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

«Λαμπάδα ελπίδας
στη μνήμη των θυμάτων
σε εργατικά ατυχήματα
Ευθύνη όλων η εντατικοποίηση
της κοινής προσπάθειας για ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων και βιομηχανικών ασθενειών. Το μήνυμα αυτό έστειλε η
καθιερωμένη εκδήλωση της ΣΕΚ με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Μέρας Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των κοινωνικών
εταίρων.

Σελ. 9

Παραδοσιακή μουσικοχορευτική
βραδυά Ηπείρου - Κύπρου
Μια μοναδική βραδιά με παλλαπλά μηνύματα διοργάνωσαν, η
ΣΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Βορειοηπειρωτών, ο Πολυφωνικός Πολιτιστικός Όμιλος «ΤΑ
ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΙΚΑ» και ο Λαογραφικός
Όμιλος « Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας. Ρεπορτάζ στην
προσεχή έκδοση.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3036

Επείγουσα ανάγκη η ριζική
μεταρρύθμιση του κράτους

Το Ευρωκοινοβούλιο άνοιξε παράθυρο αισιοδοξίας
για εμπέδωση συνθηκών ισότητας

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Χαίνουσα πληγή το υφιστάμενο καθεστώς δημοσίων συγκοινωνιών

Ώρα για λειτουργία αξιόπιστου
συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών
Η

Κύπρος αν θέλει να αποκαλείται
σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος θα
πρέπει να αποκτήσει το ταχύτερο ολοκληρωμένο, λειτουργικό, ποιοτικό και
γενικά αξιόπιστο σύστημα δημοσίων
συγκοινωνιών.
Η διαιώνιση της άσχημης κατάστασης
που πυροδοτεί το υφιστάμενο υποτυπώδες δίχτυο δημοσίων
μεταφορών με τα συχνά
εμφράγματα και την αδυναμία καταβολής των
μισθών του προσωπικού,
δεν μπορει να συνεχισθεί
άλλο.

Το σαφέστατο αυτό
μήνυμα στέλλει η ΣΕΚ
προς την Πολιτεία την
οποία καλεί να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στον ριζικό επανασχεδιασμό του νευραλγικού τομέα των δημοσίων
συγκοινωνιών προσφέροντας στους πολίτες
άνετη και αξιοπρεπή διακίνηση σε όλα τα μήκη και
πλάτη της ελεύθερης
Κύπρου, τόσο στις πόλεις
όσο και στην ύπαιθρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας απέστειλε
χθες επιστολή στην υπουργό Μεταφορών αξιώνοντας τη διενέργεια μελέτης
με σκοπό την εφαρμογή λειτουργικού
και ποιοτικού συστήματος δημοσίων
συγκοινωνιών.

• Λύθηκε η απεργία στην ΕΜΕΛ μετά τη δυναμική εργατική κινητοποίηση
• Οι πολίτες δεν μπορεί να είναι εσαεί όμηροι του υφιστάμενου ελλειματικού καθεστώτος

• Διάβημα ΣΕΚ στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αξιώνοντας
εκ βάθρων επανασχεδιασμό του νευραλγικού τομέα των δημόσιων
μεταφορών

Σελ. 3

ΛΥΘΗΚΕ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων την περασμένη Πέμπτη
έξω από τα υπουργεία Μεταφορών και Εργασίας λύθηκε η διαφορά στην
ΕΜΕΛεμεσού, ύστερα από σύσκεψη μεταξύ των συντεχνιών, της εταιρείας
και των υπουργών Μεταφορών και Εργασίας.

Έντονες οι αντιδράσεις για τις χρεώσεις των τραπεζών

Σ

οβαρές διαστάσεις ανάμεσα στην κοινή γνώμη
προσλαμβάνει η πρωτοσέλιδη είδηση της ΣΕΚ,
(της περασμένης εβδομάδας), σύμφωνα με την
οποία, οι πολίτες είναι έρμαιο στα χέρια των τραπεζών, αφού οι τελευταίες προχωρούν στη θεσμοθέτηση τελών και χρεώσεων που είναι εντελώς απαράδεκτες. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το τραπεζικό
σύστημα προσπαθεί να επαναφέρει την αξιοπιστία
του η οποία έχει διαβρωθεί σημαντικά κατά την
περίοδο της κρίσης, η επιλογή της αύξησης των χρεώσεων και τελών αποτελεί μια λανθασμένη προσέγγιση.
Σαν τέτοιες χρεώσεις αναφέρονται κυρίως:
(α) η επιβολή χρεώσεων για ανάληψη μετρητών από
τα ταμεία,
(β) η είσπραξη €2 για την πληρωμή των λογαρια-

σμών κοινής ωφελείας (π.χ. ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κλπ) από τα Ταμεία και
(γ) η εκτύπωση προσωρινής κατάστασης λογαριασμού €2.

• Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνουν

οι καταγγελίες της ΣΕΚ
Την αντίδραση της ΣΕΚ ακολούθησαν αντιδράσεις και
ανακοινώσεις από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ καταναλωτικές οργανώσεις και οργανώσεις συνταξιούχων εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους. Οι συγκεκριμένες χρεώσεις, όπως βέβαια
και αρκετές άλλες, αποτελούν σοβαρό πλήγμα και
αδικία σε βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα των
χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων που

γίνεται με τη σιωπηρή ανοχή της Κεντρικής Τράπεζας. Η αύξηση των τελών πληρωμής των λογαριασμών κατά 100%, (από το €1 στα €2), φανερώνει μία
μικροπολιτική τακτική των τραπεζών σε βάρος των
πελατών τους και κινείται στη λογική της αισχροκέρδειας. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να αντιδρά σε αυτές τις
τακτικές και ήδη καλεί εκ νέου όλα τα θεσμοθετημένα
όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών (π.χ. υπουργείο Εμπορίου,
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ΕΠΑ), να παρέμβουν και να λάβουν μέτρα προστασίας του καταναλωτικού κοινού από την αχορταγία
των τραπεζών. Μετά την πλατειά δημοσιοποίηση
του θέματος, κανένας δεν νομιμοποιείται πλέον να
κρύβεται πίσω από την άγνοια και τη σιωπή, αλλά
οφείλουν όλοι να παρέμβουν αυτεπάγγελτα.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 4/9/19 11:12 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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@

Έ
*

ρμαιο στα χέρια των ΤΡΑΠΕΖΩΝ
οι πολίτες
Απαιτούμε να τεθεί άμεσα φραγμός στην τραπεζική απληστία

Ρ

ιζώνει το Γενικό Σύστημα ΥΓΕΙΑΣ

Ο τιτάνειος αγώνας της ΣΕΚ και
Συμμαχίας παίρνει πλέον σάρκα και οστά

* της Κοινωνικής

Γ

νωρίστε τα δικαιώματα σας,
συστήνει
η
ΣΕΚ
στους
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Δύσκολοι καιροί, απαιτείται
συνεχής επαγρύπνση καθώς τα
γεράκια καραδοκούν

*

Α

δήλωτη απασχόληση και εργασιακή απορρύθμιση πάνε πακέτο
Η Βουλή καλείται να ψηφίσει
πάραυτα το νομοσχέδιο για τη
λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης

*

Τ

ο ΓεΣΥ κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια ΟΛΩΝ των πολιτών
Ευθύνη του καθενός να στηρίξει
την καταβαλλόμενη προσπάθεια
για την επιτυχία του

*

Ι

σότητα στην εργασία και ΙΣΧΥΡΑ
συνδικάτα είναι σχέση αλληλένδετη
Ευθύνη κάθε εργαζόμενης να
ενταχθεί στα ελεύθερα συνδικάτα

*

Κ

ρατικής στήριξης χρήζει ο ΟΧΣ

Η κοινωνική αποστολή του επι-

* βάλλεται όπως ενισχυθεί ουσιαστικά

Ή

λθε η ώρα, ξενοδόχοι και εργολαβοι να επιδείξουν μέγιστη
κοινωνική ΕΥΘΥΝΗ
Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας
για τις πραγματικές τους προθέσεις στο πλαίσιο του διαλόγου για
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων

*

Φ

ρονούμεν ότι ήλθε η ώρα ανάδειξης του πολιτικού ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
στον καταπονεμένο κομματικό βίο
Καλή αρχή με τον προεκλογικό
ενόψει Ευρωεκλογών

*

Ώ
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ρα βελτίωσης της οικονομικής
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ευθύνη κράτους και εργοδοτών να
πάρουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα

Ν

οσεί βαρύτατα ο τομέας των
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ώρα να μπεί τάξη, αρκετά ταλαιπωρήθηκε η κοινωνία από τα
συχνά «εμφράγματα»

*

Η

1η Απριλίου, παντοτινός οδοδείκτης της πορείας μας για ΕΘΝΙΚΗ
δικαίωση
Η ΣΕΚ παραμένει πιστή στις
παρακαταθήκες του Μάρκου Δράκου και των συναγωνιστών του.

*

«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)
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Επείγουσα ανάγκη η μεταρρύθμιση του κράτους

Η

πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών αλλά και η διαπιστούμενη κωλυσιεργία στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του κράτους, προκαλούν σοβαρότατες ανησυχίες και βαθύτατο προβληματισμό. Τούτη την ώρα, που η Κύπρος
εισήλθε σε ανοιξιάτικη οικονομική
περίοδο μετά τον επταετή δριμύ χειμώνα, η κυβέρνηση καλείται να χαράξει με
ευτολμία και αυτοπεποίθηση μια νέα
ξεκάθαρη πορεία που
θα οδηγεί στη δημιουργία
σύγχρονου
κράτους το οποίο να
προάγει την αξιοκρατία, την ισοπολιτεία
Του Ξενή X.
και τη διαφάνεια
Ξενοφώντος
στον δημόσιο βίο. Στο
Αρχισυντάκτη
πλαίσιο αυτό, θα
«Εργατικής
πρέπει να επιταχυνθεί
Φωνής»
η υλοποίηση της απόxenis.xenofontos@
φασης για εκσυγχροsek.org.cy
νισμό της λειτουργίας
της Τοπικής Αυτοδιοίκηση που αποτελεί συμπληρωματικό
ζωτικό πυλώνα του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Τα οικονομικά προβλήματα των
Δήμων είναι μεγάλα και υπονομεύουν
σοβαρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους δημότες αλλά και την οικονο-

μική βιωσιμότητα τους. Γιαυτό, επείγει
η επίλυση τους με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον και όχι με εξυπηρέτηση
τοπικών ή άλλων σκοπιμοτήτων.
Αναντίλεγκτα, αναπόσπαστο κομμάτι
του δημόσιου τομέα αποτελούν και οι
νευραλγικοί Ημικρατικοί οργανισμοί οι
οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Είναι ακλόνητη η πεποίθηση μας ότι η

• Ώρα να εδραιωθεί η ισοπολιτεία, η αξιοκρατία, ο εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και η
ισχυροποίηση των νευραλγικών
ημικρατικών οργανισμών
ΑΤΗΚ θα πρέπει να παραμείνει στα
χέρια του κράτους και να εκσυγχρονισθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τον
οξύ ανταγωνισμό, εξυπηρετώντας με
τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα. Eίναι ηλίου φαεινότερο ότι κύριο μέλημα των ιδιωτών
είναι το εύκολο κέρδος, αγνοώντας το
ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Αυτό το
θλιβερό σκηνικό το ζήσαμε τραυματικά
με την ασυδοσία των τραπεζιτών ενώ
το βιώσαμε με το αιφνίδιο κλείσιμο της
αερoπορικής εταιρείας COBALT .
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να
πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ενδυνά-

μωσης της ΑΤΗΚ. Με τους άριστους και
τίμιους στο τιμόνι και μοναδικά όπλα
την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη
χρηστή διοίκηση, η ΑΤΗΚ μπορεί να
θαυματουργήσει. Διαθέτει άριστες υποδομές και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που αν αξιοποιηθούν σωστά θα
συνεχίσει να προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες στον τόπο. Με τα κέρδη της, τα
οποία εξακολουθούν να είναι σημαντικά, μπορεί να στηρίξει πολλαπλώς την
κοινωνία για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Το απέδειξε άλλωστε στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης όταν στη δύσκολη
ώρα χρησιμοποιήθηκαν πόροι του προσωπικού της ΑΤΗΚ και άλλων ημικρατικών οργανισμών για να αποτραπούν
δυσμενέστερες εξελίξεις για τον τόπο.
Θυμίζουμε πως η συμβολή της ΑΤΗΚ
στα δημόσια οικονομικά είναι τεράστια.
Συνολικά από το 2002 μέχρι σήμερα το
Κυπριακό κράτος έχει επωφεληθεί από
την ΑΤΗΚ μέρισμα πέραν των 800 εκ.
ευρώ.
Ήλθε ή ώρα, η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και ο εκσυγχρονισμός της
κρατικής μηχανής, σε συνδυασμό με
ισχυρή την ΑΤΗΚ αλλά και την ΑΗΚ να
συμβάλουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση του κράτους προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου.

Το Ευρωκοινοβούλιο άνοιξε παράθυρο αισιοδοξίας
για εμπέδωση συνθηκών ισότητας
Μ

ε 490 ψήφους υπερ, 82 εναντίον και
48 αποχών το Ευρωκοινοβούλιο
ψήφισε δέσμη μέτρων για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, ανοίγοντας παράθυρο αισιοδοξίας για την
εμπέδωση συνθηκών ισότητας.
Το είπαμε πολλές φορές και το ξαναλέμε πως η προαγωγή
της Ισότητας δεν είναι
γυναικεία διεκδίκηση.
Είναι θέμα που αφορά
ολόκληρη την κοινωνία, αφού συνιστά
απαραίτητο συστατιΤης Δέσποινας
κό στοιχείο ώστε η
Ησαΐα
γυναίκα να εδραιωθεί
Γρ. Τμήματος
στην αγορά εργασίας
Εργαζομένων
χωρίς
διλήμματα,
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy εξαιτίας της ανεπάρκειας που παρατηρείται στις πολιτικές
συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.

Η ΣΕΚ εδώ και αρκετά χρόνια ενώπιον
του νομοθετικού σώματος ήγειρε την
αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης
των πολιτικών συμφιλίωσης. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούσε όπως η γονική
άδεια παραχωρείται με απολαβές για
να μπορούν άνδρες και γυναίκες να
κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος ώστε να είναι σε θέση να αντα-

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)

ποκρίνονται με επάρκεια στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός
ότι η Κύπρος έχει ήδη θεσμοθετήσει την
άδεια πατρότητας με απολαβές γεγονός
που δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες
πατέρες να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Κάτι ανάλογο θα
πρέπει να ισχύσει και για τη γονική
άδεια.
Ο αγώνας των ευρωπαϊκών συνδικάτων

οδηγεί αναπόφευκτα σε αποφάσεις
ανάγκης που σε βάθος χρόνου κοστίζουν πολύ ακριβά. Είτε αυτό αφορά
τους χαμηλούς μισθούς, λόγω μερικής
απασχόλησης ή διακοπής της καριέρας
είτε σε συντάξεις φτώχειας.
Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που δεν πρέπει τυγχάνει αποσπασματικής προσέγγισης αλλά θα πρέπει να αντικρίζεται
με πολλή σοβαρότητα για να μπορέσουν
τα κράτη μέλη να δώσουν ένα τέλος στις

• Το Τμήμα εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ χαιρετίζει την απόφαση
του Ευρωκοινοβουλίου για ενίσχυση των πολιτικών συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας
(ETUC) με τη συμμετοχή και της ΣΕΚ
έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα
δημιουργώντας προοπτικές σε όλα τα
κράτη μέλη να εφαρμόζουν πολιτικές
ώστε σε βάθος χρόνου να μπορέσει η
γυναίκα να θεμελιώσει την αξία της
στην αγορά εργασίας χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια.
Αν δεν δοθούν οι απαιτούμενες διευκολύνσεις στους γονείς, η γυναίκα είναι
αυτή η οποία επιφορτίζεται την ευθύνη,
τόσο για τα παιδιά όσο και για τους
ηλικιωμένους γονείς, γεγονός που την

έμφυλες διακρίσεις, όπως για παράδειγμα το Χάσμα Αμοιβών.
Το Τμήμα εργαζομένων γυναικών ΣΕΚ
χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και καλεί την πολιτεία να
επενδύσει στις πολιτικές συμφιλίωσης
εργασίας και οικογένειας γιατί μόνο με
αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε την
κοινωνική συνοχή αφού όλο το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό θα μπορεί να
προσφέρει ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες
του και τις δεξιότητες του στην αγορά
εργασίας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4/2019
Ο Μέγας Κανών,
Γρηγορίου Ε’, Τερεντίου, Σοφοκλέους

ΠΕΜΠΤΗ 11/4/2019
Αντίπα επ., Περγάμου,
Τρυφάνης, Φαρμουθίου, Φιλίππου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2019
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Βασιλείου εκ. Παρίου,
Ανθούσης οσ., Δήμη,
Πρωτίωνος,
Αρτέμωνος Ακακίου
Καυσοκαλυβίτου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
Μαρτίνου Ρώμης,

Μαξίμου, Κυντιλιανού,
Δάδα μ., Γεωργίου
Κυπρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Μαρίας Αιγυπτίας,
Αριστάρχου,
Θωμαϊδος μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
Κρήσκεντος μ., Λεωνίδου ιερομ. επ. Αθηνών.
ΤΡΙΤΗ 16/4/2019
Αγάπης, Χιονίας,
Ειρήνης, Χαρίσσης,
Νίκης και των συν
αυτοίς

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΜΕΛεμεσού

Επανήλθε η ομαλότητα μετά τη δέσμευση
για εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης

Ε

πανήρχισαν τα δρομολόγια της
εταιρείας Μεταφορών Λεμεσού
μετά την καταβολή του μισθού
Μαρτίου και τη δέσμευση ότι θα
τύχει σεβασμού η συλλογική σύμβαση του προσωπικού. Η απεργία
ξεκίνησε την Τρίτη 2 Απριλίου
λόγω άρνησης της ΕΜΕΛ να καταβάλει τον μισθό Μαρτίου αλλά και
να εφαρμόσει τη συμφωνία για
επιστροφή των παραχωρήσεων
που έκαναν οι εργαζόμενοι το 2014
μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Την Πέμπτη 5 Απριλίου οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Μεταφορών. Εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ
συναντήθηκαν με την αρμόδια
υπουργό Βασιλική Αναστασιάδου
στην οποία επέδωσαν υπόμνημα
με τα αιτήματα τους, στην παρουσία της Διευθύντριας Εργασιακών
Σχέσεων Μαρίνας Ιωάννου. Στη
συνέχεια οι απεργοί προχώρησαν

• Η παρέμβαση των
υπουργών Εργασίας
και Μεταφορών έφερε
αποτέλεσμα λύνοντας
την απεργία που κράτησε
τρεις μέρες
προς το υπουργείο Εργασίας
αξιώνοντας την παρέμβαση της
υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου για
επίλυση της διαφοράς. Ακολούθησε μαραθώνια σύσκεψη υπό τις
δύο υπουργούς, τις συντεχνίες και
το διοικητικό συμβούλιο της ΕΜΕΛ.
Αποφασίθηκε όπως ικανοποιηθούν τα εργατικά αιτήματα με
πρώτιστο την άμεση καταβολή του
μισθού Μαρτίου και δέσμευση για
τήρηση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης που προϋποθέτει
μεταξύ άλλων διασφάλιση της
καταβολής του μισθού στο τέλος
κάθε μήνα. Οι απεργοί παρέμειναν
έξω από το υπουργείο μέχρι της
λήξη της σύσκεψης. Ακολούθως,
πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στην οποία οι εργαζόμενοι
ενέκριναν τη συμφωνία λύνοντας
ταυτόχρονα την απεργία.

Συνάντηση με
την υπουργό Εργασίας

3

Ώρα για εφαρμογή αξιόπιστου
συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών

Ή

λθε ή ώρα, η Κύπρος να αποκτήσει αξιόπιστο,
ποιοτικό και λειτουργικό σύστημα δημοσίων
συγκοινωνιών. Αυτό επισημαίνεται σε χθεσινή επιστολή του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσα στην υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων Βασιλική Αναστασιάδου. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Οι κατ’ επανάληψη παραβιάσεις των συλλογικών
συμβάσεων και της νομοθεσίας που οδηγούν στη μη
έγκαιρη καταβολή των μισθολογικών ωφελημάτων
των εργαζομένων αναδεικνύουν τις σοβαρές ελλείψεις και τις αδυναμίες
που υπάρχουν στο
• Διάβημα γ.γ ΣΕΚ σύστημα των Δημοσίων
Συγκοινωνιών
στον
στην υπουργό
τόπο μας.

Μεταφορών
Επικοινωνιών
και Έργων

Οι εργατικές διαφορές
που πολύ συχνά προκύπτουν στον συγκεκριμένο τομέα, εκτός του ότι,
ταλαιπωρούν αφάνταστα την κοινωνία και το επιβατικό κοινό, θέτουν σε
δύσκολη θέση τους εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τις διαχειρίστριες εταιρείες ως
μοχλός πίεσης προς το κράτος για να επιλύουν τα
οποιαδήποτε προβλήματα προς όφελος τους.

ψη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών (ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ) Χαράλαμπος
Αυγουστή και ο γραμματέας του
Σωματείου Μεταφορών ΣΕΚ Λεμεσού Γιάννης Τσουρής.

• Η δυναμική και υπεύθυνη
αντίδραση του συνδικαλιστικού
κινήματος έθεσε προ των ευθυνών τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δίδοντας λύση
στο πρόβλημα που ταλανίζει
εδώ και πολύ καιρό τον τομέα
των δημόσιων μεταφορών

ναλυτική παρουσίαση όλων των
κορυφαίων ζητημάτων που αφορούν την κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα την αγορά εργασίας έκαμε η ΣΕΚ
στη διάρκεια συνάντησης που είχε με
τους κ. Manfred Bergmann (διευθυντή
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την Barbara
Kauffmann (διευθύντρια της Γενικής
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη διάρκεια κοινής συνάντησης που
είχαν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και
εργοδοτικών οργανώσεων της Κύπρου

Ενόψει της λήξης της
παρούσας συμφωνίας το
2020 ζητούμε όπως,
έγκαιρα προσδιοριστεί το
πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής, μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων,
ώστε
να
χαραχθεί
συγκροτημένη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική
πολιτική
Δημοσίων
Συνάντηση με
Συγκοινωνιών
που θα
την υπουργό Συγκοινωνιών
οδηγεί στην απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος και στην άνευ εμποδίων
καταβολή των μισθών και των υπολοίπων δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Σ’αυτό τον διάλογο θα πρέπει να σας απασχολήσει
και το θέμα των υποδομών, (π.χ. στέγαστρα στις
στάσεις των λεωφορείων), και άλλων διευκολύνσεων
που πρέπει να παρέχονται προς το επιβατικό κοινό.»
Ήλθε ή ώρα, η Κύπρος να αποκτήσει αξιόπιστο
σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών για άρτια εξυπηρέτηση του κοινού και περιορισμό της εξάρτησης
από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, δήλωσε στην Εργατική
Φωνή ο κ. Μάτσας, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία, η
Υγεία και οι Συγκοινωνίες αποτελούν τους πυλώνες
του σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους.

Εκ μέρους της ΣΕΚ ήταν στη σύσκε-

Α

Αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι συμπεριφορές μας
θλίβουν απεριόριστα γι’ αυτό σας καλούμε να προχωρήσετε σε διορθωτικές
αλλαγές.

Συνάντηση ΣΕΚ με διευθυντική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επί τάπητος τα προβλήματα
οικονομίας και αγοράς εργασίας
με τη διευθυντική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ,
έκαμε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα
που αφορούν την ανεργία των νέων,
την μακροχρόνια ανεργία, την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την
καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων, (από μέρους μερίδας εργοδοτών), ενώ αναφερόμενος στην κυπριακή

οικονομία εξήγησε πως, αυτή υποφέρει
από τη χαμηλή παραγωγικότητα, η
βελτίωση της οποίας αποτελεί ευθύνη
της κυβέρνησης και των εργοδοτών.
Η ΣΕΚ στη συνάντηση εξέφρασε εκ νέου
την ανησυχία της για την αδήλωτη
εργασία, καθώς επίσης και για τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ενώ υπογράμμισε πως το τραπεζικό σύστημα ως

έχει χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία
που περιορίζει την πρόοδο και την
ανάπτυξη.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Απριλίου 2019 στη Λευκωσία,
στο «Σπίτι της Ευρώπης», παρών ήταν
και ο υπεύθυνος τους Τμήματος Οικονομικών Μελετών Χρίστος Καρύδης, ο
οποίος στη συνέχεια παρέστη σε
πολύωρο σεμινάριο στη διάρκεια του
οποίου έγινε λεπτομερής παρουσίαση
της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Κύπρο, που αφορά τόσο την
οικονομία, όσο και την αγορά εργασίας
αλλά και τις επενδύσεις.
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Τέλος στα πλαστικά
μιας χρήσης
Σταδιακή απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων
πλαστικών μέχρι το 2021

Τ

ην οριστική απαγόρευση των πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης, αποφάσισε την Τετάρτη το
Ευρωκοινοβούλιο. 560 μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της
συμφωνίας με τους υπουργούς της ΕΕ, 35 κατά, ενώ
28 απείχαν.
Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην ΕΕ
σταδιακά μέχρι το 2021:
Πλαστικά μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης (πιρούνια,
μαχαίρια, κουτάλια και ξυλάκια φαγητού)
Πλαστικά πιάτα μίας χρήσης
Πλαστικά καλαμάκια
Μπατονέτες με πλαστικά μέρη
Πλαστικές
μπαλονιών

βάσεις

Οξοδιασπώμενα
πλαστικά
Συσκευασίες φαγητού
και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ)
Νέος στόχος ανακύκλωσης και μεγαλύτερη ευθύνη
για τους παραγωγούς
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν τον στόχο για
συλλογή 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το
2029, ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να
προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030.
Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συγκεκριμένα για τα
προϊόντα καπνού, εισάγοντας καθεστώς αυξημένης
ευθύνης για τους παραγωγούς.
Αυτό το νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλιευτικά
εργαλεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί,
και όχι οι αλιείς, θα επιβαρύνονται με το κόστος
συλλογής των απολεσθέντων στη θάλασσα εργαλείων.
Τέλος, η νομοθεσία επιβάλει την υποχρεωτική επισήμανση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της ρίψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο στους δρόμους, καθώς επίσης και για άλλα αντικείμενα, όπως
είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντηλάκια και
τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Kινητοποίηση για μη ασφαλή προϊόντα στην ΕΕ

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο
για τη λειτουργία και διαχείριση
του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα,
πληροφορεί
τους καταναλωτές ότι
την περασμένη εβδομάδα που έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα
43 προϊόντα που
παρουσιάζουν κίνδυνο
για την υγεία και την
ασφάλειά τους.
Τα προϊόντα αυτά
εντοπίστηκαν
στις
αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο
Σύστημα GRAS-RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στη
διεύθυνση www.consumer.gov.cy.
Τα 43 προϊόντα κατανεμήθηκαν για
σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως
ακολούθως:
Δώδεκα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με τρία από
αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο
σύστημα από την Κύπρο.
Δεκαέξι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Οχτώ στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Τέσσερα στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Δύο στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Ένα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στελέχωση εκλογικών κέντρων με
άνεργους πτυχιούχους στις Ευρωεκλογές

Τ

η στελέχωση την εκλογικών κέντρων στην Επαρχία Λευκωσίας, με άνεργους
πτυχιούχους, για τις Ευρωεκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου, ανακοίνωσε η Επαρχιακή Διοίκηση της πρωτεύουσας.
Άνεργοι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών
για την στελέχωση των εκλογικών κέντρων μπορούν να προχωρήσουν στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

Η ιστοσελίδα θα είναι
ενεργοποιημένη μέχρι
τα μεσάνυκτα της
Τετάρτης 17.04.2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σημειώνεται ότι δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και
παράλληλα ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι
στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.

Συστάσεις- Προειδοποιήσεις
Κάποια προϊόντα, είναι πιθανό να
βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου
και να απειλούν άμεσα την υγεία
και ασφάλεια των καταναλωτών
και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει

ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους
της αγοράς για τυχόν εντοπισμό
των προϊόντων.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και
να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν
κάποιο από αυτά τα προϊόντα να
σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν
και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από
τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και
παράλληλα να την ενημερώσουν
σχετικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον
περί Ορισμένων Πτυχών της
Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών
και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο,
σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής

Δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Έκτακτοι
Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου. Αιτήσεις από υπάλληλους οι οποίοι θα βρίσκονται
σε προαφυπηρετική άδεια, άδεια μητρότητας/τοκετού, άδεια εκπαίδευσης, άδεια
άνευ απολαβών ή θα απουσιάζουν στο εξωτερικό ή είναι συμβασιούχοι δεν θα
γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.

Στην περίπτωση που ο
πωλητής αρνείται να
ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο
καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή
(www.consumer.gov.cy).

Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για
υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με
την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή
στα τηλέφωνα:
Γραμμή Καταναλωτή 1429
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930 και 22200925
Επαρχιακό
25819150

Γραφείο

Λεμεσού

Επαρχιακό
26804613

Γραφείο

Πάφου

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας
/Αμμοχώστου 24816160.

Νέες ετικέτες ενεργειακής απόδοσης για
ηλεκτρικές συσκευές υιοθέτησε η Κομισιόν

Ν

έες ετικέτες ενεργειακής απόδοσης
που καλύπτουν πλυντήρια πιάτων,
πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια
ρούχων, ψυγεία και άλλες παρόμοιες
συσκευές, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν,
με στόχο να γίνουν πιο κατανοητές οι
ενδείξεις κατανάλωσης ενέργειας για
τους καταναλωτές και να μπορούν να
κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές αγορών.

και τη μείωση της εξάρτησης από τις
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.
Από την εισαγωγή της πριν από είκοσι
χρόνια, η επιτυχία της ενεργειακή
σήμανση ενθάρρυνε την ανάπτυξη
προϊόντων με μεγαλύτερη ενεργειακή
απόδοση, υπενθυμίζει η Κομισιόν. Αυτό
είχε όμως ως αποτέλεσμα το σημερινό
σύστημα ετικετών να γίνει πολύ περίπλοκο.
Το 2017, η ΕΕ συμφώνησε με σαφέστερους κανόνες επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης, μεταβαίνοντας από
την τρέχουσα κλίμακα A +++ ως G σε
κλίμακα από Α έως G, η οποία είναι
απλούστερη και κατανοητή από τους
καταναλωτές.

Για το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό
Το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό που ενδιαφέρεται να εργαστεί κατά την ημέρα
των εκλογών για την στελέχωση των εκλογικών κέντρων, να προχωρήσει στην
έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

δικαιούται σε αντικατάσταση του
προϊόντος, ώστε το προϊόν να
είναι σύμφωνο προς τους όρους
της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό
δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει,
δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν
στον πωλητή και να
λάβει πίσω το πλήρες
ποσό που πλήρωσε.
Υπενθυμίζεται ότι τα
πιο πάνω δικαιώματα
ισχύουν για περίοδο 2
ετών από την αρχική
παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή
και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι
του καταναλωτή έχει
πάντα
ο
τελικός
πωλητής.

Η “προτεραιότητά στην ενεργειακή
απόδοση” αποτελεί κεντρική αρχή της
στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης
και αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για
τη μείωση των εκπομπών, την εξοικονόμηση πόρων για τους καταναλωτές

Ένα προϊόν που παρουσιάζει μια τάξη
ενεργειακής απόδοσης A +++ θα μπορούσε, για παράδειγμα, να καταχωρηθεί στην κατηγορία Β μετά την αναδιάταξη, χωρίς καμία αλλαγή στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτές οι νέες ετικέτες θα είναι ορατές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές σε φυσικά καταστήματα και on-line από την 1η Μαρτίου
2021.
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Απόφαση της Ε.Ε. αλλάζει
άρδην από το 2022 την
οδήγηση όπως την ξέραμε

Υ

ποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής
τεχνολογίας για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα
από το 2022, προβλέπει συμφωνία της ΕΕ που επιτεύχθηκε στο Στρασβούργο, αναφέρει η εφημερίδα
Die Welt, τονίζοντας ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί
στη μείωση των τροχαίων.
Τα συστήματά αυτά θα εμποδίζουν την υπερβολική
ταχύτητα, την οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, θα προειδοποιούν ακόμη για κόπωση ή απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Το 2017, σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 25.300 άνθρωποι
σκοτώθηκαν στους δρόμους της Ευρώπης. Η υπηρεσία αποδίδει το 90% όλων των ατυχημάτων σε
ανθρώπινο λάθος. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα, στο μέλλον περίπου 30 βοηθητικά συστήματά
οδήγησης υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα. Εκτός από τα συστήματα
ελέγχου που εμποδίζουν την εκκίνηση του αυτοκινήτου σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, θα περιλαμβάνουν κάμερες και αισθητήρες για
καταγραφή δεδομένων στα τροχαία ατυχήματα παρόμοια με τα μαύρα κουτιά των αεροσκαφών.

Το αυτοκίνητο θα μειώνει αυτόματα
την ταχύτητα
Ένα άλλο βοηθητικό μέσο οδήγησης είναι το αυτόματο σύστημα πέδησης που θα εμποδίζει τους οδηγούς
να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Το σύστημα ISA
(Intelligent Speed Adaption) θα παρεμβαίνει στα ηλεκτρονικά του οχήματος όταν εντοπίζει ένα όριο
ταχύτητας βάσει ψηφιακών οδικών χαρτών ή αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια, ο οδηγός θα ενημερώνεται για αυτό
στην οθόνη. Αν δεν ανταποκριθεί, το όχημα θα μειώνει αυτόματα την ταχύτητα. Θεωρητικά, ο οδηγός θα
μπορεί να απενεργοποιήσει προσωρινά το σύστημα,
για παράδειγμα κατά την προσπέραση. Αν αγνοεί
όμως το όριο ταχύτητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα θα τον προειδοποιεί με
διαφορά ηχητικά και οπτικά σήματα.
Ορισμένα από τα συστήματα ελέγχου βρίσκονται ήδη
σε πολυτελή αυτοκίνητα, λέει η Ευρωπαία Επίτροπος
Βιομηχανίας Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα. Στο μέλλον,
ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα
οχήματα. Τα συστήματα ελέγχου στην Ευρώπη θα
τοποθετηθούν από το έτος 2022. Όλα τα καινούργια
αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα από το
2024. «Ορισμένα από τα συστήματα είναι ήδη έτοιμα
για παραγωγή σήμερα ή βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο ανάπτυξης», ανακοίνωσε ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).
«Τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, θα είναι σε
θέση να αποτρέψουν τα ατυχήματα, ενώ τα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως ζώνες ή οι αερόσακοι μετριάζουν κυρίως το ατύχημα».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ETSC) ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που θέλει να κάνει
ασφαλέστερη την οδική ασφάλεια, χαιρέτισε την
απόφαση. «Υπήρχαν μόνο ελάχιστες αποφάσεις τα
τελευταία 50 χρόνια, που μπορούν να αναφέρονται
ως ορόσημα για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη»,
δήλωσε ο διευθυντής του ETSC Αντόνιο Αβενόζο. Οι
προγραμματισμένες αλλαγές είναι πλέον μία από
αυτές και θα είναι τόσο σημαντικές όσο και η εισαγωγή των πρώτων ζωνών ασφαλείας. Ωστόσο, ο
σύλλογος αυτοκινητιστών ADAC εξέφρασε επιφυλακτικότητα. Αν και χαιρέτισε με ικανοποίησή τη
συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων, καθώς βελτιώνουν σημαντικά την οδική ασφάλεια, τόνισε ότι
τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ένα θετικό λόγο
κόστους-οφέλους, και να
αντιπροσωπεύουν ένα λογικό
πρόσθετο κόστος
για τους αυτοκινητιστές.

5

Ευρωκοινοβούλιο

Ψήφισε μέτρα για την εξισορρόπηση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Ο

ι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν
νέους κανόνες για την άδεια
πατρότητας και τη μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια σε τελική ψηφοφορία την Πέμπτη.

Το ΕΚ ενέκρινε κανόνες προς όφελος των παιδιών και της οικογενειακής ζωής και της ισότητας των φύλων Δέκα μέρες άδεια
πατρότητας το λιγότερο, μετ’ αποδοχών στο επίπεδο της άδειας
για λόγους υγείας

Η νομοθεσία,θέτει ελάχιστα όρια
για όλα τα κράτη μέλη, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία
των γυναικών στους εργασιακούς
χώρους και να ενδυναμωθεί ο
ρόλος του πατέρα ή αντίστοιχου
δεύτερου γονέα στην οικογένεια.
Αυτά τα μέτρα θα ωφελήσουν τα
παιδιά και την οικογενειακή ζωή,
ενώ αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές
ανάγκες και προωθούν την ισότητα των φύλων. Τα μέτρα υιοθετήθηκαν με 490 ψήφους υπέρ έναντι
82 και 48 αποχών.

• Δύο μήνες μη μεταβιβάσιμη γονική άδεια

Άδεια πατρότητας, γονική
άδεια και άδεια φροντίδας
Το δικαίωμα για τουλάχιστον δέκα
εργάσιμές ημέρες άδειας πατρότητας για πατέρες και αντίστοιχους
δεύτερους γονείς (όπου κάτι τέτοιο
αναγνωρίζεται από το εθνικό
δίκαιο) παρέχεται για την περίοδο
της γέννας αλλά και σε περίπτωση
θνησιγένειας, με αποδοχές τουλάχιστον στο επίπεδο της άδειας
ασθενείας.
Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν επίσης στην αρχική πρόταση δύο
μήνες μη μεταβιβάσιμης γονικής
άδειας μετ’ αποδοχών. Αυτή η
άδεια είναι ατομικό δικαίωμα, το
οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες για μια πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών της φροντίδας που απαιτεί μια οικογένεια.
Τα κράτη μέλη θα θέσουν ικανοποιητικά επίπεδα αποδοχών ή
επιδομάτων για την ελάχιστη μη
μεταβιβάσιμη περίοδο γονικής
άδειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
γονική άδεια συχνά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων
για την οικογένεια και ότι το υψηλότερα αμειβόμενο μέλος της οικογένειας (το οποίο συχνά είναι

• Πέντε ημέρες άδεια φροντίδας ανά έτος
• Ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως μεταξύ άλλων η τηλεργασία
άνδρας) θα πρέπει να μπορεί να
κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν πέντε ημέρες το χρόνο άδεια
φροντίδας για τους εργαζόμενους
που παρέχουν προσωπική μέριμνα
σε συγγενείς ή μέλη του ίδιου νοικοκυριού τα οποία έχουν σοβαρές

√ Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να συμμορφωθούν
με τους νέους κανόνες
εντός τριών ετών

ιατρικές παθήσεις ή προβλήματα
λόγω προχωρημένης ηλικίας.
Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη
θεσπίσει μισθό ή επιδόματα που
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον το
65% του καθαρού μισθού του εργαζομένου, για διάστημα γονικής
άδειας τουλάχιστον έξι μηνών για
κάθε γονέα, μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ τα δικά τους συστήματα.
Ευέλικτη εργασία:Οι γονείς και
όσοι ασκούν επιμέλεια θα μπορούν
να αιτηθούν τη μετατροπή των
συνθηκών εργασίας τους όπου

αυτό είναι εφικτό, μέσω τηλεργασίας ή ελαστικών ωραρίων. Κατά
την εξέταση αιτημάτων για ευέλικτή εργασία, οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο
τους δικούς τους πόρους και ανάγκες, αλλά και τις ειδικές ανάγκες
που έχουν οι γονείς παιδιών με
αναπηρίες ή μακροχρόνιες ασθένειες, καθώς και των μονογονεϊκών
οικογενειών.
Ο εισηγητής David Casa (ΕΛΚ,
Μάλτα) δήλωσε ότι η οδηγία επενδύει στην ισότητα των φύλων και
στην καλύτερη κατανομή των

βαρών. Οι γυναίκες υποφέρουν
από την έλλειψη ισότητας η οποία
οδηγεί σε μισθολογικές διαφορές
και συνταξιοδοτικό χάσμα. Τώρα
θα υπάρξει υποστήριξη για την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας
και την εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους, ενώ οι πατέρες θα έχουν
μεγαλύτερο ρόλο στην ανατροφή
των παιδιών τους. Η οδηγία ωφελεί επίσης τα μέλη των οικογενειών που μεριμνούν για την τρίτη
ηλικία. Τα μέτρα θα αποβούν θετικά για τους άντρες, τις γυναίκες,
τις οικογένειες και την οικονομία.

Το Κοινοβούλιο ψηφίζει για κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας στις ταυτότητες

Ν

έοι κανόνες που θα καταπολεμήσουν τα πλαστά έγγραφα
ψηφίστηκαν στην ολομέλεια του
ευρωκοινοβουλίου την περασμένη
Πέμπτη.
Τη στιγμή που τουλάχιστον 86
διαφορετικοί τύποι ταυτοτήτων
και 181 τύποι εγγράφων μόνιμης
κατοικίας βρίσκονται σε κυκλοφορία στην ΕΕ, οι νέοι κανόνες έχουν
ως στόχο να καταπολεμήσουν τη
χρήση προϊόντων πλαστογραφίας,
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες για να
εισέλθουν στην ΕΕ.
Οι επικαιροποιημένοι κανόνες, οι
οποίοι ήδη συμφωνήθηκαν από
τους διαπραγματευτές του ΕΚ και
του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο,
θέτουν κοινά ελάχιστα χαρακτηρι-

στικά ασφαλείας για τις ταυτότη-

πάνω στην κάρτα, υποχρεωτική.

τες στην ΕΕ και καθιστούν την

Τα δελτία ταυτότητας τα οποία
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα
σταματήσουν να είναι έγκυρα με τη
λήξη τους (θα μπορούν να ανανεωθούν με τη νέα μορφή) ή το αργότερο δέκα χρόνια μετά
την εφαρμογή των
νέων κανόνων. Τα
δελτία ταυτότητας τα
οποία δεν διαθέτουν
περιοχή που είναι
αναγνώσιμη
από
μηχάνημα,
όπως
είναι η περίπτωση
των ελληνικών ταυτοτήτων, θα σταματήσουν να ισχύουν
μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια.

απεικόνιση του προσώπου και την
αποθήκευση δύο δαχτυλικών αποτυπωμάτων, σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο που βρίσκεται
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Κάνει θραύση η φοροδιαφυγή
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

HΠΑ: Αναλώσιμοι
οι εργαζόμενοι για την Amazon
• Παραπονιούνται συχνά για τις άσχημες
συνθήκες εργασίας

Σ

τη δημοσιότητα η έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης
NCOSH για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων.
Ο Τζεφ Μπέζος, διευθύνων σύμβουλος της Amazon, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 148,7 δισ. δολάρια,
ωστόσο η εταιρεία του αποτυγχάνει συστηματικά να λάβει υπόψη
την κατάσταση υπαλλήλων της που παθαίνουν ατυχήματα εν
ώρα εργασίας, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας
Guardian.
Οι εργαζόμενοι της Amazon παραπονιούνται εδώ και χρόνια για
τις άσχημες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται. Ωστόσο, η
έρευνα του Guardian αποκαλύπτει σε πολλές περιπτώσεις τη
συστηματική αδιαφορία της εταιρείας για τους τραυματισμούς
υπαλλήλων της και την απροθυμία της να ακολουθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις συμβουλές των ίδιων των γιατρών της Amazon όταν συνιστούν αλλαγή καθηκόντων ή χορήγηση άδειας ασθενείας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
27χρονης Μισέλ Κινιόνες που είχε πιάσει δουλειά τον Ιούλιο του
2017 σε κέντρο εκτέλεσης παραγγελιών της Amazon στο Φορτ
Γουόρθ του Τέξας.

Το αντικείμενό της ήταν να
• H Amazon περιλαμβάνεται ετοιμάζει τις νυχτερινές ώρες
τις παραγγελίες που είχαν
στον κατάλογο με τις 12
δώσει οι πελάτες της
εταιρείες όπου είναι πιο
Amazon. Επειτα από μεριεπικίνδυνο να εργάζεται
κούς μήνες η Κινιόνες είχε
αρχίσει
να
εμφανίζει
κανείς στις ΗΠΑ
συμπτώματα του συνδρόμου
καρπιαίου σωλήνα. Επισκέφθηκε τουλάχιστον δέκα φορές την κλινική Amcare που ανήκει
στην Amazon και που παρέχει υπηρεσίες πρώτης βοήθειας στους
υπαλλήλους της εταιρείας, ωστόσο οι γιατροί την έστελναν πίσω
στην εργασία της.
Μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 το πρόβλημα της Κινιόνες στον
καρπό είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε απαιτείτο εγχείρηση ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά που είχαν υποστεί οι τένοντές της. Οι υπεύθυνοι της Amazon στο κέντρο εκτέλεσης παραγγελιών δεν ακολούθησαν στην περίπτωση της Κινιόνες ούτε τη
σύσταση των γιατρών της εταιρείας να της δοθούν διαφορετικά
καθήκοντα ώστε να μην επιδεινωθεί το ιατρικό της πρόβλημα,
παρά μόνον τον Δεκέμβριο του 2018, λίγο προτού γίνει το δικαστήριο για χορήγηση αποζημίωσης. Η δε εταιρεία (Sedgwick) στην
οποία είναι ασφαλισμένοι οι υπάλληλοι της Amazon δεν έδωσε
έγκριση για κάλυψη των εξόδων της εγχείρησης παρά μόλις τον
Φεβρουάριο του 2019 και ενώ είχε προηγηθεί ένα έτος δικαστικής
διαμάχης. «Αυτοί οι 17 μήνες ήταν δύσκολοι. Στο τέλος τα έχασα
όλα. Εχασα το διαμέρισμά μου και αναγκάστηκα να επιστρέψω
στο πατρικό μου», είπε η Κινιόνες στον Guardian.
Η Κινιόνες ακόμη δεν έχει αναρρώσει, είναι ανίκανη να εργαστεί
και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Δικηγόρος της Amazon δήλωσε
στον Guardian ότι η εταιρεία εφαρμόζει όλους τους νόμους της
πολιτείας του Τέξας περί αποζημίωσης εργαζομένων και στην
περίπτωση της Κινιόνες. Η Κιμ Γουάιατ, δικηγόρος της Κινιόνες,
εξηγεί ότι έχει εκπροσωπήσει συχνά εργαζομένους της Amazon με
παρόμοια προβλήματα.
«Πολλές από τις υποθέσεις που έχουμε σε σχέση με την Amazon
είναι περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. Βασικά
οι άνθρωποι αποτελούν απλώς ένα εξάρτημα μηχανής σε μια
βιομηχανία μαζικής παραγωγής». H Amazon περιλαμβάνεται
στον κατάλογο με τις 12 εταιρείες όπου είναι πιο επικίνδυνο να
εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης NCOSH για την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Εκπρόσωπος Τύπου της
Amazon είπε στον Guardian πως «οι υπάλληλοι αποτελούν την
καρδιά και την
ψυχή της εταιρείας
και εργαζόμαστε
σκληρά ώστε να
διασφαλίσουμε
πως τους παρέχεται
ασφαλές,
άνετο και σύγχρονο
εργασιακό περιβάλλον».

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σ

το πελώριο ποσό των 2,25
δισ. ευρώ την ημέρα ανέρχεται συνολικά η φοροδιαφυγή
των Ευρωπαίων, σύμφωνα με
έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρωταθλητές στη
φοροδιαφυγή αναδεικνύονται
οι Ιταλοί ενώ στη δεύτερη θέση
βρίσκονται οι Δανοί, με κριτήριο πάντα την κατά κεφαλήν
φοροδιαφυγή.
Η Κύπρος κατατάσσεται 14η
ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη
της Ευρωπαικής ένωσης. Το
ποσό που στερούν οι Κύπριοι
από τα κρατικά ταμεία ανέρχεται κατά κεφαλήν σε 1.402
ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της
Ε.Ε. είναι 1.634 ευρώ.
Οπως σχολιάζει σε σχετικό
ρεπορτάζ η ιταλική οικονομική
εφημερίδα Il Sole 24 Ore, οι
Ιταλοί στερούν συνολικά από
τα ταμεία του ιταλικού κράτους 190,9 δισ. ευρώ κάθε
χρόνο με την κατά κεφαλήν
φοροδιαφυγή να ανέρχεται σε
3.156 ευρώ. Ακολουθεί η Δανία
με φοροδιαφυγή 3.027 ευρώ
ανά κάτοικο. Εν ολίγοις, μόλις
129 ευρώ λιγότερα από τους
Ιταλούς του ευρωπαϊκού

μεί με φοροδιαφυγή 94 εκατ.
ευρώ την ώρα ή με 1,5 εκατ.
ευρώ το λεπτό. Εν ολίγοις κάθε
δευτερόλεπτο που περνά, οι
ευρωπαϊκές χώρες χάνουν
φορολογικά έσοδα ύψους
26.113 ευρώ. Διαπιστώνοντας
την έκταση του προβλήματος,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συνόδευσε τα πορίσματα της
έρευνάς του με τη μαύρη λίστα
των χωρών-μελών της Ε.Ε.

για τον εντοπισμό του οικονομικού εγκλήματος, έναν οργανισμό που θα ελέγχει τις δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και μια
πανεθνική φορολογική αρχή
στους κόλπους των Ηνωμένων
Εθνών.
«Χρυσή βίζα» και ξέπλυμα
Παράλληλα με τα συμπεράσματά του για την έκταση της
φοροδιαφυγής
στην Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επανήλθε
στο
ακανθώδες θέμα
της «χρυσής βίζας»
που χορηγούν ορισμένα κράτη-μέλη
σε πολίτες τρίτων
χωρών ως αντάλλαγμα σε επενδύσεις ή καταθέσεις

Το ποσό που στερούν οι Κύπριοι από τα κρατικά ταμεία λόγω
της φοροδιαφυγής ανέρχεται κατά κεφαλήν σε 1.402 ευρώ,
ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1.634 ευρώ
που φέρουν τα χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου.
Σε αυτήν κατατάσσει την
Κύπρο, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα αλλά και την

• Στο πελώριο ποσό των 2,25 δισ. ευρώ την ημέρα
ανέρχεται η φοροδιαφυγή στην Ευρώπη
• Πρωταθλητές - φοροφυγάδες αναδεικνύονται οι Ιταλοί
• Στην 14 η θέση η Κύπρος μεταξύ των «28» της Ε.Ε

μεγάλων ποσών. Υπογραμμίζει ότι έπειτα από έρευνες ενός
και πλέον έτους κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το μέτρο πρέπει να καταργηθεί πλήρως για
να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά εγκλήματα που διευκολύνει.
Τον Ιανουάριο, σχετική έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καταλήγει στο συμπέρασμα
πως η πρακτική της «χρυσής

Νότου φοροδιαφεύγουν οι
κάτοικοι της πάλαι ποτέ φημισμένης ως αδιάφθορης σκανδιναβικής χώρας, που τελευταία έχει δυσφημιστεί αρκετά
εξαιτίας εμπλοκής των τραπεζών της σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος.
Πάντως, η Δανία –σύμφωνα με
την τελευταία έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής– είναι
η χώρα με την υψηλότερη
φορολογία στην Ε.Ε. καθώς
αντιπροσωπεύει πάνω από το
45% του ΑΕΠ της χώρας. Σε ό,τι
αφορά τα συνολικά ποσά της
φοροδιαφυγής, που βέβαια δεν
αντανακλούν τη συμπεριφορά
των κατοίκων μιας χώρας,
δεύτερη μετά την Ιταλία έρχεται η Γερμανία, οι πολίτες της
οποίας στερούν από τα ταμεία
της 125,1 δισ. ευρώ τον χρόνο
και τρίτη η Γαλλία με τη φοροδιαφυγή να ανέρχεται συνολικά σε 117,9 δισ. ευρώ.
Για να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος όχι
μόνον για την Ιταλία αλλά για
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η
Ιταλικη εφημερίδα σχολιάζει
στο σχετικό δημοσίευμά της το
πώς διαμορφώνονται τα ποσά
της φοροδιαφυγής όταν εξεταστούν σε μικρότερα χρονικά
διαστήματα. Το ποσό των 2,25
δισ. ευρώ την ημέρα ισοδυνα-

Ολλανδία, τις οποίες κατηγορεί ότι διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή σε εκτεταμένη κλίμακα. Παράλληλα, όμως, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει πως μεταξύ των
κρατών-μελών δεν υπάρχει η
πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν δυναμικά η
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, αλλά και κάθε φύσης
οικονομικό έγκλημα.
Στο σχετικό ψήφισμά του το
Ευρωκοινοβούλιο καλεί, άλλωστε, την Κομισιόν να εξετάσει
τον σχηματισμό ενός πανευρωπαϊκού σώματος δίωξης
του οικονομικού εγκλήματος,
μια κοινή μυστική υπηρεσία

βίζας» διευκολύνει το ξέπλυμα
«βρώμικου» χρήματος, τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Σύμφωνα, άλλωστε, με τον
εισηγητή της σχετικής έκθεσης
του Ε.Κ., τα οφέλη που προκύπτουν από την πολιτική της
«χρυσής βίζας» «αν υπάρχουν
πραγματικά, είναι παρά πολύ
περιορισμένα». Σημειωτέον ότι
έχει προηγηθεί το περασμένο
έτος αναλυτική μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας που έριξε
φως στην πρακτική της «χρυσής βίζας» σε Κύπρο, Μάλτα,
Πορτογαλία και Ισπανία και
τόνιζε ότι το μέτρο ανοίγει την
πόρτα της Ε.Ε. σε κεφάλαια
προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες.
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Το ΓεΣΥ στο επίκεντρο
εκδήλωσης στη Λεμεσό

Σ

ε εκτενή ενημέρωση για το
Γενικό Σύστημα Υγείας προέβη
ο α.γ.γ. ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ τη
Δευτέρα 8 Απριλίου στον Εθνικολαϊκό Σύλλογο Μέσα Γειτονιάς.
Στην παρουσία του προέδρου της
οργάνωσης πρεσβυτέρων πολιτών Αυγερινού Παπαρέ, του
προέδρου του συλλόγου Ανδρέα
Μιχαηλίδη και άλλων μελών της

επιτροπής, ο κ. Μιχαήλ αφού
ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο λειτουργίας του ΓεΣΥ τόνισε παράλληλα ότι η τεράστια αυτή μεταρρύθμιση θα προσφέρει στους
πολίτες την ευκαιρία να έχουν
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ακολούθησε συζήτηση όπου απαντήθηκαν πολλαπλά
ερωτήματα των παρευρισκομένων.
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• Κοινή καταγγελία ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ και Ένωσης Συντακτών

Το Συγκρότημα «Δίας» αρνείται να καταβάλει την ΑΤΑ

Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις Ένωση
Συντακτών Κύπρου και ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ καταγγέλλουν δημοσίως ότι η εργοδοτική πλευρά
στον δημοσιογραφικό Οργανισμό «Δίας», εδώ
και 15 μήνες, αρνείται να εφαρμόσει την τριμερή μεταβατική συμφωνία περί σταδιακής
επαναφοράς του θεσμού της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.
Η τριμερής συμφωνία της 27ης Ιουλίου 2017
είναι τριετής και αφορά τα έτη 2018-2020,

• Προγραμματίζεται σχέδιο δυναμικής
αντίδρασης εκ μέρους των εργαζομένων
• Η Μεσολαβητική Υπηρεσία καλεί
την εργοδοτική πλευρά
να καταβάλει την ΑΤΑ
αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Έκτοτε παρήλθαν 15 μήνες και η εργοδοσία
του Συγκροτήματος «Δίας» ουδέν έπραξεν.
Οι συντεχνίες ΕΣΚ και ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ προσέφυγαν
στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εργασίας την 29η Ιανουαρίου 2018 καταγγέλλοντας εργατική διαφορά για το θέμα της
ΑΤΑ. Αφού ακολουθήθηκε όλη η νενομισμένη

διαδικασία, στις 12 Απριλίου 2018 η αρμόδια
υπηρεσία απεφάνθη ότι η εργοδοσία οφείλει
να καταβάλει ΑΤΑ σε όλα τα μέλη του προσωπικού που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, καθώς επίσης και σε όλα τα μέλη του
προσωπικού για τα οποία ακολουθείτο η ίδια
πρακτική πριν από την αναστολή του θεσμού.
Πλην όμως και πάλιν η εργοδοσία του
Συγκροτήματος «Δίας» δεν συμμορφώθηκε. Κι
αυτό, παρά τα επανειλημμένα και συνεχή διαβήματα των δύο συντεχνιών, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του 2018 αλλά και τους πρώτους
μήνες του 2019, τόσο προς τη Μεσολαβητική
Υπηρεσία, όσο και προς τη Διεύθυνση του
Συγκροτήματος «Δίας».
Μετά από παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού
διαστήματος, ως πρώτο βήμα αντίδρασης,
και ενεργοποιώντας την ευχέρεια που παρέχεται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, οι
συντεχνίες δημοσιοποιούν το όλο πρόβλημα.
Παράλληλα, καλούν την εργοδοτική πλευρά
του Συγκροτήματος «Δίας», έστω και τώρα, να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Διαφορετικά,
επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους να προβούν σε περαιτέρω αντιδράσεις με τη λήψη
συναφών μέτρων.

Συνάντηση ΣΕΚ με τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Καδή

Στο μικροσκόπιο η ανάπτυξη της Κοινότητας Αμιάντου

Συνάντηση ΣΕΚ, ΠΕΟ για Απογευματινά
και Βραδινά Προγράμματα ΥΠΠ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2019, συνάντηση στο Γραφείο
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Απογευματινά
και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου, στην οποία παρευρέθηκαν,
η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, καθώς και εκπρόσωποι των συνδέσμων που εκπροσωπούν τους Εκπαιδευτές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και
στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Στη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε
ότι η μελέτη των εμπειρογνωμόνων θα παραδοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, αμέσως μετά την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου στις
18-19 Απριλίου.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, θα αρχίσει δομημένος διάλογος μεταξύ επιτροπής του Υπουργείου
Παιδείας και των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ και όλων των εμπλεκόμενων
για κάθε Πρόγραμμα ξεχωριστά, με αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιουλίου 2019. Όπου υπάρχουν συγκλίσεις, θα υιοθετηθούν.
Όπου δεν υπάρχουν συγκλίσεις, θα συνεχιστεί ο διάλογος. Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού χρήζουν άμεσου εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στον διάλογο θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα, εισηγήσεις που περιλαμβάνει η μελέτη με πιο
σημαντικό το καθεστώς εργοδότησης των απασχολούμενων στα πιο
πάνω προγράμματα.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στην συνάντηση παρέστη ο γγ της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου.

ανάπτυξη της κοινότητας Αμιάντου με
στόχο να προσδώσει αίγλη στην ευρύτερη
περιοχή, τέθηκε στο μικροσκόπιο συνάντησης
της ΣΕΚ με τον Υπουργό Γεωργίας Κώστα
Καδή, την περασμένη εβδομάδα.

Η

πτυξη της περιοχής για να καταστεί πόλος
έλξης ντόπιων και τουριστών. Ειδικότερα
ζητήθηκε όπως αξιοποιηθούν από την κοινότητα τα σπίτια των αμιαντορύχων στο μεταλλείο Αμιάντου για αγροτουρισμό .

Παρόντες στη συνάντηση ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας,o γενικός ταμίας Σάββας
Κούλας το μέλος της γραμματείας Ελισσαίος
Μιχαήλ, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του
κοινοτικού συμβουλίου Αμιάντου Κρίτωνας
Κυριακίδης και Στέλιος Παρμαξής. Τονίστηκε η αναγκαιότητα προώθησης διαφόρων
εισηγήσεων της κοινότητας με στόχο την ανά-

Το ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξη κοινοτήτων, τόνισε ο Υπουργός είναι και πρέπει να
θεωρείται δεδομένο.
Η ΣΕΚ έθεσε και άλλα ζητήματα τα οποία ο
Υπουργός Γεωργίας αντίκρυσε με θετικό
φακό με την υπόσχεση ότι οι δυο πλευρές θα
συναντηθούν εκ νέου αφού μελετηθούν οι
σχετικές προτάσεις.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην Πάφο
• 40χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από αποκολλημένο βράχο
ενώ εκτελούσε οικοδομικές εργασίες

Τ

ραγική κατάληξη είχε η
εργασία χειριστή καδενοφόρου μηχανήματος σε
λατομείο της περιοχής
Ανδρολύκου προχθές Δευτέρα το πρωί. Ο άτυχος εργάτης βρήκε οικτρό θάνατο
όταν ενώ εργαζόταν σε
σημείο του λατομείου πραγματοποιώντας εκσκαφές,
ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το σημείο
που βρισκόταν και έπεσε με
ορμή καταπλακώνοντας το

καδενοφόρο όχημα και τον
άτυχο χειριστή του.
Πρόκειται για 40χρονο Σύρο,
πατέρα δύο ανήλικων παιδιών και κάτοικο της περιοχής Χρυσοχούς εδώ και χρόνια. Το τραγικό συμβάν έγινε
αμέσως αντιληπτό από τους
συναδέλφους του εργαζόμενου οι οποίοι ενημέρωσαν
αμέσως τις αρχές. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά
στο Νοσοκομείο Πόλης και

στη συνέχεια λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης
του στο Νοσοκομείο Πάφου,
όπου δυστυχώς οι γιατροί
διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη
αργά.
Στον χώρο του ατυχήματος
έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής
και του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας για έρευνα
των συνθηκών του τραγικού
συμβάντος.
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• Ημερίδα ΣΕΚ-CYS-ETUC με θέμα την Τυποποίηση και τη σημασία της εμπλοκής των Συντεχνιών της Κύπρου

Μ

ε περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από διάφορους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας και με
έντονη την Ευρωπαϊκή παρουσία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
3 Απριλίου στο οίκημα της ΣΕΚ από κοινού ημερίδα της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης με θέμα την Τυποποίηση και την
εμπλοκή και συμμετοχή των συντεχνιών.
Αναλύθηκαν όλες οι πτυχές που αφορούν την διαδικασία εκπόνησης προτύπων, τη διασύνδεση που έχουν τα πρότυπα με τη νομοθεσία αλλά και τη μεθοδολογία με την οποία οι συντεχνίες και
τα μέλη τους, μπορούν να συμμετέχουν
ενεργά στην τυποποίηση, με στόχο την
προώθηση και το αμοιβαίο όφελος εργοδοτών και εργαζομένων.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν
η Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης Αθηνά Παναγιώτου,
ο βοηθός γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ETUC) Peter Sherrer (φωτό), ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη, εκ μέρους
της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ, Αντρέας Φ.
Μάτσας.
Τα θέματα τυποποίησης και η υιοθέτηση
πρότυπων συστημάτων διαχείρισης,
αποτελούν σύγχρονη προσέγγιση από
σοβαρούς οργανισμούς, τα οποία προσθέτουν στην αξία του ανθρώπινου
δυναμικού, αλλά και του ιδίου του ονόματος της εταιρείας. Αποτελεί επιπρόσθετα επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης απόδοσης, παραγωγικότητας,
ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των
εργαζομένων, αλλά και το θεμέλιο μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής για ένα
οργανισμό, την ισχυρή βάση για προοπτική και ανάπτυξη και συνεπώς τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγιναν παρουσιάσεις για το θεσμικό πλαίσιο τόσο σε
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
παρουσιάσεις καλών πρακτικών, αλλά
και συζήτηση με τους συμμετέχοντες οι
οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την υφιστάμενη κατάσταση σε
Κύπρο και Ευρώπη.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη θεσμοθετημένη εκδήλωση της
ΣΕΚ, η οποία ακολουθεί εκστρατεία της
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων
(ITUC) και αφορά την ημέρα μνήμης για
τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών.
Εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων
καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών άναψαν συμβολικά τη λαμπάδα, αποτείοντας φόρο
τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά
την εργασία τους.
Το γενικότερο συμπέρασμα της ημερίδας
ήταν ότι η υιοθέτηση πρότυπων συστημάτων διαχείρισης, περιορίζει σε μεγάλο
βαθμό ενδεχόμενα εργατικά ατυχήματα
και επαγγελματικές ασθένειες και ταυτόχρονα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής
όλων των εργαζομένων.

Τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης περιορίζουν τα
εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες
• Στην θεσμοθετημένη τελετή στη ΣΕΚ εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών άναψαν συμβολικά λαμπάδα, στη μνήμη όσων έχασαν την ζωή τους κατά την εργασία τους
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Αντρέας Φ. Μάτσας, γενικός γραμματέας ΣΕΚ

Διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους

Η

ΣΕΚ προωθεί κάθε χρόνο μία σημαντική δράση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC), στη
μνήμη των θυμάτων των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών.

Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι
από αίτια που σχετίζονται με την εργασία

Ε

ίναι πραγματικά λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι στην εποχή μας άνθρωποι συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με την εργασία τους. Και ενώ η ασφαλής και υγιής εργασία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι κάθε
χρόνο εκατομμύρια άντρες και γυναίκες πεθαίνουν λόγω τραυματισμού στην εργασία ή επαγγελματικής ασθένειας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως το αρμόδιο Υπουργείο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία, θέτει σε προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ένας από
τους πάγιους στόχους του είναι η διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών για
όλους τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή
βελτίωση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους ανέκαθεν
θεωρούσε συνεργάτες του. Είναι στο πλαίσιο αυτό άλλωστε που όλοι οι κοινωνικοί
εταίροι έχουν συνυπογράψει την Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία 2013-2020, βασικός πυλώνας της οποίας είναι η προώθηση εθνικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας, η οποία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός κατάλληλου και επαρκούς εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη ζωή, την αρτιμέλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Το Υπουργείο εφαρμόζοντας
τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους
πόρους και όλα τα εργαλεία που του παρέχονται από τη νομοθεσία.

* Την ομιλία ανέγνωσε ο διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Αναστάσιος Γιαννάκη

Το μήνυμα για τη φετινή εκδήλωση,
είναι σαφές και ξεκάθαρο, «αναλαμβάνοντας τον έλεγχο, απαλλάσσοντας
από τις επικίνδυνες ουσίες τους
χώρους εργασίας». Σαφής και η θέση
που εκφράζεται από τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, «η εργασία
προωθεί τη διαβίωση και όχι το θάνατο».
Δυστυχώς όμως, η σκληρή πραγματικότητα καταγράφει και αποτυπώνει
άλλα δεδομένα. Σχεδόν διακόσες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο
στην Ε.Ε, ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών ασθενειών και των ατυχημάτων, αν και ο αριθμός αυτός ενδεχομένως να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος
καθώς, δεν υπάρχει απόλυτη καταγραφή ή δήλωση του συνόλου των ατυχημάτων από όλους τους εργοδότες.

στην Ε.Ε κατά την περίοδο 2014-2019,
εκτιμάται ότι υπήρξαν 500.000 θάνατοι από καρκίνο που σχετίζονται με
επαγγελματικούς παράγοντες. Στην
Κύπρο δυστυχώς δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία, αν και εκτιμάται πως κατά
τα τελευταία 12 περίπου χρόνια έχουν
υπάρξει 150-160 περιστατικά που
ενδεχομένως να σχετίζονται με ασθένειες που έχουν δημιουργηθεί από τη
χρήση αμιάντου.

Ανάλογα προβλήματα, σε σχέση με την
ανεπαρκή δήλωση ατυχημάτων παρουσιάζονται και στην Κύπρο και είναι
ακριβώς για αυτό το λόγο που ως ΣΕΚ
έχουμε θέσει έντονα το θέμα και αναδείξει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, με στόχο την αύξηση των
επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας, τόσο για σκοπούς
πρόληψης όσο και
καταστολής των όποιων αρνητικών φαινομένων και προβλημάτων.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί

Στην καθιερωμένη τελετή που διοργανώνει η ΣΕΚ «Άναμμα Λαμπάδας» στη μνήμη
των θυμάτων από εργασιακά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες
επιβεβαιώθηκε η πρόθεση όλων για εντατικοποίηση των προσπαθειών
για μείωση και εξάλειψη των εργασιακών ατυχημάτων

Σε παγκόσμιο επίπεδο,
καταγράφονται πέραν
των 2.78 εκατομμυρίων
θάνατοι από εργατικά
ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες,
ενώ προκύπτουν 374
εκατομμύρια μη θανατηφόρων ατυχημάτων
και ασθενειών κάθε
χρόνο, λόγο των ανεπαρκών
επιπέδων
ασφάλειας και υγείας
στην εργασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει
σημαντικό
ποσοστό
απουσιών από την
εργασία, το οποίο
αντανακλάται
σε
κόστος στο 3.94% του
παγκόσμιου ΑΕΠ.
Σε ότι αφορά τους
θανάτους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα
καρκινικών παθήσεων,

√ Αξιώνουμε στοχευμένες
επιθεωρήσεις για σκοπούς
πρόληψης και καταστολής
των εργασιακών ατυχημάτων

πως, το πρόβλημα αυξάνεται, λαμβάνοντας υπόψη πως, το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές και
υπάρχει σοβαρή αδυναμία συνολικής
αναγνώρισης του συνόλου των κινδύνων- αναφέρεται ενδεικτικά πως, αυτή
τη στιγμή υπάρχουν 248.000 ουσίες
στην αγορά, από τις οποίες μόλις οι
181 έχουν ελεγχθεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες σε σχέση με τις επιπτώσεις
στην υγεία και στο περιβάλλον- Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως, τα
χημικά και οι ουσίες δεν επηρεάζουν
όλους τους εργαζόμενους με τον ίδιο
τρόπο, καθώς υπάρχουν ανομοιόμορφες επιπτώσεις στη βάση του φύλου,
της ηλικίας και του τρόπου ζωής.
Τα δεδομένα αυτά, δημιουργούν την
ανάγκη για μια πιο στοχευμένη παρέμβαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα
νέα δεδομένα, αλλά και στους κινδύνους που δημιουργούνται από τις νέες
μορφές απασχόλησης, όπως είναι η
ψηφιοποίηση και άλλες μορφές επισφαλούς απασχόλησης. Ιδιαίτερη
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους μη
ευδιάκριτους και δύσκολα εντοπίσημους στρεσογόνους παράγοντες στην
εργασία.
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10 ΥΓΕΙΑ
Το καθημερινό άγχος για
τα οικονομικά προβλήματα
βλάπτει σοβαρά την υγείας σας

Η

σχέση με τα χρήματα είναι μία αγχωτική διαδικασία που πλήττει πολλά νοικοκυριά. Ιδιαίτερα σήμερα λόγω τωνεν επιπτώσεων της κρίσης ολοένα περισσότεροι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η διαρκής ανησυχία
γύρω από το ζήτημα, μπορεί να οδηγήσει σε
ακόμη πιο σοβαρά ψυχικά προβλήματα,
καθώς δεν είναι όλοι σε θέση να διαχειριστούν ψύχραιμα την κατάσταση. Σε κάθε
περίπτωση, το πρώτο βήμα για την επίλυση
του θέματος είναι η ειλικρινής αντιμετώπιση της πραγματικότητας.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το
άγχος;
Ζήστε στο παρόν
Προσπαθήστε να μην σκέφτεστε υπερβολικά
τι μπορεί ή δεν
√ Δείτε την αλήθεια μπορεί να συμβεί
στα οικονομικά
κατάμματα
σας μακροπρόλαμβάνοντας μέτρα
θεσμα. Ομοίως,
θεραπείας
μην ανησυχείτε
για τα οικονομικά λάθη που μπορεί να κάνατε στο παρελθόν, θεωρώντας ότι πιθανώς τώρα δεν
μπορείτε να κάνετε τίποτα για να αλλάξετε
την κατάσταση. Μπορεί τώρα να σας φαίνονται υπερβολικά και ανυπέρβλητα, αν
όμως εστιάσετε στα χρήματα που ξοδεύετε
αυτή την περίοδο, τα πράγματα στο μέλλον
θα είναι καλύτερα.
Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας
Κάντε έναν έλεγχο των εσόδων, των δαπανών και των χρεών σας. Κοιτάξτε τι ξοδεύετε για τα βασικά, όπως το ενοίκιο ή οι λογαριασμοί. Ίσως να μπορείτε για παράδειγμα,
να μειώσετε το κόστος μεταβαίνοντας σε
άλλο πάροχο υπηρεσιών.
Αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα των
οικονομικών σας και κρατώντας τον έλεγχο,
θα ανακτήσετε τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση. Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές
για κινητά που μπορούν να κάνουν μερικές

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Είστε συχνά εκνευρισμένοι;
Βρείτε το αντίδοτο για να ηρεμήσετε

Ε

κνευρίζεστε ακόμη και με τα πιο
απλά πράγματα; Η Kelly Davis,
διευθύντρια υποστήριξης του Οργανισμού Mental Health America, εξηγεί ότι
η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα επιτεύγματά της μπορούν να μας στερήσουν χρόνο από την ξεκούραση και να
μας κάνουν πιο ευέξαπτους.
«Ακόμα και στον χώρο εργασίας, πρέπει να είστε διαθέσιμοι όλο το 24ωρο.
Πλέον, ο εργοδότης σας αλλά και οι
φίλοι σας βρίσκονται διαρκώς στην
τσέπη σας», λέει. «Νιώθετε το άγχος
ότι οι γύρω σας είναι ανυπόμονοι,
θέλουν να ανταποκρίνεστε αμέσως
στα μηνύματα και εσείς αντίστοιχα
περιμένετε επίσης από εκείνους να
ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες
σας, ακόμα και ασυνείδητα».
Αυτή η εντεινόμενη αδυναμία να ανεχθείτε οποιαδήποτε καθυστέρηση,
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην υγεία σας. «Η ανυπομονησία
δημιουργεί άγχος και το άγχος έχει
τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία»
αναφέρει η Jordana Jacobs, κλινική
ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη. «Το άγχος
μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή στο σώμα». Και, φυσικά, η φλεγμονή «κρύβεται» πίσω από πολλά άλλα
προβλήματα, από την ακμή μέχρι τα
προβλήματα του πεπτικού. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να γίνει πιο υπομονετικός;

Διαλογιστείτε
Συμβουλεύουν να εντάξετε στη ζωή
σας μία πρακτική ενσυνειδητότητας

Αντιμετωπίστε τα γεγονότα και τα στοιχεία
Μην αγνοείτε τις επιστολές, τις κλήσεις και
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κάτι τέτοιο θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ανοίξτε τους
λογαριασμούς, αντί να προσποιείστε ότι δεν
υπάρχουν. Αν αισθάνεστε πολύ άγχος σε
σχέση με το πρόβλημα, η συζήτηση με τα
μέλη της οικογένειάς σας ή τους φίλους σας
μπορεί να σας βοηθήσει να οδηγηθείτε σε
κάποια βιώσιμη λύση.

και διαλογισμού. Είτε παρατηρείτε ότι
έχετε γίνει περισσότερο ανυπόμονοι
είτε όχι, οι ασκήσεις διαλογισμού θα
σας βοηθήσουν να είστε περισσότερο
παρόντες. Θα μάθετε πώς να ελέγχετε
την αναπνοή σας και πώς να συνειδητοποιείτε όλα όσα συμβαίνουν στο

να"», λέει, προσθέτοντας ότι μπορείτε
ακόμη να βρείτε αντίστοιχες φράσεις
που σας βοηθούν να γίνετε πιο υπομονετικοί.
Παράλληλα, προτείνει να αναγνωρίσετε τα τρέχοντα συναισθήματά σας
και να θυμηθείτε ότι αυτό που αισθάνεστε είναι προσωρινό. Δεν χρειάζεται
να βρεθεί λύση άμεσα. «Η ηρεμία θα
πρέπει να είναι πάντα προτεραιότητά
σας» τονίζει.

Να είστε υπομονετικοί
με τον εαυτό σας

σώμα σας και γύρω σας. Παράλληλα,
θα γίνετε λιγότερο αντιδραστικοί.
Ακόμα και το να κάθεστε στο πάτωμα
για δέκα λεπτά κάθε μέρα χωρίς να
μιλάτε, μπορεί να είναι εξαιρετικά
χρήσιμο. Η Davis υποστηρίζει ότι από
τη στιγμή που θα εφαρμόσετε αυτήν
την τακτική, θα γνωρίσετε καλύτερα
τα σημάδια που δείχνουν ανυπομονησία, όπως η ταχύτερη αναπνοή και οι
τεντωμένοι μύες. Με τον καιρό, θα
είστε σε θέση να επιβραδύνετε την
αναπνοή σας και να ηρεμήσετε με
μεγαλύτερη ευκολία.

Κάντε θετικές σκέψεις
Η Davids συνιστά να ακούσετε τη θετική εσωτερική φωνή σας. «Όταν
αισθάνεστε ιδιαίτερα ανυπόμονοι,
δοκιμάστε αυτό: Πείτε "έχω χρόνο, δεν
χρειάζεται όλα να συμβούν ταυτόχρο-

Είναι βασικό να θυμάστε να είστε
υπομονετικοί όχι μόνο με τους γύρω
σας, αλλά και με τον εαυτό σας. Μπορεί να δυσκολευτείτε μερικές φορές.
«Κάντε ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης
όταν νιώθετε ανυπόμονοι, καθώς η
υπομονή είναι μία δεξιότητα που θα
αποκτήσετε με την πάροδο του χρόνου», λέει η Davis. «Καλούμαστε διαρκώς να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας αμέσως, οπότε θα χρειαστεί
λίγος χρόνος για να εξασκηθείτε».

Θυμηθείτε ότι η ζωή
είναι μικρή
Εάν όλα τα παραπάνω αποτύχουν,
θυμηθείτε απλώς ότι η ζωή είναι
μικρή. Η Jacobs πιστεύει ότι αν καταλάβετε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο
σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να αντιληφθείτε καλύτερα τις προτεραιότητές σας, ειδικά όταν πρόκειται για τα
μικρά πράγματα.

«Παίξτε έξυπνα» περιορίζοντας το άγχος στην εργασία

Σ

τη σημερινή εποχή των έντονων
ρυθμών της καθημερινότητας αλλά
και της εντατικοποίησης της εργασίας, το άγχος εξελίσσεται σε υπαριθμόν ένα εχθρό του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με τον Michael Mercer,
ψυχολόγο επιχειρήσεων, το πρόβλημα
μπορεί να περιοριστεί λίγο ή πολύ,
εφαρμόζοντας τις πιο κάτω συμβουλές.

1

από αυτές τις δουλειές για λογαριασμό σας.
Έτσι, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε τη
συνολική εικόνα των οικονομικών σας, να
καθορίζετε τους προϋπολογισμούς σας, να
αναλύετε τις δαπάνες και να θέτετε νέους
στόχους εξοικονόμησης.
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νουν εκτίμηση και δέχονται πολύ
λιγότερες επιπλήξεις από τους υπάλληλους που ξεσηκώνουν ανταρσία ή
που ενεργούν ως ατομιστές.

5

Να κάνετε τρία κομπλιμέντα την
ημέρα στη δουλειά σας. "Στους
ανθρώπους αρέσει να δέχονται
κομπλιμέντα και θα προσπαθήσουν

• 9+1 χρυσές συνταγές
για να αποφύγετε ψυχικά
τραύματα στην επαγγελματική
σας πορεία

Να τα πηγαίνετε καλά με τους
ανθρώπους. "Οι υπάλληλοι που έχουν
λίγο άγχος έχουν χωρίς εξαίρεση ομαλές σχέσεις εργασίας πρακτικά με τον
καθέναΓια να το επιτύχετε αυτό, βρείτε πράγματα που έχετε κοινά με τους
άλλους και να συμπεριφέρεστε φιλικά
όλους, από τον προιστάμενο μέχρι την
καθαρίστρια.

να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη μια
και τους κάνετε να αισθάνονται όμορφα με ένα κομπλιμέντο.

2

6

Πάντα να είστε διπλωματικοί και
διακριτικοί. Αποφεύγετε να φέρεστε
θυμωμένα ή χάνοντας την υπομονή
σας ακόμα κι όταν τα βρίσκετε σκούρα.

3

Μάθετε αυτό που απαιτείται από
εσάς. Βρείτε ποιες είναι οι προσδοκίες
του αφεντικού σας και οι προσδοκίες
του αφεντικού του αφεντικού σας.
Αυτοί οι άνθρωποι θα οικοδομήσουν ή
θα γκρεμίσουν την καριέρα σας και θα
επηρεάσουν τα επίπεδα του άγχους
σας σε μεγάλο βαθμό

4 Να είστε ένας ομαδικός παίκτης με
το αφεντικό σας και τους συνεργάτες
σας. "Οι ομαδικοί παίκτες απολαμβά-

Να βάζετε στόχους για τον εαυτό
σας - και προσωπικούς και σε σχέση
με την εργασία σας. Οι άνθρωποι με

υψηλά επίπεδα άγχους σπάνια
κάνουν πράγματα για να επιτύχουν
τους στόχους τους.

7

Λίστα καθημερινά. Κάθε μέρα πριν
φύγετε από τη δουλειά σας, να γράφετε μια λίστα από αυτά που χρειάζεται να κάνετε την επόμενη μέρα της
δουλειάς σας. Αυτή η λίγη οργάνωση
μπορεί να σας προστατεύσει να μην
πνιγείτε από τα καθήκοντα που χρειάζονται να γίνουν.

8 Να κρατάτε καθαρό το γραφείο και
το χώρο εργασίας.
9 Να κάνετε γυμναστική τουλάχιστον
για λίγο κάθε μέρα. Ακόμα και ένας
10-λεπτος περίπατος θα βοηθήσει

10 "Αν οι παραπάνω εννέα συμβουλές δε σας βοηθήσουν, τότε μπορεί να
είναι καιρός να αναζητήσετε καινούργια δουλειά

ERG_11-11_inn_8 & 9 4/9/19 11:14 AM Page 1

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σεμινάριο ΣΕΚ για τους Φύλακες Ασφαλείας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Εφαρμογή του Σχεδίου
για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τ

ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, στις 11
Απριλίου 2019, αρχίζει
η εφαρμογή του «Σχεδίου για την Παραγωγή
Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλάισιο της
Μεταβατικής Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των
έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού».
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο
εγγυητικής επιστολής
πιστής
εκτέλεσης
έργου, από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy,
www.eac.com.cy
και
www.dsm.org.cy ή σε
έντυπη μορφή από τα
περιφερειακά γραφεία
της ΑΗΚ και το γραφείο
του ΔΣΜΚ.
Αιτήσεις θα γίνονται
δεκτές
από
τις
11/4/2019 μέχρι τις
18/5/2019.
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Μ

ε πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΟΙΥΚ - ΣΕΚ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019 σεμινάριο με
θέμα, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Το σεμινάριο
το οποίο παρακολούθησαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεκάδες
εργαζόμενοι στο τομέα παροχής
Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφαλείας
διοργάνωσε η Συνδικαλιστική
Σχολή ΣΕΚ στη ΣΕΚ Λάρνακας.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου
ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας

• Στο επίκεντρο δικαιώματα
και υποχρεώσεις στον τομέα
παροχής ασφάλειας
Επιθεωρήσεων του Υπουργείου
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Άντης Αποστόλου (φωτό), ενημέρωσε για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στο
κλάδο της φύλαξης όπως αυτά
προβλέπονται από τις νομοθεσίες. Παράλληλα παρουσίασε
τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του
υπουργείου Εργασίας και τις
διαδικασίες ελέγχου, τις ενέργειες για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας καθώς και τη νομοθεσία για την εφαρμογή του κατώ-

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

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

νούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους
της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
- Πωλητής Χ-Van χωρίς επαγγελματική άδεια
φορτηγού
- Εργάτη – Εφαρμοστή γραφικών
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική
άδεια φορτηγού
- Εργάτες
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα
- Βοηθός Κουζίνας
- Σερβιτόροι
- Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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τατου μισθού. Ακολούθησε
συζήτηση σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων με επίκεντρο της συζήτησης τις παραβιάσεις που παρουσιάζονται
στη τήρηση του κατώτατου
μισθού από συγκεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο.
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν από
την Υπαστυνόμο Ξένια Φιλαρέτου (φωτό), επικεφαλής του
Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας της Αστυνομίας Κύπρου, για
την νομοθεσία που αφορά το

επάγγελμα των φυλάκων ασφαλείας και τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από αυτή για τους
εργαζόμενους στο κλάδο, καθώς
και τη διαδικασία έκδοσης και
ανανέωσης της άδειας φύλακα
ασφαλείας. Έγινε συζήτηση σε
σχέση με τις εισηγήσεις για τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία ενώ παράλληλα απαντήθηκαν και αρκετές απορίες των
εργαζόμενων.
Ο γγ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ
Ελισσαίος Μιχαήλ ενημέρωσε
για συνδικαλιστικά θέματα του
κλάδου της φύλαξης αλλά και

τις προοπτικές που έχει το
επάγγελμα του φύλακα ασφαλείας.
Σημειώνουμε πως το ίδιο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για τους εργαζόμενους
Φρουρούς Ασφάλειας και στη
Λευκωσία. Στόχος της σειράς
των σεμιναρίων αυτών είναι οι
εργαζόμενοι του κλάδου να
τύχουν επιμόρφωσης για θέματα σχετικά με το επάγγελμα τους
ενώ παράλληλα να ενημερωθούν
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως αυτά προκύπτουν από τις νομοθεσίες και
τις συλλογικές συμβάσεις.

Ευρωζώνη: Οι διακυμάνσεις της ανεργίας στην Ευρώπη

Τ

ο εποχιακά προσαρμοσμένο
ποσοστό ανεργίας της ζώνης του
ευρώ (EA19) ήταν 7,8% τον Φεβρουάριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο του 2019 και μειωμένο από 8,5% το Φεβρουάριο του
2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο
ποσοστό που παρατηρείται στη
ζώνη του ευρώ από τον Οκτώβριο
του 2008.
Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 ήταν
6,5% τον Φεβρουάριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο
του 2019 και από 7,1% το Φεβρουάριο
του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την
έναρξη δημοσίευσης της μηνιαίας
σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο
του 2000.
Στην Κύπρο το ποσοστό ανεργίας
ήταν 7,1% (7,0% στους άνδρες και
7,2% στις γυναίκες) το Φεβρουάριο
του 2019 (32.000 άτομα), από 7,3%
τον Ιανουάριο του 2019 και 9,4% το
Φεβρουάριο του 2018. Στην Ελλάδα
το ίδιο ποσοστό ήταν 18% το Δεκέμβριο του 2018 (τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία) και 20,8% το Δεκέμβριο του
2017.
Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από
την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Eurostat εκτιμά ότι 16,012 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28,
εκ των οποίων 12,730 εκατομμύρια
στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον
Φεβρουάριο του 2019. Σε σύγκριση με

τον Ιανουάριο του 2019 ο αριθμός
των ανέργων μειώθηκε κατά 102.000
στην ΕΕ28 και κατά 77.000 ζώνη του
ευρώ. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο
του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά
1,469 εκατ. Ευρώ στην ΕΕ28 και κατά
1,169 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον
Φεβρουάριο του 2019 καταγράφηκαν
στην Τσεχία (1,9%), τη Γερμανία

√ Τον Φεβρουάριο του 2019,
3.309 εκατομμύρια νέοι κάτω
των 25 ετών, ήταν άνεργοι
στην ΕΕ28, εκ των οποίων
2,337 εκατομμύρια ήταν
στη ζώνη του ευρώ
(3,1%) και τις Κάτω Χώρες (3,4%). Τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,0% τον
Δεκέμβριο του 2018), την Ισπανία
(13,9%) και την Ιταλία (10,7%).
Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα
τα κράτη μέλη εκτός από τη Δανία
και την Αυστρία, όπου παρέμεινε
σταθερό.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 20,8% σε 18,0%
μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018), την Κύπρο (από 9,4% σε
7,1%), την Ισπανία (από 16,2% σε
13,9%) και την Εσθονία (από 6,4%

μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019).
Τον Φεβρουάριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,8%, από 4,0% τον Ιανουάριο
του 2019 και από 4,1% το Φεβρουάριο
του 2018.
Τον Φεβρουάριο του 2019, 3.309 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών)
ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,337 εκατομμύρια ήταν στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο του 2018, η ανεργία των
νέων μειώθηκε κατά 222.000 στην
ΕΕ28 και κατά 181.000 στη ζώνη του
ευρώ. Το Φεβρουάριο του 2019, το
ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν
14,6% στην ΕΕ28 και 16,1% στη ζώνη
του ευρώ, έναντι 15,7% και 17,7%
αντίστοιχα το Φεβρουάριο του 2018.
Το Φεβρουάριο του 2019 τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη
Γερμανία (5,6%), Τσεχία (6,0%) και
Ολλανδία (6,4%), ενώ τα υψηλότερα
καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,5%
τον Δεκέμβριο του 2018), στην Ιταλία
(32,8%) και στην Ισπανία (32,4%). Η
ανεργία των νέων ήταν 20,2% στην
Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2018
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γιατί λέμε ψέματα την Πρωτοπριλιά;

Τ

ο περίεργο αυτό έθιμο, στηρίζεται στη δοξασία ότι όποιος
καταφέρει με το ψέμα του να
κοροϊδέψει τον άλλον, θα έχει
τύχη
Πώς ξεκίνησε το έθιμο
Μία εκδοχή θέλει τα ψέματα της
Πρωταπριλιάς να είναι ένα έθιμο
που μας έχει έρθει από τους Κέλτες. Ο λαός αυτός της βορειοδυτικής Ευρώπης, φημίζονταν για τις
ικανότητές του στο ψάρεμα. Η
εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε
την 1η Απριλίου, αν και εκείνη την
εποχή τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι, οι ψαράδες έλεγαν
ψέματα σχετικά με το πόσα ψάρια
έχουν πιάσει, συνήθεια που με τα
χρόνια μετατράπηκε σε έθιμο.
Η δεύτερη εκδοχή, θέλει το έθιμο
να μας έχει έρθει από τη Γαλλία
του 16ου αιώνα. Όπως αναφέρει
η Wikipedia, οι Γάλλοι γιόρταζαν
την Πρωτοχρονιά τους την 1η
Απριλίου μέχρι το 1564, οπότε και

αυτό άλλαξε και με απόφαση του
βασιλιά Καρόλου του 9ου η
πρώτη μέρα του χρόνου άρχισε να
θεωρείται και για τους Γάλλους η
1η Ιανουαρίου. Όπως σε κάθε
απόφαση, υπήρξαν αντιδράσεις,

και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που
συνέχιζαν να γιορτάζουν την
Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου και
οι υπόλοιποι, θέλοντας να τους
πειράξουν, τους έστελναν δώρα.
Αυτό το πείραγμα, μετατράπηκε
με τον καιρό σε έθιμο.
Το έθιμο δεν άργησε να έρθει σε

Κύπρο και Ελλάδα, όπου κάθε
χρόνο παραδοσιακά την 1η Απριλίου λέμε αθώα ψέματα για να
ξεγελάσουμε το θύμα μας. Σε
κάποιες περιοχές θεωρούν πως
όποιος καταφέρει να ξεγελάσει
τον άλλο με τα ψέματά του θα
έχει την τύχη με το μέρος του,
θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειές του κτλ. Αντίθετα,
όποιος την «πατήσει» και
ξεγελαστεί με ψέματα εκτιμάται ότι θα έχει γρουσουζιά.
Στο πέρασμα των χρόνων
ειπώθηκαν ή γράφτηκαν
ψέματα που έμειναν στην
ιστορία, καθώς η πλειοψηφία
του κόσμου τα πίστεψε. Μάλιστα
στις ΗΠΑ υπάρχει ακόμη και Μουσείο... Φάρσας και περιλαμβάνει
οτιδήποτε σχετικό με ψέματα. Στο
μουσείο ή στην ιστοσελίδα του
(www.museumofhoaxes.
com)
μπορεί κανείς να δει μερικές από
τις πιο... επικές φάρσες της Πρωταπριλιάς.

Το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας
είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες

Ο

ι γιατροί στην αρχαία Ελλάδα
προσλαμβάνονταν από την
πολιτεία, έχοντας την υποχρέωση
να φροντίζουν για την υγεία των
πολιτών χωρίς άλλη αμοιβή
Στην Αρχαία Ελλάδα που ούτε οι
γνώσεις ούτε τα μέσα για την
αντιμετώπιση των ασθενειών
μπορούσαν να συγκριθούν με τα
σημερινά, πολύ περισσότερο να
υπάρχουν δομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι άρχοντες
μιας πόλης φρόντιζαν για την
ύπαρξη δημόσιων γιατρών.
Οι γιατροί προσλαμβάνονταν από
την πολιτεία, από την οποία και
πληρώνονταν για ένα μεγάλο διάστημα (συνήθως ένα έτος) κι είχαν
την υποχρέωση να φροντίζουν
για την υγεία των πολιτών χωρίς
άλλη αμοιβή. Χαρακτηριστική
είναι η σκηνή από τους «Σφήκες»
του Αριστοφάνη, όπου ο Λάμαχος
μισολιπόθυμος στο έδαφος ζητάει έναν «δημόσιο χειρούργο» για
να τον θεραπεύσει αλλά κι εκείνη
από τους Αχαρνής με τον Δικαιόπολη να προτρέπει τον τυφλό και
φτωχό αγρότη να επισκεφθεί έναν
γιατρό της πόλης.
Ιδιαίτερα χρήσιμοι και σε περιπτώσεις επιδημιών, που ήταν
συνήθεις στην αρχαιότητα –λέγεται μάλιστα ότι στο μεγάλο λοιμό
της Αθήνας κατά τη διάρκεια του
Πελοποννησιακού πολέμου είχε
προσκληθεί ο Ιπποκράτης προκειμένου να δώσει τη συμβουλή του
για την αντιμετώπισή του- οι
δημόσιοι γιατροί είχαν κι άλλες
υποχρεώσεις:
Να παρευρίσκονται στις δημόσιες
εκδηλώσεις της πόλης, όπως
θρησκευτικές εορτές και αθλητικούς αγώνες, προκειμένου να

παράσχουν «πρώτες βοήθειες» σε
τραυματισμένους αθλητές ή σε
πολίτες που είχαν ανάγκη.
Επίσης να παρακολουθούν την
στρατιωτική εκπαίδευση του
σώματος των Εφήβων, οπότε
ανήκαν στην ειδική κατηγορία των
στρατιωτικών γιατρών, έχοντας
ιδιαίτερα προνόμια, όπως την
απαλλαγή από αγγαρείες αλλά
και τη μη συμμετοχή τους στη
μάχη.
«Yποκισθίδος χυλός» είναι η επιγραφή σ΄αυτό το πήλινο θραύσμα

από ένα δοχείο (2ος-4ος αι. μ.Χ)
που περιείχε φαρμακευτική ουσία
για την αιμόσταση. Επαρχιακό
Μουσείο Πάφου
Οι υψηλές αμοιβές και άλλες
παροχές ήταν φυσικά το δέλεαρ
για έναν γιατρό. Έτσι στην Κλασική εποχή ο μισθός του θα μπορούσε να είναι 500 δραχμές το
χρόνο, αν και δύο αιώνες αργότερα ο Ασκληπιάδης από την Πέργη
έπαιρνε 1.000 δραχμές από την
πόλη Σελεύκεια. Επιπλέον τους
παραχωρούνταν προνόμια, ατέλειες, ασυλίες, κτήσεις γης, πρωτοκαθεδρίες στα δημόσια γεγονότα κι όλα αυτά περνούσαν και
στους απογόνους τους.

Κι επειδή καμιά φορά η πληρωμή
τους γινόταν δυσβάσταχτη για
την πόλη, οι πολίτες ίδρυαν συλλόγους και έκαναν εράνους συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα
ποσά σε ένα κοινό ταμείο. Ως ένα
είδος πρόδρομης ασφάλισης,
όπως θα λέγαμε σήμερα. Μπορεί
όμως και η ίδια η πόλη να επέβαλλε έκτακτο φόρο, το «ιατρικόν» για τα έξοδα του δημόσιου
γιατρού. Άλλες φορές εξάλλου την
αμοιβή των γιατρών, που κάλυπταν μεγάλες γιορτές και αγώνες,
αναλάμβανε ένας χορηγός.
Μεγάλη περιουσία μπορούσαν
έτσι να δημιουργήσουν μόνο οι
καλοί
γιατροί.
Πώς αλλιώς ο
γιατρός των Δελφών, ο Φίλιππος
θα προσέφερε τον
3ο π.Χ. αιώνα
στην
γενέτειρά
του τη Κω 4.000
δραχμές για να καλύψει τις στρατιωτικές δαπάνες της.
Και το «φακελάκι»; Δεν φαίνεται
να υπήρχε. Εκτός κι αν ήταν το
αντίτιμο κάποιων διευκολύνσεων.
Όπως ας πούμε προς τον Γάϊο
Στερτίνιο Ξενοφώντα από την Κω,
που λέγεται, ότι βοήθησε την
Αγριππίνα για να δηλητηριάσει
τον Κλαύδιο και επέστρεψε στην
πατρίδα του πάμπλουτος.
Ο γιατρός δεν πρέπει να ζητά από
τον ασθενή του περισσότερα από
τις δυνάμεις του και ιδιαίτερα δεν
επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται
την αγωνία και το φόβο του έλεγε
ο Ιπποκράτης. Στην εποχή του
φαίνεται ότι τον άκουγαν.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο βασικός λόγος για τον οποίο
πρέπει να αρχίσεις τρέξιμο

Η

αντιγήρανση είναι ένα θέμα που αρχίζει
να προβληματίζει άντρες και γυναίκες
από μία ηλικία και μετά. Όχι απαραίτητα
γιατί ο χρόνος έχει ήδη κάνει αισθητή την
παρουσία του, αλλά κι επειδή μπορεί κάποιος
να ενδιαφέρεται να πάρει τον πιο προληπτικό
δρόμο, ώστε να επιβραδύνει την εμφάνιση
των σημαδιών της γήρανσης. Η γυμναστική
σαφώς είναι ένας τρόπος που παίζει ρόλο σε
αυτόν τον στόχο και ειδικά ένα συγκεκριμένο
είδος της, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι το
αποτελεσματικότερο.

Έρευνα του Leipzig University στη Γερμανία που
δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal εξέτασε
ανθρώπους που ήταν προηγουμένως ανενεργοί στο
θέμα της γυμναστικής και συνέκρινε τα αποτελέσματα που είχαν σε τρία είδη: αντοχή, HIIT και προπόνηση με αντιστάσεις.Ο κάθε συμμετέχων έκανε
τρεις προπονήσεις την εβδομάδα στο είδος γυμναστικής που του είχε ανατεθεί, ενώ οι ερευνητές τούς
έκαναν εξετάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας μίας περιόδου που διήρκησε έξι μήνες.
Το αποτέλεσμα; Οι επιστήμονες παρατήρησαν
αύξηση του μήκους του τελομερούς (μίας περιοχής
του DNA στο τέλος του χρωμοσώματος που έχει τη
δύναμη να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γερνούν οι άνθρωποι) των λευκών αιμοσφαιρίων
στους συμμετέχοντες που έκαναν προπόνηση αντοχής και HIIT, δηλαδή αυτά που περιλάμβαναν τρέξιμο και όχι βάρη.«Η έρευνα δείχνει έναν μηχανισμό
με τον οποίο η προπόνηση αντοχής -αλλά όχι η
προπόνηση αντίστασης- βελτιώνει την υγιή γήρανση.

«Πληρώνω όσο πετώ»: Αλλάζει
ο τρόπος υπολογισμού σκυβάλων

Μ

έχρι το τέλος του 2019 φιλοδοξεί ο Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής να έχει εγκριθεί ο νόμος για
τον νέο τρόπο υπολογισμού των σκυβάλων, που θα
επιτρέψει την εφαρμογή προγραμμάτων στη βάση
της φιλοσοφίας «πληρώνω όσο πετώ».
Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Γεωργίας
ανέφερε ότι αφού μελετώνται διάφορα μοντέλα,
ωστόσο θεωρείται επικρατέστερο ένα πρόγραμμα
το οποίο εφαρμόζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και βασίζεται στην αγορά συγκεκριμένης
σακούλας απορριμμάτων, με σχετικά υψηλό
κόστος.
«Ο πολίτης θα προσπαθεί να γεμίζει όσο το δυνατόν λιγότερες σακούλες απορριμμάτων γιατί με
περισσότερες σακούλες θα πληρώνει περισσότερο.
Άρα θα ωθείται στο να στέλνει σε άλλη πορεία τα
υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και οι
σακούλες να γεμίζουν μόνο με αυτά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν», ανέφερε.
«Θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των
σκυβάλων, ο οποίος θα στηρίζεται σε μια πιο
δίκαιη προσέγγιση, δηλαδή στο τι παράγει ο καθένας», διευκρίνισε ο Υπουργός.

Σοβαρά … αστειάκια

ΠΑΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΙΜΑ
Καθότανε το λιοντάρι στο δάσος και χάζευε.
Ξαφνικά περνάει το μυρμήγκι τρέχοντας!
"Για που το βάλες έτσι βιαστικός;"
ρωτά το λιοντάρι.
"Δεν τα έμαθες; Τράκαρε ο ελέφαντας με τον
ιπποπόταμο!"
"Ε, και εσύ τι τρέχεις;".
"Πάω να δώσω αίμα!"
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

«7» νόστιμα λαχανικά, που μπορούν επάξια να αντικαταστήσουν το κρέας

Π

οιος είπε πως το κρέας είναι
αναντικατάστατο; 7 τροφές
μπορούν ισάξια να αντικαταστήσουν την πρωτεΐνη που χρειάζεται ο οργανισμός.
Φασόλια: Αντικαθιστούν ωραιότατα το κρέας, αφού ένα φλιτζάνι
φασολιών περιέχει περίπου 15
γραμμάρια πρωτεΐνης. Μην ξεχνάτε όμως! Οι φακές το ρύζι και τα
φασόλια στερούνται τα αμινοξέα
μεθειονίνη και κυστεΐνη. Έτσι η
συμβουλή μας είναι να τα συνδυάζετε με δημητριακά ή ξηρούς καρπούς, έτσι ώστε να μετατρέπονται
σε όσο πιο θρεπτική τροφή γίνεται
και παράλληλα να νοστιμεύουν.
Λαχανάκια Βρυξελλών: Εκτός από
gourmet τροφή, είναι πλούσια σε
βιταμίνες C, περιέχουν αρκετές
φυτικές ίνες, βιταμίνες (Α, C, Κ, Β6,
Φολικό
οξύ,
Ριβοφλαβίνη,
Θειαμίνη), αντιοξειδωτικά και
μέταλλα (μαγγάνιο, μαγνήσιο,
κάλιο, φώσφορο) πολύ χρήσιμα
και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Γνωρίζατε πως δεν
περιέχουν καθόλου λίπος και
χοληστερίνη, ενώ το ποσοστό
νατρίου είναι εξαιρετικά χαμηλό;
Τέλος, αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνών. Θερμιδικά αποδίδουν μόνο
42 kcal ανά 100gr και αποτελούνται σε ποσοστό 87% από νερό.
Ψητή Πατάτα: Τα γεώμηλα προσφέρουν πολλά περισσότερα θρεπτικά συστατικά, από όσα μέχρι

Καλαμπόκι: Περιέχει πρωτεΐνη,
για να είστε πρώτοι και καλύτεροι
και άλλα θρεπτικά συστατικά και
βιταμίνες: H βιταμίνη Β12 και το
φολικό οξύ που περιέχονται στο
καλαμπόκι, δρουν και στην πρόληψη της αναιμίας η οποία προκαλείται από την έλλειψη αυτών των
βιταμινών. Έχει ακόμη μεγάλες
ποσότητες μαγνησίου, σιδήρου και
φώσφορου.
Ο φώσφορος είναι απαραίτητος
για υγιή οστά. Είναι καλή πηγή
φυτικών ινών και φολικού οξέος,
ενώ το 82% των θερμίδων του προέρχεται από τους υδατάνθρακες
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
που έχουν σημαντικό ρόλο στην

Σπαράγγια:
Όσο
περίεργο κι αν σας
φαίνεται, μια κούπα
περιέχει 2.95 γρ. πρωτεΐνης. Είναι το τέλειο συνοδευτικό
για το φαγητό σας και μπορείτε να
τα πάρετε μαζί σας στο πικ νικ
σας.
Σπανάκι: Το λατρεύουμε είτε σε
σπανακόρυζο είτε ως σαλάτα και
δικαίως! Μία κούπα μαγειρεμένου
σπανακιού ισοδυναμεί με 5,40
γραμμάρια πρωτεΐνης. Επίσης,
είναι γεμάτο με φλαβονοειδή τα
οποία έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες και επιπλέον κάνει καλό στον
εγκέφαλο, στο δέρμα, τα μάτια και
τα κόκκαλα μας.
Μπρόκολο: Έχει πολλά από τα
εκπληκτικά συστατικά που έχει και
το κουνουπίδι και πρέπει να το
καταναλώνετε. Προτιμήστε το για
τις αντικαρκινικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες του. Βοηθάει το
πεπτικό σύστημα, βελτιώνει το
δέρμα, τα μάτια και τα κόκαλα.
Μία μόνο κούπα ψιλοκομμένου
μπρόκολου περιέχει 5,8 γραμμάρια
πρωτεΐνης.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα είναι αρκετά βοηθητική
για τα σχέδιά σου, με την Σελήνη στο
ζώδιό σου, δοθέντος πως θα τηρήσεις
τους «κανονισμούς» κατά γράμμα.
Επίσης καλείσαι να είσαι προσεκτικός
στους χειρισμούς σου σε νομικά ή διαδικαστικά θέματα καθώς είσαι επιρρεπής
σε παρανοήσεις ή και σε στοχευμένες
ενέργειες τρίτων που σκοπό έχουν να σε
παραπλανήσουν.

νοντας ευχάριστες στιγμές αλλά τονίζοντας και την πιο δημιουργική σου πλευρά, υπάρχουν κάποιες λάθος κινήσεις
στις οποίες παρασύρεσαι εξαιτίας της
ανάγκης σου να ελέγχεις εξολοκλήρου τις
καταστάσεις. Επιπλέον, μπορείς να
κάνεις τις επαφές που θέλεις χρειάζεσαι
όμως να καταβάλλεις μεγαλύτερη προσπάθεια από εκείνη που είχες αρχικά
υπολογίσει.

Ταύρος: Θέλεις να έχεις τον έλεγχο των
καταστάσεων και αυτό πολλές φορές
σου οδηγεί σε λάθη καθώς οι στόχοι σου
δεν είναι αντικειμενικοί και πολλές φορές
στερούνται
ρεαλιστικής
βάσης.
Συσχετίζοντας λοιπόν το παραπάνω με
το αυξημένο πρόγραμμα της καθημερινότητας, καταλαβαίνεις πως μια πιο
αποστασιοποιημένη θεώρηση των
πραγμάτων μπορεί να σε βοηθήσει να
δεις πιο καθαρά τα πράγματα.

Παρθένος: Το βλέμμα σου στρέφεται στα
θέλω σου, ωστόσο σε υποθέσεις της
οικογένειας ή του σπιτιού υπάρχουν
θολές καταστάσεις που δεν σου επιτρέπουν να έχεις ξεκάθαρη θεώρηση των
καταστάσεων, με τα μπερδέματα να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της
σημερινής ημέρας. Ταυτόχρονα θυμήσου
πως χρειάζεται θάρρος και αυτογνωσία
για να αποδεσμευτείς από λάθος εκτιμήσεις που οδήγησαν σε απωθημένα, λόγω
ανασφαλειών.

Δίδυμοι: Είσαι αρκετά υποκειμενικός
στις επαφές σου με τους άλλους και
αυτό σου στερεί την αντικειμενική πλευρά της πραγματικότητας. Παράλληλα,
δεν αποκλείεται να έρθεις αντιμέτωπος
με επιτηδευμένες συμπεριφορές τρίτων,
το κλίμα είναι αρκετά μπερδεμένο και τα
όρια δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα, ενώ
εσύ προσπαθείς να βρεις λύσεις μέσα
από τη συζήτηση.
Καρκίνος: Είναι απαραίτητος από
μέρους σου ένας πολύ καλός προγραμματισμός, καθώς υπάρχει έντονα σύγχυση και της υποκειμενικότητας στον
τρόπο που χειρίζεσαι τα θέματα της
καθημερινότητας. Επιπλέον, μην ξεχνάς
πως ο Κρόνος απέναντί σου φέρνει
ψυχρότητα και αρκετές υποχρεώσεις
στην καθημερινότητά σου, μπορείς όμως
να τακτοποιήσεις πολλές εκκρεμότητες
και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις.
Λέων: Παρά το γεγονός ότι η Σελήνη περνάει σε ένα φιλικό για σένα ζώδιο, φέρ-

SUDOCOU

υγεία του δέρματος. Η
υψηλή περιεκτικότητά
του σε καροτενοειδή
και βιταμίνη C, κρατά
την κακή χοληστερίνη
σε σταθερά επίπεδα
και βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος.

σήμερα νομίζαμε. Μια μεγάλη ψητή
πατάτα περιέχει 6.28 γρ. πρωτεΐνης. Δεν περιέχουν μόνο υδατάνθρακες, αλλά περισσότερη
βιταμίνη C απ’ ότι μια ντομάτα και
περισσότερο ποτάσιο από μια
μεγάλη μπανάνα.

Ζυγός: Θέλεις να κάνεις πολλές επαφές,
συναντήσεις και συζητήσεις για να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου, όμως δεν είναι
λίγες οι φορές μέσα στην ημέρα που
μπερδεύεις το πρόγραμμά σου, ενώ αφήνεις στην άκρη εκκρεμότητες που είναι
σημαντικές και θα έπρεπε να τακτοποιηθούν. Μπορείς όμως να εκμεταλλευτείς
προς δικό σου κέρδος τον δυναμισμό που
σε χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα,
αρκεί να τον κατευθύνεις σε δημιουργικά
κανάλια.
Σκορπιός: Είναι προτιμότερο να επιλέξεις ασφαλείς επιλογές δίχως ρίσκα
καθώς το κλίμα δεν ευνοεί παρακινδυνευμένες ενέργειες, ενώ στην προσπάθειά σου να προωθήσεις δημιουργικά
σου σχέδια, υπάρχουν παγίδες που πρέπει να προσέξεις. Παράλληλα, υπάρχει
και ένα έντονο παρασκήνιο γύρω σου,
οπότε είναι σοφότερο να μην κοινολογείς
τα σχέδιά σου σε τρίτους.
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Τοξότης: Η μέρα κινείται σε ένα πιο θολό
κλίμα και η δράση σου μπλέκεται σε θολά
τοπία που σχετίζονται με το σπίτι ή την
οικογένεια. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι
φορές που προσπάθησες να βάλεις μια
τάξη στις μπερδεμένες αυτές καταστάσεις αλλά χωρίς μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, γενικότερα θα πρέπει να εξετάζεις διπλά τις κινήσεις σου
προτού ενεργήσεις.
Αιγόκερως: Έχεις ανάγκη να μείνεις
μόνος σου και να βάλεις σε μια σειρά τις
σκέψεις και τα συναισθήματά σου,
ωστόσο πρόσεξε τα πρόσωπα που σε
περιτριγυρίζουν, καθώς είναι πιθανό να
υπάρχουν επιτηδευμένες συμπεριφορές
που αποσκοπούν κάπου. Επιπλέον, αν
δεν μπορείς να μεταθέσεις τα πιο σημαντικά για το επόμενο διάστημα, εξέτασε
σε βάθος την κάθε μεταβλητή της εξίσωσης, πριν πάρεις αποφάσεις.
Υδροχόος: Η συλλογικές προσπάθειες
σήμερα είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και προσπαθείς να προωθήσεις τους
στόχους και τα σχέδιά σου. Ωστόσο η
προτίμησή σου για ασφαλείς επιλογές
κρύβει τον κίνδυνο να παραμείνεις στάσιμος, ενώ το ρίσκο δεν δίνει σίγουρα
αποτελέσματα. Είναι λοιπόν προτιμότερο να μεταθέσεις τα πιο σημαντικά για
την ερχόμενη περίοδο.
Ιχθείς: Η Σελήνη από τον Κριό σε κάνει
πιο ήρεμο παραδόξως, όμως αυτή την
περίοδο ο Άρης σε θέση κόντρα για το
ζώδιό σου κινείται σε ένα όχι και τόσο
ξεκάθαρο πλαίσιο, δείχνοντας πως είσαι
επιρρεπής σε λάθη ή απερισκεψίες που
βάζουν σε κίνδυνο την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω, ενώ ταυτόχρονα
χρειάζεται πιο ορθή διαχείριση από
μέρους σου των σημαντικών ζητημάτων
που σε απασχολούν.

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μανιτάρια στιφάδο
Υλικά:
1 κιλό μανιτάρια champignon, 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
20 κρεμμύδια για στιφάδο, 2 φύλλα δάφνης
1 στικ κανέλας, 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 5 μπαχάρια
2 γαρίφαλα, 2 σκ. σκόρδο, 50 γρ. κόκκινο κρασί
1 κύβο λαχανικών, 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
100 γρ. νερό, αλάτι, πιπέρι, 1 πρέζα μπούκοβο
1 κ.γ. μέλι
Για το σερβίρισμα: ρύζι μπασμάτι, φρέσκια ρίγανη,
1 κ.γ. ελαιόλαδο, πιπέρι

Εκτέλεση
Βάζουμε τα κρεμμύδια και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν 3-4 λεπτά. Κόβουμε τα μανιτάρια σε τέσσερα κομμάτια και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σοτάρουμε
για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, την
κανέλα, τον πελτέ και σοτάρουμε. Σε ένα τουλουπάνι
βάζουμε τα μπαχάρια, τα γαρίφαλα, τα σκόρδα ολόκληρα και το βάζουμε στο τηγάνι. Σβήνουμε με το
κρασί και μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε τον κύβο, τη
ντομάτα κονκασέ, το νερό, αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο
καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή
φωτιά για 30-40 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά,
προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε με απαλές
κινήσεις. Σερβίρουμε με το ρύζι, τη ρίγανη, το ελαιόλαδο και πιπέρι.

Πολίτικη σαλάτα
Υλικά:
500 γρ. λευκό λάχανο, 200 γρ. κόκκινο λάχανο
3 στικ σέλερι ή ½ ματσάκι σέλινο, 2 σκ. σκόρδο
3 καρότα, χυμό από 1 λεμόνι, 200 γρ. νερό, αλάτι
πιπέρι, 50 γρ. ξίδι λευκό, 100 γρ. ελαιόλαδο, ½ ματσάκι
μαϊντανό
Για το σερβίρισμα: 1 κ.γ. ξίδι λευκό, 1 κ.σ. ελαιόλαδο
πιπεριές Φλωρίνης, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
Κόβουμε σε λεπτές φέτες το μωβ και το λευκό λάχανο
και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το
σέλερι (ή το σέλινο), τα σκόρδα ψιλοκομμένα, τα τριμμένα καρότα, τον χυμό λεμονιού, το νερό και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη
και το βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Βγάζουμε το
μπολ από το ψυγείο, μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα
σουρωτήρι και τα πιέζουμε με τα χέρια μας για να
αποβάλλουν τα επιπλέον υγρά τους. Επιστρέφουμε τα
λαχανικά μας στο μπολ, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι,
ξίδι, λάδι, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τα ανακατεύουμε με τα χέρια μας τρίβοντάς τα μεταξύ τους
προκειμένου να αναμειχθούν τα αρώματα και οι γεύσεις. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να συντηρήσουμε τη
σαλάτα στο ψυγείο σκεπασμένη με μεμβράνη.
Περιχύνουμε τη σαλάτα μας με ½ κ.γ. ξίδι και 1 κ.σ.
λάδι, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και γαρνίρουμε με την πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε λωρίδες.
Τη σερβίρουμε σκέτη, ή τη συνοδεύουμε με λίγο κρέας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ευκαιρίες εργοδότησης στα καζίνο

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830 - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ν

έες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η Melco
Group, η εταιρεία ανάπτυξης του πρώτου
πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην Κύπρο,
City of Dreams Mediterranean, για να στελεχώσει το δορυφορικό καζίνο Cyprus Casinos “C2”
στην Αγία Νάπα, το οποίο προγραμματίζεται
να λειτουργήσει το καλοκαίρι.
Το Cyprus Casinos Ayia Napa (“C2 Ayia Napa”)
αρχικά θα παρέχει περίπου 35 ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορες θέσεις όπως Slot
Attendants, Ταμίες, Supervisors και προσωπικό ασφαλείας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα
ανακοινωθούν θέσεις εργασίας και για το
δορυφορικό καζίνο της Πάφου. Σήμερα, η
Melco εργοδοτεί πέραν των 800 ατόμων σε όλη
την Κύπρο, η συντριπτική πλειοψηφία των
οποίων είναι Κύπριοι πολίτες.

Λάρνακα, σημαντικός αριθμός υπαλλήλων
έχει ήδη ανελιχθεί μέσα στον οργανισμό.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών. Τα Cyprus
Casinos λειτουργούν σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς
και στη βάση των υψηλών επαγγελματικών
προδιαγραφών και ποιότητας της Melco με
έμφαση στο Υπεύθυνο Παίγνιο.

Σε δηλώσεις της αναφορικά με τις νέες θέσεις
εργασίας, η διευθύντρια Ανθρώπινου
Δυναμικού της Melco στην Κύπρο, Βικτώρια
Όλες οι θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες στην
Μιχαηλίδου, ανέφερε πως όλοι οι επιτυχόντες
επίσημη ιστοσελίδα των Cyprus Casinos
υποψήφιοι θα τύχουν εκπαίδευσης πριν από
www.cypruscasinos.com
καθώς και στην
την εργοδότησή τους, όπως προβλέπουν οι
ιστοσελίδα του πρώτου πολυθεματικού καζίπαγκοσμίως διακεκριμένες διαδικασίες της
νο-θερέτρου της Κύπρου City of Dreams
Melco. «Είμαστε περήφανοι που η Melco είναι
Mediterranean www.cityofdreamsmed.com.cy.
διεθνώς αναγνωρισμένη για την απλή, αλλά
σημαντική φιλοσοφία εργοδότησης και καριέρας “hire on attitude, image and
potential and we train on skills” πρόσληΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ψη βάσει συμπεριφοράς, εικόνας και
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
Στασάνδρου
26,
22764691
προοπτικής και εκπαίδευση για ανάΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
πτυξη ικανοτήτων».
Η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε πως:
«Χρειαζόμαστε υποψήφιους οι οποίοι
μοιράζονται τις αξίες της Melco:
δέσμευση για υψηλά πρότυπα ποιότητας και υπηρεσιών καθώς και υπεύθυνου παιχνιδιού. Η Melco θα συνεχίσει να
προσφέρει υψηλής ποιότητας θέσεις
εργασίας μέσα στο καλύτερο και πιο
υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Μετά τη λειτουργία του City of Dreams
Mediterranean, η Melco θα καταστεί
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες
στο νησί και θέλουμε o κόσμος να βλέπει τη Melco ως μία επιθυμητή ευκαιρία
καριέρας».
Η κ. Μιχαηλίδου, τόνισε παράλληλα,
πως στους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του καζίνο στη Λεμεσό και ακολούθως των καζίνο σε Λευκωσία και

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

NΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«5» δεξιότητες ζωής που συνδέονται άμεσα με την επιτυχία

Ό

λοι αναζητούμε την επιτυχία
σε πολλούς τομείς της ζωής
μας. Βάζουμε στόχους, προσπαθούμε για το καλύτερο και αναζητούμε τρόπους να διαχειριστούμε
αποτελεσματικά τα προβλήματα
και τα ζητήματα της καθημερινότητας.
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι υπάρχουν 5 συγκεκριμένες δεξιότητες
της ανθρώπινης συμπεριφοράς
που μπορεί να εγγυηθούν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία. 5 χαρακτηριστικά που αν τα διαθέτουμε δίνει
πολλαπλές δυνατότητες, εξασφαλίζοντας πρόοδο σε πολλά επίπεδα ζωής.
1. Συναισθηματική σταθερότητα:
Πολλές φορές θαυμάζουμε γύρω
μας ανθρώπους που καταφέρνουν
να διαχειρίζονται με ψυχραιμία τις
προσωπικές τους καταστάσεις.
Ανθρώπους με αξιοζήλευτη συναι-

σθηματική σταθερότητα που μπορούν να διατηρούν την ηρεμία τους
στα δύσκολα, να μην πανικοβάλλονται και με σύνεση να αντιμετωπίζουν τις αναποδιές της ζωής.
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή δεν είναι εύκολη κι
ότι πρέπει κατά συνέπεια να είμαστε περισσότερο ρεαλιστές όταν
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια
δυσκολία. Και πάνω απ΄ όλα να
μένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας
και τα συναισθήματα μας. Να
κρατάμε τη ψυχραιμία μας και να
μην παρασυρόμαστε κάθε φορά
από τις εκάστοτε συνθήκες.
2. Αποφασιστικότητα: Οι άνθρωποι με αποφασιστικότητα απολαμβάνουν πολλά πλεονεκτήματα,
αφού είναι σε θέση να εκφράσουν
την άποψή τους και να υπερασπίσουν τη θέση τους. Αποδέχονται
της ήττες τους και προχωρούν
μπροστά.

3. Ελέγχος: Μην προβληματίζεσαι
για πράγματα που δεν μπορείς να
ελέγξεις στη ζωή σου. Εστίασε σε
αυτά που εξαρτώνται από σένα
και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς.
4. Αισιοδοξία: Πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί με ό,τι σκεφτόμαστε,
γιατί οι σκέψεις μας προγραμματίζουν το υποσυνείδητο και επηρεάζουν την συμπεριφορά μας. Η
αισιοδοξία και η θετική σκέψη
είναι η κινητήριος δύναμη για όλα
τα πράγματα.
5. Ευσυνειδησία: Οι άνθρωποι με
ανεπτυγμένη ευσυνειδησία έχουν
μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις διάφορες συνθήκες, αποφεύγουν τις συγκρούσεις και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα. Εχουν αυξημένη εσωτερική
παρακίνηση κι αντλούν μεγαλύτερη
ικανοποίηση από την εργασία
τους.

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ
ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΗΝ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε στο 57ο λεπτό ο
αγώνας ΟΘΕΛΛΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ενώ η ομάδα της Αθηένου προηγείτο
με 1-0. Ο αγώνας θα συνεχισθεί
σήμερα Τετάρτη στις 15.30. Μετά τον
αγώνα απολύθηκε ο τεχνικός του
Οθέλλου Βέσκο Μηχαίλοβιτς.
Ο Εθνικός Άχνας ανέβηκε στο ρετιρέ
αλλά με ένα αγώνα περισσότερο από
τον Ολυμπιακό.
Σε τροχιά ανόδου παρέμεινε ο Άρης
που ενώ έχανε με 2-0, έκανε την
ολική ανατροπή φιλοδορώντας με
πεντάρα την Καρμιώτισσα.
Στην επικίνδυνη ζώνη, νίκη - βάλσαμο πέτυχε η ΜΕΑΠ, κρατώντας
ζωντανές τις ελπίδες της για αποφυγή του υποβιβασμού. Με νέα ήττα
το ΘΟΪ Λακατάμιας συνεχίζει την
ελεύθερη πτώση του η οποία οδηγεί
στην Γ’ κατηγορία.
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τρεις ομάδες, το ΘΟΪ, ο Αρης και
η ΜΕΑΠ, καθώς στις εναπομείναντες
αγωνιστικές θα κριθεί ποιές δύο από
αυτές θα υποβιβασθούν. Ήδη, έχουν
πάρει τον δρόμο για την Γ’ κατηγορία
η ΠΑΑΕΚ και ο Διγενής Ορόκλινης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

ΑΠΟΛΛΩΝ: ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ
Σκόνταψε ξανά ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ αυξάνοντας σε -4
τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ που συνέτριψε
στο «Τσίρειο» την ΑΕΛ
Με παλληκαρίσια εμφάνιση στο
«Τσίρειο», η Νέα Σαλαμίνα έβαλε
τρικλοποδιά στον Απόλλωνα
στερώντας του δύο καθοριστικούς βαθμούς στην φιλόδοξη
προεία του προς τον τίτλο.
Με τις τελευταίες εμφανίσεις
του, ο Απόλλωνας βάζει ουσιαστικά θηλιά στον λαιμό του,
αδυνατώντας να αξιοποιήσει
τις συχνές απώλειες βαθμών
από τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.
Απτό δείγμα της αγωνιστικής
κρίσης που περνά ο Απόλλωνας
είναι ότι στα τελευταία τέσσερα
παιχνίδια (τρία στο πρωτάθλημα κι ένα στο κύπελλο) μετρά
τρεις ήττες και μια ισοπαλία.
Ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του επιδόσεις μακριά
από το ΓΣΠ, επιβεβαίωσε την
ανωτερότητα του σ’ ένα ακόμη
αμφίρροπο αγώνα. Τέσσερις
αγωνιστικές πριν από τη λήξη
του πρωταθλήματος το συγκρότημα του Π. Τραμετσάνι φιγουράρει στην κορυφή με +4 στέλλοντας μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση ότι ο τίτλος είναι
και φέτος δική του υπόθεση.
Ετοιμάζει βαλίτσες για νέο
Ευρωπαϊκό οδοιπορικό η ΑΕΚ.

Το σπουδαίο τρίποντο στο ΓΣΠ
με αντίπαλο την Ομόνοια ανέβασε τους Λαρνακείς στην 3η
θέση με διαφορά +1 από την
ΑΕΛ που εκτοπίσθηκε στην 4η
θέση. Καθοριστική έκβαση για
την προνομιούχα 3η θέση θα
έχει το αποτέλεσμα του προσεχούς αγώνα ΑΕΛ - ΑΕΚ.
Βαθιά ανάσα που την οδηγεί
μακριά από την επικίνδυνη
ζώνη πήρε η Πάφος με την
μεγάλη νίκη της επί του Ερμή ο
οποίος έχει πάρει ήδη, την
άγουσα για την Β’ κατηγορία.
Ζωντανή στη μάχη της παραμονής στα σαλόνια παραμένει η
Αλκή μετά το διπλό επί της
Ένωσης. Τουναντίον, η ήττα για
την ομάδα του Παραλιμνίου
θεωρείται ιδιαίτερα επώδυνη
καθώς περιορίζει δραματικά τις
πιθανότητες διάσωσης.
Μπροστά σε άδειο γήπεδο, Δόξα
και Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες σ’ ένα πολύ καλό παιχνίδι.
Ιδιαίτερα πολύτιμος αποδεικνύεται ο ένας βαθμός για την
προσφυγική ομάδα που παλεύει
με νύχια και με δόντια να αποφύγει τον υποβιβασμό.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ φανέρωσε για πολλοστή
φορά το πρόβλημα του στον δημιουργι-

κό τομέα, αλλά και στον μεσοαμυντικό που
μεταφράζεται σε χτυπητές αδυναμίες ανάπτυξης αλλά και αναχαίτισης των αντιπάλων
επιθέσεων.

2

Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ αν θέλει να μην
βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων

καλείται να βρει αμέσως λύση στο πρόβλημα
της αγωνιστικής διπλοπροσωπίας του. Η
νωθρή παρουσία του στους εντός έδρας αγώνες αν συνεχισθεί, ενδέχεται να του στερήσει
τον τίτλο.
ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δ

Πρωταθλητής ο Διγενής Μόρφου

ύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική, νίκησε στο Μακάρειο Στάδιο με 1-0 τον
Εθνικό Λατσιών. Το γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε ο
Βασίλης Τριανταφυλλάκης στο 41ο λεπτό.

1-0

Στη Β’ κατηγορία ανεβαίνει και η Ομόνοια Ψευδά, η οποία κατέκτησε τη
β’ θέση.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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