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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΓεΣΥ: Αγωνιώδες μήνυμα
σε γιατρούς και πολίτες

11ο Επαρχιακό Συνέδριο
ΣΕΚ Αμμοχώστου
Η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με
αιχμή το ντόπιο εργατικό δυναμικό και η πάταξη της εργασιακής
εκμετάλλευσης, θα κυριαρχήσουν
στις εργασίες του 11ου Επαρχιακού Συνεδρίου ΣΕΚ Αμμοχώστου
που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Ο Κυπριακός Ελληνισμός υποκλίνεται μπροστά στο μεγαλείο της
θυσίας του υπαρχηγού της
ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου
Σελ. 7

Σελ. 2

Σελ. 2

√ Η έγκαιρη λειτουργία του Σχεδίου αποτελεί βαρόμετρο
αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος

•

Η εργοδοτική ασέβεια προς τα θέσμια πυροδοτεί κλίμα εργασιακής έντασης

Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΛΑΝΑΤΑΙ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
υποβόσκουσα αναστάτωση στη ξενοδοχειακή
και οικοδομική βιομηχανία
τείνει να τινάξει στον αέρα
τις εργασιακές σχέσεις
στους δύο νευραλγικούς
τομείς της οικονομίας.

Μπαίνει σύντομα στη ζωή μας η
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας η
οποία αποσκοπεί να στηρίξει τη
δίκαιη κινητικότητα του εργατικου δυναμικού στην Ευρωπαϊκή επκράτεια.
Σελ. 5

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΓεΣΥ ΤΩΡΑ

Η

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

ΤΙΜΗ €0.70

Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε
την κοινωνία που μας αξίζει!

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 16

Η θυσία του γενναίου
των γενναίων

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3030

Το συνδικαλιστικό κίνημα
καταγγέλλει ότι οι Εργολάβοι
και οι Ξενοδόχοι με την
αντεργατική στάση τους
δυναμιτίζουν την εργατική
ειρήνη.
Οι συντεχνίες οικοδόμων
μετά την πρόσφατη 24ωρη
προειδοποιητική απεργία
ετοιμάζονται για την αντίδραση της επόμενης μέρας.
Από την πλευρά τους οι

συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων αναμένουν τη θετική
στάση των συνδέσμων ξενοδόχων για εξάλειψη των
συχνών φαινομένων εργασιακής εκμετάλλευσης και
ομαλής ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης.
Ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
ανησυχώντας για την κατάσταση, καλεί του εργοδότες
να αναλάβουν τις ευθύνες
τους προκειμένου να αποτραπεί εργασιακή σύγκρουση η οποία αναπόφευκτα θα
έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην Κυπριακή οικονομία.

√ Ενωμένα τα συνδικάτα ρίχνονται στη μάχη
για πάταξη της αρρύθμιστης αγοράς εργασίας
√ Ώρα ευθύνης για ξενοδόχους και εργολάβους
στην προσπάθεια διάσωσης της εργατικής
ειρήνης
√ Όχι στην εργασιακή εκμετάλλευση
√ Όχι στον αθέμιτο ανταγωνισμό
√ Ναι στη ρυθμισμένη αγορά εργασίας

Σελ. 3

Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας

• Οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν είναι
διατεθειμένες να ανεχθούν άλλο την εργοδοτική
αυθαιρεσία και ασυδοσία

Μέρα αυτογνωσίας και ευθύνης
για όλους, η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μόνιμη
έγνοια της ΣΕΚ η εδραίωση συνθηκών Ισότητας

• Οι οικοδόμοι, πρωτοπόροι στη διεκδίκηση
των εργατικών αιτημάτων, πανέτοιμοι να φράξουν
τον δρόμο στην αρρύθμιστη αγορά εργασίας

Σελ. 8, 16

Επείγει η πράσινη φορομεταρρύθμιση

Κ

άθε δήλωση, όπως και κάθε ενέργεια που στοχεύει στην εκπόνηση και υλοποίηση μιας πράσινης
φορολογικής μεταρρύθμισης, είναι καλοδεχούμενη
και ως εκ τούτου χαιρετίζεται.

Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει εξειδικευμένη τεχνοκρατική ομάδα εργασίας που απασχολείται με τη μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος, ενώ

Υπό αυτή την έννοια η ΣΕΚ καταγράφει και χαιρετίζει την πρόσφατη δήλωση στο ΡΙΚ (21/2/2019) του
υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, σύμφωνα
με την οποία, ο ίδιος είναι θιασώτης και υποστηρικτής μιας πράσινης φορομεταρρύθμισης που θα
είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και θα μετατοπίζει το
φορολογικό βάρος από την εργασία-απασχόληση
στην ενέργεια και στη ρύπανση.

• Χρήζει αποφόρτωσης
η φορολόγηση της εργασίας
υπάρχει και ακαδημαϊκή – τεχνοκρατική στήριξη από
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και
τον καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη, ο οποίος έγκαιρα
κλήθηκε από τη ΣΕΚ και ανέλυσε την αναγκαιότητα

για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση σε σεμινάρια εργασίας που έγιναν παγκύπρια.
Η ΣΕΚ πιστεύει και επενδύει στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Γι’ αυτό αναμένει από την κυβέρνηση να
ληφθούν έγκαιρα οι ορθές αποφάσεις, ενώ καλεί και
άλλα κοινωνικά σύνολα και τις υπόλοιπες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να ταχθούν υπέρ και να
προσθέσουν δυναμική και προστιθέμενη αξία, στα
όσα πρέπει να γίνουν για μια ολοκληρωμένη ποιοτική φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά τα όσα προαναφέραμε.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

@

Ε

θνική ΕΝΟΤΗΤΑ, ομοψυχία και
σοβαρότητα απαιτούν οι πολίτες
από τα κόμματα
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό προμηνύονται καταλυτικές για το
αύριο

*

Ρ

ιζικές τομές χρειάζεται το Κυπριακό ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ για να αποβεί
ωφέλιμο στην κοινωνία
Αλήθεια, ποιος τολμά να κάνει
την αρχή;

*

Γ

εννά σημαντικούς πόρους η ΑΤΗΚ
υπέρ του κοινωνικού συνόλου
Ας την αγκαλιάσουμε κι ας την
θωρακίσουμε από κάθε επιβου-

*
λή

Α

πλησίαστες οι τιμές των αεροπορικών ΝΑΥΛΩΝ προς /από Ελλάδα
Οι αρμόδιοι καλούνται να
παρέμβουν καθώς η λαϊκή οργή
ξεχειλίζει

*

Τ

ην ουσιαστική αύξηση των
ΜΙΣΘΩΝ αξιώνουν τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα
Η ΣΕΚ στηρίζει και αγωνίζεται
με υπεθυνότητα και διεκδικητικότητα

*

Ι

κανοποιημένοι δηλώνουν οι ΚΥΠΡΙΟΙ
από τη ζωή τους
Ωστόσο δεν εμπιστεύονται τα
κόμματα σύμφωνα με το
«Ευρωβαρόμετρο»

*

Κ

αταιγισμός πυρών ενάντια στη
στάση του ΠΙΣ στο ΓεΣΥ
Οι ιατροί καλούνται να αφουγκραστούν τις αγωνίες της κοινωνίας

*

Η

Κύπρος διεκδικεί την έδρα της
νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Αρχής
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΣΕΚ στηρίζει εμπράκτως την
προσπάθεια

*

Φ

ράσσουμεν τον δρόμο στην
ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ εργασία
Οι οικοδόμοι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην
εργασιακή εκμετάλλευση

*

Ώ

ρα υπέρτατης ΕΥΘΥΝΗΣ για
κόμματα και κοινωνικούς φορείς
για το ΓεΣΥ
Τα ψέματα τελείωσαν, ο καθένας θα κριθεί πλέον από τη
στάση του

*

Ν
*

αι, ο εργοδοτικός ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΣ
απειλεί την εργατική ειρήνη
Το καμπανάκι χτυπά δυνατά
για Εργολάβους και Ξενοδόχους

*

ΑΝΕΡΓΙΑ συνεχίζει την καθοδική
της πορεία
Ώρα για ποιοτικές θέσεις εργασίας ιδίως για τη νέα γενιά.

Η

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

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

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΓεΣΥ: Αγωνιώδες μήνυμα σε γιατρούς και πολίτες

M

ε τον ερχομό του Μάρτη άρχισε η
αντίστροφη μέτρηση για την
πορεία του Γενικού Σχεδίου Υγείας
καθώς την 1η του μήνα ξεκινά η καταβολή εισφορών για εφαρμογή του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, κορυφώνεται η ενορχηστρωμένη επίθεση των γνωστών
κύκλων που φανερά ή καμουφλαρισμένα ναρκοθετούν την πορεία του ΓεΣΥ
θέτοντας τα προσωπικά τους συμφέροντα υπεράνω της
υγείας των πολιτών.
Πρώτο βιολί, η ηγεσία
του
Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου,
ΠΙΣ, η οποία χρησιμοποιεί
γκαιμπελικές
μεθόδους αποπροσανατολισμού της κοιΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος
νής γνώμης για τις
Αρχισυντάκτη
πραγματικές
τους
«Εργατικής
θέσεις και προθέσεις
Φωνής»
έναντι του Σχεδίου. Σε
xenis.xenofontos@
σχετική ανακοίνωση
sek.org.cy
του ο ΠΙΣ δηλώνει ότι
«παραμένει προσηλωμένος στην παροχή υπηρεσιών υγείας με ποιότητα και ασφάλεια για κάθε
ασθενή και σε μια ριζική μεταρρύθμιση
που θα διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα
υγείας που με κόπο τόσο χρόνια έχουμε
κατακτήσει.»

Αλήθεια, για ποια «ποιότητα υπηρεσιών
και ποια υψηλά επίπεδα υγείας που με
κόπο τόσο χρόνια έχουμε κατακτήσει»
μιλά ο ΠΙΣ; Μήπως οι ηγέτες του ΠΙΣ
ζουν σε άλλο πλανήτη και δεν βλέπουν
την αποσύνθεση του δημόσιου τομέα
της υγείας; Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι οι ηγέτες του ΠΙΣ με τη μέχρι
τώρα στάση τους ενδιαφέρονται πολύ
περισσότερο για την τσέπη τους και
πολύ λιγότερο για την υγεία των μη
προνομιούχων συμπολιτών μας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η ηγεσία του ΠΙΣ,
συναισθανόμενη την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δημόσια
Υγεία, θα αναθεωρήσει την όλη στάση
της έναντι του ΓεΣΥ, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες για έμπρακτη στήριξη
του Σχεδίου. Επιτέλους ας αντιληφθούν
οι ηγήτορες και τα μέλη του ΠΙΣ, ότι
χωρίς ΓεΣΥ θα συνεχίσουν να πεθαίνουν
άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να χρυσοπληρώσουν τους ιδιώτες γιατρούς.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Απευθυνόμενοι στους πολίτες, τους
καλούμε να κλείσουν τα αυτιά τους στις
σειρήνες του αποπροσανατολισμού και
της κινδυνολογίας όσων αντιμάχονται
το ΓεΣΥ, συνειδητοποιώντας ότι:

1

Ο ασθενής δεν καλύπτεται από τις
ασφαλιστικές εταιρείες όταν θα φτάσει

στην τρίτη ηλικία κατά την οποία θα
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερες δαπάνες
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

2 Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν όσους υποφέρουν από σπάνια
νοσήματα ή σοβαρές ασθένειες. Ή αν
καλύπτουν, τα νοσήλια είναι απαγορευτικά για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα
3

Κάποιες επιχειρήσεις που προσφέρουν καλό σχέδιο περίθαλψης μπορεί
ανά πάσα στιγμή να κλείσουν, αφήνοντας ανασφάλιστους τους εργαζόμενους τους που θα χάνουν την εργασία
τους

4 Δεν είναι λίγες φορές που ασφαλιστικές εταιρείες κατέρρευσαν αφήνοντας
στα κρύα του λουτρού τους ασφαλισμένους τους
5

Το ΓεΣΥ είναι αλληλέγγυο σύστημα
καλύπτοντας τους πάντες και τους
φτωχούς και τους συνταξιούχους και
τους άνεργους και τους φοιτητές και
τους στρατιώτες και τους πολύτεκνους.
Έχοντας αυτά κατά νουν καλούμεν τους
πολίτες σε αφύπνιση και εγρήγορση για
να πετύχει το ΓεΣΥ το οποίο χρειάζεται
την οικονομική συνεισφορά όλων. Μόνο
με τη λειτουργία του ΓεΣΥ θα αποτρέψουμε την μετατροπή της κοινωνίας
μας σε ζούγκλα τριτοκοσμικής χώρας.

Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία που μας αξίζει!

O

ρόλος της ΣΕΚ ήταν είναι και θα
παραμείνει η διαφύλαξη των
πανανθρώπινων αξιών της αλληλεγγύης, της διάθεσης για προσφορά στον
συνάνθρωπο, της συλλογικότητας, του
σεβασμού, της εμπιστοσύνης στον
συµπολίτη µας, αλλά και της διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
όπως αρμόζει σε µια
ευνομούμενη κοινωνία.
Γι’ αυτό τον λόγο,
είναι σημαντικό να
αξιώνουμε
ισότιμη
μεταχείριση
στον
Της Δέσποινας
χώρο
εργασίας,
να
Ησαΐα
απαιτούμε τον σεβαΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
σμό αλλά και να τολΓυναικών ΣΕΚ
μάμε να καταγγέλλουdespina.isaia@sek.org.cy
με την όποια ενέργεια
αντιβαίνει σε γραπτούς και άγραφους νόμους και ηθικούς
φραγμούς.
Στον χώρο εργασίας πέραν από τις συλλογικές συμβάσεις και τις νομοθεσίες
που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα μας,
υπάρχει και ο άγραφος νόμος της προσωπικής και της επαγγελματικής
συμπεριφοράς. Δεν επιτρέπεται σε
κανέναν, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να μειώνει και να εξευτελίζει τον

Φ ΩΝΗ »
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)

συνάνθρωπο του, τον συνεργάτη του,
τον συνάδελφο ή τη συναδέλφισσα του.
Συνεπώς, χρειάζεται ο καθένας μας να
οριοθετεί τον προσωπικό του χώρο,
ώστε στον εργάσιμο μας χρόνο τίποτα
και κανένας να μη χαλάει την εργασιακή
αρμονία που αποτελεί σημαντικό δείκτη
προσμέτρησης της παραγωγικότητας.

• Στον χώρο εργασίας πέραν από
συλλογικές συμβάσεις και νομοθεσίες υπάρχει ο άγραφος νόμος
της προσωπικής και της επαγγελματικής συμπεριφοράς
Αποτελεί γεγονός ότι το πιθανότερο
αποτέλεσμα μιας επώνυμης καταγγελίας για παραβίαση του νόμου για τη
μητρότητα, για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης ή και για άλλα αδικήματα θα ισούται στον ιδιωτικό τομέα
με εργασιακό εκφοβισμό μέχρι το θύμα
να ωθηθεί στη παραίτηση. Ο φόβος για
μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη καταβάλλει το θύμα με άγχος και εργασιακή
ανασφάλεια. Εδώ θα πρέπει να ζυγίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Ο

κανόνας όμως στις περιπτώσεις της
σεξουαλικής παρενόχλησης λέει πως η
σιωπή δεν υποβοηθά, αντίθετα αποθρασύνει τους θύτες οι οποίοι μετατρέπονται σε μεγάλο πονοκέφαλο.
Η ΣΕΚ για να συμβάλει στη δημιουργία
εργασιακής κουλτούρας ενάντια σε
απαράδεκτα φαινόμενα που μπορούν
ακόμη και να συνθλίψουν τη ψυχική
υγεία μιας εργαζόμενης ή εργαζόμενου,
ετοίμασε κώδικα αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στην εργασία.
Καλούμε ενόψει και της 8ης Μαρτίου τις
γυναίκες να τολμήσουν να καταγγέλλουν
περιστατικά που επιβαρύνουν τη ψυχική τους υγεία στον χώρο εργασίας δίδοντας ένα τέλος σε καθημερινούς εφιάλτες. Παράλληλα αξιώνουμε από την
πολιτεία να τεθεί επικεφαλής ενός κοινωνικού αγώνα εδραίωσης της
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στη βάση
ενός ειλικρινούς, αμοιβαίου, ουσιαστικού και συνεχούς διαλόγου, ώστε να
μετατρέψουμε τις εργασιακές σχέσεις
πιο στέρεες.
Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία που μας αξίζει!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/2/2019
Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου και Νησίου μαρτ., Θαλλελαίου
μάρ.
ΠΕΜΠΤΗ 28/2/2019
Τσικνοπέμπτη
Βασιλείου ομολ.,
Νυμφά, Ευβούλου απ.,

Προτερίου ιερ., Κυράννης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/3/2019
Γεροντίου και Βασιλείδου
μαρτ., Μακαρίου οσίου,
Άχαζ, Ευθυμίου θαυματ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/3/2019
Ψυχοσάββατο
Τίτου οσ., Αμφιανού,

Αιδεσίου, Πολυκάρπου
μαρτυρ. Θεοδώρας
παρθενομάρτυρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2019
Κυριακή της Απόκρεω
Νικήτα ομολ., Ιωσήφ
υμνογρ., Ελπιδοφόρου
μ., Δίου, Βυθονίου μ.,
Ιλλυριού οσ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2019

Γεράσιμος, Γεωργίου εν
Μαλεώ οσ., Αωσιμά
οσ., Ποπλίου οσ.,
Θεωνά Θεσ/νίκης.
ΤΡΙΤΗ 5/3/2019
Κλαυδίου, Διοδώρου,
Ουϊκτωρος, Ουϊκτωρίνου, μ., Θεοδώρας οσ.,
εν Θεσ/νίκη

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κανονικά οι εισφορές μας
στο ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου

• Η εργοδοτική ασέβεια προς τα θέσμια πυροδοτεί κλίμα εργασιακής έντασης

Χ

ωρίς οποιαδήποτε προβλήματα θα γίνεται η
καταβολή εισφορών για το Γενικό Σύστημα Υγείας
(ΓεΣΥ) από την 1η Μαρτίου δήλωσε ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Θωμάς Αντωνίου, εξηγώντας ότι τις εισφορές θα συλλέγει το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας.
Ενόψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2019,
σημείωσε, προκύπτει υποχρέωση για καταβολή
εισφορών από την 1η Μαρτίου 2019 σύμφωνα με τον
περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο.
«Η συλλογή των εισφορών θα γίνεται από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το Τμήμα Φορολογίας. Δεν μας υποδείχθηκε από το Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και από το Τμήμα Φορολογίας ότι
υπάρχει οποιονδήποτε πρόβλημα», διευκρίνισε ο κ.
Αντωνίου.

ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΣΤΙΣ 24
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Τ

ο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλούν στην επίσημη τελετή παράδοσης
των βιβλίων «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική
Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη
Στέλιος Ιωάννου στις
18:00 στον 1ο όροφο της
• Ανοικτή εκδήλωση
Βιβλιοθήκης

Σ

Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ήμα κινδύνου για την υποβόσκουσα
αναστάτωση στην
ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία που τείνει να τινάξει στον
αέρα τις εργασιακές σχέσεις στους
δύο νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, εκπέμπει το συνδικαλσιτικό κίνημα. Οι κλαδικές συντεχνίες
ξενοδοχουπαλλήλων και οικοδόμων καταγγέλουν τους Συνδέσμους Εργολάβους και Ξενοδόχων
ότι με την εκδηλούμενη αντεργατική στάση τους δυναμιτίζουν την
εργατική ειρήνη.

Οικοδομική βιομηχανία
Οι συντεχνίες οικοδόμων μετά την
πρόσφατη 24ωρη προειδοποιητική απεργία προειδοποιούν ότι τα
δυναμικά μέτρα θα κλιμακωθούν
αν οι Εργολάβοι συνεχίσουν να
συντηρούν το καθεστώς της
αρρύθμιστης αγοράς εργασίας
που εκτρέφει την αδήλωτη εργασία
και κατεπέκταση την εργασιακή
εκμετάλλευση. Παράλληλα καλούν
τους Συνδέσμους Εργολάβων να
σεβασθούν τα συμφωνηθέντα για
νομοθετική υπόσταση βασικών
όρων απασχόλησης. Ο στόχος
αυτός είναι αδιαπραγμάτευτος

διαμηνύει ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας αφενός για να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων
αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων
που προκαλεί σωρεία στρεβλώσεων και προβλημάτων στην αγορά
εργασίας. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η
εργοδοτική πλευρά αθέτησε τα
συμφωνηθέντα σύροντας τον
κατασκευαστικό κλάδο σε περιπέ-

Θα προηγηθεί τελετουργικό με Επικεφαλής Διπλωματικών
Αποστολών
Κρατών
Μελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κύπρο, οι οποίοι θα αναγνώσουν σύντομα αποσπάσματα από την «Ιλιάδα»
και την «Οδύσσεια» σε διάφορες επίσημες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εκδήλωση θα τιμήσει
με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα
αναγνώσει σύντομο απόσπασμα από τη μετάφραση
της Ομήρου «Ιλιάδας». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Μητρικής Γλώσσας.

• Πληροφορίες στο ΠΚ: τηλ. 22894305
• Εκδήλωση στο Facebook:
https://www.facebook.com/events/828090160855547/
Τα έπη του Ομήρου έχουν επηρεάσει τον τρόπο με
τον οποίο βιώνουμε το ταξίδι και την περιπέτεια
καθώς και τον τρόπο σκέψης και κατανόησης του
κόσμου γύρω μας. Τα βιβλία της Ιλιάδας και Οδύσσειας στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνθέτουν μια
μοναδική στο είδος της έκθεση βιβλίων για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ συνάμα προβάλλουν την αξία
της γλωσσομάθειας και της διάδρασης των πολιτισμών. Οι φοιτητές, η πανεπιστημιακή κοινότητα στο
σύνολό της και οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης θα
αναγνωρίσουν τους συμβολισμούς της έκθεσης,
καθώς τα ομηρικά έπη, που αποτελούν παγκόσμιο
πολιτιστικό κτήμα, είναι ριζωμένα στις κουλτούρες
και τις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων.

της εργατικής ειρήνης, κατέληξε.

Ξενοδοχειακή βιομηχανία
Στο μέτωπο της τουριστικής βιομηχανίας η ετσιθελική και παρελκυστική στάση των Συνδέσμων
ξενοδόχων δυναμιτίζει το εργασιακό κλίμα. Οι πλείστοι ξενοδόχοι
κωφεύουν στις αξιώσεις των
συντεχνιών για αξιοπρεπή εργασία, πάταξη της οργιάζουσας

• H ΣΕΚ καλεί τους ξενοδόχους και τους εργολάβους
να αναλάβουν τις ευθύνες για να αποτραπεί εργασιακή έκρηξη
• Ενωμένο το συνδικαλιστικό κίνημα μεθοδεύει τις κινήσεις του
για να επιτευχθεί ρύθμιση της αγοράς εργασίας και να σταματήσει η εργασιακή εκμετάλλευση

τειες. Με την όλη στάση τους οι
Εργολάβοι κατεδαφίζουν την εργατική ειρήνη σε μια περίοδο μάλιστα
που η οικοδομική βιομηχανία
κινείται με πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το
15%. Kαλούμε τους εργοδότες να
σεβασθούν τα θέσμια, τις συλλογικές συμβάσεις και τις συμφωνίες
ως σημαντικό βήμα για διάσωση

στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου στην παρουσία του προέδρου
της Δημοκρατίας

Δηλώσεις συμμετοχής για την εκδήλωση:
www.ucy.ac.cy/events
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εργασιακής εκμετάλλευσης και
ρύθμιση της αγοράς εργασίας
δυναμιτίζοντας κλίμα έντασης το
οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να
εκραγεί τινάζοντας στον αέρα την
εργασιακή ειρήνη. Στο πλαίσιο του
διαλόγου για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης οι συντεχνίες
ξενοδοχουπαλλήλων αναμένουν
τη θετική στάση των συνδέσμων
ξενοδόχων προκειμένου να επιλυθούν ομαλά οι διαφορές και να
επικρατήσουν συνθήκες ομαλότητας σε μια περιοδο που ο τουριστικός τομέας σπάζει τις επιδόσεις όλων των εποχών με τον
αριθμό των τουριστών να αγγίζει
τα τέσσερα εκατομμύρια. Αν
παρελπίδα, οι ξενοδόχοι δεν επιδείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα, σύνεση και συναίνεση,
είναι βέβαιον πως το εργασιακό
καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό με
ό, τι αυτό συνεπάγεται για την
οικονομία.

Πρόσω ολοταχώς για την 12η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Ε

νόψει της 12ης Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ που θα
πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2019 τα επαρχιακά τμήματα
εργαζομένων γυναικών άρχισαν να
καθορίζουν το πρόγραμμα τους
για τη διεξαγωγή των επαρχιακών
τους συνδιασκέψεων.
Ήδη τα εργατικά κέντρα ΣΕΚ Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου όρισαν τις επαρχιακές τους συνδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στις 5,6 και 7 Μαρτίου αντί-

O

στοιχα.
Στο πλαίσιο των συνδιασκέψεων
θα καθοριστούν οι επόμενοι στόχοι

√ Καθορίστηκαν
οι επαρχιακές συνδιασκέψεις
σε Παραλίμνι, Λεμεσό
και Πάφο
αφού αξιολογηθεί το έργο και οι
δράσεις των τμημάτων για την
παρελθούσα τετραετία. Στο επίκεντρο των συνδιασκέψεων θα γίνει

αναφορά στα ζητήματα της ισότητας και στις προσπάθειες που
καταβάλλει το κίνημα της ΣΕΚ για
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ Λεμεσού, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ θα επεξηγήσει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ
στην Κύπρο στον τομέα της Υγείας
αλλά και ευρύτερα που είναι η
εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Η Κύπρος στην 21η θέση σε θέματα υγείας

τρόπος ζωής μας είναι ίσως ο
πιο καθοριστικός παράγοντας
για την υγείας μας, η διατροφή, η
άσκηση το κάπνισμα και άλλα
πολλά επηρεάζουν την υγεία μας
σε μεγάλο βαθμό.
Ο δείκτης Bloomberg Global Health
Index, έδωσε στη δημοσιότητα τις
πιο υγιείς χώρες, με βάση την
έρευνα με διάφορες μεταβλητές,
συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής, τις αιτίες θανάτου,

την αρτηριακή πίεση, την κακή
διατροφή το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την έλλειψη σωματικής

√ Στην 1η θέση η Ισπανία
άσκησης. Μέσω των πιο πάνω
παραγόντων, προέκυψε και η
κατάταξη. Συγκεκριμένα στην εν
λόγω έρευνα συμπεριλαμβάνονται,

169 χώρες με την Ισπανία να λαμβάνει την πρώτη θέση, σε σχέση με
το 2017 όπου βρισκόταν στην 6η
θέση. Την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν, η Ιταλία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Ελβετία.
Όσο αφορά την Κύπρο, η χώρα μας
βρίσκεται στην 21η θέση, χάνοντας
τρεις θέσεις σε σχέση με το 2017
όπου ήταν στο νούμερο 18, ενώ ή
Ελλάδα έλαβε την 26η θέση.

ERG_4-4_inn_8 & 9 2/26/19 12:13 PM Page 1

4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ε.Ε.: Προστασία καταναλωτών
από τα ελαττωματικά προϊόντα

N

έα μέτρα για προστασία των καταναλωτών προωθεί η Ε.Ε. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές που
αγοράζουν προϊόντα διαδικτυακά ή σε κατάστημα
θα δικαιούνται ίσων αποζημιώσεων, εάν αγοράσουν
ελαττωματικά προϊόντα, σύμφωνα με νέους κανόνες
που συμφωνήθηκαν την Τρίτη. Η οδηγία για την
πώληση αγαθών έχει ως στόχο να εξασφαλίσει
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε
ολόκληρη την ΕΕ και
να
δημιουργήσει
νομική
ασφάλεια
για
• Το 2018 καθιερώθηκε
τις επιχειρήσεις που
ως ιατρικός όρος
επιθυμούν να πωλήτο λεγόμενο «gaming
σουν τα προϊόντα
disorder», δηλαδή
τους σε άλλα κράτη
μέλη.
Εναρμονίζει
η εξάρτηση από τα
ορισμένα συμβατικά
ηλεκτρονικά παιχνίδια
δικαιώματα, όπως τα
ένδικα μέσα που
έχουν στη διάθεσή
τους οι καταναλωτές,
εάν ένα προϊόν είναι
ελαττωματικό
και
τους τρόπους χρήσης
αυτών των διορθωτικών μέτρων. Οι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί προσωρινά
από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα ισχύουν για τις
πωλήσεις προϊόντων πρόσωπο με πρόσωπο) διαδικτυακά π.χ. εάν ένας καταναλωτής αγοράζει μια
οικιακή συσκευή, ένα παιχνίδι ή έναν υπολογιστή
μέσω του διαδικτύου ή σε ένα τοπικό κατάστημα.
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία
(π.χ. "έξυπνα" ψυγεία, smartphones) καλύπτονται
επίσης από την παρούσα οδηγία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Προστατευθείτε από τους κινδύνους χρήσης
του υγραερίου σε απλές εγκαταστάσεις

Η

αποθήκευση κυλίνδρων υγραερίου σε κλειστούς χώρους
μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή
υγραερίου, ανάφλεξη, έκρηξη και
πυρκαγιά με σύνηθες αποτέλεσμα
την καταστροφή του χώρου και την
πρόκληση σοβαρών ή ακόμη και
θανατηφόρων τραυματισμών προσώπων.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
αφορμή πρόσφατα περιστατικά
πυρκαγιών, υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες υποστατικών, εργοδότες,
εργαζόμενους και το κοινό ότι
διαρροή ακόμη και μικρής ποσότητας υγραερίου σε κλειστούς
χώρους, όπως εσωτερικά δωμάτια, έχει συνήθως καταστροφικές
συνέπειες για τους ανθρώπους και
τις περιουσίες.Οι κύλινδροι υγραερίου πρέπει να αποθηκεύονται σε
εξωτερικό και καλά αεριζόμενο
χώρο.Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις,
ο κύλινδρος υγραερίου σε ιδιωτικά
νοικοκυριά τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο, συνήθως δίπλα από τη
μαγειρική συσκευή. Αυτή η πρακτική είναι επίσης λανθασμένη και οι
κύλινδροι υγραερίου πρέπει να
αποθηκεύονται σε εξωτερικό και
καλά αεριζόμενο χώρο.Για απλές

o Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει το
κοινό και τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς, διανομείς και προμηθευτές ότι τα βοηθήματα κολύμβησης, δηλαδή τα γιλέκα κολύμβησης, τα μπρατσάκια,
και τα σωσίβια μέσης και πλάτης, περιλαμβάνονται
στα Μέσα Ατομικής Προστασίας και καλύπτονται
από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2016/425.Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού, τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να διατίθενται με τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και τις οδηγίες χρήσης στην ελληνική. Η διάθεση στην αγορά των βοηθημάτων κολύμβησης
χωρίς τις πιο πάνω προϋποθέσεις, καθιστούν τα
προϊόντα μη συμμορφούμενα προς τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό και είναι απόδειξη ότι δεν ικανοποιούν
τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Αυτό μπορεί
να έχει ως συνέπεια την απόσυρση, καταστροφή, ή
την αναγκαστική επανεξαγωγή των προϊόντων εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι παραβάτες
υπόκεινται σε ποινική δίωξη ή επιβολή διοικητικού
προστίμου που ανέρχεται σε πρώτο στάδιο σε
€6.000 και μετά από επανάληψη σε €12.000.Καλούνται επίσης οι εισαγωγείς των πιο πάνω Μέσων
Ατομικής Προστασίας όπως κατά την παραγγελία
τέτοιων προϊόντων διασφαλίζουν ότι αυτά πληρούν
όλες τις σχετικές πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού, έχει εκδοθεί, και είναι σε ισχύ, πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από αρμόδιο Κοινοποιημένο Οργανισμό και ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τεχνικό
φάκελο του συγκεκριμένου Μέσου Ατομικής Προστασίας.
Σε περίπτωση που το κοινό εντοπίζει τέτοια μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά καλείται να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα
τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

εγκαταστάσεις υγραερίου που
αποτελούνται συνήθως από ένα
κύλινδρο υγραερίου των 10 κιλών,
τον ρυθμιστή (ρολόι) πίεσης, τον
εύκαμπτο σωλήνα (λάστιχο) διοχέτευσης του υγραερίου και τη
συσκευή κατανάλωσης για μαγείρεμα ή θέρμανση, οι χρήστες προτρέπονται να λαμβάνουν τα ακόλουθα ουσιώδη μέτρα προστασίας
και πρόληψης:

• Αποθηκεύουν τους κυλίνδρους
υγραερίου σε εξωτερικό, καλά
αεριζόμενο χώρο, καθαρό από
άλλα εύφλεκτα υλικά που μπορεί
να καούν και οπωσδήποτε μακριά
από πηγές ανάφλεξης (π.χ. φουκούδες με αναμμένα κάρβουνα,
αναμμένα τσιγάρα, κ.λπ.).
• Κλείνουν την παροχή υγραερίου
από τον κύλινδρο όταν δεν χρησιμοποιούν το υγραέριο μετακινώντας στην κατάλληλη θέση τον
διακόπτη πάνω στον ρυθμιστή

πίεσης.
• Ελέγχουν οπτικά την κατάσταση
του εύκαμπτου σωλήνα από τον
κύλινδρο υγραερίου μέχρι τη
συσκευή κατανάλωσης περιλαμβανομένων
των
συνδετήρων
(κλιπς) και του ρυθμιστή πίεσης. Σε
περίπτωση που ο ρυθμιστής, οι
συνδετήρες ή ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι σε καλή κατάσταση
αυτά πρέπει να αντικαθίστανται
αμέσως από πρόσωπο που έχει
κατάλληλη γνώση ή πείρα. Σημειώνεται ότι δεν είναι όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες κατάλληλοι για
υγραέριο και ότι οι κατάλληλοι
σωλήνες διαθέτουν σχετική σήμανση.
• Ελέγχουν την κατάσταση των
συσκευών κατανάλωσης υγραερίου. Οι συσκευές πρέπει να είναι σε
καλή λειτουργική κατάσταση και
πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό
αυτόματης διακοπής της παροχής
υγραερίου σε περίπτωση που δεν
υπάρχει φλόγα. Σε περίπτωση
αντικατάστασης της συσκευής
κατανάλωσης, η καινούργια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας και να διαθέτει τη σήμανση CE.

Κατάχρηση smartphone: Αιτία άγχους
και διάσπασης της προσοχής

Σήμανση CE θα πρέπει να φέρουν
τα βοηθήματα κολύμβησης

T
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Μ

ια συνήθεια της καθημερινότητας που μπορεί να προκαλέσει από διάσπαση προσοχής,
άγχος και φόβο μέχρι εθισμό. Η
εικόνα είναι γνωστή σε όλους μας.
Όλοι γύρω να κοιτούν απορροφημένοι το smartphone τους.

άμεση και γρήγορη όσο σήμερα.
Έτσι, στην εποχή της ψηφιοποίησης, οι περισσότεροι δεν θέλουν να
μένουν πίσω από τις εξελίξεις κι
έτσι γίνονται ένα με τις συσκευές.

Σύμφωνα με Στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ως
εξάρτηση ορίζεται η έντονη επιθυμία με απώλεια ελέγχου στην
κατανάλωση, η οποία δεν μπορεί
να διακοπεί, αλλά αντίθετα έχει

Ο Αλεξάντερ Μάρκοβετς, συγγραφέας και ειδικός σε θέματα Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Βόννης, λέει επίσης ότι ο άνθρωπος
μετεξελίσσεται σε «homo digitalis»,
αν σκεφτεί κανείς ότι κοιμόμαστε 8
ώρες και τις υπόλοιπες 16 ελέγχουμε το κινητό μας περίπου κάθε
18 λεπτά. Κάποιοι το αποκαλούν
όλο αυτό multitasking, αλλά ο ίδιος
το χαρακτηρίζει απλώς «διάσπαση
προσοχής».

αυξητική τάση.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, κατά
μέσο όρο κοιτάμε 1.500 φορές το
κινητό μας μέσα στην εβδομάδα.
Αυτό σημαίνει 214 φορές μέσα στη
μέρα και 9 φορές μέσα στην ώρα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι σχεδόν όσοι χρησιμοποιούμε «έξυπνα»
κινητά έχουμε μαζί τους μιας
σχέση αγάπης-μίσους. Γνωρίζουμε
τις κακές συνήθειές μας πολύ
καλά. Κι όμως τις επαναλαμβάνουμε.
Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας ερευνών αγοράς Statista, οι
χρήστες smartphone έχουν λίγοπολύ τις ίδιες συνήθειες: το πρώτο
πράγμα που κάνουν το πρωί μόλις
σηκωθούν είναι να ρίξουν μια
ματιά στο κινητό, ενώ το βράδυ
περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο
μπροστά στη μικροσκοπική οθόνη
του.
Γιατί είναι όμως τόσο δύσκολο να
ελέγξουμε αυτή την ενοχλητική,
όπως λένε πολλοί ερωτηθέντες,
συνήθεια της καθημερινότητας;
Η τεχνολογία των smartphone ήρθε
σαν αποκάλυψη. Ποτέ άλλοτε η
επικοινωνία δεν ήταν τόσο εύκολη,

Ωστόσο, ο ΠΟΥ αναφέρεται σε
ουσίες όπως ναρκωτικά, αλκοόλ,
κάπνισμα. Το 2018 καθιερώθηκε
ως ιατρικός όρος το λεγόμενο
«gaming disorder», η εξάρτηση από
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ως προς
τα κινητά, μάλλον η πλειοψηφία
των χρηστών δεν είναι εθισμένοι,
«heavy users» δηλαδή κατά την
αγγλική ορολογία.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο κατέληξαν πρόσφατα σε καταρχήν
συμφωνία σχετικά με την
πρόταση της Επιτροπής για
τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).
Η ΕΑΕ αποσκοπεί να στηρίξει
τη δίκαιη κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού εντός της
ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που προσφέρει η ενιαία αγορά.
Θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες, θα διευκολύνει το έργο των κρατών
μελών και θα διασφαλίζει τη
δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να
καταπολεμήσουν την απάτη
και την κατάχρηση και θα
καταστήσει την κινητικότητα
ευκολότερη για τους πολίτες
.Πρόκειται για ένα σημαντικό
βήμα για μια πιο κοινωνική και
δίκαιη Ευρώπη.
Για καλύτερη κατανόηση του
ρόλου και της αποστολής της
Αρχής από τους πολίτες,
παρατίθενται στη συνέχεια
κρίσιμες ερωτοαπαντήσεις.
Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή
Αρχή Εργασίας;
Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση
μιας δικαιότερης εσωτερικής
αγοράς αποτελούν βασική
προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη
δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί
εφαρμόζονται ορθά στην
πράξη, ο Πρόεδρος κ. ΖανΚλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία
που εκφώνησε ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις

Χ

ρησιμοποιείται από 340
εκατομμύρια πολίτες σε
19 κράτη μέλη της Ε.Ε. Το
ευρώ είναι το νόμισμα στο
οποίο γίνονται οι δεύτερες
περισσότερες συναλλαγές
στον κόσμο. Στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση
της Ένωσης, ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κάλεσε
την Ε.Ε. να οδηγήσει το ευρώ
να γίνει παγκόσμιο νόμισμα
και να ανταγωνιστεί το
δολάριο.
Οι Ευρωπαίοι θεωρούν το
ευρώ ως ένα από τα βασικά
σύμβολα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το δολάριο
είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται συνήθως στις συναλλαγές. Θα εξετάσουμε πώς το
ευρώ μπορεί να καλύψει τη
διαφορά και να αμφισβητήσει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ AΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα
την κατάσταση της Ένωσης,
πρότεινε τη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας:
«Θα πρέπει να διασφαλίσουμε
τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων
της ΕΕ για την κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού από έναν
νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να
υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή
για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια
κοινή Αρχή Εργασίας που να
διασφαλίζει τη δικαιοσύνη
στην ενιαία αγορά».
Ύστερα από την ανακοίνωση
αυτή, η Επιτροπή άρχισε εντατικό διάλογο με τα κράτη μέλη,
τις εθνικές αρχές, τα σχετικά
όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία
των πολιτών και τους πολίτες,
όσον αφορά τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν και το
πώς θα μπορούσε να συμβάλει
η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
για την επίλυσή τους. Εκτός
από τις στοχευμένες διαβουλεύσεις, η Επιτροπή διεξήγαγε
επιγραμμική δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ
Νοεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.
Με βάση τα στοιχεία που
συγκέντρωσε, στις 13 Μαρτίου
2018 η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση κανονισμού για τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής
Εργασίας, ως μέρος της δέσμης
μέτρων για την κοινωνική
δικαιοσύνη. Η πρόταση αυτή
εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο
οποίος επιδιώκει να επιτύχει
μεγαλύτερη σύγκλιση προς τον
στόχο καλύτερων συνθηκών
εργασίας και διαβίωσης.

Η Ευρωπαϊκή Αρχής Εργασίας θα καταστήσει την κινητικότητα
ευκολότερη για τους πολίτες, αποτελώντας σημαντικό βήμα
για μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη
Η σύσταση της Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας συνάδει επίσης με τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή
της νομοθεσίας της ΕΕ —την
οποία διατύπωσε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη
καλύτερων αποτελεσμάτων για
μια ισχυρότερη Ένωση». Η
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα
συμβάλει στην επιβολή των
κανόνων για την κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού.
Γιατί
χρειαζόμαστε
μια
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;
Σήμερα, 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν ή εργάζονται σε
κράτος μέλος διαφορετικό από
εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι. Αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν
διπλασιαστεί σε σχέση με την
προηγούμενη δεκαετία. Η κινητικότητα είναι στοιχείο της
ζωής στην ΕΕ που χρειάζεται
ορθή διαχείριση, αλλά και που
ωφελεί τα άτομα, τις οικονομίες και τις κοινωνίες στο
σύνολό τους.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων είναι μία από τις
πολυτιμότερες ελευθερίες της
εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα
με το Ευρωβαρόμετρο (φθινόπωρο 2017), περισσότεροι από
8 στους 10 Ευρωπαίους στηρίζουν την «ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, οι
οποίοι μπορούν να ζουν, να
εργάζονται, να σπουδάζουν
και να ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα οπουδήποτε
στην ΕΕ».
Για να προωθήσουμε και να
διατηρήσουμε την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων
στην Ένωση, χρειαζόμαστε
σαφείς, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες. Η ΕΕ έχει ήδη
αναπτύξει ένα εκτενές σύνολο
νομοθεσίας για τη ρύθμιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων, το οποίο βελτιώνει και εκσυγχρονίζει συνεχώς, για παράδειγμα με την
αναθεώρηση της οδηγίας για
την απόσπαση των εργαζομένων και με τους κανόνες για
τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ευρώ: Μπορεί να «εκθρονίσει» το δολάριο;
την πρωτοκαθεδρία του δολαρίου.

συνολικό λογαριασμό ενέργειας της τελευταίας πενταετίας.

Το 2016, περισσότερες από τις
μισές εισαγωγές στην Ε.Ε. από
χώρες που δεν ανήκουν σ'
αυτήν τιμολογήθηκαν σε δολάρια. Την ίδια στιγμή, το ένα
τρίτο των αγαθών που μπήκαν
στην Ε.Ε. τιμολογήθηκαν σε
ευρώ.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και
με τις πρώτες ύλες και τις

Οι τρεις τομείς στους οποίους
κυριαρχεί το δολάριο είναι η
ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι
μεταφορές. Όσον αφορά στην
ενέργεια, το 80% των ευρωπαϊκών εισαγωγών τιμολογούνται
και πληρώνονται σε δολάρια,
παρόλο που οι προμήθειες
έρχονται κυρίως από τη
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και
την Αφρική. Αυτό μεταφράζεται σε 240 δις ευρώ από το

μεταφορών σχεδόν όλες οι
τιμολογήσεις στην κατασκευή
αεροσκαφών γίνονται σε
δολάρια. Η εικόνα είναι αντε-

• Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κάλεσε την Ε.Ε. να οδηγήσει
το ευρώ ώστε να γίνει παγκόσμιο νόμισμα
και να ανταγωνιστεί το δολάριο
στραμμένη στις εξαγωγές: περίπου το ήμισυ
των αγαθών που εξήχθησαν από τις 28
χώρες της Ε.Ε. τιμολογούνται σε ευρώ, ενώ
το 1/3 σε δολάρια.

αγορές βασικών προϊόντων
διατροφής. Στον τομέα των

Ένα πιο διεθνοποιημένο ευρώ θα σήμαινε
σίγουρα πιο μεγάλη ανάπτυξη
για τις επιχειρήσεις μας αλλά
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Η σύσταση της Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας αποσκοπεί
στην αντιμετώπιση δύο προκλήσεων που ξεχωρίζουν:
• Πρώτον, τα άτομα και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και σε πρακτικές
υπηρεσίες για τη διευκόλυνση
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού· μεταξύ άλλων
χρειάζονται πληροφορίες για
τις ευκαιρίες, τους κανόνες και
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές
καταστάσεις.
• Δεύτερον, η ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
εθνικών αρχών είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ. Επίσης, οι εθνικές αρχές χρειάζονται τα
σωστά εργαλεία για την
ανταλλαγή πληροφοριών, για
τη διαμόρφωση πρακτικών
καθημερινής συνεργασίας, για
τη διεξαγωγή κοινών και
συντονισμένων επιθεωρήσεων
και για την επίλυση πιθανών
διασυνοριακών
διαφορών
γρήγορα και αποτελεσματικά.
Στόχοι
της
Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας;
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
θα συμβάλει στη στήριξη της
δίκαιης αντιμετώπισης και της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην
εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας ότι οι ενωσιακοί κανόνες εφαρμόζονται κατά τρόπο
δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό. Για τον σκοπό αυτόν, η
Αρχή θα στηρίξει τα κράτη
μέλη σε θέματα που αφορούν
τη διασυνοριακή κινητικότητα
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων
για την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων, την απόσπασή τους και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμα, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ
των κρατών μελών όσον
αφορά την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας.
και για άλλες ευρωπαϊκές
εταιρίες, γιατί θα μας έκανε
πιο ανταγωνιστικούς σε σχέση
με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Θα έκανε ακόμη ευκολότερη τη διαδικασία πωλήσεων». Στην Ε.Ε., περίπου οι
μισές εξαγωγές έχουν συνομολογηθεί σε ευρώ, ενώ το ένα
τρίτο σε δολάρια.
Ο διεθνής ρόλος του ευρώ δεν
υπολογίζεται όμως μόνο μέσω
των εμπορικών συναλλαγών.
Επιχειρήσεις και ξένες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το ευρώ
σε χρεωστικούς τίτλους. Στα
τέλη του 2017, περισσότερο
από το 20% της έκδοσης χρεογράφων στις διεθνείς αγορές
έχουν γίνει σε ευρώ. Και μετά
υπάρχουν και τα συναλλαγματικά αποθέματα των ξένων
κεντρικών τραπεζών, όπου το
ευρώ αντιπροσωπεύει το 20%.
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Ξ

εκάθαρο μήνυμα προς τα
πολιτικά κόμματα στέλλουν οι Κύπριοι πολίτες μερικούς μήνες πριν από τις
ευρωεκλογές: Δεν σας εμπιστευόμαστε
Σύμφωνα με το «Ευρωβαρόμετρο» το 84% δηλώνει ότι δεν
εμπιστεύεται τα κόμματα και
67% δεν εμπιστεύεται τη βουλή.
Το ποσοστό που δηλώνει ότι
δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση με το ποσοστό να φθάνει
στο 63%.
Παρουσιάζοντας τα αποτέλεσμα του ευρωβαρομέτρου που
διενεργήθηκε το Νοέμβριο του
2018, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ευρωπαϊκής
επιτροπής στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ανέφερε
ότι στην Κύπρο μόνο το 10%
των πολιτών εμπιστεύεται τα
πολιτικά κόμματα.
Πολύ ψηλό είναι και το ποσοστό 59% των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν εμπιστεύεται την εθνική κυβέρνηση
ενώ στην ΕΕ το ποσοστό που
δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση φθάνει το 77%.
Αρνητική ψήφο με ποσοστό
56% έδωσαν οι κύπριοι στη
δικαιοσύνη και στο εθνικό
σύστημα υγείας ενώ στην ΕΕ το
45%. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειοψηφία των

Τ

ο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο υποβάθμισε τις
προβλέψεις του για την
παγκόσμια ανάπτυξη κυρίως
λόγω των αναθεωρήσεων
προς τα κάτω των προβλέψεων για τη ζώνη του ευρώ.
Η Ιταλία ως η πιο «άρρωστη»
οικονομία της Ευρωζώνης
και η Γερμανία ως η ισχυρότερη αντιμετωπίζουν προβλήματα, με την πρώτη να
βρίσκεται επίσημα σε φάση
ύφεσης και τη δεύτερη να
φλερτάρει με μία πρώτη
υποχώρηση οποία πιθανόν
να περιοριστεί από την ελάχιστη ανεργία και τη χρήση
κάποιας συνετής πολιτικής
κινήτρων.
Η πιο σταθερή έκπληξη της
Ευρωζώνης είναι η Ισπανία, η
οποία αναπτύχθηκε με ρυθμό
0,7% το δ’ τρίμηνο, οριακά
υψηλότερο σε σχέση με το 0,6%
που κατέγραψε σε κάθε ένα
από τα τρία προηγούμενα τρίμηνα. Η χώρα μπορεί να οδεύει προς εκλογές μετά την αποτυχία της κυβέρνησης μειοψηφίας του Pedro Sanchez να
εξασφαλίσει επαρκή στήριξη
για τον προϋπολογισμό της,
αλλά η πολιτική αβεβαιότητα
είχε μέχρι στιγμής σχετικά
μικρό αντίκτυπο. Το 2018, η
χώρα αναπτύχθηκε με ρυθμό
χαμηλότερο του 3% για πρώτη
φορά μετά από τέσσερα χρόνια, αλλά, στο 2,5%, η ανάπτυξη παραμένει αξιοπρεπής.
Οι οικονομικές επιδόσεις της
Γαλλίας προκαλούν ακόμη

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Ευρωβαρόμετρο: 9 στους 10 Κύπριους
δεν εμπιστεύονται τα κόμματα
πολιτών δεν εμπιστεύεται ούτε
την ΕΕ με ποσοστό 42% και 41%
στην Κύπρο.
Ο κ. Παπαδόπουλος απαντώντας στην ερώτηση,
πού
παρατηρούνται οι μεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις όσον αφορά
την κοινή γνώμη των κυπρίων
είπε ότι «παρατηρείται μεγάλη

των ευρωεκλογών του Μαΐου
εξέφρασε την ανησυχία του
λέγοντας ότι «είναι πολύ ανησυχητικό διότι πολύ λίγοι
πολίτες εμπιστεύονται τα
πολιτικά κόμματα».
Εξέφρασε επίσης την άποψη
ότι η διακίνηση πληροφοριών
μέσω του διαδικτύου που πολ-

Το ραδιόφωνο δεν το εμπιστεύεται το 59% γενικά των
ευρωπαίων πολιτών, στο ίδιο
ποσοστό και αυτοί που δεν
εμπιστεύονται την τηλεόραση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η οικονομική κατάσταση της

• Οι Κύπριοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους
• Η οικονομική κατάσταση, η ανεργία και η άνοδος των
τιμών είναι τα σημαντικότερα ζητήματα
που απασχολούν τους Κύπριους
• Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ε.Ε

αύξηση σε αυτούς που δεν
εμπιστεύονται την κυβέρνηση
και τους θεσμούς σε σχέση με
το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο». Πρόσθεσε εντούτοις ότι
«οι κύπριοι δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην ΕΕ και
είναι και πιο αισιόδοξοι για το
μέλλον της».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση
είπε ότι αν και δεν μπορεί να
γίνει μια πρώτη εκτίμηση μέσα
από το αποτέλεσμα του ευρωβαρόμετρου για το αποτέλεσμα

λές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
επηρεάζουν τους πολίτες.
Κατά τα άλλα οι κύπριοι σε
ποσοστό 85% απάντησαν ότι
είναι ικανοποιημένοι από τη
ζωή τους ενώ οι πολίτες στις
28 χώρες της ΕΕ απάντησε
θετικά το 83%.

ΜΜΕ
Μόλις το 34% των κυπρίων
απάντησε θετικά ότι εμπιστεύεται τον γραπτό Τύπο ενώ
στην ΕΕ το 47%.

χώρας (39%) και του νοικοκυριού τους (29%), η ανεργία (32%)
και η άνοδος των τιμών (32%)
είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους
Κύπριους . Επίσης το 34% των
Κυπρίων (μέσος όρος ΕΕ: 35%)
λένε ότι τα πράγματα στην
χώρα τους οδεύουν προς την
σωστή κατεύθυνση. Αλλά, 54%
(μέσος όρος ΕΕ: 52%) πιστεύουν
ότι τα πράγματα κινούνται
προς λανθασμένη κατεύθυνση.

Η Ευρωζώνη στη δίνη νέας ύφεσης
μεγαλύτερη έκπληξη. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης έχει αναστατωθεί
από τις διαμαρτυρίες των
«Κίτρινων Γιλέκων», οι οποίες
συγκλόνισαν το πολιτικό
σύστημα και έπληξαν την
εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Ωστόσο, η οικονομία σημείωσε
ρυθμό μεγέθυνσης 0,3% στα
τέλη του περασμένου έτους, σε
ευθυγράμμιση με το προηγούμενο τρίμηνο και οριακά ταχύ-

από το βορρά έως το νότο,
έχουν μια πιο θετική ιστορία
να πουν. Η ανάπτυξη στη Φινλανδία ανέκαμψε από το 0,5%
του γ’ τριμήνου, στο 0,9% στο
τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η
Πορτογαλία "έτρεξε" με ρυθμό
0,4%, σχεδόν τον ίδιο με τα
άλλα τρία τρίμηνα. Η Ολλανδία επίσης ανέκαμψε μετά από
ένα υποτονικό τρίτο τρίμηνο,
σημειώνοντας ρυθμό μεγέθυν-

νωθεί η επιβράδυνση. Η ΕΚΤ
μπορεί να αναθαρρήσει από
την αγορά εργασίας της ζώνης
του ευρώ, η οποία εξακολουθεί
να ενισχύεται τόσο από την
άποψη της απασχόλησης όσο
και των μισθών. Αυτό αναμένεται να προσφέρει συνεχή
στήριξη στην εγχώρια ζήτηση.
Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα
πρέπει να το ισορροπήσει
αυτό έναντι των κινδύνων από

σης 0,5%. Αν ληφθεί υπόψιν το
μέγεθός τους, ως η πρώτη και
τρίτη μεγαλύτερη οικονομία, η
Γερμανία και η Ιταλία μοιάζουν με την εξαίρεση παρά με
τον κανόνα.

το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής επιβράδυνσης της Κίνας και του
εμπορικού πολέμου μεταξύ
Πεκίνου και Ουάσινγκτον. Όλα
αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη
των επιχειρήσεων, με τους
επιχειρηματίες να βάζουν τις
επενδύσεις στον πάγο, καθώς
περιμένουν μεγαλύτερη σαφήνεια. Η άνιση εικόνα της Ευρώπης δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το μοντέλο ανάπτυ-

• Ο κόσμος παρατηρεί
την επιβράδυνση της
Ευρωπαϊκής οικονομίας
και αναρωτιέται
τι συμβαίνει
• Η δύναμη της Ευρώπης
είναι η ποικιλομορφία της.
Ίσως αυτή να είναι
και η αδυναμία της
τερο από τα πρώτα δύο τρίμηνα του έτους. Η ανάπτυξη για
το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στο 1,5%, από 2,3% το
2017. Ωστόσο, οι πρώτες
ενδείξεις για το 2019 είναι
θετικές: Η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά 0,4% το
πρώτο τρίμηνο.

Η συνολική εικόνα
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του δ’
τριμήνου σε κάποιες από τις
μεγαλύτερες οικονομίες της
Ευρωζώνης. Κι άλλες χώρες,

Οικονομικοί
παρατηρητές
τονίζουν πως οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη θα πρέπει να
εξετάσουν προσεκτικά τους
οικονομικούς δείκτες στις
αρχές του τρέχοντος έτους για
να καταλάβουν εάν θα επιδει-

Σε ότι αφορά τη μετανάστευση,
είναι σχετικά λίγοι (12%) οι
κύπριοι που θεωρούν ότι είναι
σημαντικό ζήτημα για την
χώρα τους και ακόμη λιγότεροι
(6%) αυτοί που θεωρούν ότι
είναι κάτι σημαντικό για τους
ίδιους προσωπικά. Ωστόσο,
52% των κυπρίων εκτιμά ότι η
μετανάστευση είναι το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζει η ΕΕ συνολικά. Και παρά
το γεγονός
ότι 2 στους
3 Κύπριους
θεωρούν την
ελεύθερη
διακίνηση
σημαντικό
επίτευγμα
της ΕΕ, ένα
ποσοστό
50%, το δεύτερο υψηλότερο στην
ΕΕ, έχει αρνητικά συναισθήματα για την μετανάστευση πολιτών από άλλες χώρες της ΕΕ
προς την χώρα τους.
Αντιθέτως, ένα 64% στην ΕΕ
συνολικά έχει θετικά συναισθήματα για την μετανάστευση
άλλων πολιτών της ΕΕ προς
την χώρα τους. Σε ό,τι αφορά
την μετανάστευση από τρίτες
χώρες, 3 στους 4 Κύπριους
(75%) έχουν αρνητικά συναισθήματα (μέσος όρος ΕΕ: 53%).

ξης ορισμένων χωρών σε αντίθεση με την Ευρωζώνη ως
σύνολο. Στην Ιταλία, τα δημοσιονομικά σχέδια της νέας
κυβέρνησης έχουν ωθήσει τις
αποδόσεις των ομολόγων,
συμβάλλοντας στη μείωση της
ροής των πιστώσεων. Η τοπική ζήτηση μειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο, δείχνοντας ότι οι
καταναλωτές και οι επιχειρηματίες είναι επιφυλακτικοί.
Στο μεταξύ, το προσανατολισμένο στις εξαγωγές μοντέλο
ανάπτυξης της Γερμανίας
αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη
δοκιμασία του εδώ και δεκαετίες, καθώς το Βερολίνο ανακαλύπτει ότι είναι ευάλωτο
στις προοπτικές του παγκόσμιου εμπορίου και στις οικονομικές συνθήκες της Κίνας.
Ωστόσο, σε αντίθεση με την
Ιταλία, η χώρα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανάπτυξη αυξάνοντας τις δημόσιες
επενδύσεις: οι δαπάνες αυτές
θα μπορούσαν να προσφέρουν
βραχυπρόθεσμη στήριξη και
να συμβάλουν στην εκ νέου
εξισορρόπηση της οικονομίας
με την τοπική ζήτηση.
Ο κόσμος έχει δίκιο να παρατηρεί την επιβράδυνση της
Ευρώπης και να αναρωτιέται
τι συμβαίνει. Όμως, όπως έχει
συμβεί αρκετές φορές στο
παρελθόν, είναι δύσκολο να
δοθεί μία μόνο εξήγηση. Η
δύναμη όμως της Ευρώπης
είναι η ποικιλομορφία της.
Ίσως αυτή να είναι και η αδυναμία της.
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Τ

ο φετινό μνημόσυνο του
Γρηγόρη Αυξεντίου τελείται
σε μια κρίσιμη εποχή που η
πίστη στις αρχές και τις
πανανθρώπινες αξίες της
φυλής δεν τυγχάνουν του μέγιστου σεβασμού.
Η Ελλάδα όπως και η Κύπρος ,
τις οποίες ο Γρηγόρης ερωτεύτηκε και λάτρεψε βρίσκονται
ενώπιον μεγάλων κινδύνων και
φοβερών αδιεξόδων. Απειλούνται και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά και άλλως

του Χρίστου
Καρύδη
οικονομολόγος,
Δημοσιογράφος

πως.
Ο Κυπριακός ελληνισμός διάγει
το 45ο έτος της κατοχής. Η
αμυντική
θωράκιση
της
Κύπρου είναι ελλειπής και
ελλειμματική, κάτι που δεν θα
ανέχετο ποτέ ο Γρηγόρης Αυξεντίου από τη μαρτυρική και
σκλαβωμένη Λύση.

EΠETEIAKO

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Έτσι παντρεύτηκε ο αιώνιος Γρηγόρης
Η σύζυγος του μακαριστού Παπάσταυρου θυμάται και αφηγείται
λου που πάντρεψε τον αιώνιο
Γρηγόρη το βράδυ της 10ης
Ιουνίου 1955 στον Καραβά.
Η μαρτυρία της πρεσβυτέρας
δημοσιεύεται στο βιβλίο μου,
με τίτλο «Με τη δύναμη της
θύμησης» που κυκλοφόρησε το
2011. Στο κεφάλαιο για το
γάμο του Αυξεντίου αναφέρονται, (όπως τα περιγράφει η
πρεσβυτέρα), τα εξής:
«Μπορεί η πρεσβυτέρα να μη
γνώριζε για την έναρξη του
αγώνα, όμως στο γάμο του
Αυξεντίου το βράδυ της 10ης
Ιουνίου 1955 ήταν παρούσα.
Ο Παπάσταυρος με τα εκατοντάδες
πνευματικοπαίδια
έκαμε εκατοντάδες γάμους.
Όμως ο γάμος του Γρηγόρη,
που έγινε στο μοναστήρι της
Αχεροποιήτου κοντά στον
Καραβά, ήταν πάντα χαραγμένος στη μνήμη του. Ήταν

γάμος αξέχαστος όπως έλεγε
αργότερα.
«Μου είπε», λέει η πρεσβυτέρα,
όταν άρχισε να δειλινιάζει για
καλά, «να ετοιμαστώ και θα
πάμε μαζί σε μια δύσκολη
αποστολή».
«Πήγαμε στο μοναστήρι της
Αχεροποιήτου, παραλιακά για
να μην κινήσουμε καμιά υποψία. Έπρεπε το μυστικό να
φυλαχτεί καλά. Με τη βοήθεια
του Θεού και οδηγό τον Ανδρέα
Μαλέκο, φθάσαμε στο Μοναστήρι. Όπως έλεγε αργότερα ο
παπάς μου, προτιμήθηκε το
μέρος αυτό για το γάμο, γιατί,
πρώτα απ’ όλα αυτή την εποχή
ο Γρηγόρης βρισκόταν στα
μέρη του Καραβά κι έτσι η
μεταφορά του στο Μοναστήρι
δεν θα είχε πολλές δυσκολίες,
κι ύστερα, γιατί η Μονή αυτό

Γι’ αυτό όσοι θα ανηφορίσουν
φέτος στο θυσιαστήριο του
Μαχαιρά, για το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα, είτε είναι
πολιτικοί, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε εκκλησιαστικοί
άρχοντες και απλοί πολίτες,
ας αναλογιστούν τις βαριές και
ασήκωτες ευθύνες τους απέναντι στο νεκρό που πηγαίνουν
να μνημονεύσουν.
Και ας
παραδειγματισθούν από τις
αρχές και αξίες που υπηρέτησε
και ας τον θυμούνται ολόχρονα
και όχι μόνο κάθε Μάρτη.
Για λόγους διατήρησης της
ιστορικής μνήμης και διάδοσης
της ιστορικής κληρονομιάς, η
σημερινή αρθρογραφία αναφέρεται στο γάμο του Γρηγόρη
Αυξεντίου, όπως τον έζησε η
πρεσβυτέρα Γιαννούλα Παπασταύρου, σύζυγος του φλογερού ρασοφόρου της ΕΟΚΑ
Παπάσταυρου Παπαγαθαγγέ-

Ο Γρηγόρης σε οικογενειακή φωτογραφία
με τους γονείς και την αδελφή του

τον καιρό δεν είχε ξένους και
έτσι δε θα υπήρχε ο κίνδυνος
να βρεθούμε υπό την παρακολούθηση περιέργων».
Φθάσαμε, λοιπόν εκεί, μπήκαμε
στην εκκλησία και λίγο αργότερα έφθασε ο Γρηγόρης. Η
αρραβωνιαστικιά του η Βασιλική ήταν ήδη εκεί. Για την
ασφαλή μεταφορά της μερίμνησαν αγωνιστές της ΕΟΚΑ,
φίλοι και σύντροφοι του Γρη-

Μπήκε ο Αυξεντίου στην εκκλησία με τα ρούχα του αντάρτη.
Έβαλε το σταυρό του και φίλησε το χέρι του πάτερ. Στη μέση
του επιβλητικό το όπλο του, το
εργαλείο της δουλειάς του.

«Με στεφάνια από ελιά που τα
φτιάξαμε εμείς, λέει η πρεσβυτέρα και στην παρουσία 5 -6
ατόμων παντρεύτηκε ο αιώνιος Γρηγόρης. Ήταν ένας
γαμπρός λεβέντης. Στάθηκε
κολώνα καθ’ όλην τη διάρκεια
του μυστηρίου. Ο παπάς μου
είχε συγκινηθεί. Αργότερα κάθε
φορά που θυμόταν αυτό το
γάμο μου έλεγε:
- Γιαννούλα, θυμάσαι και εσύ
το Γρηγόρη που στο γάμο του
στεκόταν σαν κολώνα Πεντελικού, λες και είχεν απολιθωθεί!
«Ξεχνιέται αυτός ο Γρηγόρης,

Ο Γρηγόρης και η Βασιλική παντρεύτηκαν στο μοναστήρι
της Αχεροποιήτου

μονολογεί η πρεσβυτέρα…και
συνεχίζει: Τελείωσε ο γάμος, ο
πάτερ φιλά το νιόγαμπρο και
εύχεται στο ζευγάρι λέγοντας:
«Γρηγόρη μου να ζήσετε» και
εκείνος απαντά: «Πάτερ, να
μου ευχηθείς καλό βόλι».

Γρηγόρης Πιερή Αυξεντίου
22 Φεβρουαρίου 1928 (Λύση) - 3 Μαρτίου
1957 (Μαχαιράς)
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου γεννήθηκε στη Λύση στις 22 Φεβρουαρίου
1928. Σπούδασε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Ελλάδας
και υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό. Μυήθηκε στον Αγώνα της
ΕΟΚΑ από τον ίδιο τον Αρχηγό Διγενή στις 20 Ιανουαρίου 1955,
δίνοντας ως Έλλην Αξιωματικός την υπόσχεση του. Στις 26
Ιανουαρίου ορίστηκε τομεάρχης Αμμμοχώστου με το όνομα
Ζήδρος. Τους πρώτους που όρκισε ήταν οι Αντώνης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Έλληνας, Παύλος Παυλάκης, Κυριάκος Μάτσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955 - 59

γόρη.

«Γρηγόρη», του λέει ο πάτερ,
«βγάλε το όπλο σου και βάλτο
στο πεζούλι, εκεί στο παράθυρο». Έτσι και έγινε. Βγήκε το
όπλο, πήρε τη θέση του στο
πεζούλι και άρχισε το μυστήριο.

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Την 1η Απριλίου 1955 ηγήθηκε των επιθέσεων εναντίον των
Άγγλων στον τομέα του. Στην επίθεση που έγινε στη Δεκέλεια
έχασε την ταυτότητά του. Η αστυνομία την βρήκε και τον καταζήτησε. Επικηρύχθηκε με το ποσό των 250 λιρών και αργότερα με
το ποσό των 5000 λιρών. Διέφυγε από τη βάση της Δεκέλειας και
έφτασε στη Λύση στο σπίτιι της αδελφής του, όπου συνάντησε
τον πατέρα του Πιερή, από τον οποίο ζήτησε να τον προμηθεύσει μ’ ένα όπλο. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η πορεία του προς
την αθανασία...

7

Και εγώ, λέει αργότερα ο
Παπάσταυρος του είπα: «Ε,
καλό βόλι και ζήτω η Ένωση».
Ήταν η τελευταία φορά που ο
Παπάσταυρος και η πρεσβυτέρα τον είδαν ζωντανό.

Ο Παπάσταυρος με την πρεσβυτέρα σ’ ένα φωτογραφικό
στιγμιότυπο λίγο πριν το θάνατο του. Ο φλογερός ρασοφόρος
πέθανε στις 10 Μαϊου 2001 σε ηλικία 90 ετών

Ο αείμνηστος «αετός του
Μαχαιρά» ήταν μια βαθιά θρησκευτική
προσωπικότητα.
Κάθε μέρα έπρεπε η ομάδα του
να έχει κοινή προσευχή και
κοινή μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτή η προσωπικότητα
στις 3 του Μάρτη το 1957,
προδομένη έφυγε. Πέταξε μέσα
από τις φλόγες, στην αιωνιότητα και στην αθανασία.»
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έρα αυτογνωσίας και ευθύνης η 8η Μαρτίου
1857 για τους δυναμικούς και ανεπανάληπτους αγώνες που έδωσαν οι γυναίκες διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για μια πιο
ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία που δεν καλλιεργεί
και δεν επιτρέπει ανισότητες και διακρίσεις.

δρόμος μέχρι την τελική καταξίωση είναι μακρύς και

Για τη ΣΕΚ η κοινωνική καταξίωση της εργαζόμενης

δύσβατος.

γυναίκας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και θα

Η Κύπρια γυναίκα αντιμετωπίζει στην καθημερινό-

συνεχίσει ακατάπαυστα τον αγώνα μέχρις ότου η

τητα της πάμπολες δυσκολίες που διευρύνονται και

πολιτεία να χαράξει μακρόπνοη πολιτική για επίλυ-

ενισχύονται λόγω στερεότυπων αντιλήψεων που

ση των πολλαπλών και χρονίζοντων προβλημάτων

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ο

εξακολουθούν να καταδυναστεύουν την κοινωνία.

της εργαζόμενης γυναίκας.

8η ΜΑΡΤΙΟΥ
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση
μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8
Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας
στη Νέα Υόρκη, οι οποίες
ζητούσαν καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία
του Σοσιαλιστικού Κόμματος
των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο
χρόνια αργότερα από τη
Σοσιαλιστική Διεθνή.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μέρα αυτογνωσίας και ευθύνης
Ωστόσο, περιστατικά που
σημειώνονται με αφορμή τον
εορτασμό της Ημέρας τη
Γυναίκας, αποδεικνύουν την
ανάγκη προβολής και τίμησης,
αν μη τι άλλο, των αγώνων
των γυναικών. Στην Τεχεράνη
στις 4 Μαρτίου 2007, η αστυ-

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
• Επιδότηση της γονικής άδειας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977
από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα
για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της
προέκυψε κατά το πέρασμα
στον 20ό αιώνα, το οποίο
σηματοδοτήθηκε από την
εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το
έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη
«φεμινιστική» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού
ζητούσαν «ελευθερία, ισότητα,
αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η
γιορτή ουσιαστικά αφορά

νομία ξυλοφόρτωσε χιλιάδες
άνδρες και γυναίκες που σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον
εορτασμό της ημέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συνελήφθησαν κρατήθηκαν για μέρες στην
απομόνωση. Οι ακτιβίστριες
Shadi Sadr και Mahbubeh
Abbasgholizadeh
αφέθηκαν
ελεύθερες μετά από δεκαπέντε
μέρες απεργία πείνας.

• Επανεξέταση και καθορισμός νέου ωραρίου των κρατικών
δομών φροντίδας των παιδιών ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
στους αγώνες γυναικών, που
με το θάρρος και την αποφασιστικότητα τους έγραψαν
ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού

• Μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ
η εδραίωση συνθηκών
Ισότητας για όλους
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη
του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς
μισθούς τους. Η αστυνομία
επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το
πλήθος των λευκοντυμένων

γυναικών, όμως το εργατικό
κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. Δυο
χρόνια αργότερα, οι γυναίκες
που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο
εργατικό σωματείο γυναικών
και συνέχισαν τον αγώνα για
τη χειραφέτηση τους.Το 1908
παρέλασαν 15.000 γυναίκες
στους δρόμους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες
εργασίας, καλύτερους μισθούς
και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και
τριαντάφυλλα», με το ψωμί να
συμβολίζει την οικονομική
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα
ζωής. Η Ημέρα της Γυναίκας
γιορτάστηκε για πρώτη φορά
από το Σοσιαλιστικό Κόμμα

• Υλοποίηση εισηγήσεων που κατατέθηκαν στο Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής, συμβάλλοντας στην αναχαίτιση του δημογραφικού προβλήματος, που απειλεί σοβαρά τον κοινωνικό ιστό
της χώρας.
• Φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω των 4 χρόνων και 8
μηνών, οι οποίες αιτούνται θέσης στους κρατικούς σταθμούς
και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς αριθμού κάλυψης
παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.
• Εφαρμογή του νόμου για την Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που καλύπτει, μεταξύ άλλων,
το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,
και του νόμου για την Ίση Αμοιβή.
• Να αναληφθεί εκστρατεία ενημέρωσης για τις νομοθεσίες που
προάγουν την ισότητα.

Η γυναίκα συμμετέχει,
η κοινωνία αλλάζει!
ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός στην ομορφιά της μέρας
Χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες
Γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα
Γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε "ψωμί και τριαντάφυλλα,
ψωμί και τριαντάφυλλα".
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός είναι και για τους άνδρες ο αγώνας
μας
Γιατί είναι των γυναικών παιδιά και
τους γεννάμε πάλι,
Φτάνει πια ο παιδεμός σ'όλη μας τη
ζωή,
Πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα
μόνο "Δώστε μας Ψωμί και Δώστε
μας Τριαντάφυλλα"

των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου
1909. Ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση
της Γερμανίδας σοσιαλίστριας
Clara Zetkin κατά τη διάρκεια
της Δεύτερης Διεθνούς.
Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές χώρες η ημέρα αυτή έχει
χάσει το πολιτικό της μήνυμα:
Αφενός εμπορευματοποιήθηκε
και αφετέρου εκλήφθηκε ως
ευκαιρία για να εκφράσουν οι
άνδρες την αγάπη τους στις
γυναίκες, όπως κατά την
Ημέρα της Μητέρας και του
Αγίου Βαλεντίνου.

• Πολεμήστε τις αδικίες που ξεφυτρώνουν μπροστά σας.
• Διεκδικήστε με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα σας.
• Αξιοποιήστε το νομοθετικό πλαίσιο που σας
θωρακίζει.
• Στοχεύετε στην ενδυνάμωση της θέσης σας μέσα
στην εργασία.
• Δράστε δυναμικά, όταν θίγεται η αξιοπρέπεια
σας.
• Καταγγείλετε άφοβα διακρίσεις και ανισότητες.
• Εξαλείψτε τα στερεότυπα που κυριαρχούν στην
καθημερινότητα σας.
• Σπάστε τα τείχη που σας εγκλωβίζουν.
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• Ο κανονισμός GDPR στο μικροσκόπιο σεμιναρίου της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ

Σ

τη σημερινή εποχή, της
ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας, της ψηφιακής
οικονομίας, της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και τη διάθεση
δεδομένων σε παγκόσμιο
επίπεδο, η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχει
αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα
σημαντικό ζήτημα. Η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που τέθηκε σε
ισχύ τον Μάιο του 2018 θέτει
νέους αυστηρούς κανόνες σε
ισχύ για τη διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων.

Αυστηροί οι νέοι κανόνες προστασίας
των προσωπικών δεδομένων

Εργαζόμενοι
Οι εργαζόμενοι αποτελούν μια
από τις πιο σημαντικές κατηγορίες υποκειμένων εντός των
οργανισμών καθώς πληθώρα
ευαίσθητων στοιχείων που
τους αφορούν, συλλέγονται,
αναλύονται και αποθηκεύονται. Θα πρέπει λοιπόν οι
εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα
δικαιώματα τους ως υποκείμενα τόσο κατά τα διάρκεια της
εργοδότησης σου όπως και για
ένα μεταγενέστερο στάδιο
όταν η εργασιακή σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου θα τερματιστεί. Επίσης οι εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές και αποτελούν και
μια άλλη μεγάλη κατηγορία
υποκειμένων οπόταν και πάλι
θα πρέπει να γνωρίζουν τα
δικαιώματα τους όπως αυτά
προκύπτουν από το κανονισμό.

Ποια είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα
δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και
ποια όχι;
Το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός
ταυτότητας, η προσωπική
ηλεκτρονική διεύθυνση (email), o αναγνωριστικός αριθμός τραπεζικής κάρτας, τα
δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. GPS
σε κινητό τηλέφωνο), η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και τα δεδομένα
υγείας που φυλάσσονται από
νοσοκομείο ή γιατρό. Παραδείγματα δεδομένων που δεν
θεωρούνται
προσωπικού
χαρακτήρα, είναι ο αριθμός
μητρώου εταιρείας, η εταιρική
ηλεκτρονική διεύθυνση του
τύπου «πληροφορίες@εταιρεία.com» και κάθε είδους
ανώνυμα δεδομένα.

Το καίριο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων τέθηκε στο
μικροσκόπιο σεμιναρίου της
συνδικαλιστικής σχολής ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα με στόχο
να ενημερωθούν η ηγεσία της
ΣΕΚ και οι επικεφαλής των
τμημάτων για τις βασικές
αρχές και τους κανόνες του
νέου Κανονισμού όπως για
παράδειγμα τη νομιμότητα,
διαφάνεια,
αναλογικότητα
(ελαχιστοποίηση), την ασφάλεια των δεδομένων τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης την ακεραιότητα και την
εμπιστευτικότητα.
Όπως τόνισε ο εκπαιδευτής
του σεμιναρίου Στέλιος Χριστοφόρου ο συγκεκριμένος
κανονισμός αυξάνει σημαντικά
τις υποχρεώσεις τόσο των
δημόσιων αρχών όσο και των
ιδιωτικών εταιρειών/ οργανισμών/ επιχειρήσεων εντός και
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
περίπτωση παράβασης προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα
που φτάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του
παγκόσμιου ετήσιου κύκλου
εργασιών, όταν αφορά σε
πολυεθνικές εταιρείες. Η φιλοσοφία του Κανονισμού, είναι η
εισαγωγή της Αρχής της λογοδοσίας, δηλαδή της υποχρέωσης των οργανισμών να λογοδοτούν σε κάθε στάδιο της
εφαρμογής του Κανονισμού.

δεδομένα - σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Ποια θα είναι τα νέα δικαιώματα των χρηστών;

√ Η Συνδικαλιστική Σχολή εκπαιδεύει
την ηγεσία της ΣΕΚ και τους εργαζόμενους
για να μπορούν να διαχειριστούν τις όποιες
υποχρεώσεις και δικαιώματα προκύπτουν
από τους νέους κανονισμούς για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Υπό τις συνδικαλιστικές τους
ιδιότητες μπορεί να διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα μελών τους οπόταν
θα πρέπει να γνωρίζουν τις
υποχρεώσεις που έχουν στη
συλλογή, ανάλυση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών

μπορίου κ.α.) πρέπει πλέον να
παρέχουν σαφείς πληροφορίες
για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιούν, για πόσο χρονικό
διάστημα τα αποθηκεύουν, σε
ποιους άλλους τα κοινοποιούν
και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ.

Βαριές «καμπάνες» στους
παραβάτες

Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας
των υπεύθυνων για την επεξεργασία και προστασία των
δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και απλή
γλώσσα.

Οι νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας
είναι οι αυστηρότεροι στον
κόσμο και προβλέπουν βαριές
ποινές για τις εταιρείες που θα
τους παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φθάσει το 4% των
ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας. Οι ίδιοι κανόνες για την
προστασία των δεδομένων των
πολιτών και καταναλωτών θα
ισχύουν για όλες τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην
ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η
έδρα τους.
Όταν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, οι εταιρείες
(τεχνολογίας,
τράπεζες,
ασφαλιστικές, υγείας, λιανε-

Ποια θεωρούνται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα;
Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα είναι πληροφορίες
που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή
άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν
να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτή-

GDPR
Η νέα νομοθεσία που έχει
γίνει γνωστή ως GDPR είναι
ενιαία για όλη την ΕΕ. Στόχος
του GDPR είναι η εφαρμογή
αυστηρότερων
κανόνων,
προκειμένου οι 250 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστες
του διαδικτύου στην Ευρώπη
και γενικότερα οι πολίτες να
ελέγχουν καλύτερα τα διαδικτυακά δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα.
ρα.Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν καταστεί
ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν
χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα,
αλλά τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου,
παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΓΚΠΔ.Ο ΓΚΠΔ προστατεύει
τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ανεξάρτητα από
την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία
τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο
στην αυτοματοποιημένη όσο
και στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο
τρόπος που αποθηκεύονται τα

Θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές
πληροφορίες για το ποιός επεξεργάζεται τα προσωπικά
δεδομένα τους και γιατί. Θα
μπορούν να ζητούν από όλες
τις εταιρείες να έχουν οι ίδιοι
πρόσβαση και να μαθαίνουν
ποιά ακριβώς στοιχεία οι εταιρείες διατηρούν γι' αυτούς. Θα
έχουν επίσης το δικαίωμα στη
«λήθη», δηλαδή, αν θέλουν, θα
απαιτούν αυτά τα δεδομένα να
διαγραφούν από τις βάσεις
δεδομένων των εταιρειών.
Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις
εταιρείες τεχνολογίας (π.χ.
Facebook ή Google), αλλά τράπεζες, καταστήματα λιανεμπορίου και οποιαδήποτε άλλη
εταιρεία ή οργανισμό κρατά
προσωπικά δεδομένα, του
εργοδότη συμπεριλαμβανομένου.
Εκτός από τους χρήστες, οι
εταιρείες έχουν κάτι να ωφεληθούν από τους νέους κανόνες;
Οι εταιρείες πλέον θα έχουν να
κάνουν όχι με μια γραφειοκρατική πανσπερμία διαφορετικών εθνικών κανονισμών, αλλά
με ενιαίους πανευρωπαϊκούς
και προβλέψιμους κανόνες.
Αυτό θα διευκολύνει, σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τις διεθνείς ψηφιακές συναλλαγές και την επέκταση σε
άλλες χώρες και νέες αγορές,
ιδίως όσον αφορά τις μικρότερες εταιρείες. Οι κανόνες θα
είναι ίδιοι για τις εγκατεστημένες στην ΕΕ εταιρείες και για
όσες έχουν έδρα εκτός ΕΕ (π.χ.
ΗΠΑ), αλλά λειτουργούν στην
ΕΕ. Η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών χάρη
στους νέους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων τελικά θα ωφελήσει οικονομικά τις εταιρείες.
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Σ

τη νέα εποχή της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας
και των εντατικοποιημένων
συνθηκών
απασχόλησης,
αρκετοί εργαζόμενοι δεν είναι
ευτυχισμένοι με τις συνθήκες
και το περιβάλλον εργασίας.
Αυτό, αναπόδραστα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην
υγεία τους αλλά και στη απόδοση τους. Η δουλειά μπορεί
να είναι αγχωτική, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι η ευτυχία δεν
μπορεί να επιτευχθεί. Για να
αποφύγετε λοιπόν την εξάντληση και να μεγιστοποιήσετε
την δημιουργικότητα και την
παραγωγικότητα, βεβαιωθείτε
πως εργάζεστε πραγματικά σε
ένα περιβάλλον όπου μπορείτε
να ευδοκιμήσετε . 13 ειδικοί, οι
μοιράστηκαν τις συμβουλές
τους για κάνουν τους εργαζόμενους πιο χαρούμενους
1. Βάλτε πρώτη την επαγγελματική σας πρόοδο
Η ευτυχία στην εργασία ξεκινά
με το πώς βλέπετε την δουλειά
σας και τους ανθρώπους με
τους οποίους συνεργάζεστε.
Βάλτε πρώτη την επαγγελματική σας ανάπτυξη – ευτυχία
στην εργασία είναι να ξέρεις
ότι μπορείς να εξελιχθείς και
να μάθεις μέσα από αυτήν. Η
επαγγελματική εξέλιξη μπορεί
να είναι οτιδήποτε – από το να
κάνεις κάποια μαθήματα μέχρι
να μάθεις πώς να γίνεις καλός
διαχειριστής.
- Jillian Seijo, διευθυντής HR
στο Develop Intelligence
2. Βρείτε τι είναι αυτό που
σας παρακινεί
Πολλά άτομα είναι δυσαρεστημένα στην δουλειά τους, επειδή
δεν έχουν καταλάβει τι είναι
αυτό που πραγματικά τους
παρακινεί – δεν έχουν την
αίσθηση της σχέσης τους με
την ομάδα τους.
Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτείτε
καλά τον τρόπο με τον οποίο
ορίζετε την απόλαυση, την
επιτυχία και την ικανοποίηση
και να δείτε πώς αυτό σχετίζεται με όσα κάνετε στην εργασία. Ίσως να υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που
πραγματικά σας παρακινεί και
τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τις εργασίες σας ή με τον
τρόπο με τον οποίο συνδέεστε
με την ομάδα σας.
- Kira Nurieli, ιδρυτής και διευθυντής της ομάδας Harmony
Strategies

√ Ελαχιστοποιήστε
τον χρόνο σας με
τους αρνητικούς
ανθρώπους
√ Να είστε πάντοτε
ευγενικοί και να δείχνετε
σεβασμό στους ανθρώπους που σκέφτονται
διαφορετικά από εσάς
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Kτυπήστε το 13άρι της ευτυχίας
στην εργασία σας
• 10+3 τρόποι για να είστε πιο χαρούμενοι στο επαγγελματικό σας περιβάλλον
3. Σημειώστε τα καθήκοντά
σας και κάντε τις αντίστοιχες
αλλαγές
Για τις επόμενες τρεις ημέρες,
καταγράψτε όλα τα καθήκοντά
σας στο χώρο εργασίας σας
και σημειώστε ποιο από αυτά
σας ευχαριστεί και ποιο όχι.
Περιλάβετε τόσο τις εκ προθέσεως δραστηριότητες όσο και
τις ακούσιες (π.χ. την αναβλητικότητα).
Μετά από τις μέρες, ελέγξτε τι
σημειώσατε. Αναρωτηθείτε αν
υπάρχουν κάποιες αλλαγές
που μπορείτε να κάνετε για να
ελαχιστοποιήστε όσα σας
δυσαρεστούν και να μεγιστοποιήσετε αυτά που σας ευχαριστούν.
Sarah Greenberg, ψυχοθεραπεύτρια στο BetterUp.
4. Κάντε διαλείμματα 10-15
λεπτών
Δώστε στον εαυτό σας 10-15
λεπτά – είτε για διαλογισμό,
είτε για μια μικρή βόλτα, ή για
να ακούσετε μουσική. Το να
δώσετε στον εαυτό σας περισσότερο χρόνο για «εσάς» μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο προσγειωμένος και
ενθουσιασμένος για την εργασία, καθώς και λιγότερο αγχωμένος.
Penelope Brackett, διευθυντής
ανάπτυξης στο RiseSmart, μια
υπηρεσία σταδιοδρομίας.
5. Να έχετε πάντα διαθέσιμο
ένα αληθινό χαμόγελο
Σταματήστε να συγκρίνετε τον
εαυτό σας με τους ξένους που
βλέπετε στο διαδίκτυο και να
διατηρήσετε ένα κατάλογο με
τα επιτεύγματα, τις φιλοφρονήσεις και τα ευχαριστώ από
τους πραγματικούς ανθρώπους.
- Lauren McGoodwin, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της
Career Contessa και δημιουργός
του The Salary Project

6. Θα υπενθυμίζεται τον
εαυτό σας γιατί σας αρέσει
να εργάζεστε εκεί
Να υπενθυμίζετε στον εαυτό
δσε γιατί ανυπομονούσατε να
πάτε στην εργασία αυτή. Τιςπ
ερισσότερες φορές, είαμστε
πολύ ενθουσιασμένοι όταν
ξεκινάμε μια νέα δουλειά, αλλά
με την πάροδο του χρόνου,
καθώς
συσσωρεύεται
το
άγχος, ξεχνάμε τι το συναρπαστικό έχει.
Esther Gonzalez Freeman, ιδρύτρια της E Powered Media
7. Να ακολουθείτε ένα πρόγραμμα σχετικά με την ξεκούραση και την ισορροπία
Για να διατηρήσετε την ενέργειά σας, να είστε παραγωγικοί, αφοσιωμένοι και πιο ευτυχισμένοι στην εργασία σας,
είναι σημαντικό να δώσετε
προτεραιότητα στην ισορροπία και τα ωράρια. Η φροντίδα
του εαυτού μας και οι προτεραιότητές μας, όσον αφορά
στον ύπνο, την ενυδάτωση, την
διατροφή και την άσκηση είναι
σημαντικά μέρη της ικανότητας να είναι κάποιος ευτυχισμένος στην εργασία του.
Shefali Raina, στέλεχος επιχειρήσεων με έδρα την Νέα Υόρκη
Περιορίστε τον χρόνο με τους
αρνητικούς συνεργάτες
9. Χτίστε το δίκτυό σας

Μερικές από τις βαθύτερες
σχέσεις στη ζωή μας δημιουργούνται στην εργασία. Χρειαζόμαστρε φίλους, συμβούλους,
μέντορες και υποστηρικτές για
να ανακαλύψουμε ιδέες, να
ζητήσουμε συμβουλές από
ειδικούς, να ζητοκραυγάσουμε,
να μας βοηθήσουν να βρούμε
λύσεις και να γιορτάσουμε ή να
λυπηθούμε στο τέλος της εβδομάδας.
Με την οικοδόμηση του δικτύου
σας, αυτό που πραγματικά
πρέπει να κάνετε είναι να αναπτύξετε ουσιαστικές σχέσεις με
ανθρώπους που θαυμάζετε και
σέβεστε, που σας στηρίζουν
στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας, που νοιάζονται για
την ευτυχία σας και που κι
εσέις θα στηρίξετε σε αντάλλαγμα.
- Deena Baikowitz, επικεφαλής
δικτύου και συνιδρυτής του
δικτύου Fireball
10. Συνδέστε την εργασία σας
με τις εγγενείς σας αξίες
Για να είστε πιο ευτυχισμένοι
στην εργασία, βοηθάει να συνδέσετε την εργασία σας με τις
εγγενείς σας αξίες - ακόμα κι
αν η δουλειά σας δεν έχει μεγάλο σκοπό, μπορείτε να ζήσετε
τις αξίες σας.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
την καλή μεταχείριση των
άλλων, την διδασκαλία άλλων,
την σκληρή εργασία, το να
κάνετε την δουλειά σας με θετική πρόθεση, να κάνετε το
καλύτερο και να το κάνετε καλά
για να αποτελέσετε πρότυπο
για τα παιδιά σας ή για την
οικογένειά σας. Κρατώντας
αυτά τα ιδεώδη στο μυαλό
σας, προσθέτει και δίνει νόημα
στο έργο σας.
- Diane Rosen, δικηγόρος και
συνιδρυτής
της
Compass

8. Μην είστε διαθέσιμοι 24
ώρες το 24ωρο
Εκτός κι αν Πρόκειται για
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για κάποιο είδος
μοναδικής περίστασης, οι
υπάλληλοι δεν θα πρέπει
ποτέ να είναι – ή να αισθάνονται υποχρεωμένοι – να
είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το
24ωρο. Δεν θα πρέπει να
είστε σε ένα περιβάλλον που
να ενθαρρύνει αυτού του
είδους την εξάρτηση από την
ομάδα, πάντα. Αυτό που
χρειάζονται, έιναι ένα ευτυχισμένο εργατικό δυναμικό.
-Zach Holmquist, συνιδρυτής
και επικεφαλής της εργασιακής εμπειρίας στην Teem,
μια εταιρεία της WeWork
Consultants, μια πρακτική που
βοηθά τις οργανώσεις να κινητοποιούν τους υπαλλήλους
τους.
12. Να μιλάτε στο αφεντικό
σας πιο συχνά
Ο καλύτερος τρόπος για να
είστε πιο ευτυχισμένος στη
δουλειά είναι να μιλάτε πιο
συχνά με τον προϊστάμενό σας.
Παρόλο που μπορεί να είναι
άβολο αρχικά, το να μιλάτε στο
αφεντικό σας θα σας βοηθήσει
να ανακαλύψετε ευκαιρίες για
να έχετε έναν πιο θετικό αντίκτυπο – να μάθετε τις τους
ενδιαφέρει, τι πιστεύουν ότι
είναι εφικτό και τι μπορείτε να
κάνετε για να τους βοηθήσετε.
Η υιοθέτηση μιας πιο συνεργατικής προσέγγισης στην εργασία σας θα αυξήσει την προβολή όσων έχετε καταφέρει και
θα σας δώσει μια βαθύτερη
αίσθηση του σκοπού στην
καθημερινή εργασία σας.
- Dave Lane, Διευθύνων Σύμβουλος της Inventiv
13. Απορρίψτε την ιδέα του
«σωστού»
έναντι
του
«λάθους»
Οι απόψεις και τα συναισθήματά σας είναι σημαντικά και,
ως εκ τούτου, το ίδιο ισχύει και
για τον αντίπαλό σας. Αφήστε
το εγώ σας – ευγένεια σημαίνει
να δείχνετε υπομονή και σεβασμό σε ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά από
εσάς.
Πάρτε αρκετό χρόνο για να
σκεφτείτε προτού μιλήσετε.
Στη συνέχεια, προσπαθήστε να
είστε αντικειμενικός αντί να
προσπαθήστε να αποδείξετε
πως εσείς ξέρετε τα πάντα
(γιατί κανείς πραγματικά δεν
τα ξέρει όλα).

11. Περιορίστε τον χρόνο με τους αρνητικούς συνεργάτες
Μερικοί άνθρωποι θα κάνουν παράπονα για την δουλειά και θα
κουτσομπολεύουν στο γραφείο, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να
παραιτηθούν. Γι’ αυτό, μειώστε τον χρόνο που περνάτε με τους
αρνητικούς ανθρώπους. Περάστε χρόνο με άτομα που είναι
θετικά και δοτικά. Αυτές είναι οι σχέσεις που θα σας ωφελήσουν στο μέλλον.
- Rebecca Gebhardt, ιδρυτής και σύμβουλος της Rise Up
Consulting

ERG_11-11_inn_8 & 9 2/26/19 12:17 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Εκστρατεία ελέγχου
αποκριάτικων παιχνιδιών
και στολών αμφίεσης

Ε

νόψει των εκδηλώσεων για τις Απόκριες και με
στόχο την προώθηση της ασφάλειας κυρίως των
παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα
πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα αποκριάτικα παιχνίδια και τις στολές
αμφίεσης, των οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι
αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο
13/2/2019 – 1/3/2019 και κατά τη διάρκειά της
προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 80
σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια με σκοπό τον
εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Κατά την εκστρατεία θα
γίνει, επίσης, ενημέρωση των οικονομικών φορέων.
Περαιτέρω, η Υπηρεσία επιθυμεί να ενημερώσει τους
καταναλωτές για τα ακατάλληλα αποκριάτικα προϊόντα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), το
2018. Τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν
μάσκες, περούκες, στολές αμφίεσης κ.ά., κρίθηκαν
επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού που είναι κατασκευασμένα, της ύπαρξης μικρών
αντικειμένων και μικρών μπαταριών που αποσπούνται εύκολα κ.ά.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους
καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια
προϊόντα, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και
να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το
κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί προς
αντικατάσταση ή, αν δεν είναι δυνατό, για επιστροφή του ανάλογου αντιτίμου και άμεση ενημέρωση
της Υπηρεσίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με
την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της
(www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα: 22200930,
22200923, 22200925, 1429 (Γραμμή Καταναλωτή).
Τέλος, σημειώνεται, ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από
τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και
χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό
υλικό, περιλαμβάνεται το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια
των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το
οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς
μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.

Γ
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Ο Oliver Ropke νέος πρόεδρος της oμάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Ν

έος Πρόεδρος, της Ομάδας
Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, ΕΟΚΕ εκλέγηκε σε
πρόσφατη έκτακτη συνεδρία ο
Oliver Ropke ο οποίος προέρχεται από τα Αυστριακά Συνδικάτα
(OGB).

θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη της
Ομάδας για να καταστεί η φωνή
των εργαζομένων πιο δυνατή στην
Ε.Ο.Κ.Ε και όχι μόνο.

Η τέως πρόεδρος Gabriele Bischoff
η οποία κατείχε τη θέση του Προέδρου από τον Σεπτέμβριο του
2015. αποχώρησε για να διεκδικήσει θέση Ευρωβουλευτή μέσα από
το κόμμα της στη Γερμανία.

Μετά την εκλογή του ο κ. Oliver
αφού ευχαρίστησε την απελθούσα
Πρόεδρο για τις υπηρεσίες που
πρόσφερε στην Ομάδα, δήλωσε ότι

σπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(E.T.U.C) και την ανάγκη για συνέχιση του αγώνα για ενίσχυση της
Δημοκρατίας, για μια αξιοπρεπή
διαβίωση των εργαζομένων και
για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
στην Ευρώπη.
Σε παρέμβασή του ο Νίκος Επιστήθιου κάλεσε όλους να συνεχίσουν να εργάζονται για τη βελτίωση των μισθών και ωφελημάτων
των εργαζομένων με στόχο τη
συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού
τους επιπέδου.

Στη ψηφοφορία που έγινε ο Oliver
Ropke επικράτησε με συντριπτική
πλειοψηφία έναντι του ανθυποψηφίου του.
Τόνισε την ανάγκη για συνέχιση
της συνεργασίας με τη Συνομο-

Οι εργαζόμενοι πρόσθεσε μπορούν
να προβάλουν θέσεις και αιτήματά
μέσω των συνδικάτων και όχι από
μόνοι τους, αφού σε τέτοια περίπτωση αποδυναμώνεται η προσπάθεια τους.

Εκδρομές ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη
Δ
ύο εκδρομές στη Θεσσαλονίκη
–
ΙωάννιναΜέτσοβο-Ζαγοροχώρια
πραγματοποίησε η ΟΥΞΕΚΑ
ΣΕΚ από τις 31 Ιανουαρίου
2019 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εκδρομείς μέλη της
ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ εξέφρασαν τον
ενθουσιασμό τους για το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
αλλά και για το ισορροπημένο πρόγραμμα ξενάγησης.
Ο επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» ότι οι
συγκεκριμένες εκδρομές έχουν
καταστεί θεσμός και ο στόχος του Ταμείου Ευημερίας
της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, το οποίο
επιχορηγεί αυτές τις εξορμήσεις είναι η προσφορά ευκαιρίας στα μέλη του να απολαμβάνουν ευχάριστες και
ποιοτικές διακοπές.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής Χ-Van χωρίς επαγγελματική άδεια φορτηγού
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
- Εργάτες - Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα - Βοηθός Κουζίνας
- Σερβιτόροι - Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ

Επεκτάθηκε το ωράριο λειτουργίας της Παιδιατρικής
Κλινικής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

το πλαίσιο της αναβάθμισης
των παρεχόμενων υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
προς τα παιδιά ενόψει της εφαρμογής της 1ης φάσης του ΓεΣΥ την
1η Ιουνίου 2019, και κατόπιν
συνεννόησης του υπουργού Υγείας
Κωνσταντίνου Ιωάννου, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου
Υγείας δρ. Χριστίνας Γιαννάκη και

του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Νικόλα Πολύζου, από την Δευτέρα
18 Φεβρουαρίου 2019, τα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ λειτουργούν τις
καθημερινές με διευρυμένο ωράριο
μέχρι τις 6 μ.μ.

Στόχος της εν λόγω απόφασης
είναι αφενός η γρηγορότερη πρόσβαση των ασθενών παιδιών σε
εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική
φροντίδα και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Αφετέρου, το πιλοτικό
πρόγραμμα αποτελεί ακόμη μια
κίνηση για την αποφόρτιση του
Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας κατά τις
απογευματινές ώρες.
Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε
τον Επιστημονικό Διευθυντή του
Νοσοκομείου δρ. Αντρέα Νεοφύτου,
αλλά και το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό
της Κλινικής για τη συνεχή προσπάθεια για παροχή ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των παιδιώνασθενών.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Σημαντική πηγή χημικής ρύπανσης οι δουλειές του νοικοκυριού

Ο

ι δουλειές του νοικοκυριού
όπως το μαγείρεμα και η
«φασίνα» δημιουργούν σημαντική
χημική ρύπανση, καθώς αυξάνουν
τα επίπεδα πτητικών ουσιών και
μικροσωματιδίων μέσα στο σπίτι,
με συνέπεια η ποιότητα του αέρα
μέσα σε αυτό να είναι χειρότερη
μερικές φορές και από εκείνη σε
μια μολυσμένη πόλη, σύμφωνα με
εκτιμήσεις Αμερικανών επιστημόνων. Είναι η πρώτη φορά που
γίνεται τόσο ολοκληρωμένη μελέτη για την εσωτερική ρύπανση
από τις καθημερινές οικιακές
δουλειές μέσα σε ένα σπίτι.
Επιπλέον, πολλά από αυτά τα
αερολύματα, που προέρχονται
από προϊόντα όπως τα σαμπουάν, τα αρώματα, τα απορρυπαντικά και οι μπογιές, τελικά δραπετεύουν από τον κλειστό χώρο
και καταλήγουν στο περιβάλλον,
όπου συμβάλλουν στη ρύπανση
της ατμόσφαιρας ακόμη περισσότερο από ό,τι τα οχήματα.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
του Κολοράντο, με επικεφαλής
την επίκουρη καθηγήτρια Μαρίνα
Βανς, έκαναν τη σχετική αναφορά
στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της

Επιστήμης (AAAS) στην Ουάσιγκτον. «Τα σπίτια ποτέ δεν είχαν
έως τώρα θεωρηθεί σημαντική
πηγή ρύπανσης του αέρα στην
ατμόσφαιρα και είναι πλέον η
ώρα να αρχίσουμε να το μελετάμε
αυτό», δήλωσε η Βανς.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν

εξελιγμένους αισθητήρες και
κάμερες για να αναλύσουν την
ποιότητα του αέρα σε ένα σπίτι
στη διάρκεια ενός μηνός.
Όπως είπαν, είναι φανερό από τα
ευρήματά τους ότι τα σπίτια πρέπει να αερίζονται καλά, με ανοιχτά παράθυρα και μπαλκονόπορτες, όταν κανείς μαγειρεύει ή
κάνει γενική καθαριότητα, επειδή
ακόμη και απλά πράγματα όπως
το βράσιμο του νερού μπορεί να
αυξήσει τα επιβλαβή για την
υγεία σωματίδια.
Επίσης, συμβούλευσε να γίνεται

συχνής χρήση του απορροφητήρα, καθώς και κατά προτίμηση
ηλεκτρικής κουζίνας που προκαλεί μικρότερη ρύπανση του
χώρου, επειδή δεν έχει φλόγα.
«Αρκεί να φτιάξει κανείς ένα τοστ
για να αυξηθούν τα επίπεδα των
σωματιδίων πολύ περισσότερο
του αναμενομένου», δήλωσε η
Βανς. Το ψήσιμο κρέατος και
λαχανικών σε κουζίνα με αέριο
υπολογίσθηκε ότι μπορεί να απελευθερώσει τόσα πολλά σωματίδια, ώστε ο αέρας του σπιτιού να
γίνει πιο επιβαρυμένος και από
το…Δελχί (την έκτη πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο) ή να είναι 13
φορές μεγαλύτερος από ό,τι στο
κέντρο του Λονδίνου.Η κατακόρυφη αύξηση της εσωτερικής
ρύπανσης μετά από το μαγείρεμα
διαρκεί περίπου μια ώρα.Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το επίπεδο των σωματιδίων ΡΜ2,5 δεν
πρέπει να ξεπερνά τα δέκα μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
αέρα. Όμως, σύμφωνα με τις
μετρήσεις των ερευνητών, το
ψήσιμο ενός τοστ μπορεί να
αυξήσει τα επίπεδα των σωματιδίων αυτών σε 30 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο.

Πόση ζάχαρη μπορώ να καταναλώνω τη μέρα;

Η

λέξη «ζάχαρη» παραπέμπει
αυτομάτως σε μία γλυκιά
απόλαυση. Είναι άραγε απόλαυση γεμάτη ενοχές ή μπορεί να
είναι και μία ασφαλής επιλογή;
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας), όποιος θέλει
να προστατεύσει την υγεία του,
θα πρέπει να μειώσει στο μισό
την κατανάλωση ζάχαρης την
ημέρα.
Σε νέες οδηγίες που εξέδωσε αναφέρει πως η μείωση της ζάχαρης
σε λιγότερο από το 5% των ημερήσιων θερμίδων παρέχει «πρόσθετα οφέλη» και προσθέτει ότι αυτή
είναι η ιδεώδης ποσότητα που
πρέπει να καταναλώνεται.
Το 5% της κατανάλωσης ζάχαρης
έχει μια αναλογία περίπου για
έναν ενήλικα στα 6 κοφτά κουταλάκια. Ωστόσο, μέσω μίας καθημερινής διατροφής, η ποσότητα
αυτή καλύπτεται όχι ως ατόφια
ζάχαρη για παράδειγμα μέσα
στον καφέ. Υπάρχει και η «κρυφή»
ζάχαρη, κρυμμένη δηλαδή μέσα σε
σνακ, μπάρες δημητριακών, στο
ψωμί ακόμα και σε μια σάλτσα

ντομάτας. Ουσιαστικά, η ποσότητα της ζάχαρης που μπορεί να
λαμβάνει ένας ενήλικας, καλύπτεται μέσω των διατροφικών επιλογών μέσα στην ημέρα, χωρίς να
προσθέτει καν ένα κουταλάκι
ζάχαρη στον καφέ ή το τσάι.

• Διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων. Όσο πιο κοντά στην αρχή
της λίστας με τα συστατικά βρίσκεται η ζάχαρη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα που το τρόφιμο περιέχει.
• Χρησιμοποιούμε πάντα λιγότερη ζάχαρη από αυτήν που χρειάζονται οι διάφορες συνταγές.

Φυσικά, ο καλύτερος τρόπος για
να ελέγχουμε την ποσότητα
ζάχαρης που προσλαμβάνουμε
είναι να τρώμε σπιτικό φαγητό.
Μικρές αλλαγές, επίσης, στη διατροφή μας μπορούν να μειώσουν
την πρόσληψή της.
Από τα δημητριακά επιλέγουμε τα
ολικής άλεσης και τη βρώμη αντί
γι’ αυτά που περιέχουν ζάχαρη.
• Μειώνουμε την κατανάλωση
αναψυκτικών στη διάρκεια της
ημέρας.

Σοβαρά … αστειάκια
Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος
θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα
βήματα της!!"

• Πίνουμε τον καφέ μας μέτριο ή
σκέτο αντί για γλυκό ή προσθέτουμε μέλι.

• Προτιμάμε πουρέ φρέσκων
φρούτων, αποξηραμένα φρούτα,
ψιλοκομμένα φρούτα ή αρωματικά (π.χ. κανέλα, βανίλια, μοσχοκάρυδο) για να δώσουμε γλυκιά
γεύση σε κέικ, ή μπισκότα
• Φτιάχνουμε μόνοι μας χυμούς
φρούτων και λαχανικών αντί να
προτιμάμε τυποποιημένους, όταν
περιέχουν ζάχαρη.
• Προσέχουμε τα προϊόντα «χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη». Αυτό σημαίνει
ότι δεν προστέθηκε ζάχαρη κατά
την επεξεργασία τους, όχι ότι η
ίδια τροφή δεν περιέχει απλά
σάκχαρα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Βάλτε χρώμα και γεύση
στη σαλάτα σας

Σ

ε μια χώρα, την οποία η φύση έχει προικίσει τόσο γενναιόδωρα με λαχανικά, φρούτα, καρπούς, χρώματα, γεύσεις, μυρωδικά,
τοπικές συνταγές αλλά και ανθρώπους με
φαντασία στη μαγειρική, μια απλή σαλάτα με
μαρούλι ή ντομάτα δεν μπορεί να είναι το
καλύτερο που σκεφτήκατε. Μπορεί να είναι
ό,τι πιο εύκολο, όμως εξίσου εύκολα μπορείτε
να δημιουργήσετε μια σαλάτα πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά και χρώματα, που ακόμα
και ο πιο δύσκολος δε θα μπορούσε να της
αντισταθεί.
Έχοντας κατά νου τη μεγάλη ποικιλία λαχανικών
στην οποία μπορείτε να κινηθείτε, όπως ρόκα,
σπανάκι, λάχανο, μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι,
καρότο, κρεμμύδι και πολλά άλλα, μπορείτε να
κάνετε συνδυασμούς που θα εξυψώσουν τόσο τη
γεύση όσο και τη θρεπτικότητα της σαλάτας. Μη
διστάζετε να
προσθέσετε
στη
σαλάτα
σας αποξηραμένα φρούτα,
όπως σταφίδες, δαμάσκηνα, σύκα αλλά
και πορτοκάλι,
ρόδι ή ανανά, όσπρια, όπως βρασμένες φακές ή
φασόλια μαυρομάτικα, καρπούς, όπως καρύδια,
αμύγδαλα, φιστίκια ή κουκουνάρι, μυρωδικά, όπως
δυόσμος, μαϊντανός, άνηθος, βασιλικός, ρίγανη,
καλαμπόκι ή κρουτόν
Φτιάξτε μια σως κάνοντας διάφορους συνδυασμούς με γιαούρτι, μουστάρδα, μέλι , χυμό πορτοκαλιού, μπαλσάμικο ή λεμόνι. Με αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τόσο πολύ ελαιόλαδο, το οποίο πέρα από τη θρεπτική του αξία έχει
μεγάλη απόδοση σε θερμίδες, και δίνετε την ευκαιρία και σε άλλα γευστικά και θρεπτικά συστατικά.
Με μια γρήγορη ματιά η σαλάτα σας είναι πολύχρωμη, γευστική αλλά και πλούσια σε θρεπτικά
συστατικά. Μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες,
πολυακόρεστα και ω3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες έχουν τον κύριο ρόλο στο πιάτο
σας, όμως αναδεικνύουν εσάς ως τον πρωταγωνιστή-σεφ της βραδιάς.

Νίτσε: «Η ευφυΐα ενός ανθρώπου
μετριέται με τη δόση του χιούμορ που
είναι ικανός να χρησιμοποιήσει.»

Ο

Νίτσε μίλησε επανειλημμένα για τη σπουδαιότητα του χιούμορ, το οποίο έβλεπε σαν σανίδα
σωτηρίας από τις πίκρες που μας φέρνει η ζωή. «Ο
άνθρωπος σε όλο τον κόσμο υποφέρει τρομερά
τόσο που αναγκάσθηκε να επινοήσει το γέλιο».
Κι έφτασε ακόμα και να αμφισβητήσει κάθε διαβεβαίωση που παρουσιαζόταν ενδεδυμένη με υπερβολική σοβαρότητα: «Θα έπρεπε να ονομάζουμε
ψεύτικη κάθε αλήθεια που δεν συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα χαμόγελο».Ας δούμε και τα θεραπευτικά οφέλη του γέλιου, όπως διατείνεται η
ιατρική:
- Ενεργεί σαν αναισθητικό κατά του πόνου.

Το κόλπο με τα παγάκια για
να ξεβουλώσετε άμεσα τον νεροχύτη σας

Δ

εν χρειάζεται να καταφεύγετε πάντα στη λύση των
χημικών προϊόντων. Θα χρειαστείτε 2 φλιτζάνια με
πάγο, χοντρό θαλασσινό αλάτι, χλιαρό-κρύο νερό.Γεμίστε
το σημείο που βρίσκεται το σιφόνι σας με παγάκια και
καλύψτε το εντελώς ώστε να μην φαίνεται. Ρίξτε πάνω στα
παγάκια αρκετό χοντρό θαλασσινό αλάτι και ύστερα αφήστε τη βρύση να τρέξει με κρύο νερό μέχρι να λιώσουν τα
παγάκια . Ο νεροχύτης σας είναι έτοιμος!

- Βελτιώνει το κυκλοφορικό σύστημα και ρυθμίζει
την πίεση του αίματος.
- Είναι αεροβική άσκηση: 5 λεπτά γέλιου ισοδυναμούν με 45 λεπτά ελαφριάς άσκησης.
- Αποφορτίζει τα όργανα.
- Ενισχύει τις άμυνες και προλαβαίνει ασθένειες.
- Μειώνει το άγχος και την κόπωση.
- Απελευθερώνει ενδορφίνες: ορμόνες της ευτυχίας.
- Προκαλεί μυϊκή χαλάρωση και ευεξία.
- Βοηθάει ώστε τα προβλήματα να απαλύνονται.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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8 φυσικοί τρόποι να απαλλάξετε τον χώρο σας
από δυσάρεστες οσμές

Δ

εν είναι και τόσο δύσκολο
τελικά να καθαρίσουμε τον
χώρο μας από δυσάρεστες οσμές
και να τον διατηρήσουμε έτσι
χωρίς να μπαίνουμε και στη διαδικασία χημικών αρωματικών
που βλάπτουν σοβαρά την υγεία
μας αλλά και επιβαρύνουν τη
τσέπη μας.

τις δυσάρεστες και βαριές οσμές
μετά τη χρήση της τουαλέτας.

5. Μπορούμε να βράζουμε σε
χαμηλή φωτιά λίγη κανέλα δίπλα
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SUDOCOU

λάπια της κουζίνας. Το βράζουμε
και το βάζουμε μέσα στο ντουλάπι,
κλείνοντας καλά. Το αφήνουμε να
κρυώσει. Μετά απ’ αυτό πράγματι,

1.

Με λίγη σκόνη βανίλιας μέσα
στα τασάκια, η μυρωδιά του τσιγάρου εξουδετερώνεται. άλλη μία
λύση είναι ένα μπολ με νερόξυδο
πάνω στο καλοριφέρ τον χειμώνα.
Το ξύδι θα διαλύσει τη μυρωδιά
του τσιγάρου και θα κάνει πιο υγιεινή την ατμόσφαιρα.

2.

Η μαγειρική σόδα μπορεί ν’
απορροφήσει τις δυσάρεστες
οσμές ενός συρταριού με ρούχα.
Βγάζουμε τα ρούχα και απλώνουμε
τη σόδα στο συρτάρι. Την τρίβουμε
με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή μια
πετσέτα να πάει παντού. Με ένα
υγρό πανάκι αφαιρούμε τη σόδα
και αφήνουμε το συρτάρι να στεγνώσει καλά. Έπειτα βάζουμε τα
ρούχα πάλι μέσα.

3. Η μαγειρική σόδα κάνει θαύματα
και στον κάδο απορριμμάτων αν
πασπαλίσουμε τον πάτο πριν
βάλουμε τη σακούλα. Καθαρίζουμε
και επαναλαμβάνουμε όποτε είναι
απαραίτητο.

4.

Ένα κουτάκι με σπίρτα στο
μπάνιο είναι χρήσιμο μιας και, αν
ανάψουμε ένα σπίρτο εξαφανίζει

• Απίστευτες συμβουλές
για να διατηρήσετε
το περιβάλλον που βρίσκεστε,
καθαρό και υγιεινό
στο τηγάνι που μαγειρεύουμε. Η
κανέλα σπάει τη δυνατή οσμή του
τηγανίσματος.

6. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα
μείγμα για το μπάνιο με μυρωδικά
όπως κανέλα, γαρύφαλλο, αποξηραμένα ροδοπέταλα και μέντα.
Αυτά τα μυρωδικά δίνουν έναν
ευχάριστο τόνο στην ατμόσφαιρα.
7.

Ένα φλιτζάνι βρασμένο γάλα
είναι αυτό που θα πάρει τη μυρωδιά της κλεισούρας από τα ντου-

8.

Τέλος, άλλο μια συμβουλή με
βανίλια που το χρησιμοποιούν
πολλοί: Αδειάζουμε το περιεχόμενο
από δύο φιαλίδια βανίλιας σε
σκόνη, στο πάτωμα, λίγο πριν
σκουπίσουμε με την ηλεκτρική
σκούπα. Έπειτα σκουπίζουμε και
μαζεύουμε και την βανίλια στη
σκούπα μας. Το άρωμα της θα
διαχέεται στον χώρο για πολύ ώρα
μετά το καθάρισμα! Και δεν χρειάζεται να προσθέτουμε βανίλια σε
κάθε σκούπισμα. Το άρωμά της
κρατάει για πολύ καιρό.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Αναμένεται να εκδηλωθούν
κάποιες αναβολές ή και ανατροπές σε
πράγματα που θέλεις να πετύχεις και
θα εκνευριστείς. Φρόντισε να περιορίσεις τα νεύρα σου και να μην τα εκδηλώσεις, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ρήξεις με τα άτομα που συναναστρέφεσαι. Δώσε επίσης προσοχή στις
μετακινήσεις σου και στον χειρισμό
μηχανημάτων.

Λέων: Συνέχισε στους ρυθμούς που
εργάζεσαι και πολύ γρήγορα θα πετύχεις να φέρεις τα πράγματα εκεί που
επιθυμείς. Προσπάθησε να επιλύσεις
οριστικά καταστάσεις που σε κουράζουν και σε καταπιέζουν. Μην κρατάς
παθητική στάση σε ζητήματα που
απαιτούν ριζοσπαστικές κινήσεις και
αποφάσεις.

τεύσεις τις πιο κοινωνικές πτυχές του
χαρακτήρα σου και να επιδιώξεις νέες
γνωριμίες με άτομα ισχύος, που θα σε
βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση
των επαγγελματικών σου σχεδίων.
Επίσης καλή θα είναι η ημέρα για να
διορθώσεις κάποια λάθη του παρελθόντος και να συνεχίσεις μπροστά,
απαλλαγμένος πλέον από αυτά.

Ταύρος: Θα θελήσεις να αλλάξεις
πολλά πράγματα, που δεν πηγαίνουν
όπως θα ήθελες. Μην κάνεις πίσω και
κυρίως μη χάνεις την αισιοδοξία σου.
Όλα μπορούν να συμβούν αν πραγματικά τα προσπαθήσεις. Με τονισμένη
την αυτοπεποίθησή σου μπορείς να
κάνεις θαύματα!

Παρθένος: Η ενέργεια που θα έχεις θα
είναι πολύ μεγάλη και σε συνδυασμό με
τις ικανότητές που διαθέτεις θα σε
βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά
θέματα και να τα φέρεις εις πέρας με
τον καλύτερο τρόπο. Μην χαλαρώσεις
ακόμα γιατί οι τομείς που θέλουν δουλειά είναι αρκετοί και δεν πρέπει δε
καμία περίπτωση να επαναπαύεσαι.

Αιγόκερως: Η ημέρα είναι αγχωτική
για εσένα, καθώς θα κληθείς να πάρεις
κάποιες σημαντικές αποφάσεις για τη
ζωή σου. Βέβαια να ξέρεις ότι με τις
θετικές επιρροές που δέχεσαι σήμερα,
το μυαλό σου είναι καθαρό για να
πάρεις τις πιο ορθές. Πρόσεξε μόνο να
μην παρασυρθείς από το συναίσθημα
και δεν κρίνεις με τη λογική.

Δίδυμοι: Η μέρα θα είναι αρκετά
δύσκολη για εσένα και απαιτεί την
προσοχή σου. Είναι πολύ πιθανό με
την συμπεριφορά σου να προκαλέσεις
δυσάρεστες καταστάσεις τόσο στο
οικογενειακό σου περιβάλλον όσο και
στο επαγγελματικό. Απόφυγε να
εμπλακείς σε διαμάχες και διαφωνίες
που δε σε οδηγούν πουθενά και προσπάθησε να κρατήσεις τις ισορροπίες.

Ζυγός: Η μέρα είναι καλή για να σκεφτείς και να προγραμματίσεις εκ νέου
όλα όσα θέλεις να κάνεις. Είναι σημαντικό να ανακαλύψεις τις ουσιαστικές
ανάγκες σου που αφορούν το μέλλον
της επαγγελματικής σου ζωής, αλλά
και τις σχέσεις σου με κάποια άτομα.
Για να αποφασίσεις επ’ αυτών των
ζητημάτων, χρειάζεται λίγη ηρεμία και
σκέψη.

Καρκίνος: Η στασιμότητα και οι καθυστερήσεις σε διάφορα θέματα υποχωρούν αισθητά και θα βλέπεις πιο
αισιόδοξα το μέλλον σου. Με λίγο προγραμματισμό μπορείς να καταφέρεις
πάρα πολλά, αρκεί να μην υποκύψεις
στην πίεση που σε κυριεύει και σε οδηγεί
σε
βιαστικές
αποφάσεις.
Χρησιμοποίησε όσο περισσότερο μπορείς τον ορθολογισμό σου.

Σκορπιός: Κατακλύζεσαι από ευφάνταστες ιδέες που αν τις προωθήσεις
με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να σου
φέρουν θεαματικά αποτελέσματα σε
όλους τους τομείς της ζωής σου. Μην
αγχώνεσαι και μη χαλάς τη διάθεση
σου αν υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στο πρόγραμμά σου, και προσαρμόσου εύκολα.

Υδροχόος: Αρκετά ζητήματα θα σε
απασχολήσουν και πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος θα κάνουν την
εμφάνισή τους, για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι δε λύνεται στην ώρα
του, δεν εξαφανίζεται αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο εκεί που δεν το
περιμένεις. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά
για προφανείς λύσεις που δεν έχεις
σκεφτεί και συζήτησε με τα άτομα του
κοντινού σου περιβάλλοντος. Κάτι θα
έχουν να σε συμβουλέψουν και αυτοί…

Τοξότης: Η ημέρα απαιτεί να επιστρα-

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

η μυρωδιά από την κλεισούρα έχει
εξαφανιστεί.

Ιχθείς: Ημέρα που θα απαιτήσεις
ξεκάθαρες λύσεις στα προβλήματα
σου και στις καταστάσεις που σε
αγχώνουν . Μπορείς να πετύχεις αυτά
που θες αρκεί να είσαι δίκαιος και
ειλικρινής. Η μέρα ευνοεί οριστικές
αποφάσεις, αρκεί αυτές να παίρνονται
κατόπιν ώριμης σκέψεως.

Χανιώτικη Κρεατότουρτα
Υλικά:
1 κιλό αρνί
1 κιλό ανθότυρο ή μυζήθρα μαλακή και γλυκιά
2 χοντρά φύλλα ζύμης
Αλάτι και φρέσκο πιπέρι
βούτυρο για το άλειμμα του ταψιού
κανέλα, 1 αυγό, σουσάμι

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε άφθονο νερό και το βάζουμε να βράσει. Μόλις έρθει σε σημείο βρασμού, βάζουμε
το κρέας μας μέσα και το βράζουμε καλά μέχρι να
μαλακώσει αρκετά. Ύστερα, με μια πηρούνα βγάζουμε
το αρνί από την κατσαρόλα και αφαιρούμε τις πέτσες
και τα κόκαλα. Το ξεψαχνίζουμε και το κόβουμε σε
πολύ μικρά κομματάκια. Προσθέτουμε στο αρνί λίγο
αλάτι, πιπέρι και λίγη κανέλα. Παίρνουμε ένα ταψί, το
βουτυρώνουμε και απλώνουμε κάτω το ένα φύλλο
ζύμης. Βάζουμε επάνω την μισή μυζήθρα, λιωμένη με
το πιρούνι, αφήνοντας λίγο κενό στα πλάγια της
ζύμης για το κλείσιμο του φύλλου της κρεατόπιτας
μας. Προσθέτουμε λίγο πιπέρι και λίγη κανέλα.
Καλύπτουμε τη μυζήθρα με κρέας. Αν έχουμε στάκα ή
στακοβούτυρο, μπορούμε να προσθέσουμε στο κρέας
μικρά κομματάκια. Θα απογειώσει τη άλλη γεύση αλλά
θα είναι και πιο βαρύ! Συνεχίζουμε με μια ακόμα
στρώση μυζήθρας με πιπέρι και κανέλα. Σκεπάζουμε
την κρεατόπιτα με το δεύτερο φύλλο, και κλείνουμε
πολύ καλά την κρεατόπιτα γύρω γύρω στις άκρες.
Αλείφουμε το πάνω μέρος της κρεατότουρτας με χτυπημένο αυγό και πασπαλίζουμε με σουσάμι.
Ψήνουμε την κρεατόπιτα μας σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου.
Η Χανιώτικη κρεατότουρτα είναι έτοιμη!

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Στη διδακτέα ύλη η χάρτα
δικαιωμάτων του ασθενή

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 780 - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

Την ικανοποίησή της εκφράζει με ανακοίνωσή της η
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και
Φίλων (ΠΟΣΠΦ) για την ένταξη της Ευρωπαϊκής
Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών στη διδακτέα ύλη.
Όπως αναφέρεται «η πρέσβειρα του Παγκύπριου
Συνδέσμου Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά
Χαμόγελα» Αναστασία Σίμαν, ως ενεργός πολίτης,
άτομο με σπάνια πάθηση και ιδιαίτερες ευαισθησίες,
απέστειλε επιστολή στον ΠτΔ με την οποία ζήτησε
όπως τα δικαιώματα των ασθενών ενταχθούν στη
διδακτέα ύλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
στόχο την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών».
Προστίθεται ότι «το αίτημα της Αναστασίας βρήκε
ανταπόκριση από ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ήδη τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας
έχουν ετοιμάσει σχετικό έντυπο στο οποίο καταγράφονται τα 14 θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών και
το οποίο θα διανέμεται πλέον στους μαθητές».
«Ως το οργανωμένο κίνημα των ασθενών συγχαίρουμε
την Αναστασία για την πρωτοβουλία της, την τόλμη
και διεκδικητικότητά της. Η Αναστασία αποτελεί
τρανό παράδειγμα ότι οι νέοι του τόπου μας έχουν
όραμα και ναι αγωνίζονται να φέρουν την αλλαγή»,
σημειώνεται.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Η επιτυχία δεν είναι το
κλειδί για την ευτυχία.
Η ευτυχία είναι το κλειδί
για την επιτυχία.
Αν αγαπάς αυτό που
κάνεις, θα γίνεις
πετυχημένος.

Άλμπερτ Σβάιτσερ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία
Εφέδρων Αξιωματικών, σε
συνεργασία με το Συμβούλιο
Ιστορικής Μνήμης Αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α.
55-59,
τους
Συνδέσμους
Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α., την Σ.Ε.Κ., τον Δήμο
Λύσης και την οικογένεια του
ήρωα, τελεί την Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2019 και ώρα
9:00 π.μ., στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώτου
Κύπριου Εφέδρου Αξιωματικού

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
και καλούν τον Ελληνικό Κυπριακό Λαό όπως παραστεί και αποτίσει φόρο τιμής στο άξιο τούτο τέκνο της

Πατρίδας.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο ηγούμενος της Ιεράς
Μονής Μαχαιρά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας
κ. Επιφάνιος.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 5/2019 20/2/2019

50.000 ............... 22881
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 44733
100 .................... 56756

1.000 ................. 11858

100 .................... 37635

400 .................... 50906

100 .................... 27608

400 .................... 16016

100 .................... 40882

400 .................... 44266

100 .................... 58198

200 .................... 31017

100 .................... 53446

200 .................... 38929

100 .................... 47724

200 .................... 48192

100 .................... 35000

200 .................... 51435

100 .................... 42212

200 .................... 38122

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
9328, 6659
Από €20 οι λήγοντες
708
Από €10 οι λήγοντες
509, 940
Από €4 οι λήγοντες
27, 36

200 .................... 43571
200 .................... 22489
200 .................... 40331
200 .................... 52097
200 .................... 30129
200 .................... 44723
100 .................... 21991

σε
σε
σε
σε

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Υπουργός
Άμυνας Σάββας Αγγελίδης
Μετά την τέλεση του θρησκευτικού μνημοσύνου, θα
ακολουθήσει τρισάγιο στο τόπο της θυσίας του ήρωα,
στο κρησφύγετο του. Ακολούθως η Παγκύπρια
Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών σε συνεργασία με
την Εθνική Φρουρά, θα προβούν στην αναπαράσταση
της ιστορικής μάχης του Μαχαιρά και των τελευταίων
στιγμών της θυσίας του Αυξεντίου, βάση αφήγησης
του συναγωνιστή του Αυγουστή Ευσταθίου.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Προημιτελικής
Φάσης του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 είναι:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 2 – 4
(πέναλτι)
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγίων Τριμιθιάς

2-5

ΘΟΙ Καπέδων – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 3 - 0
ΑΤΕ - ΠΕΚ Εργατών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
(πέναλτι)

4 – 2

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ

Το προσεχές Σαββατοκύριακο αρχίζει το Πρωτάθλημα
ΠΑΑΟΚ ως ακολούθως.
Επίλεκτη Κατηγορία
Θ.Ο.Ι. Πύργου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολμιδιών
15.10.18
7.30 μ.μ. Κ.Πολεμιδιών
Α.Ε Τραχωνίου- ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 12.10.18
7.30 μ.μ. Τραχωνίου
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού-ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου
13.10.18
3,30 μ,.μ. Τραχωνίου
Σ & Π Ζακακίου – F.C. INERNATIONAL
13.10.18
3.30 μ.μ Ζσακακίου
Α’ Κατηγορία
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
14.10.18
3.30 μ.μ. Καθολικής
ΠΑΡΘΕΝΩΝ
- ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα
13,10.18
3,30 μ.μ. Καλογεροπούλειο
ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ Απεσιας –ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
13.10.18 3,.30
μ.μ
ΠΑΕ/ΔΙΓΕΝΗΣ
- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
13,10.18
3,30
Υψωνα
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
14.10.18
3,30 μ.μ. Κ.Πολεμιδιών.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, συνεχίζει τη διεξαγωγή των
αγώνων κατάταξης (PLAY OFF) στις 1/3/19 με τους πιο
κάτω αγώνες:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Παρασκευή ώρα
19.30΄
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Παρασκευή ώρα
19.30΄
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής έχουν
ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
3-3
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
1-3
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
(Δευτέρα)
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΓΕΝΗΣ Μ: ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ
Επανήλθε στη κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα ο Διγενής Μόρφου μετά την νίκη του
επί της Ολυμπιάδας και την ήττα της
Ομόνοιας Ψευδά στην Ορμήδεια. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στο ρετιρέ με +3 από την
Ξυλοτύμπου. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη του
Κούρρη Ερήμης στο Ακρωτήρι.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΕΛ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗ
Μ

ε ένα τέρμα υψηλής δεξιοτεχνίας,
ο ΑΠΟΕΛ (φωτό) έκανε
τη μεγάλη ανατροπή στο «Τσίρειο», στο
παιχνίδι της χρονιάς με τον Απόλλωνα,
υποχρεώνοντας τον μεγάλο αντίπαλο
του σε ήττα και έξωση από το ρετιρέ.
Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπυ των
κορυφαίων ομάδων στο οποίο νίκησε η
ψυχή, η λεπτομέρεια και τα λιγότερα
λάθη.
Το πικρό ποτήρι της ήττας γεύθηκε στο
ΓΣΠ η ΑΕΛ που τον αφήνει στο -4 από
την κορυφή. Νίκη ελπίδας και αναγέννησης για την Ομόνοια. Οι πράσινοι
μπήκαν στην 1η εξάδα προσδοκώντας
σε καλύτερες μέρες.
Στρόφαρε στο Β’ μέρος η ΑΕΚ φιλοδωρώντας την Ένωση με τρία τέρματα,
μειώνοντας την απόσταση που την
χωρίζει από την 3η θέση στο -4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Με τον βαθμό της ισοπαλίας με την
ΑΛΚΗ η Νέα Σαλαμίνα καπάρωσε την 6η
προνομιούχα θέση, εκμεταλλευόμενη
την βαρειά τιμωρία της Ανόρθωσης. Για
την Αλκή οι καλές εμφανίσεις συνεχί-

• Με πάθος και αυτοπεποίθηση η ταξιαρχία του Τραμετσάνι άλωσε
το Τσίρειο και μπαίνει στην Γ’ φάση από θέση ισχύος
• Πικρία για την ανατροπή και την ήττα στον Απόλλωνα που
ωστόσο δεν τα βάζει κάτω υψώνοντας ανάστημα
• Νέα νίκη για την ΑΕΚ που μείωσε την διαφορά από την 3η θέση
στους έξι βαθμούς διεκδικώντας το θαύμα
• Στην πρώτη εξάδα η Νέα Σαλαμίνα, βαθμός χρυσάφι για την Αλκή
στον υπέρ πάντων αγώνα για παραμονή στα σαλόνια
• Σουδαία νίκη και χαράς ευαγγέλια στην Ομόνοια που μπήκε
στην πρώτη εξάδα, ανασύνταξη δυνάμεων στην ΑΕΛ
• Ανεβαίνει σταθερά η Πάφος που παραμένει αήττητη για έκτο
συνεχή αγώνα, έντονη ανησυχία στην Δόξα
• Συμπληγάδες στο δρόμο της Ανόρθωσης μετά το ηχηρό χαστούκι
της υπόθεσης Ουζόχο

σθηκαν με την ελπίδα να πεθαίνει
τελευταία.
Δύσκολες ώρες περνά η ιστορική
Ανόρθωση. Μετά τη βαρειά τιμωρία
λόγω της υπόθεσης Ουζόχο, η ομάδα
έμεινε εκτός πρώτης εξάδας παρά τη
νίκη της επί του Ερμή. Ο Ανδρέας
Παντελή παραιτήθηκε και η διοίκηση
περνά στα χέρια του σωματείου.

νίκη κι απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη αφήνοντας τη ΔΟΞΑ να ανησυχεί έντονα για το αύριο.

Στα πάνω της η Πάφος που πέτυχε νέα

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε
περίτρανα
ότι
στα δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να κάνει
α ν α τ ρ ο π έ ς .
Αναντίλεκτα, σ’ αυτό
συμβάλλει καταλυτικά
η ικανότητα των νέων
αποκτημάτων.

1

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οδυνηρή ήττα για Εληά
Σε καθοριστική καμπή του πρωταθλήματος η
φιλόδοξη Εληά Λυθροδόντα έχασε εκτός έδρας
από τον Ορφέα, δίδοντας την ευκαιρία στον
πρωτοπόρο Ηρακλή Γερολάκκου να ανοίξει
την ψαλίδα στο +5. Σημαντικότατο βήμα για
τη σωτηρία της έκανε η ΑΕΚοράκου που
πέρασε νικηφόρα από την Αγλαντζιά.

Μοναδική απειλή
για τον ΑΠΟΕΛ θα
είναι ασφαλώς ο
Απόλλωνας καθώς η
ΑΕΛ σιγά - σιγά χάνει
τη δυναμική του υποψήφιου πρωταθλητή.

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΤΟ ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας παραμένει το
μεγάλο αφεντικό διατηρώντας την απόσταση ασφαλείας από την 2η θέση στους επτά
βαθμούς. Περισσότερο κερδισμένοι της 21ης
αγωνιστικής είναι, ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας και ο ΑΡΗΣ
που εκμεταλλεύτηκαν τις απώλειες του ΟΘΕΛΛΟΥ, προσπερνώντας τον στον βαθμολογικό
πίνακα. Άλμα σωτηρίας έκανε ο ΟΝΗΣΙΛΟΣ που
απέδρασε με το τρίποντο από την Λακατάμια.
Σημαντικό βήμα παραμονής έκανε η Αγία Νάπα
που άλωσε το γήπεδο της Χλώρακας ανεβαίνοντας στην 9η θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• 11ο Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Αμμοχώστου, Σάββατο 2 Μαρτίου 9πμ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Αρχίζει την 1η Μαρτίου
το Σχέδιο Επιχορήγησης
Διακοπών Συνταξιούχων

Στο επίκεντρο η εργασιακή εκμετάλλευση
στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Δ

ικαιούχοι του Σχεδίου. Αρχίζει από την 1η
Μαρτίου η εφαρμογή του Σχεδίου Επιχορήγησης
Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και
Χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως
ανακοίνωσε το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Σκοπός του Σχεδίου, όπως αναφέρεται, είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής δικαιούχων
του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά
Εισοδήματα (που λαμβάνουν μικρή επιταγή), χαμηλοσυνταξιούχων που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, συνταξιούχων με ετήσιο
εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και μέχρι
€20.000 για οικογένειες καθώς και των εξαρτωμένων
τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του
Πύργου Τηλλυρίας, νοουμένου ότι δεν κατοικούν στις
περιοχές ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας.
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για τρεις (3) διανυκτερεύσεις, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, κατά την
περίοδο από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι την 31η
Μαΐου 2019 και το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης
θα ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) ημερησίως κατά
άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή.
Υποβολή αιτήσεων. Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο διατίθενται από τη Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από
την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στα Κέντρα Πολιτών
(ΚΕ.ΠΟ.) των ταχυδρομείων και σε όλα τα κατά
τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία. Μαζί με το έντυπο
διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση με το Σχέδιο.
Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο λήγουν την
Παρασκευή 24 Μαΐου και να αποστέλλονται στο φαξ
22869735 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
incoming@topkinisis.com.
Πληροφορίες στο τηλ. 22713760.

Ο

ι εργασιακές προκλήσεις που
αναφύονται καθημερινά αλλά
και τα προβλήματα στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία που ταλανίζουν
χιλιάδες εργαζόμενους ντόπιους
και κοινοτικούς, θα τεθούν στο
μικροσκόπιο του 11ου Επαρχιακού
Συνεδρίου του Ελεύθερου Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου που θα
πραγματοποιηθεί στο Σάββατο 2
Μαρτίου 2019 στις 9 πμ στο Ξενοδοχείο NISSI BEACH στην Αγία

Την επίσημη έναρξη εργασιών του
συνεδρίου θα κηρύξει ο προεδρεύων του συνεδρίου, γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.
Χαιρετισμό στο συνέδριο θα απευθύνει ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας ενώ ομιλία θα εκφωνήσει
ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Αμμοχώστου Γιώργος Καράς.

Τα οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα θα αναλυθούν από
τον οργανωτικό και ταμία του
εργατικού κέντρου Ανδρέα Κωμοδίκη και Κωστάκη Κυριάκου,
αντίστοιχα
Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία του εργατικού κέντρου, θα επικυρώσει τα μέλη του επαρχιακού
συμβουλίου και θα εκλέξει τους
αντιπροσώπους για το Παγκύπριο
Συνέδριο της ΣΕΚ.

Όραμα μας μια κοινωνία
χωρίς δημοκρατικά ελλείμματα

H

ΣΕΚ θα συνεχίσει ακατάπαυστα
να αγωνίζετεαι για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και ανισότητες.
Η Παγκόσμια ημέρα της
γυναίκας που εορτάζεται την 8η
Μαρτίου αποτελεί για το Κίνημα
της ΣΕΚ ημέρα υπενθύμισης ότι οι
σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να
θωρακίζουν τις γυναικείες κατακτήσεις, στοχεύοντας σε δημοκρατικές κοινωνίες χωρίς ελλείμματα.
Τα Επαρχιακά Τμήματα εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ, τιμώντας την
8η Μαρτίου διοργανώνουν εκδηλώσεις στέλνοντας το μήνυμα πως
η διεκδίκηση για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Τρίτη 5 Μαρτίου,
5.15μμ στο οίκημα της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο Παραλίμνι με θέμα: Η
ψυχολογία της Γυναίκας με τη
ψυχίατρο Λουΐζα Βερεσιέ

ΛΕΜΕΣΟΣ: Τετάρτη, 6 Μαρτίου
5.30μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεετική κατάληξη είχε η διαβούλευση των κοινωνικών
εταίρων για την επίτευξη συμφωνίας για διαχείριση των
ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις, ενόψει της υλοποίησης
του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η συμφωνία στοχεύει στη
διασφάλιση της συνεχούς και
αδιάλειπτης παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης προς
τους εργαζόμενους ενόψει της
σταδιακής υλοποίησης του
Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ), με παράλληλο στόχο
την αποφυγή των αχρείαστων
διπλών καλύψεων και διπλών
εισφορών για τις ίδιες καλύ-

Νάπα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τετάρτη, 6 Μαρτίου,
5.30 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λευκωσίας στον Στρόβολο με θέμα «το
ΓεΣΥ και η πρακτική εφαρμογή
του». Το θέμα θα παρουσιάσει η
Αμάντα Χρυσάφη, λειτουργός του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Θ
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σού.

προάγουν την Ισότητα

ΠΑΦΟΣ: Πέμπτη,7 Μαρτίου 6 μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ Πάφου

• Αξιοπρέπεια στην εργασία

ΛΑΡΝΑΚΑ: Παρασκευή 8 Μαρτίου
2018 και ώρα 6.00 μ.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας. Χαιρετισμό
θα απευθύνει η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Ομιλήτρια η βουλευτής ΔΗΣΥ Αννίτα
Δημητρίου.

• Ίση Αμοιβή

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ ενόψει της 8ης Μαρτίου
αξιώνει:

• Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας

• Καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης
• Εφαρμογή των νομοθεσιών που

• Ενόψει της υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας

Συμφωνία για διαχείριση των ρυθμίσεων ιατροφαρμακευτικής
ασφάλισης που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις
ψεις που παρέχονται μέσα
από πρόνοιες Συλλογικών
Συμβάσεων και για σκοπούς
ομοιόμορφης διαχείρισης των
υφιστάμενων ρυθμίσεων.
Η συμφωνία που θα υπογράψουν στις αμέσως επόμενες οι
κοινωνικοί εταίροι προβλέπει:

• Για την περίοδο από
1/3/2019 μέχρι 31/5/2019,
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι
θα συνεχίσουν να καταβάλλουν πλήρως τις εισφορές
στα υφιστάμενα συντεχνιακά

σχέδια ασφάλισης υγείας με
βάση τις σχετικές συλλογικές
συμβάσεις. Οι εισφορές
αυτές θα γίνονται παράλληλα με τις εισφορές που θα
γίνονται για σκοπούς ΓεΣΥ.
• Για την περίοδο 1/6/2019
μέχρι και 31/5/2020 οι εκατέρωθεν
εισφορές
στα
συντεχνιακά Ταμεία Υγείας,
μειώνονται κατά το ήμισυ.
• Την 1/6/2020, με την
πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι
εισφορές εργαζομένων και

εργοδοτών στα συντεχνιακά
Ταμεία Υγείας τερματίζονται. Νοείται πως η πιο
πάνω ρύθμιση, νοουμένου
ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των
μερών, σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζουν
την εισαγωγή, εφαρμογή ή διατήρηση
συμπληρωματικών
ρυθμίσεων ασφάλισης
υγείας για υπηρεσίες
φροντίδας υγείας που

• Προστασία της μητρότητας
• Ίση Μεταχείριση στην απασχόληση και στην επαγγελματική
εκπαίδευση
• Προαγωγή πολιτικών για συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
• Άρση των στερεότυπων

• Προώθηση της Ίσης συμμετοχής
και εκπροσώπησης των δύο
φύλων στον πολιτικό, κοινωνικό
και οικονομικό τομέα.

δεν παρέχονται μέσω του
ΓεΣΥ.
Για τις περιπτώσεις όπου
λειτουργούν Σχέδια Υγείας
πέραν των συντεχνιακών
Ταμείων Υγείας συμφωνημένα σε Συλλογικές Συμβάσεις,
θα γίνουν διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δύο μερών.

