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ΤΕΤΑΡΤΗ

12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

• Μήνυμα συνεδρίου Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, ITUC

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επέρχεται σύντομα
«εργασιακός σεισμός»

Ο

λοκληρώνεται αύριο ο κύκλος
των επαρχιακών γενικών συνελεύσων των εργαζομένων στην
Οικοδομική βιομηχανία, οι οποίοι με
συντριπτική πλειοψηφία τάσσονται
υπέρ της λήψης δυναμικών μέτρων
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους τα οποία κατακρεουργούνται
Σελ.16
από τους Εργολάβους.

Ισχυρά συνδικάτα - Ισχυρό αντίδοτο
στην εργασιακή εκμετάλλευση

Δ

εν μπορεί να επικρατήσει γνήσια
δημοκρατία εάν δεν υπάρχει δημοκρατία στον κόσμο της εργασίας. Το
μήνυμα αυτό έστειλαν οι 1200 συνδικαλιστές που εκπροσωπούσαν 132

Το απόσταγμα των τοποθετήσεων της
ΣΕΚ παρατίθεται στη συνέχεια.

ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

απειλεί

σοβαρά τον κοινωνικό ιστό της

Κύπρου. Εισηγήσεις ΣΕΚ στην πολιτεία.

Σελ. 9

Η αναβλητικότητα της Βουλής για
ψήφιση των Κανονισμών για τη δημιουργία και λειτουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών συντηρεί την
αδήλωτη εργασία η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη γάγγραινα στην αγορά εργασίας του
τόπου.

επηρεαζόμενοι για να μην
Οιχάσουν
τα ποσά που δικαιούνται, καλούνται να υποβάλουν αίτη-

ΜΙΣΘΟΙ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ση μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2018.
Σελ. 11

• Κυριάρχησαν, η ανάγκη
αποκατάστασης μισθών –
ωφελημάτων, η ρύθμιση
της αγοράς εργασίας
και το Στεγαστικό
σης της κρίσης, με επαναφορά μισθών
και ωφελημάτων και αυξήσεις στους
τομείς που σημειώνονται ρυθμοί οικο-

νομικής ανάπτυξη
• Νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων
των συλλογικών συμβάσεων για άρση
του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ
των επιχειρήσεων και προστασία των
εργατικών δικαιωμάτων
• Υιοθέτηση νέας φορολογικής μεταρρύθμισης μέσα στο 2019 στη βάση
της πράσινης φορολογίας και εφαρμογή δραστικών μέτρων για πάταξη
της φοροδιαφυγής.
Σελ. 3

ΣΤΕΓΑΣΗ
Επείγει η εφαρμογή ολοκληρωμένης
στεγαστικής πολιτικής για να βοηθήσει, κυρίως, τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον περιορισμό του
δημογραφικού εφιάλτη που απειλεί τα
τελευταία χρόνια την Κύπρο

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

και η γραμματέας του Τμήματος
Γυναικών Δέσποινα Ησαΐα.
Σελ. 8

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΚ – ΔΗΚΟ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ZHTHMATA
THΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ύγκλιση απόψεων διαπιστώθηκε
στα πλείστα θέματα που ηγέρθησαν στην προχθεσινή συνάντηση της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με τον
πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος
Νικόλα Παπαδόπουλο.

υπογεννητικότητα

χώρες στο συνέδριο της ITUC που
πραγματοποιήθηκε στις 2 - 7 Δεκεμβρίου στην Κοπεγχάγη. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο γ. γ Ανδρέας Φ. Μάτσας,
ο αναπληρωτής γγ Μιχάλης Μιχαήλ

• Εποικοδομητικό κλίμα στη συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος

Σ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3021
TIMH 0.70€

Ήλθε η ώρα για:
• Πλήρη αποκατάσταση της αγοράς
εργασίας που επλήγη σοβαρά μεσού-

Προσοχή στις παγίδες που κρύβει η αγορά

Σ

ε εποχές αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων, υπάρχουν δυστυχώς στην αγορά επιτήδειοι που
θέλουν να εκμεταλλευτούν τις καταναλωτικές υποχρεώσεις του κόσμου και να αισχροκερδήσουν «παίζοντας» και με την ποιότητα και με τις τιμές.
Τέτοιες εποχές αυξάνονται τα κρούσματα ακρίβειας
και αισχροκέρδειας, αυξάνονται οι παραπλανητικές
διαφημίσεις, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και
διοχετεύονται στην αγορά χαλασμένα προϊόντα ή και
ελλειμματικές υπηρεσίες. Η αγορά είναι γεμάτη παγίδες.
Τέτοια φαινόμενα δημιουργούν ανασφάλεια στο
καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το
επίπεδο ζωής, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι αρμόδιες υπηρεσίες π.χ. Κτηνιατρικές, Υγειονομικές,

Υπουργείου Εμπορίου κ.λ.π. θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, αλλά και τη μεταξύ τους
συνεργασία ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι
που ελλοχεύουν στην αγορά. Οι δε καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή αυτοάμυνα και εγρήγορση, να είναι καλά ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.

• Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι
υποψιασμένοι και διεκδικητικοί
Οφείλουν να εξετάζουν πολύ καλά το τι θα αγοράσουν, από ποιον προμηθευτή, ποια τιμή θα πληρώσουν και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα λάβουν.
Οφείλουν να κοιτάζουν τις ημερομηνίες παραγωγής

και λήξης των προϊόντων και πάνω απ’ όλα να
ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους.
Όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα
τους καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες, στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή
είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές πάνω
σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Η ΣΕΚ καλεί τους καταναλωτές όπως συμβάλουν
στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, μέσα
από τη σωστή και ελεγχόμενη καταναλωτική συμπεριφορά, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στην
αποτροπή της εκμετάλλευσης και της αισχροκέρδειας, όπως επίσης και της ασφάλειας, αποβάλλοντας
τα προϊόντα «μαϊμού».

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

@

ΩΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

γκλημα κατά του κράτους και της κοινωνικοοικονο-

*

μικής ζωής, η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Η πολιτεία με πρωτοστάτιδα την κυβέρνηση πρέπει
να πάρει τολμηρές και ριζικές αποφάσεις

*

ιζικές τομές ενάντια στη ΔΙΑΦΘΟΡΑ οφείλει να υιοθετήσει η πολιτεία
Και φυσικά, τιμωρία των ενόχων και συνενόχων των
οικονομικών εγκλημάτων

Ρ
Γ

ενναίες αποφάσεις για να πρυτανεύσει πνεύμα
ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ οφείλουν να πάρουν οι πολιτικές
δυνάμεις σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έδωσε δις το
έναυσμα με τις πρόσφατες επισκέψεις του στην
Κύπρο

*

Α
*

φέθηκε ανενόχλητος ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ να απολαμβάνει
αμύθητο πλούτο
Συγκλονιστικά λόγια του αρχηγού Αστυνομίας που
πρέπει να ταρακουνήσουν τους έχοντες εξουσίαν

*

ο καμπανάκι του κινδύνου κτυπά ολοένα και πιο
δυνατά η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Πολιτεία καλείται σε αφύπνιση και προώθηση των
ενδεδειγμένων πολιτικών για άμβλυνση του

Δ

ιανύουμε τον τελευταίο μήνα
του 2018 και τα μηνύματα που
αναδύονται από το μέτωπο της
οικονομίας είναι αισιόδοξα. Οι
ρυθμοί ανάπτυξης και η μεγέθυνση
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κινούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα ενώ η ανεργία συνεχίζει σταθερά την καθοδική της
πορεία πέφτοντας κάτω από 8%.
Με άλλα λόγια, η Κυπριακή οικονομία μέσα στο τρέχον έτος ξέφυγε
από τη φάση της ανάκαμψης και
μεταπήδησε στην τροχιά της ανάΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Ι

xenis.xenofontos@sek.org.cy

*

πτυξης με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.
Μέσα σαυτό το σκηνικό, τα εργατικά συνδικάτα νομιμοποιούνται να
διεκδικήσουν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών
ωφελημάτων λαμβάνοντας πολύ
σοβαρά υπόψιν πως οι εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού, όσο και
του δημόσιου τομέα, πλήρωσαν
την τελευταία επταετία βαρύ τίμημα μέσω περικοπής μισθού και
έκτατης εισφοράς για να σωθεί η
Κυπριακή οικονομία. Σε μια περίοδο που οι μισθοί των εργαζομένων
έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ
η κερδοφορία των επιχειρήσεων
καταγράφει ανοδική πορεία, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται καλύτερους μισθούς και πιο αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας.

σχυρή πρέπει να είναι η παρουσία των πολιτών στις
κάλπες ενόψει ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ
Ας συμβάλουμε με την ψήφο μας στη δημιουργία της
νέας Ευρώπη της αλληλεγγύης και του ισχυρού κράτους πρόνοιας

Κ

λίμα «πολέμου» προμηνύεται στος οικοδομές λόγω
της κορυφούμενης αντεργατικής στάσης των
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Αν εξακολουθήσουν να αγνοούν τα συμφωνηθέντα η
μετωπική σύγκρουση είναι βέβαιη

*

Ή

ττα μεγατόνων για την κοινωνία θα θεωρηθεί τυχόν
απόσυρση της ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, στηρίζοντας
συνειδητά ένα πολύ χρήσιμο θεσμό που θα μας
απαλλάξει από πολλές κακοτοπιές

*

Φ
*

ωνή δυνατή οφείλουμε να προτάξουμε για υπεράσπιση των αξιών της ΕΥΡΩΠΗΣ
Αλλοίμονο σε όλους και κυρίως στην υπόθεση της
ειρήνης αν ανδρανήσουμε

*

ρα να λυθεί με βιώσιμο και ορθό τρόπο το θέμα των
δημοσίων ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΩΝ
Οι τσαπατσουλιές και οι προχειρότητες δεν μας
τιμούν ως χώρα και ως κοινωνία

*

οσεί βαθύτατα η οδική παιδεία και εν γένει η
ΟΔΗΓΙΚΗ συμπεριφορά
Η πολιτεία να πάρει επιτέλους δραστικά μέτρα για να
δαμασθεί ο μινώταυρος των τροχαίων ατυχημάτων

Ώ
Ν
Η

καθοδική πορεία της ανεργίας μας χαροποιεί όλους
μας
Απομένει τώρα να επικρατήσουν συνθήκες ΠΛΗΡΟΥΣ
απασχόλησης με φόντο τις ποιοτικές θέσεις εργασίας

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο μύθος ότι οι μισθοί αποτελούν
τροχοπέδη στην ανάπτυξη έχει
καταρριφθεί. Έχει τεκμηριωθεί
πως οι μισθοί δεν αποτελούν
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις
επιχειρήσεις ενώ σύμφωνα με διεθνείς μελέτες συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤ, οι συλλογικές
συμβάσεις μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες, υποβοηθώντας
παράλληλα την άρση του αθέμιτου
ανταγωνισμού ανάμεσα στους

εργαζομένους αλλά και στις ίδιες
τις επιχειρήσεις.
Στη βάση αυτής της προοπτικής, η
πολιτεία καλείται να προωθήσει
τις ενδεικνυόμενες πολιτικές για να
ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών
διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο
οποίος εκτοξεύτηκε στα ύψη κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Προς την κατεύθυνση απαιτείται:

•

Η πάταξη της Αδήλωτης Εργασίας και άλλων παρανομιών στην
αγορά εργασίας όπως η κατα-

κατάρρευση και γενικότερα η οικονομική τραγωδία.

• Η εξάλειψη του φαινομένου της
Αγοράς Υπηρεσιών η οποία έχει
εισαχθεί παράτυπα στην αγορά

• Απαιτείται η προώθηση πολιτικών που θα περιορίζουν
στο ελάχιστο τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας και θα
καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών - εργαζομένων
στρατήγηση του Διατάγματος για
τον κατώτατο μισθό και οι παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων από επιτήδειους εργοδότες.
Είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου η
τάχιστη ψήφιση των κανονισμών
για τη σύσταση και λειτουργία της
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών,
η οποία αναβαθμιζόμενη τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά με το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
θα συμβάλει καθοριστικά στην
εξάλειψη κάθε μορφής παρανομίας
που παρατηρείται στους χώρους
εργασίας. Η κωλυσιεργία που επιδεικνύει η Βουλή στο θέμα αυτό
είναι πολύ ανησυχητική πυροδοτώντας κλίμα αναταραχής και
έντασης στο εργασιακό μέτωπο,
στοιχεία που υποσκάπτουν την
υγιή οικονομική ανάπτυξη.
Ήδη στους νευραλγικούς τομείς
της ξενοδοχειακής και οικοδομικής
βιομηχανίας, κυριαρχούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις που ανά πάσα
στιγμή μπορεί να ανοίξουν τους
ασκούς του Αιόλου με ανεπανόρθωτες ζημιές στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα σε μια
περίοδο που η χώρα προσπαθεί να
βρει τον βηματισμό της μετά την
κατηφόρα που μας έσυρε η βαθειά
οικονομική ύφεση, η τραπεζική

εργασίας ως μία νέα μορφή επισφαλούς απασχόλησης, που συνθλίβει τους μισθούς, στερώντας
ταυτόχρονα βασικά εργασιακά
δικαιώματα όπως, του ανεργιακού
επιδόματος, της πληρωμένης άδειας ανάπαυσης, τις εισφορές στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και γενικά
όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που απορρέουν από τις
Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες.

• Να ρυθμιστούν νομοθετικά οι
βασικοί όροι απασχόλησης σε
μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, καλύπτοντας όλους τους εργαζόμενους.
•

Η μείωση φορολογιών που επιβαρύνουν το εργατικό κόστος μέσω
υιοθέτησης νέας φορολογικής
μεταρρύθμισης που να τεθεί σε
ισχύ μέσα στον επόμενο χρόνο.
Πιστεύουμε βαθύτατα πως σε
τούτη την χρονική συγκυρία, επιβάλλεται να εφαρμοσθούν οι πιο
πάνω πολιτικές τις οποίες η ΣΕΚ
τεκμηρίωσε με υπόμνημα της στην
Πολιτεία, σε μια προσπάθεια να
ορθοποδήσει η κοινωνία και η νέα
γενιά να βρεί την χαμένη αυτοπεποίθηση της μέσω ποιοτικών και
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, διανοίγοντας ελπιδοφόρες
προοπτικές για το αύριο.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018
Σπυρίδωνος επισκ. Τριμιθούντος του θαυματουργού, Συνετού μάρτυρ., Αλε-

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)

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

ξάνδρου Ιερ.
ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018
Κτητόρων Ι.Μ. Μαχαιρά,
Ευστρατίου, Αυξεντίου,
Ορέστ., Ευγ., Μαρδαρίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018
Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Απολλωνίου, Αρριανού και των
συν αυτοίς μ..

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2018
Ελευθερίου ιερομάρτυρος,
Ανθίας της μητρός αυτού,
Σωσάννης οσιομ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018
Αγγαίου προφήτ., Μοδέστου αρχιεπ. Ιεροσολ, Θεοφανούς βασιλίσσης, Μαρίνου μαρτ.

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 17/12/2018
Δανιήλ προφήτου, των
αγ. 3 παίδων Ανανίου,
Αζαρίου και Μισαήλ, Διονυσίου Αιγίνης.
ΤΡΙΤΗ 18/12/2018
Σεβαστιανού, Ζωής κ αι
συν αυοτίς μαρτ., Φλώρου
επ. Αμινσού, Μιχαήλ ομ.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

• Εποικοδομητικό κλίμα στη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ

Ισχυρά συνδικάτα προς
απόκρουση της εργασιακής
εκμετάλλευσης

Σ

ε έναν κόσμο θρυμματισμένο χρειάζονται ισχυρά
συνδικάτα που θα μπορέσουν να σταματήσουν
όσους ονειρεύονται να μετατρέψουν, εν ζωή, την
αγορά εργασίας σε πραγματική κόλαση.
Ένα μήνυμα βγαλμένο από το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ITUC, όπου πέραν των 1200 συνδικαλιστών
έστειλαν προς κάθε κατεύθυνση
στεντόρειο μήνυμα πως για το
παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα
δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία χωρίς δημοκρατία στον
χώρο εργασίας.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και
τα αδιέξοδα στην καθημερινότητα
μεγεθύνονται μέρα με τη μέρα
αφού ανάμεσα μας υπάρχουν
άνθρωποι που επιχειρούν με διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα να

√ Η μοναξιά στο εργασιακό περιβάλλον είναι
αφόρητη και μόνο με τη συνδικαλιστική
πυκνότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί
μεγεθύνουν τα κέρδη τους χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Οι μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας εξακολουθούν να
ταλαιπωρούν εκατομμύρια εργαζόμενους ανά το
παγκόσμιο, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μια
φορά την αναγκαιότητα αλλά και τη χρησιμότητα
ισχυροποίησης της δύναμης των συνδικάτων σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό
αφού μέσα από την ιστορία έχει καταδειχθεί πως η
ύπαρξη ισχυρής συνδικαλιστικής παρουσίας αποτελεί το μόνο ισχυρό αντίβαρο σε κάθε καταβαλλόμενη
προσπάθεια δημιουργίας εργασιακών τετελεσμένων
σε βάρος των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικές οι επισημάνσεις του Πρωθυπουργού της Δανίας Lars Løkke Rasmussen ο οποίος στον
εναρκτήριο χαιρετισμό του διερωτήθηκε εύστοχα΄:
"Γιατί να μην αλλάξουμε τον κόσμο;
Τι θα συμβεί αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε
έναν κόσμο όπου τα συνδικάτα και οι εργοδότες
συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν τη καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και
ευθυνών; Τι θα συμβεί αν δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε πολίτης έχει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από τη φυλή ή την προέλευσή του; Τι θα
συμβεί αν μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον
όπου η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη
είναι δωρεάν και όπου όλοι δικαιούνται οικονομική
και κοινωνική στήριξη σε περίπτωση απώλειας
εργασίας, ασθένειας ή αναπηρίας;
Γιατί δεν μπορούμε σε έναν προσωρινό για όλους
κόσμο, να μην επιδεικνύουμε ο ένας για τον άλλο την
απαιτούμενη αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας. Πόσο
δύσκολο είναι ο εργοδοτικός κόσμος σε συνεργασία
με τα συνδικάτα να θέτουν μαζί τον θεμέλιο λίθο για
υγιείς και ποιοτικές συνθήκες εργασίας. Όχι στα
λόγια αλλά στις πράξεις.
Τα αποτελέσματα τέτοιων ειλικρινών συνεργασιών
είναι ευεργετικά και αφήνουν στο τέλος της ημέρας
όλους ικανοποιημένους. Δεν προκαλούν αντιπαραθέσεις αλλά αντίθετα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια δυναμική συνύπαρξη με τα ανάλογα
οφέλη εκατέρωθεν.
Χρειάζεται λοιπόν, με απόλυτη διαφάνεια για τις
προθέσεις, να δίδεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποτελούν μέρος της λύσης. Δεν πρέπει να
υπάρχουν εργοδότες και εργαζόμενοι, προϊστάμενοι
και υφιστάμενοι αλλά συνεργάτες οι οποίοι ενώνοντας δυνάμεις θα μπορούν να αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέχρις ότου, όμως, φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο συνδιαμόρφωσης και συνδιαλλαγής, χρειάζεται όλοι δυναμικά να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας για να ισχυροποιήσουμε όσο το
δυνατό το συνδικαλιστικό κίνημα.
Η μοναξιά στο εργασιακό περιβάλλον είναι αφόρητη και μόνο με τη συνδικαλιστική πυκνότητα μπορεί
να αντιμετωπιστεί.
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΚ – ΔΗΚΟ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σ

ύγκλιση απόψεων διαπιστώθηκε στα πλείστα θέματα που
ηγέρθησαν
στην προχθεσινή
συνάντηση της γενικής γραμματεία της ΣΕΚ με τον πρόεδρο του
Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα
Παπαδόπουλο. Στη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Δημοκρατικού Κόμματος, η
ηγεσία της ΣΕΚ ανέδειξε και τεκμηρίωσε τις θέσεις της σε καίρια
εργασιακά – κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα, ζητώντας τη συμβολή
του ΔΗΚΟ για επίλυση τους.
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο
πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος ανέφερε ότι κοινή
διαπίστωση είναι ότι μετά από τις
θυσίες των εργαζομένων στην
περίοδο της κρίσης, ήρθε η ώρα
της αποκατάστασης. Σημείωσε ότι
το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να
συμβάλει στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για αντιμετώπιση
της απορρύθμισης της αγοράς
εργασίας που παρατηρήθηκε τα
τελευταία χρόνια.
Από την πλευρά του, ο γενικός
γραμματέας τη ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας είπε πως αναπτύχθηκαν
τεκμηριωνμένα οι θέσεις του κινήματος σε σοβαρά προβλήματα που
ταλανίζουν την αγορά εργασίας,
προτάσσοντας την ανάγκη επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας
και βελτίωσης του κλίματος των
εργασιακών σχέσεων που διαταράχθηκε την τελευταία τουλάχιστον επταετία. Περαιτέρω, υπογράμμισε πως τώρα είναι η ώρα να

διεκδικηθούν στοχευμένα και τεκμηριωμένα μισθολογικές αυξήσεις
και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων. Στοχος είναι οι εργαζόμενοι που πλήρωσαν βαρύ τίμημα
στην περίοδο της κρίσης, να

την αδήριτη αναγκαιότητα χάραξης ολοκληρωμένης Στεγαστικής
πολιτικής. Η κρίση, τόνισε, ανέτρεψε τα δεδομένα που προϋπήρχαν,
προκαλώντας στρεβλώσεις οι
οποίες αποβαίνουν σε βάρος των

√ Επείγουσα ανάγκη η επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
√ Ήλθε η ώρα αποκατάστασης των μισθών και ωφελημάτων
που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της οικονομική κρίσης

πάρουν αυτά που δικαιούνται
τώρα που η οικονομία επανήλθε σε
ρυθμούς ανάπτυξης. Ένα θέμα που
εγείραμε στη συνάντηση και στο
οποίο δώσαμε ιδιαίτερη σημασία
είναι η αδήλωτη εργασία η οποία
αποτελεί τη μεγαλύτερη γάγγραινα
στην αγορά εργασίας εκτρέφοντας
σοβαρά
κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα τα οποία δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις και
αποβαίνουν σε βάρος της υγιούς
οικονομικής ανάπτυξης.
Επίσης, η ΣΕΚ έθεσε επί τάπητος

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
που δυσκολεύονται να αποκτήσουν τη δική τους στέγη με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην
κοινωνία.

ΓεΣΥ
Στο θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας, τόσο ο κ. Μάτσας, όσο και ο κ.
Παπαδόπουλος, συμφώνησαν ότι
δεν υπάρχει δυνατότητα καθυστέρησης ή ανατροπής της πορείας
εφαρμογής του στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

Γενική συνέλευση εργαζομένων της J & P Overseas

Διαβήματα συντεχνιών προς κάθε κατεύθυνση
μέχρι να καταβληθούν τα οφειλόμενα

Μ

ετά από πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα γενική συνέλευση εργαζομένων της J & P Overseas για συζήτηση των διαφόρων προβλημάτων
που έχουν προκύψει σε σχέση με
την απασχόληση τους.
Στην παρουσία των γ.γ. των Ομοσπονδιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, η γενική
συνέλευση εξέλεξε τετραμελή αντιπροσωπεία η οποία σε συνεννόηση
με τους γενικούς γραμματείς θα
προβούν στα απαιτούμενα διαβήματα προς το υπουργείο Εργασίας,
τον Έφορο Ταμείων Προνοίας και

τους Κύπριους μετόχους.
Οι εργαζόμενοι, όπως δήλωσε
στην «Ε.Φ.» ο γ.γ. της Ομοσπονδίας
Οιικοδόμων Γιαννάκης Ιωάννου
παραμένουν απλήρωτοι εδώ και
μήνες, γεγονός που δημιουργεί
τόσο στους ίδιους όσο και στις

οικογένειες τους σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα.
Καταλήγοντας τόνισε πως οι δύο
συντεχνίες θα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να λάβουν όλα
τα νόμιμα δικαιώματα τους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ηλεκτρονικά μηνύματα στους πολίτες
για έκτακτες καταστάσεις

Η

Ευρωπαική ένωση αποφάσισε να εγκαθιδρύσει σύστημα
συναγερμού [SOS ] για προειδοποίηση των κρατών μελών προς τους πολίτες σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, φυσικής καταστροφής ή άλλης σοβαρής έκτακτης
ανάγκης.
Η απόφαση λήφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο
του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών. Το νέο μέτρο που θα
ακολουθήσουν οι «27» θα ενεργοποιηθεί τριάμισι χρόνια
μετά την εφαρμογή του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σε πρακτικό επίπεδο, το κάθε κράτος-μέλος, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους πολίτες του μέσω μηνύματος SMS,
στο πλαίσιο ενός «ανάστροφου συστήματος 112», για έκτακτες καταστάσεις που θίγουν τη δημόσια ασφάλεια.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, τέθηκαν οι νέοι
κανόνες για φθηνότερες ενδοκοινοτικές κλήσεις, οι οποίοι
ορίζουν ως ανώτατη τιμή λιανικής των κινητών ή σταθερών
κλήσεων από τη
χώρα του καταναλωτή σε άλλη
χώρα της ΕΕ τα 19
σεντ ανά λεπτό. H
ανώτατη τιμή για
μηνύματα
SMS
εντός της ΕΕ θα
είναι 6 σεντ ανά
μήνυμα, ενώ τα
νέα ανώτατα όρια
• Θα λειτουργήσει σύστημα
θα ισχύσουν από
τις
15
Μαΐου
ενημέρωσης σε περιπτώσεις
2019.
τρομοκρατικής επίθεσης,

Σε γραπτή ανακοίνωση, η υπουργός
Συγκοινωνιών
Βασιλική Αναστασιάδου ανέφερε ότι στο Συμβούλιο τέθηκε ο προτεινόμενος
Κανονισμός για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθιστώντας σαφές ότι η Λευκωσία επιδιώκει ουσιαστικές βελτιώσεις.

φυσικής καταστροφής ή άλλης
σοβαρής έκτακτης ανάγκης

Επεσήμανε ότι ο εν λόγω Κανονισμός χρειάζεται ακόμη
κάποια περαιτέρω επεξεργασία, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων ότι θα πρέπει να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν την εμπιστευτικότητα στις επικοινωνίες
των πολιτών και την προστασία των προσωπικών τους
δεδομένων,
Στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, οι υπουργοί ενέκριναν τον
Κανονισμό για το «Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης», ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ο Κανονισμός αποτελεί μέρος του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2021-2027, με προτεινόμενο προϋπολογισμό της τάξης των 9,2 δισ. ευρώ και
περιλαμβάνει πρόνοιες για Υπερυπολογιστές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα
και των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Κέντρων Καινοτομίας.

Αργίες και ωράριο καταστημάτων
κατά την περίοδο των γιορτών

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας, τα γενικά καταστήματα τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς μπορούν να παραμείνουν
ανοιχτά μέχρι τις 6:00 μ.μ..
Τονίζεται ότι, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2018, όπως και 1, 2 και
6 Ιανουαρίου 2019 τα γενικά καταστήματα θα πρέπει να
παραμείνουν κλειστά, αφού οι πιο πάνω ημερομηνίες θεωρούνται αργίες για τα γενικά καταστήματα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Υπάρχουν καταστήματα που δεν εμπίπτουν γεωγραφικά στη νομοθεσία ωστόσο, οι εργαζόμενοι
οι οποίοι θα κληθούν να εργαστούν κατά τις καθορισμένες
από τη νομοθεσία αργίες για τους υπαλλήλους των καταστημάτων (25 και 26 Δεκεμβρίου 2018 και 1, 2 & 6 Ιανουαρίου 2019), θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2
για κάθε ώρα εργασίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Έξαρση στα εργατικά ατυχήματα με θύματα
οδηγούς παράδοσης γρήγορου φαγητού

Κ

ατά το 2016, από τα 1905
εργατικά ατυχήματα, τα 228
δηλ. το 12% ήταν τροχαία. Μάλιστα, τα 5 ήταν θανατηφόρα.
Συνολικά, επήλθαν 19 θάνατοι
από το 2010 λόγω τροχαίων
εργατικών ατυχημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το 9% του συνόλου των
εργατικών ατυχημάτων και ένα
ποσοστό της τάξης περίπου του
33% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που γνωστοποιούνται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αφορούν τροχαία
ατυχήματα. Από το 2010 συνέβησαν 1337 τροχαία εργατικά
ατυχήματα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, φαίνεται ότι από το
σύνολο αυτών, ποσοστό 36,13%
(483 ατυχήματα), συνέβησαν
στον τομέα Δραστηριοτήτων
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης
(Ξενοδοχεία και Εστιατόρια).
Από αυτά τα 483 ατυχήματα, η
συντριπτική πλειοψηφία (475
ατυχήματα - 98,3%) συνέβησαν
στον υποτομέα των εστιατορίων
και αφορούσαν κατά κύριο λόγο
τους διανομείς έτοιμου φαγητού. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα
τροχαία ατυχήματα ένα ποσοστό της τάξης του 12,12% (162
ατυχήματα) συνέβησαν στον
τομέα της Μεταφοράς και Αποθήκευσης και ακολουθoύν ο

Ένα στα δέκα εργατικά ατυχήματα αφορούν τροχαίες
συγκρούσεις. Από το σύνολο των 2070 εργατικών
ατυχημάτων που συνέβησαν το 2017, τα 220 (δηλαδή
το 10,6%) ήταν τροχαία ατυχήματα. Μάλιστα, εξ αυτών,
το ένα ήταν θανατηφόρο
τομέας της Μεταποίησης και ο
τομέας του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου - Επισκευής
Μηχανοκίνητων Οχημάτων και

σκευών, 3 στον τομέα των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (και τα 3 αφο-

Μοτοσυκλετών σε ίδιο ποσοστό
10,10% (135 ατυχήματα) ανά
τομέα. Από το σύνολο των 19
θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, 4 συνέβησαν στον τομέα
της Μεταφοράς και Αποθήκευσης, 3 στον τομέα των Κατα-

ρούν τον τομέα των Εστιατορίων
/ διανομή και παράδοση έτοιμου
φαγητού) και 3 στον τομέα της
Γεωργίας, Δασοκομίας, Αλιείας
(2 αφορούν ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος και 1 ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα).

Προσοχή: Μην επιτρέψετε
στους τσαντάκηδες να γιορτάσουν!

Κ

ατά την περίοδο των γιορτών οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές αυξάνονται. Οι
πορτοφολάδες και οι τσαντάκηδες αποθρασύνονται καραδοκώντας να σας αφαιμάξουν οικονομικά.
Είναι γεγονός πως κατά την
γιορτινή περίοδο παρατηρείται
αυξημένη εγκληματική δραστηριότητα. Η αυξημένη κίνηση
στους δρόμους και άλλους
πολυσύχναστους χώρους, αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τους
επιτηδείους, να αναμειχθούν με
το πλήθος και να επιτελέσουν το
έργο τους, κλέβοντας τσάντες,
πορτοφόλια και άλλα προσωπι-

κά αντικείμενα ανυποψίαστων
πολιτών.
Για το λόγο αυτό, κάθε φορά που
θα κυκλοφορήσουμε σε χώρους
όπου επικρατεί συνωστισμός,
θα ήταν καλό να λαμβάνουμε τα
μέτρα μας, για να προστατεύσουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο

• Λάβετε μέτρα
αυτοπροστασίας έχοντας
τα μάτια σας … 14
και την περιουσία μας.
Στις εξόδους μας, είναι καλό να
φροντίσουμε να μεταφέρουμε
μόνο όσα χρήματα θα χρειαστούμε και να αποφεύγουμε να
έχουμε μαζί μας μεγάλα χρημα-

τικά ποσά. Τα λεφτά μας, όπως
και τις πιστωτικές μας κάρτες
και άλλα προσωπικά μας αντικείμενα, είναι καλό να τα έχουμε
στις μπροστινές τσέπες των
ενδυμάτων μας.
Στην περίπτωση που μεταφέρουμε τσάντα, θα πρέπει να
φροντίσουμε ότι αυτή είναι
πάντοτε κλειστή, ενώ την έχουμε
πάντα τοποθετημένη χιαστί, με
τρόπο που να έχουμε συνεχή
οπτική επαφή με αυτή. Καλό θα
ήταν να φροντίσουμε ώστε να
μην τοποθετούμε όλα μας τα
χρήματα εντός της τσάντας μας.
Μπορούμε να μοιράσουμε το
χρηματικό ποσό που μεταφέρουμε σε μικρότερα ποσά, τοποθετώντας κάποια στην τσάντα
μας και κάποια στις μπροστινές
τσέπες των ρούχων μας.
Στα εμπορικά καταστήματα και
ιδιαίτερα στα καταστήματα
πώλησης ρούχων, θα πρέπει να
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά την είσοδο και έξοδο μας
στα δοκιμαστήρια, φροντίζοντας να μην αφήνουμε εκτεθειμένα τα προσωπικά μας αντικείμενα.
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24η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Σ

ε μια εποχή που προσπαθούμε να
σταθούμε όρθιοι στη μετα- κρίση
περίοδο, έχουμε χρέος να γίνουμε πιο
ισχυροί και όλοι μαζί να ριχθούμε σε
συγκροτημένο αγώνα για να τεθεί
φραγμός στις εργοδοτικές επιθέσεις
ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Το μήνυμα αυτό έστειλε η 24η Συνδιάσκεψη του Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου
2018. Ηγεσία και στελέχη επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητα
τους να εργασθούν ενωμένοι για να

θωρακίσουν τις συλλογικές συμβάσεις και να διεκδικήσουν με υπευθυνότητα αλλά και διεκδικητικότητα τα
εργατικά αιτήματα.
Χαιρετισμούς απήυθυναν, ο γενικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Νέοφυτος Κωνσταντίνου
και ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος
Ιωαννίδης, ο οποίος προήδρευσε των
εργασιών της συνδιάσκεψης.
Η συνδιάσκεψη ενέκρινε την έκθεση
πεπραγμένων την οποία παρουσίασε
ο γραμματέας του σωματείου Γιώρ-

γος Κασιούρης, την οικονομική
κατάσταση που ανέλυσε ο ταμίας του
σωματείου Φάνος Θεοφάνους και
την οργανωτική κατάσταση που
κατέθεσε ο οργανωτικός αξιωματούχος Χριστόδουλος Βασιλείου. Η συνδιάσκεψη εξέλεξε το νέο επαρχιακό
συμβούλιο και τους αντιπροσώπους
του σωματείου στα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών
και της ΣΕΚ. Η συνδιάσκεψη τίμησε τη
Μαρία Σαβουλή που αφυπηρέτησε
πρόσφατα, για την πολύχρονη προσφορά της στο σωματείο και την
Ομοσπονδία.

Η επανεκλεγείσα ηγεσία του Σωματείου:
Γιώργος Κασιούρης, γραμματέας (μέσον),
Φάνος Θεοφάνους, ταμίας (αριστερά) και
Χριστόδουλος Βασιλείου, εισπράκτορας

Νεόφυτος Κωνσταντίνου, γενικός
γραμματέας ΟΒΙΕΚ- ΣΕΚ

ΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Η

Ομοσπονδία μας το 2017 έχει καταφέρει
να ανανεώσει ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων γύρω στις εξήντα με επαναφορά των
ωφελημάτων που αποκόπηκαν την περίοδο
της κρίσης και σε ένα μικρό αριθμό να πετύχουμε και αυξήσεις.

Γιώργος Κασιούρης επανεκλεγείς
γραμματέας Σωματείου

Εντείνουμε την προσπάθεια
για να θωρακίσουμε
τις συλλογικές συμβάσεις

Στο τέλος του 2018 λήγουν περίπου άλλες
σαράντα συμβάσεις που αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων
δηλαδή οι γενικές συνελεύσεις είτε παγκύπριες ή εργοστασιακές σε όλες τις επαρχίες.

√ Ύστερα απο σκληρή οργανωτική προσπάθεια καταφέραμε

Η πολιτική των αιτημάτων που θα ακολουθήσουμε για την ανανέωση των συμβάσεων
είναι:-

να αναπληρώσουμε τα μέλη που χάσαμε κατά την περίοδο
της οικονομικής κρίσης στην πενταετία 2013- 17

• Πλήρης επαναφορά των δικαιωμάτων που
αποκόπηκαν την περίοδο της κρίσης.
• Διεκδίκηση αυξήσεων και βελτίωση παρεμφερών ωφελήματων όπως είναι Ταμεία
Προνοίας, Ταμεία Ευημερίας κ.λ.π σε διετείς
συμβάσεις [1/1/2019-31/12/20].

Ο

ι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια
μέσα από τις θυσίες τους, μισθολογικές και άλλες, στήριξαν και υποστήριξαν
τις κυπριακές επιχειρήσεις και συνέβαλαν
στην απαιτούμενη ρευστότητα τους.
Σήμερα που αρχίσαμε να βιώνουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το Σωματείο με
την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών καταβάλλει προσπάθεια για μια
διορθωτική πορεία, στοχεύοντας στην
ολική επαναφορά των μισθών και ωφελημάτων εκεί που ακόμη δεν έχουν επανέλθει
στα προ κρίσης επίπεδα, λαμβάνοντας
πάντοτε σοβαρά υπόψη τα επιμέρους
οικονομικά δεδομένα κάθε επιχειρηματικής
μονάδας ξεχωριστά. Είναι
ευχάριστο και ενθαρρυντικό
ότι το μεγάλο μέρος των εργοδοτών που σέβονται και εκτιμούν το προσωπικό τους,
ανταποκρίνονται
θετικά.
Έχουμε χρέος, να οργανωθούμε καλύτερα, να γίνουμε πιο
ισχυροί και όλοι μαζί να
ριχθούμε στον αγώνα για να
τεθεί φραγμός στις ανεξέλεγκτες εργοδοτικές επιθέσεις.

Τώρα που είναι περίοδος ανάκαμψης, μας
δίνετε η ευκαιρία να πάρουμε πίσω την
οργανωτική δύναμη που απωλέσαμε την
περίοδο της κρίσης. Αυτό για να γίνει χρειάζεται από όλους μας μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια. Ο ιδιωτικός τομέας τον
οποίο εκπροσωπεί η ΟΒΙΕΚ έχει πληγεί
περισσότερο από όλους την περίοδο της
κρίσης. Εκτιμώντας την υπεύθυνη στάση
που τηρήσαμε ως ΟΒΙΕΚ και ως ΣΕΚ εκεί και
όπου είχαμε σοβαρούς και υπεύθυνους εργοδότες έγιναν συμφωνίες οι οποίες βοήθησαν να κρατήσουμε θέσεις εργασίας
και να βοηθηθούν έτσι και οι επιχειρήσεις.

Η τιμηθείσα για την πολύχρονη προσφορά της Μαρία Σαβουλή, με
τον επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδη
(δεξιά), τον γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτο Κωνσταντίνου (αριστερά)
και τον επανεκλεγέντα γραμματέα του Σωματείου Γιώργο Κασιούρη

Δυστυχώς, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα
εργοδοτών που μέχρι σήμερα αρνούνται
να επαναφέρουν μισθούς και ωφελήματα αν και στις περισσότερες τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ομοσπονδία θα είναι δίπλα σας για περισσότερες διεκδικήσεις και για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

Το νέο επαρχιακό συμβούλιο

Πάμπος Ιωαννίδης επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η κρίση ανέδειξε με δραματική σαφήνεια την κοινωνική ανισότητα, με θύματα,
όπως πάντα, τους κοινωνικά και οικονομικά αδύνατους. Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον η ένταξη των εργαζομένων στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι το
μοναδικό εχέγγυο προκειμένου να περιφρουρήσουν και να προστατεύσουν τα
δικαιώματα τους και να βελτιώσουν το βιοτικού τους επίπεδο.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, το Εργατικό μας Κέντρο και η ΣΕΚ γενικότερα, θα είναι στο πλευρό σας και θα πολεμήσουν σθεναρά κάθε μορφής εκμετάλλευσης των εργαζομένων η οποία βρίσκεται σε έξαρση με πρόσχημα την οικονομική κρίση.

Το νεοεκλεγέν επαρχιακό συμβούλιο του
σωματείου καταρτίσθηκε σε σώμα ως
εξής:
Γιώργος Κασιούρης
Φάνος Θεοφάνους
Χριστόδουλος Βασιλείου

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας

Δημήτρης Δημητρίου

Μέλος

Χαράλαμπος Χ¨Χαραλάμπους

»

Ευστάθιος Κούρρης

»

Νίκος Στυλιανού

»

Ανδρέας Χριστοδούλου

»

Αντώνης Καλλής

»

Άντρη Γεωργίου

»

Δέσποινα Ιωάννου

»

Ξενής Ξενοφώντος

»

Γιώργος Καύκαρος

»

Ανδρέας Λουκά

»

Σάββας Γεωργίου

»

Χρίστος Θεοχάρους

»

Χρύσω Παντζιαρά

»

Βραχίμης Χ¨Μιχαήλ

»

Χρίστος Καμένος

»
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προετοιμασίες για
το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Τ

ο Υπουργείο Οικονομικών προτρέπει τους δανειολήπτες που πιθανόν
να είναι δικαιούχοι για το σχέδιο
«Εστία» να επικοινωνήσουν με την
τράπεζά τους και να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την αίτηση τους,
μετά και την έγκριση του σχεδίου από
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ε

«Προτρέπουμε τους επηρεαζόμενους
δανειολήπτες να επικοινωνήσουν με
την τράπεζα ή να επικοινωνήσουν με
την Altamira σε περίπτωση που το
δάνειο τους αφορά την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και να αρχίσουν την προετοιμασία», ανέφερε ο κ.
Χαραλάμπους, καλώντας επίσης τους
ενδιαφερόμενους να επιβεβαιώσουν
κατά πόσο είναι δικαιούχοι.

Σύντομα η Γενική Διεύθυνσης Ανταγωνισμού θα ανακοινώσει το σκεπτικό
της για την έγκριση του σχεδίου
«Εστία», που έχει ως στόχο να βοηθήσει δανειολήπτες να αποπληρώσουν
τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά τους.
Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι η Γενικής Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν έχει
διαφοροποιήσει οποιαδήποτε πρόνοια
σε σχέση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το «Εστία», αλλά
στην απόφασή της δίνει τους λόγους
για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο
αποτελεί κρατική ενίσχυση, συμβατή
ωστόσο με το κοινοτικό κεκτημένο,
αφού ικανοποιεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις.

ΣΚΟΠΟΣ
Το ΣχέδιοΕΣΤΙΑ αποσκοπεί στη στήριξη των Κυπριακών νοικοκυριών και
των πολύ μικρών επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την αποπληρωμή των ενυπόθηκων δανείων και τον κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας τους.
Καθορίζει δε, αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία της
κύριας κατοικίας και του εισοδήματος
του δανειολήπτη, ώστε να διασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν
ανάγκη.
Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα
τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του
δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι α) τα
δάνειά τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι,
(β) θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα
άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους. Εάν ο δανειολήπτης παύσει
να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα κινήσει τη διαδικασία εκποίησης του ακινήτου.

Η Φορολογική Μεταρρύθμιση και «η Βοή
των Πλησιαζόντων Γεγονότων»

νόψει της ψήφισης του κρατικού
προϋπολογισμού του 2019, δύο
μεγάλα κόμματα συμφώνησαν σε μια
σειρά «κοινωνικών μέτρων». Μεταξύ
αυτών, η μείωση στον φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, ώστε να ελαφρυνθούν οι δαπάνες των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. Κάθε μείωση

O γενικός διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του
Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας
Χαραλάμπους δήλωσε σχετικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Του
Θεόδωρου Ζαχαριάδη

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
φόρου είναι ευπρόσδεκτη, θα μπορούσε
να πει κάποιος, ειδικά αν αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είναι όμως
έτσι; Ας το ξανασκεφτούμε.
Δεν είναι όλοι οι φόροι ίδιοι. Υπάρχουν
φόροι που είναι «καλοί» και άλλοι που
είναι «κακοί» για την κοινωνία και την
οικονομία. Το φορολογικό βάρος στην
εργασία (στο οποίο συγκαταλέγονται ο
φόρος εισοδήματος, οι ασφαλιστέες
εισφορές, οι συνεισφορές του εργοδότη
κλπ.) είναι παράδειγμα κακών φόρων:
όσο υψηλότερη η επιβάρυνση της εργασίας, τόσο υψηλότερο το κόστος για
τον εργοδότη (που περιορίζει την
ανταγωνιστικότητα), τόσο χαμηλότερο
το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου
(που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα)
και τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο για
αδήλωτη εργασία.
Όσο και αν δεν μας αρέσει, η φορολογία των καυσίμων βρίσκεται στον αντίποδα: είναι παράδειγμα καλής φορολογίας, γιατί μας ωθεί να κάνουμε δεύτερες σκέψεις προτού σπαταλήσουμε κι
άλλη ενέργεια, και αυτό βελτιώνει το
περιβάλλον και την υγεία μας, αλλά και
το εμπορικό ισοζύγιο (μια που εξαρτώμαστε τόσο πολύ από εισαγωγές καυσίμων).
Από αυτή τη σκοπιά, η επικείμενη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα δεν
είναι σοφή ιδέα. Κινείται στον αντίποδα της λογικής που προαναφέρθηκε.
Και προπαντός, είναι αποσπασματικό
μέτρο που δεν εντάσσεται σε κάποιο
σχέδιο για το φορολογικό σύστημα που
θέλουμε στη χώρα τις επόμενες δεκαετίες.
Ας θυμηθούμε ότι οι διεθνείς πρωτο-

βουλίες για μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής εντείνονται. Η επιστημονική
κοινότητα και οι διεθνείς οργανισμοί
τονίζουν την ανάγκη για δραστικό
περιορισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αυξάνει σταδιακά τους στόχους για
μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030
και το 2050. Όπως εξελίσσονται τα
πράγματα, η Κύπρος θα αντιμετωπίσει
αυξημένο κόστος για συμμόρφωση με
τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις
μετά το 2021.
Τι σημαίνουν αυτά; Υπογραμμίζουν την
ανάγκη για μια «πράσινη» φορολογική
μεταρρύθμιση, κατά την οποία όλες οι
ρυπογόνες δραστηριότητες θα φορολογούνται ανάλογα με το κόστος που
προξενούν στην κοινωνία. Η υπερκατα-

νάλωση νερού, η υπερβολική παραγωγή απορριμμάτων, η σπατάλη σε καύσιμα και ηλεκτρισμό είναι αντικοινωνικές δραστηριότητες που πρέπει να
φορολογούνται κατάλληλα. Ολόκληρο
το φορολογικό μας σύστημα (δηλαδή το
ύψος της φορολογίας διαφόρων δραστηριοτήτων, οι επιδοτήσεις, οι φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές)
πρέπει να στραφεί προς τον στόχο να
μετατραπούμε σε μια οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία.
Από τη μία φορολόγηση των ρυπογόνων οχημάτων, της κατάχρησης νερού
και λιπασμάτων και της υπερπαραγωγής αποβλήτων, και από την άλλη μείωση στις εισφορές των εργαζομένων
και των εργοδοτών. Μιλάμε δηλαδή όχι
για αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά για ουσιώδη μετατόπιση του
φορολογικού βάρους από την εργασία
στη ρύπανση. Αυτό εναρμονίζεται με
καλές πρακτικές διεθνώς και έχει
εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Το έχει
καταλάβει η ΣΕΚ, που το έχει περιλάβει

σε υπομνήματά της προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Το έχει αντιληφθεί ο
Υπουργός Οικονομικών, όπως έχει δείξει με δημόσιες δηλώσεις του. Το έχουν
διαπιστώσει πολλά στελέχη κυβερνητικών υπηρεσιών. Θα έπρεπε να το καταλαβαίνει και κάθε πολιτικός που θέλει
να ηγηθεί μιας ευρωπαϊκής χώρας του
21ου αιώνα.
Η πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση
είναι προς όφελος της κοινωνίας, γιατί
θα βελτιώσει την παραγωγικότητα της
χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων
και άρα την παραγωγικότητα όλης της
οικονομίας. Και ας θυμόμαστε ότι το
όποιο αρχικό κόστος μιας μεταρρύθμισης δεν πρέπει να εξετάζεται από μόνο
του, αλλά σε σύγκριση με το κόστος της
μη μεταρρύθμισης. Η οικονομία μας δεν

λειτουργεί αποτελεσματικά, μεταξύ
άλλων διότι αγνοεί τα προβλήματα που
δημιουργεί το ενεργειακά σπάταλο
οικονομικό μας σύστημα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κυπριακές
πόλεις και η έλλειψη θερμομόνωσης
στα κτίριά μας δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν προέκυψαν μόνα τους. Είναι
αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών,
ή απουσίας πολιτικών. Η προτεινόμενη
φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να
οδηγήσει σε απαγκίστρωση από αυτό
το μοντέλο ανάπτυξης.
Αυτά πλέον δεν είναι εκκεντρικότητες.
Το παγκόσμιο σύστημα (διεθνείς οργανισμοί, εθνικές κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις)
αλλάζει τις προτεραιότητές του, σε μια
άνευ προηγουμένου προσπάθεια να
εναρμονιστεί με τις ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ακούσουμε και εμείς
την κατά Καβάφη «βοή των πλησιαζόντων γεγονότων», ή θα συνεχίσουμε
αποσπασματικές παρεμβάσεις που δεν
μας οδηγούν πουθενά;

Συνεχίζεται η καθοδική πορεία της ανεργίας

Μ

είωση
15,6%
κατέγραψε τον
Νοέμβριο του 2018 ο
αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017, σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου.

√ Πτώση 15,6% στον αριθμό των
εγγεγραμμένων
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για
εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2018 μειώθηκε στα 24.887 πρόσωπα σε σύγκριση με 25.219 τον προη-

γούμενο μήνα και 30.709 τον
Νοέμβριο του 2017.

ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2018,
έφτασε τα 28.514 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία που
τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας,
ο αριθμός των
εγγεγραμμένων

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017
σημειώθηκε μείωση 5.266 προσώπων ή
15,6% που αποδίδεται κυρίως στους
τομείς του εμπορίου (μείωση 1.131
ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 939), των κατασκευών (μείωση 633), της
μεταποίησης
(μείωση
609), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση
317), της εκπαίδευσης
(μείωση 201) και στους
νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας (μείωση
1.472).
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Η

ζωή μας μπήκε σε ρυθμούς
γιορτινούς. Τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε απόσταση
αναπνοής και αντί να κάνεις
θετικές σκέψεις, στο μυαλό σου
γυρίζουν το ποδοπάτημα στα
μαγαζιά, οι ουρές που πρέπει
να περιμένεις, τα δώρα που
πρέπει να αγοράσεις, τα εδέσματα που πρέπει να μαγειρέψεις. Μην ανησυχείς. Πάρε
σφουγγάρι και σβήσε τις κακές
σκέψεις γιατί τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής σου είναι
εδώ.

1. Πιάσε το νόημα: πολλές
φορές το άγχος των γιορτών
μπορεί να καταστρέψει την
ουσία των Χριστουγέννων και
το ιδιαίτερο νόημα που έχει για
εσένα, είτε είναι θρησκευτικό,
είτε σαν μια ευκαιρία για να
ξοδέψεις πολύτιμο χρόνο με
την οικογένεια.
Μην αφήνεις τον πανικό και
την βιασύνη να σου κλέβουν
την ευτυχία των γιορτών, σκεπτόμενη πως θα προλάβεις να
ετοιμάσεις εκείνο το λουκούλλειο γεύμα ή πως θα αγοράσεις
τα κατάλληλα δώρα για τον
καθένα.
Θυμήσου πως τα Χριστούγεννα
είναι η γιορτή που τα άγχη της
καθημερινότητας
μπαίνουν
στην άκρη. Οι διαφωνίες και
οικογενειακές έριδες σταματούν έστω για μια ημέρα.
Τέλος, οι γιορτές αποτελούν
την τέλεια ευκαιρία για να
ξαναζήσεις τις αναμνήσεις
των παιδικών χρόνων και να
αναβιώσεις παλιές οικογενειακές συνήθειες και παραδόσεις.
Ιδού τα τρία βασικά μυστικά
για να διώξεις το στρες των
Χριστουγέννων:

2. Φρόντισε να συμμετάσχουν
όλοι στις ετοιμασίες: δεν

ΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ!!!
Σκέψου θετικά απόλαυσε τις γιορτές
χωρίς άγχος
υπάρχει τίποτα καλύτερο και
πιο βοηθητικό από την ομαδική δουλειά. Γι' αυτό φρόντισε
να δώσεις ένα μερίδιο ευθύνης
σε όλα τα μέλη της οικογένειας
ή των φίλων. Το όφελος που
θα αποκομίσεις είναι διπλό:
εσύ θα έχεις λιγότερο άγχος και
όλοι οι υπόλοιποι θα νιώθουν
χρήσιμοι και ενθουσιασμένοι.
Αν υπάρχουν και παιδιά, αυτά
δεν θα βαρεθούν και όλοι θα
διασκεδάσουν με την ψυχή
τους. Βέβαια, η σωστή ανάθεση καθηκόντων είναι το κλειδί
για όμορφες και ευτυχισμένες
γιορτές.

3.

Ένα δώρο για τον καθένα,
την γκρίνια την κάνει πέρα:
προσπάθησε να αγοράσεις ένα
δώρο για τον καθένα έστω και
κάτι πολύ μικρό. Η πράξη σου
πρέπει να πηγάζει από γενναιοδωρία και όχι χάριν της προσωπικής ικανοποίησης. Τα
Χριστούγεννα δεν είναι μόνο
παιδική γιορτή και οι καλεσμένοι σου θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το δώρο που τους κάνεις
φεύγοντας με ένα πλατύ χαμόγελο από το σπίτι. Βέβαια δεν
χρειάζεται να ληστέψεις τράπεζα για τα δώρα όλων. Είναι
πολύ σημαντικό το κάθε πράγμα που αγοράζεις να έχει μια
ιδιαίτερη σημασία για το πρόσωπο που προορίζεται. Για
παράδειγμα, μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο για την
καλύτερή σου φίλη. Πριν το
δώσεις φρόντισε να της γράψεις μια αφιέρωση στην

O

ι πιο μαγικές μέρες του χρόνου
πλησιάζουν. Τα Χριστούγεννα και
η Πρωτοχρονιά είναι καθομολογίαν οι
πιο γοητευτικές μέρες του χρόνου,
ιδίως για τα παιδιά.
Τα χριστουγεννιάτικα δώρα σίγουρα
«χρωματίζουν» τις γιορτινές μέρες των
παιδιών και τα παιδιά πάντα θα προσμένουν το δώρο τους, όμως καλό είναι
να τους δείξουμε πως αυτή η γιορτή
δεν είναι μόνο για το δώρο που θα τους
φέρει ο Άγιος Βασίλης. Το νόημα της
συμβολικής χειρονομίας δυστυχώς
αποκτά διαφορετική χροιά και η εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων πολλές φορές χάνει την πνευματική της διάσταση.
Αδράξετε λοιπόν την ευκαιρία για να
δείξετε στο παιδί σας ότι πίσω από τη
γιορτή των Χριστουγέννων, δεν κρύβονται μόνο τα εντυπωσιακά καταστήματα με τις βιτρίνες τους, τα δώρα και τα
γλυκά.

√ Απογείωσε τη διάθεση
σου - Πάρε και δώσε χαρά
πρώτη σελίδα. Μπορείς να
αγοράσεις το ίδιο βιβλίο
(καλύτερα να είναι το αγαπημένο σου) για όλους τους καλεσμένος. Η προσωπική αφιέρωση που θα κάνεις για τον καθένα, του δίνει ξεχωριστή σημασία και αξία.

4. Σκέψου θετικά: δώσε σήμερα κιόλας μια υπόσχεση στον
εαυτό σου πως τίποτα και
κανένας δεν θα σε εκνευρίσει
στα φετινά Χριστούγεννα.
Ξέχνα τις διαφωνίες και τις
έριδες τουλάχιστον μέχρι να
μπει το 2009. Μην θυμώνεις
και μην εξάπτεσαι με τίποτα
και κανέναν.

5. Οι προετοιμασίες: δύο είναι
τα βασικά ζητήματα που θα σε
απασχολήσουν στο σημείο
αυτό, η μαγειρική και τα δώρα.

Οι γονείς μπορούν να συζητήσουν με το
παιδί τους για το νόημα της αγάπης,
εξιστορώντας τους τα γεγονότα και
εξηγώντας τους για το θαύμα των Χριστουγέννων.

3. Φτιάξτε

μαζί χριστουγεννιάτικα

γλυκά
Στα παιδιά δεν αρέσει μόνο η γεύση του
γλυκού αλλά και η ίδια η ζαχαροπλα-

√ 5+1απλές προτάσεις
για όμορφες γιορτές
στική. Μπορείτε να πλάσετε μαζί με τα
παιδιά μερικά χριστουγεννιάτικα γλυκά
και να τα προσφέρετε σε ανθρώπους
αγαπημένους.

1. Στολίστε

4. Φτιάξτε γιορτινές κατασκευές,
κάρτες και στολίδια

Τα παιδιά δείχνουν πάντα πρόθυμα να
βάλουν μπάλες και στολίδια στο
δέντρο και γενικά να λάβουν μέρος στο
στόλισμα του σπιτιού.

Χριστούγεννα χωρίς φαντασία και
δημιουργικότητα δεν γίνεται! Δημιουργείστε μαζί με τα παιδιά κάρτες και
στολίδια τα οποία το παιδί θα μπορεί
να χαρίσει σε διάφορα αγαπημένα του
πρόσωπα.

μαζί με το παιδί σας το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο

2. Διαβάστε

του χριστουγεννιάτικες
ιστορίες και παραμύθια

μάρκετ για να προμηθευτείς
την τελευταία γαλοπούλα. Σε
περίπτωση που μαγειρεύεις
φέτος για πρώτη φορά, ζήτα
συμβουλές ψησίματος από την
μητέρα σου ή την σελίδα
συνταγών του womenonly. Πριν
θέσεις σε εφαρμογή κάποια
περίπλοκη συνταγή, προσπάθησε να την δοκιμάσεις κάποιες μέρες πριν το επίσημο
γεύμα. Έτσι θα γλιτώσεις και
την ντροπή και τον εκνευρισμό
σε περίπτωση που κάτι δεν
γίνει όπως το περίμενες.

Όσον αφορά τα δώρα: για μια
πολυάσχολη γυναίκα όπως
εσύ, η επιλογή των δώρων
είναι μια πολύ αγχωτική διαδικασία. Διώξε το άγχος εύκολα.
Το εορταστικό ωράριο των
καταστημάτων μπορεί να σε
βοηθήσει να κάνεις τις αγορές
σου και μετά τη δουλειά. Έπειτα, υπάρχουν πλέον πολλά online καταστήματα από τα
οποία μπορείς να παραγγείλεις εύκολα και γρήγορα τα
δώρα που θες, καθισμένη στο
γραφείο σου. Τέλος, αν ο προγραμματισμός που έκανες δεν
βγαίνει, διάθεσε μια μέρα από
τις χριστουγεννιάτικες διακοπές για την αγορά δώρων και
μόνο.
Η μαγειρική: παράγγειλε ή
αγόρασε έγκαιρα όλα όσα θα
χρειαστείς. Δεν υπάρχει τίποτα
χειρότερο από το να ξοδέψεις
την παραμονή των Χριστουγέννων στην ουρά του σούπερ

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
5. Δώστε

ευκαιρία στα παιδιά να
προσφέρουν και αυτά δώρα

Πολύ συχνά ρωτάμε τα παιδιά τι δώρα
θέλουν, αλλά ξεχνάμε να τα ρωτήσουμε
για τα δώρα που εκείνα θα ήθελαν να
χαρίσουν στους άλλους γιατί υποθέτουμε ότι αυτό δεν τα ενδιαφέρει ή ότι
δεν τους αρέσει. Αφήστε τα παιδιά να
βρουν τα υλικά γι’ αυτά τα δώρα, να

7

Ο στολισμός: η διατήρηση των
παλαιών παραδόσεων είναι
αυτή που κρατάει την μαγεία
των Χριστουγέννων ζωντανή.
Δεν είναι κακό να δοκιμάζεις
νέες ιδέες στο στολισμό για να
καταπλήξεις τους καλεσμένους. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για
το κομμάτι του στολισμού του
σπιτιού και του γιορτινού τραπεζιού. Θα αισθανθείς ιδιαίτερα περήφανη όταν στο τέλος
της βραδιάς όλοι σε συνχαίρουν για το άψογο διακοσμητικό αποτέλεσμα.
Η μουσική: μπορείς να ακολουθήσεις την πιο σύντομη και
απλή οδό βάζοντας να παίζουν κλασικά ελληνικά χριστουγεννιάτικα
τραγούδια.
Από τα παλαιότερα ξεχωρίζουμε την ''Άγια Νύχτα'' και τον
''Μικρό Τυμπανιστή''. Από τα
νεότερα προηγείται το ''Χριστούγεννα Ευτυχισμένα'' της
Δέσποινας Βανδή και έπεται το
''Ρούντολφ το ελαφάκι'', τραγουδισμένο από την Καίτη
Γαρμπή.
Ό,τι κι αν κάνεις, κάντο με
όρεξη και ζωντάνια και μην
φοβάσαι για το άγχος: με τόσο
θετική ενέργεια, δεν θα τολμήσει να σε επισκεφτεί φέτος!

αναζητήσουν ιδέες και να αφιερώσουν
χρόνο για να τα δημιουργήσουν.

7. Γίνετε και εσείς παιδιά
Το πιο σημαντικό βέβαια που θέλουν
τα παιδιά είναι να αφιερώσετε χρόνο
για να παίξετε μαζί τους και κυρίως να
μπείτε και εσείς στη μαγεία των Χριστουγέννων. Ακούστε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τραγουδήστε όλοι
μαζί. Αφιερώστε χρόνο να παίξετε με
το παιχνίδι που του χαρίσατε και η
χαρά των παιδιών τότε γίνεται πραγματικά τεράστια.
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ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ITUC

Αναγκαιότητα η ύπαρξη ισχυρών συνδικάτων
Μ

ε τη συμμετοχή 1200 συνδικαλιστών , που εκπροσωπούν εργαζομένους από 132 χώρες, πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στην Κοπεγχάγη της Δανίας η τελετή έναρξης του
Παγκόσμιου Συνεδρίου της ITUC.

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης
Μιχαήλ και η γραμματέας του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαΐα

Σε μια πανηγυρική γιορτή του Παγκόσμιου Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος όπου διαμορφώθηκαν οι πολι-

√ Το Παγκόσμιο συνδικαλιστικό
κίνημα ένωσε τη φωνή του και
διατράνωσε την αποφασιστικότητα του, ενωμένο και
ακλόνητο, να περιφρουρήσει
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
τικές και οι προτεραιότητες για το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια η νεοκλεγείσα
γενική γραμματέας Sharan Burrow επισήμανε πως το διεθνές συνδικαλιστικό
κίνημα αντιπροσωπεύει την ειρήνη, τη
δημοκρατία και την αλληλεγγύη για
τους εργαζόμενους. Πρέπει, τόνισε, να
υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων διεκδικώντας
μια Νέα Κοινωνική Σύμβαση. Καθώς ο
κόσμος αλλάζει, με την τεχνολογική και
κλιματική αλλαγή η ισότητα για όλους
τους ανθρώπους βρίσκεται στο επίκεντρο της εντολής μας ", κατέληξε.

Ο Πρωθυπουργός της Δανίας επεσήμανε: "Γιατί να μην αλλάξουμε τον κόσμο;
Τι θα συμβεί αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου τα συνδικάτα και οι εργοδότες συνεργάζονται
στενά για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών; Τι θα συμβεί αν δημι-

• Με δύναμη και αλληλλεγύη θα
αντιμετώπισουμε δυναμικά τις
προκλήσεις και θα οικοδομήσουμε
μαζί καλύτερες προοπτικές

Αντρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ:

Ενδυνάμωση
του ανεξάρτητου
συνδικαλισμού προς
όφελος της κοινωνίας
Το συνέδριο της ITUC επιβεβαίωσε
την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση του ανεξάρτητου συνδικαλιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε
πολίτης έχει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα
από τη φυλή ή την προέλευσή του; Τι θα
συμβεί αν μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου η εκπαίδευση
και η ιατρική περίθαλψη είναι δωρεάν
και όπου όλοι δικαιούνται οικονομική
και κοινωνική στήριξη σε περίπτωση
απώλειας εργασίας, ασθένειας ή αναπηρίας

√ Αγώνας ζωής η υπεράσπιση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων ανά το παγκόσμιο

Φαντασμαγορικές καλλιτεχνικές παραστάσεις εμπνευσμένες από την κουλτούρα των λαών της γης διάνθισαν την
έναρξη του συνεδρίου στο πλαίσιο του
οποίου
απηύθυναν χαιρετισμούς ο
Πρωθυπουργός της Δανίας Lars Løkke
Rasmussen, ο Δήμαρχος της Κοπεγχάγης Frank Jensen και ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Guy Rider.

ας Φ. Μάτσας, ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας Μιχάλης Μιχαήλ και η
Δέσποινα Ησαϊα γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ.

όσα συνεπάγεται". Κατά τη διάρκεια του
Παγκόσμιου Συνεδρίου διεξήχθησαν
συζητήσεις σε τέσσερις θεματικές ενότητες για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ITUC για την
ειρήνη την Δημοκρατία και τα Δικαιώματα που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Τη ΣΕΚ στο παγκόσμιο συνέδριο εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας Ανδρέ-

σμού έτσι ώστε μακριά από εξωγενείς παράγοντες να μπορέσει να
λειτουργήσει ενισχυτικά και υποστηρικτικά προς όφελος των εργαζομένων της κοινωνικής συνοχής
και της Δημοκρατικής εξισορρόπησης της κοινωνίας και της αγοράς
εργασίας.

Ο πρόεδρος της ITUC João Antonio
Felicio κατέδειξε πως η ITUC έχει αυξηθεί σε αριθμό και δύναμη και πως πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και
να οικοδομούμε την δύναμη των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν δυναμικά τις προκλήσεις και να μην είναι
απλώς θεατές σε διαμάχες πολιτικών
εξουσιών.
Είμαστε εδώ για να μείνουμε πρόσθεσε.
Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και
είμαστε εδώ για να τους υπερασπιστούμε». Εκτίμησε την ποικιλομορφία
του κινήματος δηλώνοντας πως εδώ
είναι η δύναμή μας, η δύναμη της διεθνούς αλληλεγγύης, η δύναμη της ενότητας.
Μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική δικαιοσύνη
και ο κόσμος της εργασίας, ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ Guy Ryder
προειδοποίησε για την αποτυχία
της οικονομίας να δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Τόνισε ότι "η αύξηση των
πραγματικών μισθών, στο 0,8%,
ήταν η χαμηλότερη από το 2008.
Αυτό σημαίνει ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο βρισκόμαστε ακόμα σε μια
πορεία προς μεγαλύτερη ανισότητα και κοινωνική αδικία με όλα

Διαπιστώσεις συνεδρίου
• Ο κόσμος μας είναι θρυμματισμένος και οι άνθρωποι αισθάνονται ανασφαλείς.
• Θα χρειαστεί η δύναμη των εργαζομένων και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
για να κερδίσουμε τους αγώνες για την ειρήνη, τα δικαιώματα που πηγάζουν από
τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη

•
•

Η βία κατά των συνδικαλιστικών αυξήθηκε από επιθέσεις και τρομοκρατία.

Ο αγώνας της ζωής μας είναι να υπερασπιστούμε και να ενισχύουμε τα δικαιώματα στην εργασία

• Ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία
• Μείωση του χάσματος αμοιβών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες
• Αύξηση των μισθών και ενδυνάμωση της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας

• Ενίσχυση και επέκταση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών συμβάσεων για το μέλλον της εργασίας
Η επανεκλεγής στη θέση
του γ.γ. της ITUC Sharan Burrow

• Ο κόσμος της εργασίας θα πρέπει να οικοδομείται στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Αιμορραγεί δημογραφικά
η Κύπρος
«Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από το κράτος για στήριξη των οικογενειών
και ενθάρρυνση των γεννήσεων δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη, αλλά επένδυση»
Η ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία και προβληματισμό γιατί η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά κυρίως λόγω της υπογεννητικότητας,
της μετανάστευσης και της γήρανσης του
πληθυσμού.
Σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις του Κινήματος

υπέβαλε ο Χρίστος Καρύδης σε σχετική συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στην παρουσία του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τ

ο δημογραφικό ήταν κάποτε
πρόβλημα. Σήμερα δυστυχώς είναι εφιάλτης που βρίσκεται ήδη εντός των πυλών.

Εισηγήσεις ΣΕΚ
Προς βελτίωση της κατάστασης, προς ενθάρρυνση των γεννήσεων και στήριξη των οικογενειών η ΣΕΚ εισηγείται τα εξής:

Η Κύπρος αιμορραγεί δημογραφικά, όπως φαίνεται και μέσα
από το περιεχόμενο της Δημογραφικής Έκθεσης που ανακοινώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2018
από τη Στατιστική Υπηρεσία.

• Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας
Νόμος, είναι η μοναδική νομοθεσία που προάγει τη συμφιλίωση με δικαιούχους γυναίκες και άνδρες.
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται άνευ απολαβών, περιορίζει σημαντικά τη χρήση της, ενώ λαμβάνεται στην
πλειονότητα από γυναίκες που αμείβονται χαμηλότερα από
τους άνδρες, για να περιοριστεί η απώλεια οικογενειακού
εισοδήματος.

Ως ιδιαίτερα ανησυχητικά
στοιχεία στην έκθεση καταγράφονται τα εξής:
(α) To 2017 σημειώθηκε σταδιακή αύξηση του ποσοστού
των ηλικιωμένων και σοβαρή
μείωση του ποσοστού των
παιδιών, ενδεικτικά στοιχεία
της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.
(β) Παρατηρήθηκε κατά την
περσινή χρονιά μείωση των
γεννήσεων σε σύγκριση με το
2016. Το 2017 το συνολικό

Αίτημα μας είναι όπως η συγκεκριμένη άδεια επιδοτηθεί, είτε
πλήρως, είτε μερικώς, για να αποτελεί κίνητρο και για τους
άνδρες να αξιοποιούν το δικαίωμα αυτό.
στρατιώτες, όπως υπήρχαν και
στο προηγούμενο φορολογικό
σύστημα. Η τότε (2002) κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων τιμώρησε τις οικογένειες
και ευνόησε τους άγαμους.
Μια άλλη εισήγηση αφορά τη

√ Ο πληθυσμός γηράσκει επικίνδυνα
√ Σοβαρή υπογεννητικότητα - μεγάλη μετανάστευση
ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε
στο 1.32 σε σύγκριση με 1.37
τον προηγούμενο χρόνο. Από
το 1995 το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας είναι πιο χαμηλό
από το 2.10, ποσοστό που
χρειάζεται για να εξασφαλιστεί
η αναπλήρωση του πληθυσμού.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά
κρίσιμη. Η ΣΕΚ που ασχολείται
συνεχώς με αυτό το ζήτημα
που προσλαμβάνει εθνικές διαστάσεις, αυτή την εποχή κινείται προς δύο κατευθύνσεις ως
εξής:
(α) Στις 23 Νοεμβρίου 2018
υποβάλαμε γραπτό υπόμνημα
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη για μία ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να
βρίσκεται στα πλαίσια των
οικονομικών δυνατοτήτων του
τόπου.
Ανάμεσα σ’ άλλα εισηγούμαστε
να μελετηθεί η δυνατότητα για
επαναφορά των φορολογικών
εκπτώσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, π.χ. για
εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές,

βελτίωση της αίτησης για το
επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία. Η ΣΕΚ υποστηρίζει
πως, στη συγκεκριμένη αίτηση
πρέπει να δηλώνονται και να
λαμβάνονται υπόψη και τα
δάνεια που έχει το νοικοκυριό
και όχι μόνο οι καταθέσεις.
Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και
στην κυβέρνηση Δ. Χριστόφια

και δεν έγινε αποδεκτό, ενώ το
υποβάλαμε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε σχετική συνεδρία που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2016, χωρίς να υπάρξει
οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.
(β) Το άλλο που κάνουμε τώρα
είναι μια συνειδητή προσπάθεια να συνδιαμορφώσουμε με
το υπουργείο Εργασίας μια
καινούργια δημογραφική και
οικογενειακή πολιτική για τα
έτη 2019-2020. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, στις 28 και 29
Νοεμβρίου 2018 πήραμε μέρος
σε 3 διαφορετικές δίωρες συνεδρίες, στις οποίες έλαβαν
μέρος κοινωνικοί εταίροι και
εκπρόσωποι των υπουργείων
Παιδείας, Υγείας και Εργασίας.

• Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της Νομοθεσίας για τη
Μητρότητα. Η ΣΕΚ έχει εγκαινιάσει από τον Ιούνιο του 2016
εκστρατεία ενημέρωσης, με την ανάρτηση αφισών που αναγράφουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας σε Ιδιωτικές
Κλινικές και Δημόσια Νοσηλευτήρια.
Η πολιτεία οφείλει να δώσει έμφαση στην ενημέρωση των
εργαζομένων στους ανοργάνωτους χώρους εργασίας, αφού
καταγράφεται μέσα από έρευνες, πως ένα μεγάλο ποσοστό
εργαζομένων δε γνωρίζει τις κείμενες νομοθεσίες.
• Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης της περιόδου παροχής
της άδειας μητρότητας, με την αυστηρή προϋπόθεση πως, θα
ενισχυθούν οι νομοθεσίες που προστατεύουν τις έγκυες γυναίκες από τυχόν απολύσεις. Επίσης πρέπει να τεθούν χρονικά
περιθώρια στην εξέταση παραπόνων από τους επιθεωρητές
Εργασίας, ειδικότερα σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν
παραβιάσεις της νομοθεσίας για τη μητρότητα.
• Να επανεξεταστεί και να καθοριστεί νέο ωράριο των κρατικών δομών φροντίδας των παιδιών, ώστε να εξυπηρετεί τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν πληγεί
ανεπανόρθωτα από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.
Η φύλαξη στους ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό
κόστος φροντίδας.
• Να παραχωρηθεί φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες
που έχουν παιδιά στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω
των 4 χρόνων και 8 μηνών, οι οποίες αιτούνται θέση
στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω
της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών στους κρατικούς
σταθμούς.
• Όπου υπάρχουν μετακινήσεις στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα και λειτουργεί η λογική της μοριοδότησης
με βάση τον αριθμό των παιδιών, εισηγούμαστε όπως
υπάρξει διαφοροποίηση στην παροχή μονάδων κατά
τρόπο ώστε να ενισχυθεί η στήριξη της τρίτεκνης και
πολύτεκνης μητέρας με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.
Επίσης εισηγούμαστε όπως η μοριοδότηση επεκταθεί
και στα δύο φύλα. Η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας δεν αφορά αποκλειστικά τη γυναίκα εργαζόμενη».
Ο Χρίστος Καρύδης που εκπροσωπεί τη ΣΕΚ στον Φορέα
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής υπέδειξε
στη Βουλή πως τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από
το κράτος για στήριξη των οικογενειών και για ενθάρρυνση των γεννήσεων δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη, αλλά επένδυση σε μια χώρα που βρίσκεται υπό ημικατοχή καιι αιμορραγεί δημογραφικά.
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• Μυστικά για να μη χαλάσει το κέφι σας την περίοδο των γιορτών

Η άθληση είναι ευεργετική
όταν ο αθλούμενος
δεν ξεπερνά τα όριά του

Η

άθληση είναι ευεργετική, αλλά μπορεί να γίνει
επικίνδυνη όταν ο αθλούμενος ξεπερνά τα όριά
του. Τα αποτελέσματα των νεότερων ερευνών καταδεικνύουν ότι πρέπει και στην άσκηση να υπάρχει
ένα μέτρο, το οποίο είναι εξατομικευμένο.
Αυτά επισήμαναν ο καθηγητής αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αστέριος Δεληγιάννης και ο επίκουρος καθηγητής Αξιολόγησης Σωματικής Υγείας Αθλουμένων στο ΤΕΦΑΑ
ΑΠΘ Νικόλαος Κουτλιάνος. «Σε κάθε περίπτωση δεν
θα πρέπει να υπάρχουν υπερβολές, ιδιαίτερα από
τους ερασιτέχνες αθλητές και κυρίως σε ό,τι αφορά
τη συμμετοχή τους σε υπερμαραθώνιες προσπάθειες.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ίσως υπάρχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μυοκαρδίου.
Όσον αφορά την
συμμετοχή σε υπερ√ Προσοχή. Οι ειδικοί
μαραθώνιες προσπάτονίζουν ότι η άσκηση
θειες, καλύτερα να
θέλει εξατομικευμένο
μην το επιχειρήσουν
μέτρο
και όσοι δεν είναι
αθλητές αλλά και οι
αθλητές οι οποίοι δεν έχουν ένα προηγούμενο σχετικό προπονητικό υπόβαθρο, προκειμένου να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αγώνες. Θα πρέπει πρώτα να
έχει προπονηθεί ο αθλητής και σιγά-σιγά να ακολουθήσει το δρόμο προς την κορυφή. Ο δρόμος προς
την κορυφή δεν θα πρέπει να είναι ποτέ απότομος,
θα πρέπει να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις
προπονητικά για να μπορέσει να ασχοληθεί με τέτοιου είδους επίπονες προσπάθειες για τον ανθρώπινο
οργανισμό» επισήμανε ο κ. Κουτλιάνος.
Ο κ. Δεληγιάννης, από την πλευρά του, επισήμανε ότι
το όριο στην άθληση εξαρτάται από τις προσαρμογές που έχει ο κάθε αθλητής. «Άλλο είναι ένας ολυμπιονίκης να φτάσει στο μέγιστό του κι άλλο είναι
ένας χαμηλότερου επιπέδου αθλητής να μπορέσει κι
αυτός να ξεπεράσει τις δυνατότητές του. Σίγουρα
εκείνο που έχουμε παρατηρήσει επιστημονικά είναι
ότι σε πολύ εξαντλητικές προσπάθειες, όπως είναι
στους υπερμαραθώνιους δρόμους ή στην υπερμαραθώνια κολύμβηση, έχουμε ακόμη και βλάβες στο μυοκάρδιο, αλλά και σε άλλα όργανα ως αποτέλεσμα
της εξαντλητικής άσκησης» πρόσθεσε ο κ. Δεληγιάννης.
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Η υπερκατανάλωση φαγητού και ποτού
προκαλεί φούσκωμα και χαλάει τη διάθεση

Ε

ίναι γεγονός ότι την περίοδο του
Δωδεκαημέρου αυξάνονται οι
κοινωνικές συνευρέσεις και εκδηλώσεις δυσκολεύοντας σε μεγάλο
βαθμό την προσπάθεια να διατηρήσει κανείς το βάρος του.
Τα πλούσια τραπέζια και το οινόπνευμα είναι πειρασμοί στους
οποίους σπάνια αντιστέκονται οι
περισσότεροι.
Εκτός από την αύξηση του βάρους,
η υπερκατανάλωση φαγητού και
ποτού προκαλεί φούσκωμα και
χαλάει τη διάθεση.
Δείτε λοιπόν τι πρέπει να έχετε
κατά νου, αν θέλετε να προλάβετε
την αύξηση του βάρους, ώστε να
χωράτε στα αγαπημένα σας ρούχα
και μετά τις γιορτές.

Τρώτε μόνο όταν πεινάτε
Στη διάρκεια των γιορτών υπάρχει
παντού φαγητό, στο σπίτι, στο
γραφείο κλπ. με αποτέλεσμα να
μπαίνετε στον πειρασμό να τσιμπολογάτε διαρκώς. Είναι λοιπόν
σημαντικό να ακούτε το σώμα σας
και να τρώτε μόνο όταν πραγματικά πεινάτε. Όταν βρίσκεστε σε
χώρους με σνακ, γλυκά κλπ. πίνετε
πάντα πρώτα ένα ποτήρι νερό,
καθώς είναι πιθανό να νομίζετε ότι
πεινάτε ενώ στην πραγματικότητα
διψάτε. Σκεφτείτε αν θα τρώγατε
ένα μήλο για να ικανοποιήσετε την
πείνα σας και τότε θα διαπιστώσετε αν πρόκειται για πραγματική
πείνα ή λιγούρα. Έτσι θα αποφύγετε την υπερφαγία.

Μην πηγαίνετε
σε τραπέζια νηστικοί
Όταν φτάνετε σε μία κοινωνική
συγκέντρωση με φαγητό νηστικοί,
το πιθανότερο είναι να κάνετε

√ 5+1 βασικοί κανόνες
για να μην πάρετε βάρος
κατά το Δωδεκαήμερο
ανθυγιεινές επιλογές φαγητού.
Πριν από αυτό λοιπόν, φροντίστε
να έχετε φάει κάτι που περιέχει
πρωτεΐνη η οποία ικανοποιεί την
πείνα και αυξάνει το αίσθημα
κορεσμού για περισσότερο χρόνο.

Αγνοείτε τα σχόλια για
τις διατροφικές επιλογές σας
Πάντα θα υπάρχει κάποιος φίλος ή
συγγενής που θα σας «πειράξει»
για τις επιλογές σας και θα σας
παροτρύνει να φάτε κάποιο γλυκό
ή να πιείτε ένα ποτήρι αλκοόλ
παραπάνω. Να θυμάστε ότι αυτό
που μετράει στο τέλος της μέρας,
είναι να νιώθετε ευχαριστημένοι με
τις επιλογές σας.

Να πίνετε ένα ποτήρι νερού
για κάθε ποτήρι κρασιού
Στη διάρκεια ενός εορταστικού γεύματος είναι πιθανό να ξεχάσετε την

ενυδάτωση. Όταν όμως πίνετε
πολύ οινόπνευμα και καθόλου
νερό, αφυδατώνεστε, μεθάτε πιο
εύκολα και πεινάτε πολύ. Αυτός ο
συνδυασμός οδηγεί τις περισσότερες φορές σε υπερκατανάλωση
φαγητού.

Δώστε προτεραιότητα
στις πρωτεΐνες
Δεν χρειάζεται να μετράτε διαρκώς
τις θερμίδες ή τους υδατάνθρακες
που καταναλώνετε, είναι όμως
σημαντικό να προσλαμβάνετε
επαρκή ποσότητα πρωτεϊνών, οι
οποίες σας χορταίνουν και αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού.

Αποφεύγετε τις συσκευασμένες
και επεξεργασμένες τροφές
Να προτιμάτε πάντα τα σπιτικά
φαγητά και τις λιγότερο επεξεργασμένες τροφές που δεν περιέχουν
συντηρητικά και συστατικά που
δεν αναγνωρίζετε. Εκτός του ότι
είναι πιο υγιεινά, τις περισσότερες
φορές είναι και πιο νόστιμα.

ΠΡΩΙΝΟ ΑΓΧΟΣ; ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ

Α

ναντίλεγκτα, λίγο - πολύ ο καθένας
μας βιώνει άγχος σε κάποιες
φάσεις της ζωής του. Το ερώτημα που
γεννιέται είναι, τι μπορεί να δείχνει ο
χρόνος που εκδηλώνεται το άγχος;
Νέα ιαπωνική μελέτη εξέτασε σε τι
διαφέρει το άγχος που εκδηλώνεται το
βράδυ από το πρωινό.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το σώμα
ενεργοποιεί μόνο το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ως αντίδραση στο
νυχτερινό άγχος. Από την άλλη, τα επίπεδα των ορμονών του άγχους είναι
υψηλότερα το πρωί.
Αν και το «πρωινό άγχος» δεν αποτελεί
ιατρικό όρο, πολλοί αναφέρουν ότι
αισθάνονται ανήσυχοι όταν ξυπνούν
χωρίς προφανή αιτία.
Δείτε ποιοι είναι, σύμφωνα με τους
ειδικούς, οι πιθανοί λόγοι:

Ύπνος
Η έλλειψη ύπνου αυξάνει τα επίπεδα
των ορμονών του άγχους, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους είναι εκ φύσεως
αγχώδεις.
Ο καλός ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να

αναπληρώσει τις χημικές ουσίες που
σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Οι
ορμόνες αυτές μπορούν να επηρεάσουν
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται
κάποιος τα συναισθήματά του το
πρωί.

Περιβάλλον
Η κρεβατοκάμαρά σας είναι το πρώτο
πράγμα που αντικρίζετε όταν ξυπνάτε.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η ακαταστασία του χώρου μπορεί να προκαλέσει
άγχος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να δια-

• Αν ξυπνάτε με άγχος ίσως να
οφείλεται σε λόγους τους οποίους
ουδέποτε φανταζόσασταν
τηρείτε τον χώρο καθαρό και σε τάξη.
Είναι επίσης χρήσιμο να προτιμάτε το
φυσικό φως αντί τεχνητού φωτισμού.
Επιλέξτε τέλος για το ξυπνητήρι
κάποιο ευχάριστο ήχο που δεν έχετε
συνδέσει με πιθανές αρνητικές εμπειρίες.

Κάπνισμα

Διατροφή

Πολλοί άνθρωποι καπνίζουν για να
αντιμετωπίσουν την νευρικότητα. Η
νικοτίνη και άλλα επιβλαβή συστατικά
του καπνού, επιδεινώνουν μακροπρόθεσμα το άγχος.

Ελέγχετε τι τρώτε και τι πίνετε πριν
κοιμηθείτε και μόλις ξυπνάτε. Προσπαθήστε να μετριάσετε την ποσότητα
καφέ, ο οποίος συνδέεται με άγχος και
ευερεθιστότητα.

Τα συμπτώματα της διακοπής του
καπνίσματος λαμβάνουν χώρα ενώ
κοιμάστε, δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη
αν ξυπνάτε με άγχος ή νεύρα εάν
καπνίσατε πριν κοιμηθείτε.

Αποφεύγετε επίσης τα πρόσθετα σάκχαρα, τα οποία προκαλούν απότομες
αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα
και άγχος.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

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

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

και ελεύθερη Αμμόχωστο

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας και
το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με συνεισφορές
κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν
στους οργανωτικούς γραμματείς της Συντεχνίας τους για
να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των
συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2018.

Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.

Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά το επίθετο.

• Ζητούνται για πρόσληψη:

A/A Επίθετο

Όνομα

Όνομα Εργοδότη

1

Ahmed Smail

Smail

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

2

Feforzado

Marlita

ΣΚΕ ΓΕΡΙΟΥ

3

Florin

Iacob Andrian GELCO LIFTS LTD

4

Mladen

Borizon

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

5

Richard

Marshall

S.M.C. JOINT VENTURE

Στέγη Ηλικιωμένων

6

Tonyo Yorgov

Tonev

L.H.P. METALLOPLASTICS

- Τεχνικό/Μηχανικό

7

Vitaly

Beylin

AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY

- Συγκολλητές

8

Αγαθοκλέους

Αγαθοκλής

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές

9

Απέργης

Ονησίφορος S.M.C. JOINT VENTURE

- Καθαρίστριες

10 Βασιλείου

Βασίλης

SWISSPORT

- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια

11 Βλάχου

Μαρία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων

12 Γεωργίου

Δημήτρης

TASTE OF INDIA REST. LTD

- Εργάτες/τριες

13 Γεωργίου Γαλατσάνου

Ελένη

KADNIG POWER BOATS

14 Γρηγορίου

Λουκία

ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

15 Έλληνας

Στέλιος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

16 Ζήνωνος

Βαρβάρα

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

17 Ζωρζής

Μάριος

J&P AVAX (ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

18 Ιωάννου

Ανδρέας

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

Λεμεσό και Πάφο

19 Κορτζιά

Αργυρώ

ΣΚΕ. ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ

- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων

20 Κουμή Μιχαήλ

Γιαννάκης

S.M.C. JOINT VENTURE

- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο

21 Κυριάκου

Κώστας

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)

22 Κωνσταντινίδης

Ελευθέριος

SWISSPORT

- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

23 Λουκά

Λουκάς

S.M.C. JOINT VENTURE

- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνα-

24 Μανώλη

Δήμητρα

EASAX SHOP SYSTEMS LTD

κα και Λευκωσία)

25 Ομήρου

Μιχάλης

S.M.C. JOINT VENTURE

Γιώργο Κασιούρη 22849849.

26 Παπούλας

Γεώργιος

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

27 Παρασκευά

Παναγιώτης Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

28 Παρασκευά

Πέτρος

ASTRAFTI PRESS LTD

29 Πιρικκής

Ανδρέας

S.M.C. JOINT VENTURE

30 Πιττιρής

Παναγιώτης ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

31 Πολυβίου

Φωτούλα

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Βοηθός Υδραυλικός

32 Σοφοκλέους

Καλλιόπη

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

- Ψυκτικός

33 Στυλιανού

Βαλεντίνα

ΕΚΑ ΛΤΔ

Χριστόδουλο Βασιλείου

34 Σωτηριάδης

Αρτούρ

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

22849849.

35 Χριστοδούλου

Χριστάκης

KADNIG POWER BOATS

• Zητούνται για πρόσληψη:

36 Αρσιώτης

Χρίστος

S.M.C. JOINT VENTURE

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

- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Νοσηλευτή/τρια Υπεύθυνο/η Βάρδιας σε

- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Τεχνικού σε εργοστάσιο
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία,

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός

- 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.

11

100 εταιρείες ένοχες για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου
100 εταιρείες αποτελούν την πηγή άνω του 70%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
από το 1988, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ινστιτούτου Κλιματικής Λογοδοσίας. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών από το 1988
οφείλονται σε μόλις 25 εταιρικές και κρατικές
οντότητες. Το ιστορικό εκπομπών που σχετίζονται με αυτούς τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων είναι τόσο μεγάλο που έχει συμβάλει
σημαντικά στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με
την έκθεση.
Η ExxonMobil, η Shell, η BP και η Chevron έχουν

• Η ExxonMobil, η Shell, η BP και η Chevron
έχουν αναγνωριστεί ως οι εταιρείες με τις
υψηλότερες εκπομπές από το 1988
• Το ένα πέμπτο των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
υποστηρίζεται από δημόσιες επενδύσεις
αναγνωριστεί ως οι εταιρείες με τις υψηλότερες
εκπομπές από το 1988. Εάν τα ορυκτά καύσιμα
συνεχίσουν να εξάγονται με τον ίδιο ρυθμό τα
επόμενα 28 χρόνια όπως μεταξύ 1988 και 2017,
τότε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα ανέβει
κατά τέσσερις βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος
του αιώνα, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά
επίπεδα. Αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει
καταστροφικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης
της εξαφάνισης σημαντικών ειδών και της
παγκόσμιας επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς
και της αύξησης της συχνότητας και της έντασης
ακραίων καιρικών φαινομένων.
Το ένα πέμπτο των παγκόσμιων βιομηχανικών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υποστηρίζεται από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με την
έκθεση. «Αυτό συνεπάγεται μια σημαντική ευθύνη
για τους κρατικούς επενδυτές να καλέσουν τις
μεγάλες εταιρείες άνθρακα και να τις παροτρύνουν να αποκαλύψουν τον κίνδυνο για το κλίμα
από τις δραστηριότητές τους», δήλωσε στον
Guardian ο Πέδρο Φαρία, τεχνικός διευθυντής
στην περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση
CDP, η οποία δημοσίευσε την έκθεση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κλιματικής Λογοδοσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία υπάρχει ένα
αυξανόμενο κύμα εταιρειών που ενεργούν με
γνώμονα την μετάβαση μακριά από τα ορυκτά
καύσιμα. Σχεδόν 100 εταιρείες, όπως η Apple, το
Facebook, το Google και η Ikea έχουν δεσμευτεί να
χρησιμοποιούν ενέργεια 100% από ανανεώσιμες
πηγές στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, τα κίνητρά
τους εκτός από περιβαλλοντικά είναι και οικονομικά, καθώς το κόστος των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ολοένα και πέφτει.

Αυστηρότερα μέτρα για προστασία εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες

Η

του καθορισμού ορίων έκθεσης σε
ακόμα πέντε καρκινογόνες ουσίες.

Οι ουσίες αυτές περιλαμβάνουν αναθυμιάσεις πετρελαίου «ντίζελ» και
χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων.
Προβλέπει επίσης τον καθορισμό δερματικών ενδείξεων οι οποίες προειδοποιούν έναντι των πιθανών επιπτώσεων σε σχέση με τη διείσδυση των
συγκεκριμένων ουσιών μέσω του δέρματος. Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν
ήδη τη τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας
που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασίας
της υγείας των εργαζομένων μέσω

Ο καρκίνος συνδέεται με πάνω από το
ήμισυ των θανάτων που σχετίζονται
με την εργασία στην EE. Οι ευρωβουλευτές συζητούν νέους κανόνες για τη
μείωση των καρκινογόνων ουσιών
στην εργασία. Ο καρκίνος συνιστά την
πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία την ΕΕ. Κάθε
χρόνο, το 53% των θανάτων μπορεί να
συνδεθεί με καρκίνο, το 28% με ασθένειες του κυκλοφορικού και το 6% με
αναπνευστικές νόσους. Στους συνηθέστερους τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνο-

Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί νέα
νομοθεσία που προβλέπει οριακές
τιμές έκθεσης σε οχτώ επιπλέον καρκινογόνες ουσίες, είτε κατά τον χειρισμό, είτε κατά την εισπνοή τους

Ο καρκίνος στον χώρο εργασίας

νται ο καρκίνος των πνευμόνων, το
μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από
την έκθεση σε σωματίδια αμιάντου)
και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους δέκα θανάτους
από καρκίνο των πνευμόνων συνδέεται στενά με την ύπαρξη κινδύνων
στον χώρο εργασίας. Οι κλάδοι που
πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο οικοδομικός τομέας, ο κλάδος παραγωγής
χημικών προϊόντων, τροφίμων και
υφασμάτων, οι αυτοβιομηχανίες, οι
βιομηχανίες επίπλων και ξυλείας
αλλά και ο κλάδος της υγείας.
Πριν από το τέλος του έτους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει σχετικές
αποφάσεις κατόπιν ψηφοφορίας.

ERG_12-12_inn_4 12/12/18 9:29 AM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου καλύτερη παραλία
στον κόσμο το 2018

Σ

ύμφωνα με 1.200 επαγγελματίες του τουρισμού που συμμετείχαν σε έρευνα της τουριστικής
πλατφόρμας FlightNetwork η
παραλία Ναυάγιο στη Ζάκυνθο
αναδείχθηκε καλύτερη παραλία
στον κόσμο για το 2018. Στην
έρευνα που συμμετείχαν 1.200
επαγγελματίες του τουρισμού, η
διάσημη παραλία της Ζακύνθου
βαθμολογήθηκε με 10/10 στην
κατηγορία «Καθαρή, Ανέγγιχτη,
Όμορφη» και με 8/10 στην κατηγορία «Ποιότητα άμμου και
νερού». Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Whitehaven στα
νησιά Whitsunday Islands του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, η οποία
είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο ή υδροπλάνο.
Στην 3η θέση βρίσκεται η «Κρυφή
παραλία» στο Φιλιππινέζικο νησί
El Nido, γνωστή για τους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους.

Ακολουθούν οι παραλίες στα
νησιά Fernando do Noronha της
Βραζιλίας (4η), Tulum του Μεξικό
(5η), Turks & Caicos της Καραϊβι-

από παραλία από την ομόνυμη
ταινία που πρωταγωνίστησε ο
Ντι Κάπριο, Maya Bay στην Ταϊλάνδη και την δεκάδα συμπληρώ-

κής (6η), Κέιμαν (7η) και Anse
Source D’Argent στις Σεϊχέλες (8η).
Στην 9η θέση βρίσκεται η διάσημη

νας άντρας από την Αυστραλία, αξιώνει από την κυβέρνηση της χώρας του την απέλαση
της ίδιας του της συζύγου. Ο
λόγος; Η γυναίκα προσπάθησε να
παγιδεύσει τον άντρα της για
ενδοοικογενειακή βία, χτυπώντας
με τα ίδια της τα χέρια μέρη του
σώματός της, αλλά για κακή της
τύχη το μυστικό της προδόθηκε.

νει η διάσημη παραλία Varadero
στην Κούβα.

τη γυναίκα του σε έξαλλη
κατάσταση ενώ ώρες
αργότερα ο ίδιος βρέθηκε
με χειροπέδες.
Η αλήθεια ήρθε στο φως
από μια κάμερα κλειστού
κυκλώματος που κατέγραψε την γυναίκα να
γρονθοκοπηθεί τον εαυτό
της μέσα στον ανελκυστήρα του κτιρίου που στεγάζει το διαμέρισμά τους.
μένη μαζί του. Συμβουλεύτηκε
μάλιστα και δικηγόρο, αλλά όταν
η Asmae ανακάλυψε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει αποφάσισε να αναλάβει
δράση.
Ο Faisal, όπως ανέφερε σε τηλεοπτικη εκπομπή βρήκε μια ημέρα
το σπίτι του αναστατωμένο και

«Δε περίμενα πως θα
έφτανε μέχρι αυτό το σημείο και
θα πήγαινε στην αστυνομία έπειτα από όλα αυτά που έκανα για
εκείνη. Τα ξέχασε όλα και απλά
ήθελε να καταστρέψει τη ζωή
μου», είπε ο εξαπατημένος σύζυγος ο οποίος ζητά από τη χώρα
του την απέλαση της άλλοτε αγαπημένης του.

Γιατί όσοι κάνουν στριφτό τσιγάρο
είναι πιο δύσκολο να το κόψουν

Τ

ο στρίψιμο του τσιγάρου έχει
γίνει διεθνής μόδα τα τελευταία χρόνια. Νέα βρετανική επιστημονική έρευνα δείχνει ότι όσοι
στρίβουν το δικό τους τσιγάρο,
είναι στη συνέχεια λιγότερο πιθανό να κόψουν το κάπνισμα, σε
σχέση με εκείνους που αγοράζουν
πακέτο με έτοιμα τσιγάρα.
Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι το
βασικό κίνητρο για τον καπνιστή
να μη σταματήσει το στρίψιμο
των τσιγάρων, άρα και το κάπνισμα, είναι το χαμηλότερο κόστος
των στριφτών, περίπου το μισό
σε σχέση με την αγορά πακέτων

Χρυσές συμβουλές διατροφής
κατά των ιώσεων

Ο

ι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση και πολύ
σημαντικό ρόλο στην προστασία του
οργανισμού παίζει η διατροφή.
Το κλειδί κατά των ιώσεων βρίσκεται στη
δημιουργία ενός γερού ανοσοποιητικού και η
υγιεινή διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Δείτε παρακάτω μερικές
χρήσιμες συμβουλές.

2. Πιπερόριζα: Μάλλον είναι καιρός να βάλετε το
τζίντζερ στη διατροφή σας. Το τζίντζερ περιέχει
χημικές ουσίες που στοχεύουν συγκεκριμένα σε ιούς
που επηρεάζουν το κεφάλι και τον λαιμό.

Έ

Τι λένε οι επιστήμονες

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1. Νερό: Ο πρώτος και βασικός κανόνας έχει
να κάνει με την κατανάλωση νερού. Η πρόσληψη υγρών (τουλάχιστον 2 lt) ημερησίως
είναι απαραίτητη για έναν δυνατό οργανισμό και
ένα γερό ανοσοποιητικό.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Γυναίκα γρονθοκόπησε τον εαυτό της
για να παγιδεύσει τον σύζυγό της

Ο Faisal, από το Σίδνεϊ της
Αυστραλίας είχε ανταλλάξει
όρκους πίστης με την αγαπημένη
του Asmae από το Μαρόκο, πριν
από περίπου 8 μήνες αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι ο γάμος
ήταν απλά μια βιτρίνα για την
πράσινη κάρτα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ιστότοπο γνωριμιών
και σύντομα μετά την τελετή ο
άντρας άρχισε να υποψιάζεται
πως η Μαροκινή δεν ήταν ερωτευ-

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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(για τον ίδιο αριθμό τσιγάρων
μέσα στη μέρα). Το ποσοστό των
καπνιστών στη Βρετανία συνεχώς
μειώνεται (ήταν 15% περίπου το
2017), ενώ η χρήση στριφτών
τσιγάρων συνεχώς αυξάνεται. Οι

ερευνητές και η οργάνωση Cancer
Research UK προτείνουν να αυξηθούν οι φόροι ειδικά στον καπνό
για στρίψιμο τσιγάρου, ώστε να

3. Ψάρι: Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ο
τόνος και το σκουμπρί, είναι πλούσια στα σημαντικά για την υγεία Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που βοηθούν
στην επούλωση των φλεγμονών. Οι χρόνιες φλεγμονές εμποδίζουν την καλή λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος είναι περισσότερο έκθετος σε κρυολογήματα, ιώσεις και άλλες σοβαρές ασθένειες.
4. Μείωση ζάχαρης: Τα σάκχαρα, τα δημητριακά
και άλλα αμυλούχα τρόφιμα επηρεάζουν αρνητικά
το ανοσοποιητικό. Στην πραγματικότητα, πολλές
μελέτες επιβεβαιώνουν ότι το ανοσοποιητικό μας
καταστέλλεται για αρκετές ώρες μετά την κατανάλωση απλών σακχάρων (ζάχαρη, φρουκτόζη κ.λπ.).

Τζίμι Ντέιβις ο πλουσιότερος της
Ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ

Ο

Τζιμ Ντέιβις είναι ο πλουσιότερος Ελληνικής
καταγωγής πολίτης των ΗΠΑ, από τους συνολικά επτά, που το όνομά τους φιγουράρει στην περιβόητη λίστα του Forbes. Το αξιοσημείωτο είναι ότι
τα κατάφερε με μια εταιρεία που φτιάχνει παπούτσια. Το 2018 το Forbes τον κατατάσσει στην 104η
θέση ανάμεσα στους 400 της λίστας ενώ είναι στη
θέση 365 ανάμεσα στους δισεκατομμυριούχους. Το
2017 ήταν ο 94ος πλουσιότερος άνθρωπος στις
ΗΠΑ και ο 324ος στον κόσμο, με την περιουσία του
να καλπάζει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια! Η περιουσία του αυξάνεται ραγδαία καθώς ενώ
το 2014 έφτανε τα 3,2 δισ. δολάρια, το 2015 ανέβηκε στα 4,4 δισ. δολάρια.

Ο Τζίμι Ντέιβις σαν άνθρωπος
Ο Ντέιβις γεννήθηκε το 1943 στο Μπρούκλιν των
ΗΠΑ από Έλληνες γονείς που είχαν φτάσει εκεί ως
μετανάστες.
Κύριος στόχος του ήταν να γίνει γιατρός αλλά
συνειδητοποίησε πως δεν του άρεσε το σχολείο. Με
το ποσό των 100.000 δολαρίων που είχε διαθέσιμο
αγόρασε την εταιρεία παπουτσιών New Balance το
1972. Η εταιρεία αποτελείτο από μόλις έξι υπαλλήλους που έφτιαχναν 30 ζευγάρια αθλητικών
παπουτσιών την ημέρα. Δύο από αυτούς τους
υπαλλήλους είναι ακόμα με τον Ντέιβις. Το όνομά
Forbes φιγουράρει δίπλα σε πασίγνωστα ονόματα
όπως η Nike, η Adidas, η Asics και η Reebok.
Το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντικό.

μπει «φρένο» στη χρήση του.

Σοβαρά … αστειάκια
– Τί έχεις κορίτσι μου; Χωρίσατε;
– Όχι μητέρα, αντίθετα! Ο Μιχάλης μου ζήτησε
να τον παντρευτώ!
– Και γιατί στενοχωριέσαι;
– Γιατί μου είπε επίσης ότι είναι άθεος. Μαμά,
δεν πιστεύει καν ότι υπάρχει Κόλαση!
– Παντρέψου τον. Και μην φοβάσαι… Θα του
δείξουμε πόσο άδικο έχει…
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Οι «7» διατροφικές συμβουλές που θα πρέπει
να θυμάσαι την περίοδο των εορτών

Λ

ίγες μόνο εβδομάδες έχουν
απομείνει μέχρι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και ήδη
έχουν αρχίσει τα καλέσματα και οι
γιορτινές εκδηλώσειs. Και το πρόβλημα για όσους θέλουν να διατηρήσουν σταθερό το βάρος τους,
είναι πως αυτές τις μέρες οι διατροφικοί πειρασμοί υπάρχουν
παντού.

σε φαγητό σίγουρα θα φας μόνο
και μόνο από συνήθεια. Προσπάθησε να σηκώνεσαι από το τραπέζι αμέσως μετά το φαγητό. Γενικά
καλό είναι να μην κάθεσαι στα
γιορτινά τραπέζια με τις ώρες

Με τόσα γιορτινά τραπέζια και
τόσα γλυκά γύρω σου, είναι λίγο
δύσκολο να δείξεις εγκράτεια και
να μη δεις τον εαυτό σου να υποδέχεται το νέο έτος με λίγα κιλάκια
παραπάνω.
Η λύση δεν είναι φυσικά μια
αυστηρή δίαιτα, που είναι σχεδόν
ανέφικτη αυτή τη περίοδο, αλλά το
να ακολουθήσεις μερικά απλά
κόλπα, που θα σε βοηθήσουν να
μην ξεφεύγεις!
Γέμισε τη μέρα σου με δραστηριότητες και δουλειές ακόμα και
αν είναι αργία. Φυσικά και έχεις
ανάγκη για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως
θα πιάσεις τον καναπέ μπροστά
στο τζάκι και θα τριμπολογάς όλη
μέρα επειδή είσαι σε άδεια. Προγραμμάτισε εκδρομές, καθάρισε
την ντουλάπα σου ή βγες για καφέ
με φίλους που έχεις καιρό να δεις,
πήγαινε για ψώνια κ.λπ.
Μην κάθεσαι στο τραπέζι με τις
ώρες. Αν βρίσκεσαι για αρκετή ώρα
κοντά σε φαγητό είναι δύσκολο να
μην το φας. Δεν έχει καμιά σημασία αν δεν πεινάς, αν είσαι κοντά

• Ζήσε τη μαγεία
των γιορτών χωρίς
διατροφικούς εφιάλτες

αλλά μην τρως και γρήγορα. Μόλις
φτάνεις σε μια εκδήλωση ή σε ένα
πάρτι μην τρέχεις κατευθείαν στο
φαγητό.
Χρησιμοποίησε μικρότερα πιάτα
Αν δυσκολεύεσαι να αφήνεις φαγητό στο πιάτο σου -ναι, αυτό είναι
ένα πρόβλημα που έχουν πολλοίτότε άρχισε να χρησιμοποιείς
μικρότερα πιάτα. Σε ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα κράτα το πιάτο

Ταύρος: Τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς
όπως τα σχεδιάζεις και κάποιες εξελίξεις θα σε βγάλουν από το πρόγραμμα
που έχεις φτιάξει. Η εξυπνάδα σου θα σε
κάνει να προσαρμοστείς αναλόγως και η
ευελιξία σου θα σου ανοίξει τους κατάλληλους δρόμους για να βρεις τις πιο
ορθές λύσεις για τις υποθέσεις σου.
Δίδυμοι: Θα χρειαστεί να βρεθείς δίπλα
σε αγαπημένα σου πρόσωπα και να
τους δείξεις όλη σου την συμπαράσταση. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσεις
και τις συμβουλές σου. Μην κρατάς
αποστάσεις και βάλε τα δυνατά σου για
να βοηθήσεις έχοντας εμπιστοσύνη στον
εαυτό σου.
Καρκίνος: Η μέρα δεν σε βρίσκει και με
την καλύτερη διάθεση. Γενικά θα έχεις
μια στάση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για πολλά ζητήματα, αλλά αυτό
μάλλον πίσω θα σε πάει. Προσπάθησε
να είσαι λίγο πιο ανοιχτός και φυσικά
λίγο πιο θετικός και θα δεις ότι τα ζητήματά σου είναι σε καλύτερο δρόμο απ’
όσο νομίζεις.
Λέων: Η ενέργεια που αισθάνεσαι θα σε
κάνει υπερδραστήριο και με κάθε σου
κίνηση θα προσπαθείς να δώσεις τη

λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί. Πρόσεξε να μην οδηγηθείς σε παρορμητικές
αποφάσεις και κυρίως να μη βρεθείς σε
αντιπαράθεση με τους δικούς σου
ανθρώπους.
Παρθένος: Θα σου προκύψουν αρκετές
νέες υποχρεώσεις και θα αναγκαστείς
να βάλεις ένα πρόγραμμα για να τελειώνεις με όσες περισσότερες μπορείς. Το
καλό είναι ότι είσαι αποφασισμένος να
δώσεις λύσεις και ο δυναμισμός σου θα
σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά
ζητήματα και να ξεμπερδεύεις. Ωστόσο,
μην προσπαθήσεις να τα πετύχεις όλα
μαζί γιατί θα μπερδευτείς.
Ζυγός: Για σένα η μέρα είναι ευνοϊκή για
την υλοποίηση των στόχων σου, αλλά
το άγχος που σε έχει καταβάλει λειτουργεί ανασταλτικά για να πετύχεις όσα
θέλεις. Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και
μην τα χάνεις μπροστά στις υποχρεώσεις γιατί έτσι θα σου μαζευτούν ακόμα
περισσότερες.
Σκορπιός: Η μέρα σου φέρνει αρκετή
ανασφάλεια και το μυαλό σου δε λειτουργεί σωστά για να κρίνεις αντικειμενικά τις καταστάσεις αλλά και τα πρόσωπα που σε περιβάλουν. Πάντως η
μέρα ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα και τις
αποφάσεις που θα σε βοηθήσουν να
βάλεις μια σειρά σε διάφορους τομείς
που σε απασχολούν.
Τοξότης: Η διάθεσή σου θα είναι πολύ
καλή, χάρη σε απρόσμενα γεγονότα και
ειδήσεις που θα σε κάνουν αισιόδοξο και
θετικό. Κάποια ζητήματα εξελίσσονται

SUDOKU

του ορεκτικού ή της σαλάτας και
για το κυρίως φαγητό σου.
Γέμισε το πιάτο σου με λαχανικά
Φυσικά και θα φας τα αγαπημένα
σου χριστουγεννιάτικα φαγητά
αλλά φρόντισε το πιάτο σου να
έχει
περισσότερη
σαλάτα. Τα λαχανικά
πιάνουν πολύ χώρο
και έχουν λίγες θερμίδες επομένως θα
σε βοηθήσουν να μην
πάρεις βάρος.
Πίνε πολύ νερό και
τσάι. Όσο πιο πολύ
νερό πίνεις τόσο
λιγότερο φαγητό θα
θέλεις να τρως. Πίνε
νερό ακόμα και στα
πάρτι που πας. Θα
σε αποτρέψουν από το να φας
υπερβολικά. Το δε τσάι έχει αποδειχτεί πως μειώνει την όρεξη.
Μείνε μακριά από φαγητά που
βρίσκονται σε συσκευασίες Αυτό
σημαίνει πως δεν πρέπει να αγγίξεις καθόλου πατατάκια, ποπ
κορν, κρακεράκια, ξηρούς καρπούς
και γλυκά που υπάρχουν παντού
αυτές τις μέρες Προτίμησε το σπιτικό ή το μαγειρεμένο φαγητό.
Προτίμησε να επιλέγεις να τρως
μόνο ένα γλυκό, αυτό που σου
αρέσει πολύ. Αν για παράσδειγμα
λατρεύεις τα μελομακάρονα αλλά
μπορείς να αντισταθείς σε οτιδήποτε άλλο γλυκό απλά κάνε αυτό.
Μην τρως ό,τι γλυκό σου προσφέρουν.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
σένα που ευνοεί τα σχέδιά σου και σου
δίνει τη δυνατότητα με ειλικρίνεια και
αποφασιστικότητα να διεκδικήσεις όσα
θέλεις. Μην αφήνεις καμιά ευκαιρία να
περάσει χωρίς να την εκμεταλλευτείς και
αυτό συμπεριλαμβάνει και τις επαφές
σου με κάποιους ανθρώπους.
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με καλύτερο τρόπο από αυτόν που νομίζεις και θα μπορέσεις τώρα να πετύχεις
τους στόχους σου χωρίς πρόβλημα.
Αιγόκερως: Πολλές καταστάσεις σε
προβληματίζουν ιδιαίτερα γιατί ίσως
τις βλέπεις πιο τραγικές απ’ όσο είναι.
Καλό είναι να χαλαρώσεις και να δεις
όσα συμβαίνουν στις πραγματικές τους
διαστάσεις. Έτσι θα μπορέσεις να
δώσεις και τις κατάλληλες λύσεις.
Πάντως η μέρα είναι ευνοϊκή για να
διευθετήσεις αρκετά ζητήματα.
Υδροχόος: Το άγχος που αισθάνεσαι τον
τελευταίο καιρό σε έχει βγάλει από το
πρόγραμμά σου και σε έχει οδηγήσει σε
σπασμωδικές κινήσεις που δεν φέρνουν
κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η μέρα είναι
μια καλή μέρα για να ηρεμήσεις και να
δεις τα πράγματα ρεαλιστικά. Έτσι θα
βάλεις ένα πρόγραμμα στις υποχρεώσεις σου και θα μπορέσεις να πάρεις
αποφάσεις. Μίλησε με τα δικά σου
άτομα και βρες μαζί τους λύσεις.
Ιχθείς: Το έντονο άγχος και η πίεση που
νιώθεις θα σου δημιουργήσει ένα μικρό
μπλοκάρισμα και δεν θα μπορέσεις να
ανταπεξέλθεις σε όλες σου τις υποχρεώσεις. Κάνε πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα σε βγάλουν από αυτό το
αδιέξοδο. Άλλωστε η μέρα σε ευνοεί να
λύσεις τα προβλήματά σου, αλλά χρειάζεται λίγη ψυχραιμία.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι
Υλικά:
1 μέτριο λάχανο (κραμπί),
2 κουταλιές ξίδι,
½ φλ. ελαιόλαδο,
1 φλ. ψιλοκομμένα κρεμμύδια,
8 μέτρια μανιταράκια ψιλοκομμένα,
6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα,
1 μεγάλο καρότο περασμένο από χοντρό τρίφτη,
3/4 φλ. ρύζι γλασέ ή Καρολίνα,
2 ντομάτες, τριμμένες στον τρίφτη ή αλεσμένες στο
μπλέντερ,
1 πρέζα πιπέρι καγιέν,
1 φλ. μαϊντανό ψιλοκομμένο,
1 κουταλιά άνηθο ψιλοκομμένο,
1 κουταλιά ψιλοκομμένο, φρέσκο δυόσμο,
½ λεμόνι το χυμό,
αλάτι, πιπέρι.
Εκτέλεση: Αφαιρείτε το σκληράδι της βάσης και ζεματάτε το λάχανο σε μια κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό που βράζει με 2 κουταλιές ξίδι. Όταν τα
φύλλα μαλακώσουν αρκετά, για να μπορείτε να τα
ξεκολλήσετε, το βγάζετε με τρυπητή κουτάλα και το
αφήνετε να κρυώσει λίγο για να μπορείτε να το αγγίζετε. Κρατάτε το νερό στην κατσαρόλα. Στο μεταξύ,
ζεσταίνετε σε βαθύ τηγάνι 3 κουταλιές ελαιόλαδο και
σοτάρετε μέσα το κρεμμύδι και τα μανιτάρια, για 4-5
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτετε τα φρέσκα
κρεμμυδάκια και το καρότο και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 2-3 λεπτά. Ανακατεύετε μέσα την ντομάτα,
όταν κοχλάσει αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά,
ρίχνετε μέσα το ρύζι και προσθέτετε το μαϊντανό, τον
άνηθο, το δυόσμο, αλατοπίπερο και το πιπέρι καγιέν.
Ξαναζεσταίνετε το νερό στην κατσαρόλα, ξεκολλάτε τα
λαχανόφυλλα και κρατάτε στην άκρη τα σκισμένα. Τα
ρίχνετε πίσω στην κατσαρόλα για να μαλακώσουν και
τα ξαναστραγγίζετε καλά. Αδειάζετε την κατσαρόλα.
Κόβετε και βγάζετε το νεύρο των φύλλων, βάζετε πάνω
μια κουταλιά γέμιση και τα τυλίγετε σε ντολμάδες.
Απλώνετε τα σκισμένα φύλλα στον πάτο της κατσαρόλας και βάζετε από πάνω τους ντολμάδες σε στρώσεις.
Τους περιχύνετε με νερό, όσο να τους σκεπάσει, το χυμό
του λεμονιού και το υπόλοιπο λάδι, τους σκεπάζετε μ’
ένα πιάτο και όταν πάρουν μια βράση, σκεπάζετε την
κατσαρόλα, χαμηλώνετε εντελώς τη φωτιά και τους
αφήνετε να σιγοψηθούν για 35-40 περίπου λεπτά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 408 - 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ1957

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝ ΣΤΟ 1931;
ΑΙ ΝΕΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ
44ΩΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗΝ Ή ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
ΠΑΛΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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

H

κυβέρνηση προωθεί
στη βουλή για
έγκριση σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων. Τα κίνητρα
είναι το μηδενικό τέλος
εγγραφής που ανέρχεται στα €150 και το
μηδενικό τέλος κυκλοφορίας για πέντε χρόνια. Το σχέδιο αφορά
οχήματα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή 15 ετών
και άνω, υπό την προϋπόθεση αγοράς και
εγγραφής καινούργιου
σαλούν ή εμπορικού
οχήματος.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

Η ηλικία υπολογίζεται
από την ημέρα εγγραφής του οχήματος ως
καινούργιου για πρώτη
φορά σε οποιαδήποτε
χώρα. Επιπλέον τα
τελευταία δέκα χρόνια
θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο
στην
Κύπρο (να πλήρωνε
τους φόρους στην
Κύπρο).
Σημειώνεται ότι το
τελευταίο σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων ήταν το 2010
και τερματίστηκε λόγω
της οικονομικής κρίσης. Το μέτρο, εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί
από τη Βουλή, πιθανόν
με
τροποποιήσεις
κατόπιν εισηγήσεων
κοινοβουλευτικών κομμάτων και θα τεθεί σε
εφαρμογή τον Ιούνιο
του 2019. Από τη νέα
νομοθεσία θα ευνοούνται τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητα με
χαμηλούς ρύπους.

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

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

«Αρκετοί από εμάς,
δεν ζούμε τα όνειρά
μας, γιατί ζούμε τους
φόβους μας».
Λες Μπράουν
(πολιτικός,
συγγραφέας,
ραδιοφωνικός
παραγωγός)

Η ετήσια άδεια κυκλοφορίας θα καθορίζεται
καταρχάς βάσει των
ρύπων που εκπέμπει
επιβατηγό αυτοκίνητο
μέχρι 9 θέσεις.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος
ΠΑΑΟΚ
Α’ Κατηγορία
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΑΕΚ Καθολικής

0-4

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου

1-6

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ

3-1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα αποτελέσματα των Πρωταθλημάτων Επίλεκτης και Ενιαίας

Την ερχόμενη εβδομάδα 14 – 15/12/18 θα διεξαχθούν οι αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος

Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου 2018, είναι:

9η αγωνιστική

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς

0-4

ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής 1-3

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.

0-0

Κύπελλο Επίλεκτης Κατηγορίας

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας

5-1

Α.Ε. Τραχωνίου - F.C. INERNATIONAL

1-1

ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

1-1

Σ & Π Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας

0-2

ΘΟΙ Καπέδων - ΠΑΟ Κάτω Μονής

3-1

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

6-0

Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

0-1

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

0-1

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Παρασκευή, ώρα
7.30΄ μ.μ.
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ,
Σάββατο ώρα 2.30΄μ.μ.
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Σάββατο
ώρα 2.30΄μ.μ.
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
είναι:
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 – 0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ (δεν διεξήχθη λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ (δεν διεξήχθη
λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου)
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αναλλοίωτο τοπίο στα ψηλά

Ο

Διγενής Μόρφου άλωσε το γήπεδο
των Λατσιών παραμένοντας μόνος
ένοικος στο βαθμολογικό ρετιρέ. Κρατεί
απόσταση ασφαλείας από την Ομόνοια
Ψευδά η οποία πέρασε νικηφόρα από
τον Ύψωνα. Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο για τον Εθνικό Άσσιας που
παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΕΛ: Δείχνει τα δόντια στους επίδοξους μνηστήρες

Μ

ε στόφα πρωταθλητή για 2η συνεχόμενη αγωνιστική, ο ΑΠΟΕΛ σκόρπισε στους «4» ανέμους τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ προβάλλοντας πλέον ως αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο μαζί με τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Όπως και στον αγώνα με
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, η ομάδα του Πάολο
Τραμετσάνι έπαιξε σαν ομάδα κυριαρχώντας πλήρως στο μεγαλύτερο διάστημα. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ αντιστάθηκε
μόνο στο πρώτο 20λεπτο. Μετά παραδόθηκε στις επιθετικές ορέξεις των
γαλαζοκιτρίνων.
Πήρε την κατηφόρα η ΑΕΚ. Μετά
την ήττα από
την ΕΝΩΣΗ, ήρθε
το πικρό 1-0
α π ό
την

• Μετά την πεντάρα επί του ΑΠΟΛΛΩΝΑ φιλοδώρησε με τεσσάρα
την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
• ΑΕΛ: Νίκη κορυφής μέσω μέτριας εμφάνισης
• Καθοδική πορεία ΑΕΚ με 2η συνεχόμενη ήττα από μικρομεσαίες
ομάδες
• ΔΟΞΑσθηκε η «Μεγάλη Κυρία» με σφραγίδα Νίκου Κατσαράβα
• Κινδύνευσε αλλά νίκησε ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, επανήλθε στις ήττες
η ΕΝΩΣΗ
• Θλιβερή η εικόνα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ παρά το χρυσοφόρο τρίποντο
ΠΑΦΟ. Η επίδοξη πρωταθλήτρια παρουσιάζεται τελευταίως κουρασμένη, προφανώς λόγω των Ευρωπαϊκών
της υποχρεώσεων. Στην
ΠΑΦΟ η νίκη θεωρείται
ψυχολογική ένεση για τη
συνέχεια.
Άλωσε
το
«Τάσος
Μάρκου» ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
και βλέπει τη συνέχεια
με ηρεμία και αισιοδοξία ξεπερνώντας το
«σοκ» της συντριβής
από τον ΑΠΟΕΛ. Η
ΕΝΩΣΗ πάλεψε αλλά δεν
τα κατάφερε.
Με οδηγό τον Νίκο
Κατσαράβα η ΑΝΟΡΘΩΣΗ λύγισε τη μαχητική
ΔΟΞΑ, προσδοκώντας
σε σταθεροποίηση της
απόδοσης της που θα

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗ

Ο

δυνηρή
ήττα
για
Ηρακλή
Γερολάκκκου ο οποίος έχασε στην
έδρα του από την Α.Ε. Κοράκου,
συγκατοικώντας τώρα στο ρετιρέ με
την ΕΛΗΑ Λυθροδόντα. Το νέο σκηνικό
στα ψηλά προδιαγράφεται αμφίρροπο. Τους δύο πρωτοπόρους παρακολουθεί στενά η ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας που
λύγισε εκτός την ΔΟΞΑ Παλιομετόχου.

την ανεβάσει στην πρώτη εξάδα.
Κέρδισε δίκαια η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, δήλωσε ο
Λ. Χατζηλούκας.
Πήρε το τρίποντο η ΟΜΟΝΟΙΑ αλλά η
αγωνιστική της παρουσία ήταν καταθλιπτική. Οι αδυναμίες των «πρασίνων» δεν λένε να εξαφανισθούν και το
όνειρο της εξάδας φαντάζει ξεθωριασμένο.
Με λυτρωτή τον Ντόνα Ζούνιορ η ΑΕΛ
ύστερα από αγχωτική νίκη ψαλίδισε τα
φτερά του μαχητικού ΕΡΜΗ και στρογγυλοκάθησε στην κορυφή. Την ακολουθούν από απόσταση βολής ο ΑΠΟΕΛ και
ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. Οι φτεροπόδαροι κοίταξαν στα μάτια την πρωτοπόρο.
Ισοφάρισαν δύο φορές χάνοντας την
ευκαιρία να προηγηθούν με διπλό δοκάρι του Φυλακτού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Με τη «δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής Τραμετσάνη», ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε
τις «παιδικές ασθένειες» των πρώτων 10 αγωνιστικών κι επανηύρε τις αισθήσεις του. Έτσι ο ανταγωνισμός στα ψηλά δώματα εντείνεται και το αύριο προδιαγράφεται συναρπαστικό, με δεδομένο ότι ΑΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ απόκτησαν
μέταλλο πρωταγωνιστή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ: ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΣ

Α

πόδρασε με το τρίποντο από το «Κερύνεια Επιστροφή» ο Εθνικός Άχνας σκαρφαλώνοντας στη
2η θέση κουνώντας το μάτι στον πρωτοπόρο
Ολυμπιακό. Η προσφυγική ομάδα δείχνει σημάδια βελτίωσης με τα βλέμματα τεχνικής ηγεσίας και παικτών
στραμμένα στον Όλυμπο.
Κανείς δεν χάρηκε στο Λεμεσιανό ντέρμπυ καθώς η νίκη
δεν χαμογέλασε ούτε στον ΑΡΗ ούτε στην ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ.
Ο ΑΡΗΣ που θέλει διακαώς να πρωταγωνιστήσει πάσχει
από σταθερότητα απόδοσης. Στην 4η θέση συνωστίζονται τέσσερις ομάδες που ψάχνουν εναγωνίως τη
συνταγή που θα τις ανεβάσει στα ψηλά δώματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

• Οι εργολάβοι οικοδομών κατεδαφίζουν την εργατική ειρήνη

Εκστρατεία διαφώτισης
για τον 13ο μισθό

Καζάνι που βράζει ο τομέας των Οικοδομών – Κατασκευών
Μ

• Οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώνουν
από κοινού εργαζόμενους και εργοδότες για την καταβολή του 13ου

Ε

νημερωτική εκστρατεία διαφώτισης για την παραχώρηση 13ου
μισθού εκεί όπου καταβάλλεται,
πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, η οποία διεξάγεται
μεταξύ 3 και 17 Δεκεμβρίου του 2018.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο
Εργασίας αναφέρει πως η εκστρατεία
αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και τις συντεχνίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σημειώνοντας ότι «στο
πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν διαφημιστικά μηνύματα μέσω
ραδιοφωνικών σταθμών και θα
γίνουν καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες».
Η εκστρατεία, αναφέρεται, έχει ως
στόχο να πληροφορηθούν εργοδότες
και εργαζόμενοι κατά πόσο είναι
νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου
μισθού.
Σημειώνεται ότι ο 13ος μισθός, όπου
αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο
συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού
συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού
του εργαζόμενου και συνεπώς η μη
καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων περί Προστασίας
των Μισθών Νομοθεσίας.

ε ψήφους 251 υπέρ και 4 εναντίον,
η γενική συνέλευση των εργαζομένων της οικοδομικής βιομηχανίας στην
Επαρχία Λεμεσού εξουσιοδότησε τα
διοικητικά συμβούλια των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, όποτε κρίνουν αναγκαίο, διεκδικώντας εφαρμογή
των συμφωνηθέντων με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
(ΟΣΕΟΚ).
Τα μέλη της γενικής συνέλευσης, που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/12/18,
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

√ Με συντριπτική πλειοψηφία
η γενική συνέλευση
των οικοδόμων της Λεμεσού
εξουσιοδότησε τις συντεχνίες
για λήψη δυναμικών μέτρων

Ο κύκλος των συνελεύσεων ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη με την επαρχιακή γενική συνέλευση
Αμμοχώστου στο οίκημα της ΣΕΚ στο Παραλίμνι στη 1.00 μ.μ.

«Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο
Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για
διεκδίκηση δικαστικώς της καταβολής
του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και
έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη
του εργοδότη», σημειώνει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω
Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του
εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί.
Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο
μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά
που αντιστοιχούν στον 13ο μισθό,
αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣIΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τ

ο Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας προσκαλεί
τους μετόχους του σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου
2018 και ώρα 4:00μμ στο οίκημα
της ΣΕΚ στον Στροβολο.
Στη γενική συνέλευση θα παρουσιαστούν οι εξελεγμενοι λογαριασμοί και διάφορες ενημερώσεις
που άπτονται των εργασιών του
Φαρμακείου.

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.
Μέλη της γενικής συνέλευσης με παρεμβάσεις τους εξέφρασαν τη λύπη τους

για τις αρνητικές 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. Ο γενικός γραμματέας της

Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου (φωτο άνω αριστερά)
κάλεσε την εργοδοτική πλευρά να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και να σεβαστεί την υπογραφή της, προειδοποιώντας πως η εκδηλούμενη στάση της ΟΣΕΟΚ σύρει την
οικοδομική βιομηχανία σε περιπέτειες.

Για το 2019: Στο 0,7% περίπου η ΑΤΑ

Μ

ε βάση επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 σημείωσε αύξηση 1.4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

περσινή περίοδο.

Τιμαριθμική

Παρά το ότι, εκκρεμεί ακόμη ο ΔΤΚ για
το Δεκέμβριο 2018, εντούτοις προκαταρτικά εκτιμάται πως, τον προσεχή
Ιανουάριο θα καταβληθεί Αυτόματη

περίπου 0.7%, στη βάση της μεταβατι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Αναπροσαρμογή

(ΑΤΑ)

κής συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων που λήγει το 2020.

www.oho-sek.org.cy

