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AP. ΦYΛΛOY 3019
TIMH 0.70€

Η ΣΕΚ τίμησε τον τέως Υπουργό Εξωτερικών Γιαννάκη Κασουλίδη

Η

εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ, στην παρουσία του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, τίμησε τον τέως υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη
για την πολυεπίπεδη προσφορά του κατά την πολύχρονη πολιτική του σταδιοδρομία.

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας αναφέρθηκε στην
πολυδιάστατη προσφορά του τιμώμενου και στο
αδιαμφισβήτητο ήθος του ως ανθρώπου και ως πολιτικού που υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα του
στοχεύοντας πάντοτε με ρεαλισμό και αποτελεσματικό-

ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Η ΣΕΚ καλεί τον κάθε βουλευτή χωριστά
και τη Βουλή στο σύνολο της, να ψηφίσουν τάχιστα τους συγκεκριμένους κανονισμούς, γιατί κοινωνική δικαιοσύνη και
κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να υπάρξουν όταν η αγορά εργασίας είναι απορρυθμισμένη.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
στους δρόΑπόμουςτιςγιασκαλωσιές
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Σελ. 3

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Εθνικού Κατώτατου
Εισαγωγή
Μισθού υπό προϋποθέσεις. Τεκμηριωμένη τοποθέτηση ΣΕΚ στη
Βουλή.
Σελ. 3

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Παρέμβαση ΣΕΚ για μείωση των
εργατικών ατυχημάτων με υπόμνημα
θέσεων στην Υπουργό.
Σελ. 8, 9

Ο κ. Κασουλίδης ευχαριστώντας τη ΣΕΚ για την ιδιαίτερη τιμή, αναφέρθηκε στη διαχρονική υπευθυνότητα του
Κινήματος σε σχέση με τη διαχείριση κρίσιμων εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων αλλά και στον σημαίνοντα ρόλο που διαδραμάτισε στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής
ύφεσης. Ανέδειξε επίσης τον σημαντικό ρόλο της ΣΕΚ
στα Ευρωπαϊκά συνδικαλιστικά και κοινωνικά δρώμενα.

• Επείγει η ανάγκη για φορολογική μεταρρύθμιση - Υπόμνημα ΣΕΚ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η

ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για το
γεγονός ότι η Βουλή δεν ψήφισε ακόμη
τους κανονισμούς για τη σύσταση Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών, βασική αποστολή της οποίας είναι η πάταξη της
αδήλωτης εργασίας που σε κάποιους
τομείς της οικονομίας αγγίζει το 25%.

τητα στον εκσυγχρονισμό της.

√ Μείωση φορολογιών
που επιβαρύνουν
την απασχόληση και
το εργατικό κόστος

√

Εισαγωγή φορολογιών που θα αποτρέπουν
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος

Η

Κύπρος χρειάζεται μια γενική
φορολογική μεταρρύθμιση που
θα διορθώνει και θα αποκαθιστά
αδικίες που προκλήθηκαν σε βάρος
των εισοδημάτων των πολιτών
από δυσβάστακτες φορολογίες που
επιβλήθηκαν μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας αναλύει
τη θέση του κινήματος στο καίριο
αυτό θέμα, προτάσσοντας 11 προτάσεις με κορωνίδα την ανάγκη
πάταξης της φοροδιαφυγής και
ουσιαστική βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας του κράτους. Η
φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζεεται, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική και να
συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, λαμβάνοντας
υπόψιν ότι η πορεία της οικονομίας προδιαγράφεται
θετική.
Σελ.5

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, η γενική γραμματεία της ΣΕΚ επισκέφθηκε
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον οποίο επεξήγησε αναλυτικά τις θέσεις
της για τα καίρια ζητήματα, του ΓεΣΥ και της Αδήλωτης Εργασίας

Χρήζει σεβασμού το έργο της Στατιστικής Υπηρεσίας

Τ

ις τελευταίες μέρες εκπρόσωποι του εργοδοτικού
κόσμου επιχείρησαν να δαιμονοποιήσουν την
Έρευνα Εργατικού Κόστους που πραγματοποιήθηκε
από τη Στατιστική Υπηρεσία, με έτος αναφοράς το
2016.
Επειδή ακριβώς τα ευρήματα της έρευνας απορρίπτουν το μύθο των εργοδοτών, σύμφωνα με τον
οποίον για όλα τα κακά της οικονομίας φταίνε οι
μισθοί και τα μεροκάματα, επιχειρήθηκε μια προσβλητική τακτική κατά της έρευνας και κατ’ επέκταση της αξιοπιστίας της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η ΣΕΚ απορρίπτει αυτές τις εργοδοτικές τακτικές που
είναι και επιπόλαιες και πονηρές και δηλώνει ότι,
σέβεται απόλυτα το έργο που επιτελεί η Στατιστική

Υπηρεσία. Το έργο που παράγεται είναι και χρήσιμο
και ωφέλιμο. Διαχρονικά αποδείχθηκε πως μέσα
από τις σωστές στατιστικές λαμβάνονται και οι
σωστές αποφάσεις.

• Επιπόλαιη και πονηρή η συμπεριφορά
των εργοδοτών κατά της Έρευνας
Εργατικού Κόστους
Ως προς την ουσία της συγκεκριμένης έρευνας, αυτή
γίνεται με την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη του
Στατιστικού Συμβουλίου, (στο οποίο μετέχουν και
εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ) και με τη συμμετοχή των εργοδοτών του κάθε κλάδου, οι οποίοι

συμπληρώνουν σχετικά ερωτηματολόγια της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, η πρώτη ύλη των
ερευνών προέρχεται από τους ίδιους τους εργοδότες.
Πληρώνουν λίγα, δηλώνουν λίγα, και όταν αυτά τα
λίγα τα δημοσιοποιεί η Στατιστική Υπηρεσία, αντί να
σιωπήσουν, διαμαρτύρονται και απορρίπτουν τις
έρευνες.
Τέλος, όλες οι έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας
πριν πραγματοποιηθούν, έχουν την έγκριση και
φέρουν τη σφραγίδα του υπουργικού συμβουλίου και
αυτή τη σφραγίδα οφείλουν να τη σέβονται όλοι, ιδιαίτερα εκείνοι οι εργοδότες που συχνά – πυκνά προσφεύγουν στο υπουργικό και διεκδικούν φοροελαφρύνσεις και άλλου είδους διευκολύνσεις.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 11/27/18 11:25 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

Έ

ντείνεται ο αγώνας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ενάντια στην ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ των εργασιακών σχέσεων
Κυβέρνηση – Βουλή να αναλάβουν τις ευθύνες τους
προτού εκδηλωθεί εργασιακή έκρηξη

*

Ρ

ιζική αναθεώρηση χρειάζεται η δράση των Κοινωνικών Εταίρων ενάντια στα ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Η ΣΕΚ υπέβαλε τις προτάσεις της με την προσδοκία
να ληφθούν σοβαρά υπόψιν στο ετοιμαζόμενο Σχέδιο Δράσης

*

Γ

εΣΥ: Θα εφαρμοστεί όπως ψηφίσθηκε ομόφωνα σε
νομοθεσία
Τελεία και παύλα στην αβεβαιότητα με ΒΟΥΛΑ του
προέδρου της Δημοκρατίας

*

Α

πίστευτα χαμηλό το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Ώρα να αυξηθούν σημαντικά οι μισθοί των εργαζομένων στον μεγαλύτερο τομέα της Κυπριακής οικονομίας

Η ΑΤΗΚ να ενισχυθεί και να παραμείνει εύρωστος
κοινωνικός οργανισμός δημοσίου δικαίου

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης παρουσιάζοντας το όραμά του για το νέο
μοντέλο οικονομίας σε χαιρετισμό
του στην 91η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε σε 14
σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέσω
των οποίων η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της
χώρας στα επόμενα χρόνια.
Η ΣΕΚ συμφωνεί, ως προς τη φιλοσοφία, με τις πλείστες μεταρρυθμιστικές εξαγγελίες του προέδρου

*

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

ο Έθνος υποκλίθηκε στο μεγαλείο της θυσίας του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
Σημαδιακή η παρουσία του προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας στα 60χρονα του Σταυραετού του
Πενταδακτύλου

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Ι

σχυρό όχι πρόταξαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στο νομοσχέδιο για ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ στα ξενοδοχεία
Ο αγώνας θα ενταθεί, ας το λάβουν σοβαρά υπόψιν
Πολιτεία - ξενοδόχοι

*

Κ
*

άρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ: Με παυσίπονα δεν θεραπεύεται ο
καρκίνος
Απάντηση σε όσους χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για
τις άδειες κερκίδες

Η

ΕΣΤΙΑ, που θα ανακουφίσει τους ευάλωτους δανειολήπτες πρέπει να τύχει ενδελεχούς μελέτης για να
ανταποκριθεί στην αποστολή της
Διαφορετικά, θα φέρει πόνο και σωρείαν προβλημάτων στα νοικοκυριά

*

Φ
*

ΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, μήτηρ πολλών δεινών, ιδιαίτερα στην
Κύπρο που το φαινόμενο οργιάζει
Ώρα να καταπολεμηθεί, πολιτική βούληση χρειάζεται

Ώ

ρα να τεθεί τέρμα στην οικονομική κακοδαιμονία
των ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΩΝ
Η σύμβαση με το κράτος είναι διάτρητη και πρέπει
να τεθεί πάνω σε νέα σοβαρή κι αποτελεσματική
βάση

*

Ν
*

αι, δίδονταν ΔΑΝΕΙΑ σε ανύπαρκτα πρόσωπα στη
ΣΚΤ
Η κατάρρευση του Συνεργατισμού δεν προέκυψε
τυχαία

Η

αποκάλυψη του ΕΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΡΟΛΟΓΙΑΣ για ύπαρξη
μεγάλου διχτύου φοροδιαφυγής ΦΠΑ είναι εντόνως
ανησυχητική
Δεν πάει άλλο, ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες
της η Πολιτεία για ένα θέμα καίριας σημασίας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

xenis.xenofontos@sek.org.cy

με αιχμή το ΓεΣΥ και τον συγχαίρει
για την αταλάντευτη στάση του
για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας όπως ομόφωνα έχει συμφωνηθεί μεταξύ Κυβέρνησης – Κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ωστόσο,
η ΣΕΚ έχει έντονες ενστάσεις όσον
αφορά την πρόθεση του προέδρου
για αποκρατικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ΑΤΗΚ
[CYTA] με την προσέλκυση στρατηγικού-συνεργάτη επενδυτή.
Θεωρούμεν ότι η αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ, είναι λανθασμένη
ενέργεια η οποία αντιβαίνει των
συμφερόντων της Κυπριακής
Δημοκρατίας και των πολιτών της.
Είναι ακλόνητη η πεποίθηση μας
ότι η ΑΤΗΚ θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια του κράτους και να
εκσυγχρονισθεί προκειμένου να
αντιμετωπίσει τον οξύ ανταγωνισμό και τις προκλήσεις της νέας
εποχής, εξυπηρετώντας με τον
καλύτερο τρόπο τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα. Η σύναψη
στρατηγικών συνεργασιών με επικοινωνιακούς κολοσσούς είναι
εφικτές και δεν προϋποθέτουν διαφοροποίηση του νομικού καθεστώτος της ΑΤΗΚ. Οι υπέρμαχοι
της ιδιωτικοποίησης προβάλλουν
το επιχείρημα ότι δεν είναι δουλειά

του κράτους να κάνει τον επιχειρηματία, ισχυριζόμενοι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτών
οδηγεί σε υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές προς όφελος των καταναλωτών. Ουδέν αναληθέστερον.
Eίναι ηλίου φαεινότερο ότι κύριο
μέλημα τους είναι το εύκολο κέρδος, αγνοώντας το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Αυτό το θλιβερό
σκηνικό το ζήσαμε τραυματικά με
την ασυδοσία των τραπεζιτών
που για χάριν των κερδοσκοπικών
τους επιδιώξεων συνέβαλαν καταλυτικά χωρίς ίχνος αιδούς στην
καταστροφή της οικονομίας, εξαθλιώνοντας χιλιάδες νοικοκυριά.
Το βιώσαμε πρόσφατα μετά το
αιφνίδιο κλείσιμο της αερoπορικής
εταιρείας COBALT με αρνητικότατες επιπτώσεις για την κοινωνία.
Αισθανόμαστε καθημερινά τον
εφιάλτη της ακρίβειας και της
αισχροκέρδειας εκεί που επικρατούν ιδιωτικά μονοπώλια ή ολιγοπώλια.
Τούτη την ώρα, που η οικονομία
ύστερα από επτά πέτρινα χρόνια,
ξεφεύγει από την πορεία της
ανάκαμψης και εισέρχεται στη
φάση της ανάπτυξης, η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει με
ειλικρίνεια σε κοινωνικό διάλογο
με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και
την ενίσχυση του δημόσιου πλαισίου λειτουργίας της ΑΤΗΚ ώστε
ο οργανισμός να παραμείνει
πανίσχυρος και κερδοφόρος.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο
ρόλος της αντιπολίτευσης και δη
της αξιωματικής είναι ιδιαίτερα
σημαντικός. Αντί να καταριέται
δογματικά τις νεοφιλελεύθερες
πρακτικές της κυβέρνησης, ας
πείσει με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι με πολιτικούς αφορισμούς, για την ανάγκη στήριξης
της ΑΤΗΚ ως κρατικού οργανισμού
που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές μέσα στο
ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Αλλοίμονο μας, αν η ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία
ξεπουλήσει ή εκχωρήσει τον ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα των

τηλεπικοινωνιών στους ιδιώτες.
Η Κυβέρνηση και γενικότερα η
Πολιτεία καλούνται να πάρουν
γενναίες αποφάσεις και με πρώτιστο κριτήριο το δημόσιο συμφέρον
να ενδυναμώσουν την ΑΤΗΚ. Με
τους άριστους και τίμιους στο
τιμόνι και μοναδικά όπλα την
αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη
χρηστή διοίκηση, μακριά από
οποιεσδήποτε τοξικές εξαρτήσεις,
η ΑΤΗΚ μπορεί να θαυματουργήσει.
Διαθέτει άριστες υποδομές και
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό
που αν αξιοποιηθούν σωστά θα
συνεχίσει να προσφέρει μέγιστες
υπηρεσίες στον τόπο. Με τα κέρδη
της, τα οποία εξακολουθούν να
είναι σημαντικά, μπορεί να στηρίξει πολλαπλώς την κοινωνία για
τα επόμενα πολλά χρόνια. Το απέδειξε άλλωστε στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης όταν στη
δύσκολη ώρα χρησιμοποιήθηκαν
πόροι του προσωπικού της ΑΤΗΚ
και άλλων ημικρατικών οργανισμών για να αποτραπούν δυσμενέστερες εξελίξεις για τον τόπο. Η
κοινωνία των πολιτών από την
πλευρά της καλείται να επαγρυπνεί στηρίζοντας έμπρακτα τα
εργατικά συνδικάτα στην προσπάθεια τους να κρατηθεί αλώβητη η
ΑΤΗΚ αλλά και η ΑΗΚ ώστε να
προχωρήσουν προς το μέλλον
ισχυροί, αποδοτικοί και εύρωστοι
στηρίζοντας το κοινωνικό κράτος
και το εθνικό συμφέρον. Νοείται
ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις θα
είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου
με τις συντεχνίες του προσωπικού
που στην προκειμένη περίπτωση
πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η ΟΗΟ – ΣΕΚ, ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στην
ΑΤΗΚ.

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018
Στεφάνου του νέου ομολογ. Ειρηνάρχου και 7
αγ. γυναικών, Τιμοθέου,
Θεοδώρου επισκ.
ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018
Παραμόνου και 370
μαρτ, Νικολάου αρχιεπ.
Θ/νικης, Φιλομένου ιερομάρτ. Κυπρίου.

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 30/11/2018
Ανδρέου απ. πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου επ.
Ινδίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου οσίου, Ανανίου
πέρσου, Αντωνίου νέου,
Θεοκλήτου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
Αββακούμ πρ., Θεοφίλου,
Μυρόπης μ. Αββακούμ
Κυπρίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
Σοφονίου προφήτου,
Θεοδούλου οσίου, Θεοδούλου σαλού του κυπρ.
Αγγελή νεομάρτυρος.
ΤΡΙΤΗ 4/12/2018
Βαρβάρας μεγαλομ.
Ιωάννου Δαμασκηνού
οσ., Σεραφίμ Φαναρίου

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Διεκδικούμε ένα
κόσμο χωρίς βία

Η

βία και η παρενόχληση κοστίζουν ζωές και
πόρους διαβίωσης. δήλωσε η Sharan Burrow,
γενική γραμματέας της ITUC. «Το επόμενο έτος, η
ΔΟΕ έχει την ευκαιρία να προβεί σε ένα τεράστιο
βήμα προς έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και
παρενόχληση. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους
εργοδότες να συμμετάσχουν στην προσπάθειά
μας».

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

Οποιαδήποτε μορφή βίας σωματικής, ψυχικής ακόμη και λεκτικής
δεν επιδέχεται καμίας δικαιολογίας. Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι
που να δικαιολογεί οποιανδήποτε
ενέργεια που επιχειρεί να υπονομεύσει την ανθρώπινη υπόσταση
και ζωή. Ποιος είναι αυτός που
διανοείται να σκοτώσει, να βιάσει, να ξυλοκοπήσει, να βρίσει ή

√ Η βία στην όποια μορφή της, εκτρέφει
την αντιβία και τότε ουσιαστικά
εισπράττεις αυτό που έδωσες
να διαπομπέψει τον συνάνθρωπο του με ασύστολα
ψεύδη αλλά και να τον πληγώσει ίσως και με αλήθειες που πονούν; Τι οδηγεί σε αυτές τις ψυχολογικά
ανεπίτρεπτες και ανισόρροπες συμπεριφορές; Ποιος
μπορεί να χρήσει τον εαυτό του, μεγάλο αφεντικό για
να ορίζει την τύχη των υπολοίπων; Ποιος άραγε
εκτρέφει την αβυσσαλέα δίψα του αποφασίζω, διατάσσω ή κατακρεουργώ τη ψυχή ενός ανθρώπου;
Μήπως τα παιδικά βιώματα, η εκπαίδευση, η βίαιη
ρητορική των κομμάτων που προσπαθούν να επιβληθούν στους πολίτες. Μήπως η δυναμική παρέμβαση των μέσων μαζικής επικοινωνίας που προβάλουν σκηνές βιαιοπραγιών αναδεικνύοντας τα
ζωώδη ανθρώπινα ένστικτα; Μήπως όσοι με αυταρχισμό εκμηδενίζουν τις δυνατότητες δημοκρατικού
διαλόγου και συμβιβασμών με αποτέλεσμα να υποκινούν τους πολίτες σε συγκρούσεις και σε αγώνες
για διεκδίκηση των αυτονόητων; Όντας ανίκανοι να
διαπραγματευτούμε μεταξύ μας και να βρούμε λύσεις
σε καθημερινά μικρά ή μεγάλα προβλήματα, με τα
συμφέροντα να διαχέονται από παντού, αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε συγκρούσεις. Συγκρούσεις που
επιβάλλεται να βγάλουν νικητή και ηττημένο. Επιβάλλεται για τους περισσότερους να δικαιωθεί η
φράση: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό... Ωσάν και ο
καθένας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να κατασπαράξει τον διπλανό του. Κανένας δεν δίδει την
ελάχιστη σημασία στη ψυχή του ανθρώπου που
αισθάνεται να πνίγεται από το άδικο. Δεν έτυχε αυτό
στον καθένα μας; Να σε πνίγει το δίκαιο και οι
άνθρωποι γύρω σου να σφυρίζουν προκλητικά
αδιάφορα. Και τότε ο θυμός που απελευθερώνεται,
φορτώνει με επικίνδυνους ρυθμούς μπορεί να αποβεί
ολέθριος αν δεν τύχει της κατάλληλης διαχείρισης. Η
βία όποια μορφή και να πάρει εκτρέφει την αντιβία
και τότε ουσιαστικά εισπράττεις αυτό που έδωσες.
Ας αναθεωρήσουμε λοιπόν καθένας τη ζωή του και
ας επιχειρήσουμε να κατανικήσουμε τις ανθρώπινες
αδυναμίες που μας αλλάζουν και μας κάνουν σκληρούς και αδίστακτους. Αν συνειδητοποιήσουμε πως
κάθε άσχημη αντίδραση των γύρω μας, αποτελεί
ενδεχομένως το καθρέφτισμα της δικής μας συμπεριφοράς τότε η ποιότητα της ζωής μας θα βελτιωθεί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 3
Εισαγωγή Εθνικού Κατώτατου Μισθού υπό προϋποθέσεις

H

ΣΕΚ στηρίζει την εισαγωγή
Εθνικού Κατώτατου Μισθού
(ΕΚΜ) ως εργαλείο που θα στηρίζει πραγματικά την αγορά εργασίας, θα μειώνει τις μισθολογικές
και άλλες ανισότητες και πάνω
από όλα θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τη συλλογική διαπραγμάτευση και όχι να την αποκαθιστά.
Το μήνυμα αυτό διαβίβασε στη
Βουλή δια ζώσης ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ (φωτό) την Τρίτη 20
Νοεμβρίου 2018 κατά την πρώτη
συνεδρία της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που συζήτησε
το θέμα εισαγωγή Εθνικού Κατώτατου μισθού στην Κύπρο.
Η αποτελεσματικότητα του Εθνικού
Κατώτατου Μισθού, σημείωσε,
εξαρτάται άμεσα από τη ρύθμιση
της αγοράς εργασίας τονίζοντας
ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο
θέμα που χρήζει εξειδικευμένης και
προσεκτικής προσέγγισης. Για τη
ΣΕΚ, η ωφελιμότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΚΜ εξαρτάται
από μια σειρά σοβαρών παραμέτρων, όπως:

1. Η ανάγκη για πάταξη της αδήλωτης εργασίας που εξελίσσεται
σε μια συνήθη πρακτική στον τόπο
μας. Για 1.5 χρόνο εκκρεμεί στη
βουλή η ψήφιση των κανονισμών
για την δημιουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών για επο-

πτεία της αδήλωτης εργασίας και
άλλων εργατικών νόμων. Θεωρούμε απαράδεκτο, η Βουλή να μπαίνει
εμπόδιο σε μια εξέλιξη που αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας τόσης
σημαντικής νομοθεσίας που θα
προστατεύει τους εργαζόμενους
από τη φτώχεια και την εκμετάλ-

Τεκμηριωμένη τοποθέτηση
αναπληρωτή γ.γ ΣΕΚ
στη Βουλή για τον ΕΚΜ
λευση και θα τιμωρεί τους κακούς
εργοδότες ενώ την ίδια στιγμή θα
στηρίζει τους καλούς εργοδότες
που σήμερα αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό. Παράλληλα,
θα ενισχυθούν και τα ταμεία του
κράτους, αφού η αδήλωτη εργασία
στερεί σημαντικούς πόρους από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και τον Φόρο Εισοδήματος.

2. Ο περιορισμός του φαινομένου
της αγοράς υπηρεσιών που αντικαθιστά μόνιμες, ποιοτικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με

επισφαλή απασχόληση. Η πρόσφατη πορεία διαμαρτυρίας των
ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι απόρροια της νέας τάσης μιας ομάδας
εργοδοτών που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε βάρος
της αξιοπρεπούς απασχόλησης. Η
ΣΕΚ εξέφρασε την δυσαρέσκεια της
γιατί η βουλή, αντί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά για να ρυθμιστούν
οι όροι εργασίας των πιο φτωχών
και χαμηλόμισθών εργαζομένων,
προωθεί νομοσχέδια στην Επιτροπή Εμπορίου για περαιτέρω απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων
στα ξενοδοχεία.

3. Η ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης και η περαιτέρω μείωση
της ανεργίας που εξακολουθεί να
βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα.
4. Η ανάγκη για νομοθετική προστασία των συλλογικών συμβάσεων για να επεκτείνονται και να
καλύπτουν όλους τους εργαζομένους στον ίδιο κλάδο, τουλάχιστο
σε ένα ελάχιστο επίπεδο (μισθός
πρόσληψης, ωράριο, 13ος μισθός,
άδειες, υπερωριακή αποζημίωση,
και ταμείο προνοίας).
Το θέμα της εισαγωγής ΕΚΜ κάτω
από τις παρούσες συνθήκες, θα
πρέπει να τύχει μιας ολιστικής
προσέγγισης και όχι αποσπασματικά, στο πλαίσιο του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος, κατέληξε.

• Οι Εργολάβοι κατεδαφίζουν την εργατική ειρήνη

Oι οικοδόμοι καταγγέλλουν την ΟΣΕΟΚ
εξαγγέλλοντας δυναμικά μέτρα

Μ

ε ψήφους 149 υπέρ και μία
εναντίον, η γενική συνέλευση
των εργαζομένων της οικοδομικής
βιομηχανίας στην Επαρχία Λάρνακας εξουσιοδότησαν τα διοικητικά
συμβούλια των συντεχνιών ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ να προχωρήσουν
στη λήψη μέτρων, όποτε κρίνουν
αναγκαίο, για εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τον Ομοσπονδία
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
(ΟΣΕΟΚ)

τις αρνητικές αυτές εξελίξεις, οι
οποίες ουσιαστικά πετούν στον
κάλαθο των αχρήστων μια συμφωνία η οποία θα λειτουργούσε
πολύ θετικά για την καταπολέμηση
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργολάβων αλλά και για
την προστασία των Κοινωνικών
Ταμείων του κράτους. Κάλεσαν την
εργοδοτική πλευρά να σταματήσει
να τους εκμεταλλεύεται, αξιώνοντας από την ΟΣΕΟΚ να σεβαστεί

Τα μέλη της γενικής συνέλευσης
που
πραγματοποιήθηκε
την
Πέμπτη 22/11/18, κατήγγειλαν
την ΟΣΕΟΚ ότι με την απόφαση
της να απορρίψει τη Μεσολαβητική
Συμφωνία, κατεδαφίζει την εργατική ειρήνη στον κατασκευαστικό
κλάδο αναγκάζοντας το συνδικαλιστικό κίνημα να πάρει δυναμικά
μέτρα αντίδρασης.
Στη γενική συνέλευση, οι γενικοί
γραμματείς των συντεχνιών Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, προέβησαν
σε ενημέρωση τόσο για το προσχέδιο Νόμου που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση βασικών άρθρων της
Συλλογικής Σύμβασης, όσο και για
τη νέα Συλλογική Σύμβαση η οποία
θα ετίθετο σε εφαρμογή μετά την
ψήφιση από τη Βουλή του σχετικού
Προσχεδίου Νόμου.
Οι εργαζόμενοι, με παρεμβάσεις
τους εξέφρασαν τη λύπη τους για

την υπογραφή της, επαναφέροντας όλες τις αποκοπές από τους
μισθούς και τα παρεμφερή ωφελήματα.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννά-

κης Ιωάννου (φωτο) κάλεσε την
εργοδοτική πλευρά να ξεκαθαρίσει
επιτέλους τη θέση της κατά πόσον
επιθυμεί ειλικρινά η Συλλογική
Σύμβαση να αποτελεί ένα θεωρητικό έγγραφο ή θα εφαρμόζεται στην
πράξη.
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Λήγει στις 21 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων
για τις κρατικές υποτροφίες

Υπουργείο Εργασίας

Πονοκέφαλος οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις για ΕΕΕ

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί μέτρα και διαδικασίες για αντιμετώπιση του φαινομένου των
επαναλαμβανόμενων αιτήσεων Ελάχιστου
Εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και για καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα. Τις αλλαγές που προωθούνται θα ανακοινώσει σύντομα η ίδια η Υπουργός Εργασίας
δήλωσε ο Επιστημονικός Συνεργάτης της
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Φάνος Κουρουφέξης.
Περαιτέρω σημείωσε:
• Πάρα πολλοί πολίτες, των οποίων η
αίτηση έχει απορριφθεί είτε για το ύψος
των
εισοδημάτων
τους είτε για το ποσό
των καταθέσεων τους είτε γιατί δεν μεταβαίνουν
σε εργασία που τους αποστέλλει το Υπουργείο,
καταθέτουν νέα αίτηση. Κάποιοι έχουν καταθέσει αίτηση για έκτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του ΕΕΕ, παρά
την απόρριψη των προηγούμενων αιτήσεων του.

• 1.600 αιτήσεις
υποβλήθηκαν πέραν
της μιας φοράς

Από τις 2.500 αιτήσεις που εξετάζει σήμερα η
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας οι
περίπου 1.600 είναι αιτήσεις που υποβλήθηκαν
πέραν της μιας φοράς.
• Οι δικαιούχοι ΕΕΕ το 2018 είναι γύρω στις
25.000 οικογένειες εκ των οποίων οι περισσότερες είναι μονομελής οικογένειες (συνταξιούχοι,
άτομα με αναπηρίες) Πριν από τρία χρόνια ο
αριθμός των δικαιούχων ανερχόταν στις 36.000
αλλά λόγω της σημαντικής μείωσης της ανεργίας έχει μειωθεί και ο αριθμός των δικαιούχων.

Επίδομα τέκνου
και πληρωμή επιδομάτων

Ο

ι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τέλος του
περασμένου Αυγούστου για επίδομα τέκνου
θα πληρωθούν τέλος Νοεμβρίου, λόγω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου.
Όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι τέλος
Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τέλος Δεκεμβρίου,
ενώ όσες υποβλήθηκαν Οκτώβριο ή Νοέμβριο θα
πληρωθούν Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι για το επίδομα τέκνου υποβάλλονται ετήσια πέραν των 65.000 αιτήσεων και
ότι το κοινό μπορούσε από τις αρχές του 2018
να αρχίσει να υποβάλει αίτηση για το επίδομα
τέκνου.
Πληρωμή επιδομάτων Δεκεμβρίου
Τα επιδόματα Δεκεμβρίου (δικαιούχοι Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), λήπτες δημοσίου
βοηθήματος, χαμηλοσυνταξιούχοι), τα οποία
περιλαμβάνουν και τα επιδόματα τέκνου και
μονογονιού, θα καταβληθούν πριν τα Χριστούγεννα όπως είχε γίνει και στις προηγούμενες
χρονιές. Αν κάποιος υποβάλει αίτηση το Νοέμβριο προφανώς δεν θα είναι δυνατό να του
καταβληθεί το επίδομα αρχές Δεκεμβρίου αλλά
εντός Ιανουαρίου, εξήγησε ο Επιστημονικός
Συνεργάτης της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φάνος Κουρουφέξης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τ

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και
πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μονό δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower,
3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Κύπρου ανακοίνωσε ότι από τις 20
Νοεμβρίου 2018, άρχισε να δέχεται
αιτήσεις για τη διεκδίκηση κρατικής
υποτροφίας προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου «Μάστερ»
για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρει, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 427 (απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμπλήρωση
της αίτησης) και την Αίτηση με αρ.
96 από τα Γραφεία του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη
Λευκωσία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του

√ Η τελευταία μέρα υποβολής
αιτήσεων είναι η 21η Δεκεμβρίου 2018, ώρα 2:00 μ.μ.
Πολίτη σε όλες τις επαρχίες,

τα

Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες
και την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται
μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών
μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται
αποδεκτές, αναφέρει το ΙΚΥ που
τονίζει ότι η ημερομηνία και η ώρα
λήξης υποβολής θα τηρηθεί αυστηρά. Αιτήσεις που θα παραδίδονται
εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Χρυσός προστάτης του περιβάλλοντος η «Medochemie»

Τ

ο βραβείο «Χρυσός προστάτης
του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά
2018, κατέκτησε η Φαρμακοβιομηχανία Medochemie, στα Παγκύπρια
Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
Η ανώτατη αυτή διάκριση, αποτελεί
μια ακόμη αναγνώριση των προσπαθειών της εταιρείας Medochemie για
τη συστηματική και υπεύθυνη λειτουργία της σε θέματα περιβάλλοντος, βασικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της
Φαρμακοβιομηχανίας. Η επιβράβευση
της επιβεβαιώνει παράλληλα και τη
δέσμευση της για την εφαρμογή
περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματι-

θεσμό των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων.
Τα Βραβεία, θα απονείμει ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε Ειδική Επίσημη Τελετή που θα
πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό
Μέγαρο, στις 22 Ιανουαρίου 2019.
κών πρακτικών, καθώς και την αφοσίωση της στις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε
από την Επιστημονική Επιτροπή
Αξιολόγησης, στην παρουσία της
Επιτρόπου
Περιβάλλοντος
και
εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων, που στηρίζουν το

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η
Medochemie προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσα από
μια σειρά δράσεων που αναλαμβάνει
για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων
και τη μείωση των εκπομπών ρύπων,
ενώ είναι και συνιδρυτής της Green
Dot Κύπρου.

Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών

Ε

νόψει των εορτών των Χριστουγέννων και με στόχο την προώθηση της ασφάλειας κυρίως των
παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή θα πραγματοποιήσει
εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια,
των οποίων η ζήτηση και η
χρήση είναι αυξημένη κατά την
περίοδο αυτή.
Η εκστρατεία άρχισε 19/11/2018
και θα ολοκληρωθεί στις
14/12/2018. Κατά τη διάρκεια της
προγραμματίζεται να ελεγχθούν
πέραν των 100 σημείων λιανικής
πώλησης παιχνιδιών παγκύπρια
καθώς και 20 υποστατικά στα
οποία υπάρχουν εγκατεστημένες
μηχανές αυτόματης πώλησης παιχνιδιών, με σκοπό τον εντοπισμό και

απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων παιδικών παιχνιδιών.
Κατά την εκστρατεία θα γίνει επίσης
σχετική ενημέρωση των οικονομικών
φορέων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα
συνεχίσει να ενημερώνει
τους καταναλωτές με
στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της
υγείας και ασφάλειάς τους.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας νέο
ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα».
Το έντυπο προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων που παρατηρούνται συχνά
κατά τις εορταστικές μέρες. Περαι-

τέρω, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσία το ενημερωτικό έντυπο με
τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν
να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα
που βρίσκονται στο περιβάλλον των
παιδιών μέχρι τριών ετών ώστε να
τα κρατήσουν μακριά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /
Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
26804613

Υπουργείο Εσωτερικών

Νέα ολοκληρωμένα σχέδια στεγαστικής πολιτικής

Ο

Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας
σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι θα γίνουν εξαγγελίες για το σχέδιο «προσιτή κατοικία» καθώς και για αναζωογόνηση
των ακριτικών περιοχών

στην παραχώρηση δανείων τονίζοντας ότι τώρα λόγω αλλαγών που

Στο παρελθόν, σημείωσε, η Κύπρος
είχε από τα μεγαλύτερα ποσοστά
ιδιοκατοίκησης λόγω της ευκολίας

επήλθαν, δημιουργούνται νέες προκλήσεις και υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισής τους. Στην Κύπρο, παρα-

• Η Κυβέρνηση θα εξαγγείλει
σε μερικούς μήνες το σχέδιο
ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

τήρησε, ουδέποτε υπήρχε μια ενιαία
πολιτική για προσιτή στέγαση για
τις ευρύτερες μάζες του πληθυσμού.
Ο υπουργός δεν απέκλεισε και το
ενδεχόμενο επιδότησης των ενοικίων.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μ

ε την πιό κάτω επιστολή
του προς τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στις 23 Νοεμβρίου 2018, ο
γενικός γραμματέας Ανδρέας
Φ. Μάτσας αναλύει τις προτάσεις της ΣΕΚ για τη φορλογική
μεταρρύθμιση.
Η ΣΕΚ ακράδαντα πιστεύει
πως, ωρίμασε η ώρα για μια
ολοκληρωμένη γενική φορολογική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη έγινε το 2002 στα πλαίσια
της τότε ανάγκης για εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση
που θα διορθώνει και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιουργήθησαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών από
δυσβάστακτες φορολογίες που
επιβλήθηκαν με ταχύτητες
φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Σας υπενθυμίζουμε πως, ορθά από το 2015
δηλώσατε πως, θα πρέπει να
μειωθούν οι φορολογίες που
επιβλήθηκαν στο παρελθόν και
υποστηρίξατε ότι «οι βαριές
φορολογίες ακρωτηριάζουν το
εισόδημα των πολιτών και των
επιχειρήσεων και προκαλούν
ασφυξία στην οικονομία».
Στις 28 Φεβρουαρίου 2018,
παρουσιάζοντας τις προγραμματικές σας θέσεις στη βουλή
για τη νέα πενταετία είπατε
επίσης ότι «με νέες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουμε την πολιτική μείωσης φόρων, δημιουργίας κινήτρων, ενισχύοντας
την επιχειρηματικότητα, το
οικογενειακό εισόδημα και
προσελκύοντας νέες επενδύσεις». Η ανάγκη για συγκροτημένη και συνολική φορολογική
μεταρρύθμιση είναι θέμα που η
ΣΕΚ έχει αναδείξει τόσο προς
εσάς όσο και προς τον Υπουργό Οικονομικών τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέσα από
επιστολές και προσωπικές
επαφές.

BOHΘΗΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Θεωρούμε πως, η θετική
πορεία της οικονομίας δημιουργεί το απαιτούμενο υπόβαθρο για ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα
πρέπει – ασφαλώς – να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων του
τόπου. Η λογική των αποσπασματικών φορολογικών αλλα-

Η ανάγκη για μια νέα
φορολογική μεταρρύθμιση
√ Μείωση φορολογιών που επιβαρύνουν την απασχόληση και το εργατικό κόστος
√ Εισαγωγή φορολογιών που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος
στο πλαίσιο των πολιτικών της πράσινης ανάπτυξης
γών ή ελαφρύνσεων δεν μας
βρίσκει σύμφωνους.
Μια νέα φορολογική πολιτική
θα πρέπει να μειώνει φορολογίες που επιβαρύνουν την
απασχόληση και το εργατικό
κόστος και θα εισάγει φορολογίες που θα αποτρέπουν την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος στα πλαίσια των πολιτικών της πράσινης ανάπτυξης.
Ειδικά σε εποχές ψηλής ανεργίας, αποκτά προτεραιότητα η
μείωση του εργατικού κόστους

15 μήνες θα υπάρξει μια συνολική
επιβάρυνση
στους
μισθούς 3.15%.

2. Με τη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο
οποίος μεσούσης της κρίσης –
εκτάκτως – αυξήθηκε από το
15% στο 17% και στη συνέχεια
στο 19%, από τον Ιανουάριο
του 2014.
3. Με τη φορολογική ελάφρυνση των καυσίμων τα οποία
αποτελούν πρώτη ύλη παρα-

νομοθεσία οι εισφορές για
Ασφάλιστρα Ζωής, Σχέδιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο Σύνταξης, Ταμεία
Σύνταξης και Προνοίας και
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το
1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Εισηγούμαστε το 1/6
να γίνει 1/5, λαμβάνοντας
υπόψη τις αυξήσεις εισφορών
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓεΣΥ. Σε διαφορετική
περίπτωση
οι

11. Πέραν των πιο πάνω η ΣΕΚ είναι
έτοιμη στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου να συζητήσει θέματα που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής
και στην ενίσχυση των πολιτικών για
βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας
του κράτους, το οποίο έχει να λαμβάνει
από καθυστερημένους φόρους ποσά
που πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ.

Ειδικά σε εποχές ψηλής ανεργίας, αποκτά προτεραιότητα η μείωση του εργατικού
κόστους μέσω μείωσης της άμεσης και έμμεσης φορολόγησης της εργασίας
μέσω μείωσης της άμεσης και
έμμεσης φορολόγησης της
εργασίας.

10+1 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ
Η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, στα
πλαίσια της φορομεταρρύθμισης ο κοινωνικός διάλογος θα
πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να
ασχοληθεί:
1. Με τις κλίμακες της φορολογίας του εισοδήματος. Πρέπει
να διαφοροποιηθεί η φορολογία του εισοδήματος και στο
σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι, οι πολίτες σύντομα θα κληθούν να
εισφέρουν για το ΓΕΣΥ αλλά και
νέα αύξηση των εισφορών για
τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Οι
εισφορές στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις είναι στο 7.8% από
τον Ιανουάριο του 2014 και
από τον Ιανουάριο του 2019 θα
αυξηθούν στο 8.3%.
Οι εισφορές στο ΓεΣΥ για τους
μισθωτούς θα είναι 1.70% την
1. Μαρτίου 2019 και θα αυξηθούν στο 2.65% την 1 Μαρτίου
2020. Δηλαδή τους επόμενους

γωγής στα οποία επιβάλλεται
φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
Περίπου τα 2/3 της τελικής
τιμής σήμερα είναι φόροι.

4. Με τη μείωση της φορολογίας ύψους 30% που επιβάλλεται στα έσοδα από τόκους που
απολαμβάνουν οι πολίτες επί
των καταθέσεων τους. Η αποταμίευση αποτελεί ευλογία,
όμως αυτή η υψηλή φορολογία, λειτουργεί τιμωρητικά
προς τους καταθέτες, ιδιαίτερα προς όλους εκείνους τους
συνταξιούχους που με χίλιες
στερήσεις φύλαξαν κάποια
λεφτά για τα δύσκολα τους
χρόνια. Η ανακοίνωση του
υπουργού Οικονομικών για
μείωση της συγκεκριμένης
φορολογίας στο 17% είναι
προς την ορθή κατεύθυνση.
5. Να μελετηθεί η δυνατότητα
για επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες όπως υπήρχαν και στο
προηγούμενο
φορολογικό
σύστημα.
6. Με βάση την υφιστάμενη

μισθωτοί θα φορολογούνται
διπλά.

7. Στην αίτηση για το επίδομα
τέκνου και τη φοιτητική χορηγία να δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη και τα δάνεια
που έχει το νοικοκυριό και όχι
μόνο οι καταθέσεις. Το αίτημα
αυτό υποβλήθηκε και στην
προηγούμενη κυβέρνηση και
δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το
επαναφέραμε πρόσφατα σε
σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας κατά τη συζήτηση σχετικού θέματος.
8. Με τη μελέτη εισαγωγής
πράσινης φορολογίας, όπως
υποστηρίζει και το Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ)
του Πανεπιστημίου Κύπρου και
το ΤΕΠΑΚ. Η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό
κόστος, δημιουργεί θέσεις
απασχόλησης και φορολογεί
όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους.
Στην Κύπρο η φορολόγηση της
ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι

Προς εργαζόμενους εταιρειών ομίλου Ιωάννου Παρασκευαΐδη στο εξωτερικό
Οικοδόμων ΣΕΚ και η αντίστοιχη
ΗΟμοσπονδία
συντεχνία της ΠΕΟ, ενημερώνουν όλους εσάς, ότι

οι Γενικοί Γραμματείς Γιαννάκης Ιωάννου (τηλ.
99345837) και Μιχάλης Π’’ Νικολάου (τηλ. 99618276)
βρίσκονται στη διάθεση σας με σκοπό το συντονισμό
διαφόρων ενεργειών και πρακτικών προς επίλυση
των μεγάλων προβλημάτων που έχουν προκύψει,
κατά την απασχόληση σας σε διάφορα μέρη του εξω-

τερικού.
Σκοπός αυτής της πληροφόρησης, είναι η συγκέντρωση αν είναι δυνατό όλων των επηρεαζόμενων εργαζομένων ή μεγάλου αριθμού, ούτως ώστε με τις πρακτικές που θα εφαρμοστούν, αποφασίζοντας όλοι μαζί,
να προβληματίσουν την εργοδοτική πλευρά και τους
μετόχους έτσι ώστε να συμβάλουν στην επίλυση του
μεγάλου αυτού ανθρωπιστικού προβλήματος.

μηδενική και η χώρα κατατάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. σε
αυτούς τους φόρους.
Εκείνο που πρέπει να γίνει
μέσα από την εισαγωγή της
πράσινης φορολογίας είναι η
μετατόπιση του φορολογικού
βάρους από την εργασία στη
ρύπανση.

9. Το Τμήμα Φορολογίας πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό, να αναβαθμίσει τα ηλεκτρονικά του
συστήματα, ώστε να είναι σε
θέση να διασταυρώνει στοιχεία
με άλλα κυβερνητικά τμήματα
προς επιβεβαίωση της ορθότητας
των
φορολογικών
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
10. Να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί εκστρατεία δημιουργίας
φορολογικής συνείδησης. Για
να δημιουργηθεί φορολογική
συνείδηση είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πολίτες ότι
τα φορολογικά έσοδα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, ότι το κράτος έχει
καταστεί αποτελεσματικό και
οι σπατάλες έχουν περιορισθεί
στο ελάχιστο.
Η δημιουργία φορολογικής
συνείδησης βοηθά και στην
πάταξη της φοροδιαφυγής.
Ιδιαίτερα ως προς τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης,
να υπάρξει φορολόγηση με
βάση τεκμήρια, όπως είναι π.χ.
η ανέγερση υπερπολυτελών
κατοικιών και η απόκτηση
πανάκριβων αυτοκινήτων και
να δημοσιεύεται κατά καιρούς
ο φορολογικός κατάλογος με
όσους οφείλουν στο κράτος και
έχουν καταδικαστεί από τη
δικαιοσύνη ώστε και ο πολίτης
να γνωρίζει ποιες εταιρείες και
ποια φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.
Συμπερασματικά και καταληκτικά υποστηρίζουμε πως: Μια
φορολογική μεταρρύθμιση –
που θα βρίσκεται ασφαλώς
μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους – θα μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται οι
πολίτες, θα ενισχύσει τα εισοδήματα τους, θα αυξήσει τη
ροπή προς κατανάλωση, θα
βοηθήσει την πραγματική
οικονομία να κινηθεί προς
καλύτερες
αναπτυξιακές
κατευθύνσεις και θα συμβάλει
στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ Ξενοδοχειακών
της ΣΕΚ Αμμοχώστου ανακοινώνει την διεξαγωγή

της 20ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης που θα γίνει
στο Ξενοδοχείο NISSI BEACH στην Αγία Νάπα τη Τρίτη
11 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 09.30 π.μ.
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Γύρω στο 4% ο ρυθμός ανάπτυξης
της Κυπριακής οικονομίας

Τ

ο 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 4,0% και
για τον επόμενο χρόνο στο 3,9%, σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο της Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών της Ελληνικής Τράπεζας.
Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της
κυπριακής οικονομίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τους πρώτους εννέα μήνες
του 2018, το σημαντικό ρυθμό αύξησης της απασχόλησης και την
περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών. Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση,
τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην αγορά εργασίας. Οι
δημόσιες δαπάνες αναμένεται επίσης να συμβάλουν θετικά στην
ανάπτυξη
μέσω
δημοσίων επενδύσεων.

√ Από την πορεία ανάκαμψης στην φάση
της ανάπτυξης εκτιμά η Ελληνική Τράπεζα
√ Το πραγματικό ΑΕΠ, διαμορφώθηκε
στα €19,5 δισ. το 2017, ανακτώντας
το επίπεδο που είχε πριν την κρίση.

Η ανάκαμψη της
εγχώριας ζήτησης
αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση
των συνθηκών της
αγοράς εργασίας με
την ανεργία να μειώνεται στο 8,2% το
2018. Ο πληθωρισμός για το 2018
αναμένεται
να
παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα,
γύρω στο 0,7%.

√ Θέματα επείγουσας προτεραιότητας,
ο ψηλός δείκτης των Μη Εξυπηρετουμένων
Χορηγήσεων , η υψηλή ανεργία και το ψηλό
δημόσιο και ιδιωτικό χρέος

Όπως επισημαίνει
στην ανάλυσή της, η
Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της
Τράπεζας, η φάση
ανάκαμψης
της
οικονομίας έχει ολοκληρωθεί και εισέρχεται στη φάση ανάπτυξής
της.
Σε όρους απόλυτων μεγεθών, η αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές, δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στα €19,5 δισ. το 2017, ανακτώντας το επίπεδο που είχε πριν την κρίση.
Το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή η αξία της εγχώριας παραγωγής τελικών
αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές, ανήλθε στα €19,6 δισ. το
2017, από €18,5 δισ. το προηγούμενο έτος.
Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας
του δημόσιου χρέους. Επίσης, σημειώνεται ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.

Κανένας εφησυχασμός
Η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών σημειώνει ότι η καλύτερη των
προσδοκιών επίδοση της οικονομίας δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό, ούτε χαλάρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω
μεταρρύθμισή της. Επίσης, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για βελτίωση και διεύρυνση των ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) συμπεριλαμβανομένων και
των ηλεκτρονικών πληρωμών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν
στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας. Επίσης, περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην
οικονομία και θα συμβάλλει στη συγκράτηση της παραοικονομίας και
της φοροδιαφυγής, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντοπίζονται
ευκολότερα.

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων για παροχή
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Φροντίδας

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
(ΑνΑΔ) ανακοινώνουν πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα
Κατάρτισης Ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας. Σκοπός
των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους
στην πιο πάνω ειδικότητα, με απώτερο σκοπό
την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή
στα προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν
μόνιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο
«Βασικές Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα
προγράμματα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη
διεύθυνση: www.anad.org.cy.

Ειδικότητα
Φροντιστής δικαιούχων φροντίδας (από ένα
πρόγραμμα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα/Αμμόχωστο και Πάφο)
Περιγραφή των προγραμμάτων
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• 75 ώρες ιδρυματική (θεωρητική και πρακτική) κατάρτιση σε πιστοποιημένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
• 25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική κατάρτιση
για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στο ΚΕΚ και
στην επιχείρηση/οργανισμό θα καταβάλλεται
από την ΑνΑΔ στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα.
Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό δεν
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την
επιχείρηση / οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό.

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή
στα προγράμματα
Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους μπορούν

να υποβάλλονται μέχρι τα μεσάνυχτα της
Πέμπτης 17/1/2019.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της
ΑνΑΔ ή στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία
Εργασίας της ΔΥΑ από τις 7:30 μέχρι τις 15:00
κατά τις εργάσιμες ημέρες, ή με απευθείας
κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο της
ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά (με δημόσιες ή ιδιωτικές
υπηρεσίες) στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025

• Υποβολή αιτήσεων μέχρι
τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 17/1/2019
Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιότυπου στον
αριθμό 22428332. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι
πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες
και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να
απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται με
ελλιπή στοιχεία.
Επιλογή υποψηφίων για συμμετοχή στα προγράμματα
Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων
θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο
«Βασικές Πληροφορίες» για τα συγκεκριμένα
προγράμματα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.
Υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη,
για διαπίστωση κατά πόσον επιδεικνύουν
κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μετέπειτα απασχόληση τους στο
επάγγελμα. Συνεντεύξεις για επιλογή των
υποψηφίων θα γίνουν σε κάθε επαρχία.
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αίτησης συμμετοχής ανέργου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν από τα γραφεία της
ΑνΑΔ στη Λευκωσία (Αναβύσσου 2, 2025
Στρόβολος), ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά
Γραφεία της ΔΥΑ ή από την ιστοσελίδα της
ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
εναντίον Εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έκδοσε Διοικητική Απόφαση εναντίον των

εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών ΑΒ
Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros

Παραμένει κάποια αβεβαιότητα

Hotel Apts Ltd για παράβαση του περί Κατα-

Όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας, παρά τα
σημαντικά βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση αποκατάστασης του θετικού οικονομικού κλίματος, κάποιος βαθμός αβεβαιότητας παραμένει καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που χρειάζονται άμεσης επίλυσης, όπως ο ψηλός δείκτης των ΜΕΧ, η υψηλή
ανεργία και το ψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, τα οποία όμως βρίσκονται σε σταθερή πτωτική πορεία.

χρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβά-

Τα αυξημένα επίπεδα ΜΕΧ, συνεχίζουν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος
και τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες των τραπεζών για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου
των ΜΕΧ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

σεις Νόμου. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας,
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται
από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι
όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται
στις διατάξεις άρθρων της νομοθεσίας και
άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

√ Αφορά στις εταιρείες ΑΒ Oasis Park
Development Ltd και Kallishi Bros Hotel
Apts Ltd (εταιρείες ανάπτυξης γης και
οικοδομών) για καταχρηστικές
συμβατικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας
Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή: www.consumer.gov.cy.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ο "χάρτης" της διαφθοράς στο Δημόσιο

Π

ελεγκτικών υποθέσεων.

έντε είναι τα κομβικά σημεία
του "χάρτη" των καταγγελιών
για φαινόμενα διαφθοράς στο
Δημόσιο, όπως αυτά καταδεικνύονται στην ετήσια έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας της Δημόσιας
Διοίκησης, Μαρίας Παπασπύρου.

1.

Οι καταγγελίες αφορούν κατά
πλειοψηφία ζητήματα "οικονομικής διαχείρισης".

2. Τα πεδία στα οποία αυτές,
κυρίως, εντοπίζονται είναι οι εποπτευόμενοι από το δημόσιο ιδιωτικοί φορείς, οι δήμοι, αλλά και οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί.
3.

Οι αναλογικά περισσότερες
υποθέσεις αφορούν τις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου.

4.

Μάλιστα, οι καταγγελίες εντοπίζονται σε παραβάσεις του
"Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας".

5.

Μία στις πέντε υποθέσεις διαφθοράς παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένο σώμα ή υπηρεσία.
Όπως αναφέρεται στην εν λόγω
έκθεση, η Γενική Επιθεωρήτρια της
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) προχώρησε στον έλεγχο 1.123 υποθέσεων μετά από τη διερεύνηση ενός
υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων,
εκθέσεων - πορισμάτων ελέγχου ή
εγγράφων άλλων Υπηρεσιών που
τέθηκαν υπόψη της, καθώς και
δημοσιευμάτων των ΜΜΕ. Αξιολογήθηκε από την ΓΕΔΔ και ελέγχθηκε περαιτέρω το 42,7% των
επώνυμων καταγγελιών και το

34,7% των εκθέσεων ελέγχου
άλλων Σωμάτων και Υπηρεσιών
(34,7%). Οι ανώνυμες καταγγελίες
ελέγχθηκαν σε ποσοστό 15,6%. Πιο
αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Επιθεώρησης της
Δημόσιας Διοίκησης:
* Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν τη βασική κατηγορία των ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έτος. Αξίζει,
όμως, να σημειωθεί πως πέρσι
παρατηρήθηκε μια αύξηση των
ελεγκτικών υποθέσεων που αφορούν Ασφαλιστικά Ταμεία, γεγονός
που θα μπορούσε να εξηγηθεί από
νομοθετικές αλλαγές που οι Υπηρεσίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν.
• Οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί
φορείς απασχόλησαν τη Γενική
Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης
σε ποσοστό 33,2%. Αυτό πιθανώς
οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς
εποπτείας των εν λόγω φορέων
από τις εντεταλμένες προς τούτο
δημόσιες υπηρεσίες. Στη δεύτερη
θέση παραμένουν οι Δήμοι με
ποσοστό 22,9% στο σύνολο των

• Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων
επικεντρώνεται στην
Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι η εν λόγω περιφέρεια
προηγείται
κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών
περιοχών λόγω της
συγκέντρωσης
της
διοικητικής δραστηριότητας στην
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και των άλλων αστικών
κέντρων. Ωστόσο, στην ίδια έκθεση
τονίζεται πως μία πιο σύνθετη
αναγωγή των υποθέσεων που ελέχθησαν ανά περιοχή 100.000
κατοίκων φέρνει στην πρώτη και
δεύτερη θέση τις γεωγραφικές
περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και
του Νότιου Αιγαίου αντιστοίχως,
με πιθανή αιτιολογία την διαπλοκή
ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα
εξαιτίας του οικονομικού ενδιαφέροντος που προκύπτει από την
αυξημένη τουριστική κίνηση.

ο ποσοστό της δημοτικότητας
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν μειώθηκε εκ νέου τις
τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με
δημοσκόπηση καθώς γιγαντώνονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά της
αύξησης των φόρων επί των καυσίμων και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης.
Η κινητοποίηση των "κίτρινων
γιλέκων" -από το χρώμα των γιλέκων που είναι υποχρεωμένοι να
έχουν οι οδηγοί στα οχήματά τους
σε περίπτωση ανάγκης σημαδεύτηκε από τον θάνατο μιας διαδηλώτριας που χτυπήθηκε από μια
οδηγό σε ένα μπλόκο στη Σαβοία.

• Η μέτρηση των υποθέσεων κατά
στάδιο εξέλιξης δείχνει ότι το
24,6% των υποθέσεων παραπέμφθηκαν για έλεγχο σε εξειδικευμένο
Σώμα ή Υπηρεσία ενώ για το
14,24% εκδόθηκε από τη ΓΕΔΔ
εντολή ελέγχου.

ΓΑΛΛΙΑ

H νέα γενιά της Ευρώπης
δεν εμπιστεύεται το Διαδίκτυο!

O

ι νεαροί χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη
εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ηλεκτρονικό μέσο με το οποίο έχουν μεγαλώσει.
Έρευνα που διεξήχθη σε νέους ηλικίας 18 έως 24
ετών, δείχνει ότι η «γενιά του Ίντερνετ» δεν καλοβλέπει το διαδίκτυο
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η γερμανική
εφημερίδα «Bild », το 68% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το
«Ίντερνετ» ποσοστό σαφώς μικρότερο απ΄ότι πριν
από τέσσερα χρόνια.

√ Αναγκαιότητα
αλλαγών για την
προστασία των
προσωπικών
δεδομένων

Το 2014, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 72%
«Η “γενιά του Διαδικτύου”
επικρίνει όλο και περισσότερο το μέσο», επιση-

μαίνει η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικογένειας,
Φραντσίκα Γκίφει εξαίροντας την αναγκαιότητα
αλλαγών για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη «U25» που παρουσιάστηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στο Διαδίκτυο (DIVSI), όλο και
περισσότεροι έφηβοι και νεαροί χρήστες του Διαδικτύου θεωρούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα
δεν είναι ασφαλή κι ότι το μέσο χρησιμοποιείται
από πολλούς για να προσβάλλουν τους άλλους.
Πολλές φορές και οι ίδιοι πέφτουν θύματα προσβλητικών σχολίων απλά και μόνο επειδή εκφράζουν την άποψή τους.

Έντονος ο σκεπτικισμός των νέων
– Αν και το 68% των ερωτηθέντων δεν μπορεί να
φανταστεί τη ζωή του χωρίς το Διαδίκτυο, η εμπιστοσύνη των νέων απέναντι στο μέσο έχει μειωθεί
σημαντικά. Το 2014, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
73%.

κε στην εφημερίδα Journal du
Dimanche (JDD).
Ο Μακρόν ο οποίος ανήλθε στην
εξουσία πριν από 18 μήνες υπο-

√ Προωθεί μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και η χαλάρωση
των νόμων περί προσλήψεων αλλά και απολύσεων
Μόνο το 25% των ερωτηθέντων στη
δημοσκόπηση της Ifop, η οποία
διενεργήθηκε το διάστημα 9 με 17
Νοεμβρίου, δήλωσαν ευχαριστημένοι με τον Μακρόν, σε σχέση με το
29% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη
δημοσκόπηση σε δείγμα περίπου
2.000 ανθρώπων που δημοσιεύτη-

Έρευνα

• Οι περισσότερες καταγγελίες
αφορούσαν στην πλειοψηφία τους
κατ' αρχήν παραβιάσεις του Κώδικα
Διοικητικής
Διαδικασίας
(66,6%).

Μειώνεται η δημοτικότητα Μακρόν
εξαιτίας των «κίτρινων γιλέκων

Τ

7

σχόμενος την αναζωογόνηση της
οικονομίας και τη μεταρρύθμιση
των θεσμών αδιαφόρησε για την
πτώση της δημοτικότητάς του και
προωθεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων και η
χαλάρωση των νόμων περί προσλήψεων αλλά και απολύσεων.
Η κυβέρνησή του εισήγαγε μέτρα

για την αύξηση της τιμής των καυσίμων ώστε να ενθαρρύνει τους
οδηγούς να προτιμούν τα λιγότερο
ρυπογόνα αυτοκίνητα προκαλώντας αντιδράσεις στους ψηφοφόρους, κυρίως των περιοχών εκείνων που βρίσκονται μακριά από
τα αστικά κέντρα καθώς το αυτοκίνητο είναι το μοναδικό μέσο
μετακίνησής τους.
Σε μια ξεχωριστή δημοσκόπηση
της Ifop, το 62% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την
οικονομική βοήθεια των νοικοκυριών ακόμη και αν αυτό σημαίνει
ότι θα υλοποιήσει με αργότερους
ρυθμούς το φιλικό προς το περιβάλλον σχέδιό της.

– Μόνο το 30% της «νέας γενιάς» πιστεύει στην
ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων στο
Διαδίκτυο.
«Η σύγκριση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης
μελέτης του 2014 δείχνει ότι, οι νέοι του σήμερα
αντιλαμβάνονται σημαντικά περισσότερους κινδύνους στη χρήση του Διαδικτύου από ότι πριν από
τέσσερα χρόνια», επισημαίνει η καθηγήτρια Σίλκε
Μποργκστεντ, Διευθύντρια Κοινωνικών Ερευνών και
Επικεφαλής Μελετών στο Ινστιτούτο «SINUS».
– Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Internet
τους κάνει ευτυχείς. Και ότι είναι πρακτικό.
– Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αντιλαμβάνονται
το δίκτυο ως μία «περιοχή» στην οποία όσοι εκφράζουν τον εαυτό τους αναμένεται να προσβληθούν ή
να προσβάλουν τους άλλους .
– Σε σύγκριση με το 2014, ο φόβος της δημοσίευσης
ενοχλητικών ή οικείων θέσεων έχει αυξηθεί σημαντικά (δηλαδή κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΚ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΚ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για
την παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού
των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο. Στο
πλαίσιο της κινητοποίησης των Κοινωνικών
εταίρων ενάντια στα εργατικά ατυχήματα και
την εδραίωσης ασφαλέστερων χώρων εργασίας, η ΣΕΚ απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις
στην υπουργό Εργασίας τονίζοντας την ανάγκη
περαιτέρω συντονισμού της συλλογικής προαπάθεια για ασφαλέστερους και πιο υγιεινούς
χώρους απασχόλησης.
Τα περισσότερα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήματα επισυμβαίνουν σε μικρές επιχειρήσεις
και σε χώρους εργασίας όπου υπάρχει μεγαλύτερη επισφάλεια και αδήλωτη εργασία. Στους
τομείς αυτούς παρατηρείται ψηλό ποσοστό
απασχόλησης κοινοτικών εργαζομένων και
εργαζομένων από τρίτες χώρες, αλλά και σε
χώρους όπου κατά κανόνα δεν υπάρχει συνδικαλιστική αντιπροσώπευση.
Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να οφείλεται
στην ελλειπή εκπαίδευση και πληροφόρηση
που μπορεί να συνδέεται και με το θέμα της

10 + 1 προτάσεις ΣΕΚ για να δαμασθεί ο μινώταυρος που βρυχάται
ολοένα και εντονότερα στους χώρους εργασίας
αδήλωτης εργασίας και της απασχόλησης
ξένου εργατικού δυναμικού. Στόχος είναι να
εντοπισθούν οι χώροι εργασίας όπου υπάρχει
σοβαρότερο πρόβλημα, έτσι που να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες όλων των κοινωνικών
εταίρων για να γίνει ένας σχεδιασμός δράσεων
για περιορισμό του φαινομένου των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

10 + 1 δράσεις
Επιβάλλεται η εφαρμογή μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων με στόχευση τους χώρους
εργασίας που παρουσιάζουν περισσότερες
αδυναμίες. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να
περιλαμβάνουν:

1 . ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων στους τομείς όπου παρατηρούνται τα

Δημιουργία ειδικής παγκύπριας τηλεφωνικής
γραμμής του Υπουργείου Εργασίας που θα
παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και
να δέχεται ανώνυμες καταγγελίες. Η γραμμή
αυτή να υποστηριχτεί με διαφημιστική εκστρατεία, (ελληνικά και αγγλικά), να ετοιμαστούν
σχετικές αφίσες που να σταλούν από το
Υπουργείο στους χώρους εργασίας για να
ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να προβαίνουν
σε καταγγελίες.

4 . ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ

5 . ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω σε τακτική βάση
των προβληματικών χώρων εργασίας από το
Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας.
Αυτό απαιτεί τη σημαντική ενίσχυση και στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης. Είναι απαράδεκτο ο αριθμός των Επιθεωρητών που
έπρεπε να αυξάνεται συνεχώς (ένεκα και των
πολλών νέων νομοθεσιών που προκύπτουν,
αλλά και την αύξηση των τόπων απασχόλησης), να συρρικνώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα πολλές νομοθεσίες να παραμένουν αδρανείς και αναποτελεσματικές. Θα πρέπει επίσης
να αξιοποιηθεί καλύτερα η τεχνολογία, έτσι
που οι επιθεωρητές να επικεντρώνονται στο
γλώσσας, στη χαμηλή προτεραιότητα που
δίδουν οι εργοδότες στα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας, στην απουσία συνδικαλιστικής οργάνωσης, (αφού τα θέματα ασφάλειας και υγείας
προωθούνται με προτεραιότητα από τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, οι οποίες σε
τακτική βάση επιμορφώνουν τα μέλη τους), και
στην απουσία ή υπολειτουργία των επιτροπών
ασφάλειας και υγείας.
Βέβαια τα θέματα ασφάλειας και υγείας έχουν
υποβαθμιστεί και λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο
στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης και της μείωσης των επιπέδων ασφάλειας και υγείας.
Η ΣΕΚ πιστεύει ότι χρειάζεται μια πολύ πιο
προσεκτική εξέταση των εργατικών ατυχημάτων, ανά τομέα της οικονομίας και ανά μέγεθος
επιχείρησης προσμετρώντας την επίδραση της

σοβαρά προβλήματα. Τα τμήματα εκπαίδευσης
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μπορούν να
συνεργαστούν με το Υπουργείο Εργασίας
(Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και τις εργοδοτικές οργανώσεις και να προσφέρουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη και
την υποστελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εργασίας.

2 . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους εργοδότες
σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας να
εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης για
την ασφάλεια και υγεία και την πρόληψη ατυχημάτων, τόσο πριν την εργοδότηση τους όσο
και κατά τη διάρκεια της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η κατάρτιση θα πρέπει να πιστοποιείται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου

έργο της επιθεώρησης.

6 . ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Να μελετηθούν περαιτέρω κάποιες νομοθεσίες
που συνδέονται άμεσα με την προστασία της
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, (π.χ.
οργάνωση χρόνου εργασίας), που να εποπτεύονται πιο επισταμένα από την ομάδα
Επιθεωρητών του Τμήματος Εργασίας. Στους
χώρους εργασίας που παρουσιάζουν αυξημένα
προβλήματα ασφάλειας και υγείας παρατηρούνται συνήθως και προβληματικά ωράρια
και αυξημένες ώρες απασχόλησης που σαφώς
επαυξάνουν τον κίνδυνο για ατυχήματα. Θα
πρέπει επίσης να επιβάλλονται κυρώσεις για
εργοδότες που κατ’ επανάληψη παραβιάζουν
τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας, π.χ.

Σχέδιο δράσης για πάταξη των εργατικών ατυχημάτων
Η ΣΕΚ στηρίζει το Σχέδιο Δράσης που θα προωθήσει σύντομα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
για αναχαίτιση της αύυξητικής πορείας των εργατικών ατυχημάτων. Το θέμα έχει συζητηθεί τον
τελευταίο καιρό στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας όπου η ΣΕΚ διατύπωσε κι εξήγησε τις προτάσεις της τονίζοντας την ανάγκη συστράτευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων
για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που κατέστησαν μεγάλη πληγή για
την κοινωνία και την οικονομία.
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 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:

Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας

• Η ξενοδοχειακή
βιομηχανία
κρατά
τα «σκήπτρα»
στα εργατικά
ατυχήματα

1. Ξενοδοχεία – Εστιατόρια
Ευρύτερος τομέας Εστίασης
(1804,50)

2. Ευρύτερος τομέας
Μεταποιητικής Βιομηχανίας
(1443,18)

3. Μεταφορά
Αποθήκευση
(1006,60)

4. Κατασκευές
Οικοδομική Βιομηχανία
(976,33)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ 7ΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ

Α

3 . ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

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 2015-2016.

να αποκλείονται από το δικαίωμα να διεκδικούν προσφορές για δημόσια έργα.

7 . ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη
νομοθεσία για θέματα παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων, τα οποία θα
πρέπει να αυξάνονται δραστικά όταν επαναλαμβάνονται ατυχήματα στον ίδιο εργοδότη.

8 . ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Να μελετηθεί ξανά το επίπεδο ευθύνης των
αναδόχων των έργων, όταν δίδουν υπεργολαβίες για την εκτέλεση έργων που ανέλαβαν οι
ίδιοι, με τη λογική ότι μια μεγάλη επιχείρηση
έχει την οικονομική δυνατότητα και οφείλει να
αναγνωρίζει και να εκτιμά πολύ πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων. Ίσως να πρέπει να
αυξηθεί το επίπεδο νομικής ευθύνης των αναδόχων εργολάβων, αφού στην πλειοψηφία
τους οι μικροί υπεργολάβοι έχουν περιορισμένη
δυνατότητα και γνώσεις για να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα θέματα ασφάλειας και υγείας.

9 . ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιτροπές ασφαλείας. Χρειάζεται μεγαλύτερος
έλεγχος κατά πόσον λειτουργούν αποτελεσματικά εκεί και όπου υπάρχουν καθώς και βελτίωση της νομοθεσίας για να υποχρεώνονται
περισσότερες επιχειρήσεις να λειτουργούν
Επιτροπές Ασφάλειας. Επιπρόσθετα θα πρέπει
να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους
εργοδότες για την πιο αποτελεσματική τους
λειτουργία, (π.χ. καταγραφή πρακτικών και
δράσεων των επιτροπών, πρόσβαση σε πληροφόρηση κλπ).

1 0 . ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αξιολόγηση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας των επιχειρήσεων σε ετήσια βάση και απόδοση δημοσίων ευσήμων που μπορούν να λειτουργήσουν και ενισχυτικά ως επιπρόσθετο
κίνητρο διαφήμισης.

1 1 . ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Να διευρυνθεί ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
δεδομένα και προβλήματα που συνδέονται
άμεσα με το περιβάλλον εργασίας, όπως είναι
για παράδειγμα το εργασιακό άγχος, τα καρδιαγγειακά και καρκινικά νοσήματα, όπως επίσης και οι ψυχολογικές διαταραχές.

9

Συνταξιούχοι ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ

θρόα ήταν η συμμετοχή των συνταξιούχων της
ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
στην Κρήτη. Ο εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της μεγαλονήσου , πολιτιστικά, προσκυνηματικά , ιστορικά
και να απολαύσουν τις απαράμιλλες ομορφιές
τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα.
Ταυτόχρονα, είχαν την τύχη να γευθούν την περίφημη μεσογειακή γαστρονομία της Κρήτης καθώς
και τη λεβέντικη φιλοξενία των Κρητικών αδελφών
μας.

Εργασίας έτσι που να διασφαλίζονται κάποια
ποιοτικά κριτήρια.

Κοινές εκστρατείες όλων των κοινωνικών εταίρων, με πινακίδες που θα πρέπει να διανεμηθούν, σε όσο το δυνατόν περισσότερους
χώρους εργασίας, διαφημιστικό τηλεοπτικό
υλικό, στοχευμένων ενημερωτικών φυλλαδίων
με απλές και κατανοητές οδηγίες, πέραν της
Ελληνικής γλώσσας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ο γραμματέας της Παγκύπριας Επιτροπή
Συνταξιούχων ΣΕΚ [ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ ] Μιχάλης Ρώσσης
(φωτό) εξέφρασε την ευρέσκεια του για τη μεγάλη
συμμετοχή αλλά και για το υψηλό επίπεδο πολιτισμού, ευγένειας και συμπεριφοάς που επέδειξαν οι
εκδρομείς.
Ο επιτυχεμένος θεσμός των εκδρομών της ΠΕΣΥΣ –
ΣΕΚ στην Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος και
αγκαλιάζεται θερμά από τους συνταξιούχους μας,
γεγονός που μας υποχρεώνει να τον συνεχίσουμε
και να τον αναβαθμίσουμε,
υπογράμμισε ο κ. Ρώσσης.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εντοπίστε εγκαίρως τα σημάδια
της σοβαρής κατάθλιψης

Έξυπνοι τρόποι για αύξηση
της εργασιακής αποδοτικότητας

Α

ν απολαμβάνεις την δουλειά σου έχεις αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτός είναι κανόνας και δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που δουλεύουμε
αναγκαστικά για την επιβίωση; Ακολουθώντας τις πιο κάτω
συμβουλές και τον εαυτό σου θα διευκολύνεις και την απόδοση
σου στην εργασία θα αυξήσεις με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.
1. Βρες τα θετικά της δουλειάς σου
Έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο ικανοποιημένοι είμαστε από την
δουλειά μας, τόσο περισσότερο αποδίδουμε. Σίγουρα υπάρχουν
και τα αρνητικά. Ωστόσο, στο χέρι σου είναι να επικεντρωθείς
στα χαρακτηριστικά της δουλειάς σου που σε ικανοποιούν. Για
παράδειγμα, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, κάτι το οποίο απολαμβάνεις; Νιώθεις ότι κάνεις κάτι το δημιουργικό; Πληρώνεσαι στην
ώρα σου; Έχεις δική σου δουλειά και άρα την ευκαιρία να την
αναπτύξεις με τον τρόπο που επιθυμείς; Έχεις καλή σχέση με
τους συναδέλφους σου; Σου παρέχει ασφάλεια; Έχεις δουλειά
κοντά στο αντικείμενό σου, κάτι που στις μέρες μας είναι δυσεύρετο; Σίγουρα μπορείς να βρεις πολλά καλά για τα οποία έχεις
λόγο να θέλεις να αποδίδεις όσο καλύτερα μπορείς.
2. Κάνε αυτά που σε ικανοποιούν και σε χαλαρώνουν εκτός
δουλειάς
Έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου ότι αν η υπόλοιπη μέρα
μου με γεμίζει, έχω περισσότερη
όρεξη για δουλειά. Τι είναι αυτό
√ Στην αρχή της ημέρας που απολαμβάνεις; Να περνάς
επέλεξε να κάνεις τις πιο χρόνο με την οικογένειά σου; Να
βλέπεις τους φίλους σου; Να
δύσκολες υποχρεώσεις
έχεις αθλητικές δραστηριότητες;
Ό,τι κι αν είναι αυτό που σε ικανοποιεί, ένταξέ το στην καθημερινότητα σου με συνέπεια.
3. Βρες τρόπους να αυξήσεις την συγκέντρωσή σου
Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση σε αυτό που κάνεις, τόσο
πιο γρήγορα θα το τελειώνεις και άρα τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση θα νιώθεις. Έτσι, θα έχεις ισχυρό κίνητρο μεγάλης απόδοσης. Η συγκέντρωση σου μπορεί να αυξηθεί κάνοντας συχνά
προγραμματισμένα διαλείμματα και καταγράφοντας τις υποχρεώσεις σου, καλύτερα με σειρά προτεραιότητας.
4. Λύσε τα προβλήματα και συμβιβάσου
Αν έχεις παράπονα ή άλυτες διαφωνίες, προσπάθησε να τις διαχειριστείς με σκοπό να λύσεις τα προβλήματα και να έρθεις σε
συμβιβασμό. Αν συγκρούεσαι τακτικά με κάποιον από τους
συναδέλφους σου, θυμήσου ότι όσο πιο θετικά τον προσεγγίσεις,
τόσο πιο θετικά θα σε αντιμετωπίσει κι εκείνος. Ζήτα ευγενικά
αυτά που χρειάζεσαι, έχοντας πάντα στο μυαλό σου ότι οι άλλοι
δεν μπορούν να είναι όπως θα θέλαμε. Αν δουλεύεις με κάποιον
που σου μεταδίδει αρνητική ενέργεια, βρες τρόπο να αποστασιοποιηθείς και όχι να προσπαθήσεις να τον αλλάξεις. Μην παίρνεις προσωπικά αυτά που κάνει ή λέει, αλλά μην μπεις και στην
διαδικασία να τον βοηθήσεις να αλλάξει. Σκέψου ότι η συμπεριφορά του υποκινείται από προσωπικές του ανασφάλειες. Βάλε
τα όρια σου και απλά κάνε τη δουλειά σου!
5. Επιβράβευσε τον εαυτό σου
Το «μπράβο» δεν πρέπει να λέγεται μόνο σε κάποιο τεράστιο επίτευγμα, αλλά και στις απλές και καθημερινές προκλήσεις που
φέρνεις εις πέρας. Οι μικροί στόχοι θα σε οδηγήσουν σε έναν
μεγάλο, άρα οι μικροί στόχοι είναι καθοριστικοί για αυτά που
θέλεις να πετύχεις.
6. Επέλεξε να τελειώσεις πρώτα τις λιγότερο ευχάριστες υποχρεώσεις
Στην αρχή της ημέρας επέλεξε να φέρεις εις πέρας τις πιο δυσάρεστες ή δύσκολες υποχρεώσεις της λίστας. Στην αρχή της ημέρας έχεις περισσότερη ενέργεια και αντοχή και παράλληλα, θα
έχεις ευχάριστη προσμονή για τις πιο διασκεδαστικές και δημιουργικές εργασίες.
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Η

κατάθλιψη είναι πολύ συνηθισμένη ιδιαίτερα
τους χειμερινούς μήνες.

Πώς μπορεί όμως να υποψιαστεί ένας ασθενής
πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα που εκδηλώνει; «Η αλήθεια είναι πως τόσο η ήπια, όσο
και η μέτρια και η σοβαρή κατάθλιψη μοιράζονται μερικά κοινά συμπτώματα», απαντά ο ειδικός. «Στις γυναίκες, τα συμπτώματα αυτά είναι η
επίμονη θλίψη, η ευσυγκινησία και η διαρκής
ενασχόληση με τα αρνητικά συναισθήματα. Αντίστοιχα στους άνδρες είναι η οξυθυμία, τα νεύρα
και η επιθετικότητα», τονίζει ο νευρολόγος ψυχίατρος Νίκος Ε. Δεγλέρης.
Άλλα συμπτώματα ύποπτα για κατάθλιψη ποικίλης σοβαρότητας στους άνδρες είναι η παρορμητική συμπεριφορά, η απάθεια, η τάση να

√ Με λίγη προσπάθεια και γνώση
αποτρέψτε τους κινδύνους
που καραδοκούν

μένος).
- Τα ψυχωσικά συμπτώματα, δηλαδή ενδείξεις
πως ο/η ασθενής δεν έχει καλή επαφή με την
πραγματικότητα (π.χ. ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις). Τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται
στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις κατάθλιψης.
- Ο αυτοκτονικός ιδεασμός ή/και οι απόπειρες
αυτοκτονίας.
«Τα επεισόδια της σοβαρής κατάθλιψης διαρκούν κατά μέσον όρο 6 μήνες ή περισσότερο»,
προσθέτει ο Δρ. Δέγλερης.
«Μερικές φορές υποχωρούν έπειτα από λίγο
καιρό, αλλά στις περισσότερες υποτροπιάζουν».
Οι προειδοποιητικές ενδείξεις της σοβαρής
κατάθλιψης
Η σοβαρή κατάθλιψη παραλύει το άτομο, το ωθεί
να κλείνεται στον εαυτό του και μπορεί να μην
του επιτρέπει να σηκωθεί από το κρεβάτι ή να
βγει από το σπίτι. Η διάγνωσή της έχει ζωτική
σημασία και μερικές φορές είναι αληθινή μάχη με

κατηγορούν τους άλλους για ό,τι
κακό τους συμβαίνει (οι γυναίκες
συνήθως κατηγορούν τον εαυτό
τους) και η απομόνωση.
Και στα δύο φύλα, εξάλλου, μπορεί
να παρουσιαστούν απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που
ο/η ασθενής κάποτε απολάμβανε,
δυσκολίες στη συγκέντρωση στη
δουλειά ή αδιαφορία γι’ αυτήν, διάχυτοι πόνοι στο σώμα δίχως προφανή αιτία, υπνηλία και κόπωση
στη διάρκεια της ημέρας, αϋπνία,
αλλαγές στην όρεξη και αλλαγές στο
σωματικό βάρος.

ΗΠΙΑ
«Τα συμπτώματα της ήπιας κατάθλιψης μπορεί να επιμείνουν για ημέρες και
επεμβαίνουν στις καθημερινές δραστηριότητες
δίχως όμως να τις διαταράσσουν σοβαρά», λέει
ο Δρ. Δέγλερης. «Αν η εμφάνισή τους καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και εμφανίζονται
κατά μέσον όρο 4 μέρες την εβδομάδα, επί δύο
χρόνια, ο ασθενής μπορεί να πάσχει από επιμένουσα καταθλιπτική διαταραχή ή αλλιώς από
δυσθυμία».

ΜΕΤΡΙΑ
Στην μέτρια κατάθλιψη τα κλασικά συμπτώματα
είναι αρκετά σοβαρά ώστε να δημιουργούν προβλήματα στο σπίτι και στη δουλειά. Μπορεί επίσης το άτομο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική του ζωή.
Στη μέτρια κατάθλιψη υπάρχουν επίσης μερικά
συμπτώματα που δεν εκδηλώνονται στην ήπια
μορφή της ψυχικής νόσου.
Αυτά είναι τα προβλήματα αυτοεκτίμησης, η μειωμένη παραγωγικότητα, το να αισθάνεται ο/η
ασθενής ανάξιος, η αυξανόμενη ευαισθησία και
η υπερβολική ανησυχία.

ΣΟΒΑΡΗ
Στην σοβαρή κατάθλιψη μπορεί να υπάρχουν τα
συμπτώματα της ήπιας και της μέτριας, αλλά
είναι τόσο σοβαρά και εμφανή ώστε τα παρατηρούν ακόμα και οι οικείοι του πάσχοντος.
Εκτός από αυτά τα συμπτώματα, όμως, μπορεί
να υπάρχουν και ορισμένα άλλα, τα οποία δεν
εκδηλώνονται στις ηπιότερες μορφές.
Αυτά είναι:
- Αδυναμία να φροντίσει ο/η ασθενής τον εαυτό
του/της (π.χ. να φάει, να κάνει μπάνιο, να
αλλάξει ρούχα κ.λπ.).
- Η ψυχοκινητική καταστολή, δηλαδή η εμφανής
μείωση της νοητικής και της σωματικής δραστηριότητας (σαν να είναι ο/η ασθενής ναρκω-

τον χρόνο, πριν συμβεί κάτι ανεπανόρθωτο.
«Μελέτες έχουν δείξει πως από τους ασθενείς με
μείζονα κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό που
δεν κάνουν θεραπεία, ποσοστό έως και 15% τελικά αυτοκτονούν», επισημαίνει ο Δρ. Δέγλερης.
«Επομένως είναι σημαντικό να γίνεται γρήγορα η
διάγνωση, ώστε να αρχίζει εγκαίρως η θεραπεία».

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι προειδοποιητικές ενδείξεις μιας επικείμενης απόπειρας αυτοκτονίας είναι:
- Να λέει ο/η ασθενής ότι θέλει να πεθάνει ή να
αυτοκτονήσει
- Να αναζητά τρόπους να αυτοκτονήσει (π.χ.
κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο ή προσπαθεί
να αγοράσει όπλο)
- Να λέει ότι νιώθει απελπισία και δεν έχει πια
κανένα λόγο για να ζει
- Να λέει πως αισθάνεται παγιδευμένος ή έχει
ανυπόφορος πόνους
- Να λέει ότι αισθάνεται πως έχει γίνει βάρος
στους άλλους και πως οι άλλοι θα είναι καλύτερα χωρίς αυτόν
- Να πίνει ολοένα περισσότερο οινόπενυμα ή να
παίρνει ολοένα περισσότερες ουσίες
- Να είναι συνέχεια νευρικός ή αγχώδης και να
συμπεριφέρεται απερίσκεπτα
- Να κοιμάται πάρα πολύ ή αντιθέτως να κοιμάται ελάχιστα
- Να κλείνεται στον εαυτό του ή να αισθάνεται
απομονωμένος
- Να δείχνει εξοργισμένος ή να μιλάει για την
εκδίκηση που θα πάρει
- Να παρουσιάζει ακραίες διακυμάνσεις της
ψυχικής διάθεσης
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Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες γήρανσης
του πληθυσμού στο εργασιακό περιβάλλον
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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
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο
και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
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
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.

Τ

ο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα ημερίδα με θέμα: «Οι Επιδράσεις της
Γήρανσης στο Εργασιακό Περιβάλλον»
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου. Σε χαιρετισμό της που ανέγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος
Γιαννάκη τόνισε μεταξύ άλλων πως
αδιαμφισβήτητα, οι εργαζόμενοι
μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν
σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού στις σύγχρονες κοινωνίες
καθώς αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο του εργασιακού βίου και της κοινωνίας ευρύτερα. Οι εργαζόμενοι
αυτής της ηλικίας, πρόσθεσε, έχουν
διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες σε σύγκριση µε άλλες γενιές.
Ο ισχυρός συνδυασμός ικανοτήτων
στον χώρο εργασίας βασίζεται στα
διαφορετικά πλεονεκτήματα των
γενεών. Επίσης, η μεταλαμπάδευση
της άρρητης γνώσης στις νεότερες
γενιές είναι αναντικατάστατη. Επομένως, η συμμετοχή των εργαζομένων
μεγαλύτερης ηλικίας στον εργασιακό
βίο είναι απολύτως απαραίτητη για
την επιτυχία των οργανισμών και επιχειρήσεων. Και κατέληξε:
Συνεπώς, το φαινόμενο της γήρανσης
του πληθυσμού μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση ή να αξιοποιηθεί
ως ευκαιρία από τις επιχειρήσεις,
τους οργανισμούς αλλά και την κοινωνία. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
θέτει σε προτεραιότητα την προώθηση πολιτικών και καλών πρακτικών
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση

των ευκαιριών που παρέχει η γήρανση
του πληθυσμού, αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται με βάση την κοινωνική
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τη
διασφάλιση αξιοπρέπειας σε όλους,
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Εκ μέρους της ΣΕΚ ο επαρχιακός οργανωτικός του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ

• Απαραίτητη η συμμετοχή
στον εργασιακό βίο
εργαζομένων μεγαλύτερης
ηλικίας
• Ημερίδα με την ενεργό
συμμετοχή της ΣΕΚ
Λευκωσίας Νίκος Σατσιάς σε παρέμβαση του τόνισε μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:
Το εύλογο ερώτημα το οποίο τίθεται
ενώπιον των ατόμων που λαμβάνουν
τις αποφάσεις πολιτικής. Ποιες θα
είναι οι επιδράσεις όχι μόνο στην
εργασία αλλά γενικότερα στην κοινωνία. Οι επιπτώσεις δεν είναι απλά
οικονομικές και κοινωνικές αλλά και
δημογραφικές, εθνικές και πολιτικές.
Ωστόσο θα γίνει αναφορά στις οικονομικές και στις κοινωνικές.
Προφανώς, επηρεάζεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό η απασχόληση, ειδικά
όταν η γήρανση του πληθυσμού δεν
συνοδεύεται με πολιτικές οι οποίες θα
επιτυγχάνουν την ένταξη των νέων
στην αγορά εργασίας, αλλά και των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 55 χρονών και άνω, που έχουν βρεθεί εκτός
αγοράς εργασίας.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Αλυσιδωτή επίπτωση είναι η μείωση

της παραγωγικής ικανότητας και
κατά συνέπεια της ίδιας της παραγωγικότητας. Το ντόμινο των επιπτώσεων συνεχίζεται με τον επηρεασμό των
συντάξεων στο ήδη ελλειμματικό
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
εξαιτίας της αυξανόμενης δυσαναλογίας συνταξιούχων προς εργαζόμενους και κατ’ επέκταση της διεύρυνσης των χαμηλών συντάξεων. Αναπόφευκτο επακόλουθο είναι η ανάγκη για
διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με κορωνίδα σε αυτή αλληλουχία, την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ένα τομέα στον οποίο πάσχουμε
ακόμη σαν χώρα λαμβάνοντας υπόψη
ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ακόμη
εφαρμόσει το ΓΕΣΥ, με ενδεχόμενο την
περαιτέρω δυσχέρεια καθώς η δημογραφική γήρανση μεταφράζεται σε
αύξηση της ροπής των ηλικιωμένων
για κατανάλωση ιατρικών υπηρεσιών.
Οι κοινωνικές επιδράσεις είναι απόλυτα σχετικές με τις οικονομικές
καθώς όταν παρουσιάζεται αύξηση
για παράδειγμα της ανεργίας, τότε
παρατηρείται αύξηση της φτώχειας
και όλων των φαινομένων που τη
συνοδεύουν δηλαδή της απομόνωσης,
του κοινωνικού αποκλεισμού και της
περιθωριοποίησης. Παράλληλα με την
γήρανση του πληθυσμού στις εργάσιμες ηλικίες και δυνητικά την διεύρυνση των επαγγελματικών καριέρων,
παρατηρούμε μειωμένη απασχόληση
των νέων. Κορύφωση στην αλληλουχία των κοινωνικών επιδράσεων αποτελεί η ανεπάρκεια των συστημάτων
πρόνοιας, τα οποία θα πρέπει να
αναπροσαρμόζονται για να αποφεύγονται τα φαινόμενα ακραίας φτώχειας.

• Zητούνται για πρόσληψη:

Προσοχή από παραπλανητικές διαφημίσεις
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

- 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.

Τ

ο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. συστήνει προσοχή σε
παραπλανητικές
διαφημίσεις
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου
Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) έχει
παρατηρήσει ότι ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου διαφημίζουν ή/και ανακοινώνουν, είτε μέσω
αναρτήσεων στις ιστοσελίδες που
διατηρούν είτε μέσω των διαφόρων
μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, ότι προγράμματα
σπουδών που προσφέρουν είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης
Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996
έως 2016, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι το
αρμόδιο Σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή
από αξιολογημένα/πιστοποιημένα
προγράμματα σπουδών.
Τονίζεται ότι, η αξιολόγηση-πιστοποίηση/αναγνώριση προγραμμάτων
σπουδών δεν εμπίπτει στις αρμοδιό-

τητες του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Ως εκ τούτου, οι
διαφημίσεις/ανακοινώσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, εκ μέρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, ότι προγράμματα σπουδών που προσφέρουν
είναι
αναγνωρισμένα
από
το
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., οι οποίες είναι δυνατόν να
παραπλανούν τους υποψήφιους φοιτητές και το κοινό, θα πρέπει να αγνοούνται, αφού κάτι τέτοιο προσκρούει
στον νόμο. Ούτε δε και δεσμεύουν το
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., το οποίο ουδεμία σχέση
έχει με τέτοιου είδους διαφημίσεις /
ανακοινώσεις.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το Σχολείο της Κυριακής: Εκπαιδεύοντας τα προσφυγόπουλα στην Κύπρο

Ο

νομάζεται
«Σχολείο
της
Κυριακής» και αφορά σε μία
πρωτοβουλία εκπαιδευτικών της
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Η ομάδα συστήνεται από εθελοντές εκπαιδευτικούς και τα προγράμματα δράσης θα τρέχουν,
αρχικά, κάθε Κυριακή, πρωί και
απόγευμα.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ενίσχυση της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων
(ασυνόδευτων
παιδιών και παιδιών που διαμέ-

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε
• Συγκινητική πρωτοβουλία
από εκπαιδευτικούς της
Δημοτικής και της Μέσης
Εκπαίδευσης
στα ΜΚΔ (Facebook)

νουν σε χώρους φιλοξενίας, π.χ.
στην Κοφίνου) και την κοινωνική
τους ένταξη. Στο παρόν στάδιο,
το πρόγραμμα αφορά την διδασκαλία της ελληνικής, στο πλαίσιο στήριξης της διδασκαλίας
που γίνεται στο δημόσιο σχολείο.
Η διδασκαλία της γλώσσας θα
πλαισιώνεται από δραστηριότητες που στοχεύουν στην κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση
των παιδιών αυτών.

Η σελίδα φέρει τον τίτλο «Περί
Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης το
Ανάγνωσμα» και δηλώνει την
αντιρατσιστική πρόθεσή της με το
κάτωθεν κείμενο:
«Απελάστε τον ρατσισμό, αγκαλιάστε τον άνθρωπο! Η ανθρωπιά
δεν έχει χρώμα, φυλή, θρησκεία...
Είναι αξία ζωής! Ας γεμίσουμε το
είναι μας με αυτή! Ας φανούμε
αλληλέγγυοι σε συνανθρώπους
μας που έπεσαν θύματα συμφερόντων ή στάθηκαν λιγότερο
τυχεροί στη ζωή τους. Ας στηρί-

ξουμε τα παιδιά που, ενώ ξεκίνησαν με τους γονείς τους για ένα
πιο ελπιδοφόρο μέλλον, κατέληξαν στη χώρα μας ορφανά και
απροστάτευτα να βιώνουν μια
ζοφερή πραγματικότητα! Είναι
καθήκον μας. Από τη στιγμή που
ως λαός βρεθήκαμε στην ίδια
θέση, μπορούμε εύκολα να “ενσυναισθανθούμε”! Μπορούμε να
δράσουμε...» Οι ιδρυτές του Σχολείου της Κυριακής καλούν όλη
την Κύπρο να συμπράξει μαζί
τους σε αυτή την προσπάθεια και
να αγκαλιάσουν τα παιδιά με
αγάπη και με στόχο να μην νιώθουν ξένα στην καινούρια πατρίδα
"Θέλουμε να μην αισθανθούν ποτέ
παιδιά που η κοινωνία μας τα
απέρριψε λόγω προσφυγιάς.
Θέλουμε να μεγαλώσουν μαζί με
τα δικά μας και να νιώθουν ισότιμα κι εξίσου χαρούμενα" σημειώνουν και συμπληρώνουν πως
μπορεί να θεωρηθεί "η πρωτοβουλία αυτή αντίβαρο στα τελευταία
γεγονότα και ας αγκαλιάσει η
Κύπρος την ομάδα μας".

Το 'πε και το 'κανε ο Τραμπ: Στήνει φράκτη στα σύνορα με το Μεξικό
Ζούμε σε περίεργες εποχές

Ο

Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως
υλοποιεί τη δέσμευσή του να
αντιμετωπίσει την απειλή που
εγείρει η «εισβολή» - όπως την
έχει αποκαλέσει - των καραβανιών με μετανάστες από την
Κεντρική Αμερική.
Φράχτη από συρματόπλεγμα στήνει ο αμερικανικός στρατός στα
σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό,
καθώς η άφιξη των μεταναστών
έχει ήδη προκαλέσει εντάσεις.
Ο φράχτης έχει σκοπό να οργανώσει το χαώδες κύμα μεταναστών, ούτως ώστε να μπορεί να
μπορούν να παρακολουθούνται

Σύμφωνα με τον Κοέπνικ, αν και η
κατασκευή του φράχτη έχει πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων,
υπάρχουν και εκείνοι που είναι
υπέρ αυτού του μέτρου.

από τις αρμόδιες Αρχές για την
προστασία των συνόρων σε διάφορα σημεία ελέγχου, σύμφωνα
με τον υπεύθυνο της κατασκευής
του φράχτη, Άλαν Κοέπνικ.
Η ομάδα που έχει αναλάβει την
κατασκευεί είναι άοπλη, αλλά όλη
η διαδικασία διενεργείται με την
παρουσία μονάδας της στρατιωτικής αστυνομίας.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν φτάσει στα αμερικανικά σύνορα
χιλιάδες μετανάστες, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στην
πόλη Τιχουάνα στα μεξικανικά
σύνορα, η οποία και έχει αποτελέσει το κύριο σημείο διέλευσης.
Εκατοντάδες κάτοικοι βγήκαν
στους δρόμους φωνάζοντας
«Έξω! Έξω!», καθώς θεωρούν ότι
οι μετανάστες συνιστούν απειλή
για την πόλη τους.

Ακαδημία κατασκόπων στην Ελλάδα σχεδιάζει η EE

Τ

η δημιουργία ακαδημίας
κατασκόπων επί ελληνικού
εδάφους φέρεται να σχεδιάζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με
το περιοδικό Politico, οι επιτελείς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να δώσουν στην Ελλάδα τον
ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο
πλάνο, ενώ στο πρότζεκτ θα συμμετέχει και η Κύπρος. Μάλιστα, το
Politico σημειώνει ότι η επιλογή
των δύο χωρών δεν είναι τυχαία,
καθώς είναι εκείνες που έχουν
τους πιο «στενούς δεσμούς» με
την Ρωσία!
Το όλο σχέδιο περιλαμβάνεται
στο γενικότερο πλάνο για την
δημιουργία στρατού και στρατιωτικών δομών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η ανάπτυξη κοινής υπηρεσίας
πληροφοριών και κατασκοπείας

είχε «κολλήσει» στο «βέτο» της
Μεγάλης Βρετανίας, η οποία διαθέτει τις δικές
της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
και σε καμία
περίπτωση δεν
επι-

θυμούσε να μοιραστεί στοιχεία
και τεχνογνωσία με τους υπόλοιπους «εταίρους» της. Το Brexit
που θα υλοποιηθεί το προσεχές

διάστημα, ωστόσο, ανοίγει την
πόρτα στην δημιουργία της υπηρεσίας κατασκοπείας.
Το Politico ωστόσο επισημαίνει
ότι: «Όμως, θα προκαλέσει εντύπωση η πρόταση να αναλάβει η
Ελλάδα την ακαδημία, με την βοήθεια της Κύπρου, κάτι που σημαίνει ότι δύο από τα μέλη της ΕΕ με
τις στενότερες σχέσεις με τη
Μόσχα θα “τρέχουν” αυτό το πρόγραμμα».Το προσχέδιο, όπως
διέρρευσε από τις επαφές στις
Βρυξέλλες, τοποθετεί την Αθήνα
στην κορυφή της ηγεσίας ενός
οργανισμού που θα εκπαιδεύει
κατασκόπους για την Ευρώπη. Σε
συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις
υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Ενωσης, η ακαδημία
θα εκπαιδεύει στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών από την ΕΕ.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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16 μικρές συμβουλές
για να βρεις
την καθημερινή ευτυχία
• Αλλάξτε διακόσμηση στο σπίτι. Ακόμα και
να αλλάξετε θέση στα έπιπλα θα νιώσετε
ανανεωμένη. Αγοράστε ένα χρωματιστό
ριχτάρι σε ζωηρό χρώμα, μερικά αρωματικά
κεριά για το σαλόνι ή το υπνοδωμάτιο και
αλλάξτε τις κουρτίνες σε πιο ζωηρά χρώματα. Η παραμικρή πινελιά χρώματος στον
χώρο, θα κάνει να δείτε τη φωλίτσα σας με
άλλο μάτι.

• Αλλάξτε χρώμα στους τοίχους του σπιτιού σας.
Αν αυτό σας φαίνεται χρονοβόρο η δύσκολο, μπορείτε απλώς να βάλλετε σε ένα κομμάτι του τοίχου
ταπετσαρία που μπορείτε να την περάσετε και μόνη
σας. Διαλέξτε μία ταπετσαρία με floral σχέδια που
είναι μόδα ή μία με πολύχρωμες ρίγες.
• Ανανεώστε τον χώρο σας. Βάλτε το γραφείο σε
ένα σημείο που θα έχει φυσικό φως για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Τοποθετείστε φωτογραφίες από αγαπημένα σας πρόσωπα και βάλτε
σε ένα ποτήρι ένα τριαντάφυλλο.
• Οργανώστε τον χρόνο σας. Θα σας εξασφαλίσει
ήρεμη καθημερινότητα, δίνοντας σας την ευκαιρία
να εντάξετε και άλλες δραστηριότητες στο πρόγραμμά σας εκτός από την δουλειά και να πληρώσετε λογαριασμούς.
• Ξεκαθαρίστε την ντουλάπα σας. Πετάξτε ότι δεν
χρειάζεστε και ότι έχετε να φορέσετε πάνω από ένα
χρόνο. Έτσι θα βρείτε ρούχα που επέστρεψαν στη
μόδα και θα έχετε χωρίς έξοδα ανανεώσει την γκαρνταρόμπα σας. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε στη
ντουλάπα σας αρωματικά χαρτιά και σακουλάκια
που θα διατηρούν την αίσθηση του φρεσκοπλυμένου στα ρούχα σας για περισσότερο καιρό.
• Ξυπνήστε νωρίς. Παρατηρήστε τον κόσμο γύρω
σας. Άλλοτε είναι θλιβερός και απαισιόδοξος και
άλλοτε γεμάτος ελπίδα και χαρά. Δείτε τις καλές
στιγμές και γεμίστε με αισιοδοξία για το μέλλον.
• Κάντε βραδινή βόλτα με τους φίλους σας. Οι
νύχτες γλυκαίνουν όλο και περισσότερο και σας
δίνεται η ευκαιρία να κανονίσετε μια βόλτα με το
αυτοκίνητο ή για φαγητό με φίλους μέσα στην
εβδομάδα. Θα γυρίσετε σπίτι πιο ήρεμοι και μετά
από μια κοπιαστική καθημερινότητα θα κοιμηθείτε
πιο εύκολα και με το αίσθημα της ικανοποίησης ότι
εκμεταλλευτήκατε όλη τη μέρα.
• Ανανεώστε τα «νεσεσέρ» σας. Αλλάξτε την ενυδατική σας με μία άλλη προηγμένης τεχνολογίας,
αγοράστε μια χρωματιστή μάσκαρα και σταματήστε για λίγο να φοράτε μόνο μαύρη. Ακόμα μην
ξεχνάτε πως ένα αφρόλουτρο με άρωμα φράουλα ή
κεράσι θα σας κάνει να νιώσετε ότι σας αγκαλιάζει
ένα ανοιξιάτικο λιβάδι κάθε φόρα που κάνετε μπάνιο.
• Μάθετε να ακούτε τον εαυτό σας και τις ανάγκες του. Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τα θέλω
και τις επιθυμίες τις δικές σας αλλά. και θα γίνετε
καλύτεροι ακροατές για τους φίλους σας.
• Χαρίστε απλόχερα φιλοφρονήσεις. Επιβραβεύστε τις προσπάθειές σας μ' ένα κομπλιμέντο αλλά
και τα κοντινά σας πρόσωπα χαρούμενα με ένα
σχόλιο για το ντύσιμό τους. Σκεφτείτε πόσο όμορφο είναι να σας χαμογελάνε και να χαμογελάτε.

Σοβαρά … αστειάκια
Δυο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης
μπαίνει στο δωμάτιο τους και τραβάει σιγά-σιγά το
πάπλωμα και τους το παίρνει. Ο ένας το παίρνει είδησηκαι λέει στον άλλον:
- "Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το πάπλωμα."
Κι ο άλλος: - "Άφησε τον όταν ξαναρθεί να πάρει το
μαξιλάρι θα τον πιάσουμε!"
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Βάλτε απαραίτητα στη διατροφή σας τις φυτικές ίνες

Ο

ι φυτικές ίνες περιέχονται σε
όλα σχεδόν τα τρόφιμα και
βοηθούν στην ρύθμιση της εντερικής κινητικότητας, στον έλεγχο του
σωματικού βάρους, στην πρόληψη
ή αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, μεταξύ άλλων.
Φασόλια: Όποια ποικιλία φασολιών κι αν επιλέξετε, το σίγουρο
είναι ότι είναι πλούσια σε φυτικές
ίνες, ενώ περιέχουν πρωτεΐνη και
χαμηλά λιπαρά. Μπορείτε λοιπόν
αντί για κρέας, να τρώτε φασόλια
δυο φορές την εβδομάδα.

πρόσληψη φυτικών ινών, προσθέστε λαχανικά στην ομελέτα σας,
στα σάντουιτς, στα ζυμαρικά, την
πίτσα και τις σούπες.

γραμμάρια. Ψιλοκομμένοι ξηροί
καρποί μπορούν να συμπληρώσουν το γιαούρτι σας, μια σαλάτα
ή να γίνουν ένα υγιεινό σνακ.

Λιναρόσπορος: Ο λιναρόσπορος
είναι εξαιρετική πηγή φυτικών
ινών, δίνοντάς σας 2,8 γραμμάρια
ανά κουταλιά. Μάλιστα, πολλοί
γιατροί προτείνουν τον λιναρό-

Ψωμί ολικής άλεσης και Κράκερς:
Το αλεύρι ολικής άλεσης περιέχει
ολόκληρο τον σπόρο, ο οποίος
περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Μελέτες έχουν
δείξει ότι η προσθήκη
δημητριακών ολικής
άλεσης και άλλων τροφών που είναι πλούσια
σε φυτικές ίνες στην
καθημερινή διατροφή,
μειώνει τον κίνδυνο
καρδιακής νόσου και
διαβήτη τύπου 2.

Αποξηραμένα φρούτα: Φάτε μια
χούφτα αποξηραμένα φρούτα:
σταφίδες, σύκα, χουρμάδες ή βερίκοκα αντί για σνακ. Εναλλακτικά,
ψιλοκόψτε τα και προσθέστε τα σε
ένα μπολ με γιαούρτι ή στα δημητριακά σας.
Φρέσκα φρούτα: Οποιοδήποτε
φρέσκο φρούτο είναι το υγιεινότερο σνακ. Αλλά όταν πρόκειται να
το επιλέξετε με βάσει τις φυτικές
ίνες που περιέχει, τότε δεν είναι
όλα τα φρούτα ίδια. Ένα μεγάλο
αχλάδι έχει 9,9 γραμμ. φυτικών
ινών. Άλλα τέτοια φρούτα είναι τα
βατόμουρα (4 γραμμ/1/2 φλιτζάνι)
και οι μπανάνες (2,4 γραμμ. η
καθεμιά). Τα αχλάδια και τα μήλα,
όταν καταναλώνονται με το φλούδι, είναι οι καλύτερες επιλογές,
πάντως.
Φάτε λαχανικά: Τα λαχανικά που
είναι πλουσιότερα σε φυτικές ίνες
είναι: το σπανάκι, το καλαμπόκι,
το μπρόκολο, οι πατάτες, η καρδιά
της αγκινάρας και ο αρακάς. Όλα
όμως τα λαχανικά έχουν φυτικές
ίνες, από 1 έως 2 γραμμ. ανά μισή
μερίδα. Για να αυξήσετε λοιπόν την

σπορο, ως καθαρτικό του εντέρου.
Αρακάς και όσπρια: Οι φακές και
ο αρακάς, συγγενεύουν με τα
φασόλια και έχουν κοινό διατροφικό προφιλ (πολλές φυτικές ίνες και
πρωτεΐνη, λίγο λίπος). Οι φακές
μαγειρεύονται γρήγορα και μπορούν να γίνουν σαλάτα ή σούπα. Ο
αρακάς λαδερός ή σκέτος μπορεί
να αποτελέσει κύριο γεύμα ή
συμπλήρωμα. Όλα τα όσπρια είναι
μια υγιεινή επιλογή στη διατροφή
σας, αλλά δεν θέλουν υπερβολές
ως προς την ποσότητα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αέρια και πρήξιμο.
Ξηροί καρποί: Για παράδειγμα, ¼
του φλιτζανιού ηλιόσποροι περιέχουν 3,9 γραμμάρια φυτικών ινών.
Μια χούφτα αμύγδαλα περιέχει 3,5

Ξεκινήστε τη μέρα σας
με δημητριακά ολικής
άλεσης: Ξεκινήστε λοιπόν από το πρωινό σας
γεύμα, περιλαμβάνοντας δημητριακά ολικής άλεσης ή
βρώμη, που περιέχουν 3 ή περισσότερα γραμμάρια φυτικών ινών
ανά μερίδα. Προσθέστε φρούτα και
ευκολότερα θα πετύχετε τον στόχο
των 38 γραμ. φυτικών ινών την
ημέρα αν είστε άνδρας και των 25
γραμ., αν είστε γυναίκα.
Φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα: Επιλέξτε ακατέργαστο ρύζι, αντί για
ραφιναρισμένο ή επιλέξετε ζυμαρικά ολικής άλεσης. Αν θέλετε να
κάνετε τη διαφορά, συνοδεύσατε
το γεύμα σας με μπουλγούρι, που
επίσης περιέχει πολλές φυτικές
ίνες. Και μην ανησυχείτε για το
βάρος. Οι φυτικές ίνες συντελούν
στην πρόληψη των περιττών
κιλών, καθώς βοηθούν στον ευκολότερο κορεσμό του στομάχου.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Πολλές καθυστερήσεις σε αγχώνουν το τελευταίο διάστημα, αλλά τα
πράγματα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο από εκεί που δεν το περιμένεις. Αν κάνεις λίγη υπομονή θα δεις ότι
όλα θα προχωρήσουν θετικά και θα
ηρεμήσεις. Η μέρα είναι καλή για να
λύσεις ένα οικογενειακό σου πρόβλημα
που τον τελευταίο καιρό έχεις αμελήσει
και αποφεύγεις να το διεκπεραιώσεις.
Ταύρος: Έχεις πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον και με
θέματα που μέχρι τώρα σε κούραζαν
και σταματούσαν την ανοδική πορεία
σου, αλλά πρέπει να επανεξετάσεις
κάποιες τακτικές σου, αν θες να πας
ένα βήμα μπροστά. Θα καταφέρεις
σημαντικά βήματα σε παρελθοντικά
θέματα που καθυστερούσαν και δεν
έβρισκαν λύσεις, αν σκεφτείς και δράσεις αισιόδοξα.
Δίδυμοι: Αξιοποίησε τις δυνατότητές
σου, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις
διάφορα προβλήματα που έχεις. Θέλεις
να ξεφύγεις από την καθημερινότητα,
γιατί η ρουτίνα σε έχει κουράσει αρκετά
με τις πολλές υποχρεώσεις και προβλήματα. Μπορείς να περάσεις καλά με
αγαπημένα σου άτομα, κάνοντας θετικές και αισιόδοξες σκέψεις. Πολύ καλή
μέρα για κοινωνικές επαφές.
Καρκίνος: Η μέρα φέρνει κάποια στασιμότητα στις καταστάσεις και αυτά που
θέλεις να τελειώνεις, θα βλέπεις να μην
γίνονται ακόμη. Η δυναμικότητα που
έχεις είναι μεγάλη. Μην αφήνεις τις
καταστάσεις να σε παίρνουν από κάτω.

Μπορείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει. Αν θες να
ξεφύγεις από διάφορα προβλήματα
που σε αγχώνουν και σε εκνευρίζουν,
κάνε κάτι ευχάριστο.

εσένα. Το πιο σημαντικό που πρέπει να
κάνεις είναι να μην αφήσεις το άγχος να
πάρει το πάνω χέρι και να φροντίσεις
για τις υποχρεώσεις που έχουν μαζευτεί
με ηρεμία και ψύχραιμη στάση.

Λέων: Ημέρα με πολλές εναλλαγές και
θετικές εξελίξεις θα είναι για εσένα.
Μπορείς να αναδιοργανώσεις πολλά
από αυτά που μέχρι τώρα σου έφερναν
στασιμότητα και σε εκνεύριζαν και να
δώσεις έναν πιο ευχάριστο και δημιουργικό τόνο στην καθημερινότητα που
σε έχει κουράσει.

Τοξότης: Η μέρα θα είναι αρκετά έντονη
για εσένα και κάποια γεγονότα θα σε
αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και
γενικά οι ειδήσεις που θα πάρεις, μπορεί να σε στενοχωρήσουν αλλά ταυτόχρονα θα σου δώσουν και απαντήσεις,
ώστε να δεις πιο ξεκάθαρα κάποια
ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν
και προχώρα με θάρρος.

Παρθένος: Φρόντισε να επανεξετάσεις
τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα
και τι θα κρατήσεις. Πάρε ξανά στα
χέρια σου υποθέσεις που στο παρελθόν
μπορεί να καθυστερούσαν και φρόντισε
με οδηγό την λογική σου να τους δώσεις
τις καλύτερες λύσεις. Απόφυγε ενδεχόμενες τάσεις απομόνωσης, γιατί δε σου
κάνουν καθόλου καλό. Δείξε μεγάλη
προσοχή στο παρασκήνιο, γιατί θα
γίνουν αποκαλύψεις που θα σε εκπλήξουν.
Ζυγός: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
εσένα, προκειμένου να ολοκληρώσεις
σχέδια και να εκπληρώσεις όνειρα που
κάνεις εδώ και καιρό. Ασχολήσου με όσα
σε ευχαριστούν και φρόντισε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί τον τελευταίο καιρό
τα έχεις δώσει όλα και οδεύεις στα πρόθυρα της υπερκόπωσης.
Σκορπιός: Αρκετά ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα και χωρίς καμιά εξέλιξη
αρχίζουν να μπαίνουν σε μια πορεία
εξέλιξης αρκετά ικανοποιητική για

Αιγόκερως: Είναι μια πολύ καλή μέρα
για εσένα, καθώς θα καταφέρεις να
συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε
απασχολούν. Έχε το νου σου για κάθε
ευκαιρία που θα παρουσιαστεί και θα
αφορά τα σχέδιά σου.
Υδροχόος: Η ευαίσθητη πλευρά σου
βγαίνει στην επιφάνεια και θα σε πλημμυρίσει με τάσεις απομόνωσης από το
περιβάλλον σου. Είναι καλό να αξιολογήσεις τα λάθη που έχεις κάνει και να
κάνεις μία ουσιαστική εσωτερική ανασκόπηση, αλλά προσοχή να μην παρασυρθείς από μελαγχολία και αφήσεις
πίσω όλες τις δουλειές που έχεις να
κάνεις.
Ιχθείς: Οι προϋποθέσεις είναι πολύ
καλές για το ζώδιο σου και θα μπορέσεις να βρεις αποτελεσματικές λύσεις
στα θέματα που σε απασχολούν. Η διάθεση σου βελτιώνεται αισθητά και νιώθεις έτοιμος για όλα.
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ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ρεβίθια με λαχανικά
Υλικά:
1 ½ κουταλάκι κύμινο σε σκόνη,
1 κουταλάκι κόλιανδρο σε σκόνη,
½ κουταλάκι γλυκάνισο (ή καλύτερα αστέρι γλυκάνισου
-Star Anise) σε σκόνη,
1/4 κουταλάκι πιπέρι καγιέν,
1/8 κουταλάκι κανέλα αλεσμένη,
2 φλ. ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών (σπιτίσιος ή
φτιαγμένος με κύβο ζωμού),
3 φλ. κύβοι κόκκινης κολοκύθας,
1 ½ φλ. κύβοι καρότου,
3 φλ. βρασμένα ρεβίθια,
2 φλ. ξεφλουδισμένες ντομάτες σε κυβάκια με το χυμό
τους,
2 φλ. κύβοι γλυκοπατάτας,
1 φλ. κύβοι πάρνσιπ (Parsnip),
1 φύλλο δάφνης,
1 λεμόνι, το ξύσμα,
2 κουταλιές χοντροκομμένο μαϊντανό,
2 κουταλιές χοντροκομμένο κόλιανδρο,
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Όλοι οι κύβοι των λαχανικών να είναι σαν μεγάλα
ζάρια.Σοτάρετε στο ελαιόλαδο σε μια άβαθη, πλατύστομη κατσαρόλα τα κρεμμύδια σε χαμηλή φωτιά για 8
περίπου λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτετε τα
σκόρδα και το τζίντζερ και συνεχίζετε το σοτάρισμα
για 1 ακόμη λεπτό. Ρίχνετε μέσα το κύμινο, τον κόλιανδρο, το γλυκάνισο, το πιπέρι καγιέν και την κανέλα και
τα ανακατεύετε να ζεσταθούν για 1 λεπτό.
Δυναμώνετε τη φωτιά, προσθέτετε στην κατσαρόλα τα
ρεβίθια και το ζωμό και τα αφήνετε να κοχλάσουν για
2-3 λεπτά. Ύστερα ρίχνετε μέσα όλα τα λαχανικά (την
κολοκύθα, τα καρότα, τις ντομάτες, τη γλυκοπατάτα
και το πάρνσιπ), μαζί με τη δάφνη.
Όταν κοχλάσουν, χαμηλώνετε τη φωτιά και τα αφήνετε να σιγοβράσουν για 20 περίπου λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν τα λαχανικά και να δέσει η σάλτσα. Ανακατεύετε μέσα το ξύσμα του λεμονιού και αφήνετε να
πάρει μια βράση.Ελέγχετε το αλατοπίπερο και σερβίρετε το φαγητό πασπαλισμένο μα μαϊντανό και κόλιανδρο. Το συνοδεύετε με ελιές και ζεστό χωριάτικο ψωμί
ή πίτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 418 - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1957

Η πλουτοκρατία ήτο,
είναι και θα είναι ο
μόνιμος άρχων του
κόσμου, ο διαρκής
Αντίχριστος. Αύτη
γεννά την αδικίαν,
αύτη τρέφει την
κακουργίαν, αύτη
φθείρη σώματα και
ψυχάς
Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
Πρόκληση οι οφειλές σωματείων

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

Ενημέρωση και Προστασία Καταναλωτών της ΑΗΚ

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που συζητείται το πρόβλημα με τις καθυστερημένες
οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων προς το Κράτος, όμως, η επαναφορά
του αποτελεί σκέτη πρόκληση. Διέγραψε €17.6 εκ. οφειλόμενους φόρους από το
πιο σαθρό πράγμα που υπάρχει σ’ αυτό τον τόπο, το ποδόσφαιρο...
Σε μιά ημικατεχόμενη χώρα όπου οι πολίτες κινδυνεύουν με φυλάκιση γιατί χρωστούν πενταροδεκάρες στο φόρο και στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, δεν
γίνεται να πηγαινοέρχονται κυβερνήσεις σφυρίζοντας αδιάφορα για τα χρέη των
σωματείων που εργοδοτούν ξένους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές και την
ίδια ώρα να συνεχίζεται η χορηγία τους από ένα αναπτυσσόμενο Κράτος..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Τ

ο τελευταίο διάστημα πελάτες της ΑΗΚ έχουν φέρει σε γνώση του
Οργανισμού, ότι δέχονται επισκέψεις από πρόσωπα που τους προτρέπουν να προμηθευτούν με ειδικές συσκευές που, όπως ισχυρίζονται,
μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος των συσκευών
αυτών ανέρχεται γύρω στα €50. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διευκρινίζει ότι δεν
έχει καμία σχέση με τα εν λόγω άτομα και καλεί τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί. Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ επισημάνει πως δεν υπάρχουν ειδικές
συσκευές που μειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΑΗΚ παρέχει
συμβουλές σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε
με ενημερωτικά έντυπα που έχει στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης πελατών
της.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Επίλεκτη Κατηγορία.
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Α.Ε. Τραχωνίου
1-4
Π & Σ Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών
3-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Θ.Ο.Ι Πύργου
5-1
Α’ Κατηγορία
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ
1-0
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκουτσας
1-4
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ Καθολικής
3-0
Το αποτέλσμα του αγώνα ΔΙΓΕΝΗΣ / ΠΑΕ Λόφου - ΠΑΡΘΕΝΩΝ που έγινε
στις 20.11.18 είναι 1-0
Επόμενη αγωνιστική:
• Προκριματική Φάση Κυπέλλου - Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. Πολεμιδιών - ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου Παρασκευη 30.11.18 7.30 μ.μ
Α.Ε. Τραχωνίου - F.C.INERNATIONAL
Παρασκευή 30.11.18 7.30 μ.μ
N&Σ Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας Σάββατο 8.12.18 2.00 μ.μ.
Θ.Ο.Ι. Πύργου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
Δευτέρα 3.12.18 7.30 μ.μ
Α’ Κατηγορία 8η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα Σάββατο 1.12.18 2.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Σάββατο 1.12.18 2.30 μ.μ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης Σάββατο 1.12.18 2.30 μ.μ.
ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών Κυριακή 2.12.18 2.30 μ.μ

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των πρωταθλη-

Στις 30/11– 1/12/18 θα διεξαχθούν οι

μάτων Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της

πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου

Κυριακής 25 Νοεμβρίου 2018, έχoυν ως ακολούθως:

Πρωταθλήματος
7η αγωνιστική

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς

2-1

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AIANTAΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ,

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.

1- 2

Παρασκευή ώρα 7.30΄μ.μ.

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας

2-1

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ,

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΘΟΙ Καπέδων

4-4

Παρασκευή ώρα 7.30΄μ.μ.

ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

1-4

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σάββατο, ώρα 2.30΄μ.μ.

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι

2-1

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής

4-2

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

5-0

Τα αποτελέσματα της περασμένης
αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Ανεβλήθη)
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ
ΚΕΛΙΩΝ
ΑΕΚ

ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ

(Δευτέρα)

2-3
–

ΤΡΟΥΛΛΟΙ

FC
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Άνοιξε την ψαλίδα ο ΔΙΓΕΝΗΣ Μ.

Μ

εγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής είναι ο Διγενής Μόρφου
ο οποίος άνοιξε τη βαθμολογική
ψαλίδα στους έξι βαθμούς μετά την
ήττα της Ομόνοιας Ψευδά και την
ισοπαλία
της
ΕΝΑΔ
Πόλης.
Σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για
Αμαθούντα, ΑΠΕΑ και Ξυλοτύμπου.
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Χ

αράς
ευαγγέλια
για
τους
Σαλαμιναίους που βλέπουν την
ομάδα τους να διαγράφει υψηλές πτήσεις και να εισέρχεται σιγά αλλά σταθερά στον αστερισμό των μεγάλων ομάδων. Με έξυπνη τακτική και με όπλο το
σύστημα των αντεπιθέσεων, ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης «πήρε την ταυτότητα» του
Ντούσαν Κέρκεζ». Η ομάδα της Λεμεσού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Πολυβόλησε με 4σφαιρο την ΑΕΛ πιστοποιώντας τις μεγάλες
της δυνατότητες
• Ελεύθερη πτώση για την ΑΕΛ που υπέστη νέα ταπεινωτική ήττα
• Ομάδα με μέταλλο η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπυ με τον ΑΠΟΕΛ
που προσπαθεί να βρει τον εαυτό του
• Με στόφα πρωταθλητή ο ΑΠΟΛΛΩΝ καθάρισε εύκολα την ΑΛΚΗ
Ορόκλινης
• Δεν Χάρηκαν ΑΝΟΡΘΩΣΗ και ΟΜΟΝΟΙΑ σε ένα αγώνα
που δεν έκρυψαν τις αδυναμίες τους
• Έσπασε το ρόδι η ΠΑΦΟΣ στο ««Σ. Κυριακίδης» εναντίον
της ΕΝΠ που συνεχίζει την κατιούσα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θεμέλια με φόντο την κούπα βάζει η
ΑΕΚ που απέδειξε ότι μπορεί να γράψει
την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

ΑΝΑΛΟΙΩΤΗ Η ΚΟΡΥΦΗ

ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό
στα ψηλά σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα καθώς ο Ηρακλής
Γερολάκκου και η Ελιά Λυθροδόντα
προχώρησαν με νίκες. Η ΑΠΟΝΑ
Ανάγυιας με την εκτός έδρα νίκη της
διατηρεί την 3η θέση. Στην 4η θέση
ανήλθε η ΑΕΝ, εκτοπίζοντας την
ΑΠΕΠ.

που παρουσιάσθηκε με χτυπητές αδυναμίες κυρίως στον αμυντικό τομέα δέχθηκε
την πιο βαριά φετινή της ήττα.
Χωρίς να πιάσει υψηλή απόδοση, η ΑΕΚ
κατάφερε να καθαρίσει το ντέρμπι

στέλλοντας ισχυρό μήνυμα ότι η κατάκτηση του τίτλου παραμένει αταλάντευτος στόχος της. Στον ΑΠΟΕΛ όλοι
έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι για
να έλθει το τέρμα θέλει ακόμη πολύ
δουλειά.

ική κατάσταση των δύο ομάδων οι
οποίες ξεκίνησαν με στόχους πρωταγωνιστικούς. Και οι δύο βρίσκοντα στα
μεσαία προς χαμηλά σκαλοπάτια και
θέλουν πολύ κόπο προκειμένου να πλησιάσουν τον στόχο της Ευρώπης.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ με 2η συνεχή νίκη απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής εκμεταλλευόμενος την ήττα της συμπολίτιδας
του ΑΕΛ.

Νίκη - βάλσαμο για την ΠΑΦΟ, οδυνηρότατη ήττα για την Ένωση Νέων
Παραλιμνίου. Έπλεξε το εγκώμιο των
παικτών του ο Ζέλικυ Κόπιτς. Όχι στον
πανικό ήταν το μήνυμα της τεχνικής
ηγεσίας της ΕΝΩΣΗΣ. Ήταν η πρώτη
φετινή εντός έδρας νίκη για τους
Παφίτες την οποίαν πανηγύρισαν με
την ψυχή τους.

Μακριά από το Ευρωπαϊκό άγχος, η
ομάδα του Σ. Αυγουστή βάζει πλώρη
για την κατάκτηση του τίτλου, με όλα
τα δεδομένα να συνηγορούν ότι ο στόχος είναι εφικτός.
Χάθηκαν στις μεγάλες τους αδυναμίες
ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΝΟΡΘΩΣΗ σε ένα παχνίδι που επιβεβαίωσε την κακή αγωνιστι-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Η πορεία της ΑΕΛ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι μεγάλες ομάδες δεν κτίζονται εν μια νυχτί

2

Η ισοπαλία ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ και η εν γένειι παρουσία τους, αποκάλυψε τις τεράστιες αδυναμίες δύο ομάδων που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φ

Ολυμπιακός στην κορυφή

ρένο στον ΑΡΗ έβαλε ο ΑΣΙΛ, γεγονός που ανεβάζει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας σε συνδυασμό με τη νέα νίκη του
«Τακτακαλά». Στη 2η θέση συνωστίζονται τώρα
τρεις ομάδες, Οθέλλος, Άρης και Καρμιώτισσα.
5η συνεχόμενη ήττα για την Ομόνοια Αραδίππου με
τον πρόεδρο Γιώργο Χατζηματθαίου να δηλώνει
ότι δεν υπάρχει θέμα Μαρίνου Σατσιά. Σπουδαία
εκτός έδρα νίκη της ΜΕΑΠ επί της ΠΑΑΕΚ. Άγονη
ισοπαλία στο ντέρμπυ ΘΟΪ Λακατάμιας - Εθνικού
Άχνας με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την 5η
θέση μαζί με τον Ακρίτα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Τελευταίο Σάββατο Νοεμβρίου: Παγκόσμια
Ημέρα Αγοραστικής Αποχής

Κρύψτε για μια μέρα το πορτοφόλι
Οικοδομείστε αντικαταναλωτική
συνείδηση

Η

29η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη ως η
Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής. Οι φωνές υποστήριξης της ιδέας αυτής,
μάς καλούν να πετάξουμε
μακριά από τις τσέπες μας
πιστωτικές κάρτες και χρήματα για
να αποστασιοποιηθούμε έστω και για μια ημέρα,
από το υπερκαταναλωτικό πνεύμα της εποχής.
Περιβαλλοντική καταστροφή και φτώχεια. Η
ημέρα είναι άκρως αντικαταναλωτική και μας καλεί
να αναλογιστούμε έστω για 24 ώρες την σχέση της
κατανάλωσης με την περιβαλλοντική καταστροφή
και τη φτώχεια. “Η κατανάλωση από μόνη της δεν
προκαλεί κακό αλλά πολλές φορές, επιζήμιο είναι το
τι αγοράζουμε”, είναι το μήνυμα του εμπνευστή της
αντικαταναλωτικής μέρας Καναδοεσθονού, Κάλε
Λασν. Στον δυτικό κόσμο, οι πλούσιες χώρες, που
αποτελούν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού,
καταναλώνουν το 80% των πόρων της Γης, προκαλώντας ανεπανόρθωτες και δυσαναπλήρωτες καταστροφές στο περιβάλλον. Στη Βόρειο Αμερική, οι
ακτιβιστές αυτή την ημέρα, πηγαίνουν σε εμπορικά
κέντρα και καταστρέφουν πιστωτικές κάρτες, αναρτούν σχετικά συνθήματα, χορεύουν, τραγουδούν,
συζητούν με τον κόσμο, στήνουν θεατρικές παραστάσεις δρόμου, προκαλώντας την οργή των καταστηματαρχών. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το
ABC, το CBS, το NBC, αρνούνται να προβάλλουν διαφημιστικά της Παγκόσμιας Ημέρας Αγοραστικής
Αποχής.
Συμφωνία με τον εαυτό μας. Πολλοί άνθρωποι που
τάσσονται υπέρ της αγοραστικής αποχής συμφωνούν με τον εαυτό τους να κάνουν ένα διάλειμμα από
τον καταναλωτισμό, προκειμένου να δοκιμάσουν ένα
προσωπικό πείραμα ή μια δημόσια έκφραση ένστασης απέναντι στην μανιώδη αγοραστική τάση της
εποχής.
Καταναλωτική συνείδηση. Τα πρωταρχικά θέματα
που απασχολούν τους υποστηρικτές της ημέρας
είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία
του περιβάλλοντος, η σωστή καταναλωτική συνείδηση. Τα κινήματα της Αγοραστικής Αποχής ενθαρρύνουν αυτή την μέρα οι καταναλωτές να μην ξοδέψουν
καθόλου χρήματα και να ανταλλάξουν μεταξύ τους
δωρεάν προϊόντα. Στόχος δεν είναι το κοινό να αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες, αλλά να συνειδητοποιήσει πως ο καταναλωτισμός δεν είναι αυτοσκοπός.
Εξαφανείστε το πορτοφόλι. Αυτό το Σάββατο αδειάστε, τα πορτοφόλια και τις τσέπες σας για να μην
μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε οτιδήμοτε. Ίσως
, αυτό σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από την καταναλωτική μανία.
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Ενωμένοι οι ξενοδοχουπάλληλοι εντείνουν τον αγώνα
ενάντια στην εκμετάλλευση και τις αντεργατικές πολιτικές

Σ

ημαδιακή μέρα η 20η Νοεμβρόυ
2018 για την Ξενοδοχειακή βιομηχανία του τόπου. Με μαζική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από τα υπουργεία Εσωτερικών και
Εργασίας και τη Βουλή, οι ξενοδοχουπάλληλοι ενωμένοι αξίωσαν
από την Πολιτεία να υιοθετήσει
πολιτικές που να θωρακίζουν τα
δικαιώματα τους τα οποία κατακρεουργούνται από ασύδοτους
εργοδότες.
Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ αξίωσαν από την Πολιτεία, Κυβέρνηση – Βουλή, να αποσύρει το νομοσχέδιο μέσω του
οποίου καταργούνται όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας που υποχρεώνει τα ξενοδοχεία να απασχολούν
επαρκή αριθμό υπαλλήλων σε όλες
τις ειδικότητες και που ρυθμίζουν
με κανονισμούς την σχέση απασχόλησης τους. Κατήγγειλαν ότι
με την προτεινόμενη νομοθεσία
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]. Η
πολιτική αυτή σημείωσε ο γενικος
γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ- ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στις υπεργολαβίες εκθέτοντας χιλιάδες εργαζομένων στον κίνδυνο απώλειας της
εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι,
πρόσθεσε, έστειλαν ηχηρό μήνυμα

• Η μαχητική πορεία διαμαρτυρίας στη Βουλή και τα υπουργεία
Εσωτερικών και Εργασίας, αφετηρία για δυναμική διεκδίκηση
των αιτημάτων των εργαζομένων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

ότι απορρίπτουν κάθετα τις πολιτικές που απορρυθμίζουν περαιτέρω την αγορά εργασίας. Διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα
συντεχνιακά όρια ανοχής έχουν
εξαντληθεί προειδοποιώντας με
αγώνα για ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης του κλάδου,
η οποία παραβιάζεται κατά συρροήν από τη μεγάλη πλειοψηφία
των ξενοδόχων.
Στα ψηφίσματα που ενέκρινε η
συγκέντρωση, οι συντεχνίες αξιώνουν:

1 Να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο νομοσχέδιο και να αρχίσει διά-

λογος αποτρέποντας σύγκρουση
στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού

2 Να προωθηθούν χωρίς άλλη
καθυστέρηση οι ρυθμίσεις που θα
επιβάλλουν διά νόμου εφαρμογή
της συλλογικής σύμβασης σε όλα
τα ξενοδοχεία καλύπτοντας το
σύνολο των εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι, πάντως, διατράνωσαν την αποφασιστικότητα
τους να εντείνουν τον αγώνα
μέχρις ότου οι διεκδικήσεις τους
ευοδωθούν. (Ρεπορτάζ για την
πορεία διαμαρτυρίας παρουσιάσαμε στην περασμένη μας έκδοση).

Μείζονα εργασιακά ζητήματα στο μικροσκόπιο
του 4ου Διεθνούς συνέδριου της ITUC

Μ

ε σύνθημα «Κτίζοντας τη
δύναμη των εργαζομένων,
αλλάζοντας τους κανόνες» πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη της
Δανίας από την 1η μέχρι τις 7
Δεκεμβρίου το 4ο Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC).
Στην εναρκτήρια τελετή την Κυριακή
1η Δεκεμβρίου θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Πρωθυπουργός της
Δανίας, ο Δήμαρχος της Κοπεγχάγης, ο πρόεδρος της ITUC João
Antonio Felicio και ο γενικός διευθυντής του ILO Guy Ryder.

Η κανονική ροή του συνεδρίου θα
ξεκινήσει την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου
με τη συζήτηση σημαντικών εργα-

• Θα πραγματοποιηθεί
στην Κοπεγχάγη της Δανίας
την 1η Δεκεμβρίου
έως τις 7 Δεκεμβρίου
σιακών ζητημάτων που αφορούν
το μέλλον της εργασίας, τους
μισθούς αλλά και κάθε είδους ανισότητες που ταλανίζουν την
παγκόσμια αγορά εργασίας αλλά

και τρόπους αναχαίτισης
εργασιακής εκμετάλευσης.

Εκπροσώπηση ΣΕΚ
Τη ΣΕΚ στο συνέδριο θα εκπροσωπήσουν, ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης
Μιχαήλ και η γραμματέας του Τμήματος Γυναικών Δέσποινα Ησαϊα.
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την
ανάδειξη της νέας ηγεσίας που θα
καθορίσει τη δράση και τους στόχους της επόμενης τετραετίας.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ

Ο

μεγάλος
τυχερός
του Ετήσιου Λαχείου
της ΣΕΚ είναι το δικηγορικό γραφείο Χρύση
Δημητριάδη και ΣΙΑ
ΔΕΠΕ. Κέρδισε ένα αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ Corolla
1.6. Τα κλειδιά παρέλαβε
ο Κρις Γεωργιάδης από
τον γενικό ταμία της ΣΕΚ
Σάββα Κούλα και τον
επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτο Τιμοθέου.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

της

www.oho-sek.org.cy

