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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Επαρχιακό Συνέδριο
ΣΕΚ Πάφου
Πραγματοποιείται την Παρασκευή
22 Μαρτίου 2019, η ώρα 10 π.μ.
στο οίκημα του, το 18ο Επαρχιακό Συνέδριο του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρο ΣΕΚ Πάφου.
Θα παραστεί και θα απευθύνει
χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Εισηγητική ομιλία θα καταθέσει
ο επαρχιακός γραμματέας του
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Πάφου Πέτρος
Δημοσθένους.
Σελ. 16

Στον απόηχο
της 8ης Μαρτίου
Η ΣΕΚ εντείνει τη δράση της για
να αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη
που αποκομίζει μια κοινωνία που
προάγει στην πράξη την Ισότητα.

Σελ. 9

Παγκόσμια Ημέρα
Καταναλωτή
Τα προβλήματα που υπάρχουν
στην αγορά και οι ποικίλες
στρεβλώσεις που προκύπτουν,
μας υποχρεώνουν να φτιάξουμε
ενημερωμένους, συνειδητούς και
δ ι ε κ δ ι κ η τ ι κ ο ύ ς
καταναλωτές.
Σελ. 8

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3033

Καμία ανοχή σε σχόλια που
υπονομεύουν τις γυναίκες

Ώρα αξιοποίησης του ντόπιου δυναμικού
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Ταμεία Υγείας στον ευρύ δημόσιο τομέα με φόντο το ΓεΣΥ

Ε κ το ν ώ θ η κ ε η κ ρ ί σ η
ξεκινά διάλογος
Μ

έσω κοινωνικού διαλόγου θα επιλυθεί η διαφορά που προέκυψε
στον ευρύ δημόσιο τομέα εξαιτίας της
πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου που αφορά τα Ταμεία Υγείας του προσωπικού στο πλαίσιο τη
εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Η εργασική κρίση που προκάλεσε η
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
εκτονώθηκε μετά την συνάντηση των
Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας την περασμένη Τετάρτη 14 Μαρτίου. Οι συντεχνίες εξήγησαν
δια ζώσης στον πρόεδρο τις θέσεις
τους, τονίζοντας την αναγκαιότητα
απόλυτου σεβασμού των συλλογικών
συμβάσεων και των εργασιακών
θεσμίων προκειμένου να επιτευχθεί
ομαλή προσαρμογή των υφιστάμενων
Ταμείων Υγείας στις απαιτήσεις του
ΓεΣΥ. Διαβεβαίωσαν τον πρόεδρο ότι οι
εργαζόμενοι θα καταβάλλουν κανονικά
τις εισφορές τους στο ΓεΣΥ, όπως οι
υπόλοιποι πολίτες, υπογραμμίζοντας
ωστόσο πως το ποσό που καταβάλλει
σήμερα η κυβέρνηση ως εργοδότης,
συμπεριλαμβάνεται τις συλλογικές
συμβάσεις.
Στη συνάντηση του προεδρικού συμφωνήθηκε όπως ξεκινήσει διάλογος με
κάθε Οργανισμό ξεχωριστά [Ημικρατικοί Οργανισμοί και Τοπική Αυτοδιοίκηση] στο πλαίσιο των ισχύοντων εργασιακών θεσμίων καθώς διαφέρουν τα
ποσοστά που καταβάλλει ο κάθε οργανισμός στα Ταμεία Υγείας.

• Έσβησαν οι εργασιακές φωτιές μετά τη συνάντηση των Συντεχνιών
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
• Επιδίωξη όλων, η ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων Ταμείων Υγείας
στις απαιτήσεις του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Tη ΣΕΚ εκπροσώπησαν, ο γ.γ Ανδρέας
Φ. Μάτσας και ο γ.γ της ΟΗΟ – ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία. Παρέστησαν οι υπουργοί, Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
και Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ – ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία δήλωσε ότι μέγα ζητούμενο είναι η ομαλή μετάβαση από το
καθεστώς των υπαρχόντων Ταμείων
Υγείας στο ΓεΣΥ το οποίο ως γνωστόν

θα εφαρμόζεται σταδιακά. Στο πλαίσιο
του διαλόγου θα διαπιστωθεί η βούληση της κάθε πλευράς στην προσπάθεια
επίλυσης του θέματος. Οι συντεχνίες
και οι εργαζόμενοι, στηρίζουμε την
εφαρμογή του ΓεΣΥ και ως εκ τούτου
αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας
που απορρέουν από τη σχετική
νομοθεσία για τις συνεισφοΣελ. 16
ρές, κατέληξε.

Στις κορυφαίες προτεραιότητες η απασχόληση των νέων

Π

αρά τη σταθερή καθοδική πορεία που καταγράφει ο ανεργιακός δείκτης την τελευταία τετραετία, η Κύπρος εξακολουθεί να κατέχει ένα από τα
ψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΣΕΚ ανησυχώντας για το φαινόμενο
αυτό, καλεί την Πολιτεία να πάρει τα δέοντα μέτρα
για εξάλειψη του, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψιν
πως οι επενδύσεις της Κύπρου στον τομέα των
μέτρων δράσης για ενίσχυση της απασχόλησης των
νέων είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0.1% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Το πολύ χαμηλό ποσοστό επενδύσεων σε προγράμματα κατάρτισης των νέων μας, αποτελεί ένα τεράστιο παράδοξο, αφού το κύριο χαρακτηριστικό της
Κυπριακής αγοράς εργασίας είναι η αναντιστοιχία
προσόντων και δεξιοτήτων ανάμεσα στη ζήτηση και
προσφορά εργατικού δυναμικού. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των νέων της
Κύπρου που δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση, απα-

σχόληση και κατάρτιση είναι από τα ψηλότερα στην
Ευρώπη.Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη
για βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισης των
νέων αλλά και ανάπτυξης στους τομείς της τεχνολογίας, έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακής οικονομίας,
πράσινης οικονομίας και γαλάζιας οικονομίας, έτσι
που να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας σε

• Ώρα για σχεδιασμό της εκπαίδευσης –
κατάρτισης στις ανάγκες της νέας γενιάς
παραγωγικούς κλάδους. Δυστυχώς, σήμερα οι νέοι
μας, καταβάλλουν μεγάλο τίμημα λόγω του ότι η
οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ποσοτικούς αντί με ποιοτικούς όρους, επικεντρωνόμενη σε
τομείς χαμηλής εξειδίκευσης. Η πρακτική αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη χαμηλή παραγωγικότητα η οποία δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπροσθέτως, οι συναφείς αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος εξακολουθούν να επηρεάζουν
αρνητικά την απασχολησιμότητα των νέων αφού δεν
παρέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα αναγκαία εφόδια αντιμετώπισης των συνεχών διαφοροποιήσεων στην αγορά εργασίας. Το πολύ χαμηλό
ποσοστό των Κυπρίων φοιτητών σε σχολές θετικών
επιστημών, 9.8%, σε σχέση με 26% που είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ, αναδεικνύει μια επιπρόσθετη αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Το πρόβλημα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αμβλυνθεί
μέσω αναθεώρησης των προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και τη διασύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η
ΣΕΚ έχει θέσει εδώ και καιρό τις εισηγήσεις της στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την προσδοκία ότι θα τύχoυν της δέουσας προτεραιότητας.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Έ

ξυγίανση του ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ
βίου ζητούν οι πολίτες

Το λουκέτο του Συνεργατισμού ας

* συνετίσει τους πολιτικούς ηγέτες

Ρ

ΙΖΩΣΕ πολύ βαθειά η ΔΙΑΠΛΟΚΗ
στην Κύπρο
Αλήθεια υπάρχει κανείς να την
ξεριζώσει;

*

Γ

ιγαντώνεται ο κλάδος των
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Οικοδομών

Οι Εργολάβοι θα λογοδοτήσουν
για τις αντεργατικές
πρακτικές τους

* σύντομα

Α
*

ξιώνουμε την εδραίωση συνθηκών Ισότητας χωρίς διακρίσεις
Το προστάζει η τιμημένη και
αιματοβαμμένη 8η Μαρτίου

Τ

ο σύγχρονο μήνυμα της 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ: Χωρίς εθνική ανεξαρτησία ο Αγώνας μένει ημιτελής
Οι ηγέτες του Ελληνισμού ας
αφουγκρασθούν επιτέλους τη
φωνή των ηρωομαρτύρων του 21

*

Ι

στορικά ηχηρά ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ δέχεται η Τερέζα Μέι
Πελώρια η ευθύνη μας για διαφύλαξη και καλυτέρευση της
Ευρώπης

*

Κ
*

αταγγέλλετε ΑΦΟΒΑ διακρίσεις
και ανισότητες παντός είδους
Παραίνεση ΣΕΚ προς τις εργαζόμενες

Ή

ταν 14 Μαρτίου 1957 όταν ο
ΕΡΩΤΑΣ για Ελλάδα και Ελευθερία γράφτηκε με αίμα
Βαγορής ζείς και μας καθοδηγείς

*

Φ

ωνή διεκδικητική οφείλει να
προτάξει σε καθημερινή βάση ο
Κύπριος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Τα γεράκια
καραδοκούν
παντού, απειλώντας τα συμφέροντα του

*

Ώ

ρα απόδοσης ευθυνών για το
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ έγκλημα
Η Εισαγγελία καλείται να επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον
της

*

Ν

α
θέσουν
τέρμα
στην
ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ οι πολίτες
Το επιτάσσει η νεκροψία του
Συνεργατισμού και η κοινωνική
αξιοπρέπεια

*

Ή

λθε η ώρα επανάκτησης της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ συνοχής με ποιοτικές θέσεις εργασίας
Το οφείλουμε πρωτίστως στην
περιθωροποιημένη νέα γενιά

*

«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

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ξενοδοχεία : Ώρα αξιοποίησης του ντόπιου δυναμικού

Τ

ο 2018 το τουριστικό ρεύμα προς την
Κύπρο έχει σπάσει τις επιδόσεις
όλων των εποχών αγγίζοντας τα τέσσερα εκατομμύρια άτομα. Για το τρέχον
έτος τα πράγματα είναι εξίσου αισιόδοξα παρά τη δυστοκία κρατήσεων από
την Αγγλική αγορά λόγω της εκκρεμότητας του Brexit. Τον τελευταίο καιρό,
Κυβέρνηση και Ξενοδόχοι διακηρύττουν
ότι το μέγα στοίχημα του τουρισμού μας
είναι η ποιότητα.
Πρόσφατα, οι Ξενοδόχοι επανέφεραν στο
προσκήνιο το θέμα
της έλλειψης προσωπικού στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία,
αξιώνοντας από την
Του Ξενή X.
υπουργό Εργασίας να
Ξενοφώντος
ανάψει τάχιστα το
Αρχισυντάκτη
πράσινο φώς για
«Εργατικής
εργοδότηση προσωΦωνής»
πικού από τρίτες
xenis.xenofontos@
χώρες [μη Ευρωπαϊsek.org.cy
κές] ισχυριζόμενοι ότι
είναι αδύνατη η εξεύρεση ειδκευμένων Κοινοτικών.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι ο λόγος που οι
Κοινοτικοί εργαζόμενοι δεν ενδιαφέρονται να εργοδοτηθουν στην Κυπριακή
ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι οι πολύ
χαμηλοί μισθοί αλλά και οι μη ελκυστικές συνθήκες εργασίας.
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι ξενοδόχοι στοχεύουν στην εργοδότηση αλλο-

δαπών στο πλαίσιο της πολιτικής της
αρπακτής και του εύκολου κέρδους. Θα
θέλαμε, λοιπόν, τούτη την ώρα να στείλουμε το μήνυμα στους ξενοδόχους
αλλά και στην Πολιτεία, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι για ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,
χρειάζεται σύνεση, προγραμματισμένη
δουλειά χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες
και προπαντός αρμονική συνεργασία με
το συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους οι οποίοι
αποτελούν την ψυχή του τουρισμού. Αν

• Η εργοδότηση ξένων εργατών
προκαλεί προβλήματα
αντί να λύνει
πράγματι οι ξενοδόχοι θέλουν να αποκτήσει ο Κυπριακός τουρισμός την αίγλη
την οποία οραματίζονται, πρέπει και
μπορούν να εξεύρουν το αναγκαίο ειδικευμένο ντόπιο, Ελλαδικό και κατεπέκταση Κοινοτικό προσωπικό.

καταρτισμένο δυναμικό, προκειμένου ο
Κυπριακός τουρισμός να αποκτήσει την
επιθυμητή από όλους ταυτότητα με
κύριο χαραχτηριστικό την Κυπριακή
φιλοξενία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, δημιουργώντας ταυτόχρονα
συνθήκες ανέλιξης του προσωπικού
που θέλει να σταδιοδρομήσει στο ξενοδοχειακό επάγγελμα. Όλα τα άλλα είναι
προφάσεις εν αμαρτίαις καθώς η ξενοδοχειακή – τουριστική βιομηχανία
αμαυρώνεται με απαράδεκτες συνθήκες
εργασίας, με την αδήλωτη απασχόληση να οργιάζει, την εργασιακή εκμετάλλευση να «θαυματουργεί» και τη συλλογική σύμβαση να καταστρατηγείται
ασύστολα.
Ήρθε, λοιπόν, ή ώρα της κρίσεως για
τους ξενοδόχους καθώς οι πραγματικές
τους βλέψεις θα αποκαλυφθούν προσεχώς από τη στάση που θα τηρήσουν
στον διάλογο για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

• Μοναδική εγγύηση
για να αποκτήσει διακριτή
ταυτότητα και ποιότητα
ο Κυπριακός τουρισμός,
είναι η πλήρης αξιοποίηση
του ντόπιου δυναμικού

Προς την κατεύθυνση αυτή, καλούνται
να επιδείξουν έμπρακτα την προσήλωση τους στα εργασιακά θέσμια, στην
τήρηση των προνοιών της συλλογικής
σύμβασης και στον απαιτούμενο σεβασμό προς το προσωπικό, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικούς μισθούς και
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Επιπρόσθετα, οι ξενοδόχοι, καλούνται να
αξιοποιήσουν πλήρως το ντόπιο

Καμία ανοχή σε σχόλια που υπονομεύουν τις γυναίκες

Έ

φθασε η ώρα η πολιτεία να πρωτοστατήσει ενός κοινωνικού διαλόγου μέσα από τον οποίο θα καθοριστούν συγκεκριμένοι τρόποι ενδυνάμωσης της γυναικείας συμμετοχής στην
αγορά εργασίας. Είναι καιρός να προβούμε
σε
ριζικές
αλλαγές που να αποφέρουν ουσιαστικά
αποτελέσματα στην
ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας με την
Της Δέσποινας
προσέλκυση αξιόμαΗσαΐα
χου γυναικείου δυναΓρ. Τμήματος
μικού.
Εργαζομένων
Το Παγκόσμιο ΟικονοΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy μικό Φόρουμ (WEF)
αναφέρει σε έκθεσή
του ότι με τους σημερινούς ρυθμούς, θα
χρειαστούν άλλα 100 χρόνια για να
επέλθει ισότητα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Πέραν όμως από τις όποιες πολιτειακές
ευθύνες, υπάρχουν και οι προσωπικές
ευθύνες οι οποίες ουσιαστικά καθυστερούν την πρόοδο αφού προσφέρουν
χώρο σε προβληματικές αντιλήψεις να
ενεργούν υποστηρικτικά σε όσους υπο-

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)

τιμούν και υποβιβάζουν τις γυναίκες.
Οφείλουμε με τη στάση ζωής μας σε
όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας
μας, να αξιώνουμε να τυγχάνουμε ισότιμης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας
μας, να αξιώνουμε τον σεβασμό, αλλά
και να τολμούμε να καταγγέλλουμε την

• Τεράστια ευθύνη φέρουν και
οι ίδιες οι γυναίκες που στηρίζουν
πολλές φορές με τη σιωπή ή
την ανοχή με υπονομευτικά
σχόλια σε βάρος άλλων γυναικών
όποια ενέργεια αντιβαίνει σε νόμους και
ηθικούς φραγμούς. Τεράστια ευθύνη
φέρουν και οι ίδιες οι γυναίκες που στηρίζουν πολλές φορές με τη σιωπή ή την
ανοχή τους σεξιστικές συμπεριφορές
και υπονομευτικά σχόλια σε βάρος
άλλων γυναικών. Αυτό επιτείνει το πρόβλημα αφού η ενεργητική και παθητική
στήριξη απαράδεκτων συμπεριφορών
που δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο
της εργασίας ενθαρρύνει και αποθρασύνει επιτήδειους οι οποίοι, στην τελι-

κή, δεν θα διστάσουν να κατατάξουν
στον μακροσκελή κατάλογο των θυμάτων τους και τους «λεγόμενους» υποστηρικτές και υποστηρίκτριες τους.
Η πολιτεία πέραν από την προαγωγή
πολιτικών και την ενίσχυση νομοθεσιών
δεν μπορεί να δράσει καταλυτικά στα
θέματα αντιλήψεων όταν εμείς οι ίδιες
δεν προσπαθούμε να τις αποσείσουμε.
Όταν
βάζουμε ταμπέλλες σε άλλες
γυναίκες δεν χρειάζεται και πολλή προσπάθεια από τον περίγυρο να υπονομεύσει την εργασία των γυναικών.
Η συμπεριφορά μας θα πρέπει να
καθρεφτίζει τις πανανθρώπινες αξίες
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 ευνοούμενη
κοινωνία, απαλλαγμένη από αγκυλώσεις του παρελθόντος. Αξιώνουμε λοιπόν πρώτα από τους εαυτούς μας με το
παράδειγμα μας να κερδίσουμε τον
σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Όλα τα
υπόλοιπα είναι πλέον θέμα χρόνου για
να αλλάξει η συνολική εικόνα.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3/2019

Των εν τη μονή Αγίου
Σάββα αναιρεθέντων
αββάδων, Μύρωνος νεομ.

Β’ Χαιρετισμοί
Βασιλείου Αγκύρας
ιερομ., Δροσίδος.

ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019
Ιακώου ομολ, Θωμά
Κ/λεως, Φιλήμονος,
Δομνίνου μ., Σεραπίωνος οσίου

Νίκωνος οσίου και
των συν αυτώ 199
μαρτύρων

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3/2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3/2019
Β’ Κυριακή των Νηστειών,
Αρτέμονος επ., Σελευκείας,
Αρτέμονος ιερομ. Παρθενίου νεομ. Χίου Ζαχαρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3/2019
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26/3/2019
Η σύναξις του αρχαγγέλου Γαβριήλ, Κοδράτου και άλλων 42μ.,
Στεφάνου οσίου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Κατασκευές και τουρισμός αυξάνουν
σημαντικά την απασχόληση

Η

συνολική απασχόληση στην Κύπρο το 2018 ήταν
για πρώτη φορά σε επίπεδα προ κρίσης, ενώ η
τάση μείωσης της ανεργίας που καταγράφηκε τους
δύο πρώτους μήνες του 2019 δημιουργεί προσδοκίες
για περαιτέρω βελτίωση κατά το τρέχον έτος. Η
αύξηση της συνολικής απασχόλησης το 2018, έναντι
του 2014 όταν η ανεργία είχε βρεθεί στο ψηλότερο
επίπεδο, ανήλθε στο 10,5%, περίπου δηλαδή προστέθηκαν 40.000 θέσεις εργασίας. Την κούρσα φαίνεται
να οδηγούν οι κατασκευές, με αύξηση 33,8% (33.677
εργαζόμενοι, έναντι 25.170 το 2014) και ο τουρισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησης
του Ενιαίου Κατώτατου Μισθού

Ο

ενιαίος κατώτατος μισθός
τέθηκε στο μικροσκόπιο συνάντησης των κοινωνικών εταίρων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ με
εμπειρογνώμονες της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΙLO) που
πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στο υπουργείο Εργασίας .
Της συνάντησης προήδρευσε ο
γενικός διευθυντής του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Χρίστος Μαλεκκίδης στην
παρουσία και του εκτελούντος
χρέη διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώστα Σταυράκη.
Η ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον γ.γ.

με αύξηση 23,3% (35.034 εργαζόμενοι έναντι 28.420
το 2014). Ικανοποιητική αύξηση καταγράφει και το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο με αύξηση 16,3%, ενώ
ανοδική τάση δεν ακολούθησαν τομείς, όπως η
γεωργία και η μεταποίηση.
Η σημαντική συμβολή του κατασκευαστικού τομέα
στην αύξηση της απασχόλησης καταγράφεται σε δύο
ακόμη κατηγορίες επαγγελμάτων που σχετίζονται με
τη βιομηχανία. Η απασχόληση στην κατηγορία «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» αυξήθηκε την περίοδο
2014-2018 κατά 94%, ενώ σημαντική αύξηση της
τάξης του 21,6% είχε και η κατηγορία «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες»,
στην οποία περιλαμβάνονται και επαγγέλματα,
όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.ά.
Η μείωση της ανεργίας στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, είναι αποτέλεσμα της δυναμικής επαναδραστηριοποίησης της βιομηχανίας, η οποία σε
πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω επένδυσης. Η ανάκαμψη του
τομέα, αλλά πρωτίστως η συμβολή του προγράμματος, επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των αδειών
οικοδομής και της αξίας τους. Οι Άδειες Οικοδομής
αυξήθηκαν το 2018 κατά 30% έναντι του 2014, ενώ
από πλευράς αξίας, λόγω ακριβώς των ακινήτων
που απευθύνονται σε επενδυτές που αξιοποιούν το
πρόγραμμα πολιτογράφησης, αυξήθηκε κατά 139%
(από €859 εκατ. το 2014 σε €2,05 δισ. το 2018).

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ
Τα σωματεία Λένας Χανδριών, Λένας Λευκωσίας, Λένας Λεμεσού, η κοινότητα
Χανδριών και η οικογένεια του ήρωα Στυλιανού Λένα σας προσκαλούν:
Στο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων Στυλιανού
Λένα, Σωτήρη Τσαγγάρη, Δημητράκη Χριστοδούλου την Κυριακή 24/3/2019 που θα γίνει στα
Χανδριά.
Ομιλητής: Λευτέρης Χριστοφόρου, Ευρωβουλευτής.
Στο τρισάγιο στον τάφο του ήρωα στα Φυλακισμένα Μνήματα την Πέμπτη 28/3/2019 στις 5.00μ.μ.
Στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του ήρωα Στυλιανού
Λένα την Πέμπτη 28/3/2019 στις 7.30μ.μ. στο
Πολιτιστικό κέντρο «ΑΓΟΡΑ» στην Παλλουριώτισσα
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, δήμαρχος
Λευκωσίας.

Η

Ανδρέα Φ. Μάτσα και τον αναπληρωτή γ.γ. Μιχάλη Μιχαήλ. Τοποθετήθηκαν θετικά ως προς την
προοπτική εφαρμογής του ενιαίου
κατώτατου μισθού και ανέδειξαν
τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι
σημειώνοντας πως θα πρέπει να
αξιοποιηθεί η τεχνοκρατική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων του
ILO.
Αναδείχθηκε επίσης η πολιτική
βούληση που υπάρχει τόσο από
την κυβέρνηση όσο και από τα
πολιτικά κόμματα στην προοπτική
αυτή ενώ εκφράστηκαν προβλημα-

3

τισμοί για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των συλλογικών
συμβάσεων όπως επίσης και της
δημιουργίας Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών. Αυτό θα κατοχυρώσει την ομαλή εφαρμογή του κατώτατου μισθού.

Ποιότητα απασχόλησης
Επισημάνθηκε επίσης πως ο
κατώτατος μισθός θα πρέπει να
αντανακλά στην ποιότητα της
απασχόλησης και της αξιοπρέπειας στην εργασία και ότι δεν θα
πρέπει να αποτελεί απειλή αλλά
συμπληρωματική ανάγκη προς τις
συλλογικές συμβάσεις.

Ενημερωτική εκδήλωση για το ΓεΣΥ
στον Δήμο Παραλιμνίου

ΣΕΚ θέτοντας πάνω από όλα το
ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας θέτει ανεξίτηλη σφραγίδα στο
πιο ιστορικό και κοινωνικό επίτευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ σε εκδήλωση
στο Δημαρχείο Παραλιμνίου για
ενημέρωση και ανάλυση του Γενικού Συστήματος Υγείας.
Αναμφίβολα, τόνισε, η λειτουργία
του ΓΕΣΥ είναι ένας ιστορικός
σταθμός που θα προσφέρει το
δικαίωμα για ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας χωρίς διακρίσεις σε όλους
τους πολίτες.
Ο κ. Μιχαήλ επεσήμανε παράλληλα
πως ήρθαμε αντιμέτωποι με τεράστια συμφέροντα που δεν ήθελαν
την ευόδωση αυτής της μεταρρύθμισης. Ωστόσο η κοινωνία των
πολιτών στήριξε με νύχια και με
δόντια αυτή την μεταρρύθμιση
στον τομέα της υγείας για να αποκτήσει επιτέλους αυτή η χώρα ένα
καθολικό και αλληλέγγυο σύστημα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Καταλήγοντας επεσήμανε πως
διαχρονικά η έγνοια της ΣΕΚ ήταν
το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά των
μελών της.
Σε εκτεταμένη ανάλυση του ΓΕΣΥ
προέβη ο αναπληρωτής διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ο οποίος μεταξύ άλλων
τόνισε πως το ΓεΣΥ είναι η υλοποίηση της αρχής ότι ο καθένας
συνεισφέρει ανάλογα µε τις δυνα-

Τ

τότητές του και λαμβάνει υπηρεσίες στη βάση των αναγκών του
και αυτό δεν είναι απλά κοινωνικά
πιο δίκαιο είναι και οικονομικά πιο

αποτελεσματικό.
Μετά το τέλος της ενημέρωσης ο κ.
Μιχαήλ και ο γ.δ τους ΟΑΥ απάντησαν σε πληθώρα ερωτήσεων.

Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

ο Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει το κοινό ότι, έχει αρχίσει η
υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2018
μέσω του συστήματος TaxisNet στη
διεύθυνση
https://taxisnet.mof.gov.cy.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της Δήλωσης Εισοδήμα-

τος είναι η ηλεκτρονική εγγραφή
στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης
Φορολογίας.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής
της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου 2019 και
Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου
2019.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax,
έχει αναρτηθεί, χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο
«Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου
2018» όπως «Οδηγός Εγγραφής
στο σύστημα TAXISnet», «Οδηγός
για τη συμπλήρωση της Δήλωσης
Εισοδήματος Μισθωτού 2018»,
«τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ, το
οποίο μπορεί το κοινό να συμβουλευτεί.
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Δεύτερη ευκαιρία για όσους απορριφθούν
από το σχέδιο «Εστία»

Kρατήστε τους διαρρήκτες
έξω από το σπίτι σας

ώτα αναμμένα μέσα κι έξω από το σπίτι (με χρονοδιακόπτη ή
αισθητήρα) κλειδαριές στα παράθυρα και «κουτιαστές» κλειδαριές (deadlock) στις πόρτες είναι η αντικλεπτική «συνταγή»
μιας Ελληνίδας ερευνήτριας της διασποράς, η οποία, όπως υποστηρίζει, συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κρατήσει
μακριά έναν διαρρήκτη.
Η έρευνα της καθηγήτριας εγκληματολογίας Ανδρομάχης Τσελώνη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νότιγχαμ Τρεντ της Βρετανίας δείχνει ότι η παρουσία εξωτερικών και
εσωτερικών φώτων, σε συνδυασμό με καλές κλειδαριές στις πόρτες και στα παράθυρα, είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι οι
συναγερμοί.
Τα ευρήματα της δείχνουν ότι θύμα διάρρηξης είναι πιθανότερο
να πέσουν όσοι δεν έχουν αφήσει αναμμένα φώτα, ούτε διαθέτουν καλές κλειδαριές, παρόλο που μπορεί να έχουν συναγερμούς
στον χώρο τους.
Η μελέτη της δείχνει ότι -τουλάχιστον στη Βρετανία- σπίτια και
άλλοι χώροι με τον συνδυασμό «αναμμένα φώτα μέσα-έξω και
καλές κλειδαριές» είναι 49 φορές πιο προστατευμένα σε σχέση με
όσα σπίτια δεν κάνουν τίποτε από αυτά.
Από την άλλη, από μόνοι τους οι εγκατεστημένοι συναγερμοί
μάλλον αυξάνουν ελαφρά τον κίνδυνο διάρρηξης.

Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ
για επιχειρήσεις που καινοτομούν

H

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την επιβράβευση των επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας
των καταναλωτών, έχει εγκαινιάσει στις 25 Φεβρουαρίου 2019,
ένα νέο θεσμό ήτοι το «Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων».
Τα Βραβεία που θα παραχωρηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης
αυτής αναμένεται να προσδώσουν αναγνώριση σε εταιρείες που
θέτουν την ασφάλεια των προϊόντων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους, υπερβαίνοντας πολλές φορές τις απαιτήσεις που
ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ. Απευθύνεται στις επιχειρήσεις που
καινοτομούν και επενδύουν για να κάνουν ασφαλέστερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και γίνονται παράδειγμα που μπορεί
να εμπνεύσει και άλλους.
Ta φετινά βραβεία απευθύνονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο: Απευθύνεται σε παραγωγούς που πωλούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο ή διαδικτυακούς λιανοπωλητές που πωλούν προϊόντα
άλλων στο διαδίκτυο.
2. Ασφάλεια προϊόντων παιδικής φροντίδας: Απευθύνεται σε
εταιρείες που σχεδιάζουν, παράγουν και διανέμουν προϊόντα
όπως παιδικό ρουχισμό,
καροτσάκια, καρεκλάκια και εξοπλισμό ασφαλείας για μωρά και
μικρά παιδιά.
Συνολικά θα δοθούν δώδεκα βραβεία – έξι σε κάθε κατηγορία - και
θα βραβευτούν ξεχωριστά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε από τις 31
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να
υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 7 Απριλίου 2019. Οι
υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των δώδεκα νικητών, θα
προσκληθούν στην τελετή απονομής των Βραβείων που θα λάβει
χώρα στις Βρυξέλλες, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κ

άλεσμα στους δανειολήπτες οι οποίοι θα απορριφθούν για να ενταχθούν στο
Σχέδιο Εστία, προχώρησε ο
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου. Κατά την
πρόσφατη
συζήτηση του
προϋπολογισμού του Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσης,
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Ιωάννου
ανάφερε πως το Σχέδιο Εστία
είναι μια μορφή αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Τόνισε πως για τα
συγκεκριμένα δάνεια εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία της
Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, όποιος
δανειολήπτης υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στο Σχέδιο
Εστία και θα απορριφθεί γιατί
δεν είναι βιώσιμος, δηλαδή θα
αδυνατεί να πληρώσει τη δόση
του, τότε, είπε, θα μπορεί να
απευθύνεται στον Φορέα για
διαμεσολάβηση. Σημείωσε πως
«μόλις απορριφθούν οι αιτητές από τις τράπεζες, τότε να
έρθουν κοντά μου» προσθέτοντας πως θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά ο κώδικας της

Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ.
Ιωάννου ανέφερε πως μετά την
εξαγγελία του Σχεδίου Εστία,
παρατηρείται μια κάμψη στην
υποβολή αιτήσεων διαμεσολάβησης στον Φορέα.
Το Σχέδιο προβλέπει την ετήσια καταβολή, από τον ΚΟΑΓ,
μέρους των δόσεων αποπληρωμής μη εξυπηρετούμενων

δανείων/πιστωτικών διευκολύνσεων που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη την κύρια
κατοικία του δανειολήπτη και
τα
οποία
προηγουμένως
έχουν, κάτω από τους ίδιους
όρους για όλους τους δανειολήπτες, τύχει αναδιάρθρωσης
από την δανείστρια τράπε-

ζα/εταιρεία διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
Το Σχέδιο αφορά, δάνεια τα
οποία πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια καθώς και δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.

• Καταβολή από τον ΚΟΑΓ
μέρους των δόσεων
αποπληρωμής Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων
τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη
την κύρια κατοικία

Η ρύπανση σκοτώνει 800.000 Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Μ

ια νέα μελέτη αναθεωρεί προς τα πάνω τις
εκτιμήσεις για τη θνησιμότητα που προκαλεί η ρύπανση.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τόμας
Μίντσελ του Τμήματος Καρδιολογίας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μάιντς,
δημοσίευσαν στο περιοδικό «European Heart
Journal» της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στοιχεία που δείχνουν πως οι θάνατοι εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να
είναι και διπλάσιοι από όσους υπολογίζονταν
μέχρι σήμερα.

Η ρύπανση του αέρα, όπως έχουν δείξει και
προηγούμενες έρευνες, προκαλεί βλάβη στα
αιμοφόρα αγγεία, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, εγκεφαλικό, έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.
Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων
(πάνω από 200 ανά 100.000 άτομα) είναι οι
ανατολικοευρωπαϊκές όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Ουκρανία. Στη Γερμανία
εκτιμάται ότι συμβαίνουν 154 θάνατοι ετησίως
ανά 100.000 άτομα, στην Ιταλία 136, στη Γαλλία
105 και στη Βρετανία 98.

Αναλύθηκε η επίπτωση που
έχουν στην ανθρώπινη υγεία τα
μικροσκοπικά σωματίδια διαμέτρου έως 2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου (γνωστά ως
ΡΜ2.5) και το επιφανειακό όζον.
Και διαπιστώθηκε ότι η ρύπανση του αέρα ευθύνεται παγκοσμίως για επιπλέον 120 θανάτους ετησίως ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ στην Ευρώπη η
αναλογία είναι ακόμη μεγαλύτερη: 133 θάνατοι ανά 100.000
ανθρώπους.
Με βάση τη νέα εκτίμηση, η
ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει διεθνώς περίπου 8,8 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, έναντι 4,5 εκατομμυρίων που
υπολόγιζαν παλαιότερες μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την ομάδα που διαχειρίζεται το «Βραβείο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση JUST-PRODUCT-SAFETY@ec.europa.eu..

Στην Ευρώπη, η ατμοσφαρική ρύπανση προκαλεί
περίπου 800.000 θανάτους σε ετήσια βάση 659.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28».

Οι ερευνητές κάλεσαν τις κυβερνήσεις και τους
διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεση
δράση για να μειώσουν την ατμοσφαιρική
ρύπανση μέσω αναθεώρησης της υπάρχουσας
νομοθεσίας και μείωσης των σημερινών ορίων
ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση και
τα έντυπα αίτησης διατίθενται σε 22 γλώσσες της ΕΕ (μπορείτε
να επιλέξετε μια γλώσσα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης).
Ωστόσο, οι αιτήσεις σε γλώσσες διαφορετικές από την αγγλική
θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή με βάση τις μηχανικές μεταφράσεις.

Από αυτούς τους θανάτους, 40%-80% οφείλεται
σε καρδιαγγειακά αίτια, όπως τα εμφράγματα
και τα εγκεφαλικά. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο
η ρύπανση του αέρα προκαλεί διπλάσιους θανάτους καρδιαγγειακής αιτιολογίας σε σχέση με τις
αναπνευστικές παθήσεις.

Σήμερα, στην ΕΕ το μέσο ετήσιο όριο ασφαλείας
για τα σωματίδια ΡΜ2.5 είναι τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τη στιγμή που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως
όριο τα 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
αέρα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Το Υπουργικό αποφάσισε
τροποποίηση της νομοθεσίας
για τη φοιτητική χορηγία

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας
Νόμου σχετικά με τη φοιτητική χορηγία.
Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική περίπτωση των
πολυτέκνων αλλά και των προσώπων με προβλήματα αναπηρίας, αποφασίστηκε το εισοδηματικό όριο
που υπάρχει στις 59
χιλιάδες ευρώ, να αυξάνεται στην περίπτωση
οικογενειών που έχουν
περισσότερα από δύο
παιδιά και αντί για 3
χιλιάδες για κάθε παιδί,
το όριο για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους,
να αυξάνεται κατά 5
χιλιάδες ευρώ.
Για πέραν των δύο τέκνων θα υπολογίζεται εισόδημα που δίδει δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία, αυξανόμενο κατά 5 χιλιάδες ευρώ. Όπως, επίσης, δεν θα
υπολογίζεται σε αυτό το εισόδημα το επίδομα που
παίρνουν κάποιες οικογένειες για αναπηρία και για
χρόνιες παθήσεις.
Με αυτό τον τρόπο θα γίνει πιο δίκαιη η κατανομή
της φοιτητικής χορηγία. Ενόψει της απόφασης
δόθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας να
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων
στις 10 Μαΐου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΚΥΠΡΟΣ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5
Ε.Ε.: Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε αναστολή
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Προκλητικές αμοιβές
σε τραπεζικά στελέχη

ε μια περίοδο που τα νοικοκυριά αιμορραγούν
λόγω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε
κατά κύριον λόγο η κατάρρευση του τραπεζικού
συστήματος, οκτώ τραπεζίτες στην Κύπρο είχαν το
2017 απολαβές πέραν του €1 εκ. όπως διαφαίνεται
από στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για το σύνολο της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, στα στοιχεία της EBA προκύπτει ότι το
2017 στην Κύπρο υπήρχαν 8 ψηλά αμειβόμενοι τραπεζίτες με συνολικές αποδοχές €16,6 εκ. εκ των
οποίων τα €11,6 εκ. είναι οι πάγιες αμοιβές τους και
€5 εκ. οι μεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι
οκτώ τραπεζίτες είναι σε διευθυντικές θέσεις και
κανένας στη λιανική τραπεζική. Το μεγαλύτερο αριθμό ψηλά αμειβόμενων τραπεζιτών είχε το 2017 το
Ηνωμένο Βασίλειο (3.567). Τα περισσότερα από τα
κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ κατέγραψαν αύξηση
στον αριθμό των υψηλόμισθων τραπεζικών και μόνο
λίγα μείωση.

Κ

αζάνι που σιγοβράζει μοιάζει η
πολυεθνική εταιρεία Google μετα
την αδυναμία της δεύθυνσης να επιλύσει αιτήματα των εργαζομένων που
έχουν σχεση με την ισότιμη μεταχείριση
αλλά και με κραυγαλέα κρούσματα
σεξoυαλικής παρενόχλησης.
Οι διεκδικήσεις των εργαζόμενων στην
Google έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, μετά την κινητοποίησή τους του
περασμένου Νοεμβρίου, εναντιωνόμενοι
στην απόφαση για παραχώρηση απο-

Τ

ο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Αρχηγών
την αναστολή των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την
Τουρκία.
Το Κοινοβούλιο παραμένει σοβαρά
ανήσυχο για τις κακές επιδόσεις
της Τουρκίας όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος
δικαίου, την ελευθερία των ΜΜΕ
και τη μάχη εναντίον της διαφθοράς, καθώς και για την «παντοδυναμία» του προεδρικού αξιώματος.
Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την
περασμένη Τετάρτη με 370 ψήφους
υπέρ, 109 κατά και 143 αποχές, οι
ευρωβουλευτές στη συντριπτική
τους πλειοψηφία λαμβάνοντας
υπόψη την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το
νέο σύνταγμα της Τουρκίας, προτείνουν όπως οι τρέχουσες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την
Τουρκία ανασταλούν επίσημα.
Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τους Τούρκους πολίτες και να
παραμείνουν προσηλωμένοι στον
δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο.
Ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να
διατεθούν (όχι μέσω της Άγκυρας,
αλλά απευθείας στην τουρκική
κοινωνία των πολιτών)για τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τους φοιτητές και
τους δημοσιογράφους για την
προώθηση και προστασία των
δημοκρατικών αξιών και αρχών.

Εκσυγχρονισμός
της Τελωνειακής Ένωσης
Οι ευρωβουλευτές διατείνονται ότι
για να παραμείνει η Τουρκία οικονομικά προσδεδεμένη στην ΕΕ,
πρέπει να παραμείνει μια πόρτα
ανοικτή για τον εκσυγχρονισμό και
την αναβάθμιση της Τελωνειακής
Ένωσης του 1995 μεταξύ ΕΕ και
Τουρκίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι σχετικοί τομείς όπως η
γεωργία, οι υπηρεσίες και οι δημόσιες συμβάσεις, συνοδευόμενη από

συγκεκριμένες βελτιώσεις στη
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες
και το κράτος δικαίου.

Ελλάδα και Κύπρος
Όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της, το ΕΚ
καλεί την Τουρκία να εντείνει τις
προσπάθειες για επίλυση όλων
των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο της
καλής γειτονίας, καταδικάζοντας
τις παραβιάσεις του εναέριου
χώρου και των θαλάσσιων υδάτων
της Ελλάδας και τονίζοντας την
ανάγκη άρσης του casusbelli. Ειδική μνεία γίνεται και στην Αγία

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα
στρατεύματά της από την Κύπρο,
να μεταβιβάσει την περίκλειστη
περιοχή της Αμμόχωστου στον
ΟΗΕ, και να απόσχει από ενέργειες
σχετικές με τους παράνομους

√ Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής
Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας του 1995 θα πρέπει
να παραμείνει ανοιχτός

Σοφία, με τους ευρωβουλευτές να
αντιτίθενται σε κάθε ακραία
άποψη που προωθεί την αλλοίωση
της φυσιογνωμίας της ως ιστορικο-θρησκευτικού μνημείου, καθώς
και στη μετατροπή της σε τζαμί.
Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν τη θέση του ΕΚ για μια δίκαιη,
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση
του ζητήματος της Κύπρου με
βάση μια δικοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία, ενιαία διεθνή νομική
προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία
και ενιαία ιθαγένεια και με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινο-

Google: Καζάνι που βράζει για αποζημιώσεις
σε ανώτερα στελέχη με φόντο τη σεξουαλική παρενόχληση
ζημίωσης συνολικού ύψους 135 εκατ.
δολαρίων, σε δύο ανώτερα στελέχη
προκειμένου να αποχωρήσουν από την
εταιρεία, αφού κατηγορήθηκαν για
σεξουαλική παρενόχληση. Περισσότεροι από 20.000 υπάλληλοι σε όλο τον
κόσμο είχαν αποχωρήσει από τα γραφεία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας,
προβάλλοντας πέντε αιτήματα
προς τη διοίκηση της εταιρείας,
μεταξύ αυτών η ισότιμη μεταχείριση των εργαζόμενων με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου,
η συμμετοχή εκπροσώπου των
εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο και η λήψη μέτρων στα
κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης.

τήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και
το κεκτημένο της ΕΕ και με βάση
τον σεβασμό των αρχών στις
οποίες εδράζεται η Ένωση. Ζητούν
δε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
να διαδραματίσουν πιο ενεργό
ρόλο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

ΑΓΩΓΗ
Στην αγωγή, στην οποία γίνεται χρήση
εσωτερικών εγγράφων, φαίνεται ότι το
δ.σ. της Alphabet συμφώνησε να πληρώσει αποζημίωση $90 εκατομμυρίων
στον ιδρυτή της Android, Andy Rubin,
και μεταξύ 35 και 45 εκατ. δολαρίων
στον πρώην επικεφαλής Έρευνας Amit
Singhal, παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες εναντίον τους για σεξουαλική
παρενόχληση κρίθηκαν βάσιμες.
Ο Singhal δεν έλαβε το σύνολο της αποζημίωσης την οποία τού είχε εγκρίνει
το συμβούλιο, καθώς μεταπήδησε στην
Uber, ανταγωνίστρια της Google, η
οποία τελικώς τού ζήτησε να αποχωρήσει, μετά τις κατηγορίες για παρενό-

εποικισμούς. Αναγνωρίζεται δε το
δικαίωμα της Κύπρου να συνάπτει
διμερείς συμφωνίες για την ΑΟΖ
και καλείται η Τουρκία να σεβαστεί
πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα
όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που
αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Τέλος,
η τουρκική κυβέρνηση καλείται να
συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να
διαβουλευτεί με την Ελλάδα και την
Κύπρο, για οιαδήποτε μελλοντική
εξέλιξη για το πυρηνικό εργοστάσιο του Akkuyu.

χληση.
Στην αγωγή του μετόχου, το δ.σ. της
Alphabet καταγγέλλεται ως άμεσα
εμπλεκόμενο σε απόπειρες συγκάλυψης
μιας κουλτούρας σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων στο πλαίσιο της
εταιρείας.
Η Google αρνήθηκε οποιοδήποτε σχόλιο, τόσο για την αγωγή όσο και για το
hashtag, περιοριζόμενη στην εξής
δήλωση:
"Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για
όποιον συμπεριφέρεται με ακατάλληλο
τρόπο στην Google. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στους χώρους εργασίας
της εταιρείας μας και έχουμε σκληρύνει
την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ειδικά σε ό,τι αφορά ανθρώπους
με θέσεις εξουσίας στην εταιρεία".
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Κύπρος προετοιμάζεται
για το ενδεχόμενο άτακτης
εξόδου της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η

Κυπριακή Δημοκρατία εντατικοποιεί ακόμη περισσότερο
τις προετοιμασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη από το περασμένο
καλοκαίρι, ενόψει του ενδεχομένου ενός άτακτου Brexit.
Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου
Εξωτερικών, Δημήτρης Σαμουήλ,
ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη
συμφωνίας επί της καθορισμένης
για τις 29 Μαρτίου αποχώρησης
του Ηνωμένου Βασιλείου από την
ΕΕ, επισημαίνοντας πως «αν και
σεβόμαστε απόλυτα την κυρίαρχη
απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων, το αποτέλεσμα της πρόσφατης ψηφοφορίας στο Λονδίνο, μάς βρίσκει απογοητευμένους, καθώς είναι προφανές πως
δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε ένα
εύτακτο και συντεταγμένο Brexit».
«Εξακολουθούμε να θεωρούμε,
μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης που είχε
συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της κυβέρνησης του
Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο Νοέμβριο, σε συνάρτηση με
τις επιπρόσθετες διαβεβαιώσεις
που έχουν δοθεί στο μεταξύ από
πλευράς ΕΕ, είναι η μόνη οδός
που διασφαλίζει ότι η έξοδος του
Ηνωμένου Βασιλείου θα ολοκληρωθεί με τον πιο εύτακτο και
ομαλό, υπό τις περιστάσεις,
τρόπο», επεσήμανε ο κ. Σαμουήλ.
Είπε ακόμη πως «εξακολουθούμε
να ελπίζουμε ότι στο διάστημα
που μεσολαβεί μέχρι την 29η
Μαρτίου θα προκύψουν θετικές
εξελίξεις», διαβεβαιώνοντας πως
«θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες προς αυτή την κατεύθυνση, αν και είναι από πλευράς του
Λονδίνου που θα πρέπει να
ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις».
«Παράλληλα, θα συνεχίσουμε και
θα
εντατικοποιήσουμε
ως
Κυπριακή Δημοκρατία ακόμη
περισσότερο τις προετοιμασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη από το
περασμένο καλοκαίρι, έτσι ώστε
να είμαστε όσο το δυνατόν πιο
έτοιμοι στο απευκταίο ενδεχόμενο
που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με
το σενάριο ενός Brexit άνευ συμφωνίας», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΟΧΣ: Σε τροχιά ψηφιακού μετασχηματισμού
και μείωσης επιτοκίων

Α

πό τις 15 Μαρτίου μειώνονται περαιτέρω, κατά 15 μονάδες βάσης (0,15%),
τα βασικά επιτόκια του ΟΧΣ σε όλα τα
είδη δανείων που προσφέρει ο ΟΧΣ,
σημειώνοντας ότι η μείωση αυτή θα
αφορά τόσο νέα δάνεια όσο και υφιστάμενα δάνεια.
Επίσης στις 8 Μαρτίου 2019 ο Οργανισμός ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων
των δανείων που χορηγήθηκαν πριν από
την 1η Μαίου 2016 και τα οποία δεν είναι
συνδεδεμένα με το Βασικό επιτόκιο του
Οργανισμού. [ Πίνακας 1 ]
Άρχισε να υλοποιείται από την Δευτέρα,
4 Μαρτίου, το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, που αναμένεται να γίνει στο τέλος του 2019, ο ΟΧΣ
τερματίζει την αγορά μηχανογραφικών
υπηρεσιών από την ΚΕΔΙΠΕΣ, διάδοχο της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Ταυτόχρονα, ο ΟΧΣ προχωρεί σε περαιτέρω
μείωση των βασικών επιτοκίων με τα
οποία είναι συνδεδεμένα νέα και υφιστά-

μενα.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου, «ο
Οργανισμός ξεκίνησε το ταξίδι του στη
νέα ψηφιακή εποχή με την υπογραφή
Σύμβασης €10,2 εκατομμυρίων, με ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής, στις 25
Ιανουαρίου του 2019».
Αναφορικά με τις δύο φάσεις υλοποίησης
του όλου έργου, ο κ. Γεωργίου είπε ότι η
πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2019 με την εγκατάσταση και η
λειτουργία του νέου τραπεζικού συστήματος και συστημάτων πληρωμών, ενώ η
δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του
2020, όπως είπε, με την εγκατάσταση
σειράς υποστηρικτικών συστημάτων,
συστημάτων ηλεκτρονικών καναλιών
εξυπηρέτησης των πελατών του ΟΧΣ,
καθώς και εγκατάσταση Αυτόματων
Ταμειακών Μηχανών σε όλα τα Καταστήματά του. Ανέφερε ότι από την ίδρυση
του μέχρι και σήμερα, ο ΟΧΣ αγοράζει
μηχανογραφικές υπηρεσίες από την
πρώην Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ), μετέπειτα από τη

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ)
όπου ενσωματώθηκε η ΣΕΜ και, σήμερα,
από την ΚΕΔΙΠΕΣ, διάδοχο της ΣΚΤ.
«Με την εγκατάσταση και λειτουργία των
συστημάτων της πρώτης φάσης, μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2019, τερματίζεται η
αγορά μηχανογραφικών υπηρεσιών από
την ΚΕΔΙΠΕΣ και ο ΟΧΣ αποκτά πλήρη
τεχνολογική αυτονομία», υπογράμμισε.

Σύγχρονη τεχνολογία
Ο γενικός διευθυντής του ΟΧΣ είπε ότι η
νέα σύγχρονη τεχνολογία θα αξιοποιεί
όλα τα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών, θα αυτοματοποιήσει
μεγάλο μέρος των εργασιών του και σε
συνδυασμό, όπως είπε, "με τη διεύρυνση
των προϊόντων και υπηρεσιών, που
περιλαμβάνει και την παραχώρηση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, φιλοδοξούμε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε την ιδρυτική αποστολή του ΟΧΣ με
την παροχή ολιστικών τραπεζικών
υπηρεσιών σε κάθε κυπριακό νοικοκυριό
με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Νωρίτερα θέλουν να βγαίνουν στη σύνταξη οι Κύπριοι

Π

αρότι τα όρια συνταξιοδότησης ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, φαίνεται
ότι όλο και περισσότεροι Κύπριοι επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση.
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία
του υπουργείου Εργασίας, όλο και περισσότεροι Κύπριοι δεν φτάνουν στην ηλικία
των 65 που είναι η κανονική αφυπηρέτηση, αλλά κάνουν χρήση της πρόωρης
σύνταξης.
Έξι στους δέκα επιλέγουν να εγκαταλείψουν νωρίτερα την εργασία τους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
του υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή, περίπου το 60%-65% των δικαιούχων της
θεσμοθετημένης σύνταξης επιλέγουν να
συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 63.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας, ένας πολύ μεγάλος αριθμός
από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται
τουλάχιστον μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σημειώνεται ότι με βάση τον
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, εάν
κάποιος είναι δικαιούχος θεσμοθετημένης σύνταξης στα 63 αλλά π.χ. συνεχίζει
να εργάζεται μέχρι τα 65 (ηλικία αφυπηρέτησης), μπορεί εάν επιθυμεί να πάρει
σύνταξη στα 63 και στα 65 που θα τερματισθεί η απασχόληση του γίνεται επαναϋπολογισμός για αύξηση της θεσμοθετημένης του σύνταξης.

Σημειώνεται ότι η ετήσια δαπάνη συντάξεων ανήλθε σε €1 δισ. για το 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το κατώτατο μηνιαίο ποσό
συντάξεων είναι τα €355,74 για συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενο, €474,31 με
ένα εξαρτώμενο, €533,60 με δύο εξαρτώμενα και €592,89 με τρία εξαρτώμενα.

• Οι δαπάνες για τις συντάξεις
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος
του κόστους γήρανσης, ακολουθούμενες από εκείνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη ηλικιωμένων και
άλλου είδους υπηρεσίες φροντίδας
Ευρώπη - Κόσμος
Οι δαπάνες για τις συντάξεις είναι το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους γήρανσης,
ακολουθούμενες από εκείνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη ηλικιωμένων και
άλλου είδους υπηρεσίες φροντίδας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
της Eurostat (2015), τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. δαπανούσαν περίπου 12,8% του ΑΕΠ
για τις δημόσιες συντάξεις, ενώ το 26%
του πληθυσμού ήταν συνταξιούχοι. Τις
υψηλότερες δαπάνες συναντούμε σε
Ελλάδα (17,8%), Ιταλία (16,5%), Ελλάδα,
Γαλλία (15%) και Δανία (13,5%). Ακολου-

θούν οι Ισπανία (12,6%) και Γερμανία
(11,8%). Η Κύπρος βρίσκεται λίγο χαμηλότερα στο 10,8%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Μάλτα (7,6%)
και Ιρλανδία (5,5%).
Στην ήπειρό μας το προσδόκιμο όριο
ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες έξι δεκαετίες και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας έχει συρρικνωθεί,
χάρη στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, η μέση ηλικία ήταν 42,8 έτη το
2017, έχοντας αυξηθεί κατά 4,2 έτη σε
σχέση με το 2002. Το ποσοστό εξάρτησης
των ηλικιωμένων, που ορίζεται ως το
ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των
65 ετών (που δεν εργάζονται) προς τα
άτομα ηλικίας 15-64 ετών (το εργατικό
δυναμικό), ήταν 29,9% στην Ε.Ε. στις
αρχές του 2017.
Η ΕΚΤ πρόσφατα έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου για το ποσοστό εξάρτησης
ηλικιωμένων, ειδικά στην Ευρωζώνη,
προβλέποντας ότι εάν δεν υπάρξει αλλαγή της δημογραφικής τάσης, θα εκτιναχθεί από λίγο πάνω από 30% σήμερα στο
52% έως το 2070. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό εξάρτησης ηλικιωμένων προβλέπεται να αυξηθεί
περισσότερο από 35 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2070 στην Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

ERG_7-7_inn_8 & 9 3/19/19 11:31 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

7

• Μας καθοδηγούν οι μεγαλειώδεις πράξεις των φτωχών και ανυπεράσπιστων Ελλήνων

Ε

ίναι αναντίλεγκτο γεγονός
πως το φρόνημα του ελληνικού λαού ήταν αδούλωτο
καθ’ όλη τη διάρκεια του οθωμανικού σκότους με όχημα τη
γλώσσα και την παιδεία μας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το
γεγονός ότι με τη γένεση του
ρεύματος του Διαφωτισμού
στην Ευρώπη – του Διαφωτισμού που στηρίχτηκε στην
ελληνική και στην κλασική
παιδεία – τροφοδοτείται η
θέληση του λαού μας για ελευθερία, παρά το γεγονός ότι οι
εξουσίες των ευρωπαίων δεν
ήθελαν καμιά επανάσταση. Και
είναι η δύναμη των γραμμάτων
και του πνεύματος δύναμη που
αλλάζει τον άνθρωπο και τον
κόσμο του, είναι δύναμη που
εξεγείρει συνειδήσεις, είναι
δύναμη που οδηγεί τον άνθρωπο στους δρόμους της προσφοράς, του αγώνα και της
θυσίας.
Υπήρξαν άνθρωποι αποφασισμένοι να δώσουν τη ζωή τους,
να την προσφέρουν ακέραια
στο ιδανικό της ελευθερίας,
στην υπέρτατη αξία της
εστίας, της πατρίδας. Μπορεί
στις δύσκολες εποχές ο
άνθρωπος να νιώθει τη δύναμη
της προσωπικότητάς του και
το μεγαλείο της ψυχής του,
αλλά είναι ο κόσμος της παιδείας που ανοίγει τους δρόμους της δράσης και της αλληλεγγύης. Και είναι το νήμα της
παιδείας που ενώνει τους
Έλληνες στις παροικίες της
Ευρώπης, στη Βενετία, στο
Παρίσι, στην Τεργέστη, στη
Βιέννη, στην Οδησσό κλπ. Αυτό
το νήμα θα υφάνει τις συνειδήσεις της ελευθερίας, της εξέγερσης και της θυσίας. Ο
Κοραής διατυπώνει το αίτημα
των χιλιάδων Ελλήνων με
αξιωματικό τρόπο, με απόλυτη
και καθαρή ερμηνεία: «η παιδεία θα φέρει ελευθερία».
Οι θυσίες δεν γίνονται μόνο
από τους επώνυμους ήρωες.
Ήρωες υπήρξαν όλοι όσοι έθεσαν τη ζωή τους στην υπόθεση
του πρώτου ιδανικού κάθε
ανθρώπου, στην υπόθεση της
ελευθερίας. Είναι χιλιάδες λαού

Η δύναμη των γραμμάτων και του πνεύματος
οδήγησε στον παλλαϊκό εθνικό ξεσηκωμό του 1821
νται εις την διοίκηση άλλων
εθνών αλλά ούτε είναι εις
αυτούς δεκτόν να ανακατωθούν άλλα εις την εδική των. Δεν κάμνουν ποτέ ειρήνη με ένα
εχθρόν όπου κατακρατεί τον
ελληνικό τόπον.
-Η νομοθετική διοίκησις βεβαιοί εις όλους, έλληνας, Τούρκους Αρμένηδες και άλλους
κατοίκους την ισοτιμία, την
ελευθερία και την σιγουρότητα.
-Η Ελληνική Δημοκρατία τιμά
την πραότητα, την ανδρείαν,
το γηρατείον.
-Τον ατίμητο θησαυρό της
φιλτάτης ελευθερίας τον διαφυλάττουμε κατά του ζυγού
της τυραννίας.

• Σήμερα το μήνυμα του 1821 είναι επίκαιρο
όσο ποτέ στη συνέχιση του αγώνα
για Εθνική ανεξαρτησία
που θυσιάστηκαν. Έτσι, μπορούν να ερμηνευτούν οι μεγαλειώδεις πράξεις των φτωχών
και ανυπεράσπιστων Ελλήνων.
Έτσι, μπορούν να κατανοηθούν
οι θυσίες στο Μεσολόγγι, στο
Ζάλογγο, στα Ψαρά, στη Χίο
και αλλού.
Ο καθηγητής Φ. Βώρος σε μελέτη του αναφέρει. «Kατά υπολογισμό αξιόπιστο οι απώλειες, οι προκλημένες από τον
εννεάχρονο απελευθερωτικό
Aγώνα υπήρξαν: το ένα τρίτο
σχεδόν του πληθυσμού και τα
δύο τρίτα περίπου του παγίου
κεφαλαίου στις περιοχές του
εδάφους τού από 1830 ελεύθερου κράτους». Όταν ο άνθρωπος είναι το απόλυτο υποκείμενο δημιουργίας της ελευθερίας του ανοίγει δρόμους και
για τους άλλους, γίνεται σηματωρός και για τις εφησυχασμένες συνειδήσεις. Τότε ο
άνθρωπος είναι σε κατάσταση
μ ό ν ι μ η ς

έκστασης, ιερής ανάφλεξης.
Τότε η ζωή μετασχηματίζεται,
τα γεγονότα αποκτούν άλλες
διαστάσεις. Τότε βαδίζει στο
μονοπάτι της προσωπικής του
τελείωσης.

Ο Ρήγας Φερραίος δεν θεωρητικολογούσε ανέξοδα όπως
εμείς. Έδωσε τη ζωή του στην
πατρίδα για τα μεγάλα ιδανικά, για εκείνα τα ιδανικά με τα
οποία ένας λαός δημιουργεί το
δικό του μέλλον.
Η 25η Μαρτίου 1821 δεν είναι
απλά και μόνο σχολική υπόθεση. Η σχολειοποίησή της τη
συρρικνώνει. Η 25ηΜαρτίου
1821 είναι ιστορικό, εθνικό,
κοινωνικό γεγονός ύψιστης
σημασίας. Ο εορτασμός δεν
μπορεί να είναι επετειακός, δεν

Είναι ο δρόμος που άνοιξε ένα
σύμβολο του Ελληνικού Διαφωτισμού αυτής της εποχής, ο
Ρήγας Φερραίος ο οποίος θα
συλλάβει όλο το πνευματικό ,
πολιτισμικό και πολιτικό στερέωμα της Νέας Εποχής, της
εποχής της εθνικής ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας και της
συνεργασίας των λαών. Ας
θαυμάσουμε ένα μικρό μέρος
του στοχασμού του.
-Στην Ελληνική Δημοκρατία ο
Αυτοκράτωρ Λαός είναι ο
μόνος που ημπορεί να προστάζει δι’ όλα χωρίς κανένα
εμπόδιο. Ο ελληνικός λαός
είναι φίλος και σύμμαχος με τα
ελεύθερα έθνη.
-Οι έλληνες δεν ανακατώνο-

Η φετινή επέτειος της 25ης Μαρτίου
1821, ένα πράγμα πρέπει
να υπενθυμίζει σε μας τους νεώτερους,
πως η λευτεριά παραστέκει μονάχα
στο πλευρό ενός λαού ενωμένου, τίμιου,
εργατικού, ηθικού και ανδρείου. Στις
σημερινές συνθήκες δεν αρκούν πλέον
οι επετειακού χαρακτήρα χαιρετισμοί.
Χρειάζεται να προωθήσουμε περισσότερο την ιδέα της πατρίδας. Να
θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε δηλαδή
την ιδιαιτερότητα της Εθνικής μας
ταυτότητας και της Ελληνικής μας
φυσιογνωμίας

δίνει το δικό της αγώνα για την
εθνική ανεξαρτησία.
Ο ακαδημαϊκός και πρώην
υπουργός Παιδείας, ο K. I.
Δεσποτόπουλος, σε ένα άρθρο
του «Οι εθνικές επέτειοι της
εθνεγερσίας» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
24-25/3/2012), δίνει το πραγματικό περιεχόμενο της σχέσης
μας με την 25ηΜαρτίου 1821.
«Η ιστορία από το 1821 μέχρι
τις μέρες μας μιλά για το ποια
εθνική ανεξαρτησία θέλουμε.
Αν θεωρήσουμε ότι εθνική ανεξαρτησία είναι η προσκόλληση
στο άρμα της μιας ή της άλλης
μεγάλης δύναμης, ακρίτως και
χωρίς προοπτική να κερδίσουμε κάτι από αυτή την επαφή,
τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως δεχτούμε ότι
εθνική ανεξαρτησία είναι να
αποφασίζουμε εμείς για τα
θέματά μας, για τις συμμαχίες
μας, για το μέλλον μας, δεχόμενοι στοιχεία από άλλα έθνη
και κράτη, κατόπιν επεξεργασίας, τότε θα πρέπει να το
πάρουμε απόφαση: η επανάσταση του 1821 όχι μόνο δεν
πέτυχε αλλά, πολύ περισσότερο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί».
Ας μη βιαζόμαστε να γιορτάσουμε. Ας μη καμωνόμαστε ότι
έχουμε κατακτήσει εκείνο το
βαθμό συνείδησης που θα μάς
δώσει τη δυνατότητα να βιώσουμε το πραγματικό νόημα
της 25ηςΜαρτίου και κυρίως

Η 25Η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή για τους Έλληνες Ορθόδοξους. Εκτός από την επέτειο της Εθνεγερσίας γιορτάζουμε τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή της χαρμόσυνη είδηση για τη
γέννηση του Θεανθρώπου.
μπορεί να έχει μουσειακό
άρωμα. Η 25ηΜαρτίου 1821
είναι παρούσα και σήμερα. Όχι
μόνο γιατί δημιούργησε τη
σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και
γιατί οι παρακαταθήκες της
και τα διδάγματά της και το
αξιακό της στερέωμα οφείλουν
να διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας. Δεν μπορείς να κατανοήσεις και να γιορτάσεις την
25ηΜαρτίου 1821 με χειραγωγημένες συνειδήσεις, με ιδεολογίες παρακμής, με κοσμοθεωρίες λατρείας του χρήματος
και των υλικών αγαθών. Αλλά
πριν απ’ αυτά οφείλουμε να
στοχαστούμε ιδιαίτερα σήμερα
για το μέγα ζήτημα της εθνικής
ανεξαρτησίας. Γιατί αυτή η
μάχη στην ιστορία δεν δίνεται
άπαξ. Κάθε εποχή οφείλει να

να ενταχτούμε στα κελεύσματά
της. Ο καθηγητής Κ. Δεσποτόπουλος δίνει το στίγμα του. «Η
Επανάσταση του 1821, σήμερα, είναι πιο επίκαιρη παρά
ποτέ. Όχι μόνο επίκαιρη αλλά
και πιο δύσκολη να γίνει, να
βρεθεί ο δρόμος που θα μας
οδηγήσει στην ουσιαστική
εθνική ανεξαρτησία και στην
υπερηφάνεια ότι είμαστε ένα
έθνος που βασίζεται, σε ένα
μεγάλο βαθμό, στις δικές του
δυνάμεις».
Έχοντας αυτά κατά νου, ας
ευχηθούμε, η δοκιμασία της
οικονομικής κρίσης να μάς
δώσει αυτή τη δυνατότητα,
γιατί όσο είχαμε ευημερία δεν
σκεπτόμαστε καν το νόημα της
μεγάλης εθνικής μας γιορτής.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

15Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Nα φτιάξουμε διεκδικητικούς
καταναλωτές μέσα από την Παιδεία
• Διακήρυξη του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ

Μ

ε αφορμή την 15η Μαρτίου, που καθιερώθηκε το
1983 με απόφαση του ΟΗΕ να
γιορτάζεται ως η ημέρα των
δικαιωμάτων του καταναλωτή,
το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ, επισημαίνει πως, στην αγορά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που
δημιουργούν ανησυχία και
ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.

τις μικρές ηλικίες να δημιουργηθεί κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και διεκδικητικού
καταναλωτή.
Στον τομέα της Παιδείας και
της Εκπαίδευσης υπάρχει
χώρος και για άλλου είδους
δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας καταναλωτή. Με στόχο
τη δημιουργία καταναλωτικής
συνείδησης από τις μικρές ηλικίες, θα πρέπει να δοθούν δια-

τη μελέτη των καταγγελιών
που βρίσκονται ενώπιον της,
σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης.
Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις
που λειτουργούν μονοπωλιακά
και εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους, π.χ. χώροι
στάθμευσης στα αεροδρόμια.
Η ΕΠΑ οφείλει να κινηθεί αυτεπάγγελτα κατά συγκεκριμένων
μονοπωλίων και να λάβει

Η ακρίβεια όπως και τα φαινόμενα
κερδοσκοπίας
και
αισχροκέρδειας, όπως επίσης
και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι παραπλανητικές
διαφημίσεις από μέρους αρκετών επιχειρήσεων βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των
παρανομιών.
Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών καλεί την πολιτεία να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα
των καταναλωτών με κάθε
νόμιμο τρόπο, να κλείσει τα
παράθυρα της οποιασδήποτε
ασυδοσίας, να περιορίσει τα
μονοπώλια και τα ολιγοπώλια
και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σ’ όλα τα επίπεδα.
Ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να
ληφθούν και τα πιο κάτω
μέτρα:
• Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις και οι προσπάθειες για να
καλυφθούν τα σοβαρά ελλείμματα που υπάρχουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των
καταναλωτών.
Το υπουργείο Εμπορίου σε
συνεργασία με το ΡΙΚ – υπό την
ιδιότητα του ως δημόσια
ραδιοτηλεόραση – να αναλάβουν εκστρατεία ποιοτικής
ενημέρωσης των καταναλωτών. Σ’ αυτή την προσπάθεια
μπορούν να συνδράμουν και τα
υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε
όλες τις βαθμίδες, πρέπει να
πάρει πρωτοβουλίες και να
αναπτύξει δράσεις ώστε από

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
Χρίστος Καρύδης, γραμματέας Σωματείου
Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ):
«Στις δύσκολες εποχές που ζούμε οι καταναλωτές οφείλουν να είναι καλά ενημερωμένοι,
να ξέρουν τα δικαιώματα τους και να είναι διεκδικητικοί.
Οφείλουν να βρίσκονται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση και να
καταγγέλουν τις καταστάσεις της ασυδοσίας και εκμετάλλευσης
που συναντούν στον δρόμο τους. Η κύρια βεβαίως, ευθύνη ανήκει
στο κράτος που πρέπει να επαγρυπνεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει προληπτικά και όχι εκ των
υστέρων.
Η προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι σοβαρή
υπόθεση και πρέπει να βρίσκεται πάντα
στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων
μας».

λέξεις επιμόρφωσης σ’ όλα τα
δημόσια εκπαιδευτήρια.

μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

• Να αυξηθούν οι ποινές για
όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα
προϊόντα. Η αύξηση των ποινών, ώστε να είναι πιο αυστηρές, ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας
απειλεί πλέον πάνω σε καθημερινή βάση.

• Η λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, στα πλαίσια των
χρονοδιαγραμμάτων
που
εγκρίθησαν από το Κοινοβούλιο, αποτελεί τον μοναδικό
τρόπο που θα περιορίσει ή και
θα εξαλείψει την ακρίβεια και
την αισχροκέρδεια που υπάρχει στον τομέα της παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ήδη η πολύχρονη καθυστέρηση στην εφαρμογή του
ΓΕΣΥ δημιούργησε τεράστιο
κόστος σε βάρος των πολιτών.

• Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό της ακρίβειας και της
εκμετάλλευσης που τυγχάνουν
οι καταναλωτές στις κλειστές
αγορές π.χ. κυλικεία γηπέδων,
αεροδρομίων, λιμανιών, νοσοκομείων κλπ. Το θέμα αυτό
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των αρμοδίων υπηρεσιών
εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο
προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ),
η οποία οφείλει να επισπεύσει

• Να τονισθεί προς
κ ά θ ε
κατεύθυνση
ότι η μη αναγραφή
τιμών στις βιτρίνες, είναι ποινικό αδίκημα. Ο νόμος ξεκάθαρα προβλέπει ότι όταν ένας
έμπορος πωλεί ή εκθέτει προς
πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει
ότι σε αυτά αναγράφεται η
τιμή πώλησης.
• Χαιρετίζουμε την προσπάθεια που καταβλήθηκε από
την Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή για ενοποίηση

όλων των νομοθεσιών που
αφορούν τους καταναλωτές. Η ενοποιημένη
νομοθεσία
βρίσκεται
ήδη
στη
Γενική Εισαγγελία για το
σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο και
ευελπιστούμε πως
σύντομα θα τεθεί και
ενώπιον του Κοινοβουλίου για τη σχετική έγκριση.

Η διακήρυξη υποβλήθηκε
στον υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη και κοινοποιήθηκε
στην αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του
υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΡΑΣΗ
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ καλεί τους καταναλωτές να βρίσκονται σε
εγρήγορση και σε διαρκή δράση, να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.
Σήμερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε ζητούμε από τους καταναλωτές:

• Να προστατεύουν τα δικαιώματα τους
• Να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιους και σε ποιες τιμές
• Να κοιτάζουν την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων
• Να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια
• Να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους
• Να γνωρίζουν ότι κατά την αγορά προϊόντων δικαιούνται 2 χρόνια εγγύηση
και εάν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούνται εγγύηση ενός χρόνου.
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών καλεί όλους τους καταναλωτές όταν
διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους και απειλούνται τα δικαιώματα τους, να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες:

• Στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις πόλεις, στα τηλέφωνα 22849849,
25861000, 24633633, 26811639 και 23821432.

• Στην τηλεφωνική γραμμή 1429 η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η γραμμή αυτή δέχεται παράπονα
και καταγγελίες από τους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιονδήποτε κόστος.
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8η Μαρτίου: Η επόμενη μέρα

H ΣΕΚ αποφασισμένη να ενισχύσει τη δράση της

Η

ΣΕΚ δηλώνει παρούσα και περνά σε ουσιαστική δράση για να αναδείξει τα οφέλη
που αποκομίζει μια κοινωνία, όταν προάγεται στην πράξη η ισότητα.

Με ωριμότητα αντιλαμβανόμαστε ότι η Ισότητα των Φύλων δεν είναι θέμα μιας ημέρας, αλλά συστηματικής και επίμονης συλλογικής προσπάθειας. Συνειδητοποιημένοι
για την ανάγκη να περιθωριοποιήσουμε κάθε απαράδεκτο φαινόμενο που δεν έχει
καμιά θέση στην αγορά εργασίας, τραβάμε το κουπί μέχρι κατακτήσουμε το όραμα της
ισότητας στη ζωή στην εργασία και στην κοινωνία
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο των εορτα-

πως η ισότητα δεν αποτελεί

κράτος δικαίου.

σμών για την παγκόσμια ημέρα

προνόμιο κανενός. Η παροχή

της, σε εκδηλώσεις που πραγ-

ίσων ευκαιριών σε άντρες και

ματοποιήθηκαν

Παγκύπρια

γυναίκες δεν είναι μόνον ηθικόν

αλλά και σε επισκέψεις σε

αλλά είναι και πρέπον αν ένα

χώρους

κράτος επιθυμεί να λέγεται

Αποφασισμένοι να περάσουμε
σε δράση θα συνεχίσουμε να
διεκδικούμε για κάθε γυναίκα
ίση μεταχείριση και όχι ειδική
μεταχείριση

εργασίας,

ανέδειξε

Κορύφωση των ποικίλων δράσεων της ΣΕΚ προς τιμή της
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η εκδήλωση ανήμερα
της 8ης Μαρτίου στη ΣΕΚ Λάρνακας. Σε χαιρετισμό της η
υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου, ο οποίος αναγνώστκε από τη διευθύντρια
του Τμήματος Εργασιακών
Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι 8η
Μαρτίου μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μέρα ευθύνης.
Ευθύνης του καθενός από εμάς

να συνδράμει με κάθε δυνατό
τρόπο στην αλλαγή νοοτροπίας και καταπολέμησης των
στερεότυπων. Καταλήγοντας
διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με
όλες τις κρατικές Αρχές, τους
κοινωνικούς εταίρους για
περαιτέρω ενίσχυση της θέσης
των γυναικών και την καθιέρωση της ίσης μεταχείρισης
των φύλων στην εργασία.

√ Συνεχής και αταλάντευτη
η προσπάθεια της ΣΕΚ
για εμπέδωση ίσων ευκαιριών
στους χώρους εργασίας

√ Αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο
δικαίωμα η ίση μεταχείριση στην
εργασία

√ Διεκδικείστε το πρέπον, το ορθόν
Ο α.γ.γ. ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ ανέλυσε
το γενικό σύστημα υγείας (ΓεΣΥ) σε εργαζόμενες της Σχολικής Εφορείας Στροβόλου

και το νόμιμο.

Επίσκεψη του γ.γ. ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
και του α.γ.γ. Μιχάλη Μιχαήλ στο γενικό
νοσοκομείο Λευκωσίας

Το ΕΕΚ ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας προς τιμή της 8ης Μαρτίου επισκέφθηκε
τον σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό και προσέφερε χρηματική βοήθεια

Έφθασε η ώρα
να κατακτήσουμε

Μέρα ευθύνης
για την καταπολέμηση

το όραμα της

των στερεοτύπων

Ισότητας που

που «τραυματίζουν»

απονέμει

την ανθρώπινη

το δίκαιον

αξιοπρέπεια

και το ορθόν
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Πολλαπλώς ωφέλιμη η διατήρηση της
αυτοσυγκέντρωσης για περισσότερες ώρες
• Χρυσός οδηγός για να παραμείνεις
συγκεντρωμένος όλη μέρα

Κ

αθοριστικό βήμα για να κρατήσετε τη συγκέντρωση σας καθόλη
της διάρκεια της ημέρας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που
δαπανάτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης [facebook κλπ.]
Αν αυτό δεν είναι αρκετό, υπάρχουν μερικά κολπάκια ακόμα για να μη
χάνετε την συγκέντρωσή σας και … τη μέρα σας.
Βάλε πρόγραμμα: Ναι, το ξέρουμε, είναι βαρετό και μίζερο, αλλά έχει
σώσει κόσμο. Ακόμα και αν αρνείσαι πεισματικά να φτιάξεις καταλόγους, ένα νοερό πρόγραμμα φτάνει –ας πούμε, έχε κατά νου πως θα
έχεις τελειώσει την τάδε δουλειά ως τις 14.00, θα κάνεις ένα διάλειμμα, μετά μέχρι τις 16.00 θα τελειώσεις κάτι άλλο, και πάει λέγοντας.
Αντάμειψε τον εαυτό σου: Κάθε φορά που θα τηρείς το πρόγραμμα,
θα έχεις και μια μικρή επιβράβευση: Θέλεις να είναι δέκα λεπτά στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Facebook ]; Δέκα όμως, όχι παραπάνω
(λεπτομέρειες για αυτό σε λίγο). Μια 10λεπτη βόλτα έξω; Ένα γρήγορο καφεδάκι στο μπαλκόνι; Ένα τηλεφώνημα σε έναν φίλο; Το κόλπο
εδώ
είναι
να
βάλεις αυστηρό
χρονικό
όριο
–μπορεί να είναι
ένα ξυπνητήρι να
χτυπήσει ή…

Είναι κρίμα κι άδικο να περνάτε τις οκτώ ώρες
από την ημέρα σας μουτρωμένοι

Γ

ια να σας βοηθήσουμε να νοιώσετε πιο
όμορφα αλλά και να μην περνάτε οκτώ
ώρες από την ημέρα σας μουτρωμένοι, παραθέτουμε μερικά απλά κόλπα για να σας αρέσουν οι ώρες που περνάτε στη δουλειά.
Ομορφύνετε τον εργασιακό σας χώρο: Έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα του εργασιακού στρες αυξάνονται κατακόρυφα όταν επικρατεί χάος στον χώρο εργασίας μας. Κάντε
μια χάρη στον εαυτό σας και συμμαζέψτε το
γραφείο σας μια φορά την εβδομάδα. Έξτρα
μπόνους, αν το διακοσμήσετε και με ένα-δυο
προσωπικά αντικείμενα, όπως φωτογραφίες
της οικογένειάς σας ή ένα μικρό πόστερ με μια
εικόνα που σας ηρεμεί όταν την κοιτάτε. Γιατί
νομίζετε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές ενθαρρύνουν τέτοιες κινήσεις;
Κάντε φίλους στη δουλειά: Πιθανότατα ο
νούμερο ένα παράγοντας για να κάνετε το
οκτάωρό σας από ευχάριστο έως και διασκεδαστικό. Οι φίλοι μέσα στη δουλειά είναι,
εκτός από σύμμαχοι όταν τα πράγματα πάνε
στραβά (ή όταν χρειαστείτε κάλυψη για να

Η
τεχνολογία,
που είναι φίλος
σου: Αν είσαι
βαριά περίπτωση
κολλημένου με τα
social media, δύο
θαυματουργές
εφαρμογές είναι
εδώ για ‘σένα: Το AppDetox για Android και το Moment για iPhone σου
ζητούν να θέσεις ένα χρονικό όριο, του τύπου μισή ή μία ώρα την
ημέρα, που θα χρησιμοποιείς τα social media. Μόλις ξεπεράσεις αυτό
το χρονικό όριο, Facebook, Instagram, Twitter και οτιδήποτε άλλο εθιστικό και χρονοβόρο μπλοκάρουν. Τέρμα. Δεν ανοίγουν. Αύριο πάλι.
Σκληρό, αλλά αποτελεσματικό.
Βάλε σελιδοδείκτες: Η δεύτερη συχνότερη αιτία σπαταλημένου χρόνου στα γραφεία (η πρώτη είναι με διαφορά τα social media) είναι όλα
εκείνα τα ενδιαφέροντα άρθρα/ αστεία βιντεάκια/ ειδήσεις που «πρέπει οπωσδήποτε να δεις» και που σου στέλνουν οι συνάδελφοί σου.
Εδώ λοιπόν έρχεται αυτή η σωτήρια λειτουργία του browser σου που
λέγεται σελιδοδείκτες –αποθηκεύεις το συγκλονιστικό link που πρέπει
οπωσδήποτε να δεις, για να το δεις στο μεσημεριανό σου διάλειμμα ή
στο τέλος της ημέρας, ή όταν τελειώσεις τη δουλειά που κάνεις τώρα
τέλος πάντων.
Πρόσεξε τι τρως: Προτίμησε για μεσημεριανό σαλάτες, κάνουν και
καλό στον οργανισμό και στη σιλουέτα σου. Αν πρέπει οπωσδήποτε
να φας κάτι να «σε πιάσει», φρόντισε τουλάχιστον να σταματήσεις
λίγο πριν νιώσεις εντελώς χορτασμένος. Θα μας ευγνωμονείς.

Υ

πάρχουν απλοί τρόποι για να νοιώσετε χαρούμενοι και γιατί όχι ευτυχισμένοι. Καλό είναι να τους υιοθετήσετε, για το δικό σας καλό.

Δείξτε ενδιαφέρον: Αν εξαιρέσουμε την
πιθανότητα να διαβάζετε αυτές τις
γραμμές μόνοι σας σε κάποιο ερημονήσι χωρίς άλλους κατοίκους, οι ανθρώ-

• Ομορφύνετε τον εργασιακό σας χώρο,
κάντε φίλους στη δουλειά, μη
μπερδεύετε την καριέρα με τη ζωή σας.
• Να δουλεύεις για να ζεις
και όχι να ζεις για να δουλεύεις
προκύπτει κατά τη διάρκεια της ημέρας και
τόσο λιγότερο χαρούμενοι θα νιώθετε. Να σας
πούμε κι ένα μυστικό; Κανείς δεν έγινε ευτυχισμένος από την επαγγελματική του επιτυχία
και μόνο. Πράγμα που σημαίνει, χαλαρώστε
και μην παίρνετε τα πάντα στα σοβαρά.
Φάτε σωστά: Το ότι στην πλειοψηφία των
ελληνικών επιχειρήσεων δεν προβλέπεται διάλειμμα για μεσημεριανό φαγητό, δε σημαίνει
ότι θα πρέπει να δουλεύετε όλη μέρα με άδειο
στομάχι –το οποίο αποτελεί και εγγύηση για
την κακή σας διάθεση. Πάρτε την πρωτοβουλία και «θυσιάστε» ένα μισάωρο από τον
χρόνο σας για να φάτε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι (τονίζουμε το «ελαφρύ» γιατί το βαρυστομάχιασμα έχει τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στη διάθεσή σας για δουλειά με το άδειο

• Έξυπνες και απλές κινήσεις
για να είστε πιο χαρούμενοι
στη δουλειά

φύγετε νωρίτερα για το πρώτο ραντεβού με τη
γυναίκα ή τον άντρα των ονείρων σας), και
εκείνοι που θα κάνουν τις βαρετές ώρες ευχάριστες και τα πεντάλεπτα διαλείμματα αρκετά
για να επιστρέψετε με κέφι στη δουλειά.
Μην μπερδεύετε τη δουλειά με τη ζωή σας:
Ένα πολύ σοφό ρητό λέει «να δουλεύεις για να
ζεις, κι όχι να ζεις για να δουλεύεις». Όσο
περισσότερο πιστεύετε ότι η ευτυχία σας, η
επιτυχία σας ή η αυτοπεποίθησή σας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δουλειά
σας, τόσο σοβαρότερα θα παίρνετε οτιδήποτε

στομάχι) ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα
χρειαστεί να φύγετε μισή ώρα αργότερα το
απόγευμα.
Βρείτε τι σας εμπνέει: Κάποιες από τις δουλειές που κάνουμε μέσα στην ημέρα μας αρέσουν, κάποιες άλλες όχι. Κάντε τις «αγγαρείες» την ώρα που αποδίδετε λιγότερο (για
κάποιους αυτή η ώρα είναι νωρίς το πρωί, για
άλλους μετά το μεσημεριανό και πάει λέγοντας) και αφιερώστε τις «καλές» σας ώρες στα
πράγματα που σας εμπνέουν, ήτοι σε αυτά
που κάνετε με όρεξη.

Απλές συνήθειες που συμβάλλουν
στην απόκτηση ευτυχίας και χαράς

Κοιμηθείτε: Έχετε βαρεθεί να το διαβάζετε; Καιρός να το κάνετε και πράξη.
Έρευνες επί ερευνών έχουν αποδείξει
πως η χρόνια έλλειψη ύπνου (δηλαδή,
το να κοιμάστε λιγότερες από οκτώ
ώρες κάθε μέρα) ευθύνεται για ένα
σωρό προβλήματα υγείας, σωματικής
και ψυχικής, τα οποία σαμποτάρουν
την εγγραφή σας στο κλαμπ των ευτυχισμένων ανθρώπων.
Γελάστε: Κάθε μέρα, χωρίς εξαιρέσεις.
Αν δεν έχετε αστείους φίλους, ή δεν
μπορείτε να βλέπετε τους αστείους
φίλους σας κάθε μέρα, υπάρχουν
πάντα αστεία βίντεο με πιγκουίνους
στο YouTube.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

άνθρωποι το εκτιμάνε
αυτό περισσότερο απ’
ό,τι φαντάζεστε.

πινες σχέσεις είναι ο νούμερο ένα
παράγοντας ευτυχίας σας. Και ο καλύτερος τρόπος για να τις αποκτήσετε αν
δεν τις έχετε και να τις συντηρήσετε,
είναι να δείξετε γνήσιο ενδιαφέρον –όχι
μόνο για να συνδράμετε άλλους ανθρώπους στα δύσκολα, ή να βεβαιωθείτε
πως είναι καλά στην υγεία τους, αλλά
για να ακούσετε ό,τι σας λένε. Οι

Δημιουργήστε: Όχι, δεν
χρειάζεται να έχετε ταλέντο σε τίποτα. Δεν είναι
ανάγκη να γράψετε το
επόμενο best seller, ούτε
να ζωγραφίσετε πίνακες
αντάξιους της Εθνικής
Πινακοθήκης. Η διαδικασία της δημιουργίας είναι
αυτή που μας κάνει να νιώθουμε καλά
με τον εαυτό μας. Φτιάξτε κουλουράκια,
καραβάκια από χαρτί, χειροποίητα
σαπούνια, χαζές ομοιοκαταληξίες σε
στιχάκια, πλεκτά κασκόλ, κοκτέιλ δικής
σας έμπνευσης, λίστες με τις καλύτερες
αναμνήσεις σας, οτιδήποτε. Αρκεί να
φτιάχνετε κάτι.

Μάθετε καινούρια πράγματα: Μην
ακούτε, τω «μακάριοι οι πτωχοί το
πνεύματι» εξυπηρετούσε σκοπούς της
εποχής του. Μακάριοι είναι οι άνθρωποι που μαθαίνουν συνεχώς, που δεν
αφήνουν το μυαλό τους να αδρανεί,
που έχουν ενδιαφέροντα πράγματα να
μοιραστούν στις συζητήσεις, που μπορούν ακόμα να εκπλήσσονται με καινούριες πληροφορίες.
Ταξιδέψτε: Είναι ο καλύτερος τρόπος
να μάθετε καινούρια πράγματα. Βοηθούν, επίσης, πολύ στο να χαλαρώσετε,
να αποβάλλετε συσσωρευμένα άγχη και
να γίνετε καλύτεροι (βλέπε πιο ευτυχισμένοι) άνθρωποι.
Κινηθείτε: Έρευνες επί ερευνών επιμένουν χρόνια τώρα πως οι ενδορφίνες
που παράγει ο οργανισμός μας όταν
γυμναζόμαστε / περπατάμε / χορεύουμε / βολτάρουμε με το ποδήλατο πλησιάζουν επικίνδυνα στην ευφορία που
νιώθουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι.
Και ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε;
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΕΠΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης
για την προστασία
προσωπικών δεδομένων

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του προγράμματος
κατάρτισης με θέμα: «GDPR – Οι Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι ευθύνες των Επιχειρήσεων».
Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 14 ώρες
και θα διεξαχθεί στις 28 και 29.03.2019 από τις
08:30 – 16:30 στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΠΑ στη
Λευκωσία.Το πρόγραμμα έχει τύχει της έγκρισης της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι
επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν
επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες στην Υπεύθυνη Λειτουργό του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22806119

Δράσεις για ενσωμάτωση
της διάστασης του φύλου
στην εξωτερική πολιτική

Τ

ο Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας πως η
παραβίαση και καταπάτηση των δικαιωμάτων
των γυναικών συνιστούν ένα οικουμενικό πρόβλημα
με αρνητικές κοινωνικό-οικονομικές συνέπειες και
προεκτάσεις, εξήγγειλε δράσεις που έχει σχεδιάσει
να υλοποιήσει εντός του τρέχοντος έτους και αφορούν:
Διοργάνωση Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην
εξωτερική πολιτική, με συμμετοχή της κοινωνίας των
πολιτών που εξειδικεύονται σε θέματα που άπτονται
της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών.
Εντατικοποίηση του συντονιστικού ρόλου που ασκεί
το Υπουργείο πλαίσιο της αξιολόγησης της περιοδικής Έκθεσης που είχε υποβληθεί σε σχέση με την
εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση κάθε
Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW).

Γ

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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
- Εργάτη – Εφαρμοστή γραφικών
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Γραμματέας
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
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.
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Υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει
την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Μ

βάσει του οποίου παρέχεται το
επίδομα τέκνου, μετατρέποντας το
σε κλιμακωτό, βάσει του αριθμού
παιδιών της κάθε οικογένειας,
ούτως ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ενίσχυση στις οικογένειες με
περισσότερα παιδιά,

ια από τις σημαντικότερες
προκλήσεις της εποχής μας
είναι η δημογραφική γήρανση
του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα. Πρόκειται για ένα
πολυδιάστατο πρόβλημα, του
οποίου τα αίτια είναι πολύπλευρα και το οποίο επιδρά σε πολλές παραμέτρους της ζωής μιας
χώρας.

Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ολοκληρωμένο Νομοσχέδιο για την απόδοση δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας στους
άνδρες, υπό τους ίδιους όρους με
τις γυναίκες, ούτως ώστε οι
εισφορές των γυναικών στο Ταμείο

Σε εισήγηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου
στην Ημερίδα «Το Δημογραφικό
Πρόβλημα στην Κύπρο» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
εβδομάδα επισημάνθηκε πως σύμφωνα με τους διαθέσιμους δημογραφικούς δείκτες, στην Κύπρο
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες μια σταδιακή αύξηση του
ποσοστού των ηλικιωμένων και
μια παράλληλη μείωση του ποσοστού των γεννήσεων. Από το
1995, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας έχει πτωτική πορεία και
είναι πιο χαμηλό από το 2,10
ποσοστό που χρειάζεται για να
εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του
πληθυσμού.
Η πεμπτουσία της εισήγησης ακολουθεί:
Η Κύπρος, ως μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονα το δημογραφικό
πρόβλημα καλείται να αναβαθμίσει το σύστημα κοινωνικής προστασίας καθιστώντας πιο αποτελεσματικές τις πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και στήριξης της
οικογένειας.

Δίκτυο υπηρεσιών
/ προγραμμάτων
• Την παροχή επιδομάτων κοινωνικής μέριμνας, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 900
εκατομμύρια ευρώ,
• την επιχορήγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία προγραμμάτων στήριξης της
οικογένειας όπως η φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με
αναπηρίες. Για παράδειγμα, κατά
το 2018 επιχορηγήθηκαν 257
τέτοια προγράμματα, με ποσό
συνολικού ύψους €8.321.980
• την παρακολούθηση βάσει Νομοθεσίας της εγγραφής και επιθεώρησης προγραμμάτων κοινωνικής
φροντίδας,
• την αξιοποίηση ευρωπαϊκών
πόρων για την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που αφορούν τη συμφιλίωση του εργασιακού και κοινωνικού βίου.
Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής
Μέχρι σήμερα ο Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
έχει δημιουργήσει δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για τη Δημογραφική
και Οικογενειακή Πολιτική για την
περίοδο 2014-2015 και 20162017, τα οποία υλοποιήθηκαν με
την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ βρίσκεται στο τελικό
στάδιο η έγκριση του Σχεδίου Δράσης 2019-2020.

• Η Κύπρος καλείται να αναβαθμίσει το σύστημα κοινωνικής
προστασίας καθιστώντας πιο αποτελεσματικές τις πολιτικές
κοινωνικής φροντίδας και στήριξης της οικογένειας
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω Σχεδίων Δράσης έχουν υλοποιηθεί σειρά δράσεων που είχαν
περιληφθεί στα εν λόγω Σχέδια,
από τις οποίες αναφέρω ενδεικτικά:
• Επιδοτήθηκαν 230 βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί κατά τα έτη 20142017
• Επιδοτήθηκε η λειτουργία ορισμένων βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και το Σάββατο για εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων
• Τέθηκε σε εφαρμογή Σχέδιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά που δεν ήταν δικαιούχοι ταυτότητας νοσηλείας
• Υλοποιήθηκαν Σχέδια κατάρτισης
και επιδοτούμενης εργοδότησης,
όπως το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχέδιο
Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων
και πολλά άλλα Σχέδια και Προγράμματα από τα οποία επωφελήθηκαν πέραν των 7.000 ανέργων
κατά τα έτη 2016-2017
• Πραγματοποιήθηκαν 1.437 επιθεωρήσεις για θέματα ίσης αμοιβής και ίσων ευκαιριών στον χώρο
εργασίας

Πολιτικές με στόχο
την ενίσχυση του θεσμού
της οικογένειας
Το 2017 επαναφέρθηκε το επίδομα
πολύτεκνης μάνας, το οποίο είχε
καταργηθεί το 2012, ως μέτρο για
την αναγνώριση της προσφοράς
της πολύτεκνης μάνας ,αλλά και
για την ενίσχυση των εισοδημάτων
των πολύτεκνων μητέρων,
Αυξήθηκε το όριο εισοδήματος

Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μην
χάνονται.
Εισήχθηκε η πληρωμένη άδεια
πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο
τα δικαιώματα του κάθε πατέρα
ως, επίσης, και της μητέρας και
του παιδιού που χρειάζεται κατά
την περίοδο αυτή επιπρόσθετη
βοήθεια και στήριξη.
Επεκτάθηκε την άδεια μητρότητας
στις περιπτώσεις πολλαπλών
κυήσεων και αναγνωρίσαμε μέσω
νομοσχεδίου το δικαίωμα της
γυναίκας η οποία αποκτά παιδί
μέσω παρένθετης μητέρας, σε
άδεια μητρότητας καθώς και όλων
των άλλων δικαιωμάτων που έχει
η βιολογική μητέρα με βάση τις
νομοθεσίες.
Διασφαλίστηκε το δικαίωμα της
γυναίκας σε επίδομα μητρότητας ή
πατρότητας σε περιπτώσεις όπου
δικαιούχος απουσιάζει από την
Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου του παιδιού το οποίο
χρειάζεται νοσηλεία στο εξωτερικό. Με την προηγούμενη Νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές η
μητέρα έχανε το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας.
Συνεχίζεται η εφαρμογή του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού» με στόχο
σε άπορες οικογένειες που αποκτούν ένα νέο παιδί να παρέχονται
τα βασικά υλικά αγαθά, αλλά και
οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη για
τη φροντίδα του βρέφους.
Επεκτάθηκε το Σχέδιο Δωρεάν
Μεταφοράς Μαθητών για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, με
ισχύ από το δεύτερο παιδί αντί
από το τρίτο όπως ίσχυε προηγουμένως.
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Ζητούνται περισσότερες γυναίκες
σε Ευρωκοινοβούλιο και Κομισιόν

Μ

ια ομάδα εργαζομένων για
την ΕΕ στις Βρυξέλλες προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση.
Κάλυψαν τα πορτρέτα, σε κάδρα
όλων των ανδρών πρώην προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζήτησαν ίση αντιπροσώπευση στα ευρωπαϊκά όργανα
αλλά και ίσες αμοιβές με τους
άνδρες.
Η Λάουρα Κρένσκε, εργαζόμενη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
αναφέρει: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι η πολιτική
γίνεται από άνδρες για άνδρες.
Αισθάνομαι ότι υπάρχουν περισσότεροι
άνδρες οπουδήποτε,
ακόμα και στα αγάλματα και σε
όλα τα κτήρια. Λαμβάνουν ονόματα από άνδρες. Ακόμα στους τοίχους εδώ μεγαλύτερη αντιπροσώπευση από άνδρες και λιγότερη
από γυναίκες».
Δεν είναι απλά μια αίσθηση. Είναι
μια πραγματικότητα. Μια νέα
γυναίκα θέλει όμως να πετύχει
την αλλαγή. Ο λόγος για την Ιβέρνα Μακ Γκόουαν. Εργαζόταν στο
γραφείο Βρυξελλών της Διεθνούς
Αμνηστίας αλλά τα παράτησε όλα
για να γίνει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου απ΄ την Ιρλανδία. Δεν
είναι και τόσο εύκολο, όσο αρχικά
νόμιζε. «Είναι μεγάλη πρόκληση
ιδίως για τις γυναίκες να επιλεγούν ως υποψήφιες και να εκλεγούν και αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα σε αυτό το ταξίδι μου. Τα
εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες είτε μιλάμε για την κουλτούρα

είτε για την πρόσβαση σε χρήματα ή άλλες κοινωνικές προσδοκίες, είναι τόσα πολλά, που δεν
είναι αρκετό απλά να είσαι η
καλύτερη υποψήφια ή εκείνη που
εργάζεται σκληρά. Χρειαζόμαστε
ποσοστώσεις, μια δομική στήριξη
για να πετύχουμε την γεφύρωση

ροπία στην επαγγελματική ζωή, η
πλειοψηφία όσων συμμετέχουν σε
αυτά είναι γυναίκες. Όσο πιο
δύσκολα είναι τα ζητήματα, τότε
είναι περισσότεροι άνδρες παρόντες. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλες τις φωνές σε όλες τις
συζητήσεις».

Σ

1. Ανεβαίνουν τα σκαλιά της επιτυχίας και κατέχουν διευθυντικές
θέσεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά
των CEOs γεννήθηκαν τον μήνα
Μάρτιο.
2. Είναι λιγότερο επιρρεπή στη
μυωπία, από τα ξαδελφάκια τους
που έχουν γεννηθεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες
3. Είναι φυσιολογικά αισιόδοξα
παιδιά και έχουν μια πολύ θετική
συμπεριφορά απέναντι στα όσα
συμβαίνουν γύρω τους.
4. Έχουν λιγότερες πιθανότητες
να εμφανίσουν άσθμα.
5. Πιθανώς να συμπεριφέρονται
σαν την κουκουβάγια. Μια μελέτη
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Κρόκος της Κοζάνης
Ανακουφίζει από τον στομαχόπονο
Καταπραΰνει τους πόνους των νεφρών, σε
μικρές δόσεις, διεγείρει την όρεξη και κυρίως
διευκολύνει την πέψη. Ακόμη περιορίζει τις
γαστραλγίες, τον υστερισμό, τους σπασμούς,
τον κοκκύτη και τους νευρικούς κωλικούς.
Βελτιώνει το δέρμα από την ακμή με εξωτερική χρήση του.
Έχει αντικαταθλιπτικές, αντιγηραντικές και
αντικαρκινικές ιδιότητες.
Ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και τη
μνήμη.

Μειώνει την χοληστερίνη και εμφανίζει αντιθρομβωτική δράση.
Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Έχει ευεργετική δράση σε άτομα που πάσχουν από
άνοια ή Αλτσχάιμερ.
Βοηθά σε κρίσεις άσθματος ,στο προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο, τη ναυτία, τις πεπτικές διαταραχές,
τις ενοχλήσεις κατά την οδοντοφυΐα.
Έχει αφροδισιακές ιδιότητες. Είναι γνωστό από την
αρχαιότητα ότι συνδέεται με τον έρωτα και την
γονιμότητα.

• Tα μάτια στρέφονται στις
εκλογές του Μαΐου αν θα
εκλεγούν περισσότερες
γυναίκες

του χάσματος στην ισότητα των
φύλων». Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρος είναι άνδρας,
αλλά πρώτη αντιπρόεδρος η Μαϊρίντ Μακ Γκίνες. Η ιρλανδή πολιτικός πιστεύει ότι οι γυναίκες
προσφέρουν πολλά στην πολιτική: «Ίσως οι γυναίκες φέρνουν
διαφορετική οπτική στον διάλογο.
Αν τα ζητήματα είναι πιο κοινωνικά ή σε σχέση με την οικογενειακή ζωή ή σε σχέση με την ισορ-

Όπως συμβαίνει στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι και σε αυτούς του κτηρίου όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πορτρέτα που
υπάρχουν αφορούν μόνο άνδρες
προέδρους της. Η Φινλανδή
εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν
Άννα Κάισα Ικτόνεν ελπίζει ότι
αυτό θα αλλάξει σύντομα: «Αν
θέλουμε να έχουμε επαρκή αντιπροσώπευση στην ΕΕ και αν
θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το
ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές θα είναι υψηλότερο από το
παρελθόν, θα πρέπει να δείξουμε
ότι η ΕΕ εκπροσωπεί το σύνολο
της Ευρώπης και όχι μόνο ένα
μέρος των ανθρώπων της».

Έξι λόγοι που τα μωρά που γεννιούνται
τον Μάρτη είναι ξεχωριστά
ηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. Η φύση χρωματίζεται με τα
πιο όμορφα χρώματα και βεβαίως αν γεννηθεί ένα μωρό είναι ότι
πιο αισιόδοξο και όμορφο για ένα
σπιτικό! Οι έρευνες, αποκαλύπτουν τα θετικά που μπορεί να
χαρακτηρίζουν τα παιδία που
είναι γεννημένα τον Μάρτιο
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ύπνου υποδεικνύει ότι τα παιδιά
που γεννιούνται άνοιξη και καλοκαίρι πάνε για ύπνο αργότερα
από τα παιδιά που είναι γεννημένα φθινόπωρο και χειμώνα

• Τα ανοιξιάτικα παιδιά πιο
αισιόδοξα από τα υπόλοιπα

6. Θα είναι ιχθύς ή κριός. Τα δύο
αυτά ζώδια είναι γνωστά για την
αποφασιστικότητα και το πάθος
τους, αντίστοιχα. Τα μωρά που
γεννήθηκαν μεταξύ 1 Μαρτίου και
20 Μαρτίου είναι γνωστά ως
αισιόδοξοι Ιχθείς, ενώ εκείνοι που
γεννήθηκαν μετά τις 20 Μαρτίου
είναι επίσημα εαρινά μωρά.

Μ. Βρετανία: Οι ανειδίκευτοι
εργάτες εγκαταλείπουν
τη χώρα λόγω Brexit
Η αβεβαιότητα που προκαλεί το Brexit έχει οδηγήσει 53.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τη Μ. Βρετανία τον τελευταίο χρόνο. Οι περισσότεροι είναι από
την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη
Λιθουανία.
Και ο αριθμός εισροών μεταναστών από χώρες της
ΕΕ έχει παρουσιάσει μείωση. Ο Έσαν Κάρεγκαρ,
ήρθε στη Μ. Βρετανία το 1978 και άνοιξε τη δική
του εταιρεία στο Φούλαμ του Δυτικού
Λονδίνου.«Εάν συνεχιστεί έτσι, δεν μπορούμε να
βγάλουμε αρκετά λεφτά για να πληρώσουμε τον
ενοίκιο και μετά από 33 χρόνια μπορεί να χρειαστεί
να φύγω».
Ο Έλιο Αλόνσο είναι μετανάστης από την Πορτογαλία, με δική του εταιρεία καθαρισμού στο Λίμιγκτον. «Εάν ήμουν σε κάποια Ευρωπαϊκή πόλη αυτή
τη στιγμή δεν θα ερχόμουν εδώ γιατί δεν ξέρουμε
πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».
Ο Έλιο έχει προσλάβει αρκετούς μετανάστες κυρίως
από την Ανατολική Ευρώπη. «Παρατήρησα ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα, αναζητούν
τη βεβαιότητα, την ασφάλεια και επιστρέφουν
σπίτι τους. Αυτή είναι μία από τις αλλαγές που
βιώνουμε. Είναι κυρίως θέμα αβεβαιότητας και σε
κάποιες περιοχές το βλέπουν με άλλο τρόπο».
Ο Έλιο δυσκολεύεται πλέον να βρει συνεργάτες
καθώς όπως μας λέει η Μ. Βρετανία δεν είναι πλέον
προορισμός για τους ανειδίκευτους εργάτες από
την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως δεν θα είναι και τα
επόμενα χρόνιΤα οφέλη στην υγεία.

Σοβαρά … αστειάκια
Δυο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης μπαίνει στο δωμάτιο τους και τραβάει
σιγά-σιγά το πάπλωμα και τους το παίρνει.
Ο ένας το παίρνει είδηση και λέει στον άλλον:
- "Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το
πάπλωμα."
Κι ο άλλος:
- "Άφησε τον όταν ξαναρθεί να πάρει το μαξιλάρι θα τον πιάσουμε!
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Ύπνος: Το μυστικό της νεότητας!

Έ

να από τα καλύτερα πράγματα
που μπορείτε να κάνετε για τον
εαυτό σας και την επιδερμίδα σας
είναι να κοιμάστε τουλάχιστον 7-8
ώρες κάθε μέρα. Μην το ξεχνάτε, ο
ύπνος είναι ευεργετικός και αποτελεί πηγή νεότητας!
Ο ύπνος προσφέρει ταχύτερη
θρέψη στην επιδερμίδα. Ο όρος
«beauty sleep» είναι πραγματικός.
Η επιδερμίδα, την ώρα που ο
οργανισμός κοιμάται, βρίσκει
ευκαιρία να θεραπεύσει τη «ζημιά»
που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Όταν, λοιπόν, κοιμόμαστε,
το δέρμα μας βελτιώνεται. Γι’αυτό
κάθε φορά που ξυπνάμε από μερικές ώρες ύπνου δείχνουμε φρέσκοι
και ροδαλοί.
Ο ύπνος πρoσφέρει λιγότερους
ερεθισμούς. Περισσότερος ύπνος,
καθαρότερο δέρμα. Η έλλειψη
ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε
στρες, το οποίο αυξάνει το σμήγμα, τα σπυράκια και τα μαύρα
στίγματα ακόμα και στους ενήλικες. Σε πρόσφατη μελέτη οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι φοιτητές
εμφάνιζαν περισσότερα σπυράκια
σε περιόδους υπερβολικού άγχους
και μειωμένου ύπνου, όπως κατά
την διάρκεια των εξετάσεων.
Ο ύπνος πρoσφέρει πιο φωτεινά
μάτια. Θέλετε μάτια που λαμποκοπούν; Μην αφήνετε τους μαύρους
κύκλους να κλέβουν την παράσταση. Οι μαύροι κύκλοι συχνά είναι
κληρονομικοί (περνούν από μαμά
σε κόρη), όμως μπορούν να δείχνουν ακόμα πιο έντονοι αν δεν

φίες ανθρώπων που
κοιμούνται ελάχιστα
και άλλων που κοιμούνται 8-9 ώρες ημερησίως. Όλοι απάντησαν
πως αυτοί που κοιμούνται αρκετές ώρες δείχνουν πιο υγιείς, λιγότερο κουρασμένοι και
πιο… ελκυστικοί!
κοιμάστε αρκετά. Για να τους
καλύψετε προσωρινά απλώστε ένα
λεπτό στρώμα κρέμας ματιών για
αρχή και έπειτα ταμπονάρετε με
λίγο concealer σε έναν ή δύο τόνους
πιο ανοιχτή απόχρωση από το
φυσικό χρώμα της επιδερμίδας
σας. Για πιο μόνιμα αποτελέσματα… κοιμηθείτε!
Ο ύπνος πρoσφέρει ομοιόμορφο
τόνο στην επιδερμίδα. Η έλλειψη
βραδινού ύπνου μπορεί να κάνει
την επιδερμίδα σας να δείχνει
χλωμή και κηλιδωμένη. Ο ύπνος
βοηθά την φυσική κυκλοφορία του
αίματος στο δέρμα. Αν ξυπνήσετε
και δείτε πως η επιδερμίδα σας
έχει
δυσχρωμίες,
απλώστε
foundation και σταθεροποιήστε το
με λίγη διάφανη πούδρα. Η πούδρα
με πράσινη χροιά καλύπτει τις
κοκκινίλες.
Με τον ύπνο δείχνετε «καλύτερα».
Εσείς μπορεί να νιώθετε ότι «πετάτε», όμως οι φίλοι, η οικογένεια και
οι συνάδελφοί σας θα καταλάβουν
ότι είστε άϋπνη. Ερευνητές στη
Σουηδία ζήτησαν από ομάδα εθελοντών να κοιτάξουν φωτογρα-

Τα ρετινοειδή «λειτουργούν» καλύτερα το βράδυ. Τα
ρετινοειδή, τα καλλυντικά που
περιέχουν βιταμίνη Α, είναι από τα
«χρυσά» συστατικά για την καταπολέμηση των ρυτίδων. Είναι προτιμότερο να τα χρησιμοποιείτε το
βράδυ, καθώς μπορεί να κάνουν το
δέρμα σας πιο ευαίσθητο. Αν τα
χρησιμοποιείτε την ημέρα, η επιδερμίδα σας μπορεί να μην ανεχθεί
το φως του ήλιου και να γεμίσει
κοκκινίλες και σημάδια.

Το μυστικό
Ξεγελάστε τα πρηξίματα: Ο λόγος
που κάποιοι ξυπνούν με πρησμένα
μάτια είναι επειδή συγκεντρώνεται
υγρό γύρω από αυτά όταν, στον
ύπνο, το κεφάλι βρίσκεται στην
ίδια ευθεία με το στρώμα.
Η λύση; Ανασηκώστε το κεφάλι
σας ώστε να βρίσκεται πιο ψηλά
από την καρδιά σας, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο ή δύο μικρότερα
μαξιλάρια. Κι αν τα πρηξίματα δε
λένε ακόμα να φύγουν, τοποθετήστε κρύα επιθέματα στην περιοχή
των ματιών για ένα ή δύο λεπτά το
πρωί όταν ξυπνάτε.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μπορείς να μιλήσεις με περισσότερη άνεση για όσα θέλεις να εκφράσεις, θυμήσου όμως ότι είναι προτιμότερο να μη δώσεις ιδιαίτερη βαρύτητα
σε όσα θα σου πουν, ενώ απόφυγε να
κλείσεις μια συμφωνία που είχες κατά
νου, καθώς το αποτέλεσμα θα απέχει
αρκετά από το επιθυμητό.
Ταύρος: Επιδιώκεις να περάσεις μια
ήσυχη ημέρα, που θα κινείται σε γνώριμα πλαίσια, ενώ εσύ είσαι προσανατολισμένος στην κάλυψη των βασικών
σου αναγκών. Θυμήσου όμως πως
ενδέχεται οι προσπάθειές σου να μην
αποδώσουν τους αναμενόμενους καρπούς, τουλάχιστον στο βαθμό που
αρχικά είχες υπολογίσει. Επιπλέον, η
καθημερινότητά σου παραμένει γεμάτη
με υποχρεώσεις και αυτό απορροφά
ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς σου.
Δίδυμοι: Πρέπει να είσαι προσεκτικός
πού επενδύεις κόπο και χρόνο, ενώ
ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες απερισκεψίες στον τρόπο που προσεγγίζεις
τις υποθέσεις σου, μπορείς να καταφέρεις να κάνεις την φωνή σου να ακουστεί. Θέλεις να έρθεις πιο κοντά στο
πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να
χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας, θα πρέπει όμως να αφήσεις πίσω τις ακραίες
συμπεριφορές.
Καρκίνος: Είσαι αρκετά εσωστρεφής
και αποφεύγεις οποιαδήποτε περιττή
κοινωνική επαφή που νιώθεις πως δεν
σε εκφράζει, ενώ μοιάζεις να μην έχεις
αρκετή όρεξη και πολλά πράγματα
μέσα στην ημέρα σου αποσπούν την
προσοχή, έτσι λοιπόν ίσως είναι προ-

τιμότερο να μεταθέσεις τις πολύ κουραστικές εργασίες για την αυριανή
ημέρα που θα έχεις άλλο αέρα και
περισσότερη όρεξη!
Λέων: Θέλεις να επενδύσεις στους στόχους που έχεις θέσει, ωστόσο είναι
προτιμότερο να εξετάσεις το κατά
πόσο είναι υλοποιήσιμοι, προτού προβείς σε ενέργειες. Μπορείς όμως να
εκμεταλλευτείς την επικοινωνιακή σου
δεινότητα που είναι τονισμένη αυτή
την περίοδο για να βρεις λύσεις στα
αδιέξοδα που σε απασχολούν, αρκεί να
έχεις υπολογίσει κάθε λεπτομέρεια
πριν δράσεις.
Παρθένος: Δεν έχεις το πρόσφορο έδαφος που έχεις ανάγκη για να φτάσεις
ένα βήμα πιο κοντά στις φιλοδοξίες
σου, παρότι καταφέρνεις να προσπερνάς τις δυσκολίες, χωρίς τελικά να
βάζεις σε κίνδυνο την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Παράλληλα,
συλλέγεις σημαντικές πληροφορίες, θα
πρέπει όμως να αποφεύγεις τις βιαστικές κινήσεις καθώς.
Ζυγός: Η ημέρα κινείται στις ίδιες
συχνότητες περίπου, με τη μόνη διαφορά πως οι ανασφάλειές σου είναι
πιο τονισμένες και ψάχνεις σε άλλα
πρόσωπα να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου, σε γενικές γραμμές πάντως
μπορείς να έρθεις σε επαφή με το
ένστικτό σου και να το ακολουθήσεις.
Σκορπιός: Δεν έχεις την ευκαιρία να
προβείς στις ενέργειες που θέλεις
πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις,
ενώ ακόμη και αν πραγματοποιηθούν
αυτές οι ενέργειες, θα είναι αμφίβολο

το αν τελικά τα αποτελέσματα των
ενεργειών σου θα έχουν διάρκεια στο
χρόνο, δεν έχεις πάντως συνέπειες!
Τοξότης: Η μέρα ξεκινά με τη διάθεσή
σου να είναι έτοιμη να παράξει έργο σε
πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν,
ωστόσο σταδιακά αυτή η όρεξη μοιάζει να… εξατμίζεται. Είναι λοιπόν
προτιμότερο να αφιερώσεις χρόνο
στην φροντίδα της υγείας και του
οργανισμού σου.
Αιγόκερως: Κάνεις κάποιες υπερβολές
στο εργασιακό σου περιβάλλον, ωστόσο μπορείς να καταφέρεις πολύ περισσότερα αν κινηθείς μέχρι το μεσημέρι,
καθώς από νωρίς το απόγευμα και
μετά η θεωρία δεν γίνεται εύκολα
πράξη!
Υδροχόος: Μια ακόμη μέρα αυτή την
εβδομάδα που είσαι ιδιαίτερα δημιουργικός και έχεις ευχάριστη διάθεση,
όπως και χθες, ωστόσο σήμερα είναι
προτιμότερο να τρέξεις τις υποθέσεις
σου αύριο και να αφήσεις την διασκέδαση για αργότερα, καθώς το αποψινό
βράδυ δεν ενδείκνυται για πολλά
πράγματα πέρα από ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα!
Ιχθείς: Η ημέρα κρατά το ενδιαφέρον
σου εστιασμένο στις υποθέσεις του
σπιτιού και της οικογένειας, ωστόσο
είναι πιθανό να μην ευοδωθούν οι προσπάθειές σου για τακτοποίηση αυτών
των υποθέσεων. Παρόλα αυτά μπορείς
να ασχοληθείς με έγγραφα και πρακτικές λεπτομέρειες σε δημιουργικά σου
σχέδια, πρόσεξε όμως μήπως αντιδράς
υπερβολικά σε κάποια πράγματα.
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SUDOCOU

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Αρωματικό Μυδοπίλαφο
Υλικά: 800 γρ. μύδια κατεψυγμένα
100 ml ελαιόλαδο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1/2 ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι άνηθο
ψιλοκομμένο
600 γρ. ρύζι parboiled
100 ml λευκό κρασί
1 λεμόνι (τον χυμό του)
αλάτι, μαύρο πιπέρι
λίγη ρίγανη
Εκτέλεση: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνω το ελαιόλαδο.
Προσθέτω το ξερό κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα σοτάρω μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια
προσθέτω τα μύδια, μαύρο πιπέρι, αλάτι, λίγη ρίγανη
και αφήνω για λίγο να σοταριστούν. Σβήνω με κρασί
και λεμόνι και περιμένω για λίγο να εξατμιστούν τα
υγρά. Έπειτα ρίχνω το ρύζι και ανακατεύω να πάει
παντού. Προσθέτω ζεστό νερό και αφήνω το μυδοπίλαφο να βράσει. Κατά διαστήματα ελέγχω αν χρειάζεται να προσθέσω νερό. Προς το τέλος προσθέτω το
μαϊντανό και τον άνηθο και σβήνω τη φωτιά.
Σκεπάζω με μια πετσέτα και αφήνω το ρύζι να φουσκώσει.

Ταχινόπιτα
Υλικά: 300γρ. ταχίνι, 300γρ. ζάχαρη
350γρ. χυμό πορτοκάλι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι
400γρ. αλεύρι φαρίνα, 30γρ. μπέικιν πάουντερ
μια πρέζα αλάτι, 1/2 κ.γ γαρίφαλο, 1 κ.γ κανέλα
Εκτέλεση: Ξεκίνα να χτυπάς το ταχίνι με τη ζάχαρη
στο μίξερ. Πρέπει να αναμειχθούν καλά οπότε θα χρειαστείς ένα 10λεπτο για να χτυπηθούν καλά μαζί.
Αφού γίνει ένα ωραίο μείγμα, ρίξε τον χυμό από πορτοκάλι και ανακάτεψε σε χαμηλή ταχύτητα καλά.Σε ένα
μπολ ανακάτεψε το αλεύρι, το μπέικιν, το
γαρίφαλο,την κανέλα και το αλάτι. Ξεκίνα να προσθέτεις σιγά σιγά στο μείγμα σου σε χαμηλή ταχύτητα. Το
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να γίνει σαν χυλός το
μείγμα. Τέλος πρόσθεσε το ξύσμα από πορτοκάλι και
ανακάτεψε. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο για μισή
ώρα στους 180 στις αντιστάσεις. Έπειτα, χαμήλωσε
στους 160 και ψήσε για άλλη μισή ώρα. Έτοιμη η ταχινόπιτα!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 8/2019 13/3/2019

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

100.000 ............. 17990

100 .................... 25640

1.000 ................. 47053

100 .................... 54562

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .................... 30607

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 829 - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965

400 .................... 39113
400 .................... 25943

100 .................... 51875
100 .................... 16823

200 .................... 27071

100 .................... 46654

200 .................... 42794

100 .................... 47869

200 .................... 31800

100 .................... 15906

200 .................... 27227
200 .................... 11367

100 .................... 58466

200 .................... 46699

Άλλα ποσά

200 .................... 12891

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 45921

1104, 2761

200 .................... 30359

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 21912

635

200 .................... 22446

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 18238

299, 292

100 .................... 17418

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 18090

77, 46

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

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Οδηγίες για απόσυρση τροφίμου στην κυπριακή
αγορά που περιέχει αλλεργιογόνο ουσία

Τ

ο Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο διεξαγωγής
των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία
του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις
στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει
διαπιστωθεί ότι περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος, χωρίς να αναγράφεται
στην ετικέτα του προϊόντος (κατάλογο των συστατικών) κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των
τροφίμων. Οι πρωτεΐνες γάλακτος συγκαταλέγονται στις αλλεργιογόνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε άτομα
που είναι αλλεργικοί σε αυτές.
Είδος: Τραγανιστές νιφάδες από σιτάρι ολικής άλεσης
Whole wheat Crispy Flakes (0% πρόσθετη ζάχαρη, 0% πρόσθετα λιπαρά)
Εμπορική επωνυμία: Special ZerO% Golden Choice
Hμερομηνία Παραγωγής: 29/1/2019. Χρονική ένδειξη: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 29/1/2020. Χώρα Προέλευσης: ΚΥΠΡΟΣ. Καθαρό
Βάρος: 375 g. Παρασκευαστής: Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou
Biscuits) Public Ltd
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει, συσκευάζει και διακινεί το εν λόγω
προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του
από την αγορά. Επειδή, όμως, ενδέχεται
κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή
καταναλωτών που παρουσιάζουν
αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση
πρωτεϊνών γάλακτος, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή
του και να το επιστρέψουν στους
χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

ΤΑΥ: Κατάλληλο
το πόσιμο νερό

Ασθενοφόρα .................................... 22887171

• Διαψεύδει ξένα δημοσιεύματα
περί του αντιθέτου

Τ

ο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
απάντησε πρόσφατα σε δημοσίευμα σχετικά με την ποιότητα του
πόσιμου νερού στην Κύπρο.
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή το
σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Philenews, στο οποίο αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τη βρετανική
Daily Mail και την εταιρεία
Globehunters η Κύπρος βρίσκεται
στη μικρή λίστα των ευρωπαϊκών
χωρών, που δεν έχουν πόσιμο νερό
βρύσης», το ΤΑΥ πληροφορεί τους
καταναλωτές ότι το πόσιμο νερό
που διατίθεται στα Συμβούλια
Υδατοπρομήθειας, τους Δήμους και
τις Κοινότητες πληροί όλες τις
απαιτήσεις του Περί της Ποιότητας
του
Νερού
Ανθρώπινης
Κατανάλωσης Νόμου, Ν.87(Ι)/2001
και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
98/83/ΕΚ.
Το ΤΑΥ διαβεβαιώνει με υπευθυνότητα τους καταναλωτές ότι δεν
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας
ως προς την
ποιότητα του
πόσιμου
νερού στην
Κύπρο.

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Το να βρεις το
σωστό επάγγελμα
είναι σαν να βρίσκεις την ψυχή σου
σ’ αυτόν τον
κόσμο.
Thomas Moore,
1779-1852,
Ιρλανδός ποιητής
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο ΑΠΟΕΛ ΜΟΝΑΧΑ ΞΕΡΕΙ!

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α

έρα κορυφής αναπνέει ο ΑΠΟΕΛ που
απόδρασε με το τρίποντο από τη Λεμεσό στην τιτανομαχία
της χρονιάς. Με τον Μ. Τάαμαρι (φωτό)
σε διαβολεμένα κέφια, η ταξιαρχί
του Π. Τραμετσάνι
έκανε τη μεγάλη
ανατροπή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

προσγειώνοντας
ανώμαλα
το
συγκρότημα του
Σ. Αυγουστή που
επωφθαλμιούσε
την
απόλυτη
κυριαρχία
του
βαθμολογικού
ρετιρέ. Ήταν η
τρίτη επιτυχία
του ΑΠΟΕΛ σε
ισάριθμα παιχνίδια με τον

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΝ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΑΤΛΑΣ
ΕΛΗΑ - ΑΠΟΝΑ
ΑΣΠΙΔΑ - ΡΟΤΣΙΔΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ - ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΙΒ./ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΚ
ΔΟΞΑ - ΑΠΕΠ

• Με αστέρι τον Αλ Τάαμαρι οι γαλαζοκίτρινοι άλωσαν το «Τσίρειο»
εκτοπίζοντας τον Απόλλωνα από το ρετιρέ
κύριο αντίπαλο του στην κούρσα για
κατάκτηση του τίτλου. «Θέλουμε να
κάνουμε ξανά έδρα το ΑΠΟΕΛ»
ήταν η ατάκα από το στρατόπεδο των νικητών. «Θα παλέψουμε μέχρι τέλους» διαμήνυσε ο
τεχνικός των ηττημένων.
Την χειρότερη της εμφάνιση, που σημαδεύτηκε με ήττα, έκανε η ΑΕΚ επί Ι.
Ιδιάκεθ χάνοντας χρυσή ευκαιρία να
πιάσει την 3η θέση. Για τη Νέα
Σαλαμίνα ήταν ένας αγώνας που
πιστοποίησε ότι κοιτάζει στα μάτια
τους μεγάλους.

Την 4η συνεχόμενη ήττα γνώρισε η ΑΕΛ,
που ψάχνει εναγωνίως έξοδο από το
αδιέξοδο. Με πολλά λάθη η Ομόνοια
αλλά με πάθος και αποφασιστικότητα
πήρε γλυκύτατη νίκη που τις τονώνει το
ηθικό για τη συνέχεια.
Με τέρμα στο 90+2’ η Ανόρθωση πέρασε νικηφόρα από το «Σ. Κυριακίδης»
σφίγγοντας ακόμη περισσότερο τη
θηλειά στο λαιμό της Πάφου.
Βήμα παραμονής έκανε η Δόξα που
εκτέλεσε με τετράσφαιρο την Αλκή, η
οποία βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πάνω
από την προτελευταία Πάφο.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Ο ΑΠΟΕΛ ναι μεν κέρδισε τον
μεγάλο αντίπαλο του τρεις
φορές, αλλά οι αδυναμίες του
είναι χτυπητές και δεν μπορεί να καλύπτονται πάντα από τις ατομικές εξάρσεις ενός παίκτη.

1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα κρίσιμα παιχνίδια ο ΑΠΟΛΛΩΝ δεν τα καταφέρνει. Ώρα να
διορθώσει κάποιες αδυναμίες
κυρίως όσον αφορά τη ψυχολογία του
νικητή, αποκτώντας και στην πράξη
στόφα πρωταθλητή.

2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

5-2
3-2
1-0
2-4
0-0
6-3 (Χ.Α)
1-5

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στον πάτο παραμένει ο Ερμής
ο οποίος έχασε στην έδρα του από την
Ένωση Νέων Παραλιμνίου μειώνοντας
δραματικά τις πιθανότητες σωτηρίας
του. Τουναντίον, για την Ένωση το τρίποντο θεωρείται χρυσοφόρο καθώς ισαβαθμίζει με την Δόξα στην 2η θέση
του Β’ ομίλου αυξάνοντας αισθητά
τις προοπτικές διάσωσης

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Έ

15

ξι αγωνιστικές πριν από τη λήξη
του
πρωταθλήματος
ο
Ολυμπιακός Λευκωσίας και ο Εθνικός
Άχνας έχουν τον πρώτο λόγο για

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΟΪ Λ. - ΟΜΟΝΟΙΑ (29/3)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
ΠΑΕΕΚ - ΑΕΖ (30/3)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΜΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΜΕΑΠ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ
ΑΣΙΛ - ΟΘΕΛΛΟΣ (31/3)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

άνοδο στα σαλόνια. Άλμα σωτηρίας
για Ομόνοια Αραδίππου. Σήμα κινδύνου εξέπεμψε το ΘΟΪ με τη νέα
συντριβή του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακής 17 Μαρτίου 2019 είναι:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 3 - 1
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας 3 - 0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΘΟΙ Καπέδων
0-5
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
3-2
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου 3 - 2

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, διεξήγαγε τον τελευταίο αγώνα
των αγώνων κατάταξης (PLAY OFF) στις 15 - 16/3/19 με
τα πιο κάτω αποτελέσματα:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
5-5
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-3
Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ
ΚΕΛΙΩΝ
Την Τετάρτη 20/3/19 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (Α΄Φάση):
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
AIANTAΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ
Επίλεκτη Κατηγορία - Κύπελλο
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου

3-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Α.Ε. Τραχωνίου

1-1

Α’ Κατηγορία - Πρωτάθλημα
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών

2-0
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O Απόλλων
Επισκοπής
Πρωταθλητής Α΄
Κατηγορίας ΠΑΑΟΚ

Σ

την τελευταία αγωνιστική, ο Απόλλων
Επισκοπής νίκησε με 2-0
τον
σκληροτράχηλο
Απόλλων Αγριδιών και
ανακηρύχθηκε άξιος και
αήττητος Πρωταθλητής
Α΄ Κατηγορίας ΠΑΑΟΚ
για την περίοδο 201819.
Ο πρωταθλητής πέτυχε
13 νίκες και 5 ισοπαλίες,
χωρίς να δεχθεί ήττα,
έχοντας την καλύτερη
επίθεση με 56 τέρματα
και την καλύτερη άμυνα
με εννέα τέρματα παθητικό. Σημειωτέον, ότι ο
Απόλλων
Επισκοπής
πήρε το πρωτάθλημα
από την πρώτη χρονιά
της επαναδραστηριοποίησης του.
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Θύμα βίας πέφτει
1 στις 3 γυναίκες
με την Τζόζη Χριστοδούλου, σύμβουλος
ισότητας ΥΠΕΞ

Χ

αρτογράφηση της ανισότητας. Σύμφωνα με
έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ , θύμα σωματικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής ή άλλης μορφής βίας θα καταστεί κάποια
στιγμή στη διάρκεια της ζωής της μία στις τρεις
γυναίκες στη χώρα μας. Την ανισότητα που επικρατεί στη χώρα μας μεταξύ γυναικών και ανδρών, μπορούμε να τη δούμε μέσα από τα στατιστικά στοιχεία.
«Επί παραδείγματι, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)
αναφέρει ότι το 89% των θυμάτων οικογενειακής
βίας είναι γυναίκες». Επίσης διακρίνεται από το
χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, το
οποίο, αν και μειώθηκε, βρίσκεται στο 13,9%. «Αυτό
σημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται χωρίς καμία
αμοιβή για δύο μήνες τον χρόνο, συγκριτικά με τους
άνδρες συναδέλφους τους, κάνοντας την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας».
Λιγότερες γυναίκες στην εργασία. Το 69,6% του
γυναικείου πληθυσμού της Κύπρου αποτελεί μέρος
του εργατικού δυναμικού, την ίδια στιγμή που στον
ανδρικό πληθυσμό εργάζεται το 77,4%. Γεγονός που
είναι αντιστρόφως ανάλογο με το επίπεδο εκπαίδευσης, αφού είναι περισσότερες οι γυναίκες που αποφοιτούν από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (69,4%
γυναίκες και 51,1% άνδρες).
Αόρατη Εργασία. Μια άλλη στρέβλωση, είναι ότι ενώ
οι γυναίκες αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερους ρόλους ταυτόχρονα διατηρούν τις παραδοσιακές ευθύνες εντός του σπιτιού. Σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές, οι γυναίκες ξεκουράζονται 15
ώρες την εβδομάδα λιγότερο από τους άνδρες, εξαιτίας και της αόρατης εργασίας (οικιακά).
Ημιαπασχόληση. Οι ίδιες στατιστικές δείχνουν ότι
με τη γέννηση ενός παιδιού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μητέρα να αφήσει την εργασία της ή να αλλάξει το καθεστώς της εργοδότησής της σε ημιαπασχόληση» γίνονται προσπάθειες και υπάρχουν οι πολιτικές και η πολιτική βούληση για αλλαγές προς τη
σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται χρόνο και πολύ υπομονή. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την
ισότητα φύλου αναφέρει ότι χρειάζονται 100 χρόνια
μέχρι να φτάσουμε την πλήρη ισότητα ανδρών και
γυναικών μόνο στο ευρωπαϊκό έδαφος. Όταν άρχισα
πριν από 14 χρόνια να εργάζομαι για την έμφυλη
ισότητα και ανδρική βία ενάντια στις γυναίκες, είχαμε μόλις ένα νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία
και δεν ονοματίζαμε το πρόβλημα με το όνομά του.
Σήμερα, μετά από
κόπους πολλών
γυναικείων οργανώσεων
και
οργανώσεων της
κοινωνίας
των
πολιτών, βλέπουμε το υπουργείο
Δικαιοσύνης να
ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη βία
ενάντια
στις
γυναίκες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΕΚ ΣΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Οι συντεχνίες καλούν τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου
να προσέλθουν στον διάλογο για τα Ταμεία Υγείας

Η

πρόσφατη συνάντηση στο
προεδρικό
μεταξύ των
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και του
Προέδρου Αναστασιάδη, άνοιξε
τον δρόμο για ομαλή επίλυση της
εργασιακής διαφοράς
που
αφορά στις συνεισφορές των
εργαζομένων στα Ταμεία Υγείας
του προσωπικού των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοκησης σε σχέση με το
ΓεΣΥ.
Σε κοινή ανακοίνωση των Συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
και ΠΟΑΣ τονίζεται:
Η κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των
συντεχνιών μας η οποία συζήτησε
το αποτέλεσμα της συνάντησης
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
αναφορικά με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/02/2019 για τα Ταμεία
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
που λειτουργούν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, σημειώνει τα πιο
κάτω:

• Εκτιμά ως θετικό το γεγονός ότι
υπήρξε καλό κλίμα και ότι άνοιξε ο
δρόμος για διάλογο με τον κάθε
Οργανισμό ξεχωριστά, κάτι που
συμβαδίζει και με το πνεύμα της
συμφωνίας που κατέληξαν πρόσφατα οι Συντεχνίες με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις για τα Συντε-

αφορούν τους εργαζομένους και
είναι ρυθμισμένα με Συλλογικές
Συμβάσεις.
• Οι Συντεχνίες καλούν τους Οργανισμούς να προσέλθουν σε διάλογο
με καλή πίστη και με εποικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές διευθετή-

√ Η συνάντηση Συντεχνιών - Προέδρου Αναστασιάδη
αποπυροδότησε την εργασιακή αντιπαράθεση
√ Άνοιξε ο δρόμος για ομαλή επίλυση της διαφοράς
μέσω διαλόγου
χνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
• Λόγω του ότι η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποσύρθηκε στην ολότητα της, όπως
ήταν το αίτημα των Συντεχνιών,
προκειμένου να λειτουργήσουν
ελεύθερα οι εργασιακές διεργασίες,
οι Συντεχνίες τονίζουν ότι δεν θα
αποδεχτούν οποιαδήποτε μονομερή παρέμβαση σε ζητήματα που

σεις για τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης πριν από την
1η Ιουνίου 2019 που αρχίζει το
πρώτο στάδιο εφαρμογής του
ΓΕΣΥ.
• Οι Συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι
θα αξιολογούν το αποτέλεσμα του
διαλόγου που θα γίνει διατηρώντας το δικαίωμα να αντιδράσουν,
με βάση τον Κώδικα Εργασιακών
Σχέσεων, αν διαπιστώσουν μονομερείς ενέργειες.

Υπεγράφη συλλογική σύμβαση στον ΘΟΚ

Υ

πεγράφη η πρώτη συλλογική
σύμβαση στον Θεατρικό
Οργανισμού Κύπρου, μετά την
αλλαγή του τρόπου απασχόλησης των ηθοποιών.
Η σύμβαση κατοχυρώνει με τα
μίνιμουμ τους όρους απασχόλησης
του προσωπικού ενώ οι ηθοποιοί
θα προσλαμβάνονται και θα αξιολογούνται από τους σκηνοθέτες
και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο.

√ Καλύπτει το καλλιτεχνικό
προσωπικό
Με βάση τη νέα ρύθμιση αναγνωρίζεται η καλλιτεχνική αξία των
ηθοποιών στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να διαπραγματεύονται οι ίδιοι αν κρίνουν πως η
καλλιτεχνική τους αξία είναι μεγαλύτερη.
Παράλληλα έχει καθοριστεί για
κάθε θεατρική χρονιά η απασχόληση 65 μίνιμουμ θέσεων εργασίας.
Διαχρονική θέση τόσο της ΟΙΥΚΣΕΚ, όσο και της Ένωσης Ηθοποιών είναι όπως αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την προαγωγή του
πολιτισμού στη χώρα μας ενώ θα
πρέπει να ενισχυθούν θα θεατρικά

πεπραγμένα.
Η συλλογική σύμβαση που έχει
υπογραφτεί θα αποτελέσει τη
βάση για ανανέωση και της συλλογικής σύμβασης των ελευθέρων
θεάτρων

Εκ μέρους της ΣΕΚ ήταν παρών
στην υπογραφή της σύμβασης ο
γενικός γραμματέας της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ
Ελισσαίος Μιχαήλ και ο πρόεδρος
της ΕΗΚ Ντίνος Λύρας.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

Π

επαρχιακός γραμματέας του Ε.Ε.Κ.
ΣΕΚ Πάφου Πέτρος Δημοσθένους.

Ο

ραγματοποιείται την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, η
ώρα 10 π.μ. στο οίκημα του, το
18ο Επαρχιακό Συνέδριο του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρο ΣΕΚ
Πάφου.

Για λεπτομέρειες καθώς και για το έντυπο υποβολής
αίτησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΣΕΚ και
Facebook.

Θα παραστεί και θα απευθύνει
χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας. Εισηγητική ομιλία θα καταθέσει ο

Στο κυρίως μέρος των εργασιών
του συνεδρίου περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων:
• Εισηγητική ομιλία για οργανωτικά θέματα από τον επαρχιακό
οργανωτικό Μάριο Φιλιππίδη.
• Εισηγητική ομιλία για οικονομικά
θέματα από τον επαρχιακό ταμία

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
ΣΕΚ δέχεται προσφορές για την ενοικίαση του
καφεστιατορίου που διαθέτει στο εξοχικό συγκρότημα στο Πισσούρι. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Γεώργιο Χαριλάου.
• Συζήτηση και Έγκριση Έκθεσης
Δράσης.
• Έγκριση ψηφισμάτων.
• Επικύρωση μελών Επαρχιακού
Συμβουλίου Εργατικού Κέντρου.
• Εκλογή εκπροσώπων του Εργατικού Κέντρου για το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
• Εκλογή μελών Γραμματείας Εργατικού Κέντρου.

