατυχήματα, 2017: 252
ατυχήματα)
(β) Μεταφορές – Αποθήκευση:
14,4% (2016: 132 ατυχήματα,
2017: 151 ατυχήματα)
(γ) Ξενοδοχεία – Εστιατόρια:
9,3% (2016: 518 ατυχήματα,
2017: 566 ατυχήματα)
Σε ότι αφορά τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας, με κριτήριο
τον αριθμό των εργαζομένων
και τον αριθμό των ατυχημάτων που είχαν κατά το έτος
2017, παρουσίασαν υψηλότερο
Δείκτη Συχνότητας [Δ.Σ] σε
σχέση με τον μέσο όρο,
(628,12) οι πιο κάτω τομείς:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ:

Ο μινώταυρος βρυχάται
• Προωθείται σύντομα σχέδιο δράσης για πάταξη των εργατικών ατυχημάτων
• Στην ηλικιακή ομάδα 15 – 24 παρουσιάζεται σημαντικά ψηλότερος ο Δείκτης Συχνότητας
• Ανά επαρχία τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν στη Λευκωσία
• Το 72,8% των ατυχημάτων συνέβηκε σε άνδρες και το υπόλοιπο 27,2% σε γυναίκες
• Τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν σε χώρους τριτογενών δραστηριοτήτων
όπως γραφεία, χώροι ψυχαγωγίας
αύξηση τόσο στον αριθμό όσο
και στο Δ.Σ. των ατυχημάτων
σε υποστατικά όπου εργοδοτούνται από 250 – 499 εργοδοτούμενοι (44,3% και 23,1%
αντίστοιχα). Σημειώνεται σχετικά ότι σε αυτή την κατηγορία
υποστατικών, κατά την προηγούμενη περίοδο 2015 – 2016
παρατηρήθηκε επίσης σημαντική αύξηση του αριθμού των
ατυχημάτων και του Δ.Σ.
(76,8% και 98,4% αντίστοιχα)

Ατυχήματα Κατά Ηλικιακή
Ομάδα
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στην ηλικιακή ομάδα 15
– 24 παρουσιάζεται σημαντικά
ψηλότερος Δ.Σ. (1058,60) σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες αλλά και τον
μέσο όρο (603,89).

Ατυχήματα – Απόκλιση
(Γεγονός που οδήγησε στο
ατύχημα)
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του
συνόλου των ατυχημάτων
(64,8%) οφειλόταν στην απώλεια ελέγχου μηχανήματος,
μέσου μεταφοράς, εργαλείου
κλπ, καθώς επίσης και σε ολίσθηση ή παραπάτημα που
οδήγησε σε πτώση (31,4%).

Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας

Δείκτης Συχνότητας

1. Ξενοδοχεία – Εστιατόρια

(1804,50)

2. Μεταποίηση

(1443,18)

3. Μεταφορά – Αποθήκευση

(1006,60)

4. Κατασκευές

(976,33)

Συγκριτικά με το έτος 2016,
στον τομέα των Κατασκευών
παρατηρήθηκε
σημαντική
αύξηση του Δ.Σ. κατά 36,4%,
όπως επίσης και του αριθμού
ατυχημάτων κατά 46,5% (2016:
172 ατυχήματα, 2017: 252
ατυχήματα). Μικρότερη αύξηση
του Δ.Σ. παρατηρήθηκε επίσης
στον τομέα των Ξενοδοχείων –
Εστιατορίων κατά 3,1% και
στον τομέα της Μεταφοράς –
Αποθήκευσης κατά 2,4%. Στον
τομέα της Μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση του Δ.Σ. κατά
5,4% σε αντίθεση με την αύξηση του 27,3% που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 20152016.

Ατυχήματα Κατά Μέγεθος
Υποστατικού
Κατά το έτος 2017 και σε
σύγκριση με το έτος 2016,
παρατηρήθηκε μια σημαντική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ατυχήματα Λόγω Πτώσης
(i) Στο σύνολο των οικονομικών
δραστηριοτήτων, ένα μεγάλο
ποσοστό των ατυχημάτων
26,3%, σε σύγκριση με 26,4%
κατά το έτος 2016, οφειλόταν
σε πτώση είτε στο ίδιο επίπεδο
είτε από ύψος. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στον τομέα των
κατασκευών ήταν 33,7% σε
σύγκριση με 36,6% κατά το
έτος 2016.
(ii) Στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα
περισσότερα ατυχήματα που
οφείλονταν σε πτώση, αφορούσαν κατά σειρά, πτώση
από κλιμακοστάσιο, φορητή
κλίμακα, ικρίωμα και εξοπλισμό εργασίας.
(iii) Στον τομέα των Κατασκευών τα περισσότερα ατυχήματα
που οφείλονταν σε πτώση
αφορούσαν κατά σειρά πτώση

από ικρίωμα, φορητή κλίμακα,
δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) και κλιμακοστάσιο.

Ατυχήματα ανά Επαρχία
Κατά το έτος 2017 γνωστοποιήθηκαν στα πέντε Επαρχιακά
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας συνολικά 2070 ατυχήματα ως ακολούθως: Λευκωσίας

Λάρνακας χαμηλότερος. Κατά
το έτος 2016 οι Δ.Σ., κατά
σειρά, είχαν ως ακολούθως:
Αμμόχωστος (1098,42), Πάφος
(791,42), Λεμεσός (631,72),
Λάρνακα (609,42), και Λευκωσία (480,97), με μέσο όρο Δ.Σ.
το 603,89.
Σημειώνεται ιδιαίτερα η σημα-
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ση του στην Επαρχία Λάρνακας
(13%). Στις υπόλοιπες Επαρχίες δεν σημειώθηκε σημαντική
διαφοροποίηση.

Φύλο Παθόντα
Το 72,8% των ατυχημάτων
συνέβηκε σε άνδρες και το
υπόλοιπο 27,2% σε γυναίκες.

Υπηκοότητα Παθόντα
Το 70,19% των ατυχημάτων
συνέβηκε σε Κύπριους, 24,69%
σε πολίτες άλλων Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και το υπόλοιπο
5,12% σε αλλοδαπούς εκτός
Ε.Ε.. Λαμβάνοντας υπόψη τον
αντίστοιχο αριθμό εργοδοτουμένων (στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της
Στατιστικής Υπηρεσίας), ο Δ.Σ.
κατά υπηκοότητα παρουσιάζεται στον διπλανό πίνακα.

Εργασιακό περιβάλλον

Το
μεγαλύτερο
ποσοστό ατυχηΥπηκοότητα
Αριθμός
Αριθμός
Δείκτης Συχνότητας
μάτων κατά το
2017 συνέβηκε,
Ατυχημάτων Εργοδοτούμενων
όπως και κατά το
Κύπριοι
1453
260769
557,20
(569,66)
2016 σε χώρους
Πολίτες άλλων .
511
42736
1195,71
(984,87)
τριτογενών δραΚρατών Μελών Ε.Ε
στηριοτήτων
Αλλοδαποί εκτός . 106
26052
406,88
(308,80)
όπως γραφεία,
Ε.Ε
χώροι ψυχαγωγίας κλπ (40,8%).
ΣΥΝΟΛΟ /
2070
329557
628,12
(603,89)
Ακολουθούν
τα
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ατυχήματα
σε
Σημ.: Στην παρένθεση εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2016
χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων (20,7%), τα ατυχήματα σε
Επαρχία
Αριθμός
Αριθμός
Δείκτης
δημόσιους χώρους (17,0%) και
Εργαζομένων
Ατυχημάτων
Συχνότητας
τα ατυχήματα σε χώρους εργοΛευκωσία
135296
675
498,91
ταξίων και λατομείων (14,1%).
Λεμεσός
92961
587
631,45
Αθροιστικά τα ατυχήματα
στους τέσσερις αυτούς χώρους
Λάρνακα
53424
282
527,85
αφορούν το 92,6% του συνόλου
Πάφος
31487
325
1032,17
των ατυχημάτων. Σημειώνεται
Αμμόχωστος
16389
201
1226,43
ως αρνητικό στοιχείο, σε
ΣΥΝΟΛΟ
329557
2070
628,12
σύγκριση με το 2016, η αύξηση
κατά 3,6%, επί του συνόλου,
στα ατυχήματα που συνέβησαν
ντική αύξηση του Δ.Σ. στις
32,6%, Λεμεσού, 28,4%, Λάρνασε χώρους εργοταξίων.
Επαρχίες Πάφου (30%) και
κας 13,6%, Πάφου 15,7% και
Αμμοχώστου (12%) και η μείωΑμμοχώστου 9,7%. Σύμφωνα με
τον αριθμό των εργαζομένων
στις
διάφορες
Επαρχίες,
(Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
2017, κατά τόπο διαμονής), οι
Δ.Σ.. κατά Επαρχία παρουσιάζονται ως εξής:
Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων, φαίνεται ότι κατά
σειρά, στις επαρχίες Αμμoχώστου, Πάφου και Λεμεσού, ο
Δ.Σ. παρουσιάζεται ψηλότερος
από το μέσο όρο (628,12), ενώ
στις Επαρχίες Λευκωσίας και

Τη θλιβερή πρωτιά στα εργατικά ατυχήματα κρατεί
ο τομέας Ξενοδοχείων – Εστιατορίων
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10 λογος διάσωσης
για τους εργαζόμενους
σε γραφείο

Έ

ρευνες δείχνουν ότι όσοι δουλεύουν σε
γραφείο, είναι πιθανό να κάθονται
περισσότερο από τα τρία τέταρτα του
χρόνου εργασίας, ενώ παράλληλα περνάνε και αρκετές ώρες μπροστά από
κάποιον υπολογιστή στο σπίτι.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ: Ο σύγχρονος τρομακτικός ιός

Κ

άποιοι την αποκαλούν το «νέο τσιγάρο». Αλλοι, μιλούν για τον τρομακτικότερο «ιό» στη σύγχρονη εποχή.
Όλοι όμως συμφωνούν ότι η καθιστική ζωή βλάπτει σοβαρά την υγεία.
Όπως και να χαρακτηριστεί, δύσκολα

Κάτι τέτοιο δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την υγεία καθώς αυξάνεται
ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νόσων και
η πιθανότητα να βάλουν κιλά και να
αποκτήσουν διαβήτη τύπου 2 ή ακόμα
και καρκίνο. Οι πονοκέφαλοι, τα προβλήματα στην όραση, και οι πόνοι
στον αυχένα και χαμηλά στην πλάτη
είναι κάποιες ακόμα από τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής.
Οι ερευνητές λένε ότι ο μόνος τρόπος
για να αντιμετωπίσει κανείς ένα
τέτοιο πρόβλημα είναι να κάθεται
λιγότερο, να αλλάζει την στάση του
σώματός του κάθε 20 με 30 λεπτά κάνοντας κινήσεις που καλό θα ήταν να διαρκούν έως και 30 δευτερόλεπτα.
Τα μικρά διαλείμματα για μία σύντομη
δραστηριότητα είναι ένας ακόμα τρόπος
που βοηθάει.
Η δρ Σάλι Νόρτον προτείνει και τους
παρακάτω τρόπους για μείωση του κινδύνου:
• Πηγαίνετε περισσότερες φορές για να
πιείτε νερό. Έτσι θα ενυδατωθείτε και
καλύτερα.
• Βάλτε ειδοποίηση κάθε 30 λεπτά που θα
σας υπενθυμίζει να κινείστε.
• Είναι προτιμότερο από το να στείλετε
μέιλ, να σηκωθείτε και να μιλήσετε στους
συναδέλφους σας.
• Σηκωθείτε και περιπλανηθείτε λες και
περιμένετε ένα τηλέφωνο.
• Κατά τη διάρκεια ενός μίτινγκ σηκωθείτε όρθιος είτε για να σταθείτε απλά είτε
για να περπατήσετε.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να αποκτήσετε
ένα γραφείο για μία πιο όρθια στάση
σώματος.
• Βγείτε από το γραφείο. Θα πάρετε αέρα
και θα σκεφτείτε καλύτερες ιδέες.
• Προσαρμόστε την καρέκλα σας ώστε να
έχετε μία πιο «ευθεία» στάση σώματος.

μπορεί να καταπολεμηθεί, με δεδομένο
ότι σήμερα υπάρχουν σε ολόκληρο τον
πλανήτη περισσότερες από 60 δισεκατομμύρια καρέκλες, σύμφωνα με τον
Βάιμπαρ Κρέγκαν Ράιντ, συγγραφέα
του βιβλίου «Primate Change, How the
world we made is remaking us».
Σήμερα οι «καθιστοί εργαζόμενοι»
είναι η πλειονότητα. Παράλληλα,
καθιστικές έγιναν και οι περισσότερες
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο:
η ανάγνωση βιβλίων που άρχισε να
γίνεται δημοφιλής τον 19ο αιώνα, το
σινεμά, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση
στον 20ο, σήμερα το διαδίκτυο, ο υπολογιστής, τα βιντεοπαιχνίδια. Ο
άνθρωπος της «Ανθρωπόκαινου Εποχής» χρειάζεται μια καρέκλα για όλες
αυτές τις δραστηριότητες, «εάν μπορούν να χαρακτηρισθούν δραστηριότητες» γράφει ο Κρέγκαν Ράιντ.
Η καρέκλα μας... γερνά
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι
περνάμε 9,5 ώρες την ημέρα καθισμένοι σε μια ή περισσότερες καρέκλες,
κάτι που σημαίνει ότι περνάμε το 75%
του χρόνου μας αδρανείς. Το αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζει το σώμα μας
αφού «το σώμα μας κάνει ό,τι μπορεί
για να έχουμε το είδος του σώματος
που χρειαζόμαστε». Αυτό σημαίνει ότι

• Σήμα κινδύνου για την εντεινόμενη καθιστική εργασία
εκπέμπουν οι επιστήμονες
• Οι «καθιστοί εργαζόμενοι» είναι η πλειονότητα
του εργατικού δυναμικού
ανάλογα με τη
χρήση, οι μύες μας
μπορεί να γίνουν
δυνατότεροι ή πιο
αδύναμοι,
όπως
και τα οστά μας να
γίνουν πιο λεπτά ή
πιο πυκνά. Κάτι
που εξηγεί γιατί με
την καθιστική ζωή
που κάνουμε ο
πόνος στη μέση
είναι παγκοσμίως
η πρώτη αιτία
αναπηρίας.
Μελέτη του 2012 συνέλλεξε τα δεδομένα από τις συνήθειες 7.813 γυναικών.
Όπως διαπιστώθηκε, εκείνες που
κάθονταν δέκα ώρες την ημέρα είχαν
μικρότερα τελομερή, τα οποία αποτελούν δείκτη της γήρανσης των κυττάρων. Η καθιστική ζωή, ήταν το συμπέρασμα, είχε γεράσει αυτές τις γυναίκες
κατά οκτώ χρόνια.
Τα αντιλαμβάνεται κανείς όλα αυτά
εάν λάβει υπόψη του ότι στην «Παλαιολιθική Εποχή» η βασική αιτία θανάτου ήταν η βία. Στην «Ανθρωπόκαινο
Εποχή» είναι ο διαβήτης τύπου 2, τα
καρδιαγγειακά νοσήματα και κάποιοι
τύποι καρκίνου. Όλες αυτές οι ασθένειες συνδέονται με την αδράνεια. Ή με
την καρέκλα.
Πώς γίναμε θύματά της
Ο Κρέγκαν Ράιντ παρατηρεί ότι στη
Βίβλο δεν γίνεται καμία αναφορά σε
καθίσματα. Οι καρέκλες απουσιάζουν
και από τους 30.000 στίχους του Ομήρου, αλλά και από τον Άμλετ του Σαίξπηρ, ο οποίος γράφτηκε το 1599.
Στα μέσα του 19ου αιώνα αλλάζουν τα
πράγματα: Στον «Ζοφερό Οίκο» του
Ντίκενς εμφανίζονται 187. Οι καρέκλες
ήταν κάποτε σπάνιο είδος. Αλλά τώρα
βρίσκονται παντού: σε γραφεία, τρένα,

καφέ, εστιατόρια, μπαρ, αυτοκίνητα,
αίθουσες συναυλιών, κινηματογράφους, ιατρεία, νοσοκομεία, σχολεία,
αμφιθέατρα και σε σχεδόν σε κάθε
γωνία του σπιτιού μας. Όπως σημειώνει ο Κρέγκαν Ράιντ στην επιθεώρηση
«The Conversation», σε κάθε κάτοικο
του πλανήτη αντιστοιχούν πλέον οκτώ
με δέκα καρέκλες.
Από αυτήν την άποψη, η καρέκλα είναι
ένα από τα εμβληματικά στοιχεία του
γεγονότος ότι εισερχόμαστε στη λεγόμενη «Ανθρωπόκαινο Εποχή», τη γεωλογική περίοδο δηλαδή που θα χαρακτηρίζεται από τις επιπτώσεις της
ανθρώπινης δραστηριότητας στον
πλανήτη.
Η ίδια η καρέκλα άρχισε να γίνεται
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας με τη βιομηχανική επανάσταση.
Έως τότε, οι καρέκλες ήταν συνδεδεμένες με την ισχύ και τον πλούτο. Και
παραμένουν, εάν λάβει υπόψη του
κανείς ότι στην αγγλική γλώσσα το
πρώτο συνθετικό της λέξης «επικεφαλής» είναι «chair» - καρέκλα. «Είναι
παγκοίνως γνωστό ότι η καλύτερη
καρέκλα σε μια εταιρεία ανήκει στο
αφεντικό» παρατηρεί ο συγγραφέας
και καθηγητής στο πανεπιστήμιο του
Κεντ.
Ο ίδιος εξηγεί ότι ο εκδημοκρατισμός
της καρέκλας συμπίπτει με την Γαλλική Επανάσταση. Το δεύτερο κύμα της
τεχνολογικής επανάστασης, προς τα
τέλη του 19ου αιώνα, φέρνει αλλαγές
και στην αγορά εργασίας. Πολλοί
εργαζόμενοι πια δεν είναι χειρώνακτες
και βιομηχανικοί εργάτες αλλά υπάλληλοι γραφείου - μόνο στη Βρετανία ο
αριθμός αυτών των τελευταίων
διπλασιάστηκε μέσα σε δύο δεκαετίες.

Η καθιστική ζωή σακατεύει τα γόνατα

• Προσαρμόστε στην οθόνη σας το ύψος
της και τη φωτεινότητά της.
• Κάντε το ίδιο και με το πληκτρολόγιο
και το ποντίκι για να μην έχετε προβλήματα στους καρπούς, τα χέρια, τους
ώμους και την πλάτη.
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Α

πό πόνους στα γόνατα πάσχει
ένας στους τέσσερις ενήλικες εξαιτίας των καθιστικών επαγγελμάτων
και της παχυσαρκίας, σύμφωνα με
έρευνα που έγινε στη Βρετανία...
Στη δημοσκόπηση του υγειονομικού
ομίλου Nuffield Health πήραν μέρος
1.600 άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών,
ενώ το 25% αυτών που ρωτήθηκαν
σχετικώς είπαν ότι πονάνε εδώ και μία
διετία.
Οι ειδικοί αποδίδουν την «επιδημία»
των προβλημάτων στα γόνατα στην
εξάπλωση των εργασιών γραφείου,
την υπεραπασχόληση με το ίντερνετ
και την κατακόρυφη αύξηση των
κρουσμάτων παχυσαρκίας.
«Σε μεγάλο βαθμό είναι νέοι άνθρωποι
με δουλειές γραφείου, τις οποίες
κάνουν εδώ και 10 ή 20 χρόνια. Πολύ
σημαντικό ρόλο έχει επίσης παίξει η
ενασχόληση με το ίντερνετ στον ελεύθερο χρόνο». δήλωσε η κυρία Σάμμυ
Μάργκο, εκπρόσωπος της Εταιρείας

Φυσιοθεραπείας της Βρετανίας.
Από την πλευρά του, ο ορθοπεδικόςχειρουργός δρ Ρόναν Μπάνιμ τόνισε
ότι οι χειρουργοί βλέπουν συνεχώς
γόνατα «συνθλιμμένα» από τα περιττά
κιλά.
«Εάν εξακολουθήσουν να αυξάνονται
τα κρούσματα παχυσαρκίας, ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρειασθούν αρθροπλαστική ισχίων θα εκτιναχθεί στα ύψη», επισήμανε.
«Τα περιττά κιλά ασκούν τεράστιες
πιέσεις στα γόνατα και βλέπουμε
συνεχώς ανθρώπους με φθορές που
οφείλονται στην σύνθλιψή τους από
το βάρος τους. Για την
υγεία των γονάτων έχει
τεράστια σημασία ο
έλεγχος του σωματικού
βάρους, η προσεκτική
άσκηση και η σωστή διατροφή.
Μπορεί οι φθορές στα
γόνατα να μην είναι

απειλητικές για τη ζωή, αλλά μπορούν
να καταστρέψουν την ποιότητά της.
Για να αποφευχθεί αυτό, έχει πάρα
πολύ μεγάλη σημασία να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι τυχόν φθορές –
συνεπώς οι πάσχοντες από πόνους
στα γόνατα δεν πρέπει να χρονοτριβούν, αλλά να απευθύνονται αμέσως
στους γιατρούς».
Ωστόσο, όλ’ αυτά δεν σημαίνουν πως
θα σπεύσει κάποιος ξαφνικά να αρχίσει τη γυμναστική, διότι και η απότομη γυμναστική μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα στα γόνατα, κατά τον
δρα Μπάνιμ.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοι-

νωνούν 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

Μ

έχρι τις 31/12/2020 ανανεώθηκε
η συλλογική σύμβαση μεταξύ του
συνδέσμου κατασκευαστών έτοιμου
σκυροδέματος και των συντεχνιών
οικοδόμων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Η συμφωνία
επιτεύχθηκε μετά από πρόταση της
μεσολαβητικής υπηρεσίας γεγονός
που επέφερε εργασιακή ηρεμία στις
τάξεις των εργαζομένων.

- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο
και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανανεώθηκε η Σ.Σ. μεταξύ συντεχνιών
και Συνδέσμου έτοιμου σκυροδέματος
• Επανέρχεται το Ταμείο
Προνοίας
Με βάση την υπογραφείσα συμφωνία
επανέρχεται ο θεσμός του ταμείου
προνοίας για όσους το είχαν καταργήσει εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης με ποσοστό 2%. Μετά, σταδιακά
θα αυξάνεται ως ακολούθως: 1/7/19
(3%), 1/1/20 (4%), 1/1/21 (5.5%). Θα

11

καταβάλλεται επίσης υπερωριακή
απασχόληση από Δευτέρα έως Σάββατο 1:1,25 και για Κυριακές και
αργίες 1:1,6. Ο κατώτατος εβδομαδιαίως μισθός πρόσληψης θα είναι
€420 και για τους νεοεισερχόμενους
€380 με αύξηση 8 ευρώ κατά έτος.
Οι μισθοί παραμένουν ως είχαν πριν
από την οικονομική κρίση.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σημαντική αύξηση μελών και κεφαλαίων

- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού

• Σωστή διαχείριση
με σταθερή απόδοση
προς όφελος
των μελών

Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Νοσηλευτή/τρια Υπεύθυνο/η Βάρδιας σε
Στέγη Ηλικιωμένων
- Τεχνικό/Μηχανικό
- Συγκολλητές
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Τεχνικού σε εργοστάσιο
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία,
Λεμεσό και Πάφο
- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων
-Αποθηκάριος
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα
και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
14 Νοεμβρίου 2018 η ετήσια
γενική συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας
Εργατοϋπαλλήλων
μελών ΣΕΚ.
Ο πρόεδρος του ταμείου Μιχάλης
Μιχαήλ, ανέλυσε τη στρατηγική
και τους στόχους του Ταμείου, το
οποίο, όπως επεσήμανε, παρουσιάζει σημαντική αύξηση του
αριθμού μελών και κεφαλαίων. Η
εικόνα αυτή, πρόσθεσε, αντικατοπτρίζει τη σωστή και επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων
κατά τρόπο που εξασφαλίζει μια
σταθερή απόδοση προς όφελος
των μελών του ταμείου. Ακολούθησε ενημέρωση και στη συνέχεια
η γενική συνέλευση ενέκρινε τις
οικονομικές καταστάσεις του
ταμείου.

Υψηλά πρόστιμα €36.200 σε εστιατόρια - χώρους
εστίασης της Λάρνακας για αδήλωτη εργασία

- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου
(παρκέ)
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Δ

ιοικητικά πρόστιμα που ανέρχονται στις 36.200 ευρώ συνολικά,
εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελέγχων που διενήργησαν το βράδυ της περεασμένης
Παρασκευής στη Λάρνακα μέλη της
Αστυνομίας.
Λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως και Ελέγχου του υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με την συνοδεία μελών
του ΟΠΕ, διενήρηγσαν ελέγχους σε δύο
μπαρ - εστιατόρια, σε μια ταβέρνα και
σε ένα ταχυφαγείο.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν να εργάζονται στο ένα μπαρ
- εστιατόριο 13 πρόσωπα και έγιναν
οκτώ καταγγελίες για αδήλωτη εργασία, με τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεώρησεως και Ελέγχου να
εκδίδουν διοικητικό πρόστιμο 28.000
ευρώ. Στο δεύτερο μπαρ - εστιατόριο,
όπου εντοπίστηκαν να εργάζονται δύο

πρόσωπα, έγιναν δύο καταγγελίες για
αδήλωτη εργασία, με έκδοση διοικητικού προστίμου για το χρηματικό ποσό
των 7.000 ευρώ. Σε ταχυφαγείο, όπου
κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν να
εργάζονται δύο πρόσωπα, έγιναν επίσης δύο καταγγελίες για αδήλωτη
εργασία, για τις οποίες εκδόθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ

κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε
ταβέρνα όπου εντοπίστηκαν να εργάζονται δύο πρόσωπα, δεν προέκυψε
οτιδήποτε το επιλήψιμο. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων για πάταξη της αδήλωτης εργασίας που κατήντησε γάγγραινα για την κοινωνικοοικονομική ζωή.
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Έβγαλαν σε δημοπρασία τη 17χρονη κόρη τους μέσω Facebook

Σ

ε δημοπρασία της 17χρονης
κόρης τους μέσω Facebook,
προχώρησε μια οικογένεια από το
Σουδάν. Όλα ξεκίνησαν στις 25
Οκτωβρίου όταν αναρτήθηκε η
φωτογραφίας της κοπέλας. Οι
«πλειοδότες» ήταν πέντε. Οι
γονείς της κοπέλας στην περιγραφή τους στο διαδίκτυο τόνιζαν
ότι είναι παρθένα νύφη για να
δημιουργήσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.

Νικητής ήταν ένας πλούσιος επιχειρηματίας ο οποίος για να
καταφέρει να κάνει δική του την
17χρονη, έδωσε 500 αγελάδες,
τρία πολυτελή αυτοκίνητα και
8.800 ευρώ. Εκπρόσωπος του
Facebook δήλωσε στο Reuters ότι
η επίμαχη ανάρτηση αφαιρέθηκε
την περασμένη Παρασκευή όταν
υπήρξε ενημέρωση για περιεχόμενό της που παραβιάζει τους
κανόνες
και
προωθεί
το

trafficking.
Σύμφωνα με την οργάνωση για τα
δικαιώματα των γυναικών Plan
International, η κοπέλα τελικά
παντρεύτηκε τον επιχειρηματία
στις 3 Νοεμβρίου. Οι ακτιβιστές
απευθύνουν
έκκληση
στο
Facebook να βάλει ένα τέλος σε
τέτοιες «δημοπρασίες» καθώς
υπάρχουν φόβοι ότι και άλλες
οικογένειες θα ακολουθήσουν το
παράδειγμα της 17χρονης.

Πάπας Φραγκίσκος: Το κουτσομπολιό σκοτώνει,
όπως η τρομοκρατία

Ω

ς μία μορφή τρομοκρατίας
χαρακτήρισε ο πάπας Φραγκίσκος το κουτσομπολιό, καλώντας το ποίμνιό του να απέχει
από αυτή τη συνήθεια, αλλά και
να μην ψεύδεται.

Μάλιστα παρέθεσε και μία από
τις δέκα εντολές λέγοντας: «Ου
ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή».
Η εντολή, όπως εξήγησε, «απαγορεύει την διαστρέβλωση της αλή-

«Οι κουτσομπόληδες είναι τρομοκράτες γιατί με τη γλώσσα τους
πετούν βόμβες και στη συνέχεια
φεύγουν και η βόμβα που ρίχνουν
καταστρέφει υπολήψεις παντού»,
είπε χαρακτηριστικά ο Πάπας
κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

θειας στις σχέσεις μας με τους
άλλους».
«Ζούμε επικοινωνώντας και είμαστε συνεχώς στα όρια αλήθειας
και ψέματος», συμπλήρωσε ο
Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με
το AP, σημειώνοντας
πως το κουτσομπολιό
«σκοτώνει
διότι
η
γλώσσα σκοτώνει σαν
μαχαίρι».
«Μην ξεχνάτε, κουτσομπολεύοντας σκοτώνεις».

Ρωσία: Αν χρωστάς πάνω από 400 ευρώ
δεν μπορείς να ταξιδέψεις!

Η

ρωσική νομοθεσία απαγορεύει σε όποιον χρωστάει περισσότερα από 30.000 ρούβλια (400
ευρώ) σε τραπεζικές οφειλές,
φόρους ή πρόστιμα να φύγει από
τη χώρα. Ο αριθμός των Ρώσων
με χρέη μεγαλύτερα από το επιτρεπόμενο ποσό διπλασιάστηκε
το 2015, όταν το κατώτατο όριο
ήταν μόλις 10.000 ρούβλια.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών επέβαλε ταξιδιωτικούς περιορισμούς που σχετίζονται με χρέη σε 2,3 εκατομμύ-

ρια Ρώσους από τα τέλη Μαΐου,
ανέφερε το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων TASS την Πέμπτη.
Ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος
από τα 1,2 εκατομμύρια Ρώσους
που τους απαγορεύτηκε να εγκαταλείψουν τη χώρα από τον
Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του
2018, σύμφωνα με την τριμηνιαία
έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών.
«Έχουμε εισπράξει 18,2 δισεκατομμύρια ρούβλια (240 εκατομμύ-

ρια ευρώ) χάρη σε αυτό το μέτρο
που επιβάλλεται στους οφειλέτες,» δήλωσε εκπρόσωπος της
Υπηρεσίας Επιμελητών στο TASS.
Οι Ρώσοι είναι ελεύθεροι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μέσα σε 23
λεπτά από την εξόφληση της
οφειλής τους, δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ντμίτρι Αρίστοφ, καταγράφοντας την πρόοδο που σημειώθηκε από την
προηγούμενη περίοδο αναμονής
των 48 ωρών.

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη έχει 172 γράμματα!!!

Η

ελληνική γλώσσα κατέχει ένα
μοναδικό ρεκόρ καθώς η
μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον
κόσμο υπάρχει στο έργο «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη και
αποτελείται από 172 γράμματα,
27 συνθετικά και 78 συλλαβές! Ο
Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται στο έπακρον την
εκπληκτική ευχέρεια της
Ελληνικής να σχηματίζει
πολυσύλλαβες
λέξεις,
περιγράφοντας μέσα σε
172 γράμματα μια ολόκληρη συνταγή μαγειρικής, η οποία περιλαμβάνει
ένα συνονθύλευμα τροφών! Η αριστοφανική λέξη
βρίσκεται στους στίχους
1169-1175 και έχει καταγρα-

φεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες:

νοπτερυγών…

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο

Ο λεξιλογικός αυτός «σιδηρόδρομος» είναι δύσκολο να διαβαστεί
απνευστί, ενώ με μια μικρή προσπάθεια μπορούμε να μεταφράσουμε:

κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγα

-πάστοπεταλίδο-γαλεοσάλαχοτούρσοπιπεράτο-μυαλοκόμματα-μελοπερεχύτο-μυτζηθρότυροτρύγονοκοτσύφο-τσιχλοπίτσουνα –
-ψήτοσουσουράδοκοτοκέφαλα-άγριοπεριστέρο-λαγοκούνελα –
-στράγαλοπετμέζο-φτερουγόδιπλες.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Συμβουλές για πετυχημένους
ανθρώπους

Κ

ανείς δεν έχει γεννηθεί επιτυχημένος, αλλά
όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε. Αν
νιώθετε ότι βρίσκεστε μακριά από τον στόχο
σας και έχετε ξεστρατίσει από τον δρόμο της
επιτυχίας, οι παρακάτω 11 κανόνες, που ακολούθησαν διάσημοι και επιτυχημένοι άνθρωποι, θα σας βοηθήσουν να έρθετε ένα βήμα
πιο κοντά στην πολυπόθητη επιτυχία.

1. Επικεντρωθείτε στην πορεία και όχι το
αποτέλεσμα. «Ποτέ μου δεν έδωσα σημασία
στις συνέπειες του να “χάσω” ένα σημαντικό
καλάθι... όταν σκέφτεσαι τις επιπτώσεις είναι σαν
να σκέφτεσαι ένα αρνητικό αποτέλεσμα», Μάικλ
Τζόρνταν
2. Δώστε προσοχή, στα σημαντικά πράγματα.
«Το να είναι κανείς ο πιο πλούσιος άνθρωπος στο
νεκροταφείο, δεν έχει καμία σημασία για εμένα. Το
να πηγαίνω κάθε βράδυ για ύπνο και να λέω ότι
έκανα κάτι υπέροχο σήμερα, αυτό είναι που έχει
σημασία για εμένα», Στιβ Τζομπς
«Τα καλύτερα και τα πιο όμορφα πράγματα στη
ζωή δεν είναι αυτά που μπορεί να δει ή να αγγίξει
κανείς, είναι αυτά που αγγίζουν την καρδιά του»,
Έλεν Κέλερ
3. Να δίνεις όσα περιμένεις να λάβεις, ίσως και
λίγα παραπάνω. «Βγάζουμε τα ως προς το ζην,
από αυτά που παίρνουμε, αλλά φτιάχνουμε τη ζωή
μας από αυτά που δίνουμε», Ουίνστον Τσόρτσιλ
«Κανείς δεν είναι άχρηστος στον κόσμο, εάν βοηθάει κάποιον άλλον να βγάλει ένα βάρος από πάνω
του», Τσαρλς Ντίκενς
4. Χρησιμοποιήστε τις δυνάμεις σας και μην
ντρέπεστε για τις αδυναμίες σας. «Όλοι είναι έξυπνοι, αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από τη δυνατότητα
του να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο, θα περάσει όλη
του τη ζωή θεωρώντας ότι είναι χαζό», Άλμπερτ
Αινστάιν
5. Η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική. «Να είστε
ευγνώμονες για όσα έχετε και θα καταλήξετε να
έχετε ακόμα περισσότερα. Εάν επικεντρώνεστε σε
αυτά που δεν έχετε, δεν θα έχετε ποτέ αρκετά»,
Όπρα Γουίνφρι
6. Να θυμάστε ότι το ένστικτο δεν είναι το ίδιο με
τον αυθορμητισμό. «Στη ζωή πρέπει να περιμένεις
τη σωστή στιγμή για να κάνεις κάτι», Πάολο Κοέλιο
7. Η ευτυχία θέλει δουλειά. «Η ευτυχία δεν είναι ο
στόχος, είναι το προϊόν», Έλινορ Ρούσβελτ
«Η ευτυχία δεν είναι κάτι που υπάρχει έτοιμο. Προέρχεται από τις πράξεις του καθένα», Δαλάι Λάμα
8. Το κλειδί είναι η απλότητα. «Ένα τραπέζι, μία
καρέκλα, ένα μπολ με φρούτα και ένα βιολί. Τι
παραπάνω θέλει κάποιος για να είναι ευτυχισμένος;», Άλμπερτ Αϊνστάιν
9. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να τους ικανοποιείτε όλους. «Να έχετε πάντα κατά νου ότι η δική
σας επιτυχία είναι πιο σημαντική από την επιτυχία
οποιουδήποτε άλλου», Αβραάμ Λίνκολν.

Σοβαρά … αστειάκια
Η ΠΟΡΕΙΑ
Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει
ένα πλήθος ανθρώπων να περπατάει. Κοιτάζοντας στην "κεφαλή" της πορείας, βλέπει ένα
φέρετρο, από πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι
και ακολουθεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο
και τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις για
απόψε;
- Μπες στην ουρά!
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Πέντε ΑΝΩΔΥΝΕΣ αλλαγές για να χάσετε εύκολα βάρος

Π

ολλοί άνθρωποι θέλουν να
βελτιώσουν τη διατροφή τους
και να χάσουν βάρος, αλλά δεν
αντέχουν τις στερήσεις και τη δίαιτα. Η αλήθεια είναι πως τα αυστηρά και περιοριστικά προγράμματα
διατροφής συχνά μοιάζουν με
καταναγκαστικά έργα.
Αν, λοιπόν, έχετε τη διάθεση να
πραγματοποιήσετε μερικές μικρές
αλλαγές στην καθημερινότητά σας,
προκειμένου να χάσετε βάρος και
να αισθανθείτε ομορφότερα, ακολουθήστε τους πέντε παρακάτω
κανόνες.

είναι ο περιορισμός των γλυκών.
Επειδή σίγουρα κάποια στιγμή θα
θελήσετε να γευτείτε κάτι γλυκό,
αυτό που μπορείτε να κάνετε, ώστε
να μη μετανιώνετε μετά, είναι να
επιλέξετε έξυπνα. Προτιμήστε ένα
ζελέ φρούτων, το οποίο έχει ελάχιστες θερμίδες, ή γιαούρτι με μέλι
και ξηρούς καρπούς.
4. Ενυδατωθείτε

• Δε χρειάζεστε πάντα ένα
αυστηρό διατροφικό πρόγραμμα για να αδυνατίσετε
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να εντάξετε στην καθημερινότητά
σας το πράσινο τσάι. Με αυτόν τον
τρόπο θα αποτοξινωθεί ο οργανισμός σας, θα ενεργοποιηθεί ο
μεταβολισμός σας και θα μειωθεί η
όρεξή σας για φαγητό.
5. Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα
Δεν εννοούμε απαραίτητα να
εγγραφείτε στο γυμναστήριο ή να
«λιώνετε» με τις ώρες στον διάδρομο. Αν πάλι νιώθετε τη διάθεση να
γυμναστείτε τόσο, ακόμα καλύτερα! Για όσες δεν αγαπούν ιδιαίτερα
τη γυμναστική, υπάρχουν και πιο

1. Μειώστε τη ζάχαρη στον καφέ
σας
Αν πίνετε τον καφέ σας γλυκό, από
σήμερα κιόλας προτιμήστε τον
μέτριο, ενώ αν πίνετε τον καφέ σας
μέτριο, τότε… επιλέξτε τον σκέτο.
Ειδικά αν καταναλώνετε πολλούς
καφέδες, αυτός είναι ένας πολύ
απλός και πρακτικός τρόπος να
μειώσετε τη ζάχαρη που προσλαμβάνετε καθημερινά.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

2. Μειώστε τους απλούς υδατάνθρακες
Ένα από τα πρώτα πράγματα που
μειώνει κανείς όταν θέλει να χάσει
βάρος, είναι οι απλοί υδατάνθρακες. Ξεχάστε το λευκό ψωμί και τα
λευκά ζυμαρικά, τα οποία μπορείτε να αντικαταστήσετε με αντίστοιχα ολικής άλεσης. Έτσι, θα
μείνετε χορτάτη για περισσότερη
ώρα!
3. Επιλέξτε το γλυκό σας έξυπνα
Για τις περισσότερες γυναίκες το
πιο δύσκολο βήμα σε μια δίαιτα

Αποτελεί την πιο κλασική συμβουλή είτε θέλετε να χάσετε βάρος είτε
όχι, καθώς ο οργανισμός σας πρέπει να είναι συνεχώς ενυδατωμένος για να λειτουργεί σωστά. Προσπαθήστε να πίνετε περισσότερο
νερό από ό,τι πίνατε συνήθως και

απλές λύσεις, όπως να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες αντί τον ανελκυστήρα, να περπατήσετε μέχρι
μια σχετικά κοντινή απόσταση
αντί να οδηγήσετε ή να εντάξετε το
ποδήλατο στις καθημερινές σας
μετακινήσεις.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι μία από τις μέρες που θα έχεις
μια απίστευτη αίσθηση σιγουριάς και
ταυτόχρονα θα είσαι σε πολύ καλή φυσική
κατάσταση. Οι επιδόσεις σου θα είναι
τόσο καλές, που δε θα πιστεύεις στα μάτια
σου με το πόση ενεργητικότητα θα έχεις.
Θα έχεις τη δυνατότητα να επιβεβαιώσεις
στους άλλους, ότι μπορείς να κάνεις
πολλά πράγματα αλλά και να τονώσεις
την πεσμένη σου αυτοπεποίθηση.
Ταύρος: Η κοινωνικότητά σου θα είναι
πολύ ανεβασμένη και θα μπορέσεις να
μιλήσεις με ενδιαφέροντα άτομα. Άκουσε
τη γνώμη τους και προσπάθησε να υιοθετήσεις τη δική τους αισιόδοξη στάση,
γιατί θα σε κάνει να δεις τα πράγματα
αλλιώς και να κάνεις τις απαραίτητες
κινήσεις για να βελτιώσεις τη ζωή σου.
Δίδυμοι: Να ξέρεις ότι μπορείς να τα
καταφέρεις μια χαρά, αρκεί κάποιες στιγμές να μην απαισιοδοξείς, γιατί τότε βλέπεις άδικα μερικές καταστάσεις από την
αρνητική πλευρά τους. Η επικοινωνία σου
θα είναι στο μέγιστο σημείο της. Ωστόσο η
διάθεσή σου θα είναι παράξενη, γιατί δεν
έχεις ωριμάσει ακόμη για τις ριζικές
αλλαγές που έρχονται. Χρειάζεται λίγη
ενέργεια παραπάνω και θα πετύχεις όλα
αυτά που θέλεις.
Καρκίνος: Έχε υπομονή με τους συνανθρώπους σου γιατί θα δημιουργούνται
παρανοήσεις με το παραμικρό. Αποδέξου
τις ιδιοτροπίες αλλά και τις συνήθειες των
γύρω σου και προσπάθησε να συμβιβαστείς και εσύ με την σειρά σου στην τωρινή κατάσταση της ζωής σου.
Λέων: Μια ημέρα γεμάτη πάρα πολλές
υποχρεώσεις για θέματα που θέλεις να
τελειώνεις θα είναι αυτή η Πέμπτη για
εσένα. Μπορείς να λύσεις πάρα πολλά

θέματα, αν διαθέτεις την κατάλληλη υπομονή για να τα βάλεις σε τάξη. Απόφυγε να
κάνεις πάρα πολλά πράγματα μαζί και
φρόντισε να προγραμματιστείς κατάλληλα. Απόφυγε επίσης τις συναισθηματικές
υποχωρήσεις γιατί θα κουραστείς ψυχικά.
Παρθένος: Ό,τι δεν πηγαίνει καλά στη
ζωή σου μπορεί να διορθωθεί, αν κάνεις
τις κατάλληλες κινήσεις. Ειδικά σήμερα
πρέπει να είσαι αποφασισμένος να δώσεις
ένα οριστικό τέλος στις καταστάσεις που
σε κάνουν να χάνεις το χαμόγελό σου.
Προσοχή σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθείς για συμβουλές. Προτίμησε τα δικά
σου άτομα, που εμπιστεύεσαι περισσότερο.
Ζυγός: Θα σε απασχολήσουν κάποιες
συνεργασίες του παρελθόντος, ενώ θα
έχεις και κάποια απρόσμενα έξοδα.
Κάποια θέματα θα μπουν σε προγραμματισμό με την υποστήριξη και την συμπαράσταση που θα έχεις από τα οικογενειακά σου πρόσωπα. Θα σου παρουσιαστούν
ευνοϊκές συνθήκες για φλερτ, που θα
τονώσουν την σκληρή καθημερινότητα
σου. Μη δίνεις σημασία σε πράγματα που
ανήκουν στο παρελθόν και μην προβληματίζεσαι για το μέλλον.
Σκορπιός: Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας προσπαθεί να σε αφυπνίσει από μερικούς παραλογισμούς, για να μην οδηγηθείς σε λανθασμένες εκτιμήσεις για άτομα
και καταστάσεις. Η αστάθεια που θα επικρατήσει, σε εκνευρίζει και σε ωθεί να
κάνεις κινήσεις, που μπορεί να φέρουν το
αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που
θέλεις. Κινήσου με πολύ προγραμματισμό
και σκέψη για να μην πέσεις πάνω σε
κακοτοπιές.
Τοξότης: Θέλεις να βάλεις σε σειρά διάφο-

ρα θέματα που σε απασχολούν και σε τραβούν πίσω. Ο εκνευρισμός και η ένταση
όμως θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής
της ημέρας. Αντ’ αυτού προτίμησε να
εργαστείς μόνος σου και να ξεμπερδεύεις
με υποθέσεις που εξαρτώνται μόνο από
εσένα και άσε τα άλλα για αύριο που το
πλανητικό σκηνικό θα είναι ευνοϊκότερο
για το ζώδιο σου.
Αιγόκερως: Ασχολήσου με πράγματα που
σε ενδιαφέρουν και σε κάνουν να νιώθεις
άνετα. Θα έχεις την εύνοια της σημερινής
θετικής όψης για να πραγματοποιήσεις
τους στόχους σου και να κάνεις ξεκινήματα, υπογράφοντας συμφέρουσες οικονομικές συμφωνίες. Κάνε θετικές σκέψεις για
το μέλλον και το σύμπαν θα ανοίξει το
δρόμο για να υλοποιήσει ευκολότερα τα
σχέδια σου.
Υδροχόος: Έχεις αρκετές εκκρεμότητες από
το παρελθόν, που περιμένουν να τακτοποιηθούν. Κάποια δικά σου άτομα μπορούν και θέλουν να σε βοηθήσουν να βγεις
από το αδιέξοδο. Άρχισε σιγά-σιγά να
υλοποιείς σχέδια που έχεις βάλει στο
μυαλό σου και μην καθυστερείς άλλο. Φρόντισε να βρεις ευχάριστους τρόπους, για
να αποφορτιστείς από το άγχος που σε
πιέζει και να ξεκουραστείς.
Ιχθείς: Πρέπει να δεις πολλές καταστάσεις
με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να λύσεις
όσα προβλήματα σε αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις πολλά θέματα με διαφορετικό μάτι. Αυτή την περίοδο σκέφτεσαι
με περισσότερη σοφία. Θα ανταμειφθείς
για αυτό, αφού καταστάσεις που σε κούραζαν και σε καταπίεζαν, τώρα θα
πάρουν τέλος.
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ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σαλάτα με κους κους
Υλικά:
1 ½ φλ. κους κους (αυθεντικό όχι ζυμαρικό)
2 ντομάτες κομμένες σε μικρά καρέ
1 αγγούρι κομμένο σε μικρά καρέ
1 πιπεριά κόκκινη κομμένη σε μικρά καρέ
2 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα (με τα φύλλα τους)
2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
2 κ.σ. κολίανδρο
2 κ.σ. ξύδι από κρασί
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
6 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι,
φρεσκοτριμμένο
πιπέρι

Εκτέλεση: Για τη σαλάτα
κους κους, βάζουμε όλα
τα υλικά σε ένα μπολ και
τα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το κους κους (χωρίς να το
μουλιάσουμε). Ανακατεύουμε πολύ καλά. Δοκιμάζουμε και
αλατοπιπερώνουμε αν χρειάζεται. Σκεπάζουμε καλά το
μπολ με το κους κους. Το αφήνουμε για τουλάχιστον 30
λεπτά να ρουφήξει τα υγρά των λαχανικών. Το σερβίρουμε
δροσερό σαν σαλάτα.
Συνοδεύει τέλεια, κρέας πουλερικά και ψάρι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 422 - 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ1957

Η πόλη (το κράτος)
είναι η ένωση των
πολιτών με βάση το
πολίτευμα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ 7.30 Μ.Μ
ΘΕΜΑ: BITAMINH D:
ΑΝΑΓΚΗ ή ΜΟΔΑ;
TEΠAK: Αίθουσα Β
«Τ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Δρ. ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΗΛΙΔΟΥ ρευματολόγος του Γ.Ν.Λεμεσού
και ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΙΕΡΙΔΟΥ,
κλινική διαιτολόγος
Είσοδος ελεύθερη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΩΡΑ
ΚΑΤΩΔΡΥΤΟΥ ΧΩΡΑΪΤΟΥ τηλ. 99533535

Α

Αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας
για τα δελτία ταυτότητας στην ΕΕ

υστηρότερα πρότυπα ασφαλείας
για τα δελτία ταυτότητας στην
Ευρωπαική Ένωση, συμφώνησε την
περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο των
Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών
Μελών της ΕΕ (Coreper) με στόχο να μειωθεί η απάτη και η πλαστογραφία. Η
απόφαση αφορά και τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες
της ΕΕ που εγκαθίστανται σε άλλο κράτος - μέλος και στα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι μέλη της ΕΕ.
Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ασφάλεια αυτών των
εγγράφων, εισάγοντας ελάχιστα πρότυπα τόσο για τις πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτά όσο και για χαρακτηριστικά ασφαλείας κοινά σε όλα τα
κράτη μέλη που τα εκδίδουν.
"Η διασφάλιση της ασφάλειας των

Τ

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Τμήμα Δασών: Που μπορείτε να βρείτε
αληθινό δέντρο για να στολίσετε

εγγράφων ταυτότητας αποτελεί ζωτικό
εργαλείο για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος. Τα ασφαλέστερα έγγραφα
καθιστούν πιο δύσκολη τη διάπραξη
απάτης εγγράφων και κλοπής ταυτότητας", δήλωσε η Herbert Kickl, Υπουργός
Εσωτερικών της Αυστρίας.

ο Τμήμα Δασών του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό
ότι από την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου
μέχρι και την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου, 2018 θα πωλούνται στο
κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα στα
ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους
κανόνες, τα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να παράγονται με ενιαία μορφή
πιστωτικής κάρτας (ID-1), να περιλαμβάνουν μια αναγνώσιμη από μηχάνημα
και να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα
ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής
Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAO). Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν μια φωτογραφία και δύο
δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου
της κάρτας, αποθηκευμένα σε ψηφιακή
μορφή, σε ένα τσιπ χωρίς επαφή.

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων
δέντρων από τα κέντρα πώλησης θα

Οι ταυτότητες θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος 10 ετών. Τα κράτη μέλη
μπορούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος για
άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Εάν
εκδοθούν, τα δελτία ταυτότητας για
παιδιά κάτω των 12 ετών θα έχουν
μέγιστη διάρκεια ισχύος 5 ετών.

γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από
τις 8:00 μέχρι τις 15:00.
Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που
θα διατεθούν προέρχονται από
αραιώσεις δασικών φυτειών στα
πλαίσια δασοκομικών χειρισμών,
που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και
μείωσης του ανταγωνισμού στις
δασικές φυτείες.
Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η
κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη
σχετική άδεια του Τμήματος
Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον
«Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο
μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλάκιση
μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.
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Κάρτα Φιλάθλου: Παυσίπονο για θεραπεία καρκίνου

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
ολύς ντόρος γίνεται τελευταίως για
τον ρόλο και τη σημασία της
Κάρτας Φιλάθλου σε σχέση με την φθίνουσα πορεία της διάθεσης εισιτηρίων
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Α’
Κατηγορίας. Κάποιοι εκ προθέσεως ή
όχι, επιχειρούν να μας πείσουν ότι τα
άδεια γήπεδα οφείλονται εν πολλοίς
στην υιοθέτηση της Κάρτας Φιλάθλου.
Ουδέν αναληθέστερον. Ξεχνούν φαίνεται ότι σκοπός της Κάρτα Φιλάθλου,
βάσει της σχετικής νομοθεσίας, είναι η
καταστολή της βίας στα γήπεδα και
γενικότερα στους αθλητικούς χώρους.

Π

Ν

έα νίκη για τον ΔΙΓΕΝΗ Μόρφου
που παραμένει μόνος ένοικος
στο ρετιρέ. Τον ακολουθεί από απόσταση βολής η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά η
οποία κρατεί με νύχια και με δόντιια
τη 2η θέση, νοιώθοντας ωστόσο την
ανάσα της ΕΝΑΔ. Νίκη βάλσαμο πήρε
ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αλήθεια γιατί έθαψαν τον νόμο για τα στημένα παιχνίδια;

Κάποιοι για να αποποιηθούν των τεράστιων ευθυνών τους για την ανυποληψία στην οποία υπέπεσε το Κυπριακό
Ποδόσφαιρο επιχειρούν να ενοχοποιήσουν την Κάρτα Φιλάθλου ότι δήθεν
ευθύνεται για το φαινόμενο των άδειων
γηπέδων το οποίο μέρα με τη μέρα
καθίσταται εντονότερο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αυτοί που χύνουν σήμερα κροκοδείλια
δάκρυα για την έξαρση του φαινομένου,
ας διερωτηθούν: Γιατί σύρθηκε το
Κυπριακό ποδόσφαιρο στην απαξίωση;
Είναι βέβαιον, ότι οι φίλαθλοι γύρισαν
επιδεικτικά την πλάτη στο ποδόσφαιρο
γιατί έχουν πεισθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το δημοφιλέστερο άθλημα
παραδόθηκε αμαχητί στους επιτήδειους
παράγοντες οι οποίοι λυμαίνονται τον
χώρο για δικό τους πλουτισμό, μάλιστα
με τις πλάτες της Πολιτείας.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για όσους επιχειρούν τελευταίως να
μείωσουν για δικούς τους ιδιοτελείς
σκοπούς τη σημασία της Κάρτας
Φιλάθλου, απαντά η θαρραλέα τοποθέτηση του προέδρου της ΑΕΚ Λάρνακας
Άντρου Καραπατάκη (φωτό): «Το
μέτρο υιοθετεήθηκε ως το αντίδοτο στη
βία στα γήπεδα και στον χουλιγκανισμό.» Μπράβο στον πρόεδρο της ΑΕΚ
που δεν μασά τα λόγια του τονίζοντας
τη μεγάλη σημασία εφαρμογής του
μέτρου, καλώντας ταυτόχρονα όλους
τους φιλάθλους να εκδώσουν την Κάρτα
Φιλάθλου για να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα αθλήματα με ασφάλεια
στα γήπεδα. Όσοι έχουν την εντύπωση
ότι η κατάργηση της Κάρτας Φιλάθλου
θα ξεχειλίσει τις κερκίδες, πλανώνται
πλάνην οικτράν.

ΗΡΑΚΛΗΣ: ΔΑΜΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΥΙΑ

Σ

το ντέρμπυ των πρωτοπόρων ο
ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου άλωσε το
γήπεδο της Ανάγυιας κι εδραιώθηκε
στην κορυφή, εκτοπίζοντας τον
ΑΠΟΝΑ στην 3η θέση. Στη 2η θέση
σκαρφάλωσε η ΕΛΗΑ Λυθροδόντα μετά
το διπλό που πέτυχε στο Μάμμαρι.
Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο της
ΔΟΞΑΣ Παλιομετόχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τα γήπεδα θα είναι άδεια ενόσω

το

βίας και γενικότερα της ανυποληψίας.
Ως κερασάκι της τούρτας του σημερινού
μας άρθρου, υποβάλλουμε προς όλους
και δη προς την Πολιτεία το καίριο
ερώτημα: Αλήθεια γιατί έθαψαν τον
νόμο για τα στημένα παιχνίδια; Ποιός
αρμόδιος έχει τα κότσια να ενημερώση τους αγνούς φιλάθλους που βλέπουν το δημοφιλέστερο άθλημα να
σφαγιάζεται;

Κυπριακό ποδόσφαιρο θα παραμένει
βουτηγμένο στο βούρκο της διαπλοκής,
της διαφοράς, των υπόγειων διαδρομών του ποδοσφαιρικού χρήματος, της
στημένης διατησίας, του στοιχηματικού
οίστρου, των κόκκινων φακέλλων της

Υπενθυμίζουμε ότι ο «περί της
Καταπολέμησης της Χειραγώγησης
Αθλητικών Γεγονότων Νόμος» ψηφίσθηκε από τη Βουλή πριν από ένα
χρόνο, περίπου, με σκοπό την πάταξη
του φαινομένου των στημένων αγώνων
στην Κύπρο ο οποίος ουδέποτε εφαρμόσθηκε. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις
εν αμαρτίαις !

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των Πρωταθλημάτων Επίλεκτης
και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 18
Νοεμβρίου 2018, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Την εβδομάδα 23– 26/11/18 θα διεξαχθούν οι πιο

ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΠΑΟ Κάτω Μονής3 - 0

κάτω αγώνες (6η αγωνιστική):

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

1-0

ΘΟΙ Καπέδων – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

7-0

ΑΙΑΝΤΑΣ

ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

–

ΑΕΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ,

Παρασκευή, ώρα 7.30΄ μ.μ.
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Σάββατο, ώρα

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.) Χάρτζιας – ΚΕΔΡΟΣ

2.30΄ μ.μ.

Αγ.Μαρ. Σκυλλούρας Δεν διεξήχθη λόγω γηπέδου

ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Δευτέρα, ώρα 7.30΄

Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

μ.μ.

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Αποτελέσματα περασμένης αγωνιστικής:
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

2-4

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ

4-4

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

2-0

3-3

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

1-4

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – Α.Ε.Βυζακιάς

1-0

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 2 - 4

Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Επίλεκτη Κατηγορία.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 0-6
Α.Ε. Τραχωνίου - F C INERNATIONAL
0-2
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Σ & Π Ζακακίου
0-0
Α. Κατηγορία
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
2-1
Α Ε Κ Καθολικής - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
3-1
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
2-1
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου
0-4
Επόμενη αγωνιστική
Επίλεκτη Κατηγορία
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Α.Ε. Τραχωνίου 23.11.2018 7.45 μ,μ
Π & Σ Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών 24.11.18 2.30 μ.μ
F.C. INTERNATIONAL - ΛΕΝΑΣ Λεμεσού 24.11.18 2.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Θ.Ο.Ι Πύργου 24.11.18 2.30 μ.μ.
Α’ Κατηγορία
ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής 24.11.18 2.30 μ.μ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ 24.11.18 2.30 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκουτσας 25.11.18 11.00 π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ Καθολικης 25.11.18 2.30 μ.μ.
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απεριόριστος ο σεβασμός προς
τους γηραιότερους συμπολίτες μας

Μεγάλη τιμή να μιλώ για έναν μεγάλο ήρωα
του βεληνεκούς του Κυριάκου Μάτση

με την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

Η

Τρίτη Ηλικία είναι μια περίοδος κατά την οποία
αξίζει στον καθένα να ζει με αξιοπρέπεια σε
κατάλληλες συνθήκες μέσα από τις οποίες να δίνεται
η ευκαιρία να εκφράσει τη μοναδικότητα του, να
απασχοληθεί δημιουργικά και να απολαύσει μια
ποιοτική ζωή.

Προσδόκιμο και ενεργοί πολίτες
Η συνεχόμενη αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η
διαρκής πρόοδος της επιστήμης, επιτρέπει σε ολοένα περισσότερους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας να
είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν στα κοινά και
να μπορούν να συνεχίζουν την ζωή τους με αξιοπρέπεια. Έχουμε καθήκον όλοι να στηρίξουμε ενέργειες
και δράσεις που θα έχουν ως κύριο σκοπό και στόχο
την άμβλυνση των προβλημάτων και την εξάλειψη
συμπεριφορών που οδηγούν τους συνανθρώπους
μας στα όρια της σωματικής, πνευματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης.

Κυβερνητική πολιτική
Η πολιτική της Κυβέρνησης για την Τρίτη Ηλικία
βασίζεται στους πιο κάτω άξονες:
- την ενθάρρυνση για παράταση του εργασιακού
βίου και διατήρηση της ικανότητας για εργασία,
- την προώθηση και διασφάλιση των δυνατοτήτων
συμμετοχής,
- τη μη διάκριση και κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων,
- την προώθηση και διαφύλαξη της αξιοπρέπειας,
της υγείας και της ανεξαρτησίας στην Τρίτη Ηλικία
και
- την διατήρηση και ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Το ΕΕΕ
Η θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(ΕΕΕ) στοχεύει μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της
ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων ώστε κανένας
συμπολίτης μας να μην ζει με εισοδήματα κάτω από
το όριο της φτώχειας. Στόχος η ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων μας. Ταυτόχρονα
στηρίζουμε, σε συνεργασία και με την Κοινωνία των
Πολιτών, τη δημιουργία δομών και δράσεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων, καθώς επίσης και στηρίζουμε προγράμματα μέσα από τα οποία οι ηλικιωμένοι μας έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το
αίσθημα της ανεξαρτησίας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Φορέας Τρίτης Ηλικίας
Το Υπουργικό Συμβούλιο έγκρινε σύσταση Φορέα Τρίτης Ηλικίας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων που απασχολούνται με θέματα τρίτης ηλικίας όπου σύντομα θα συμμετέχει και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Πρωταρχικός στόχος του
Φορέα Τρίτης Ηλικίας είναι η ανάπτυξη νέας στρατηγικής για την τρίτη ηλικία που θα αφορά, μεταξύ
άλλων, στην ενεργό και υγιή γήρανση, την προώθηση των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των προσώπων τρίτης ηλικίας, την αναδιοχέτευση της πολύτιμης
συμβολής που μπορούν να έχουν οι ηλικιωμένοι στην ευρύτερη κοινωνία, την
καταπολέμηση των
κοινωνικών στερεοτύπων και διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

«Μ

ε διακατέχει δέος και μεγάλη τιμή να μιλώ για έναν
μεγάλο ήρωα». Μέσα σε μερικές
λέξεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αποτίμησε το μέγεθος της
λεβεντιάς του σταυραετού του
Πενταδακτύλου Κυριάκου Μάτση.
Μιλώντας την Κυριακή στην τελετή
αποκαλυπτηρίων της προτομής
του ήρωα ο κ. Παυλόπουλος διαμήνυσε ότι για να δικαιωθεί ο
αγώνας του Κυριάκου Μάτση και
όλων των συναγωνιστών του
«πρέπει η Κύπρος πάλι να ζήσει
ως κυρίαρχο και ελεύθερο κράτος.
Απέναντι σε μια απαθή διεθνή κοινότητα αγωνιζόμαστε να αποκαταστήσουμε την ενότητα και την
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενοι όχι
μόνο την Ιστορία μας, αλλά και τη
διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα». Επεσήμανε ακόμα ότι «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αναλάβει
το κύριο βάρος αυτού του αγώνα
και του συμπαραστεκόμαστε όλοι
μας. Είμαστε έτοιμοι να επιδιώξουμε τη δίκαιη και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο».
Στη συνέχεια, μιλώντας στο 60ο
ετήσιο μνημόσυνο του Κ. Μάτση, ο
Πρόεδρος Παυλόπουλος τόνισε
πως «έχουμε πλήρη εθνική επίγνωση ότι η Ελευθερία συνιστά για
εμάς, τους Έλληνες, υπαρξιακή
αρχή», προσθέτοντας ότι «με δια-

• Ο πρόεδρος της Ελλάδας στα μονοπάτια της Λευτεριάς
στο Παλαιχώρι της ηρωοτόκου Πιτσιλιάς

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τελούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Κυριάκου Μάτση στο Παλαιχώρι. Σε
πρώτο πλάνο ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο αδελφός του ήρωα, αγωνιστής και πρώην βουλευτής Γιαννάκης Μάτσης
κατέχει δέος και μεγάλη τιμή να
μιλώ για έναν μεγάλο ήρωα».
Ο Πρόεδρος Παυλόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και στη
θυσία του Κυριάκου Μάτση, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα
πατριωτισμού και ανιδιοτέλειας.
Στην χωρίς χειρόγραφα ομιλία
του, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος
εκθείασε τη συμβολή του τιμώμενου ήρωα στην αγροτιά και την
εργατιά ως μέλος της ΣΕΚ. Ακολούθως, οι δύο Πρόεδροι ξεναγήθηκαν
στην οικία Μάτση από τον αδελφό

του ήρωα, Γιαννάκη Μάτση. Συνομιλώντας με τους παρευρισκόμενους τους διαβεβαίωσε για τους
άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στην
Κυπριακή και την Ελληνική Δημοκρατία. Η επίσκεψη τους ολοκληρώθηκε στο οίκημα του ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου, όπου τους επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν στις εκδηλώσεις για τα 60χρονα της θυσίας
του ήρωα, ο γ.γ. Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο γ.γ. της ΟΗΟ -ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία.

Διαβεβαίωση υπουργού Υγείας προς την Κοινωνική Συμμαχία

Το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί όπως ψηφίστηκε
ΟΜΟΦΩΝΑ σε νομοθεσία

Η

Κοινωνική Συμμαχία για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ παραμένει
«σταθερός σύμμαχος του Υπουργείου Υγείας, αλλά και ολόκληρης
της κοινωνίας, έτσι ώστε σε έξι
μήνες από σήμερα, όπως έχει σχεδιαστεί, να ξεκινήσει η πρώτη
φάση του ΓεΣΥ για να μπορέσουμε
επιτέλους να δώσουμε στους
συμπολίτες μας ένα αξιοπρεπές
και ποιοτικό σχέδιο υγείας, χωρίς
οποιεσδήποτε διακρίσεις».
Στην πιο πάνω τοποθέτηση προέβη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ,
εκ μέρους της Κοινωνικής Συμμαχίας στο πλαίσιο της συνάντησης
της με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου την περασμένη
Παρασκευή.

παροχείς υγείας, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη μεγάλη
μεταρρύθμιση στην Υγεία χωρίς
οποιοδήποτε πισωγυρίσματα.
Από πλευράς του, ο υπουργός
Υγείας αφού χαρακτήρισε την Κοινωνική Συμμαχία σταθερό σύμμαχο, διαβεβαίωσε ότι «στόχος της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Υγείας είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας όπως έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή, στα πλαίσια
που προβλέπονται από τον νόμο,
δηλαδή, η εφαρμογή την 1η Ιουνίου
2019 της εξωνοσοκομειακής και
την 1η Ιουνίου 2020 της ενδονοσο-

κομειακής».
Στο μεταξύ η Κοινωνική Συμμαχία
επανέλαβε κύκλο συναντήσεων με
τους πολιτικούς αρχηγούς των
κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Κινήματος Οικολόγων και Συμμαχίας
Πολιτών από τους οποίους έλαβε
επίσης τη ρητή διαβεβαίωση ότι ο
στόχος υλοποίησης παραμένει
αμετάθετος και εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων.
Τις επόμενες μέρες η Κοινωνική
Συμμαχία θα προγραμματίσει
συναντήσεις και με άλλα πολιτικά
κόμματα και φορείς.

Ο κ. Μιχαήλ, σε δηλώσεις του μετά
τη συνάντηση απηύθυνε έκκληση
όπως επιδειχθεί η δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα από
όλους που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του ΓεΣΥ κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνικά σύνολα,

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

