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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Άλλαξε πρώτα τον εαυατό σου
αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο

Διδάγματα από το Ενωτικό
Δημοψήφισμα του 1950
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Ήλθε η ώρα για πράσινη
φορολογική μεταρρύθμιση
Αναγκαιότητα της εποχής,
η μετατόπιση των φορολογικών
επιβαρύνσεων από την εργασία
στη ρύπανση. Εισηγήσεις και
επισημάνσεις του πανεπιστημιακού Θεόδωρου Ζαχαριάδη
Σελ. 6

Το πλοίο της γραμμής
Εκπονείται μελέτη
για δρομολόγηση ακτοπλοϊκής
σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας,
διαβεβαιώνει τη ΣΕΚ
η υφυπουργός Ναυτιλίας
Σελ. 8

Δόξα και τιμή στον ήρωα
Μάρκο Δράκο
Διεξάγεται το προσεχές Σάββατο
στη Λευκωσία ο ετήσιος Αγώνας
Δρόμου «Μάρκου Δράκου»
στην παρουσία του υπουργού
Άμυνας. Ένα από τα εκλεκτότερα
παλληκάρια του Διγενή,
ο Μάρκος Δράκος, υπήρξε το
«ήθος και το κάλλος» της ΕΟΚΑ

Σελ. 7, 16

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3024

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Αποτίμηση των μεγάλων
προβλημάτων και προοπτικών
Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Σελ. 9

• Κάλεσμα προς τους γιατρούς για εγγραφή στο Γε.Σ.Υ

ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σ

ε τούτες τις δύσκολες ώρες που
βιώνει ο τόπος μας, Κοινωνία και
Πολιτεία περνώντας μέσα από
συμπληγάδες, βρισκόμαστε στα πρόθυρα εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας.

• Ο ιατρικός κόσμος καλείται να βάλει ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του στο πιο ιστορικό κοινωνικό
επίτευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινωνικό
επίτευγμα στην 59χρονη πορεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας (μαζί με το
Αναλογικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η επιτυχία του οποίου θα φεγγοβολήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
στην Κύπρο του 21ου αιώνα. Μια αξιοπρέπεια η οποία τσαλακώνεται καθημερινά στους διαδρόμους των νοσοκομείων και στις ουρές των εξωτερικών
ιατρείων αλλά και στην αδυναμία πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες
του ιδιωτικού τομέα λόγω απρόσιτου
κόστους.
Με απόλυτο σεβασμό προς τον ιατρικό
κόσμο της Κύπρου και τις ανησυχίες
που διατυπώνει για διάφορες πτυχές
του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η ΣΕΚ απευθύνει θερμή έκκληση στους γιατρούς να
θέσουν ως κορυφαία προτεραιότητα
τους την αναγκαιότητα για ομαλή
εφαρμογή του Σχεδίου, στα χρονικά
πλαίσια που έθεσε ομόφωνα η πολιτεία. Νοουμένου ότι το υφιστάμενο
σύστημα υγείας κατέρρευσε προ πολλού, η εισαγωγή του Γε.Σ.Υ επείγει και
κάθε λεπτό που χάνεται στην εφαρμογή
του αποβαίνει πολλαπλώς επιζήμιο για
την Κυπριακή Κοινωνία. Κάθε αρχή
είναι δύσκολη και ως εκ τούτου οφείλουμε να παραμείνουμε αταλάντευτα
προσκολλημένοι στον στόχο για να
προσφέρουμε ένα υπέρτατο αγαθό
προς τους συμπολίτες μας. Τα όποια

• Κάθε λεπτό που χάνεται
στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ
αποβαίνει πολλαπλώς
επιζήμιο για την Κυπριακή
κοινωνία
προβλήματα αναφύονται στην πορεία,
μπορεί κάλλιστα να συζητούνται με
καλή πίστη και αγνές προθέσεις μέσω
ειλικρινούς διαλόγου έχοντας πάντοτε
στο μυαλό μας την εξυπηρέτηση της
κοινωνίας με αιχμή τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Η ΣΕΚ, θέτει στο υψηλότερο σημείο των
προτεραιοτήτων της το Γε.Σ.Υ και καλεί
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να

επιδείξουν την αναγκαία κοινωνική
ευαισθησία για να τερμαστεί η καθημερινή ταλαιπωρία των ασθενών που
έχουν ανάγκη ενός προσβάσιμου και
ποιοτικού συστήματος υγείας.
Αναμφίβολα, η λειτουργία του Γε.Σ.Υ
είναι ιστορικός σταθμός στην Κυπριακή
κοινωνία και μπροστάρης για να εδραιωθεί και να πετύχει το μέγιστο αυτό
επίτευγμα, είναι ο ιατρικός κόσμος. Η
ιστορία, λοιπόν, κτυπά δυνατά την
πόρτα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο καλεί να κάνει τις αναγκαίες υπερβάσεις ώστε ο τόπος να
αποκτήσει ένα καθολικό, αλληλέγγυο
και ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ορεινή Κύπρος χρειάζεται το πετρέλαιο θέρμανσης

Π

ολιτικές ενισχύσεις των κατοίκων της υπαίθρου που αντιμετωπίζουν - κυρίως στις ορεινές περιοχές – τις επιπτώσεις της φετινής έντονης
βαρυχειμωνιάς, θα πρέπει να εκπονήσει και να
εφαρμόσει η κυβέρνηση.

νών περιοχών, στην πορεία εγκαταλείφθηκε, τώρα
όμως πρέπει να επανέλθει. Πέραν τούτου θα πρέπει να εφαρμοσθεί η άποψη – ιδέα των συντεχνιών
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ώστε ο

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η οποία θα
πρέπει να είναι αποτελεσματική και να βρίσκεται
στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του
τόπου, η ΣΕΚ εισηγείται την παροχή πετρελαίου
θέρμανσης σε προκαθορισμένες ειδικές τιμές, εκεί
όπου αποδεδειγμένα αποδεικνύεται η ανάγκη.

• Η ΑΗΚ να μειώσει τις τιμές προς όφελος
των καταναλωτών της

Η συγκεκριμένη πολιτική για αρκετά χρόνια έδιδε
ανάσες ανακούφισης στους κατοίκους των ορει-

Οργανισμός να ελαφρύνει τους καταναλωτές ρεύματος από το αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού χρησιμοποιώντας μέρος από τα αποθεματικά του.
Είναι ήδη καλά γνωστό πως, τους τελευταίους 12
μήνες το κόστος του ηλεκτρισμού για τους κατα-

ναλωτές αυξήθηκε περίπου κατά 32%.
Αν υπάρχει η δυνατότητα μέρος του αποθεματικού
της ΑΗΚ να διατεθεί υπέρ των συμφερόντων των
καταναλωτών, όπως εισηγούνται οι συγκεκριμένες συντεχνίες, καλό θα ήταν να γίνει.
Καταληκτικά, η ύπαιθρος χρειάζεται κίνητρα και
υποδομές για να ζήσει. Χρειάζεται ιδιαίτερα ως
προς την ενέργεια να υπάρξει ολοκληρωμένο και
ευέλικτο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, χρειάζονται «ελαφρύνσεις υπαίθρου» και πολλά άλλα
που αποτελούν ευθύνη της πολιτείας και ως προς
το σχεδιασμό τους και ως προς την υλοποίηση
τους.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ευοίωνες
οι
οικονομικές
ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ στο 2019 με τους
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για
ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

*

Ρ

ΙΖΩΝΕΙ για τα καλά η αδήλωτη
εργασία σε κάποιους βιομηχανικούς κλάδους
Η Βουλή ας μην αφήσει το σχετικό νομοσχέδιο να αραχνιάσει

*

Γ

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

εΣΥ: το μέγα κοινωνικό στοίχημα
για το 2019
Καλούμε τον Πρόεδρο να σταθεί
αταλάντευτα στο ύψος του

Ά

ναψε τα αίματα των πολιτών η
εμπρηστική τοποθέτηση του ΠΙΣ
για το ΓεΣΥ
Ας κάνει σοφότερες σκέψεις η
ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου

*

Τ

ιμούμε με την προσήκουσα τιμή
το ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ του
1950
Επέτειος ενότητας κι ομοθυμίας
και όχι δαχασμού

*

Ι

σχυρή ΣΕΚ με όπλα την ανεξαρτησία και την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ της
Σαφέστατη τοποθέτηση του γ.γ.
σε συνέντευξη τύπου

*

Κ

οινό σπίτι ειρήνης
και
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ η ΕΥΡΩΠΗ των λαών
και των εργαζομένων
Ευθύνη όλων και δη της νεολαίας για ενεργό συμμετοχή στις
Ευροεκλογές

Σ
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 1950

υμπληρώνονται φέτος 69 χρόνια
από την ιστορική επέτειο του Ενωτικού Δημοψηφίσματος της 15ης Ιαναουρίου 1950 κατά την οποία ο Κυπριακός
λαός με συντριπτική πλειοψηφία εξέφρασε ελεύθερα την βούληση του για
χρήση του αναφαίρετου δικαιώματος
της Αυτοδιάθεσης και Ένωσης της
μεγαλονήσου με την Ελλάδα.
Στις αρχές του 2017, η Κυπριακή Βουλή,
εν μέσω σκληρών
κομματικών αντιπαραθέσεων και διχαστικού
κλίματος,
ψήφισε τροπολογία
για συμπερίληψη του
Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 στις
Του Ξενή X.
επετείους που θα εορΞενοφώντος
τάζονται στα σχολεία.
Αρχισυντάκτη
Οι θλιβερές σκηνές
«Εργατικής
Φωνής»
που εκτυλίχθηκαν στη
xenis.xenofontos@
Βουλή, η οποία μετεsek.org.cy
τράπη σε αρένα λόγω
της αντίδρασης της
ΑΚΕΛικής ηγεσίας στην εγκριθείσα
νομοθεσία, αλλά και της αλλοπρόσαλλης τακτικής άλλων κομμάτων, δεν μας
τιμούν ως χώρα που σέβεται τον εαυτό
της, την εθνική φυσιογνωμία της και
την ιστορική καταβολή της. Η απόφαση έδωσε αφορμή στον εκπρόσωπο των
Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακκιντζή
να αποσυρθεί από τις διεξαγόμενες

υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.»

• Λαός που δεν γνωρίζει
το παρελθόν του, δεν μπορεί
να οικοδομήσει το μέλλον του
συνομιλίες για το Κυπριακό. Μετά τον
σάλο που προκλήθηκε, το θέμα μπαλλώθηκε με νέα τροποποιητική πρόταση
που ενέκρινε η Βουλή, η οποία προβλέπει ότι την αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών επετείων στις
οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή
φυλλαδίων στα σχολεία, θα έχει το

Φρονώ ότι ο σάλος
που προκλήθηκε και
η όλη κατάληξη του
θέματος, αμαυρώνει
την ιστορία της
Κύπρου. Η εκμετάλλευση της Παιδείας
για λόγους κομματικών σκοπιμοτήτων,
συνιστά πράξη που
προσβάλλει
τον
πολιτικό πολιτισμό
και την ίδια την
ιστορική μνήμη. Η
Ιστορία είναι το
βασικότερο θεμέλιο
της υπόστασης ενός
κράτους, έθνους και
λαού. Λαός που δεν
γνωρίζει το παρελθόν του δεν μπορεί να
οικοδομήσει το μέλλον του. Πιστεύω
βαθύτατα ότι τo Ενωτικό Δημοψήφισμα
που στηρίχθηκε σε εκείνες τις πολύ
δύσκολες συνθήκες ομόθυμα και ομόγνωμα από το σύνολο των πολιτών,
πρέπει να αποτελεί φάρο ενότητας και
ομοψυχίας στον τιτάνιο αγώνα που
διεξάγει ο Κυπριακός Ελληνισμός για
απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών και εξεύρεση δίκαιης λύσης στο
χρονίζον Κυπριακό Ζήτημα.

*

Ή

ττα της κοινωνίας θα θεωρηθεί
τυχόν αδυναμία μεταρρύθμισης της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όχι στα τοπικά «φέουδα» σε
βάρος του ευρύτερου κοινωνικού
συμφέροντος

*

Φ

ωνή ισχυρή προτάσσουν οι
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ διεκδικώντας αξιοπρέπεια στην εργασία
Σήμανε η ώρα της αλήθεια για τους
ξενοδόχους

Ώ

ρα για μεταρρύθμιση του
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ συστήματος
Με αιχμή την πράσινη οικονομία
και την χαμηλότερη φορολόγηση
ης εργασίας

*

Ν
*

έα εποχή πρέπει να ξημερώσει
για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Το υφιστάμενο ερμαφρόδιτο
σύστημα χρεοκόπησε πλήρως

Η

προσπάθεια κερδοσκοπικών
κύκλων για ΑΠΟΤΥΧΙΑ του ΓεΣΥ
δεν θα περάσει
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για
προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας.

*

Ό

Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας
δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του

λοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο,
αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει
τον εαυτό του και στο τέλος όλα παραμένουν στάσιμα και
δρουν σε βάρος της
ευρύτερης κοινωνίας
προς όφελος των
λίγων και εκλεκτών.
Σε δύο μήνες από
σήμερα θα εφαρμοΤης Δέσποινας
Ησαΐα
στεί, στην πρώτη της
Γρ. Τμήματος
φάση, η μεγαλύτερη
Εργαζομένων
μεταρρύθμιση
στη
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy χώρα μας μετά το
Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Το Γενικό Σχέδιο Υγείας το οποίο ΑΚΟΥΜΕ εδώ
και δεκαετίες δεν μπόρεσε ποτέ να έχει
θετική έκβαση γιατί τα μικρά ή τα μεγάλα συμφέροντα υπερτερούσαν της κοινής ωφέλειας. Ένα σχέδιο το οποίο θα
απαλλάξει τον κάθε πολίτη από το
τεράστιο άγχος της αναγκαιότητας
διατήρησης κομποδέματος. Ένα κομπόδεμα το οποίο αντί να είναι προορισμένο για δική του προσωπική ευεξία και

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849851

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)

ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy, (Γραφείο Τύπου)

χαρά, το διατηρεί μήπως κάποια στιγμή, το υπέρτατο αγαθό η υγεία κλονιστεί. Και τότε χωρίς κομπόδεμα θα
ήσουν καταδικασμένος να περάσεις από
μεγάλες συμπληγάδες σωματικές και
ψυχολογικές.
Δεν αντιλέγω πως κάθε μεταρρύθμιση

• Μέσα μας όμως ο καθένας
γνωρίζει το σωστό και το λάθος,
το πρέπον και το ηθικό. Το προσωπικό και το ευρύτερο συμφέρον
φέρνει τα πάνω κάτω. Δεν αντιλέγω
πως η όποια φιλοσοφία, όσο και αν
οικοδομήθηκε σωστά στα χαρτιά, στην
πράξη θα αναδειχθούν προβλήματα και
δυσκολίες.
Θα πρέπει όμως επιτέλους να βάλουν
όλοι νερό στο κρασί τους για να αντικρύσουν ως πρόκληση τις δυσκολίες με
την προοπτική επιτέλους σε αυτόν τον
τόπο να δώσουμε την ευκαιρία στον
κάθε πολίτη να έχει τη δυνατότητα ανε-

μπόδιστης πρόσβασης σε ποιοτική
υγεία.
Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε
τον κόσμο θα πρέπει πράγματι να είμαστε διατεθειμένοι πρώτα από όλα να
αλλάξουμε τον εαυτό μας.
Στα λόγια όλοι είμαστε πρώτοι διδάξαντες. Την ώρα όμως που καλούνται τα
λόγια να πάρουν μορφή ερχόμαστε
αντιμέτωποι με τον ίδιο τον εαυτό μας
που μας κρατά όμηρους σε προκατασκευασμένες θέσεις και απόψεις που
τείνουν απλά να δικαιολογήσουν την
αλλαγή μας.
Μέσα μας όμως ο καθένας γνωρίζει το
σωστό και το λάθος, το πρέπον και το
ηθικό. Το προσωπικό και το ευρύτερο
συμφέρον.
Μέσα μας ο καθένας γνωρίζει πως οι
όποιες μεγαλεπήβολες μεταρρυθμίσεις
χρειάζονται θυσίες και πως οι μεγαλύτερες αλλαγές θα επέλθουν όταν τις
βιώνεις στην πράξη και όχι όταν τις
απορρίπτεις εκ προοιμίου.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/1/2019
Η προσκύνησις τιμ.
αλύσεως απ. Πέγτρου,
Δαμασκηνού ιερ.,
Νικολάου Μυτιλήνης.
ΠΕΜΠΤΗ 17/1/2019
Αντωνίου Μεγάλου,
Αντωνίου νέου Βεροίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1/2019
Αθανασίου και Κυρίλλου
πατρ.
Αλεξανδρείας,
Θεοδούλου &
Ξένης μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ

19/1/2019
Μακαρίου Αιγυπτίου,
Μακαρίου Αλεξανδρέως, Μάρκου του Ευγενικού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019
Ευθυμίου του ΜΜεγάλου, Θύρσου, Αγνής,
Άννης μαρτ., Ζαχαρίου

Άρτης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019
Μαξίμου ομολογητού,
Νεοφύτου μάρτυρος.
ΤΡΙΤΗ 22/1/2019
Τιμοθέου αποστόλου,
Αναστασίου Πέρσου,
Ιωσήφ

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

ο Γενικό Συμβούλιο της
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ σε χθεσινή του
συνεδρία ενέκρινε την κατ’
αρχή συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού για
τα έτη 2015-2018 η οποία επιτεύχθηκε στη συνεδρία της ΜΕΕ
στις 19/12/2018. Επίσης εξέτασε τρέχοντα θέματα που
αφορούν το ΩΚΠ.

EΙΔΗΣΕΙΣ
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OΕΚΔΥ – ΣΕΚ:

Ενέκρινε την καταρχή συμφωνία για τη συλλογική
σύμβαση του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Η κατ’ αρχή συμφωνία για
ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης του ΩΚΠ 2015-2018
προνοεί :

έχει διεξαχθεί συζήτηση. Στόχος της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ είναι η
πλήρης επαναφορά των επιδομάτων και υπερωριών το
συντομότερο δυνατόν.

1. Σταδιακή μείωση των αποκοπών και επαναφορά μισθών.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί
και ενημερώθηκε το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό συμφωνήθηκε στις 31/5/2018 και
άρχισε από 1/7/2018 η σταδιακή μείωση των αποκοπών
οι οποίες επιβλήθηκαν την
περίοδο της οικονομικής κρίσης με νόμο. Η πλήρης αποκατάσταση των μισθών αρχίζει
από 1/1/2019 για όσους έχουν
μισθό 1000 ευρώ και κάτω και
ακολουθούν οι αμέσως πιο
ψηλοί μισθοί έτσι ώστε την
1/1/2023 να μην υπάρχει σε
κανένα μισθό στο δημόσιο
αποκοπή η οποία επιβλήθηκε
με το νόμο την περίοδο της
οικονομικής κρίσης.

1/1/2018.
Τα αιτήματα είχαν τρεις ορίζοντες: 1ον τις μισθολογικές

μεταχείριση μεταξύ εποχικού και τακτικού προσωπικού

√ Εκκρεμεί: η πλήρης επαναφορά των επιδομάτων και
υπερωριών για τα οποία συνεχίζεται ο διάλογος
αυξήσεις ή τις μειώσεις των
αποκοπών, 2ον την εφαρμογή
ίσης μεταχείρισης μεταξύ επο

Να ενταχθούν οι εποχικοί
αορίστου χρόνου στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
στο Ταμείο Προνοίας από
1/1/2019,

χικού και τακτικού προσωπικού και 3ον την επαναφορά
των επιδομάτων στα ποσοστά
προ της οικονομικής κρίσης.

3.

Να διεξαχθεί διαβούλευση
για τον αριθμό θέσεων εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού
οι οποίες δικαιολογούνται να
μετατραπούν από εντεκάμηνη
σε δωδεκάμηνη απασχόληση
με κατάληξη μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο,

4.

5. Το εποχικό προσωπικό που

Θα προγραμματισθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες παγκύπρια σύσκεψη των αντιπροσώπων του ΩΚΠ για έγκριση
της συμφωνίας και να εξεταστούν επίσης τα αιτήματα για
την ανανέωση συλλογικής

√ Επιτεύχθηκε: η αποκατάσταση μισθών και η ίση

2.

Από τον Απρίλιο του 2020
θα παραχωρείται στους αορίστου χρόνου εποχικούς αναλογία προσαύξησης κάθε Απρίλιο όπως το τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό,

3

απασχολείται στο Σταυρό της
Ψώκας να επωφελείται το ίδιο

επίδομα με το τακτικό ωρομίσθιο
προσωπικό
από

Ο γενικός γραμματέας της
ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου επεσήμανε ότι οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν στη
ετοιμασία των αιτημάτων
έχουν ικανοποιηθεί μετά από
σκληρή διαπραγμάτευση. Η
αποκατάσταση των μισθών
έχει επιτευχθεί, τα θέματα ίσης
μεταχείρισης των εποχικών
έχουν επιτευχθεί καθώς και η
θέση μας για να γίνει η 11μηνη
απασχόληση 12μηνη, δηλαδή
να μετατραπούν εποχικές
θέσεις εργασίας σε μόνιμες. Τα
επιδόματα και οι υπερωρίες
βελτιώθηκαν αναδρομικά από
1/3/2017 με συμφωνία στην
συνεδρία της ΜΕΕ στις
11/7/2017. Εκκρεμεί η πλήρης
επαναφορά των επιδομάτων
και υπερωριών για την οποία

σύμβασης για τα επόμενα δύο
έτη.

Συλλογική σύμβαση
Σχολικών Εφορειών
2015-2018
Μετά την ολοκλήρωση της
συλλογικής σύμβασης του ΩΚΠ
θα αρχίσει εντατική διαπραγμάτευση για την συλλογική
σύμβαση του Προσωπικού των
Σχολικών Εφορειών. Στις Σχολικές Εφορείες έχει εφαρμοστεί
η σταδιακή επαναφορά των
μισθών όπως το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό και
εκκρεμούν τα άλλα παρεμφερή
αιτήματα που έχουν υποβληθεί.

16ον Παγκύπριο συνέδριο
ΟΕΚΔΥ
Στην συνεδρία του Γενικού
Συμβουλίου της ΟΕΚΔΥ αποφασίσθηκε όπως το 16ον
Παγκύπριο
Συνέδριο
της
ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ διεξαχθεί στις 29
Νοεμβρίου 2019 στο οίκημα
της ΣΕΚ στο Στρόβολο.

Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Το Γενικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων θεμάτων ασχολήθηκε με την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας η οποία επηρεάζει την
λειτουργία των υφιστάμενων σχεδίων ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των εργαζομένων. Έχουν τεθεί κατευθυντήριες
γραμμές για τις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι την ολοκληρωτική εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Όπως είναι γνωστό από 1/3/2019 θα αρχίσουν οι εισφορές
1,7% στο ΓεΣΥ χωρίς όμως να παρέχει υπηρεσίες. Από 1/6/2019
και μέχρι 1/6/2020 θα υπάρχει μόνο πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό το κενό που δημιουργείται θα
συζητηθεί με το κράτος πως θα καλυφθεί και στόχος είναι η
όσο το λιγότερο δυνατό επιβάρυνση.
Συζητήθηκαν επίσης άλλα επαγγελματικά θέματα, του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Προσωπικού των Σχολικών Εφορειών, του Προσωπικού των Βρετανικών Βάσεων και
των άλλων κλάδων που εκπροσωπεί.
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Πολύ μακρυνό όνειρο η ισότητα στην αμοιβή

Μ

πορεί η φωνή των γυναικών να
είναι δυνατότερη από ποτέ στη
διεκδίκηση της μισθολογικής ισότητας
με τους άνδρες συναδέλφους τους και
στην ισότιμη μεταχείριση αλλά, όπως
προκύπτει από έκθεση που δόθηκε
σήμερα στη δημοσιότητα, θα χρειαστούν αιώνες για να επιτευχθεί αυτή σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF)
αναφέρει σε έκθεσή του ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την μισθολογική ισότητα σε σχέση με το 2017 όταν
το παγκόσμιο χάσμα των φύλων διευρύνθηκε για πρώτη φορά μέσα σε μια
δεκαετία.
Αλλά προειδοποίησε ότι αυτή αντισταθμίζεται από τη φθίνουσα εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική
σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη ανισότητα στους τομείς της υγείας και
της εκπαίδευσης.
Με τους σημερινούς ρυθμούς το χάσμα
των φύλων παγκοσμίως σε πολλούς
τομείς δεν αναμένεται να κλείσει για τα
επόμενα 108 χρόνια, ενώ αναμένεται
να χρειαστούν 202 χρόνια για να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
ανδρών και γυναικών, διαπίστωσε η
WEF.
Η ετήσια έκθεση της οργάνωσης, η
οποία εδρεύει στην Γενεύη, διαπιστώνει ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων
σε 149 χώρες και σε τέσσερις τομείς:
την εκπαίδευση, την υγεία, τις οικονομικές ευκαιρίες και την πολιτική ενδυνάμωση.
Έπειτα από χρόνια εξελίξεων στην
εκπαίδευση, την υγεία και την πολιτική
εκπροσώπηση, οι γυναίκες συνάντησαν εμπόδια και στους τρεις αυτούς
τομείς φέτος, σύμφωνα με την οργάνωση.
Παρότι στον εργασιακό τομέα το
μισθολογικό χάσμα περιορίστηκε σε

Η

Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών καλεί τους πολίτες να
υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για
εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να
ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου 2019.
Τελευταία ημέρα υποβολής
αιτήσεων για εγγραφή στον
εκλογικό κατάλογο είναι η 2α
Απριλίου 2019. Σε ό,τι αφορά
το εξωτερικό, ανακοινώθηκε
ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά
κέντρα σε Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο και Βέλγιο.
Στις επικείμενες Ευρωεκλογές
δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι
πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, που
έχουν τη συνήθη διαμονή τους
στην Κύπρο και οι πολίτες
άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν για
την ανάδειξη των Κυπρίων
Ευρωβουλευτών.
Δικαίωμα εγγραφής στον
εκλογικό κατάλογο έχουν και οι
νέοι που θα συμπληρώσουν το
18ο έτος της ηλικίας τους
μέχρι και της 26ης Μαΐου,
2019, που θα είναι η ημερομη-

έναν μικρό βαθμό, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό κυμαίνεται σε περίπου 51%.

Ταυτόχρονα, όμως, η έκθεση έδειξε ότι,
αναλογικά, σήμερα εργάζονται λιγότερες γυναίκες σε σχέση με άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αυτοματοποίηση έχει δυσανάλογες επιπτώσεις
στις δουλειές που κατά παράδοση
είναι γυναικείες.

"Πέραν του ότι η αναλογία ανδρώνγυναικών σε αυτόν τον χώρο είναι
τρεις προς μία, οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να τοποθετηθούν σε
ανώτερα αξιώματα", αναφέρει η οργάνωση τονίζοντας τη "σαφή ανάγκη
λήψης προληπτικών μέτρων για να
αποφευχθεί η περαιτέρω διεύρυνση
του χάσματος των φύλων σε άλλους
τομείς όπου οι δεξιότητες Τεχνητής
Νοημοσύνης έχουν αυξανόμενη ζήτηση".

Επιπλέον, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε έναν μεγάλο βαθμό σε αναπτυσσόμενους κλάδους απασχόλησης

Η κατάσταση διαφέρει κατά πολύ από
χώρα σε χώρα και από περιοχή σε
περιοχή.

Ο αριθμός των γυναικών σε ηγετικές
θέσεις έχει αυξηθεί στο 34% παγκοσμίως, επισημαίνει η οργάνωση.

• Σε 202 χρόνια θα γεφυρωθεί
το μισθολογικό χάσμα
των δύο φύλων
• Τις καλύτερες επιδόσεις ως
προς την μισθολογική ισότητα
έχει η Γαλλία, , ακολουθούμενη
από τη Γερμανία και τη Βρετανία

Για παράδειγμα, ενώ οι χώρες της
Δυτικής Ευρώπης μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα των φύλων μέσα σε 61
χρόνια, χώρες της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής θα χρειαστούν
153 χρόνια, εκτιμά η έκθεση.
Συνολικά, οι σκανδιναβικές χώρες για
μια ακόμη φορά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας: άνδρες και γυναίκες
έχουν περισσότερη ισότιμη μεταχείριση στον εργασιακό τομέα στην Ισλανδία και ακολουθεί η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Η Συρία, το Ιράκ, το Πακιστάν και η
Υεμένη εμφανίζουν το μεγαλύτερο
χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανάμεσα
στις χώρες που εξετάσθηκαν.

που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις,
τεχνολογικές, μηχανολογικές και μαθηματικές δεξιότητες, σύμφωνα με το
WEF.
Η έκθεση υπογραμμίζει την εξαιρετικά
χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έναν
κλάδο δηλαδή της πληροφορικής, όπου
η εκπροσώπηση γυναικών ανέρχεται
σε μόλις 22%.

Ανάμεσα στις πρώτες 20 παγκόσμιες
οικονομίες, τις καλύτερες επιδόσεις ως
προς την μισθολογική ισότητα έχει η
Γαλλία, που βρίσκεται στην 12η θέση,
ακολουθούμενη από τη Γερμανία στην
14η θέση και τη Βρετανία στην 15η, τον
Καναδά στην 16η και τη Νότια Αφρική
στη 19η. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να εμφανίζουν καθοδική πορεία πέφτοντας δύο
θέσεις στην κατάταξη και φθάνοντας
στην 51η, με την έκθεση να αποδίδει το
φαινόμενο κυρίως "στη μείωση ισότιμων θέσεων σε υπουργικό επίπεδο".
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Αλλαγές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Από την 1η Ιανουαρίου 2019

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι από
την 1η Ιανουαρίου 2019 το ποσοστό
εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τους εργοδότες,
μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζόμενους
και προαιρετικά ασφαλισμένους διαφοροποιείται ως ακολούθως:
Για τους μισθωτούς
• 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον
εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας. Για τους μισθωτούς
που καλύπτονται από επαγγελματικό
σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός να
εισφέρει σε αυτό.
Για τους μισθωτούς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα που έχουν επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο
• 21,5%, από το οποίο 4,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 12,4% από τον
εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας.
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους
• 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους
εσωτερικού
• 18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και
4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους
εξωτερικού
• 21,5%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και
4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ποσοστά
ισχύουν για τα έτη εισφορών 2019
μέχρι 2023.

Ευρωεκλογές: Υποβολή αιτήσεων
για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
• Η προθεσμία λήγει στις 2 Απριλίου του 2019
• Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και της 26ης Μαΐου, 2019, ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών
• Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών
και άνω και οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν
τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο
• Στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα
στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο
νία διεξαγωγής των εκλογών.
Η αίτηση στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να υποβληθεί
προηγουμένως και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2
Απριλίου 2019.
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών
τονίζει ότι μετά τις 2 Απριλίου
2019 καμία νέα εγγραφή ή/και
αλλαγή δεν μπορεί να γίνει
στον εκλογικό κατάλογο, γι’
αυτό καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την
αίτησή τους.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να

εξασφαλιστούν από τα κατά
τόπους Γραφεία των Επαρχια-

κών Διοικήσεων και των
Κέντρων Εξυπηρέτησης του

Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy). Στις
Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για
τους εκλογείς που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό
κατάλογο ή θα εγγραφούν
μέχρι τις 2 Απριλίου 2019,
μόνο στην Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο και Βέλγιο.
Έντυπα δηλώσεων μπορούν να
εξασφαλιστούν και να υποβληθούν από τις Πρεσβείες /
Προξενεία της Δημοκρατίας
στις πιο πάνω αναφερόμενες
χώρες, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών
και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).
Υποβολή δήλωσης για τα
εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω
διαδικτύου, από την ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy.
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Συστάσεις Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
για αγορές μέσω διαδικτύου

Σ

ε συστάσεις προβαίνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
προς το κοινό για τις αγορές μέσω
διαδικτύου, προτρέποντας τους
πολίτες μεταξύ άλλων να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους.
Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία
συστήνει στους καταναλωτές να
ξέρουν από ποιον αγοράζουν και να
μην προχωρούν σε αγορά αν δεν
σιγουρευτούν ότι πρόκειται για
πραγματική επιχείρηση.

Αντίθετα, προστίθεται, «η πληρωμή
με μετρητά μέσω ανεπίσημων μεσαζόντων πχ. υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, οδηγοί ταξί, εταιρείες αποστολής χρημάτων, κλπ, χωρίς να είναι
προηγουμένως απόλυτα γνωστή η
ταυτότητα και τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη των χρημάτων, θα
πρέπει να θεωρείται υψηλού
ρίσκου».

«Μην αγοράζετε από εμπορευόμενους που η μόνη πληροφόρηση που
παρέχουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», σημειώνεται.
Καλεί τους πολίτες να κάνουν
σωστή έρευνα αγοράς, να ξέρουν
ποιον πληρώνουν και να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τα στοιχεία
του.
«Οι πληρωμές μέσω τραπεζικού
εμβάσματος ή μέσω ασφαλούς
συστήματος πληρωμής προς τον
τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή
θεωρούνται χαμηλού ρίσκου, καθώς
υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί
ο τελικός αποδέκτης των χρημάτων», αναφέρεται.

Συστήνει επίσης προσοχή στις απομιμήσεις. «Προσφορές προϊόντων σε
πολύ πιο χαμηλή τιμή από αυτήν
στην οποία διατίθενται συνήθως
παρόμοια προϊόντα στα εμπορικά
καταστήματα, θα πρέπει να προβληματίζουν», συμβουλεύει.
«Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα
σας», προτρέπει. «Σύμφωνα με τη

Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων
από την Κυπριακή αγορά

Η

Υπηρεσία
Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως η αρμόδια Αρχή για
την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων
Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων,
κατά τον μήνα Δεκέμβριο, προχώρησε σε απόσυρση από την
κυπριακή αγορά των συνημμένων προϊόντων, τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλεια των καταναλωτών ή
δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς,
διανομείς, πωλητές που τυχόν
κατέχουν τέτοια προϊόντα να
σταματήσουν αμέσως τη διάθε-

σή τους στην αγορά.
Τέλος, η Υπηρεσία υπενθυμίζει
τους καταναλωτές ότι μπορούν
να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
στη διεύθυνση ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών για
Επικίνδυνα Προϊόντα (GRASRAPEX).
Επικοινωνία με την Υπηρεσία
• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας
/ Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
26804613.

νομοθεσία της Κύπρου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταναλωτές που αγοράζουν μέσω διαδικτύου
έχουν περισσότερα δικαιώματα σε
σχέση με τους καταναλωτές που
αγοράζουν από εμπορικό κατάστημα», ενημερώνει.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «για αγορές μέσω διαδικτύου εφαρμόζεται το δικαίωμα
υπαναχώρησης, σύμφωνα με το
οποίο ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά που
έκανε εντός 14 ημερών από την
παραλαβή των εμπορευμάτων, για
οποιονδήποτε λόγο έστω κι αν
αλλάξει γνώμη».
Προστίθεται επίσης ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία
των καταναλωτών και κατά συνέπεια η σχετική νομοθεσία της
Κύπρου, «προστατεύει τους καταναλωτές όταν αυτοί αγοράζουν από
εμπορευόμενους, δηλ. από επιχειρήσεις που λειτουργούν σε επαγγελματική βάση». Η εν λόγω νομοθεσία,
αναφέρεται, «δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις
αγοραπωλησιών
μεταξύ ιδιωτών, οι οποίοι δεν λειτουργούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Αυξάνονται οι συντάξεις
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
από 1/1/2019

Ο

ι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τους
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του
2010 μέχρι 2018, από τον Ιανουάριο 2019
ισχύουν τα ακόλουθα:
(1) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από τον μήνα εισφορών
Ιανουάριο 2019 σε €1.051 την εβδομάδα
και σε €4.554 τον μήνα.
(2) Τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών
ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 0,42% από
7.1.2019.
(3) Οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αυξάνονται από 1.1.2019 κατά 0,42% στο
βασικό μέρος, σε σχέση με τα ποσά που
ίσχυαν κατά την 1.1.2018. Στο συμπληρωματικό μέρος, σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανουάριο χορηγείται αύξηση ίση με την αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε
χρόνου, σε σύγκριση με το μέσο όρο του
δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του
προηγούμενου χρόνου. Η πιο πάνω αύξηση όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
της αύξησης των βασικών συντάξεων.
Επομένως, οι συντάξεις αυξάνονται από
1.1.2019 κατά 0,42% στο συμπληρωματικό μέρος σε σχέση με τα ποσά που ίσχυαν
κατά την 1.1.2018.
(4) Tο ύψος των βοηθημάτων τοκετού και
κηδείας καθορίζονται από 7.1.2019 σε
€546,36 και €509,94 αντίστοιχα.
Επίσης, με βάση τη νομοθεσία περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης από 1.1.2019
το ύψος της κοινωνικής σύνταξης καθορίζεται σε €340,41 τον μήνα.
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Ανανέωση αδειών
κυκλοφορίας για το 2019

Τ

ο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση
των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το
2019:
1. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από
την Δευτέρα 7.1.2019
(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://rtd.mcw.gov.cy
(β) σε Εμπορικές Τράπεζες,
(γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
(δ) στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
(ε) στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών (Λευκωσία στα κεντρικά γραφεία).
2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Δευτέρα 11.3.2019.
3. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και
δώδεκα μηνών.
4. Τονίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι την
Δευτέρα 11.3.2019 χωρίς επιβάρυνση.
5. Με βάση την ίδια νομοθεσία για ανανεώσεις
αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται μετά από
την Δευτέρα 11.3.2019, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του
ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις
εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.
6. Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την Τρίτη
12.3.2019 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) θα
καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς
ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
7. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα
πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλόλητας σε ισχύ και Ασφάλεια
8. Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για
την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις
τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη
υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να
προκαλέσει ταλαιπωρία.
9. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι,όσοι είχαν
ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
τους κατά το 2018, αλλά δεν προτίθενται να την
ανανεώσουν για το 2019 θα πρέπει να υποβάλουν
στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του
εντύπου ΤΟΜ12Α. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί
στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται
ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
10. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα
πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στα γραφεία
του ΤΟΜ ή του ΚΕΠ ή στα επαρχιακά γραφεία του
Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α)
συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για
να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής
τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.
11. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.
12. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους
ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ή

λθε ή ώρα της πράσινης
φορολογικής μεταρρύθμισης με μετατόπιση των
φορολογικών επιβαρύνσεων
από την εργασία στη ρύπανση. Αυτό τόνισε σε βαρυσήμαντη συνέντευξη του στην
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»
ο
καθηγητής
Θεόδωρος
Ζαχαριάδης μιλώντας για το
φορολογικό σύστημα που
πρέπει να εφαρμοσθεί στην
Κύπρο ώστε να ανταποκρίνεται στο αναγκαίο οικονομικό μοντέλο ενός σύγχρονου
κράτους του 21ου αιώνα.
Η συνέντευξη ακολουθεί.

- Πού πρέπει να επικεντρωθεί η φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο;
Συνήθως οι εγχώριοι σύνδεσμοι επενδυτών και οι συμβουλευτικοί οίκοι επικεντρώνονται
στην ανάγκη να υπάρξει ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο
στην Κύπρο για την προσέλκυ-

«
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Θεόδωρος Ζαχαριάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου

Ώρα για πράσινη φορολογική
μεταρρύθμιση
«Αναγκαιότητα της εποχής η μετατόπιση των φορολογικών
επιβαρύνσεων από την εργασία στη ρύπανση»
Σε σχέση με τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο
είναι σχετικά χαμηλή. Τα
φορολογικά έσοδα ανέρχονται
σε ύψος ίσο με το 34% ΑΕΠ, ενώ
ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 39%
του ΑΕΠ. Να μην ξεχνάμε
βεβαίως ότι, στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η
υψηλότερη φορολογία συνοδεύεται και από σαφώς καλύτερες δημόσιες παροχές, π.χ.
στην υγεία και στα μέσα μετα-

υπερκατανάλωση ενέργειας ή
νερού, η υπερπαραγωγή αποβλήτων που απορρίπτονται σε
σκυβαλότοπους, η κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης και
η υπερβολική χρήση λιπασμάτων χρειάζονται κατάλληλη

πτεται η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και μειώνεται το καθαρό εισόδημα των
πολιτών.

- Τι πρέπει να αλλάξει για
τους «κακούς» φόρους; Από
την άλλη οι «καλοί φόροι»

- Πως σχολιάζετε τη μείωση
κατά 6 σεντ του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα;

Στην Κύπρο, η φορολόγηση της εργασίας είναι
σχετικά υψηλή, ενώ η φορολόγηση πραγματικά
αντικοινωνικών δραστηριοτήτων είναι χαμηλή.

ση ξένων επενδύσεων. Αν κοιτάξουμε όμως στον υπόλοιπο
κόσμο, οργανισμοί όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μεγάλοι διαχειριστές
κεφαλαίων υπογραμμίζουν ότι
το φορολογικό σύστημα πρέπει πλέον να εναρμονιστεί με
την παγκόσμια τάση για
μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και αποδοτική χρήση
των φυσικών πόρων του πλανήτη. Αυτό το μήνυμα πρέπει
πλέον να φτάσει ισχυρό και
στην Κύπρο. Δεν έχει νόημα να
προσελκύεις επενδύσεις αγνοώντας τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο. Συνεπώς και η
όποια φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο πρέπει να
λάβει υπόψη της πολύ σοβαρά
την ανάγκη για μετάβαση σε
μια οικονομία πολύ παραγωγικότερη στη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
Και να μη μας φοβίζει το όποιο
προσωρινό κόστος, το οποίο
μπορεί να εξαλειφθεί με
κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις. Η πράσινη οικονομία
δεν είναι λόγια του αέρα, ούτε
μια πολυτέλεια των πλουσίων.
Ανταποκρίνεται στις πολύ πιεστικές περιβαλλοντικές ανάγκες του πλανήτη, αλλά δίνει
και τεράστιες προοπτικές για
την επιχειρηματικότητα και
την απασχόληση.

- Πως σχολιάζετε τις φορολογίες που επιβάλλονται
στην χώρα μας; Πιστεύετε
είναι λίγες ή πολλές σε σχέση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Τι πρέπει, κατά την άποψη
σας να αλλάξει;

»

φοράς. Το θέμα όμως που
ενδιαφέρει εδώ δεν είναι
καθαυτό το ύψος της φορολογίας, αλλά η διάρθρωση των
φορολογικών εσόδων. Η φορολόγηση της εργασίας είναι
σχετικά υψηλή, ενώ η φορολόγηση πραγματικά αντικοινωνικών δραστηριοτήτων είναι
χαμηλή. Αυτό είναι που κυρίως
πρέπει να αλλάξει.

- Σε προηγούμενο άρθρο σας
είχατε χωρίσει τους φόρους
σε «καλούς» και σε «κακούς».
Ποίοι είναι αυτοί και γιατί
τους δώσατε αυτούς τους
χαρακτηρισμούς;
Φόροι που επιβάλλονται σε
δραστηριότητες οι οποίες
ζημιώνουν υπέρμετρα την κοινωνία είναι καλοί, στον βαθμό
που βοηθούν να ενσωματωθεί
στην τιμή κάποιων προϊόντων
όλο το κόστος που προκαλείται στην κοινωνία. Για να μείνουμε στα περιβαλλοντικά, η

σεις εργαζομένων όπως η ΣΕΚ,
που έχει οργανώσει και σεμινάρια στα στελέχη της για το
θέμα και έχει υποβάλει σχετικό
υπόμνημα στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, αντιλαμβάνονται πως αυτή είναι σήμερα η
παγκόσμια τάση. Αυτό είναι το
φορολογικό σύστημα που
ανταποκρίνεται στο αναγκαίο
οικονομικό μοντέλο ενός σύγχρονου κράτους του 21ου
αιώνα.

• Δεν έχει νόημα να προσελκύεις επενδύσεις αγνοώντας
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο
• Η πράσινη οικονομία ανταποκρίνεται στις πολύ
πιεστικές περιβαλλοντικές ανάγκες του πλανήτη,
αλλά δίνει και τεράστιες προοπτικές για
την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση
φορολόγηση. Όχι απλά γιατί
το λένε κάποιοι περιβαλλοντιστές, αλλά γιατί πλέον γνωρίζουμε καλά πόσο κοστίζουν
στην οικονομία μας και στην
υγεία μας.
Αντίθετα, οι φόροι πάνω στην
εργασία είναι αναγκαίοι αλλά
ανεπιθύμητοι από ένα σημείο
και μετά. Όσο υψηλότερο το
κόστος εργοδότησης λόγω
ασφαλιστικών
κρατήσεων,
συνεισφορών εργοδότη, φόρου
εισοδήματος κλπ., τόσο βλά-

πρέπει να ενισχυθούν;
Δεν χρειαζόμαστε αύξηση του
φορολογικού μας βάρους, εφόσον δεν έχουμε δημοσιονομικό
έλλειμμα. Πρέπει όμως να
μετατοπίσουμε το κέντρο
βάρους του φορολογικού μας
συστήματος, δηλαδή λιγότερο
φορολογικό βάρος στην εργασία και περισσότερο στις
περιβαλλοντικά
επιβλαβείς
δραστηριότητες. Είναι ευτυχές
ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών και άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες, όσο και οργανώ-

- Είστε από τους υποστηρικτές της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης. Ποιο θα είναι το
όφελος για την Κύπρο σε περίπτωση της πράσινης φορολογίας;
Είπαμε ότι βασικό χαρακτηριστικό της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η μετατόπιση
των φορολογικών επιβαρύνσεων από την εργασία στη ρύπανση. Αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά,
με μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό 5-6 ετών, ώστε αφενός να αυξάνονται οι φόροι στις ρυπογόνες δραστηριότητες και αφετέρου τα έσοδα αυτά να επιστρέφονται στους πολίτες, είτε απευθείας ως επιταγές σε κάθε νοικοκυριό είτε με μείωση των αποκοπών στους μισθούς και τις εισφορές τους, στη
βάση πολιτικών λογικών που έχουν εφαρμοστεί σε πολλά μέρη του κόσμου. Με τη σταδιακή μεταρρύθμιση θα δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να προσαρμόσουν την παραγωγή και
την κατανάλωσή τους. Μέρος των εσόδων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πράσινες δράσεις, όπως επιδοτήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις ή σοβαρές επενδύσεις σε δημόσιες μεταφορές. Κατηγορίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών που στην αρχή μπορεί να επιβαρυνθούν περισσότερο, μπορούν να τύχουν ειδικών φοροαπαλλαγών.
Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την εξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, βελτιώνουμε το ελλειμματικό μας εμπορικό ισοζύγιο, περιορίζουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αέρια ρύπανση, και αυξάνουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας μας. Νομίζετε ότι το παρόν οικονομικό
μοντέλο δεν έχει κόστος; Αντιλαμβανόμαστε πόσο μας κοστίζουν η καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, η διαμονή σε ενεργοβόρα κτίρια και η εναπόθεση τόσων αποβλήτων σε σκυβαλότοπους;
Ταυτόχρονα, ο ανασχεδιασμός του φορολογικού συστήματος δίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες για
ένα σωρό δραστηριότητες στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο
εφαρμόζουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Είναι ξεκάθαρα προς το συμφέρον μας.

Από το 2021 και κάθε επόμενο
χρόνο, η Κύπρος πρέπει να
ανταποκρίνεται σε βαθμιαία
αυξανόμενες περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις που απαιτούν
τεράστια προσπάθεια για
εξοικονόμηση ενέργειας. Διαφορετικά, για τις υπερβάσεις
στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να αγοράζει άδειες εκπομπών για όλη
την οικονομία της – όπως γίνεται τώρα μόνο με την ΑΗΚ. Η
μείωση της φορολογίας στα
καύσιμα, όσο και αν φαίνεται
φιλολαϊκό μέτρο, απλώς επιτείνει τη χαλαρότητα που δείχνουμε στη χρήση ενέργειας.
Και όσο πιο χαλαροί είμαστε
σήμερα σε αυτά τα θέματα,
τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες –
και χειροπιαστό κόστος – θα
αντιμετωπίσουμε τα αμέσως
επόμενα χρόνια.
Την ημέρα που η Βουλή ψήφιζε
τη μείωση στον φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, θεσμικοί
επενδυτές που διαχειρίζονται
κεφάλαια 32 τρις. δολαρίων
παγκοσμίως εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση, με την οποία
καλούν τις κυβερνήσεις όλου
του κόσμου να επιταχύνουν τη
δράση για αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Ζητούν,
μεταξύ άλλων, την κατάργηση
επιδοτήσεων προς τα ορυκτά
καύσιμα και την επιβολή
φόρου στις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου, ώστε να
δίνεται σαφές μήνυμα ενθάρρυνσης των πράσινων επενδύσεων.
Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν πρόσφατα τον σχεδιασμό τους για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα,
(άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), μέχρι το 2050, με
μέτρα που αρχίζουν από τώρα.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Αντλούμε διδάγματα από τους τάφους
των ηγετών του αντιαποικιακού
εθνικοαπελευθερωτικου Αγώνα

45

χωρίς το Διγενή και 42 χρόνια από τον θάνατο του
Μακαρίου, η μαρτυρική Κύπρος αναζητεί τρόπους για
επούλωση των πληγών της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος της νήσου. Η πολιτική
ηγεσία ψάχνει εναγωνίως τη χρυσή συνταγή με την οποία θα
επιτευχθεί δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική, λύση στο χρονίζον
Κυπριακό Ζήτημα.
Τιμώντας τους ηγέτες του ηγέτες του αγώνα της ΕΟΚΑ, η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων και η άριστη σχέση Αθηνών Λευκωσίας είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα περισσότερο από
κάθε άλλη φορά οφείλουμε να ατενίσουμε στους τάφους των
ηγετών του απελευθερωτικού μας αγώνα, να αντλήσουμε διδάγματα από τους ωραίους αγώνες τους αλλά και από τα λάθη
τους και να ενεργήσουμε εθνικά για διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της πατρίδας και του λαού μας μέσω
δίκαιης, έντιμης και δημοκρατικής λύσης στο Κυπριακό με
κατοχύρωση του Κοινοτικού Κεκτημένου για όλους τους πολίτες της Κύπρου. Αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο προς
τιμήν τους.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄
«Δια της εργασίας και του μόχθου
της στηρίζει την κοινωνίαν,
αναπτύσσει την οικονομίαν και
αποτελεί ένα των μαχητικοτέρων
του εθνικού μας αγώνος».
(8ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
27.9.1953
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
«Η ΣΕΚ υπήρξε το φυτώριον των
μελών της ΕΟΚΑ, υπήρξεν
η ακένωτος πηγή απ’ όπου η ΕΟΚΑ
άντλησε τα πλέον εκλεκτά
εκ την μελών της».
(15ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
25-26.9.1965

• Στις 25 Ιανουαρίου 1974 απεβίωσε ο στρατιωτικός
αρχηγός της θρυλικής ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας Διγενής.
Θάφτηκε στο χώρο του κρησφυγέτου του στη Λεμεσό απόπου διηύθυνε με μαεστρία τον αγώνα της ΕΟΚΑ
• Η 19η Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζονταν
τα ονομαστήρια του Εθνάρχη Μακαρίου καθιερώθηκε ως
μέρα μνήμης και τιμής του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ για τη
προσφορά στην Κύπρο και τους αγώνες του για ελευθερία,
δικαιοσύνη και εθνική αποκατάσταση
Oι δύο λαμπροί άνδρες σφράγισαν με την ηγετική φυσιογνωμία
τους τον εθνικό ξεσηκωμό του λαού για ελευθερία και Ένωση με
την Eλλάδα. Ωστόσο, ο αγώνας τους δεν ευοδόθηκε απόλυτα
καθώς οι διεθνείς συγκυρίες, δεν επέτρεψαν στον Kυπριακό λαό
να υλοποιήσει το MEΓA OPAMA TOY για ενσωμάτωση στον
Eθνικό Kορμο της Aιωνίας Eλλάδος. O επικός αγώνας της EOKA,
1955-59 οδήγησε με τις Συμφωνίες Zυρίχης - Λονδίνου στην
Aνεξαρτησία της Kύπρου και την ιστορική ίδρυση της
Kυπριακής Δημοκρατίας το 1960.
Στην μετέπειτα ταραχώδη περίοδο, οι σχέσεις των δύο ανδρών
διασαλεύθηκαν με αποτέλεσμα να διχασθεί ο λαός σε
Mακαριακούς και Γριβικούς.
O Διγενής απεβίωσε τον Iανουάριο του 1974 μερικούς μήνες
πριν από την Tουρκική Eισβολή ενώ ο Mακάριος στις 3 Αυγούστου 1997 λίγο μετά που υπέγραψε με τον P. Nτενκτάς τις Συμφωνίες Kορυφής για λύση Oμοσπονδίας στην Kύπρο.
Kαι οι δύο πρόσφεραν μέγιστες υπηρεσίες στον λαό και στο
Έθνος αλλά η διασάλευση των σχέσεων τους σε κρίσιμες στιγμές ζήμιωσε την ιερή υπόθεση της Kύπρου.
Και οι δύο τους μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τη ΣΕΚ, η
οποία έδωσε στον Αγώνα εκλεκτά στελέχη της τα οποία έπεσαν
ηρωικώς μαχόμενοι στο θυσιαστήριο της Κυπριακής Ελευθερίας.
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ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 1955-59

ναμφίβολα, ο Μάρκος Δράκος αποτελεί ξεχωριστή
μορφή στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59.
Διακρινόταν για την ανδρεία και
την πίστη του στο Θεό. Γνώριζε
πολύ καλά πως η ελευθέρια
ήθελε αρετήν αλλά και τόλμην.
Στον Μάρκο Δράκο υπήρχαν και
περίσσευαν και τα δύο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο
Αρχηγός Διγενής τον επέλεξε να

του κατέφυγε και ο αρχηγός Γ.
Γρίβας Διγενής στις 17 Ιανουαρίου 1956 και παρέμεινε μαζί με
την ομάδα μέχρι το Μάιο του
ίδιου έτους.
Ο Δράκος υπεραγαπούσε τον
Αρχηγό του, ακόμα και στις
προσευχές που έκανε παρακαλούσε πάντα το Θεό να φυλάει
τον Αρχηγό, κι ας έχανε ο ίδιος
και τη ζωή του.

• Στις 18 Ιανουαρίου 1957, φτερούγισε για την αθανασία
ο «Λυκούργος» της ΕΟΚΑ. Το όνομα του 25χρονου Μάρκου
Δράκου από τη Λεύκα, γράφτηκε με χρυσά γράμματα
στο πάνθεο των ηρώων του Ελληνικού Έθνους
δώσει το σύνθημα για την έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Έτσι
την πρώτη Απριλίου 1955 ηγήθηκε της ομάδας του με την
επωνυμία «Αστραπή», η οποία
ανατίναξε με απόλυτη επιτυχία
την Κυπριακή Ραδιοφωνική
Υπηρεσία, το μετέπειτα ΡΙΚ, που
ήταν το μοναδικό ραδιόφωνο
στην Κύπρο. Στις 19 Ιουνίου
1955 οργάνωσε βομβιστική επίθεση εναντίον του αστυνομικού
σταθμού της Πύλης Κερύνειας
στη Λευκωσία.

ΕΓΚΩΜΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ
Ο Διγενής για τον Μάρκο Δράκο:
«Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος μαχητής. Εκ
των πρώτων προσέτρεξεν εις
τας τάξεις της Οργανώσεως. Ο
θάνατός του με απεστέρησε
ενός αρίστου συμπολεμιστού,
την δε Κύπρον ενός τέκνου της,
το οποίον θα της ήτο λίαν χρή-

σιμον, όχι μόνον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλά και εις
την μετ’ αυτόν δημιουργικήν
εργασίαν διά την πρόοδον και
ευημερίαν της. Η θλίψις μου διά
τούτο ήτο μέγιστη. Αλλά και όλη
η Κύπρος εθλίβη και τον εθρήνησε δικαίως. Ήρωες, ως ο
Δράκος, και θνήσκοντες δεν
παύουν να ζουν. Παραμένουν
φωτεινοί οδηγοί των επιζώντων, διά την εκπλήρωσιν της
αποστολής των εις ωραίους
ευγενείς αγώνας».

• Άξιο τέκνο της πατρίδας και της ΣΕΚ

Στις 25 Μαΐου 1955 ηγήθηκε
απόπειρας εναντίον του Άγγλου
Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ στο κινηματοθέατρο Παλλάς, λόγω
όμως κακής λειτουργία του
ωρολογιακού μηχανισμού, η
έκρηξη έγινε μετά τη λήξη της
παράστασης και την αποχώρηση του Κυβερνήτη.
Μετά απο προδοσία, ο Δράκος
συνελήφθη από τους Άγγλους
στις 30 Ιουνίου 1955 με την
κατηγορία της κατοχής σφαιρών, και κρατήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας μέχρι
τις 15 Ιουλίου, οπότε μεταφέρθηκε στο Φρούριο της Κερύνειας
με βάση το νέο νόμο περί κρατήσεως προσώπων άνευ δίκης.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1955 δραπέτευσε μαζί με άλλους αγωνιστές και επικηρύχθηκε με το
ποσό των 5.000 λιρών.
Κατέφυγε μετά από διαταγή του
Αρχηγού Διγενή στα βουνά του
Κύκκου, όπου σχημάτισε την
πρώτη ανταρτική ομάδα της
περιοχής με την επωνυμία
"Ουρανός". Εκεί κατασκεύασαν
κρησφύγετα και άρχισαν εντατική εκπαίδευση. Ο «Λυκούργος»
της ΕΟΚΑ διηύθυνε πολλές επιχειρήσεις εναντίον των Άγγλων,
μεταξύ των οποίων και την ενέδρα στις 15 Δεκεμβρίου 1955
στο Μερσινάκι, όπου έπεσε
μαχόμενος ο ήρωας Χαράλαμπος Μούσκος και συνελήφθησαν οι αγωνιστές Ανδρέας
Ζάκος και Χαρίλαος Μιχαήλ, οι
οποίοι απαγχονίστηκαν 8 μήνες
μετά. Ο Δράκος τραυματίστηκε
στο κεφάλι κατάφερε όμως να
διαφύγει.
Μετά την μυστική περίθαλψη
του ο Μάρκος κατέφυγε και πάλι
στα λημέρια του Κύκκου, μαζί

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ
Στις 15 με 16 Ιανουαρίου 1957, μετά από προδοσία και κατόπιν
εκτεταμένων ερευνών που άρχισαν οι Άγγλοι, ο Μάρκος Δράκος και
τέσσερις αντάρτες του είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν το κρησφύγετό τους στην περιοχή Τρουλινός του χωριού Καλοπαναγιώτης και να καταφύγουν στον τομέα Σολέας.
Τη νύχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957, ενώ προσπαθούσε, επικεφαλής της ομάδας του, να διασπάσει τον κλοιό των Άγγλων, που επεκτείνοντας τις έρευνές τους είχαν ασφυκτικά περικυκλώσει ολόκληρη την περιοχή Σολέας και να οδηγήσει τους άνδρες του σε
ασφαλέστερο μέρος, ενέπεσε σε ενεδρεύοντες Άγγλους στρατιώτες.
Ο σύντροφός του Τεύκρος Λοίζου από τη Λεύκα, αφηγήθηκε για τις
τελευταίες στιγμές του Μάρκου Δράκου:
"Με τον Δράκo vα πρoπoρεύεται η oμάδα βάδιζε πρoς τη vέα κατεύθυvση. Μόλις όμως είχαμε πρoχωρήσει γύρω στα 30 μέτρα, Αγγλoι
πoυ εvέδρευαv άρχισαv vα βάλλoυv εξ επαφής. Ολoι πέσαμε κατά
γης κι o Δράκoς άρχισε vα βάλλει εvαvτίov τωv Αγγλωv. Οι
υπόλoιπoι, επειδή μπρoστά μας και πιo πάvω βρισκόταv o Δράκoς,
δεv μπoρέσαμε vα πυρoβoλήσoυμε. Σε μια στιγμή o Δράκoς σταμάτησε vα βάλλει. Τov είδαμε vα ξαπλώvει κι' ακoύσαμε βαρύ ρόγχo, o
oπoίoς επαvαλήφθηκε δυo με τρεις φoρές κι' αμέσως κατόπιv είδαμε τo Δράκo τελείως ακίvητo. Τo λαμπρό παλληκάρι ήταv vεκρό". Ο
θάνατοs του υπήρξε ακαριαίος. Ο Δράκoς είχε δεχθεί στo σώμα τoυ
πάvω από 40 σφαίρες. Τάφηκε μαζί με τoυς άλλoυς πεσόvτες στις
Κεvτρικές Φυλακές.
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Διαβεβαίωση της υφυπουργού Ναυτιλίας σε σχετικό διάβημα της ΣΕΚ

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
για επαναλειτουργία της θαλάσσιας
σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας

Μ

ε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το υφυπουργείο Ναυτιλίας
προχωρεί στη διεξαγωγή ειδικής μελέτης με σκοπό να επαναλειτουργήσει η
θαλάσσια επιβατική γραμμή Κύπρου –
Ελλάδας. Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε η
υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου με πρόσφατη απαντητκή επιστολή

√ Η Κυβέρνηση προχωρεί σε
εκπόνηση μελέτης για χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει
η Νατάσα Πηλείδου

√ Εκ των ων ουκ άνευ
η δρομολόγηση ακτοπλοϊκής
γραμμής Κύπρου – Ελλάδας
επισημαίνει η ΣΕΚ

της προς τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα ο οποίος υπέβαλε
σχετικό αίτημα, τονίζοντας την ααναγκαιότητα ακτοπολοικής σύνδεσης της
Κύπρου με την Ελλάδα.
Στην επιστολή της η κυρία Πηλείδου
υπογραμμίζει: «Καταρχήν θα ήθελα να
μεταφέρω τις θερμές μου ευχαριστίες
για την πολύτιμη στήριξη της ΣΕΚ στο
σημαντικό αυτό εγχείρημα. Η θαλάσσια
σύνδεση Κύπρου και Ελλάδας είναι
αναμφισβήτητα ζωτικής σημασίας
στόχος, η επίτευξη του οποιου έχει
καταστεί προτεραιότητα γιια το Υφυ-

πουργείο Ναυτιλίας. Πιστεύουμε ότι με
αυτό τον τρόπο θα είναιι δυνατό πρωτίστως να εξυπηρετηθούν τα άτομα
που για διάφορους λόγους δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς και επιπρόσθετα θα
ενισχυθεί η ανάπτυξη της τουριστικής
διακίνησης. Παράλληλα, όπως πολύ
ορθά αναφέρετε στην επιστολή σας θα
εξυπηρετηθούν και άλλοι ευρύτεροι
στόχοι κοινωνικής, πολιτικής καιι
πολιτισμικής φύσεως.
Δυστυχώς, για διάφορους λόγους η
διατήρηση της θαλάσσιας επιβατικής
σύνδεσης μεταξύ των λιμανιών Λεμεσού
και Πειραιά είχε καταστεί ονομικά
ασύμφορη για τους πλοιοκτήτες, με
αποτέλεσμα η γραμμή αυτή να διακοπεί
το 2000. Η μη ύπαρξη τακτικής επιβατικής γραμμής η οποία να συνδέει με
πλοίο την Κύπρο με την Ελλάδα είναι
ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ καιι
χρόνια τους αρμόδιους φορείς, καιι οι
προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων επαναλειτουργίας
της
θαλάσσιας σύνδεσης
της Κύπρου με τις γειτονικές χώρες είναι
συνεχείς.
Σε αυτά τα πλαίσια
και σε συνέχεια σχετικής απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας θα προχωρήσει με τη διεξαγωγή
ειδικής μελέτης, ώστε
να στοιχειοθετηθεί πρόταση χρηματοδότησης. Στη συνέχεια θα προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τεκμηρίωση και προώθηση συγκεκριμένου
αιτήματος ενώπιος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εκ μέρους του Υφυπουργείου
Ναυτιλίας θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες οι οποίες
θα επιτρέψουν την επαναλειιτουργία
της θαλάσσιας σύνδεσης της Κύπρου με
την Ελλάδα.»

ΣΕΚ: Θέμα ζωτικής κι εθνικής σημασίας
Για τη ΣΕΚ και την Κυπριακή κοινωνία
ευρύτερα, το θέμα της θαλάσσιας σύνδεσης με την Ελλάδα είναι ζωτικής
σημασίας για εθνικούς, οικονομικούς
και πολιτιστικούς λόγους. Στην επιστολή του προς την υφυπουργό Ναυτιλίας,
ο γ.γ της ΣΕΚ σημείωσε και τα εξής:
«Ταυτόχρονα, το όλο θέμα, ταυτίζεται
με τη χάραξη της ευρύτερης γεωστρατηγικής και οικονομικής προοπτικής
του Ελληνισμού στη σημερινή νέα τάξη
πραγμάτων, με αιχμή τον προωθούμενο άξονα Αιγύπτου – Ισραήλ –Κύπρου –
Ελλάδας.
Πέραν τούτου, θεωρούμε ως «ομηρία»
των πολιτών και δη των αεροφοβικών,
την απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης
της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’
επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη οι
οποίοι εξαναγκάζονται να ταξιδεύουν
εκτός Κύπρου μόνο με αεροπλάνο.
Φρονούμε, ότι υπάρχει η δυνατότητα
χρηματοδότησης του έργου από τα Κοι-

νοτικά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλα, όπως λόγου χάριν, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα που αποσκοπούν στην
ευκολότερη σύνδεση των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών με
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ως ΣΕΚ, ζητούμε από το νεοσύστατο
Υφυπουργείο Ναυτιλίας να εκπονήσει
εμπεριστατωμένη μελέτη ώστε ο σχετικός φάκελος που θα υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλήρως
κατατοπιστικός και τεκμηριωμένος.
Θεωρούμε το πάγιο αίτημα μας για
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την
Ελλάδα και κατ’ επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως ύψιστης σημασίας
για τον τόπο και ως εκ τούτου καλούμε
την Πολιτεία να μεγιστοποιήσει την
προσπάθεια για άμεση υλοποίηση
του.»

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Κοπή Βασιλόπιτας ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
στην παρουσία του υπουργού Οικονομικών
και του νέου διευθυντή της ΑΤΗΚ

Τ

ην Πέμπτη 10/01/2019 μετά τη
συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της
Βασιλόπιτας της συντεχνίας.
Τίμησαν με την παρουσία τους ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο γ.γ. της ΟΗΟΣΕΚ Ανδρέας Ηλία, η διευθύντρια Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Έφορος
Συντεχνιών Μαρίνα Ιωάννου, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της
ΑΤΗΚ Ανδρέας Νεοκλέους, ο αναπληρωτής Μιχάλης Αχιλλέως και οι ανώτεροι διευθυντές Ιωάννης Κουλίας και

Χρύσης Φοινιώτης.
Επίσης, παρευρέθηκε και η αντιπροσωπεία από την Ελλάδα του ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ
η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στη
Κύπρο για την υπογραφή της συνέχισης
του θεσμού των ανταλλαγών με το ΤΕΥ
- ΑΤΗΚ.
Κατά την διάρκεια του γεύματος παραδόθηκε το νέο καταστατικό της ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ) από την Έφορο Συντεχνιών
στον γενικό γραμματέα της ΕΠΟΕΤ Ηλία
Δημητρίου το οποίο ψηφίστηκε στην
Καταστατική Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στης 13 Δεκεμβρίου
2018.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΔΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Στο πλαίσιο της τελετής κοπής της βασιλόπιττας της ΣΕΚ και του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας τιμήθηκε η Δώρα Στυλιανού
για την 40χρονη προσφορά της στο Κίνημα. Στη φωτό, μαζί με τον γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα και τον επαρχιακό γραμματέα Πάμπο Ιωαννίδη

Κοπή βασιλόπιττας ΣΕΚ Λεμεσού
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
στην παρουσία
του γενικού
γραμματέα της
ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα η καθιερωμένη εορτή
κοπής της βασιλόπιτας του
Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου
ΣΕΚ Λεμεσού. Στο
πλαίσιο της
εκδήλωσης τιμήθηκε η Γεωργία
Σάββα Ευσταθίου για τη σαραντάχρονη προσφορά της στο Κίνημα. (Φωτο μαζί με τον γ.γ της
ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα ο οποίος της παραδίδει την τιμητική διάκριση πλαισιούμενος από τον επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Τίτο Τιμοθέου)
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η

συνεχιζόμενη
θετική
πορεία ανάκαμψης και
ανάπτυξης της οικονομίας
δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη
την ανάγκη για διατήρηση της
δημοσιονομικής ισορροπίας
και σταθερότητας, όπως επίσης και τους κινδύνους που
προκύπτουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα
το χρηματοπιστωτικό μας
σύστημα και ιδιαίτερα οι τράπεζες.
Το 2019 ξεκινά με πολλά προ-

Αποτίμηση των προβλημάτων- προκλήσεων
και προοπτικών στα εργασιακά θέματα
Σε αυτό το πλαίσιο και στη
βάση αυτής της φιλοσοφίας,
θα πρέπει να επιτευχθεί η
ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
μέσα από την παραχώρηση
μισθολογικών αυξήσεων και
παρεμφερών
ωφελημάτων,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο
θεσμό των ταμείων Προνοίας
και του ταμείου Ευημερίας.

2
0
1
9
Συνέντευξη γενικού γραμματέα ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην εφημερίδα «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» στον δημοσιογράφο Νέστορα Βασιλείου
βλήματα και προκλήσεις, αλλά
την ίδια στιγμή και με ανάλογες προοπτικές, αν υπάρξει η
αναγκαία αναγνώριση από την
εργοδοτική πλευρά, του ρόλου
που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι στην πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας
γενικότερα. Το δεδομένο που
δημιουργήθηκε
κατά
την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, με την κερδοφορία των
επιχειρήσεων να αυξάνεται εις
βάρος των μισθών, θα πρέπει
να ανατραπεί έτσι ώστε να
επέλθει κοινωνική δικαιοσύνη
και εργατική ισορροπία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πως,
περίπου 43% των εργαζομένων
αμοίβεται μηνιαίως κάτω από
1.249 Ευρώ μικτά.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Η αύξηση των μισθών, σε
συνάρτηση με την κοινωνική
ασφάλιση και την κοινωνική
προστασία συμβάλλουν στη
στήριξη της πραγματικής
οικονομίας και της παραγωγικότητας, η οποία με βάση κατ’
επανάληψη μελέτες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δεν επηρεάζεται αρνητικά από τους
μισθούς, η οποία βρίσκεται σε
απόλυτη συνάρτηση με την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως επίσης και με
την ίδια τη στέγαση, το πρόβλημα της οποίας δημιουργεί
τεράστια ζητήματα στην κοινωνική συνοχή και στο δημογραφικό. Το θέμα που αφορά
τον κατώτατο μισθό, θα πρέπει
να συζητηθεί πιο στοχευμένα
και σφαιρικά, καθώς ενώ είναι
σημαντική η ύπαρξή του, από
μόνος του και χωρίς τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων δεν μπορεί να επιλύσει το
πρόβλημα
των
χαμηλών
μισθών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Δυστυχώς, παρά το γεγονός
ότι, σε αρκετές περιπτώσεις σε
επιχειρησιακό ή σε κλαδικό
επίπεδο έχουν ήδη ανανεωθεί
συμβάσεις στο πλαίσιο των
τεθέντων στόχων, βρίσκονται
σε εκκρεμότητα οι δύο μεγάλες
κλαδικές συμβάσεις που αφορούν τις οικοδομές και τα ξενοδοχεία. Δύο κλάδοι που
παρουσιάζουν
σημαντικά
στοιχεία ανάπτυξης και δεν
δικαιολογείται η όποια αρνητική εργοδοτική προσέγγιση στο
πλαίσιο της παραχώρησης
ανταποδοτικών ωφελημάτων
προς το ανθρώπινο δυναμικό.
Το γεγονός ότι έχει προκύψει
σοβαρή υπαναχώρηση της
εργοδοτικής πλευράς σε ότι
αφορά την καταρχήν συμφωνία στην οικοδομική βιομηχανία και την προκήρυξη απεργιακών μέτρων από την πλευρά των εργαζομένων, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά ως
προς τη δυνατότητα κατοχύρωσης της εργατικής ειρήνης.
Απευχόμαστε να υπάρξει ανάλογη εξέλιξη στη ξενοδοχειακή
βιομηχανία, η οποία θα είναι
αναπόφευκτη σε περίπτωση
που η εργοδοτική πλευρά δεν
αναγνωρίσει το ρόλο και τη
συνεισφορά των εργαζομένων
στη σημαντική αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων
στον κλάδο.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η ανανέωση, η επέκταση και η
εδραίωση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, αποτελεί
βασική παράμετρο στην προσπάθεια για ρύθμιση της αγοράς εργασίας στη βάση της
ποιοτικής και αξιοπρεπούς
απασχόλησης, αποτρέποντας
μορφές επισφαλούς απασχόλησης, όπως είναι τα προσωπικά συμβόλαια και η αγορά

υπηρεσιών, με δεδομένη πλέον
τη σταθερή και συνεχή μείωση
της ανεργίας, όπως επίσης και
τη σημασία της διασύνδεσης
των αναγκών της αγοράς
εργασίας με το εκπαιδευτικό
σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η
ΣΕΚ θεωρεί πως, το αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα πρέπει να λαμβάνει οριζόντια εφαρμογή, μέσα
από τη λογική της νομικής
ρύθμισης με τρόπο που θα
αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός, ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

θα πρέπει να ολοκληρωθεί η
διαδικασία για μια σειρά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, οι
οποίες ανάμεσα σε άλλες θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη
μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της δημόσιας
υπηρεσίας, όπως επίσης και
των ημικρατικών οργανισμών
έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν πιο ανταγωνιστικά λαμβάνοντας υπόψη την
κοινωνική τους διάσταση και
ρόλο, όπως επίσης και τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου τους
δυναμικού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ίδιο πλαίσιο, η εκπόνηση
και εφαρμογή μια συνολικής
και ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα
κινείται προς τη δικαιότερη
κατανομή του εθνικού εισοδήματος αποτελεί, μέσα και από
την ανάλογη ακαδημαϊκή τεκμηρίωση, άλλο ένα μεγάλο
στόχο συνδικαλιστικής πολιτικής και δράσης για τη ΣΕΚ. Η
αποσπασματική προσέγγιση,

Η πρόσφατη ψήφιση της
νομοθεσίας για την αδήλωτη
εργασία αποτελεί σημαντικό
βήμα στην πάταξη της παρανομίας, αλλά η εφαρμογή της
βασίζεται στη ψήφιση από τη
Βουλή της νομοθεσίας για τη
σύσταση και λειτουργία της
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία θα συμβάλει στην

ποιοτική και ποσοτική αναβάθμισή της και στην πάταξη
του φαινομένου της αδήλωτης
εργασίας, η οποία επηρεάζει
αρνητικά την αγορά εργασίας
και τα δημόσια ταμεία, όπως
είναι το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και ο Φόρος Εισοδήματος.
Στην αναγκαία προσπάθεια για
ρύθμιση της αγοράς εργασίας,
ο στόχος για επανατοποθέτηση και εκσυγχρονισμό της
στρατηγικής
απασχόλησης
ξένων, (από Τρίτες χώρες)
εργατών στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αναχαιτιστεί το πρόβλημα που
προκύπτει από την προσπάθεια αντικατάστασης ντόπιου
και κοινοτικού ανθρώπινου
δυναμικού με φτηνό εργατικό
δυναμικό συμπεριλαμβανομένων φαινομένων εκμετάλλευσης ξένων υπό τον μανδύα του
φοιτητή.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Επιπρόσθετα, κατά το 2019,

μπορεί να δίνει μικρές ανάσες,
αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Η
Κύπρος χρειάζεται φορομεταρρύθμιση η οποία θα βρίσκεται στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του
κράτους και θα στοχεύει
ουσιαστικά στην πάταξη της
φοροδιαφυγής και στη φοροελάφρυνση
της
εργασίας,
φορολογώντας αντισταθμιστικά τη ρύπανση. Μέσα από
αυτό τον τρόπο, θα υπάρξει
στήριξη προς τους εργαζόμε-
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νους και την κοινωνία ευρύτερα και παράλληλα, δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.

ΓεΣΥ
Ύψιστη προτεραιότητα της
ΣΕΚ είναι η αποτελεσματική
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (Γε.Σ.Υ) στη βάση των
γνωστών συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που ομόφωνα αποφάσισαν Κυβέρνηση και
Βουλή.
Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ θα
αλλάξει το χάρτη της κοινωνικής πολιτικής και θα δώσει
στους πολίτες αυτό που στερήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια
δημιουργώντας ασθενείς διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή
την ισότιμη, ποιοτική, οικονομικά προσβάσιμη, άμεση,
ανθρώπινη και αλληλέγγυα
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της κοινωνίας, όπως και
ο ίδιος ο κόσμος της εργασίας
αλλάζουν, τόσο μέσω της
ψηφιοποίησης όσο και γενικότερα. Ο ρόλος της ΣΕΚ και του
συνδικαλιστικού
κινήματος
είναι σημαντικός σε αυτή τη
μετάβαση, έτσι ώστε να είναι
ομαλή, κοινωνικά δίκαιη και
υποστηρικτική στην επίτευξη
της κοινωνικής συνοχής, της
αειφόρου ανάπτυξης, της ενίσχυσης των δημοκρατικών
δομών και πρακτικών, της
ανάγκης για διαχείριση των
κλιματικών αλλαγών, προωθώντας τη Συνθήκη του Παρισιού και όλα αυτά, στη βάση
της εδραίωσης της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει
να κινηθεί και η συζήτηση για
τις Ευρωεκλογές του 2019. Για
να μπορέσει να αντιληφθεί ο
μέσος πολίτης το τι σημαίνει
στην πράξη η Ε.Ε και βέβαια
ότι η Ε.Ε δεν μας αφορά μόνο,
αλλά πολύ περισσότερο μας
επηρεάζει στην καθημερινότητα της δουλειάς και της προσωπικής μας ζωής.
Προβλήματα,
προκλήσεις,
αλλά και προοπτικές για το
2019, που επιβάλλουν την
αξιοποίηση του θεσμικού
πλαισίου από τους κοινωνικούς εταίρους, για να στηρίξουν την εργατική ειρήνη, τους
εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις
και την ίδια την οικονομία.

Κορυφαία
προτεραιότητα
η υλοποίηση
του Γενικού
Σχεδίου Υγείας
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Ό

λοι οι άνθρωποι βιώνουν
πονοκεφάλους. Οι πονοκέφαλοι προκαλούνται από
απλά πράγματα, όπως είναι το
στρες και η αφυδάτωση. Μερικές φορές, το πρόβλημα έγκειται και στην έλλειψη ύπνου. Ο
πονοκέφαλος, αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή
και εγκεφαλικό επεισόδιο, για
να μην αναφέρουμε τη νεφρική
ανεπάρκεια. Αυτός είναι και ο
λόγος, που είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζετε μερικές από
τις παρακάτω χρήσιμες, σπιτικές θεραπείες οι οποίες δεν
βλάπτουν πουθενά. Οι δέκα
κορυφαίες σπιτικές θεραπείες
που ακολουθούν, είναι ικανές
να θεραπεύσουν ακόμα και
τους πιο επίμονους πονοκεφάλους. 10 φυσικές θεραπείες
κεφαλαλγίας για όλους τους
τύπους πονοκεφάλων:
Πονοκέφαλος αφυδάτωσης
• Νερό Το νερό, είναι το πιο
απαραίτητο συστατικό για τη
ζωή. Τα σώματα μας αποτελούνται από περίπου 60% νερό.
Το αίμα μας αποτελείται
κυρίως από νερό, καθώς και οι
ιστοί και τα συστήματα οργάνων μας. Όλες οι σωματικές
μας λειτουργίες εξαρτώνται
από το νερό. Ακόμη και οι
απλούστερες ενέργειες, όπως
το γέλιο και το τρέξιμο, εξαρτώνται από το νερό. Η κατανάλωση δύο λίτρων νερού ημερησίως θα προστατεύσει τα
όργανα σας.
Συμβουλή: Σε περίπτωση που
δεν γνωρίζετε εάν έχετε πονοκέφαλο αφυδάτωσης, μην
καταναλώσετε
οινόπνευμα
αντί για νερό. Αυτό, θα αφυδατώσει το σώμα σας ακόμα
περισσότερο.
Πονοκέφαλος ρινικής κοιλότητας
• Πάγος Αν νομίζετε ότι ο
πονοκέφαλός σας οφείλεται σε

Έ

φαγες πολύ τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά; Δες οκτώ υπέρ τροφές για
αποτοξίνωση και γρήγορα
επίπεδη κοιλιά! Μην ξεχνάτε
ότι το νερό είναι νούμερο ένα!

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

0 υγιεινές τροφές που θεραπεύουν
τον πονοκέφαλο
προβλήματα κόλπων, η θεραπεία γίνεται με πάγο. Δεδομένου ότι αυτού του τύπου οι
πονοκέφαλοι προκαλούνται
από τη φλεγμονή των ρινικών
οδών, με την τοποθέτηση
πάγου στο μέτωπό σας, συρρικνώνονται τα αιμοφόρα αγγεία
και βελτιώνεται η κυκλοφορία.
Τοποθετήστε τον πάγο μέσα σε
ένα λεπτό πανί και εφαρμόστε
στο μέτωπό σας για μερικά
λεπτά. Εναλλακτικά, τοποθετήστε μια κρύα πετσέτα στο
κεφάλι σας για 10 λεπτά.

το πρώτο σημάδι πονοκεφάλου.
• Κανέλα Η κανέλα έχει αναντικατάστατα φαρμακευτικά
χαρακτηριστικά, που παρέρχονται από τρεις τύπους συστατικών: κινναμαλδεΰδη, οξικός
κινναμυλεστέρας και κινναμυλική αλκοόλη. Έτσι, η κανέλα
έχει αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις λειτουργίες και
αποτελεί μια εξαιρετική θερα-

• Kορυφαίες σπιτικές
θεραπείες που πρέπει
να βάλεις στην ζωή σας
Συμβουλή: Ποτέ μην βάζετε τον
πάγο απευθείας στο δέρμα
σας, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Συνεχίστε τις κρύες
κομπρέσες έως ότου αισθανθείτε κάποια ανακούφιση.
• Τζίντζερ Το τζίντζερ, είναι
ένα γνωστό και ως αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Βοηθάει στο
κρύωμα, και τα συμπτώματα
γρίπης, προάγει την πέψη και
είναι γνωστό ότι προλαμβάνει
τον καρκίνο. Με τη χαλάρωση
των αιμοφόρων αγγείων, το
τζίντζερ μειώνει τη φλεγμονή
και βοηθά στη μείωση των
πονοκεφάλων. Τοποθετήστε
μία ή δύο φέτες φρέσκου τζίντζερ μέσα σε ένα φλιτζάνι
βραστό νερό. Πιείτε αυτό το
τσάι τρεις φορές την ημέρα,
για να αποτρέψετε ή να μειώσετε τις φλεγμονές και τους
πονοκεφάλους.
Συμβουλή: Το τσάι του τζίντζερ λειτουργεί καλύτερα με

πεία για τους πονοκεφάλους
που προκαλούνται από τις
ρινικές κοιλότητες. Αλέστε τέσσερα ή πέντε ξυλάκια κανέλας.
Προσπαθήστε να καταναλώνετε κανέλα στην καθημερινή σας
διατροφή, καθώς συμβάλλει
στη βελτίωση της εγκεφαλικής
δραστηριότητας
Πονοκέφαλος λόγω άγχους
• Καυτό νερό Όταν αγχώνεστε,
ολόκληρο το σώμα σας τείνει
να τεντώνεται. Οι τεταμένοι
μύες, πιθανότατα προκαλούν
έντονο πόνο στο κεφάλι σας.
Κατά συνέπεια, η εφαρμογή
θερμότητας μπορεί να χαλαρώσει τους μύες και να βελτιώσει την κυκλοφορία. Απλά
χαλαρώστε και κάνετε ένα
ζεστό ντους. Βεβαιωθείτε ότι
το νερό πέφτει στο πίσω μέρος
του λαιμού σας. Συμβουλή:
Βεβαιωθείτε ότι το νερό που
χρησιμοποιείτε είναι υπερβολι-

κά ζεστό και όχι χλιαρό.
• Μέντα Εκτός από τη χρήση
της για φρεσκάρισμα της αναπνοής, η μέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να απαλύνει τον πονοκέφαλο, λόγω των
ηρεμιστικών ιδιοτήτων που
διαθέτει. Η μέντα βρίσκεται σε
διάφορες μορφές, όπως σε
τσάι και σε αιθέριο έλαιο. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη μέντα μέσα
σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό.
Αφήστε την για περίπου 10
λεπτά. Συμβουλή: Η εισπνοή
του αρώματος της μέντας, δεν
βοηθάει μόνο στον πονοκέφαλο σας, αλλά και στα συμπτώματα ναυτίας και εμετού.
Πονοκέφαλος που προκαλείται από εντερικά προβλήματα (ημικρανίες του στομάχου)
• Λεμόνι Αυτός ο κίτρινος καρπός, αποτελεί ένα αποτελεσματικό φάρμακο για τον
πονοκέφαλο σας, ειδικά όταν
σχετίζεται με εντερικά προβλήματα. Συμβάλει στη διατήρηση
μιας σωστής οξύ-αλκαλικής
ισορροπίας στο σώμα σας.
Γεμίστε ένα ποτήρι με ζεστό
νερό και ρίξτε το χυμό από
μισό λεμόνι μέσα σε αυτό. Για
άμεση ανακούφιση, δημιουργήστε μια πάστα από τη φλούδα του λεμονιού και εφαρμόστε
την απευθείας στο μέτωπό
σας.

έχουν δείξει πως οι αγκινάρες
προωθούν τη σωστή λειτουργία της χοληδόχου κύστης.
Εξαιτίας της κυναρίνης που
έχουν σε υψηλή περιεκτικότητα, βοηθούν στην παραγωγή
της χολής και εμποδίζουν την
εμφάνιση δυσπεψίας. Οι αγκινάρες είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για το συκώτι.

φύλλα, ανεβάζουν τα επίπεδα
της χλωροφύλλης του πεπτικού σωλήνα, βοηθώντας έτσι
στην αποβολή των τοξινών
και του καυσαερίου που εισέρχονται στον οργανισμό από το
εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, περιέχουν φυτικές ίνες
που βελτιώνουν τα επίπεδα
των λιπιδίων στο αίμα.

Φρέσκα φρούτα Τα φρούτα
προσφέρουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και
όλα όσα θεωρούνται καλά και
απαραίτητα για την υγεία του
σώματός σας. Είτε σε φρουτοσαλάτες, είτε σε χυμούς, τα
φρούτα
καταναλώνονται
πάντα ευχάριστα.
Αγκινάρες

Πολλές

μελέτες

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα
καλαμάκι, για να αποφύγετε
την όξινη φθορά στο σμάλτο
των δοντιών σας.
Ημικρανία
• Μήλο Τα μήλα και το μηλόξιδο, είναι χρήσιμα φάρμακα
που θεραπεύουν πονοκεφάλους. Ενώ τα λεμόνια συμβάλλουν στη διατήρηση της
σωστής ισορροπίας του αλκαλικού οξέος, τα μήλα βοηθούν
στην αποκατάστασή του. Εάν
πάσχετε από πονοκεφάλους
ημικρανίας, ένα απλό πράσινο
μήλο μπορεί να μειώσει τον
πόνο σας. Εάν σας πιάσει
πονοκέφαλος το πρωί, φάτε
μια φέτα μήλου πασπαλισμένη
με λίγο αλάτι, μαζί με λίγο
ζεστό νερό. Τοποθετήστε μια
πετσέτα πάνω στο κεφάλι σας
και αναπνεύστε τον ατμό από
μια ζεστή κατσαρόλα με νερό
που περιέχει τρεις έως τέσσερις κουταλιές της σούπας
μηλόξιδο. Κάνετε αυτό για 10
με 15 λεπτά. Προσθέστε δύο
κουταλιές μηλόξιδο σε ένα
ποτήρι με ζεστό νερό. Πίνετε
αυτό το ρόφημα δύο ή τρεις
φορές την ημέρα, για μακροχρόνια ανακούφιση. Αν θέλετε,
μπορείτε να προσθέστε λίγο
μέλι.
Συμβουλή: Ένα μήλο την ημέρα
τον γιατρό τον κάνει πέρα!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει
και την φλούδα!

Οκτώ τροφές για αποτοξίνωση
μετά την πρωτοχρονιά

Λεμόνι με νερό Τα λεμόνια
είναι σημαντική πηγή της
βιταμίνης C. Η βιταμίνη C βοηθάει το σώμα να αποτοξινωθεί και να κάψει το λίπος.
Κάθε πρωί να πίνετε το χυμό
ενός λεμονιού σε ζεστό νερό,
μαζί με λίγο μέλι. Αυτό το
ποτό καταφέρνει και καθαρίζει τον οργανισμό και παράλληλα διευκολύνει τη διαδικασία της πέψης.
Πράσινα, φυλλώδη λαχανικά
Το να εντάξετε τα πράσινα,
φυλλώδη λαχανικά στη διατροφή σας, είναι το μόνο
εύκολο. Μπορείτε να τα καταναλώσετε ωμά, να τα βάλετε
σε σούπες, να τα προσθέσετε
σε χυμούς ή και να τα σοτάρετε με λίγο λάδι και να τα
μαγειρέψετε. Τα λαχανικά με
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Παντζάρια Οι φυτικές ίνες
που βρίσκονται στα παντζάρια, αυξάνουν την παραγωγή
αντιοξειδωτικών ενζύμων στο
συκώτι. Επίσης, αυτό το ωφέλιμο λαχανικό, βοηθά στον
καθαρισμό των νεφρών και
της χοληδόχου κύστης από τις
τοξίνες που παράγει ο ίδιος ο
οργανισμός. Σε συνδυασμό με
την δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στο συκώτι, τα
παντζάρια παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθαρισμό του

οργανισμού από τις τοξίνες
των γιορτών.
Τζίντζερ Και το τζίντζερ και
το σκόρδο βοηθούν το συκώτι
να αποβάλει τις ελεύθερες
ρίζες, που αναπτύσσονται
στο σώμα. Σοτάρετε τα λαχανικά σας και αρωματίστε τα με
ginger.
Πράσινο τσάι Η εκτεταμένη
κατανάλωση υγρών και νερού,
βοηθά τον οργανισμό στην
αποτοξίνωση και ακόμα
περισσότερο η κατανάλωση
πράσινου τσαγιού. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε κατεχίνες, οι οποίες επιταχύνουν
τη λειτουργία του συκωτιού
και την παραγωγή αποτοξινωτικών ενζύμων.
Δημητριακά ολικής άλεσης
Εκτός των πολλών θρεπτικών
στοιχείων και αντιοξειδωτικών που περιέχουν, έχουν
υψηλότατη περιεκτικότητα σε
αδιάλυτες φυτικές ίνες, που
βοηθούν στη λειτουργία του
πεπτικού συστήματος.
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EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εργασία στο ψηφιακό μέλλον
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100 εταιρείες ευθύνονται
για το 71% των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου
• Η ExxonMobil, η Shell, η BP και η
Chevron έχουν αναγνωριστεί ως οι
εταιρείες με τις υψηλότερες
εκπομπές από το 1988
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 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.

Η Ευρώπη ενισχύει
τα μέτρα κατά του
ξεπλύματος χρήματος
Η «Κομισιον» ενισχύει τα μέτρα που είχε
προτείνει ο Πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
αναφορικά με την επίβλεψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με
τις εθνικές εποπτικές αρχές, έχουν καταλήξει σε μια νέα συμφωνία συνεργασίας.
Η συμφωνία αυτή ξεκαθαρίζει τις δράσεις
που χρειάζονται όταν εντοπιστεί κάποια
αδυναμία στο σύστημα και πως θα πρέπει
να γίνει η διαχείριση των πληροφοριών,
για τη μέγιστη απόδοση και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόφσκις
ανέφερε σε δηλώσεις του ότι πρόκειται για
ακόμη ένα βήμα προς την καταπολέμηση
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
"Οι επόπτες των τραπεζών και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να εργαστούν χέριχέρι για να αποτρέψουν κάθε ευκαιρία
ξεπλύματος στην Ευρώπη" τόνισε.
Η Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης,
σε δικές της δηλώσεις ανέφερε ότι η ΕΕ έχει
αυστηρούς κανονισμούς κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, οι οποίοι
εφαρμόζονται στις τοπικές αρχές των
κρατών-μελών.
"Το χρήμα και οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, οπότε οι αρχές και οι Ευρωπαίοι επόπτες θα πρέπει να αντιδρούν
συντονισμένα. Αυτή η συμφωνία είναι
ξεκάθαρο σήμα για βελτίωση αυτής της
συνεργασίας".
Η συμφωνία περιέχει αναλυτικούς κανονισμούς για το τι είδους πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται, κάτω από ποιες
συνθήκες και τι είδους εμπιστευτικότητα
θα πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε να
προστατεύονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
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Νέα μελέτη για την πρόβλεψη των κινδύνων
για την υγεία και την ασφάλεια

Η

ψηφιακοποίηση και η εμφάνιση
νέων τεχνολογιών επηρεάζουν τη
φύση των θέσεων εργασίας και των
καθηκόντων, τους τομείς και τους βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους θα
εργάζονται στο μέλλον οι άνθρωποι,
αλλά και την αντίληψή τους για την
εργασία. Οι τάσεις δείχνουν ότι, μέχρι
το 2025, οι τεχνολογίες που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών
και επικοινωνιών ΤΠΕ θα έχουν αλλάξει τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα
συστήματα που χρησιμοποιούνται για
την οργάνωση, τη διαχείριση και την
παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και
γνώσεων.
Η έκθεση - πρόβλεψη νέων και αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία σε σχέση
με την ψηφιακοποίηση έως το 2025 —
εξετάζει τις δυνητικές επιπτώσεις της
ψηφιακοποίησης:
συνεργατική
ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, Διαδίκτυο των πραγμάτων, αυτόνομα οχήματα, βιονική, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, φορέσιμη τεχνολογία, μαζικά δεδομένα, τρισδιάστατη
και τετραδιάστατη εκτύπωση, και ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας ( EU-OSHA) δημοσιεύει σε νέα έκθεση τα πορίσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση
ενός μεγάλου έργου διετούς διάρκειας με θέμα την πρόβλεψη των επιπτώσεων της ψηφιακοποίησης στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία
στην ΕΕ.
Τα τελικά αποτελέσματα του έργου με την ονομασία Foresight υπογραμμίζουν τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα των τεχνολογιών και τις δυνητικές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών στη φύση
και την οργάνωση της εργασίας.
Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στον
τομέα της ΕΑΥ εξετάζονται μεν χωριστά για κάθε σενάριο, όμως προσδιορίζονται ταυτόχρονα και ζητήματα τα
οποία είναι κοινά και για τα τέσσερα
σενάρια. Αναμένονται κάποια θετικά
αποτελέσματα, όπως π.χ. ότι οι
άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να
συνεχίσουν να εργάζονται σε περιβάλλοντα όπου εγκυμονούν παραδοσιακοί
κίνδυνοι χάρη στη ρομποτική και την
αυτοματοποίηση.
Από την άλλη όμως, ενδέχεται να
αυξηθεί η σημασία των ψυχοκοινωνι-

Οι ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν
επίσης την ανάπτυξη νέων μορφών
καθεστώτων απασχόλησης, με ολοένα
και περισσότερους εργαζόμενους να
αντιμετωπίζονται (καλώς ή κακώς)
ως αυτοαπασχολούμενοι, με κίνδυνο
να μην εμπίπτουν πλέον στον ισχύοντα κανονισμό για την ΕΑΥ, το οποίο
συνιστά πρόκληση για τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαχείρισης και
ρύθμισης της ΕΑΥ.
Για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων προκλήσεων, προτείνονται
κάποιες πιθανές στρατηγικές όπως η
διενέργεια εκτιμήσεων της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας με
προηγμένες μεθόδους, αξιοποιώντας
τις πρωτόγνωρες ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες
(φορέσιμες συσκευές και μαζικά δεδομένα), αλλά λαμβάνοντας επίσης
υπόψη και τις νέες προκλήσεις που
ενέχουν αυτές οι τεχνολογίες.

Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπονται
τέσσερα σενάρια εργασιακού βίου το
2025, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό πλαίσιο. Τα
εν λόγω σενάρια εξετάζουν τις δυνητικές αλλαγές των στάσεων των κυβερνήσεων και του κοινού στις εξελίξεις
της ψηφιακής τεχνολογίας. Εξετάζουν
ακόμη το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο προσεχές μέλλον.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σενάριο «Εξέλιξη», ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων
τεχνολογιών θα είναι αργός και οι
κυβερνήσεις θα δώσουν μεγάλη βαρύτητα στα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία, την
υγεία και την εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο σενάριο, οι γνώσεις για τους
κινδύνους ΕΑΥ και την πρόληψή τους
είναι ενδεχομένως καλύτερες σε
σύγκριση με άλλα σενάρια, καθώς η
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δεν
γίνεται με ταχύ ρυθμό. Κάποιες από
αυτές τις τεχνολογίες, πάντως, ενδέχεται να μην διατηρηθούν σε καλή
κατάσταση λόγω των οικονομικών
περιορισμών των επιχειρήσεων.

κυβερνοχώρο προσδιορίζονται επίσης
ως πιθανές επιπτώσεις της αυξημένης ψηφιακοποίησης των χώρων
εργασίας.

κών και οργανωτικών παραγόντων,
καθώς η ψηφιακοποιημένη εργασία
επιφέρει αλλαγές, όπως αυξημένη
παρακολούθηση των εργαζομένων,
παραδοχή διαθεσιμότητάς τους επί 24
ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες
την εβδομάδα, συχνότερες αλλαγές
θέσεων εργασίας και διαχείριση της
εργασίας και των εργαζομένων βάσει
αλγορίθμων. Όλες αυτές οι αλλαγές
είναι πιθανό να επιφέρουν αύξηση
των επιπέδων άγχους των εργαζομένων. Οι αυξημένοι κίνδυνοι σε επίπεδο
εργονομίας, οι οποίοι προκαλούνται
από τις διεπαφές ανθρώπου-μηχανής
και από την αύξηση της διαδικτυακής,
κινητής εργασίας, καθώς και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια στον

Στόχος της εν λόγω έρευνας είναι να
ενημερώσει τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής της ΕΕ, τις κυβερνήσεις, τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους
εργοδότες για τους τρόπους με τους
οποίους η ψηφιακοποίηση μπορεί να
επηρεάσει μακροπρόθεσμα την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων
στην ΕΕ και να συνδράμει στον σχεδιασμό των κατάλληλων ερευνών, πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της
ΕΑΥ. Η έρευνα τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης μιας ολιστικής προληπτικής
προσέγγισης όσον αφορά την ΕΑΥ με
στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αναδυόμενων
προκλήσεων για τους εργαζόμενους,
τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την
κοινωνία.

3η η Κύπρος στους δημοφιλέστερους οικογενειακούς προορισμούς

Τ

ην τρίτη θέση κατέλαβε η Κύπρος
στους δημοφιλέστερους οικογενειακούς προορισμούς για τους Βρετανούς, σύμφωνα με την Daily Mail.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, σε έρευνα της
Family Beach Index που διενεργήθηκε
για τους ποιο φιλικούς για την οικογένεια, προορισμούς, στην Ευρώπη, η
Κρήτη κατακτά την πρώτη θέση, την
δεύτερη θέση το Κόστα Μπλάνκα στην
Ισπανία και τρίτη η χώρα μας.
Η έρευνα έλαβε υπόψη τη θερμοκρα-

Στην πρώτη θέση η Κρήτη

σία που επικρατεί σε κάθε τοποθεσία,
τη θερμοκρασία της θάλασσας, τους
οικογενειακούς χώρους διασκέδασης
που υπάρχουν, τη διάρκεια που έχει η
πτήση από Ηνωμένο Βασίλειο προς
τον προορισμό και το κόστος των διακοπών.
Μεταξύ των τριών πρώτων, η Κύπρος
πέτυχε το πιο ψηλό ποσοστό σε ότι
έχει να κάνει με τις καλές παραλίες, τα
καλά θεματικά πάρκα και τις προσιτές
τιμές.
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Το Κυπριακό διαβατήριο στη 16η με βάση
την παγκόσμια κατάταξη για το 2019

Σ

ύμφωνα με τον δείκτη Henley
Passport – Ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται βάσει στοιχείων
της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών – Στην πρώτη
θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, με τους
κατόχους του να έχουν πρόσβαση
σε 190 χώρες χωρίς να έχουν
θεώρηση διαβατηρίου.
Το Κυπριακό διαβατήριο βρίσκεται στη 16η θέση στην κατάταξη
των διαβατηρίων παγκοσμίως
για το 2019, σύμφωνα με τον δείκτη Henley Passport. Οι πολίτες
της Κύπρου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 173 χώρες, και
χρειάζονται βίζα για 53.
Ο σχετικός κατάλογος καταρτίζε-

ται βάσει στοιχείων της Διεθνούς
Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) και κατατάσσει όλα τα
διαβατήρια παγκοσμίως ανάλογα
με τον αριθμό των προορισμών
τους στους οποίους μπορούν να
έχουν πρόσβαση οι κάτοχοί τους
χωρίς θεώρηση διαβατηρίου.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη
θέση μαζί με το Βέλγιο, τον Καναδά και την Ιρλανδία. Οι κάτοχοι
του ελληνικού διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε
184 χώρες, ενώ χρειάζονται βίζα
για 42 χώρες.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η
Ιαπωνία, με τους κατόχους του να
έχουν πρόσβαση σε 190 χώρες

χωρίς να έχουν θεώρηση διαβατηρίου και να χρειάζονται για 36.
Στη δεύτερη βρίσκονται η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, στην
τρίτη η Γαλλία και η Γερμανία, και
στην τέταρτη Δανία, Φινλανδία,
Ιταλία και Σουηδία. Στην πέμπτη
θέση βρίσκονται το Λουξεμβούργο
και η Ισπανία και στην έκτη η
Αυστρία, η Ολλανδία, η Νορβηγία,
η Πορτογαλία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες
Πολιτείες.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Τσεχική Δημοκρατία, στην
όγδοη θέση, η Μάλτα, στην ένατη
και η Αυστραλία, η Ισλανδία και η
Νέα Ζηλανδία στη δέκατη.

4+2 βήματα για να μην θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου σας!

Ε

ίναι ένα από τα πρώτα και
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με το που
μπούμε στο αυτοκίνητό μας,
τέτοιες μέρες που οι θερμοκρασίες
είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
Οι γυάλινες επιφάνειες θαμπώνουν την πιο κρύα εποχή του
έτους λόγω της υγρασίας και της
μεγάλης διαφοράς μεταξύ της
εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της εσωτερικής
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του
οχήματος, που ανεβαίνει με τη
χρήση του καλοριφέρ, αλλά και με
την ανάσα μας και τη θερμοκρασία του σώματός μας.
Όταν λοιπόν έρθει ο θερμός αέρας
του εσωτερικού του αυτοκινήτου
σε επαφή με τις κρύες γυάλινες
επιφάνειες, τότε σχηματίζεται
λόγω του φαινομένου της συμπύκνωσης πάνω στο παρμπρίζ και
στα παράθυρα ένα λεπτό φιλμ,
που θαμπώνει το γυαλί και
ουσιαστικά εμποδίζει πλήρως την
ορατότητα. Αν μάλιστα βρέχει,
τότε το θάμπωμα γίνεται εντονότερο, καθώς οι κρύες σταγόνες
της βροχής χαμηλώνουν ακόμη

περισσότερο τη θερμοκρασία στο
εξωτερικό του παρμπρίζ και
μεγαλώνει η διαφορά σε σχέση με
το ζεστό εσωτερικό του αυτοκινήτου. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι
τρόποι, για να μην θαμπώνουν
τόσο εύκολα τα παρμπρίζ και τα
παράθυρα του αυτοκινήτου μας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να
έχουμε καθαρίσει πολύ καλά την

εσωτερική πλευρά των γυάλινων
επιφανειών του αυτοκινήτου μας.
1. Επίσης, πρέπει να λειτουργεί
σωστά ο εξαερισμός του οχήματος, να λειτουργεί άψογα το φίλτρο αέρα του κινητήρα και να μη
βουλώνουν τις οπές εξαερισμού
φύλλα ή άλλα σκουπιδάκια.
2. Ανοίγουμε τον κλιματισμό του
αυτοκινήτου στην πιο δυνατή
σκάλα και ρυθμίζουμε τη ροή του

αέρα προς τα πάνω, δηλαδή προς
το παρμπρίζ. Δεν απενεργοποιούμε το αιρκοντίσιον, όταν ξεθολώσουν τα τζάμια, αλλά χαμηλώνουμε απλά την ένταση, όσο για
να μη θαμπώσουν πάλι.
3. Σε ακραίες περιπτώσεις, π.χ.
αν δεν διαθέτει το αυτοκίνητο
αιρκοντίσιον ή δε λειτουργεί
σωστά το σύστημα εξαερισμού
και το καλοριφέρ, ανοίγουμε ελάχιστα το παράθυρο, για να μπαίνει αέρας και να ξεθολώνουν τα
παράθυρα.
4. Για να μη θολώνουν εύκολα τα
τζάμια, καθαρίστε καλά τις εσωτερικές επιφάνειές τους και μετά
τρίψτε τις με οινόπνευμα, ώστε να
δημιουργηθεί ένα λεπτό φιλμ, που
επιβραδύνει το θάμπωμα.
5. Μπορούμε, επίσης, να τοποθετήσουμε σε κρυφά σημεία του
σαλονιού του οχήματος (π.χ.
κάτω από κάποιο κάθισμα) μία
παλιά κάλτσα γεμισμένη με χαλαζιακή άμμο, η οποία λειτουργεί
σαν αφυγραντήρας και δεν επιτρέπει να πιάσει τόσο γρήγορα
υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο.

Τρεις τροφές που δεν ξέρατε ότι προκαλούν δυσοσμία

Τ

ο σκόρδο και το κρεμμύδι είναι
οι συνήθεις ένοχοι όσον
αφορά τη δυσοσμία, αλλά υπάρχουν και άλλες τροφές που προκαλούν δυσάρεστες οσμές με διαφορετικό τρόπο.
Κάρυ και κύμινο
Το κοτόπουλο με κάρυ είναι
σίγουρα ιδανικός συνδυασμός,
αλλά δυστυχώς το κάρυ έρχεται
με... παρελκόμενα. Τι συμβαίνει;
Το άρωμά του, κάτι που συμβαίνει και με το κύμινο, «φωλιάζει»
στους πόρους της επιδερμίδας
και παραμένει εκεί για ημέρες.
Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να δράσουν με αυτό τον
τρόπο, γι’ αυτό καλό θα ήταν να
πειραματιστείτε με εναλλακτικές.
Δοκιμάστε κάρδαμο στη θέση
τους, το οποίο διεισδύει στο

δέρμα γρήγορα και αφήνει φρέσκο άρωμα.
Κόκκινο κρέας
Οι έρευνες έρχονται για άλλη μια
φορά να ενοχοποιήσουν το κόκκινο κρέας, με διαφορετικό τρόπο
αυτή τη φορά. Τσέχοι ερευνητές
που συγκέντρωσαν δείγματα
ιδρώτα από άντρες που κατανάλωναν κόκκινο κρέας και από
χορτοφάγους, βρήκαν ότι η
μυρωδιά των χορτοφάγων ήταν
πολύ πιο ευχάριστη από των κρε-

ατοφάγων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τα δείγματα που
μύρισαν γυναίκες. Μήπως έχουμε
άλλον ένα λόγο να αντικαταστήσουμε το κόκκινο κρέας στη διατροφή μας;
Μπρόκολο και λαχανάκια
Βρυξελλών
Είναι γνωστά για την περίεργη
οσμή που δημιουργούν κατά το
μαγείρεμα, ενώ ταυτόχρονα αφήνουν άρωμα... κλούβιου αυγού
στην τουαλέτα. Επειδή, όμως,
είναι εξαιρετικά θρεπτικές και
αντιοξειδωτικές τροφές, μην τις
αποφεύγετε. Για να αφαιρεθεί
μέρος της οσμής τους, δοκιμάστε
να τα βράσετε λίγο πριν τα μαγειρέψετε και να τα εμπλουτίσετε με
μερικά μπαχαρικά, όπως κόλιαντρο, κουρκουμά κ.ά.
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Συμβουλές από καρδιάς
για τη νέα χρονιά
• Να διδάσκουμε τα παιδιά μας, με την πρόσθετη υπόδειξη να παραχωρούν τη θέση τους
στους ηλικιωμένους επιβάτες στα μέσα μεταφοράς.
• Μειώστε κατά 2-3 ντεσιμπέλ την ένταση
του ραδιοφώνου και της τηλεόρασής μας και
διακόπτουμε τις μεταδόσεις τις ώρες κοινής
ησυχίας.
• Να μην καπνίζουμε σε κλειστούς χώρους και
δεν πετάμε τα αποτσίγαρά μας στο έδαφος.

• Να σεβόμαστε
στις ουρές αναμονής.

τη σειρά προτεραιότητας

• Να περνάμε από τις διαβάσεις πεζών και μόνο
όταν το φως είναι πράσινο.
• Οι οδηγοί να σεβόμαστε το κόκκινο και δεν ξεκινάμε πριν σταθεροποιηθεί το πράσινο.
• Να μην σταθμεύουμε το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι μας επάνω στο πεζοδρόμιο και στις γωνίες των
δρόμων.
• Να μην πετάμε ό,τι άχρηστο όπου να ‘ναι και ιδιαίτερα από το παράθυρο του αυτοκινήτου μας ή
στις αμμουδιές όπου κολυμπάμε.
• Να μην πετάμε αναμμένα αποτσίγαρα και δεν
ανάβουμε φωτιές στο ύπαιθρο και κυρίως σε
δασώδεις περιοχές για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
• Να διδάξουμε τα παιδιά μας να μη μουντζουρώνουν τους τοίχους και ιδιαίτερα τα μνημεία πολιτισμού με τα ασύδοτα γκραφίτι.

Απαλλαγείτε από τη μυρωδιά
του τσιγάρου

E

άν είσαι καπνίστρια ξέρεις πολύ καλά ότι ο πιο
σίγουρος τρόπος για να μην μυρίζει το σπίτι
σου… σαν τασάκι, είναι είτε να κόψεις το τσιγάρο
είτε να βγαίνεις έξω από αυτό για να καπνίσεις π.χ.
στο μπαλκόνι σου.
Επειδή και με ένα – δυο τσιγάρα την ημέρα το σπίτι
παίρνει την άσχημη μυρωδιά του, φρόντισε παράλληλα προκειμένου να αλλάξεις την ατμόσφαιρα να
ρίξεις λίγη βανίλια σε σκόνη μέσα στο σταχτοδοχείο
σου. Μπορείς επίσης
να φτιάξεις ένα μείγμα από φέτες μήλου
και ξυλάκια κανέλας,
το οποίο θα βράσεις
σε ένα κατσαρολάκι.
Η όμορφη μυρωδιά
θα μεταφερθεί γρήγορα σε όλο το σπίτι.
Αποτελεσματικό είναι
και το λευκό ξίδι, το
οποίο μπορείς να βάλεις σε ένα μπολ, που θα έχεις
στον χώρο που καπνίζεις. Όταν αδειάσεις το τασάκι χύσε και το ξύδι. Εξίσου αποτελεσματική είναι η
μαγειρική σόδα αλλά και τα στεγνά κατακάθια του
καφέ.

Σοβαρά … αστειάκια
MANA EINAI MONO MIA
Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια
έκθεση, που να τελειώνει με τη φράση «Μάνα
είναι μόνο μία». Όλα τα παιδάκια έγραφαν η
μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο τέλος
«Μάνα είναι μόνο μία».
Ο Τοτός έγραψε: «μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια
φίλη της μαμάς μου. Η μαμά μου, τη ρώτησε τι
θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα.
Τότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Όταν
πήγα στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία κοκα
κόλα και φώναξα :
«Μάνα, είναι μόνο μία!»
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«Xρυσός 10 λογος» για να αποτοξινώσετε τον οργανισμό σας

Κ

ατά την περίοδο του εορταστικού δωδεκαημέρου, το έχετε
ρίξει στο φαγητό και το οινόπνευμα με αποτέλεσμα το κουμπί του
παντελονιού σας να κλείνει με
δυσκολία; Κοιμάστε περισσότερο
από το συνηθισμένο, αλλά νιώθετε
συνεχώς κουρασμένη; Παρατηρείτε
ότι το δέρμα και τα μαλλιά σας
είναι θαμπά, χωρίς ζωντάνια;

το μαγείρεμα με σκέτο νερό.

5. Αποφύγετε τα λίπη. Το μόνο
λίπος που επιτρέπεται να προσθέσετε στο φαγητό σας είναι το ιδιαίτερα ευεργετικό ελαιόλαδο,
βασική πηγή μονοακόρεστων
(«καλών»)
λιπαρών
οξέων.
Προτιμήστε να το προσθέσετε μετά
το μαγείρεμα και περιοριστείτε σε

νται και ωμές (π.χ. λαχανικά,
φρούτα), προτιμήστε να τις φάτε
έτσι. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τα προστιθέμενα λιπαρά
και θα προσλάβετε περισσότερα
θρεπτικά συστατικά.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

9.

Προσθέστε φρέσκα μυρωδικά.
Τα μυρωδικά θα ενισχύσουν την
υγεία σας, ενώ παράλληλα θα

Για να βρείτε τη χαμένη σας ενέργεια και να χάσετε παράλληλα
μερικά κιλά, ακολουθήστε τις
παρακάτω δέκα συμβουλές αποτοξίνωσης για μία-δύο εβδομάδες.
Και το αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει.

1.

Ξεχάστε τη ζάχαρη και τα
γλυκά. Για επιδόρπιο επιλέξτε
φρούτα και ξηρούς καρπούς με
λίγο μέλι. Μπορείτε επίσης να
φάτε 2-3 κομματάκια μαύρη σοκολάτα.

ΚΑΘΕΤΑ:

2.

Αποφύγετε
το
αλάτι.
Μαγειρέψτε το φαγητό σας χωρίς
αλάτι και μείνετε μακριά από τα
σνακ με προστιθέμενο αλάτι.

3.

Μείνετε μακριά από το οινόπνευμα και τα αναψυκτικά. Το
αλκοόλ και τα αναψυκτικά μάς
επιβαρύνουν με περιττές θερμίδες,
ενώ παράλληλα προκαλούν φούσκωμα.

4.

Προσοχή στο μαγείρεμα.
Επιλέξτε κομμάτια κρέατος, κοτόπουλου ή ψαριού που είναι λεπτοκομμένα, έτσι ώστε να μαγειρεύονται γρήγορα, χωρίς να χάνουν τα
θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες τους. Αποφύγετε τις πολλές
ώρες μαγειρέματος και προτιμήστε

μια κουταλιά της σούπας.

6.

Συμπεριλάβετε τις άπαχες
πρωτεΐνες στη διατροφή σας. Οι
πρωτεΐνες επιφέρουν γρηγορότερα
το αίσθημα κορεσμού και βοηθούν
στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

7. Φάτε σωστό πρωινό. Το πρωινό είναι απαραίτητο, αφού θα σας
κρατήσει χορτάτη μέχρι το επόμενο
γεύμα σας, χωρίς περιττό τσιμπολόγημα. Προσθέστε στο πρωινό
σας δημητριακά ολικής άλεσης
(π.χ. μαύρο ψωμί, βρώμη) για να
έχετε ενέργεια και να χορτάσετε.
8.

Καταναλώστε τα τρόφιμα
ωμά. Όσες τροφές καταναλώνο-

προσθέσουν γεύση στα πιάτα σας,
με αποτέλεσμα να μη σας κακοφαίνεται και τόσο η απουσία αλατιού και σάλτσας.

10. Πιείτε πολύ νερό. Είναι γνωστό ότι είτε θέλετε να χάσετε βάρος
είτε να αποβάλλετε τις τοξίνες, το
νερό αποτελεί το κλειδί στην προσπάθειά σας. Φροντίστε να πίνετε
τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό καθημερινά. Για να χαρίσετε γεύση στο
νερό σας, μπορείτε να προσθέσετε
σε αυτό γκρέιπφρουτ, αγγούρι,
λεμόνι και μερικά φύλλα μέντας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Αν εξαιρέσουμε τα νεύρα, το άγχος
και την πίεση που θα σε κυριεύσουν
κάποιες στιγμές, η σημερινή μέρα θα είναι
πολύ καλή και θα μπορέσεις να περάσεις
όμορφα και να νιώσεις ότι ολοκληρώνεις
τα σχέδιά σου. Αυτό φυσικά θα γίνει
πραγματικότητα, αν δεν αφήσεις την
πίεση να σε παρασύρει και να σε κάνει
ανήμπορο να αντιδράσεις σε οτιδήποτε.

για την πορεία των πραγμάτων.

Ταύρος: Ίσως πρέπει να αναλογιστείς τα
λάθη σου και να δεις ποιες καταστάσεις
χειρίζεσαι με λάθος τρόπο και τι πρέπει
να κάνεις για να αλλάξεις τον τρόπο που
αντιμετωπίζεις τα γεγονότα. Προσοχή
στον αυθορμητισμό και τη βιασύνη, σκέψου με την λογική και όχι το συναίσθημα.

Παρθένος: Η σημερινή μέρα φέρνει εσωτερικές συγκρούσεις και σε κάνει λίγο αναποφάσιστο. Από τη μια, η λογική και από
την άλλη το συναίσθημα σε οδηγούν σε
δρόμους που σε διχάζουν. Καλύτερα να
πάρεις παραδείγματα από το παρελθόν
και να σκεφτείς πού σε έχει οδηγήσει μέχρι
τώρα το ένστικτό σου. Με βάση αυτό θα
ξέρεις αν θέλεις να το ακούσεις ή όχι.

Δίδυμοι: Η μέρα να είναι λίγο κουραστική
για εσένα, καθώς θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε ορισμένα θέματα που σε απασχολούν και θα σε εκνευρίσουν.
Ταυτόχρονα όμως θα είναι και σημαντική,
αφού θα δεις να αποκαθίστανται σχέσεις
με σημαντικά πρόσωπα όπως του άμεσου
περιβάλλοντός σου ή της οικογένειάς σου.
Φρόντισε να διαλύσεις όσα προβλήματα
υπήρχαν για να νιώσεις καλύτερα.
Καρκίνος: Κάποιες καθυστερήσεις που σε
απασχολούν δεν πρόκειται να ξεπεραστούν, αν δεν κάνεις κάτι δραστικό για
αυτές και άμεσα. Πάρε λοιπόν, τις καταστάσεις στα χέρια σου και μην περιμένεις
να συμβούν όλα από μόνα τους. Προσοχή
όμως, αυτό δε σημαίνει να κάνεις βιαστικές κινήσεις και να ρισκάρεις κάποιες
αποφάσεις, που είναι αρκετά σημαντικές

Λέων: Πολλά ζητήματα που αφορούν την
οικογένειά σου θα αρχίσουν να εξελίσσονται θετικά αλλά αυτό δεν πρέπει να σε
κάνει να επαναπαυτείς γιατί θα χάσεις
πολύτιμο χρόνο. Όπως και να έχει, απόφυγε να ακολουθήσεις τον αυθορμητισμό
σου και να κάνεις ό,τι σου έρχεται στο
μυαλό. Χρειάζεται λίγη παραπάνω σκέψη.

Ζυγός: Είναι κάποια θέματα με τα οποία
απέφευγες μέχρι τώρα να ασχοληθείς
αλλά τώρα ήρθε η ώρα τους και καλό είναι
να ξεμπερδεύεις μαζί τους μια και καλή
για να μην τα ξαναβρείς μπροστά σου. Σε
αυτές τις κινήσεις θα βρεις συμμάχους
από το οικογενειακό και φιλικό σου περιβάλλον. Μίλησε τους και ζήτησε ανοιχτά
τη βοήθειά τους. Θα νιώσεις πολύ όμορφα
με τη στάση τους.
Σκορπιός: Η μέρα ειναι αρκετά κρίσιμη για
εσένα ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις
τα σχέδιά σου, όπως τα έχεις σκεφτεί. Θα
πρέπει να λάβεις υπ’ όψη σου όλες τις
ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν και
με ηρεμία να καταλήξεις στις κινήσεις που
πρέπει να κάνεις. Μάλιστα, ίσως θα πρέ-

πει να δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου
χωρίς να ακούσεις κάποιους ανθρώπους.
Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να μείνεις ανεπηρέαστος, καλύτερα να μη μιλήσεις σε
κανέναν για όσα θέλεις να κάνεις.
Τοξότης: Η μέρα θα είναι κάπως κουραστική για εσένα και οι αντοχές σου, τόσο οι
πνευματικές όσο και οι σωματικές θα σε
προδώσουν. Βρες χρόνο να ασχοληθείς με
την υγεία σου και την ξεκούραση σου και
γέμισε τις μπαταρίες σου για να δράσεις
πιο αποτελεσματικά τις επόμενες ημέρες.
Αιγόκερως: Η εξυπνάδα σου και οι αυξημένες ικανότητές σου θα σε βγάλουν από
τη δύσκολη θέση. Αρκετά προβλήματα θα
παρουσιαστούν και θα προστεθούν σε ήδη
υπάρχοντα κι εσύ θα χρειαστεί να κινηθείς
δυναμικά και δραστικά για να τα καταφέρεις.
Υδροχόος: Επειδή δεν θα μπορέσεις να τα
κάνεις όλα, βάλε έναν καλό προγραμματισμό και κινήσου με ψυχραιμία για να μπορέσεις να ξεμπερδεύεις με όσο το δυνατόν
περισσότερα ζητήματα μπορείς. Βρες το
χρόνο να δεις άτομα που εδώ και καιρό σε
προβληματίζουν και κάνε μαζί τους μια
ξεκάθαρη κουβέντα. Αυτή η τακτική θα σε
αποσυμφορήσει αρκετά.
Ιχθείς: Το άγχος θα σε συντροφεύει,
κυρίως σε σχέση με κάποια πράγματα,
που θέλεις να κάνεις και δεν μπορείς. Μην
γίνεσαι εμμονικός με αυτές τις καταστάσεις. Αν κάτι δεν γίνεται τώρα μπορεί να
το καταφέρεις αργότερα οπότε ηρέμησε
και μην χαλάς τη διάθεσή σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Tηγανίτες με καρύδια, σουσάμι και μέλι,
όπως στην Κρήτη
Υλικά: Μισό κιλό αλεύρι, 1 αυγό ελαφρά χτυπημένο
Μισό κουταλάκι ελαιόλαδο, μέλι, σουσάμι, καρύδια τριμμένα
3-4 σταγόνες λεμόνι, πολύ λίγο αλάτι, 2-3 ποτήρια νερό
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση: Σε μία λεκάνη ή ένα μεγάλο
μπολ ρίχνουμε το αλεύρι μας.
Ανοίγουμε μια μικρή λακούβα στην
μέση του αλευριού. Εκεί βάζουμε το
ελαφρά χτυπημένο αυγό, το μισό κουταλάκι λάδι, τις σταγόνες του λεμονιού και το αλάτι.
Ανακατεύουμε τα υλικά για να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα.
Στη συνέχεια, προσθέτουμε λίγο-λίγο το νερό και ταυτόχρονα
ανακατεύουμε την ζύμη μας καλά με ένα κουτάλι ώστε να γίνει
αραιή σαν κουρκούτι. Παράλληλα, βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι
με αρκετό λάδι στο μάτι της κουζίνας μας. Οταν κάψει το λάδι
στο τηγάνι, παίρνουμε ένα κουτάλι, το βουτάμε κάθε φορά σε
νερό και μετά παίρνουμε μια κουταλιά από τον χυλό μας και
τον ρίχνουμε στο τηγάνι. Τηγανίζουμε τις τηγανίτες μας για 34 λεπτά. Βάλτε 2-3 τηγανίτες κάθε φορά και προσέξτε να μην
τις βάλετε πολύ κοντά τη μία στην άλλη γιατί θα κολλήσουν!
Μόλις δούμε τις τηγανίτες να ροδοκοκκινίσουν, τις βγάζουμε
και τις βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Τέλος, όταν
τελειώσουμε με το τηγάνισμα, βάζουμε όλες τις τηγανίτες σε
μία μεγάλη πιατέλα και πασπαλίζουμε με μέλι, καρύδια και
σουσάμι. Σερβίρουμε τις τηγανίτες ζεστές.
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Γιούνκερ: Δεν θέλω να γίνει η Ευρώπη
ένα χωνευτήρι των πολιτισμών της

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Π
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 790 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ερήφανος» για τα αποτελέσματα
που παρουσίασε ως σήμερα η
Κομισιόν της οποίας ηγήθηκε, δηλώνει ο
Ζ. Κ. Γιούνκερ, σε συνέντευξη που παραχώρησε προς τη Γερμανική BILD, όπου
προειδοποιεί: "αν καταριέσαι την ΕΕ
Δευτέρα ως Σάββατο, μην περιμένεις να
γίνει ο κόσμος ευρωπαϊστής την
Κυριακή", αναφερόμενος στα αίτια του
Brexit.

επειδή τα κράτη μέλη δεν καταφέρνουν
να αντιμετωπίσουν τα θέματα μετανάστευσης. Θέλουν ισχυρότερη προστασία
των εξωτερικών μας συνόρων. Η
Κομισιόν έχει υποβάλει σχετικές προτάσεις, αλλά ορισμένες κυβερνήσεις τις
εμποδίζουν τώρα. Στην Ευρώπη χρειάζεστε υπομονή και αποφασιστικότητα
να προχωρήσετε", συμβουλεύει ο
Γιούνκερ σχετικά με τον ευρωσκεπτικισμό.

«Η Koμισιόν έχει κάνει πολλά πράγματα:
ενθάρρυνε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις,
μείωσε τα ποσοστά ανεργίας και συνήψε εμπορικές
συμφωνίες με τον Καναδά
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
και την Ιαπωνία», υπενθυΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
μίζει ο Πρόεδρος της
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
Κομισιόν.

Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό

Ο

• Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό

υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Χαμπιαούρης, παρουσίασε προχθές την Εθνική Στρατηγική για
τον Αθλητισμό.
Τόνισε ότι η χάραξη της Εθνικής
Στρατηγικής αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και στη διαμόρφωση ενός νέου
αθλητικού γίγνεσθαι στον τόπο μας
που θα συνάδει με τις σύγχρονες κοινω-

• Αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό
και στη διαμόρφωση ενός νέου
αθλητικού γίγνεσθαι στον τόπο μας
νικές απαιτήσεις και θα αξιοποιεί στο
μέγιστο τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου
για τον Αθλητισμό, η οποία υιοθετήθηκε από τη χώρα μας τον Ιούλιο του
2008, και η οποία μέχρι σήμερα, δεν
αξιοποιήθηκε επαρκώς.
Είναι πλέον καιρός, σημείωσε, να τροχοδρομηθεί μια ανοδική πορεία, τόσο
στον Αναπτυξιακό Αθλητισμό όσο και
στον Μαθητικό Αθλητισμό, καθώς και
στον καθαρά Αγωνιστικό Αθλητισμό

που καλλιεργείται από τις Εθνικές μας
Ομοσπονδίες αλλά και στον Υψηλό
Αγωνιστικό Αθλητισμό που χαρακτηρίζεται από επαγγελματικές δομές και
διαχωρίζεται από τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό».

"Είμαι και εγώ ενάντια
στην ιδέα ενός ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους. Δεν θέλω να γίνει η
Ευρώπη ένα χωνευτήρι
των πολιτισμών της. Οι
χώρες πρέπει να διατηρήσουν τα δικά τους χαρακτηριστικά», σημειώνει,
κληθείς να απαντήσει για
την αντίθεση μερίδας των
πολιτών στην ομοσπονδοποίηση.
«Πολλοί Ευρωπαίοι μερικές φορές απελπίζονται

Η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής έχει
δυο βασικούς στόχους:

τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1. Την κοινωνική διάσταση του
Αθλητισμού με βασικό στόχο την υγεία
των πολιτών
2. Τη λειτουργία του Αθλητισμού μέσα
από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο
θα αναγνωρίζει την οργανωτική δομή
και λειτουργία του κάθε Οργανισμού.
ΟΙ πυλώνες πάνω στους οποίους θα
στηριχθεί η Εθνική Στρατηγική για τον
Αθλητισμό είναι: Ο πρώτος πυλώνας,
προσδιορίζει τους φορείς που θα καθορίσουν την Εθνική μας Στρατηγική,
καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών τους σε σχέση με τους στόχους που
έχουν τεθεί και ο δεύτερος, καθορίζει τη
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε
για υλοποίηση της μελέτης της Εθνικής
Στρατηγικής Πολιτικής.

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Α΄ Φάσης
του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 13 Ιανουαρίου
2019, έχουν ως ακολούθως:
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών 6 -7
(πέναλτι)
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 0 - 3
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΘΟΙ Καπέδων
1-7
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Α.Ε.Βυζακιάς 3 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 5 – 6
(παράταση)
Οι πιο κάτω αγώνες δεν διεξήχθηκαν ή διεκόπησαν
λόγω καιρικών συνθηκών:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 18 – 21/1/19 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος.

12η αγωνιστική
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Παρασκευή ώρα
19.30΄
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Παρασκευή ώρα
19.30΄ Γήπεδο Κελιών
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Δευτέρα ώρα
19.30΄
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
3-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-3
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ 7 - 0

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ

Επίλεκτη Κατηγορία - Κύπελλο
AΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
0-3
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Θ.Ο.Ι Πύργο
4-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Σ & Π Ζακακίου
7-0
F.C. INTERNATIONAL - Α. Ε Τραχωνίου
0-1
Προκρίνονται για την επόμενη φάση οι Ομάδες, ΣΕΚ Αγίου
Αθανασίου,ΛΕΝΑΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας και Α.Ε. Ττραχωνίου.
Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
0-3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΠΑΕ Λόφου
2-2
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας
0-4
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - Α.Ε.Κ Καθολικής
1-0
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. Πολεμιδιων - Θ.Ο.Ι. Πύργου
Παρασκευή
7.30 μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Α.Ε. Τραχωνίου Σάββατο
2.30 μ.μ.
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Λ Ε Ν Α Λεμεσού
Παρασκευή
7.45 μ.μ
F.C. INERNATIONAL - Σ & Π Ζακακίου
Σάββατο
2.30 μ.μ.
Α’ Κατηγορία
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΠΟΛΛΩΝ Επιασκοπής
Κυριακή
11.00 π.μ
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγρδιών - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Σάββατο
2.30 μ.μ.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Α[πεσίας – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα Σάββατο
2.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - Α.Ε.Κ Καθολικής Σάββατο
2.30 μ.μ.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η ΑΣΣΙΑ έκανε την έκπληξη

υνεχίζοντας την εκπληκτική ανοδική του
πορεία, ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας πέτυχε σπουδαία νίκη επί του πρωτοπόρου ΔΙΓΕΝΗ
Μόρφου. Παρά την ήττα, η προσφυγική
ομάδα παραμένει στην κορυφή με δύο βαθμούς διαφορά από την 2η Ομόνοια Ψευδά η
οποία παραχώρησε ισοπαλία στον
ΧαλκάνοραστοΔάλι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο

• Δείγμα μεγάλης ομάδας ο ΑΠΟΕΛ φιλοδώρησε με τεσσάρα
την ΑΝΟΡΘΩΣΗ η οποία άξιζε καλύτερης τύχης
• Ξύπνησε το θηρίο που λέγεται ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ στέλλοντας
«απειλητικά» μηνύματα στους πρωτοπόρους
• Συνεχίζονται οι χαμηλές πτήσεις για την ΑΕΚ αναστατώνοντας
τους φίλους της, παρελθόν ο Α. Ιραόλα
• Η κατηφόρα της ΕΝΩΣΗΣ συνεχίζεται. Επέστρεψε στο δρόμο των
επιτυχιών η ΔΟΞΑ
• Άλωσε το «Σ. Κυριακίδης» η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, κορύφωση απογοήτευσης στο Παφιακό στρατόδπεδο
• ΑΕΛ: Επικράτησε της «Αθάνατης» εκτός έδρας γλυκοκοιτάζοντας
την κορυφή ου Ολύμπου

μάδααπόατσάλιοΑΠΟΕΛπολυβόλησε με τετράσφαιρο τη «Μεγάλη
Κυρία» απολαμβάνοντας την μοναξιά
τηςκορυφής,έξιστροφέςπριναπότην
ολοκλήρωσητηςΑ’φάσηςτουπρωταθλήματος. Παρά τις απουσίες πρωτοκλασάτωνπαικτών,οΑΠΟΕΛχωρίςνα
θέλξειπέτυχετέσσερατέρματαεπιτυγχάνονταςτην6ησυνεχόμενηνίκητου.Η
ΑΝΟΡΘΩΣΗ δέχθηκε την πρώτη εκτός
έδρας ήττα σπάζοντας την αήττητη
πορείατηςτων75ημερών.Ηομάδατου
Γ.Στρέπελείχεεξαιρετικήαπόδοσηστο
Α’μέροςαλλάστηνεπανάληψηυποτάχθηκε στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

παραμένει η ΑΕΚ για 8ο συνεχόμενο
παιχνίδι.ΗισοπαλίαμετονΕΡΜΗκαιη
συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία, την
απομάκρυνεαπότουςφιλόδοξουςστόχους της. Εναπομένει τώρα να βρει τα
αίτια της καθίζησης και οι ανασυντάξεις τις δυνάμεις της ώστε
να πετύχει τουλάχιστον έξοδο
στηνΕυρώπη.Βαθμόςελπίδαςκαι
ψυχολογικής τόνωσης για τον
ΕΡΜΗ.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που ένοιωσε τον «πράσινο» εφιάλτη στο Α’ μέρος ξύπνησε
στην επανάληψη κάνοντας την μεγάλη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απέδρασε με το διπλό από το
«Αμμόχωστος» η ΑΕΛ και συνεχίζει τις
ψηλές πτήσεις της. Διατηρεί με νύχια
καιμεδόντιατην2ηθέσηπροσδοκώντας σε στραβοπάτημα του πρωτοπόρουΑΠΟΕΛ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σπουδαίο διπλό της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣστοΠαφιακόπουτηνανεβάζει στην 4η θέση, πιστοποιώντας ότι φέτος διαθέτει συγκρότημαμεμέταλλο.ΗΠΑΦΟΣδιέψευσεγια
άλλη μια φορά τις φιλόδοξες φετινές

Αναλλοίωτο σκηνικό

ρακλήςΓερολάκκουκαιιΕλιάΛυθροδόντα
πέτυχαντρίποντακαιδιατηρούντηδιαφορά των δύο βαθμών που τους χωρίζει. Ο
αγώνας Δόξας και ΑΕΚοράκου διεκόπη στο
20’λόγωβροχών.ΣπουδαίανίκητηςΑΠΟΝΑ
στοΜάμμαριεπίτουτοπικούΡοτσίδη.

προσδοκίεςτης.

ΔΟΞΑσθηκε στο «Τάσος Μάρκου»
η προσφυγική ομάδα της
Κατωκοπιάς η οποία πήρε τα
πάνωτηςύστερααπόπέντεανεπιθύμητα αποτελέσματα. Κακή
εμφάνιση και νέα οδυνηρή ήττα
γιατοΠαραλίμνιπουκάνειπαρέα
στοβυθόμεΠάφοκαιΕΡΜΗ.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η

15

Τρεις οι μνηστήρες ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ και ΑΕΛ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ανατροπήστέλλονταςισχυράμηνύματα
σεΑΕΛκαιΑΠΟΕΛότιείναιεδώδυνατός
και πρωταγωνιστικός. Σημαντικά βελτιωμένη η ΟΜΟΝΟΙΑ η οποία ωστόσο
έχασετηνλάμψητηςστοΒ’ημίχρονο
υποκύπτοντας στον ανώτερο ΑΠΟΛΛΩΝΑ(φωτό).

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Χωρίς την γλυκειά γεύση της νίκης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2

ΗΑΕΚέχασεμιαάλλημιαχρονιάτοπρωταγωνιστικότρένο.Μπορείναπροχωρήσει
μπροστάμόνοανδιαγνώσεισωστάτα
αίτιατηςπτώσης

1-3

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΌλαδείχνουνπωςΑΠΟΕΛ,ΑΠΟΛΛΩΝΑκαι
ΑΕΛείναιοιμεγάλοιμονομάχοιτουφετινού
μαραθωνίου
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μόνος στο ρετιρέ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο

ΟλυμπιακόςΛευκωσίαςμετονικηφόροπέρασματουαπότηΛακατάμιασε
συνδυασμό με την πρώτη ήττα του Εθνικού Άχνας στο Ζακάκι επανήλθε

στηνκορυφήτουβαθμολογικούπίνακα.ΟΟθέλλοςπουάλωσετο«ΚερύνειαΕπιστροφή»καπάρωσετην2ηθέσηόπουσυγκατοικείμετηνομάδατηςΆχνας.
ΟδυνηρήήτταΆρηστηνΑγίαΝάπα,πουτοναπομακρύνειαπότοστόχοτου.
Πολύ σημαντική θεωρείται η νίκη της Αγίας Νάπας επί του Άρη καθώς την
ανακουφίζειβαθμολογικά,τονώνονταςταυτόχρονατηνψυχολογίατωνπαικτώντηςγιατησυνέχεια.ΑνεβάζειστροφέςηΑναγέννησηΔερύνειαςηοποία
κατάφερε να κάμψει τη σθεναρή αντίσταση του σκληροτράχηλου Ονήσιλλου
στηΣωτήρακαινααναρριχηθείστην7ηθέση.Χρυσοφόροτρίποντοκατόπιν
ανατροπήςγιατηνΚαρμιώτισσαμεαντίπαλοτονΔιγενήΟρόκλινης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

• Υποβολή αιτημάτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013

Φωνή αγωνίας και σύνεσης
για το Γενικό Σχέδιο Υγείας
Με τον Aντώνη Βασιλείου, πρώην υπουργό
Υγείας και πρώην πρόεδρο του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου

Σ

τέρεη βάση για το ξεκίνημα. Η νομοθεσία που
ψήφισε ομόφωνα η Βουλή, μπορεί κάλλιστα να
αποτελέσει μια στερεή βάση για την αρχική λειτουργία του ΓεΣΥ και στην πορεία, αν και όπου
χρειάζεται, μπορεί να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις. Γι’ αυτό, σας καλώ να συμμετέχετε. Κατά τη
γνώμη μου, είναι ανεπίτρεπτο οι ολίγοι να παρασύρουν τους πολλούς, σε ένα μέτωπο κατά του Σχεδίου Υγείας. Κάτι το οποίο θα είναι ολέθριο πρώτα
και πάνω από όλα για τους ασθενείς αλλά και για
τον τόπο και για το κύρος των γιατρών. Η συμμετοχή στο ΓεΣΥ, σε καμία περίπτωση δεν υστερεί από
τους γιατρούς το δικαίωμα της διεκδίκησης.
Ο ορατός κίνδυνος για τον ιατρικό κόσμο. Είναι
πλέον ορατός ο κίνδυνος με τη συμπεριφορά και τις
τοποθετήσεις συναδέλφων, ο ιατρικός κόσμος από
πρωταγωνιστής να βρεθεί ουραγός ή ακόμα χειρότερο κάποιος κακόπιστος να χαρακτηρίσει τον
ιατρικό κόσμο ως πολέμιο του ΓεΣΥ. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι ο ιατρικός Σύλλογος και κατ’
επέκταση οι γιατροί στη συντριπτική τους πλειοψηφία, κυβερνητικοί και ιδιώτες, θέλουν και επιδιώκουν την εισαγωγή, την εφαρμογή και την επιτυχία του ΓεΣΥ. Για αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
Βεβαίως όπως όλοι οι επαγγελματίες υγείας έτσι
και οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν
και να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.
Παλέψαμε σκληρά μέχρις ότου φθάσουμε εδώ.
Μετά τις εκλογές του ΠΙΣ το 1996, το νέο Συμβούλιο
του Ιατρικού Σώματος ιεράρχησε σαν πρώτο του
στόχο τη δημιουργία και εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο θα έθετε τέρμα στην καθημερινή ταλαιπωρία που βίωναν και συνεχίζουν να βιώνουν οι ασθενείς που προσέρχονται στον δημόσιο
τομέα υγείας και θα απάλλασσε από το άγχος και
το δυσβάστακτο πολλές φορές οικονομικό βάρος
των ασθενών που προσφεύγουν στον ιδιωτικό
τομέα. Ο στόχος πρέπει να είναι κοινός, η δε συνεργασία όλων των οργανωμένων φορέων επιτακτική
ανάγκη. Ο δε ΟΑΥ να αντιληφθεί ότι οι γιατροί είναι
ο πιο βασικός παίχτης.
Η αρχή της λειτουργίας του ΓεΣΥ, είναι ένα ιστορικό
γεγονός. Είναι σταθμός για το μεγάλο αγαθό της
υγείας. Προασπιστής και μπροστάρης της υγείας
μαζί και με άλλους λειτουργούς είναι ο ιατρικός
κόσμος ο οποίος πρωταγωνίστησε για αυτό το
μεγάλο επίτευγμα. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι
το ΓεΣΥ βασικά είναι παιδί των γιατρών. Είναι ο
καρπός των αγώνων που έδωσε ο ιατρικός σύλλογος για να προσφέρει στους πολίτες καλύτερη
υγεία.
Αυτή την ημέρα λοιπόν, οι γιατροί, περισσότερο
από οποιονδήποτε άλλο θα πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι και δικαιωμένοι.

Kαλώ τους γιατρούς να ενταχθούν
στο ΓεΣΥ. Τώρα είναι η ώρα
των υπερβάσεων για το κοινό καλό

Ο

ι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ
ενέκριναν τα αιτήματα που θα
υποβληθούν στους Συνδέσμους
Ξενοδόχων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που έληξε στις
31/12/2018.
Οι συντεχνίες θα διεκδικήσουν
επαναφορά όλων των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν το 2013
[με την έκτακτη ειδική συμφωνία
που έγινε τότε λόγω της οικονομικής κρίσης] με μισθολογικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους

του κλάδου, ένταξη των κλιμάκων
μισθοδοσίας στους κανονισμούς
για τους όρους υπηρεσίας στα

• Αξιοπρέπεια στην εργασία
και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης αξιώνουν
οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
ξενοδοχεία, ένταξη του Ταμείου
Ευημερίας στους κανονισμούς για
τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία, ως επίσης και του 13ου

μισθού. Η κοινή συντεχνιακή απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε κοινή
συνεδρία των διοικητικών συμβουλίων των συντεχνιών ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ
και ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ στις 8 τρέχοντος
μηνός.
Για το θέμα της ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης προηγήθηκαν ανοικτές συνελεύσεις των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία σε
όλες τις επαρχίες στις οποίες τα
μέλη υπέβαλαν ελεύθερα τις δικές
τους εισηγήσεις για τα αιτήματα.

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 ο ετήσιος
Αγώνας Δρόμου «Μάρκου Δράκου»

Τ

o Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
της ΣΕΚ Λευκωσίας- Κερύνειας
και ο Παγκύπριος Αθλητικός Σύλλογος
Εργαζομένων
Κύπρου
(ΠΑΣΕΚ), διοργανώνουν τov ετήσιο
Αγώνα Δρόμου «Μάρκου Δράκου»,
που είναι αφιερωμένος στη μνήμη
του ήρωα της ΕΟΚΑ και μέλους του
Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ Μάρκου Δράκου,
το Σάββατο 19
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 3.30
μ.μ.
Ο αγώνας θα καλύψει απόσταση
πέντε χιλιομέτρων. Τελεί υπό την
υψηλή προστασία του υπουργού
Άμυνας Σάββα Αγγελίδη και υπό
την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. [ΚΟΑ] Σημείο
εκκίνησης θα είναι τo άγαλμα του
Ήρωα, παρά το Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας και τερματισμός το
οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο. Της
εκκίνησης θα προηγηθεί κατάθεση

στην αίθουσα τελετών «Μάρκου
Δράκου» στο οίκημα της ΣΕΚ στον
Στρόβολο η ώρα 4.30 μ.μ.

στεφάνων στο άγαλμα του ήρωα η
ώρα 3.15.μ.μ.

Τελετή απονομής
Η τελετή απονομής των επάθλων
θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα

