ERG_ 1-1_inn_1 5/7/19 10:08 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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Τιμούμε την 9η Μαίου
Ημέρα της Ευρώπης

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3039

• Σαφέστατο Πρωτομαγιάτικο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

Απαιτούμε τον προσήκοντα σεβασμό
στο αγαθό του Συνδικαλισμού
• Η ΣΕΚ θα φράξει τον δρόμο σε υποτιμητικές συμπεριφορές
σε βάρος των εργαζομένων

Η ΣΕΚ τιμά την 9η Μαίου επαναβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι παραμένει αταλάντευτα προσκολλημένη
στις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον σημερινό ταραγμένο κόσμο, η συνεχής ενίσχυση της
ιδέας της Ευρώπης παραμένει
μονόδρομος, προκειμένου να εδραιωθεί η ειρήνη και να αποτραπούν
νέες ανθρώπινες τραγωδίες στον
πλανήτη. Στις 26 Μαίου θα έχουμε
την ευκαιρία και τη δυνατότητα να
επιλέξουμε και να εκλέξουμε τους
εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή.
Καλούμε τους Κύπριους ψηφοφόρους να στείλουν τα δικά τους
μηνύματα μέσα από τη ψήφο τους
στην κάλπη. Γιατί η Ευρώπη μας
αφορά και μας επηρεάζει σε καθημερινό επίπεδο και είναι καθήκον
μας να φράξουμε το δρόμο στον
Ευρωσκεπτικισμό και στο λαϊκισμό.
Διεκδικούμε μια Ευρώπη που να
στηρίζεται στις αρχές και αξίες της
δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επαναπροσδιορίζοντας το κοινωνικό της
μοντέλο, μέσα από την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Κύπρος στον αστερισμό
της Τεχνικής Εκπαίδευσης
Η ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της
για την απόφαση της Κυβέρνησης να
προωθήσει με γοργά βήματα την
ουσιαστική αναβάθμιση της Τεχνικής
– Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, συναφείς
θέσεις και εισηγήσεις της ΣΕΚ έχουν
υιοθετηθεί από το υπουργείο
Παιδείας.
Σελ. 5

ΓεΣΥ: Θερμό καλωσόρισμα
από τους πολίτες
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε και συνεχίζεται η εγγραφή των
δικαιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή της
τιτάνειας προσπάθειας για να
πετύχει το ΓεΣΥ.
Σελ. 7

ΤΙΜΗ €0.70

• Ο συνδικαλισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για διατήρηση της
εργατικής ειρήνης και προώθηση της κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης

κυρίως στους τομείς των Οικοδομών –
Κατασκευών και Τουρισμού – Ξενοδοχείων. Επιπροσθέτως, κάλεσε την εργοδοτική πλευρά και στους δύο κλάδους,
να αξιοποιήσουν το θετικό κλίμα ανάπτυξης που επικρατεί και να συμβάλουν θετικά στην ουσιαστική βελτίωση

• Όσοι δεν μας σέβονται θα πρέπει να μας φοβούνται,
διαμήνυσε ο γ. γ της ΣΕΚ από το βήμα της Πρωτομαγιάτικης
συγκέντρωσης
• Αυστηρή προειδοποίηση σε Εργολάβους και Ξενοδόχους
ενόψει του διαλόγου ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων

Ο

συνδικαλισμός δεν αποτελεί μίασμα, αλλά βασικό στοιχείο ομαλής
λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων
και διατήρησης της εργατικής ειρήνης
για προώθηση της κοινωνικοοικονομικής προόδου. Το σαφέστατο αυτό

εμφαντικά και ξεκάθαρα : Όσοι δεν μας
σέβονται θα πρέπει να μας φοβούνται.
ΣΕ Κάθε διεκδίκηση μαζί - Για κάθε
γυναίκα, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε
νέο, για κάθε συνταξιούχο. Για ό, τι μας
συνδέει, για ότι μας δυναμώνει, για όλα

μήνυμα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση,
με κεντρικούς αποδέκτες επιτήδειους
εργοδότες, ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας από το βήμα
της ογκοδέστατης συγκέντρωσης για
εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

αυτά που μας δίνουν ώθηση και πείσμα
για να πετύχουμε, τόνισε ο κ. Μάτσας.

Οι εργαζόμενοι, σημείωσε, έχουν αξιοπρέπεια και δικαιώματα και δεν είναι,
ούτε κτήμα ούτε και υποχείριο κανενός.
Οφείλουν οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι της Πολιτείας να μας σέβονται και
να μας υπολογίζουν διαμηνύοντας

Αδήλωτη εργασία
Απευθυνόμενος στην υπουργό Εργασίας
που τίμησε με την παρουσία της την
εκδήλωση, ο κ. Μάτσας επισήμανε την
επείγουσα αναγκαιότητα ψήφισης του
νομοσχεδίου για δημουργία Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων με σκοπό την
πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της
νομοθετικής κατοχύρωσης βασικών
όρων των συλλογικών συμβάσεων,

των όρων απασχόλησης του προσωπικού τους, έτσι ώστε να διατηρηθεί η
εργατική ειρήνη και να μπορέσουν να
δημιουργηθούν συνθήκες και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Προειδοποίησε ταυτόχρονα για θερμότατο καλοκαίρι στις εργασιακές θέσεις
αν, παρελπίδα, οι Εργολάβοι και οι
Ξενοδόχοι επιδείξουν αλαζονική συμπεριφορά και εκτροπή από τις συλλογικές συμβάσεις και τα εργασιακά
θέσμια.

Σελ. 6, 11

ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΟΥΛΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΑΙΝΟΥΣΕΣ
ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους
εργαζόμενους στις επάλξεις του
αγώνα για να κλείσουν οι χαίνουσες
πληγές στην αγορά εργασίας και να
επουλωθούν τα κοινωνικοοικονομικά
τραύματα που άφησε η τραπεζική
κατάρρευση και η επτάχρονη οικονομική κρίση.
Η ΣΕΚ στην Πρωτομαγιάτικη Διακήρυ-

• Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη
ξη τονίζει ότι η πορεία της οικονομίας
έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης με
ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς
που αγγίζουν το 4%, δίδοντας δικαίωμα στα συνδικάτα να αξιώσουν σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων και ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προς

όφελος των χαμηλοεισοδηματιών, των
χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ αξιώνει στήριξη
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις και εκσυγχρονισμό του κράτους με εδραίωση
συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας και χρηστής διοίκησης.

Σελ. 2

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

E

πείγουσα ανάγκη η αναθεώρηση
της στρατηγικής απασχόλησης
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Η ανεργία Κυπρίων πρέπει
πάραυτα να ελαχιστοποιηθεί

*

Ρ

ιζική ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ επέρχεται
στον ζωτικό τομέα της Υγείας με
τη λειτουργία του ΓεΣΥ
Ευθύνη όλων να πετύχει, προς
όφελος του συνόλου

*

Γ

ενναίες αποφάσεις για στήριξη
των
ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
απαιτεί η ΣΕΚ
Αυτή η πληγή πρέπει να κλείσει
τάχιστα

*

Α
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

γκαλιάζοντας το ΓεΣΥ θωρακίζουμε την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας
Αυτό το μήνυμα να σταλεί παντού
από όλους μας

Τ

α
κρούσματα
εργασιακής
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ δεν χωράνε άλλο
στην Κυπριακή κοινωνία
Ας το αντιληφθούν πλέον οι λοιποί Κοινωνικοί Εταίροι

*

Ι

σχυρή και διακριτή πρέπει να είναι
η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του τουριστικού μας
προϊόντος
Με το ντόπιο δυναμικό και την
Κυπριακή φιλοξενία στην πρώτη
γραμμή

*

Κ

λείνουμε ευλαβικά το γόνυ στους
ΠΡΩΤΟΜΑΡΥΡΕΣ της 1ης Μαίου
1886
Με την δέσμευση ότι συνεχίζουμε
απαρέκκλιτα τον ωραίο τους
αγώνα

*

Ή

ττα μεγατόνων της κοινωνίας
μας θεωρείται η ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ
πράξη του καθομολογία δολοφόνου
Ν. Μεταξά
Ώρα βαθύτατου προβληματισμού
όλων, πολιτείας και πολιτών

*

Φ

έρνει αγαλλίαση και νέες προσδοκίες η ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Χριστού
Ας τις μετατρέψουμε με την καθημερινή μας στάση σε χαρά κι
ευτυχία

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μ

ε το βλέμμα στραμμένο
στον εργατικό ξεσηκωμό στο Σικάγο την 1η Μαΐου
1886, γιορτάζουμε την
Εργατική Πρωτομαγιά με την
Κύπρο ημικατεχόμενη για
45η χρονιά.
Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους στις
επάλξεις του αγώνα για να
κλείσουν οι χαίνουσες πληγές στην αγορά εργασίας και
να επουλωθούν τα κοινωνικοοικονομικά τραύματα που
άφησε η τραπεζική κατάρρευση και η επτάχρονη οικονομική κρίση.
Τον τελευταίο καιρό η
πορεία της οικονομίας έχει
εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς που αγγίζουν το 4%, δίδοντας δικαίωμα στα συνδικάτα να
αξιώσουν σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και
ουσιαστική ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους προς
όφελος των χαμηλοεισοδηματιών, των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό η ΣΕΚ
διεκδικεί:
• Μισθολογικές αυξήσεις
και βελτίωση παρεμφερών
ωφελημάτων μέσω ομαλής
ανανέωσης των συλλογικών
συμβάσεων που έχουν λήξει,
έτσι ώστε να ενισχυθεί το
βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων αποδίδοντας τους
το μερίδιο που τους αναλογεί μέσα από την ανάπτυξη
της οικονομίας

Η

• Η πολιτεία να στηρίξει τις
δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις,
υιοθετώντας τη θέση του
συνδικαλιστικού κινήματος
για νομοθετική προστασία
και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων για να
καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι στον ίδιο οικονομικό
κλάδο. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι μισθολογικές ανισότητες και θα παταχθεί ο
αθέμιτος
ανταγωνισμός
στην αγορά εργασίας.

*

• Τερματισμό της αταξίας
και ασυδοσίας στην αγορά
εργασίας, με πάταξη της
αδήλωτης απασχόλησης και

*

Ώ
*

ρα να κλείσουν οι χαίνουσες
ΠΛΗΓΕΣ στην αγορά εργασίας.
Η αταξία και η ασυδοσία δεν
μπορεί να συνεχισθούν άλλο

Ν

έα εποχή στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα θέλουμε να
σηματοδοτήσουν οι ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Όλοι στις κάλπες για τόνωση της
δημοκρατίας και ενίσχυση της
Ευρωπαικής Ιδέας

*

ΑΝΑΣΤΑΣΗ του Κυρίου, ας σημάνει την ελευθερία της μαρτυρικής Κύπρου και ανάταση του Ελληνισμού.
Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία κι
ευτυχία.

«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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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)

γενικότερα της εργασιακής
εκμετάλλευσης. Προς την
κατεύθυνση αυτή καλούμε
την Πολιτεία, Κυβέρνηση και
Βουλή, να συνεργαστούν
ώστε να ψηφιστεί το ταχύτερο η αναγκαία νομοθεσία
για λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης και
νομοθετική
κατοχύρωση
βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων σε ζωτικούς
τομείς, με αιχμή την Ξενοδοχειακή και Οικοδομική Βιομηχανία
• Υιοθέτηση ενεργών πολιτικών για δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης
για τη νέα γενιά προκειμένου
να αποτραπεί η μετανάστευση των νέων ανθρώπων
και κυρίως του επιστημονικού δυναμικού
• Στενή συνεργασία Εκτελεστικής – Νομοθετικής εξουσίας για επιτυχή εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος
Υγείας
• Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της στρατηγικής
απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο, αποτρέποντας συνθήκες εκμετάλλευσης του ντόπιου και Κοινοτικού δυναμικού, με παράλληλη εκπαίδευση – κατάρτιση των ανέργων για να στελεχώσουν ζωτικούς τομείς
της οικονομίας, με αιχμή τον
τουρισμό,
συμβάλλοντας
στην αύξηση της παραγωγικότητας και αναβάθμιση

του τουριστικού προϊόντος
• Υλοποίηση της εξαγγελίας
για εισαγωγή μέσα στο 2019
ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης στη
λογική της πράσινης φορολογίας μέσα από την οποία
θα μειώνεται η φορολόγηση
της εργασίας και που θα
εγγυάται δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου
πλούτου, με παράλληλη υιοθέτηση στρατηγικού πλάνου
για καταπολέμηση της
οργιάζουσας φοροδιαφυγής
• Τάχιστη ολοκλήρωση του
εκσυγχρονισμού του κράτους για να καταστεί πιο
αποδοτικό, με εδραίωση
συνθηκών
αξιοκρατίας,
ισοπολιτείας και χρηστής
διοίκησης. Τούτη την ώρα
θεωρείται ως επείγουσα, η
μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με γνώμονα
τη βιωσιμότητα των Δήμων
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, με προαπαιτούμενο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων
• Διεξαγωγή διευρυμένου
κοινωνικού διαλόγου για
εισαγωγή μηχανισμών που
θα εγγυώνται την Ισότητα
στην Εργασία και γενικότερα στην κοινωνία, με
παράλληλη ενδυνάμωση της
Συμφιλίωσης Εργασίας –
Οικογένειας.
Τούτη την Πρωτομαγιά, επιδίωξη όλων, Πολιτείας,

οργανωμένων κοινωνικών
φορέων και του συνόλου
των πολιτών πρέπει να
είναι η ομόψυχη συστράτευση στον αγώνα για δίκαιη
λύση του Κυπριακού Ζητήματος και εφαρμογή του
Κοινοτικού Κεκτημένου σε
όλη την επικράτεια της
νήσου. Προς την κατεύθυνση
αυτή, τείνουμε προς του
Τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας, χέρι ειλικρινούς φιλίας και συνεργασίας αποσκοπώντας στην
εδραίωση συνθηκών μόνιμης
ειρήνης, κοινωνικής προόδου και ευημερίας για όλους,
σε μία Κύπρο δημοκρατική
απαλλαγμένη από ξένα
στρατεύματα.
Με το μυαλό να στριφογυρίζει στην ματωμένη Πρωτομαγιά του 1886, η ΣΕΚ καλεί
τους
εργαζόμενους
να
πυκνώσουν ακόμη περισσότερο τις τάξεις του ελεύθερου και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού, ενισχύοντας τη
συνεχή προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη και
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Καλούμε τους εργαζόμενους
να ενεργοποιηθούν ακόμη
περισσότερο ώστε να είναι
ακόμη πιο δυναμικά μαζί
μας σε ΣΕΚάθε διεκδίκηση,
εξυπηρετώντας καλύτερα τα
συμφέροντα των μισθωτών
και του κοινωνικού συνόλου
ευρύτερα.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2019
Ιωάννου του Θεολόγου, Αρσενίου Μεγάλου.
ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2019
Ησαϊου προφήτου,
Χριστοφόρου μ., Νικολάου εν Βουνένοις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5/2019
Σίμωνος απ. Ζηλωτού,
Λαυρεντίου οσ., του
Μεγαρέως.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019
Κυρίλλου & Μεθοδίου
Θεσ/νίκης των ισαποστ., Μωκίου ιερομάρτ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019
ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Επιφανίου Κύπρου,

Γερμανού ΚΠόλεως.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/2019
Γλυκερίας μ., Σεργίου
ομ., Ευθυμίου οσ.,
Παυσικάκου επ., Συνάδ.
ΤΡΙΤΗ 14/5/2019
Ισιδώρου Χίου, Θεράποντος ιερομ., Λεοντίου
Πατρ. Ιεροσολύμων.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ
Συμμετέχει σε κρίσιμης συνεδριάσεις
της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μεταφορών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΣΕΚ τίμησε τους πρωτεργάτες
της Εργατικής Πρωτομαγιάς
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ αναφέρθηκε στο νόημα της ημέρας και ανέλυσε
παράλληλα τις πολιτικές του Κινήματος σε εργατικά και κοινωνικά ζητήματα.

Σ

ε δράσεις του παγκόσμιου και
ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος συμμετέχει αυτές τις μέρες ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Μεταφορών [ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ] Παντελής
Σταύρου, εκπροσωπώντας τη ΣΕΚ και
γενικότερα την Κύπρο.

3

Σε θέματα Νεολαίας Γυναικών δηλώσεις έκαναν η Εύη Λουκά, επαρχιακή
γραμματέας του Τμήματος Γυναικών
ΣΕΚ Λάρνακας και ο γραμματέας του
Τμήματος Νεολαίας Νίκος Καλαθάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταύρου θα συμμετάσχει αυτή τη βδομάδα σε συνεδρία
της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές, ETF, στο Λονδίνο στην οποία θα εκλεγεί ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, λόγω αποχώρησης του μέχρι πρότινος γενικού
γραμματέα Εντουάρτο Σιάγα. Ο νέος
α.γ. γ θα οδηγήσει την Ομοσπονδία στο
επόμενο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρόνια.
Επίσης, την επόμενη βδομάδα ο γενικός
γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ θα
συμμετάσχει στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Μεταφορών [ITF-Fair practices steering
group] που θα πραγματοποιηθεί στη
Γένοβα της Ιταλίας. Στη συνεδρία, θα
καθορισθεί το πλάνο εργασίας των
ναυτοσυνδικάτων - μελών της Διεθνούς για την επόμενη τετραετία.
Σημειώνεται ότι η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ ως
ενεργό μέλος της Διεθνούς και ένα από
τα μεγαλύτερα ναυτοσυνδικάτα, θα
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις
αποφάσεις που θα ληφθούν με βασικό
θέμα τα δικαιώματα των ναυτεργατών.

100χρονα της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνουν την
Τετάρτη 8.5.2019 (9.30-13.30) στην
αίθουσα Cinestudio ημερίδα με θέμα: Το
Μέλλον της Εργασίας με αφορμή τα 100
χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς
Οργάνωσης
Εργασίας
• Ημερίδα για το
(ILO).

Μέλλον της Εργασίας
με συμμετοχή των
Κοινωνικών Εταίρων

Στην ημερίδα
που
είναι
ανοικτή για
το κοινό, θα
συζητήσουν
οι, Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Μάτσας, Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ, Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός
Διευθυντής ΟΕΒ, Μάριος Τσιακκής, Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ, Πάμπης Κυρίτσης,
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ και Ιωσήφ Αναστασίου, Πρόεδρος ΔΕΟΚ.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών
και ο Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Τη συζήτηση θα συντονίζουν η Χριστίνα Ιωάννου,
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η
Ναταλία Ανδρέου, Διοικητικός Λειτουργός Α’, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΣΕΚ εγκατέστησε περίπτερο όπου το
έμμισθο προσωπικό της ΣΕΚ Λάρνακας
διένειμε πληροφοριακό υλικό σε σχέση
με τα εργασιακά δικαιώματα.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν η
κεντρική πρωτομαγιάτικη εκδήλωση
στη ΣΕΚ Λευκωσίας με κύριο ομιλητή
τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα
Φ. Μάτσα.

Η

ΣΕΚ τίμησε για άλλη μια χρονιά την
εργατική πρωτομαγιά με σειρά
εκδηλώσεων αποτίοντας φόρο τιμής
στους πρωτεργάτες που με το αίμα
τους χάραξαν τον δρόμο για καλύτερες
συνθήκες εργασίας.
Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, η γενική
γραμματεία της ΣΕΚ δια του γενικού
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα κατέθεσαν στεφάνι στον ανδριάντα του ήρωα
της ΕΟΚΑ 55-59 ήρωα Μάρκου Δράκου
που διετέλεσε μέλος του γενικού συμβουλίου της ΣΕΚ.
Ακολούθησε στη παραλία Μακένζυ στη
Λάρνακα εκδήλωση της ΣΕΚ, με ζωντανή σύνδεση με το Ράδιο Πρώτο, όπου ο

• Επιστολή – καταγγελία της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ στην υπουργό Εργασίας

Χαώδες το εργασιακό καθεστώς στον κλάδο της Αγροτικής Οικονομίας

Τ

ην έναρξη διαλόγου με τις συντεχνίες και τις αγροτικές οργανώσεις
το ταχύτερον, με σκοπό τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης μέ όρους
εργοδότησης και μισθοδοσίας που να
ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες, αξιώνει η Ομοσπονδία Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας,
ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ. Ύστερα από την προχθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Παντελής Σταύρου έθεσε
επί τάπητος το συντεχνιακό αίτημα με
επιστολή του στην υπουργό Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Στην επιστολή τονίζεται πως η υφιστάμενη κατάσταση, ήτοι συλλογική
σύμβαση υπογεγραμμένη μόνο από τις
συντεχνίες ή όροι εργοδότησης μόνο
από το Υπουργείο Εργασίας, ουδόλως
ανταποκρίνεται στο θεσμό της τριμερούς συνεργασίας. Περαιτέρω υπογραμμίζεται:

• Η υποτυπώδης ή και ανύπαρκτη λειτουργία υγιούς τριμερούς θεσμικού
οργάνου για την εξέταση αιτήσεων για
εργασία από τρίτες χώρες έχει δημιουργήσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.
• Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργι-

• Επείγει η έναρξη διαλόγου
για συνομολόγηση συλλογικής
σύμβασης ευθυγραμμισμένης στα
νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα
κού Συμβουλίου για την απασχόληση
ξένου εργατικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω κλάδου
δημιουργεί έτι περαιτέρω την ανάγκη
για επανεξέταση από κοινού της
μισθοδοσίας, των έμμεσων ωφελημάτων καθώς και της διαμονής, διατροφής και γενικά την αξιοπρεπή εργασία
των συναδέλφων αυτών που κατά
κύριο λόγο, αν όχι απόλυτα, εργοδο-

τούνται στον τομέα αυτό.
• Η ομολογούμενη από μέρους μας
ασυνεννοησία ή και ανταγωνισμός
μεταξύ εμάς των ιδίων των συντεχνιών
δεν περιποιεί τιμή σε κανένα μας και
μπορεί να είναι και αυτή μια αιτία που
στον τόπο μας γίνεται αυτό το «αλαλούμ» στον κλάδο.
• Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων πρέπει
να τεθεί σε μια πιο σωστή υγιή και λειτουργική βάση έτσι ώστε να φαίνεται
και να είναι εργαλείο προστασίας των
συναδέλφων αυτών από τυχόν εργοδοτικές αυθαιρεσίες είτε σε θέματα αξιοπρεπούς διαβίωσης, συμπεριφοράς
κ.λ.π.
Η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, προειδοποιεί πως
εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να
αποχωρήσει από την υφιστάμενη λανθασμένη διαδικασία εάν το αίτημα της
δεν τύχει της δέουσας ανταπόκρισης.
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Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διοργάνωσε
πρόσφατα
διάσκεψη με τίτλο «Το μέλλον
της εργασίας: Σήμερα - Αύριο.
Για όλους» με επίκεντρο τις
κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.
Στη διάσκεψη συμμετείχαν ο
πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος Βάλντις
Ντομπρόβσκις, η Επίτροπος
Απασχόλησης,
Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και
Κινητικότητας
Εργατικού
Δυναμικού Mαριάν Τίσεν και
περίπου 500 άτομα μεταξύ των
οποίων υπουργοί, εκπρόσωποι
των θεσμικών οργάνων και
οργανισμών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας
των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου, διερεύνησαν
τους καλύτερους τρόπους για
την τιθάσευση των αλλαγών
στον κόσμο της εργασίας προς
όφελος των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων, της κοινωνίας
και της οικονομίας.
Οι
μετασχηματισμοί
που
πραγματοποιούνται με ταχύ
ρυθμό έδωσαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το έναυσμα να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και οι
ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον κόσμο του
σήμερα και του αύριο. Με τη
διακήρυξη του ευρωπαϊκού
πυλώνα κοινωνικών δικαιω-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΕ

Το μέλλον της εργασίας σ’ ένα κόσμο
που συνεχώς μεταβάλλεται

ολόκληρη την ΕΕ.».

ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού
κ. Mαριάν Τίσεν δήλωσε τα
εξής: «Σε έναν μεταβαλλόμενο
κόσμο της εργασίας, δεν μπορούμε απλώς να αναμένουμε
από τους πολίτες να προετοιμαστούν και να προσαρμο-

βασίζονται
τεχνολογία.

στην

ψηφιακή

2 Η ΕΕ παρέχει ένα σημείο
αναφοράς καθώς και στήριξη
για την αντιμετώπιση αυτών
των προκλήσεων: ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών
δικαιωμάτων αποτελεί την
πυξίδα που θα εμπνεύσει —
στο πλαίσιο των υφιστάμενων
αρμοδιοτήτων — νέα νομοθεσία ή πολιτικές πρωτοβουλίες
σε επίπεδο ΕΕ που θα κατευθύ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις
Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η
ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη
και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν τη δυνατότητα να
εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή όμως
πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς - και το κλειδί για να
συμβεί αυτό είναι να διατηρηθεί η Ευρώπη στην πορεία
προς την ανοδική σύγκλιση. Αν
κερδίσουμε τον «αγώνα δρόμου
προς την κορυφή» θα μπορούμε να αυξήσουμε την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε

6

Χρειαζόμαστε καλύτερες
ενεργητικές πολιτικές για την
αγορά εργασίας: που θα υλο-

8 Η ενίσχυση των ίσων όρων
ανταγωνισμού σε παγκόσμιο
επίπεδο έχει καίρια σημασία:
η ΕΕ είναι σε κατάλληλη θέση
ώστε να εντείνει τη συνεργασία
της με άλλους οργανισμούς και
εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, για την προώθηση
της αξιοπρεπούς εργασίας και
τη διασφάλιση της προόδου
στην υλοποίηση των διεθνών
δεσμεύσεων.

9 Το μέλλον αποτελεί κοινή
μας ευθύνη: όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης (παγκόσμιο,
ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό) πρέπει να συνεργά-

• Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάσθηκε
ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει
προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες
• Ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο, κατά τρόπο που να μπορεί
να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου και να αξιοποιεί τα οφέλη
της τεχνολογικής καινοτομίας

στούν στις αλλαγές. Πρέπει κι
εμείς από την πλευρά μας, ως
υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, να προσαρμόσουμε τους
κοινωνικούς θεσμούς μας, τους
κανόνες μας και τα εκπαιδευτικά μας συστήματα ώστε να
υποστηρίζουν τους πολίτες,
προκειμένου οι πολίτες να
νιώθουν σίγουροι για το μέλλον τους και για το μέλλον των

νουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό
επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου και θα διοχετεύσουν
αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση στην αντιμετώπιση
των πλέον επειγουσών κοινωνικών προτεραιοτήτων.

3

Πρέπει να καθορίσουμε
πως επιθυμούμε να είναι ο
μελλοντικός κόσμος της
εργασίας και πως θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός: θέλουμε
να διατηρηθεί και να ενισχυθεί
το
ευρωπαϊκό
κοινωνικό
μοντέλο, το οποίο όμως θα
πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις
του
παγκοσμιοποιημένου
κόσμου και να αξιοποιεί τα
οφέλη της τεχνολογικής καινοτομίας. Για να γίνει αυτό
πραγματικότητα, πρέπει να
καταρτίσουμε έναν χάρτη
πορείας με συγκεκριμένες δράσεις.

4
μάτων, η ΕΕ διατύπωσε 20
αρχές και δικαιώματα που
είναι απαραίτητα για τη δίκαιη
και αποδοτική λειτουργία των
αγορών εργασίας και των
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου
αιώνα.

βέλτιστο τρόπο ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ
για την περίοδο 2021-2027,
συμπεριλαμβανομένου
του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού
Ταμείου για τη χρηματοδότηση
των μελλοντικών πολιτικών
για τις δεξιότητες και των
μέτρων στήριξης των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας.
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παιδιών τους και στον νέο
κόσμο της εργασίας.»

10 ΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Από τις συζητήσεις προέκυψαν
τα ακόλουθα δέκα συμπεράσματα με κεντρικό άξονα : Ο
κόσμος πράγματι αλλάζει: η
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και
όλες οι άλλες περιοχές του
κόσμου, βρίσκεται υπό μετασχηματισμό και συχνά απειλείται από μεγατάσεις όπως η
ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η
κλιματική αλλαγή, η δημογραφική αλλαγή και συγκεκριμένα
η γήρανση του πληθυσμού.

1

Το μέλλον της εργασίας
είναι ΤΩΡΑ: οι αλλαγές στην
αγορά εργασίας συμβαίνουν
τώρα και είναι μη αναστρέψιμες — για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η οικονομία των πλατφορμών, που

Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων
εργασίας ή μεταβάσεις χρειάζονται ολοκληρωμένη στήριξη,
με βάση την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, την εισοδηματική στήριξη και τις κοινωνικές υπηρεσίες καθ' όλη τη
διάρκεια της επαγγελματικής
τους σταδιοδρομίας. Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές
εργασίας της ΕΕ έχει διερευνηθεί από ειδική ομάδα υψηλού
επιπέδου, η οποία υπέβαλε
προτάσεις ενόψει της διάσκεψης γύρω από τρία κύρια
θέματα: ειδικευμένο εργατικό
δυναμικό, νέες εργασιακές σχέσεις και νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

5

Χρειαζόμαστε επαρκείς
επενδύσεις: θα έχει ζωτική
σημασία να αξιοποιηθεί με τον

ποιούνται από δημόσιες διοικήσεις υψηλής ποιότητας, οι
οποίες θα παρέχουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που
χρειάζονται οι πολίτες και οι
κοινωνίες μας. Αυτό απαιτεί
μεγαλύτερη συμμετοχή και
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των
παρόχων δεξιοτήτων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των
επιχειρήσεων.

7 Κανείς δεν πρέπει να μείνει
πίσω: τα οικονομικά οφέλη θα
πρέπει να φθάσουν σε όλους
τους Ευρωπαίους, ακόμη και
σε εκείνους που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές μεγάλων
μητροπόλεων ή σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Η
επιτυχία κάθε πολιτικής θα
πρέπει να κρίνεται με βάση τον
αντίκτυπό της στα πλέον ευάλωτα άτομα και στη συνεκτικότητα του κοινωνικού μας
ιστού.

ζονται με τους κοινωνικούς
εταίρους και την κοινωνία των
πολιτών με στόχο την επίτευξη
των προσδοκιών των πολιτών
και των εργαζομένων της ΕΕ.

10 Ιστορικό Στις 9 Απριλίου
2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού
επιπέδου για το μέλλον της
εργασίας. Στο πνεύμα της κοινωνικής διάσκεψης κορυφής
του Νοεμβρίου 2017 στο Γκέτεμποργκ, όπου το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων, η σημερινή διάσκεψη είχε ως στόχο να εμβαθύνει τον προβληματισμό σχετικά με τον μελλοντικό κόσμο
της εργασίας καθώς και τον
τρόπο αντιμετώπισης των
προκλήσεων και αξιοποίησης
των ευκαιριών που μπορεί να
συνεπάγεται.

ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, έξι επιμέρους συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πτυχές του μέλλοντος της εργασίας: α) δίκαιος μετασχηματισμός: παροχή ευκαιριών ψηφιοποίησης σε όλους, β) ανοδική σύγκλιση: απασχόληση, κοινωνική και
εδαφική συνοχή, γ) παγκόσμια ευθύνη: η ΕΕ και η διεθνής σκηνή,
δ) ενδυνάμωση των πολιτών: μεταβάσεις στη διάρκεια του
κύκλου ζωής, προκλήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και τις
δεξιότητες, ε) προστασία και επένδυση: εκσυγχρονισμός των
συστημάτων πρόνοιας ώστε να καταστούν βιώσιμα και χωρίς
αποκλεισμούς, στ) διαχείριση της αλλαγής: διακυβέρνηση και
συμπράξεις. Μία ημέρα πριν από την εκδήλωση, η ομάδα υψηλού
επιπέδου για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις
αγορές εργασίας της ΕΕ δημοσίευσε την τελική έκθεσή της. Οι
βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν ατομικούς λογαριασμούς
μάθησης, διαμεσολαβητές της αγοράς εργασίας για τη μείωση
των κενών όσον αφορά τις διαρθρωτικές δεξιότητες και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία ανεξάρτητα από το καθεστώς
απασχόλησης. Ο πρόεδρος κ. Μάρτιν Γκόος παρουσίασε στους
συμμετέχοντες τα πορίσματα της ομάδας. Αυτή η υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκή διάσκεψη προηγήθηκε της εκδήλωσης για την
εκατοστή επέτειο από την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύη τον προσεχή Ιούνιο, όπου η συζήτηση για
το μέλλον της εργασίας θα συνεχιστεί σε παγκόσμια προοπτική.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η

κυβέρνηση προωθεί
με
γοργά βήματα μελετημένο
σχέδιο δράσης για ουσιαστική
ενίσχυση και αναβάθμισης της
τεχνικής – επαγγελματικής
εκπαίδευσης στην Κύπρο, υιοθετώντας παράλληλα συγκεκριμένες πολιτικές για σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης
σε συνάντηση που είχε πρόσφατα με την ηγεσία της ΣΕΚ.
Ο υπουργός Παιδείας ανέφερε
πως η κυβέρνηση προωθεί
στρατηγικό πλάνο για ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικής
εκπαίδευσης τονίζοντας πώς,
ήδη, υπάρχουν χειροπιαστά
αποτελέσματα έτσι που οι
συντελούμενες αλλαγές να
συνάδουν με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε
την ικανοποίηση του για το
γεγονός ότι αρκετές από τις
συναφείς εισηγήσεις της ΣΕΚ
προς το υπουργείο Παιδείας
παίρνουν σάρκα και οστά, με
κύριους άξονες τη διασύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας, την ενδυνάμωση του
επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία και την προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος με συγκεκριμένη
στόχευση για αναβάθμιση της
τεχνικής εκπαίδευσης η οποία
σήμερα δεν συγκρίνεται ευνοικά με το γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνάρτηση με την απαραίτητη πιστοποίηση των επαγγελματικών
προσόντων.
Ο υπουργός αντικρύζει θετικά
την εισήγηση της ΣΕΚ για
εμπλουτισμό του αναλυτικού
προγράμματος Μέσης Εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν στη καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης, αύξησης
της εθνικής παραγωγικότητας
φορολογικής συνείδησης.
Αυξάνεται έντονα το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Μέση
Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση
Παρά το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία παραμένει, σε
μεγάλο βαθμό, προκατειλημμένη εναντίον των τεχνικών
επαγγελμάτων, δείχνοντας την
προτίμηση της υπέρ των
επαγγελμάτων «λευκού κολλάρου», η καταβαλλόμενη προσπάθεια των τελευταίων ετών
για μια πιο ελκυστική Μέση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

Η Κύπρος στον αστερισμό της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση [ΜΤΕΕΚ] κερδίζει
συνεχώς έδαφος.

μόνο Τεχνική Σχολή, την Τεχνική Σχολή Πάφου. Παράλληλα,
η προσφορά ειδικοτήτων

πλησιάζει το 40%.
• Το ενδιαφέρον για τη ΜΤΕΕΚ
στις επαρχίες Λευκωσίας,

5

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Παραλιμνίου, η προσφορά
πρόσθετων ειδικοτήτων στο
Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Πόλεως Χρυσοχούς, η προσφορά ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ στο Λύκειο Έμπας,

Το ποσοστό μαθητών/τριών
που επιλέγουν αυτή τη μορφή
Μέσης Εκπαίδευσης αυξάνεται
συνεχώς και φαίνεται να φτάνει φέτος το 22%. Ένας αριθμός που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε απρόσιτος και
ένας στόχος που θεωρήθηκε
υπέρμετρα φιλόδοξος. Ωστόσο, μέσα από τους κατάλληλους χειρισμούς και τη σωστή
δουλειά από μέρους του ΥΠΠ
και της αρμόδιας διεύθυνσης
ΜΤΕΕΚ, γίνεται πραγματικότητα.
Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, να
καταστεί η ΜΤΕΕΚ ισότιμος
εταίρος στη Μέση Εκπαίδευση
και να επιλέγεται ως ένας
ελκυστικός και ποιοτικός
εκπαιδευτικός προορισμός. Οι
επιτυχίες των αποφοίτων της
ΜΤΕΕΚ τα τελευταία χρόνια,
καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων
οδήγησαν στην αύξηση του
ενδιαφέροντος για φοίτηση

• Κερδίζει συνεχώς έδαφος
η στροφή των νέων
στα Τεχνικά επαγγέλματα,
λόγω της συντελούμενης
αναβάθμισης της Τεχνικής
εκπαίδευσης
στις Τεχνικές Σχολές.
Πιο
κάτω
παρατίθενται
κάποια στατιστικά στοιχεία τα
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αποδεικνύουν
τόσο την ανοδική πορεία της
ΜΤΕΕΚ όσο και την ορθότητα
των πολιτικών του ΥΠΠ σε
σχέση με το θέμα, οι οποίες
προδιαγράφουν μια άκρως
αισιόδοξη συνέχεια.
• Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ενδιαφέροντος για
τη ΜΤΕΕΚ, το οποίο ξεπερνά το
34%. Υπενθυμίζεται ότι στην
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
λειτουργούν δύο Τεχνικές Σχολές: η Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου και η Τεχνική Σχολή
Αυγόρου.
• Στην επαρχία Πάφου το
ποσοστό ενδιαφέροντος για τη
ΜΤΕΕΚ ξεπερνά το 27% με μία

Ο υπουργός Παιδείας συμφώνησε με τις θέσεις της ΣΕΚ για διασύνδεση της Εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας, ενδυνάμωση του Επαγγελματικού προσανατολισμού και στοχευμένη
αναβάθμιση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ΜΤΕΕΚ στο Λύκειο Έμπας, κάτι
που προωθείται προς υλοποίηση από τον προσεχή Σεπτέμβριο, δημιουργεί μια νέα δυναμική, αφού το ποσοστό παιδιών από το Γυμνάσιο Έμπας
που επέλεξαν ΜΤΕΕΚ έφτασε
σχεδόν στο 38% περίπου, κάτι
το οποίο δεν συνέβαινε τα
προηγούμενα χρόνια. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
ενώ πέρυσι δήλωσαν ενδιαφέρον για τα Ξενοδοχειακά και
τις Επισιτιστικές Τέχνες τέσσερα παιδιά, με τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του ΥΠΠ για
προσφορά της ειδικότητας στο
εν λόγω σχολείο, φέτος υπάρχουν ήδη 18 δηλώσεις για τη
συγκεκριμένη ειδικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η περίπτωση της Πόλεως
Χρυσοχούς όπου λειτουργεί
Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Το ποσοστό
των παιδιών που επιλέγουν
φοίτηση σε ειδικότητες ΜΤΕΕΚ

Λεμεσού και Λάρνακας βρίσκονται λίγο πιο κάτω από τον
μέσο όρο, όσον αφορά στο
ποσοστό μαθητών/τριών που
επιλέγουν τη ΜΤΕΕΚ. Παρόλα
αυτά φαίνεται ότι το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σταθερά τα
τελευταία χρόνια.

ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δρ. Ηλίας
Μαρκάτζιης διαπιστώνει πως
εκεί και όπου οι Τεχνικές Σχολές βρίσκονται κοντά στις
περιοχές διαμονής των παιδιών ή τουλάχιστον στην ίδια
περίπου απόσταση με τα
Λύκεια το ποσοστό των μαθητών/τριών που επιλέγουν τη
ΜΤΕΕΚ είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ως εκ τούτου η απόφαση
για αναβάθμιση της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Σχολής

η απόφαση για ανέγερση νέας
Τεχνικής και Επαγγελματικής
Σχολής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης στην περιοχή Αραδίππου και στην ευρύτερη
περιοχή Λεμεσού κινούνται
προς την ορθή κατεύθυνση και
αναμένεται
να
αυξήσουν
περαιτέρω το ενδιαφέρον για
ΜΤΕΕΚ. Εύστοχη μπορεί να
θεωρηθεί και η διερεύνηση που
γίνεται για ανέγερση Τεχνικής
και Επαγγελματικής Σχολής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας.
Μέσα από την εφαρμογή των
πιο πάνω και τη βελτίωση της
ενημέρωσης των γονιών και
των μαθητών για τα προγράμματα σπουδών ΜΤΕΕΚ, το
ποσοστό επιλογής ΜΤΕΕΚ μπορεί να ξεπεράσει το 35%, ένα
ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό για την
Κύπρο.

Ο ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πέντε προκλήσεις, ένας προορισμός. Αυτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος της προσπάθειας που
καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του υπουργείου Παιδείας, όχι μόνο για αναβάθμιση της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, αλλά και για
μεγαλύτερο άνοιγμά της προς την κοινωνία και φυσικά τους μαθητές.
Ο «προορισμός», ο στόχος δηλαδή που έχει τεθεί, είναι το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν
τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση μετά το γυμνάσιο, να ανέλθει στο 35% σε σχέση με το 22% που είναι
σήμερα. Στόχος, ο οποίος δεν είναι άπιαστος αν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό των παιδιών
που επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση έχει διπλασιαστεί τα τελευταία οκτώ χρόνια. Τα πλάνα
προς ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης παρουσίασε στον «Φ» ο διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου, Ηλίας Μαρκάτζιης, ο οποίος αναφέρθηκε σε πέντε πυλώνες - προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του στόχου. Οι πυλώνες είναι:
• Η Μέση Τεχνική Εκπαίδευση να εμπεδωθεί ως ισότιμος εταίρος με τη Μέση Γενική Εκπαίδευση.
• Ενίσχυση της συνεργασίας της αλλά και της διασύνδεσής της με τη βιομηχανία και την αγορά
εργασίας, κάτι που γίνεται με καλά αποτελέσματα
• Εκστρατεία ενημέρωσης της κοινωνίας για τα προγράμματά της, καθώς και τις πολύ καλές
ευκαιρίες που παρέχει στους μαθητές και αποφοίτους της (η εκστρατεία θα συγχρηματοδοτηθεί
από ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς η προώθηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι βασικός στόχος της
ΕΕ).
• Προσβασιμότητα με δύο σκέλη: α) τη δυνατότητα εγγραφής ελεύθερα των μαθητών στα προγράμματά της και β) στην ισότητα στην επιλογή τους και στις ευκαιρίες που έχουν για να φοιτήσουν σε κλάδους της.
Όπως ανέφερε ο κ. Μαρκάτζιης τα τελευταία χρόνια η κοινωνία αποδέχτηκε τη Μέση Τεχνική
Εκπαίδευση και οι αλλαγές που επήλθαν σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της συνέβαλαν σε
μεγάλο βαθμό στην αλλαγή της αρνητικής εικόνας που υπήρχε παλαιότερα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η

μνήμη της εξέγερσης των
εργατών του Σικάγο το
1886, αποτελεί σημαντικό
σημείο αναφοράς ως προς τη
διαχρονική ανάγκη των εργαζομένων για κοινωνικοοικονομική αναδίπλωση. Διεκδικήσεις
που παραμένουν επίκαιρες,
μέσα από το ιδεολογικό τους
αποτύπωμα και την ανάδειξη
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
ως αποτέλεσμα της ανατροπής ή αποφυγής της όποιας
αριβίζουσας σχοινοβασίας.
Απάντηση σε όσους νομίζουν
πως, χτυπώντας το συνδικαλιστικό κίνημα θα μπορέσουν
να πλήξουν τους ίδιους τους
εργαζόμενους,
μειώνοντας
τους, μισθούς και παρεμφερή
ωφελήματα και αυξάνοντας,
την κερδοφορία των επιχειρήσεων- πρόσκαιρα και μονοδιάστατα.
Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια
γίνεται όλο και πιο εμφανήςκαι εναπόκειται στους ίδιους
τους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν ξανά τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις για να
επανακτήσουν τη δύναμη που
θα μπορέσει να οδηγήσει σε
περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και εργασιακά ωφελήματα- και σ’ εμάς βέβαια, να
δώσουμε τα απαιτούμενα
κίνητρα και να πείσουμε ξανά
για τις προθέσεις μας, αλλά
και για την αυτονομία και
αυτοτέλειά μας.

Αντισυνδικαλιστικές
προσεγγίσεις
Πρόσφατα, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια ακόμα αντισυνδικαλιστική προσέγγιση
και ετσιθελική συμπεριφορά,
δυστυχώς σε Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου, από την πλειοψηφία του Δ.Σ που αποτελείται κυρίως, από ανώτερους
λειτουργούς του Δημοσίου.
Αρνήθηκαν το δικαίωμα στη
συνομολόγηση
συλλογικής
σύμβασης εργασίας, υπό το
πρόσχημα ότι, ο συνδικαλισμός θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα. «Θα
μας κάνουν απεργίες» είπε
μέλος του Δ.Σ, ενώ αυτολεξεί η
Πρόεδρος , συμπλήρωσε πως,
«ο Οργανισμός θα χάσει την
αυτονομία που έχει σήμερα».
Αλλοίμονο αν αυτή είναι η
αντίληψη,
ιδιαίτερα
από
άτομα/ εργαζόμενους που
απολαμβάνουν και οι ίδιοι τα
θετικά οφέλη της εφαρμογής
των συλλογικών συμβάσεων.
Ακατανόητες, επικίνδυνες και
υποτιμητικές συμπεριφορές σε
βάρος των εργαζομένων που
αποτελούν το παρόν, το μέλλον και την προοπτική της
ανάπτυξης του τόπου μας.
Συμπεριφορές που δεν είναι
αποδεκτές και σίγουρα δεν θα
γίνουν ανεκτές. Οι εργαζόμενοι
δεν είναι ούτε κτήμα ούτε και
υποχείριο κανενός. Έχουν
αξιοπρέπεια και δικαιώματα.
Απλά, με σαφήνεια και ξεκάθαρα και δεν θα διστάσω να

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Αντρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Η ΣΕΚ σύμβολο υπεράσπισης
αξιών και ιδανικών
Υπουργό Εργασίας το οποίο
και ψηφίστηκε σε νόμο. Δυστυχώς όμως, ανάλογη δεν ήταν
και η κατάληξη σχετικά με το
νομοσχέδιο που έχει επανακατατεθεί, μετά την ομόφωνη
συμφωνία των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, σε σχέση με τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο για την
πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία.

τονίσω πως, έχει επέλθει η
ώρα για να υιοθετήσουμε στην
πράξη, την πολιτική της δημόσιας διαπόμπευσης (το γνωστό name and shame).

ΓεΣΥ
Η ΣΕΚ θέτει σαφείς στόχους και
στρατηγικές επιλογές σε ότι
αφορά και επηρεάζει τους
εργαζόμενους και την κοινωνία
μας.
Στη βάση αυτού του δεδομένου,
η ΣΕΚ έθεσε ξεκάθαρα την
αδιαπραγμάτευτη θέση της σε
σχέση με την ανάγκη σωστού
σχεδιασμού για τη δημιουργία
και εφαρμογή του ΓΕΣΥ, έτσι
ώστε να είναι προσβάσιμο για
όλους, κοινωνικά δίκαιο και
οικονομικά προσιτό και εφικτό, καθολικό και αλληλέγγυο.
Το μεταβατικό στάδιο θα είναι
δύσκολο και ενδεχομένως με
κάποια μεν, διαχειρίσιμα δε,
προβλήματα. Οφείλουμε όμως
όλοι να το στηρίξουμε και να
συμβάλουμε στην επιτυχή ανάπτυξή του. Κανένας δεν έχει το
δικαίωμα να ανατρέψει αυτή
την τεράστια κοινωνική κατάκτηση, η οποία αποτελεί τη
μέγιστη κοινωνική μεταρρύθμιση και κανένας δεν έχει τη
δύναμη να πάει ενάντια στην
ίδια την κοινωνία. Το ΓΕΣΥ
είναι εδώ και θα πετύχει, γιατί
αποτελεί πλέον μέρος και
βασικό συστατικό του κράτους
πρόνοιας. Καλούμε έστω και
τώρα, με σεβασμό και αναγνώριση του έργου τους, τους
επαγγελματίες υγείας να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ και να συνεργαστούν με τον ΟΑΥ (τους
εργαζόμενους τους οποίους
ευχαριστούμε και συγχαίρουμε
για το τεράστιο έργο που επιτελούν) έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και
προβλήματα.
Εμείς ως ΣΕΚ, από την πλευρά
μας, έχουμε προβεί στις απαιτούμενες συμφωνίες έτσι ώστε
να διασφαλίσουμε την ομαλή
μετάβαση, κατοχυρώνοντας
ότι κανένας εργαζόμενος δεν
θα μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέχρι την

πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
Στη βάση αυτής της φιλοσοφίας, έχουμε συνάψει τη συμφωνία πλαίσιο με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους,
σε ότι αφορά τους εργαζόμενους μέλη μας στον ιδιωτικό
τομέα, για συνέχιση της λειτουργίας των συντεχνιακών
ταμείων μέχρι και την πλήρη
εφαρμογή του ΓΕΣΥ και επανεξέταση της δυνατότητας μετεξέλιξης τους για επιπρόσθετες
καλύψεις. Παράλληλα, σε ότι
αφορά τα ταμεία υγείας που
λειτουργούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, έχει
επέλθει συμφωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην
παρουσία των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, έτσι
ώστε, στη βάση του ουδέτερου
κόστους, να εξεταστεί σε κάθε
Οργανισμό ξεχωριστά ο τρόπος και η μορφή μετεξέλιξής
τους.

Αδήλωτη εργασία
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εντάσσεται και η
ανάγκη για πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας
η οποία προωθεί τον αθέμητο
ανταγωνισμό ανάμεσα σε
εργαζόμενους αλλά και ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ενώ την
ίδια στιγμή στερεί σημαντικά
έσοδα από τα δημόσια ταμεία.
Αξίζει να σημειωθεί υπενθυμιτικά ότι το όλο θέμα έχει συζητηθεί διεξοδικά στο Εργατικό
Συμβουλευτικό Σώμα, με αποτέλεσμα την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή από την

Οι Συλλογικές Συμβάσεις περιορίζουν
τις μισθολογικές ανισότητες
Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πλήρους επαναφοράς της ομαλότητας στη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων
και της ρύθμισης της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης, επέκτασης και διεύρυνσης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σαφής η διαπίστωση του ΔΝΤ πως,
οι συλλογικές συμβάσεις περιορίζουν τις μισθολογικές ανισότητες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμόζονται επιλεκτικά και
αποσπασματικά. Είναι αυτονόητο πως, η πλήρης υλοποίηση του
στόχου αυτού, προϋποθέτει την άρση φαινομένων που αφορούν
στην αγορά υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων θέσεων εργασίας,
όπως επίσης και των άτυπων μορφών απασχόλησης και των
προσωπικών συμβολαίων που δημιουργούν περαιτέρω επισφάλεια στους εργαζόμενους.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου
από την Υπουργό για ενσωμάτωση της αναμενόμενης συμφωνίας για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης στην
οικοδομική βιομηχανία, παρέχοντας νομοθετική προστασία
σε βασικούς όρους της συλλογικής σύμβασης, δεν θα πρέπει
να εκληφθεί ως διαφοροποίηση του στόχου ή αλλοίωση της
ανάγκης.

Η πολιτεία να κωφεύσει
στις σειρήνες
Ξεκαθαρίζουμε πως η ΣΕΚ δεν
πρόκειται να αποδεχθεί καμία
άλλη καθυστέρηση και καλούμε
την πολιτεία να πράξει το
καθήκον της, κωφεύοντας στις
Σειρήνες και στις Κίρκες που
περί άλλων τυρβάζουν. Η
ψήφιση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου δεν θα αποτυπώσει μόνο τη συνέπεια σε σχέση
με την ψήφιση του νόμου για
την αδήλωτη εργασία, αλλά θα
δώσει και τη δυνατότητα
εφαρμογής του μέσα από την
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση ενός θεσμού που θα
μπορεί να λειτουργεί καταλυτικά στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στην αγορά
εργασίας. (Σε τελική ανάλυση,
οφείλουμε μαζί με τους εργαζόμενους να βοηθήσουμε και
τους σωστούς εργοδότες,
αίροντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό). Παράλληλα, θα επιδείξει σεβασμό προς το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, όπως επίσης
και εμπιστοσύνη προς τους
ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, συνδικαλιστικές και
εργοδοτικές οργανώσεις, υπό
την εποπτεία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Οικοδομική - Ξενοδοχειακή
βιομηχανία
Αναφερόμενοι στην απαιτούμενη συνέπεια, εκφράζουμε τη
βεβαιότητα πως, οι δύο μεγάλες κλαδικές συμβάσεις που
αφορούν την οικοδομική και τη
ξενοδοχειακή βιομηχανία θα
ανανεωθούν στη βάση των
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δεδομένων που προδιαγράφει
η οικονομική ανάπτυξη και στο
πλαίσιο της απαραίτητης
νομοθετικής προστασίας για
κάλυψη του συνόλου των
εργαζομένων στους δύο κλάδους, έτσι ώστε να μειωθούν οι
μισθολογικές ανισότητες και
να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας.
Καλούμε την εργοδοτική πλευρά και στους δύο κλάδους, να
αξιοποιήσουν το θετικό κλίμα
ανάπτυξης που επικρατεί και
να συμβάλουν θετικά στην
ουσιαστική βελτίωση των
όρων απασχόλησης του προσωπικού τους, έτσι ώστε να
διατηρηθεί η εργατική ειρήνη
και να μπορέσουν να δημιουργηθούν συνθήκες και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Ξεκαθαρίζουμε πως, δεν πρόκειται να αποδεχτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια διαφοροποίησης του πλαισίου διαπραγμάτευσης σε σχέση με τα
δεδομένα και την κερδοφορία
που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις των δύο κλάδων.
Έχουμε δηλώσει πολλές φορές
πως, η απεργιακή κινητοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός και
πως το δικαίωμα των εργαζομένων θα πρέπει να ασκείται
με φειδώ και αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαλόγου. Οφείλουμε όμως να προειδοποιήσουμε πως, αν η
κατάληξη της διαπραγμάτευσης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι αυτή
που θα συνάδει με τις οικονομικές πραγματικότητες και τα
δεδομένα στους κλάδους, το
καλοκαίρι μπορεί να γίνει θερμότερο από ότι συνήθως. Το
απευχόμαστε, δεν αποτελεί
στόχο και προτεραιότητα,
αλλά να είστε σίγουροι πως αν
χρειαστεί θα εξαντλήσουμε
κάθε νόμιμο και δυνατό μέσο
για να αποδώσουμε δικαιοσύνη προς τα μέλη μας και προς
το σύνολο των εργαζομένων.
Αυτούς τους εργαζόμενους που
σήκωσαν στους ώμους τους
τις επιχειρήσεις τους κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης και συνέβαλαν τα μέγιστα,
μέσα από τις μισθολογικές και
άλλες παραχωρήσεις, στην
ανάκαμψη της οικονομίας.
Οι συνεχείς θετικοί ρυθμοί
ανάπτυξης που αγγίζουν το
4%, μας δίνουν το δικαίωμα
στη βάση της συνέπειάς μας
προς τους εργαζόμενους, να
διεκδικούμε σημαντική βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Σαφώς και τεκμηριωμένα,
διεκδικούμε
μισθολογικές
αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων μέσα από
τη διαδικασία ανανέωσης των
συλλογικών συμβάσεων, αποδίδοντας στους εργαζόμενους
το μερίδιο που τους αναλογεί
μέσα από την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και της οικονο11
μίας.
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• Θερμό καλωσόρισμα του ΓεΣΥ απο τους πολίτες

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε
και συνεχίζεται η εγγραφή των δικαιούχων
Η ΣΕΚ καλεί το κοινό να αγκαλιάζει το ΓεΣΥ στηρίζοντας
την προσπάθεια για να αποκτήσει η Κύπρος ποιοτικό, αλληλέγγυο
και καθολικό σύστημα υγείας

Θ

ερμό καλωσόρισμα επεφύλαξαν στο ΓεΣΥ οι πολίτες
με την αθρόα εγγραφή τους
στο Γενικό Σύστημα Υγείας το
οποίο τίθεται σε λειτουργία
την 1η προσεχούς Ιουνίου.
Η διαδικασία εγγραφής και η
επιλογή προσωπικού γιατρού
που ξεκίνησε τη Μεγάλη
Τετάρτη θα συνεχίζεται καθώς
δεν είναι μια διαδικασία που
σταματά. Στην ιστοσελίδα του
ΓεΣΥ είναι αναρτημένος ο
κατάλογος των προσωπικών
ιατρών, που έχουν συμβληθεί
με το σύστημα.
Ανά πάσα στιγμή ο κάθε ο
πολίτης θα μπορεί να μπει
ηλεκτρονικά στο σύστημα
[www.gesy.org.cy] και να
εγγραφεί, επιλέγοντας τον
προσωπικό του ιατρό, τόνισε
σε πρόσφατη διάσκεψη τύπου
ο Γενικός Διευθυντής του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ), Άθως Τσινωντίδη

Δικαιούχοι στο ΓεΣΥ
Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την Κυπριακή Δημοκρατία
περιοχές και εμπίπτουν σε μια
από τις πιο κάτω κατηγορίες:
• Κύπριοι πολίτες • Ευρωπαίοι
πολίτες που εργάζονται ή
έχουν αποκτήσει δικαίωμα
μόνιμης διαμονής σύμφωνα με
τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας • Πολίτες τρίτης χώρας,
οι οποίοι έχουν αποκτήσει
νόμιμα δικαίωμα μόνιμης διαμονής ή δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
• Τα μέλη της οικογένειας των
πιο πάνω κατηγοριών • Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας

Τα 4 βήματα για εγγραφή
στο Μητρώο Δικαιούχων
Η αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ
και σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού γίνεται ηλεκτρονικά,
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
Δικαιούχων με τέσσερα πολύ
απλά βήματα.
Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Μέσω της
ιστοσελίδας
του
ΓεΣΥ
(www.gesy.org.cy), δημιουργείτε ηλεκτρονικό λογαριασμό και
στη συνέχεια τον ενεργοποιείτε
μέσω e-mail που θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο που θα δηλώσετε.
Βήμα 2ο: Σύνδεση στην Πύλη
Δικαιούχων & Εγγραφή στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ:
Αφού συνδεθείτε μέσω του
λογαριασμού χρήστη που
δημιουργήσατε, ακολουθώντας
τις οδηγίες στην οθόνη προχωρήστε στην εγγραφή σας στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ,
συμπληρώνοντας τα δημογραφικά σας στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.λπ). Θα ειδοποιηθείτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και της Πύλης Δικαιούχων ότι η διαδικασία εγγραφής σας στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς.
Βήμα 3ο: Αναζήτηση και επιλογή προσωπικού ιατρού:
Αφού εγγραφείτε στο Μητρώο
Δικαιούχων και έχετε πρόσβαση στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της
επιλογής σας, τον οποίο θα
εντοπίσετε μέσω ηλεκτρονικής
αναζήτησης στο σύστημα.
Εφόσον ο προσωπικός ιατρός
αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθείτε σχετικά
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της Πύλης Δικαιούχων.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Η αίτηση για
εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει
μέσω επίσκεψης σας σε προσωπικό ιατρό που συμμετέχει
στο ΓεΣΥ, στον κατάλογο του
οποίου επιθυμείτε να εγγραφείτε. Κατά την επίσκεψη, ο
προσωπικός ιατρός θα σας
αναζητήσει ηλεκτρονικά στο
Μητρώο Δικαιούχων και αφού
σας εντοπίσει θα σας εγγράψει
στον κατάλογο του.

Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση διαδικασίας και επίσκεψη σε προσωπικό ιατρό: Η διαδικασία
εγγραφής σας στο ΓεΣΥ και σε
κατάλογο προσωπικού ιατρού
ολοκληρώνεται αφού εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων
του ΓεΣΥ (Βήμα 2), και ακολούθως σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού (Βήμα 3).
Στη συνέχεια και κατά την
πρώτη επίσκεψη στον προσωπικό σας ιατρό, θα σας ζητηθεί να επιδείξετε κάποιο έντυπο ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα), κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε επίσκεψή σας σε
συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ
παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και θα σας ζητηθεί
επίσης να υπογράψετε από
κοινού με τον προσωπικό σας
ιατρό το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ».

δυο κωδικούς επαλήθευσης
που απαιτούνται για να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο
δικαιούχου του.
Στη συνέχεια, ο δεύτερος απαιτούμενος κωδικός θα σταλεί
αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που
δηλώθηκε κατά την εγγραφή
στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ. Αφού βεβαιωθεί κάποιος
ότι κατέχει και τους δύο απαιτούμενους κωδικούς, θα πρέπει να συνδεθεί με τον λογαριασμό χρήστη στην Πύλη
Δικαιούχων, να εντοπίσει και
να επιλέξει τον σύνδεσμο
«ΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΑΣ», να εισαγάγει
τους 2 κωδικούς επαλήθευσης

στα αντίστοιχα πεδία και να
επιλέξει το «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ» για
να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Πληροφορίες - Εξυπηρέτηση
κοινού
Ο ΟΑΥ καλεί το κοινό για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής ή για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το
ΓεΣΥ, να επικοινωνεί με δωρεάν
κλήση με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο 17000 (κλήσεις
εξωτερικού: +35722017000)
από
Δευτέρα-Παρασκευή
08:00-20:00 και Σάββατο
08:00-16:00.
17000 τηλεφωνικός αριθμός
Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ

Ηλεκτρονική πρόσβαση
στο αρχείο δικαιούχου
Για να αποκτήσει πρόσβαση
μέσω της Πύλης Δικαιούχων
στο αρχείο δικαιούχου, το
οποίο περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία ενός προσώπου, το ιατρικό του προφίλ και
το ιατρικό ιστορικό του, θα
πρέπει να το συνδέσει με το
λογαριασμό χρήστη του. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
έχει ανήλικα παιδιά, θα αποκτήσει αυτόματα πρόσβαση
και στα αρχεία των παιδιών
μέσω της ίδιας διαδικασίας.
Για να συνδέσει κάποιος το
αρχείο δικαιούχου του με το
λογαριασμό χρήστη του θα
πρέπει να διαθέτει δύο κωδικούς επαλήθευσης. Θα πρέπει
να ζητήσει από τον προσωπικό ιατρό του να του παραδώσει σε έντυπη μορφή τον
«Κωδικό Επαλήθευσης 1», ο
οποίος είναι ο ένας από τους

Ε

Η ΣΕΚ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΓεΣΥ

ίναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που η ΣΕΚ χαιρετίζει την έναρξη της εγγραφής των δικαιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας
(ΓεΣΥ).
Η 24η Απριλίου 2019 είναι μέρα σημαντική και σημαδιακή, γιατί
ο απλός πολίτης μπορεί πλέον να εισαχθεί σ’ ένα σύστημα υγείας, που όλοι ευελπιστούμε πως, θα αποδειχθεί ποιοτικό και
ωφέλιμο για ολόκληρη την πολιτεία στο σύνολο της αλλά και για
τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα πιστέψαμε ευθύς εξ’ αρχής στην αναγκαιότητα της εισαγωγής του ΓεΣΥ και όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να
φθάσουμε στην ομόφωνη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.
Σήμερα η ΣΕΚ στηρίζει πλήρως τόσο τις προσπάθειες
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ) όσο και της
κυβέρνησης για να υπάρξει ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου και δηλώνει πως, θα είναι
συμπαραστάτης και αρωγός στην προσπάθεια επίλυσης ή και διαχείρισης των οποιονδήποτε πιθανών προβλημάτων προκύψουν στην πορεία και αυτό οφείλουν
να πράξουν όλοι εμπλεκόμενοι και επηρεαζόμενοι
φορείς.
Καλούμε τα μέλη μας που πιθανόν θα αντιμετωπίσουν
δυσκολίες για την εγγραφή τους, να αποταθούν στη ΣΕΚ
για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαφές και ξεκάθαρο, προς πάσα κατεύθυνση ήταν το
Πρωτομαγιάτικο μήνυμα του γενικού γραμματέα της
ΣΕΚ, Ανδρέα Φ. Μάτσα από το βήμα της μεγαλειώδους
Πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης στο οίκημα ΣΕΚ στη
Λευκωσία:
«Οφείλουν να μας σέβονται και να μας υπολογίζουν,
όλοι οι πολιτειακοί αξιωματούχοι, οι εργοδότες, αλλά
και όσοι συμμετέχουν σε Δ.Σ. Ιδιαίτερα ως εκπρόσωποι
άλλων φορέων και δη Υπουργείων- Η συνέπεια και η
σοβαρότητα, ομοίως και η σύνεση και η συναίνεση, δεν
αποτελούν συνώνυμες έννοιες με την αδυναμία. Και θα
το πω εμφαντικά και ξεκάθαρα: Όσοι δεν μας σέβονται
θα πρέπει να μας φοβούνται;»

Όσοι δεν μας σέβονται θα πρέπει να μας φοβούνται
• Οι εργαζόμενοι αποτελούν το παρόν, το μέλλον και την προοπτική της ανάπτυξης του τόπου μας
• Η συνέπεια και η σοβαρότητα, η σύνεση και η συναίνεση, δεν αποτελούν συνώνυμες έννοιες με την
αδυναμία

Ο γενικός γραμματέας σε μια εφ όλης της ύλης ομιλία
μίλησε για ακατανόητες, επικίνδυνες και υποτιμητικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων που
αποτελούν το παρόν, το μέλλον και την προοπτική της
ανάπτυξης του τόπου μας.
Συμπεριφορές που όπως τόνισε δεν είναι αποδεκτές
και σίγουρα δεν θα γίνουν ανεκτές. Οι εργαζόμενοι δεν
είναι ούτε κτήμα ούτε και υποχείριο κανενός. Έχουν
αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Απλά, με σαφήνεια και
ξεκάθαρα, πρόσθεσε, δεν θα διστάσω να τονίσω πως,
έχει επέλθει η ώρα για να υιοθετήσουμε στην πράξη,
την πολιτική της δημόσιας διαπόμπευσης (το γνωστό
name and shame).
Αναφέρθηκε σε αντισυνδικαλιστική προσέγγιση και
ετσιθελική συμπεριφορά, σε Οργανισμό Ιδιωτικού
Δικαίου, από την πλειοψηφία του Δ.Σ που αποτελείται
κυρίως, από ανώτερους λειτουργούς του Δημοσίου
που αρνήθηκαν το δικαίωμα στη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, υπό το πρόσχημα ότι, ο
συνδικαλισμός θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και προβλήματα. Ο συνδικαλισμός, επεσήμανε, δεν αποτελεί
μίασμα, αλλά βασικό στοιχείο ομαλής λειτουργίας των
εργασιακών σχέσεων, διατήρησης της εργατικής ειρήνης και ουσιαστικής αξιοποίησης του θεσμοθετημένου
κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η οποία τόνισε πως η
Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ορόσημο για τους
αγώνες, τις θυσίες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για εξασφάλιση, αξιοπρεπούς εργασίας, της προόδου και ευημερίας και των βασικών δικαιωμάτων
τους.
Σήμερα τιμούμε, πρόσθεσε, όσους αγωνίστηκαν, για τη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και της
εργατικής ειρήνης και της αλληλεγγύης στην Κύπρο
και σε όλο τον κόσμο.
Η Εργατική Πρωτομαγιά συμβολίζει την κοινωνική
δικαιοσύνη και την αναγνώριση της αξίας κάθε
ανθρώπου που εργάζεται και προσφέρει καθημερινά
ένα σημαντικό μέρος από τη ζωή του στη συλλογική
λειτουργία της κοινωνίας μας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019
Ξεκάθαρο μήνυμα του γγ της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στη μεγαλειώδη Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ:

ΣΕΚάθε διεκδίκηση μαζί

Σ

ε Κάθε διεκδίκηση μαζί- στα εύκολα, στα δύσκολα,
στα απλά μα και στα ζόρικα. Διαχρονικά, σε κάθε
αγώνα- για ότι μας αφορά και μας επηρεάζει, σε ότι
κάνει τη ζωή μας πιο ανθρώπινη, πιο ποιοτική και
ακόμα πιο αξιοπρεπή- σε εργατικό, σε κοινωνικό, σε
οικονομικό και σε εθνικό επίπεδο.
Αυτή είναι η ΣΕΚ- η δική μας συνδικαλιστική οργάνωση- η συνδικαλιστική έπαλξη των εργαζομένων και
η συνετή φωνή των κοινωνικών εταίρων- ελεύθερη,
ανεξάρτητη, κοινωνικά αλληλέγγυα, δυνατή. Πρωτοπόρα δύναμη με τεκμηριωμένη άποψη στη διεκδίκηση,
με σύνεση αλλά και συναινετικά όπου χρειάζεται, βλέποντας πάντα πολύ πιο μακριά και διαβάζοντας πίσω
από τις λέξεις για αποτροπή των όποιων κινδύνων,
στηρίζει τους εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.
Συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για περαιτέρω
ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και παρεμβαίνει όταν και όπου χρειάζεται, έτσι ώστε η ανάπτυξη και η επενδυτική πολιτική να έχουν ένα σαφή
και ξεκάθαρο κοινωνικό προσανατολισμό, στη βάση
και στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Με όραμα και στρατηγική, με Ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς ως πλήρες και ενεργό μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, για τη δημιουργία
μιας πιο ποιοτικής και δίκαιης αγοράς εργασίας όπου
οι εργαζόμενοι θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτά
που δικαιούνται μέσα από τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στο παραγόμενο προϊόν.
Αγωνιζόμαστε, για την αγαστή συνεργασία ανάμεσα
σε εργοδότες και εργαζόμενους, στη βάση της ομαλής
συνύπαρξης και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Για
εμάς, υγιείς επιχειρήσεις σημαίνει υγιείς, ασφαλείς και
ευημερούντες εργαζόμενοι και επαρκείς προϋποθέσεις
και συνθήκες ανάπτυξης για τον τόπο μας, κατ’ επέκταση. Την ίδια στιγμή όμως, κακίζουμε και αγωνιζόμαστε για αποτροπή των φαινομένων εκμετάλλευσης

Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
Εθνικών, Εργατικών
και Κοινωνικών αγώνων

των εργαζομένων, τα οποία δυστυχώς είναι συνεχώς
αυξανόμενα και διογκούμενα, ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας όπου δεν υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση.
Αυτή η ανάγκη, μας οδηγεί στην προώθηση του στόχου
της νομοθετικής προστασίας βασικών όρων των συμβάσεων έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται στο
σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, όπως επίσης
και η συζήτηση που αφορά τον κατώτατο μισθό, ο
οποίος θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεχόμενων ωφελημάτων για τους
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του
ταμείου προνοίας, ως βασικό συμβατικό δικαίωμα των
εργαζομένων και δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών
παροχών.
Ο αγώνας μας δεν είναι ταξικός αλλά κοινωνικός, γιατί
αφορά το σύνολο των εργαζομένων, μέσα από την
ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση του κοινωνικού
ιστού και της αξιοπρέπειας του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας μας. Μια σημαντική παράμετρος των αγώνων μας, όπως εκφράστηκε με επιτυχία
και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην προσπάθεια για
επίτευξη του σχεδιασμού, της αποδοχής και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.
Ο συνδικαλισμός δεν αποτελεί μίασμα, αλλά βασικό
στοιχείο ομαλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, διατήρησης της εργατικής ειρήνης και ουσιαστικής αξιοποίησης του θεσμοθετημένου κοινωνικού
διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας. Σαφής και η
τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς
τη σοβαρότητα και τη συνέπεια που επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα, στη διαχείριση της οικονομικής
κρίσης. Ξεκάθαρη και η αναφορά του για το θετικό
ρόλο των κοινωνικών εταίρων και στο Πασχαλινό του
Διάγγελμα.
Οφείλουν λοιπόν να μας σέβονται και να μας υπολογίζουν, όλοι οι πολιτειακοί αξιωματούχοι, οι εργοδότες, αλλά και όσοι συμμετέχουν σε Δ.Σ, ιδιαίτερα ως
εκπρόσωποι άλλων φορέων και δη Υπουργείων- Η συνέπεια και η σοβαρότητα, ομοίως και η σύνεση και η
συναίνεση, δεν αποτελούν συνώνυμες έννοιες με την
αδυναμία. Και θα το πω εμφαντικά και ξεκάθαραΌσοι δεν μας σέβονται θα πρέπει να μας φοβούνται.
Οι εορτασμοί για την ημέρα της Πρωτομαγιάς, δεν
έχουν απλώς μια ημερολογιακή αναφορά, ούτε μια
απολιθωμένη ιστορική καταγραφή. Η στοχοπροσήλωση στην αγωνιστική διάθεση, μας οδηγεί στην αξιοποίηση των δεδομένων και των διαθέσιμων εργαλείων,
έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι
και αποτελεσματικοί προς όφελος των εργαζομένων,
αλλά την ίδια στιγμή και ουσιαστικοί ως προς τη διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικοοικονομικής
ισορροπίας.
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Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

Εκ των ων ουκ άνευ ο σεβασμός
σε νόμους και θεσμούς

Θ

εωρούμε ότι το δικαίωμα στην απασχόληση και στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους ανεξαιρέτως του
εργαζομένους σε συνδυασμό με το σεβασμό στους νόμους και τους θεσμούς είναι
εκ των ων ουκ άνευ για τη διατήρηση της
εργατικής ειρήνης και την επίτευξη μιας
υγιούς και ευημερούσας κοινωνίας. Η
σταθερή πορεία ανάκαμψης της οικονομίας, αναμφίβολα, συντείνει σε αυτούς
τους στόχους, εντούτοις, αναγνωρίζω ότι
η ανάγκη για διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων είναι διαρκής και συνεχιζόμενη. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο παραμένει προσανατολισμένο στην κατοχύρωση
των εργασιακών δικαιωμάτων και την
περαιτέρω ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην
εφαρμογή μιας υπεύθυνης πολιτικής στον
τομέα των εργασιακών σχέσεων τοποθετώντας τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των διαδικασιών μας με στόχο την
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων και τη
λήψη συναινετικών αποφάσεων. Σε αυτό
το πλαίσιο, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αξιοποιώντας το σημαντικότερο
εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας που
δεν είναι άλλο από την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο μέσα από
τον οποίο διαχρονικά βρίσκονται λύσεις
στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
Πιστεύω ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε,
μαζί, σε λύσεις που να ενισχύουν τα
δικαιώματα των εργαζομένων και να
δημιουργούν καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στον
τόπο μας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ένα από τα σημαντικά
μέτρα που προωθούμε είναι η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, η οποία
έχει ως σκοπό την πλήρη αναδιαμόρφωση

των υφιστάμενων πολιτικών μας στον
τομέα αυτό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς μισθού για όλους τους εργαζόμενους
και να εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσης
μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων.
Για το εν λόγω θέμα ετοιμάζονται σχετικές
μελέτες από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας ενώ λαμβάνουμε και τεχνική
βοήθεια και τεχνογνωσία από άλλα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακολουθήσει η
διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου έτσι ώστε
να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Προς το τέλος του 2019,
αναμένεται ότι θα έχουμε και την τελική
έκθεση για το σχεδιασμό της εφαρμογής
του εθνικού κατώτατου μισθού στην
Κύπρο.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαι βέβαιη ότι η αγαστή συνεργασία μας με τους κοινωνικούς
εταίρους και η πιστή μας προσήλωση στη
διασφάλιση των θεσμών της τριμερούς
συνεργασίας εντός των θεσμοθετημένων
σωμάτων κοινωνικού διαλόγου θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα
τύχει ευρείας αποδοχής από όλους.
Σημειώνω δε ότι για μας η εισαγωγή ενός
θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού αποτελεί ένα ουσιαστικής σημασίας ζήτημα,
το οποίο ,αναμφισβήτητα, θα επηρεάσει
θετικά τους εργαζόμενους.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την
ικανοποίηση μου για τον σεβασμό όλων
μας στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
Ο Κώδικας είναι ο βασικός μηχανισμός
επίλυσης των περισσοτέρων εργατικών
διαφορών, διασφαλίζοντας έτσι την
εργατική ειρήνη στον τόπο.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Προειδοποίηση επιστημόνων μέσω νέας έρευνας

Η κακή και ανθυγιεινή διατροφή «σκοτώνει»

Η

κακή και ανθυγιεινή διατροφή ευθύνεται
για έναν στους πέντε θανάτους στον
κόσμο, περισσότερους από όσους σκοτώνουν
το τσιγάρο και η υπέρταση, σύμφωνα με μια
νέα διεθνή επιστημονική μελέτη.
Η κατανάλωση περισσότερων υγιεινών τροφών
όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα,
τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί, καθώς και
λιγότερων ανθυγιεινών, όπως τα κάθε είδους
ποτά με ζάχαρη, το αλάτι, τα λίπη «τρανς» και
τα κόκκινα επεξεργασμένα κρέατα, θα μπορούσαν να αποτρέψουν πολλούς θανάτους. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων, που σχετίζονται με
τη διατροφή (πάνω από του 50% του συνόλου),
αφορά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας
αλατιού (τρία εκατομμύρια θάνατοι ετησίως),
μικρής ποσότητας δημητριακών ολικής άλεσης
(τρία εκατομμύρια θάνατοι) και όχι αρκετών
φρούτων (δύο εκατομμύρια θάνατοι).

εκατομμύρια θάνατοι), ο καρκίνος (913.000) και
ο διαβήτης (339.000). Συγκριτικά, ο καπνός σχετιζόταν με οκτώ εκατομμύρια θανάτους και η
υπέρταση με 10,4 εκατομμύρια.
«Η κακή διατροφή σκοτώνει. Είμαστε ό,τι τρώμε
και οι κίνδυνοι αφορούν τους πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και οικονομικής κατάστασης», δήλωσε ο δρ Αφσίν, ο οποίος τόνισε ότι η
νέα μελέτη αναδεικνύει τις συνέπειες της διατροφής πάνω στα χρόνια προβλήματα υγείας,
ανεξάρτητα από την παχυσαρκία.
«Η μελέτη επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί σκέφτονται εδώ και χρόνια, ότι η κακή διατροφή
είναι υπεύθυνη για περισσότερους θανάτους
από κάθε άλλο παράγοντα κινδύνου στον
κόσμο», δήλωσε ο καθηγητής, Κρίστοφερ Μάρεϊ,
του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, διευθυντής
του Ινστιτούτου Μετρικής και Αξιολόγησης της
Υγείας.

Περισσότεροι από 130 επιστήμονες από 40
Στο σύνολο των 195 χωρών που μελετήθηκαν, η
χώρες, με επικεφαλής τον επίμεγαλύτερη αναλογία θανάτων
κουρο καθηγητή, Ασκάν Αφσίν,
λόγω κακής διατροφής υπάρ√ Πιο επικίνδυνη
του Ινστιτούτου Μετρικής και
χει στο Ουζμπεκιστάν (892
από το τσιγάρο
Αξιολόγησης της Υγείας του
θάνατοι ανά 100.000), ενώ η
Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον
και την υπέρταση
μικρότερη στο Ισραήλ (89
θάνατοι ανά 100.000). Ανάμεσα στις χώρες με μεγάλο πληθυσμό, η Αίγυπτος έχει το υψηλότερο ποσοστό
θανάτων λόγω κακής διατροφής (552 ανά
100.000), ενώ η Ιαπωνία το χαμηλότερο (97 ανά
100.000). Καμία χώρα δεν είναι τέλεια, καθώς η
κάθε μία σε κάποια πράγματα ακολουθεί υγιεινές συνήθειες διατροφής και σε κάποια άλλα
ανθυγιεινές. Πάντως οι μεσογειακές χώρες βρίσκονται σε καλύτερη θέση συγκριτικά.

στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", πραγματοποίησαν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα και
σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου ανάλυση της σχέσης διατροφής και υγείας, αναλύοντας στοιχεία
για 195 χώρες κατά την περίοδο 1990-2017.
Η μελέτη (μέρος της ευρύτερης έρευνας Global
Burden of Disease), που χρηματοδοτήθηκε από το
Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, εκτιμά ότι η κακή
διατροφή ευθυνόταν για 10,9 εκατομμύρια
θανάτους το 2017 (το 22% του συνόλου των
θανάτων ενηλίκων διεθνώς), έναντι οκτώ εκατομμυρίων θανάτων το 1990. Οι κυριότερες
αιτίες θανάτου που σχετίζονται με τη διατροφή,
είναι κατά σειρά η καρδιαγγειακή νόσος (9,5
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ποιοδήποτε μέρος μας φέρνει σε
επαφή με τη φύση, ακόμη και
μέσα στην πόλη, όπως ένα αστικό
πάρκο, είναι κατάλληλο για να νιώσουμε τα οφέλη στην ψυχική υγεία
μας.
Αυτό είναι το εύρημα μιας νέας μελέτης
που για πρώτη φορά ορίζει την κατάλληλη δόση επαφής με τη φύση για την
αντιμετώπιση του στρες.
«Γνωρίζαμε ότι το να περνά κάποιος
χρόνο στη φύση μειώνει το στρες,
ωστόσο μέχρι σήμερα ήταν ασαφές
πόσο χρόνο χρειάζεται να περνάμε στη
φύση καθώς και ποιο είδος επαφής με
τη φύση έχει οφέλη» ανέφερε η δρ Μέρι
Κάρολ Χάντερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν
και κύρια συγγραφέας της μελέτης.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι για να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα οφέλη σε ό,τι

Η μελέτη εκτιμά ότι κατά μέσο όρο ο κόσμος
καταναλώνει μόνο το 12% της συνιστώμενης
ποσότητας ξηρών καρπών (τρία γραμμάρια τη
μέρα έναντι των 21 γραμμαρίων που συνιστώνται), ενώ αντίθετα πίνει δεκαπλάσια ποσότητα
ποτών-ροφημάτων με ζάχαρη (49 γραμμάρια τη
μέρα) από τη συνιστώμενη (τρία γραμμάρια).
Ακόμη, η μέση παγκόσμια διατροφή περιλαμβάνει μόνο το 16% της συνιστώμενης ποσότητας
γάλατος (71 γραμμάρια τη μέρα αντί για 435), το
23% της συνιστώμενης ποσότητας δημητριακών
ολικής άλεσης (29 γραμμάρια ημερησίως αντί
125), σχεδόν διπλάσια ποσότητα επεξεργασμένου κρέατος από τη συνιστώμενη (τέσσερα
γραμμάρια τη μέρα αντί για δύο) και σχεδόν
διπλάσιο αλάτι από το συνιστώμενο (έξι γραμμάρια τη μέρα αντί τρία).

Χρυσή συνταγή για υγιή εγκέφαλο
σε κάθε ηλικία

Ε

δώ και χρόνια επικρατούσε η θεωρία ότι κατά την ενηλικίωση, μετά τα 21 χρόνια, σταματά η ικανότητα για συνεχή ανάπτυξη του εγκεφάλου μέσω της διαδικασίας της νευρογένεσης.
Όπως υποστηρίζουν όμως οι επιστήμονες, μπορούμε να παράγουμε εγκεφαλικά κύτταρα και μετά την ενηλικίωση.
Τι είναι η νευρογένεση
Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία τα νέα κύτταρα
μπορούν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση και αντικατάσταση κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη λόγω γήρανσης και νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως το Αλτσχάιμερ.
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε
σχετικά με τη νευρογένεση, είναι ότι πρόκειται για μια διαδικασία
πολλαπλών
σταδίων που εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την υγιή
λειτουργία
των
μιτοχονδρίων. Αυτό
σημαίνει ότι έχουμε
την ικανότητα να
δημιουργούμε νέα
εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά μόνο εάν
διατηρούμε
ένα
καλό περιβάλλον
για νευρογένεση, για το οποίο απαιτείται πολλή ενέργεια. Πώς
μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;
Σύμφωνα με μελέτες, μία διατροφή που είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη δεν βοηθάει. Αντίθετα, τα καροτενοειδή, οι βιταμίνες, οι πολυφαινόλες, τα καλά λιπαρά οξέα και τα
φλαβονοειδή, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
υποστήριξη των ενζυματικών αντιδράσεων που απαιτούνται
για την αποτελεσματική διαδικασία της νευρογένεσης.
Πώς θα διατηρήσετε τον εγκέφαλό σας «νέο»
- Περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά
- Μειώστε την κατανάλωση ζάχαρης
- Καταναλώνετε τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες Ε, C, Β12, B2 και
B9
- Προτιμάτε τα φυλλώδη λαχανικά, τα σταφύλια και τα μούρα
- Ακολουθήστε μία διατροφή πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα που βρίσκονται στα καρύδια, τον λιναρόσπορο και τους
σπόρους
- Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα ρόφημα με κουρκουμά και τζίντζερ
- Ετοιμάστε ένα ποτάκι με μούρα και μπανάνες
- Καταναλώστε ένα μικρό κομμάτι μαύρης σοκολάτας καθημερινά
- Δοκιμάστε τη διαλειμματική νηστεία
- Κάντε διαλογισμό
- Ασκηθείτε για 30 λεπτά καθημερινά.

ΑΓΧΟΣ είπατε ; Όχι δεν θα πάρω
• Η σωστή δόση επαφής με τη φύση συμβάλλει αποτελεσματικά
στην αντιμετώπισή του
αφορά τη μείωση των επιπέδων της
ορμόνης του στρες κορτιζόλης χρειάζεται να περνάμε 20 ως 30 λεπτά – είτε
καθιστοί είτε περπατώντας – σε ένα
μέρος που μας δίνει την αίσθηση ότι
ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση» πρόσθεσε.
Προκειμένου να καταλήξουν στα
συμπεράσματά τους η δρ Χάντερ και οι
συνεργάτες της σχεδίασαν ένα πείραμα
με στόχο να μπορέσουν να υπολογίσουν
ρεαλιστικά ποια είναι η αποτελεσματική ενάντια στο στρες δόση επαφής με
τη φύση. Ζήτησαν από εθελοντές σε ένα
διάστημα οκτώ εβδομάδων να έλθουν
σε επαφή με τη φύση επί 10 λεπτά ή
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περισσότερο, τουλάχιστον τρεις φορές
την εβδομάδα. Παράλληλα, μέτρησαν
τα επίπεδα κορτιζόλης των συμμετεχόντων λαμβάνοντας δείγμα σάλιου πριν

και μετά την επαφή με τη φύση (η
μέτρηση γινόταν μία φορά ανά δύο
εβδομάδες).
«Οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι να
επιλέξουν την ώρα της ημέρας, τη
διάρκεια της «πράσινης» βόλτας τους
καθώς και το μέρος που θα έρχονταν σε
επαφή με τη φύση. Θέσαμε ορισμένους
περιορισμούς ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η επίδραση παραγόντων που είναι
γνωστό ότι επιδρούν στο στρες: έπρεπε
να αλληλεπιδρούν με τη φύση υπό το
φως του ήλιου, να μην κάνουν αεροβική
άσκηση και να αποφεύγουν τη χρήση
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου, να μη μιλούν στο τηλέφωνο
και να μη διαβάζουν» εξήγησε η δρ
Χάντερ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μόλις
20 λεπτά επαφής με τη φύση ήταν
αρκετά για να μειώσουν σημαντικά τα
επίπεδα κορτιζόλης.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η ΣΕΚ ήταν και παραμένει
συνεπής στις διεκδικήσεις της
και είναι ακριβώς για αυτό το
λόγο που έχουμε ξεκαθαρίσει με
απόλυτη σαφήνεια πως στις
διεκδικήσεις μας θα πρέπει να
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα
δεδομένα της οικονομίας, τους
κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν και τη συμβολή των εργαζομένων στην πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Υπενθυμίζουμε πως, αυτή η
συνέπεια επιδείχθηκε σε απόλυτο βαθμό μέσα από τη συμφωνία πλαίσιο της ΣΕΚ μαζί με
την ΠΕΟ και τον Υπουργό Οικονομικών για πλήρη αποκατάσταση των μισθών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, μέσα από μία καθαρά
συνδικαλιστική ρύθμιση. Άρση
της αδικίας σε βάρος των εργαζομένων, αποκατάσταση της
τάξης και διατήρηση της θετικής πορείας της οικονομίας. Η
δικαστική διαχείριση του όλου
θέματος, μας αναγκάζει να
αναμένουμε την έκδοση της
τελικής απόφασης, δηλώνοντας πως σεβόμενοι πλήρως τη
δικαστική ετυμηγορία διεκδικούμε και θα λάβουμε ρόλο στον
κοινωνικό διάλογο για τον
τρόπο εφαρμογής της όποιας
απόφασης.

Εκσυγχρονισμός της
στρατηγικής απασχόλησης
Επιπρόσθετα, θεωρούμε πως,
για να μπορέσει να επανέλθει η
τάξη στην αγορά εργασίας,
επιβάλλεται η αναθεώρηση και
ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης ξένων
εργατών από τρίτες χώρες στην
Κύπρο. Μια εξέλιξη που μπορεί
να οδηγήσει στην αποτροπή
της εκμετάλλευσης του ντόπιου
και του κοινοτικού ανθρώπινου
δυναμικού, το οποίο μέσα από
τη στοχευμένη κατάρτιση, ιδιαίτερα των ανέργων, μπορούν
να στελεχώσουν σημαντικούς
τομείς της οικονομίας, με αιχμή
τον τουρισμό και συμβάλλοντας
στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας
και βέβαια στην αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος. Μια
διαδικασία που δυστυχώς,
όπως έχουμε κατ’ επανάληψη
εκφράσει, έχει καθυστερήσει
σημαντικά στο να ολοκληρωθεί.
Ταυτόχρονα, επιτρέψετε μου να
σημειώσω πως η προσπάθεια
για συγκεκαλυμμένη, υπό τον
μανδύα του φοιτητή, προώθηση της απασχόλησης ξένων
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Αντρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

(Συνέχεια από σελ. 6)

Συνεπείς στις διεκδικήσεις μας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Η ΣΕΚ σύμβολο υπεράσπισης αξιών και ιδανικών
γενιά. Ομοίως, η ΣΕΚ έχει καταθέσει προς τον Υπουργό Παιδείας συγκεκριμένη πρόταση
για διασύνδεση των αναγκών
της αγοράς εργασίας με το
εκπαιδευτικό σύστημα, ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και αναβάθμιση της
τεχνικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, έτσι ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες της
αγοράς εργασίας.

στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
δεν είναι ούτε η λύση στο όποιο
πρόβλημα, ούτε και μπορεί να
γίνει αποδεκτή ως αποσπασματική επιλογή.
Αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος, η εργοδοτική πλευρά θα πρέπει να
συμβάλει θετικά στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης,
ανταποδίδοντας προς τους
εργαζόμενους του κλάδου, τη
σημαντική συμβολή τους στην
ανάπτυξη και μαζί, μπορούμε
ολοκληρωμένα και συγκροτημένα να συζητήσουμε τις όποιες
επιπρόσθετες ανάγκες μπορεί
να προκύπτουν.
Ανεξάρτητα όμως από την εξέλιξη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο διάλογος που αφορά
τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής για την απασχόληση
ξένων από τρίτες χώρες θα
πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.
(τα γεγονότα που με βδελυγμία
παρακολουθούμε το τελευταίο
διάστημα ενισχύουν αυτή την
ανάγκη)
Αυτή η ανάγκη αποτελεί μέρος
ενός ευρύτερου πλαισίου απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και
αναπροσαρμογών, έτσι ώστε
να δημιουργηθούν οι αναγκαίες
και ικανές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη. Υπενθυμίζουμε
πως, η ΣΕΚ στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει τις ανάλογες
μεταρρυθμίσεις του δημόσιου
τομέα, όπως είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε Υφυπουργείο
Τουρισμού. Ο εκσυγχρονισμός
του κράτους σε όλα τα επίπεδα

Άδικη η πολιτική των τραπεζών
Σημειώνουμε εμφαντικά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς
τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η κοινωνικά άδικη πολιτική των τραπεζών, ιδιαίτερα προς συγκεκριμένες
ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι συνταξιούχοι, για χρέωση
συγκεκριμένων συναλλαγών στα ταμεία. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να διαφοροποιηθεί άμεσα με την παραχώρηση θετικών κινήτρων σε όσους συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και όχι στη βάση
των αντικινήτρων που θυματοποιούν όσους δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές συναλλαγής.

θα το καταστήσει πιο αποδοτικό, πιο αξιοκρατικό, δίκαιο,
αποτελεσματικό και θα εδραιωθεί η αρχή της ισοπολιτείας και
της χρηστής διοίκησης. Ομοίως, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα
πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα,
θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των δήμων, στη βάση
της καλύτερης εξυπηρέτησης
των δημοτών και με προαπαιτούμενη προϋπόθεση, την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων

γικής έκπτωσης από το 1/6 στο
1/5 του φορολογητέου εισοδήματος, με καθορισμό μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης
ανάλογα με την αύξηση των
εισφορών σε συγκεκριμένα
ταμεία
• Μείωση της επιβάρυνσης
στους τόκους των καταθέσεων
• Επαναξιολόγηση της πολιτικής που αφορά την καταβολή
του «πέναλτυ» του 12% επί της
σύνταξης, για όσους αφυπηρε-

√ Επείγει ο εκσυγχρονισμός του κράτους
και η εδραίωση της αξιοκρατίας, της ισοπολιτείας
και της χρηστής διοίκησης
των εργαζομένων. Αντίστοιχα,
επιβάλλεται η αναβάθμιση των
ημικρατικών οργανισμών αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη
τεχνογνωσία του ανθρώπινου
δυναμικού τους, όπως επίσης
απαραίτητη είναι και η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας στη βάση των νέων δεδομένων, αναγκών και προκλήσεων.

Φορολογική μεταρρύθμιση
Πέρα από αυτές τις ιδιαίτερης
σημασίας μεταρρυθμίσεις, για
εμάς στη ΣΕΚ αποτελεί αδήριτη
ανάγκη η στοχευμένη και συνολική φορολογική μεταρρύθμιση,
όπως αυτή έχει επεξηγηθεί
τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως και στον Υπουργό Οικονομικών. Σήμερα, ημέρα
της Πρωτομαγιάς, καλούμε την
Κυβέρνηση να εφαρμόσει εντός
του 2019 μια ολοκληρωμένη
φορολογική μεταρρύθμιση στη
βάση της πράσινης φορολογίας, η οποία θα μειώνει τη
φορολόγηση της εργασίας, θα
επιβαρύνει τη ρύπανση και θα
εγγυάται δικαιότερη κατανομή
του παραγόμενου πλούτου, με
παράλληλη στόχευση στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η ΣΕΚ θέτει σαφείς εισηγήσεις για άμεση υιοθέτηση:
• Διαφοροποίηση της φορολο-

τούν στο 63ο έτος
• Ενίσχυση του τομέα των
συντάξεων μέσα από την αναβάθμιση της εποπτείας των
ταμείων προνοίας και των
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων,
με τη διατήρηση του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων στη διαχείρισή τους, διασφαλίζοντας
τη συνέχιση της εξαίρεσης των
ταμείων προνοίας από τη
φορολόγηση, τόσο των εισφορών όσο και του αποδιδόμενου
ωφελήματος (Εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως
εκκρεμεί στη Βουλή η τροποποίηση του νόμου για το ΓΕΣΥ, για
εξαίρεση των ταμείων προνοίας και των εφάπαξ ποσών από
τη συνεισφορά για σκοπούς
ΓΕΣΥ)

Ανεργία - Στεγαστική
πολιτική
Παρά το γεγονός ότι η ανεργία
έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό, ως αποτέλεσμα των
στοχευμένων πολιτικών και
συνδικαλιστικών παρεμβάσεων, το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους συνεχίζει να
είναι ιδιαίτερα ψηλό. Θεωρούμε
πως, θα πρέπει να υιοθετηθούν
συγκεκριμένες πολιτικές με
ενεργητικούς σκοπούς, έτσι
ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη νέα

Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ θεωρεί ότι
το θέμα της στεγαστικής πολιτικής, το οποίο μας αφορά
όλους, θα πρέπει να προσεγγιστεί με μεγαλύτερη στόχευση.
Προς αυτή την κατεύθυνση ως
ΣΕΚ, εδώ και αρκετό καιρό έχουμε συζητήσει το θέμα με τους
αρμόδιους Υπουργούς, ενώ
πρόσφατα είχαμε συνάντηση με
τις Διευθύνσεις του ΚΟΑΓ και
του ΟΧΣ, στην προσπάθειά μας
να προωθηθεί η πολιτική της
κοινωνικής στέγασης μέσα από
τη συνεργασία των δύο Οργανισμών. Είμαστε βέβαιοι πως
σύντομα θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις και η ΣΕΚ θα
συνεχίσει να παρακολουθεί το
όλο θέμα για να παρέμβει
συγκεκριμένα και ουσιαστικά
και πάλι σε πολιτικό επίπεδο
αν χρειαστεί, αξιοποιώντας το
θεσμικό μας ρόλο.

Ενίσχυση πολιτικών
για την Ισότητα
Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό να αναδείξουμε την ανάγκη
για μεγαλύτερη ενίσχυση των
πολιτικών και των εργαλείων
που προάγουν την ισότητα των
φύλων, ιδιαίτερα στην εργασία,
μέσα και από την ενδυνάμωση
των παραμέτρων που συμβάλλουν στη συμφιλίωση της εργασίας και της οικογένειας. Η
πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τη γονική
άδεια και την άδεια πατρότητας θα πρέπει να αξιοποιηθεί
ανάλογα και στην Κύπρο. Η ΣΕΚ
έχει προβεί πρόσφατα σε
συγκεκριμένη καταγγελία, μέσα
από την οποία έχει αναδειχθεί η
ανάγκη για τροποποίηση της
νομοθεσίας έτσι ώστε να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξέτασης των καταγγελιών και
έκδοσης της τελικής έκθεσης,
όπως επίσης και προστασία
τόσο του θύματος όσο και των
μαρτύρων κατηγορίας από πιέσεις και από την προοπτική
απόλυσης από την εργασία. Η
ΣΕΚ καταθέτει άμεσα πρόταση
στην Επιτροπή Ισότητας των
φύλων για τροποποίηση της
νομοθεσίας. Παράλληλα, με
πρωτοβουλία της ΣΕΚ και σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους,
έχει συμφωνηθεί ο Κώδικας
κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, ο οποίος
θα ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ε.Ε: Συστάσεις προς Facebook ενόψει ευρωεκλογών

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε
από τον επικεφαλής των
παγκόσμιων υποθέσεων του
Facebook, Νικ Κλέγκ, να επανεξετάσει ορισμένους από τους κανόνες της εταιρείας που αποσκοπούν στην προστασία των εκλογών από ξένες παρεμβάσεις.

εισήγαγε κανόνες που απαιτούν
από τους πολιτικούς διαφημιστές
να εγγραφούν στη χώρα που είναι
ο στόχος της εκστρατείας. Η ΕΕ
φοβάται ότι αυτό θα εμπόδιζε τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και
τις πανευρωπαϊκές πολιτικές

Η Βέρα Γιούροβα, Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει ένα σαφές
μήνυμα για το Facebook σχετικά
με την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με το ποιος χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις.

• Μεγαλύτερη διαφάνεια

H ΕΕ έστειλε αυστηρή επιστολή
κατηγορώντας το Facebook ότι
αγνοεί πώς λειτουργεί ο νόμος. Η
διαμάχη έχει ανακύψει σχετικά με
τις προσπάθειες του Facebook να
ανταποκριθεί στα αιτήματα της
ΕΕ να περιορίσει τις ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές. Η εταιρεία

στις πολιτικές διαφημίσεις
ζητά η Ευρωπαία
Eπίτροπος αρμόδια
για τη δικαιοσύνη
ομάδες να χρησιμοποιούν το
Facebook, το Facebook Messenger
και το Instagram για εκστρατείες
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη
και στις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Στην επιστολή που είδε ο
Guardian, η ΕΕ υποστηρίζει ότι οι

προσπάθειες του Facebook είναι
«πολύ ευπρόσδεκτες και αναγκαίες για την προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών
αλλά εγείρουν μια βασική ανησυχία».
Στην επιστολή καταγγέλλεται ότι
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα
ευρωπαϊκά κόμματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο «όπως οι
ξένες οντότητες που προσπαθούν
να παρεμβαίνουν στις εκλογές της
ΕΕ». Η επιστολή υποστηρίζει επίσης ότι οι κανόνες του Facebook
θα εμποδίσουν τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ να εκτελούν εκστρατείες
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
εκλογές στο Facebook. «Αν οι νέοι
κανόνες εφαρμοστούν στην τρέχουσα μορφή τους, στην πράξη
τα θεσμικά μας όργανα δεν θα
μπορέσουν να προωθήσουν
περιεχόμενο στο Facebook έξω
από το Βέλγιο», σημειώνει η ΕΕ.

EE: Τα στρουμφάκια καθαρίζουν τις παραλίες

H

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία
IMPS, στην οποία «ανήκουν» τα
στρουμφάκια προκειμένου να
χρησιμοποιήσει τις εικόνες τους
στην προώθηση της καμπάνιας
«Global Beach Clean-up» για το
2019. Συγκεκριμένα, η ΕΕ θα
ενθαρρύνει τις πρεσβείες της σε
όλο τον κόσμο και τις αντιπροσωπείες της στα κράτη μέλη να
οργανώσουν εκδηλώσεις για τον
καθαρισμό των παραλιών μαζί με
τοπικούς οργανισμούς, σχολεία
κ.α. Το 2018, πάνω από 70 δράσεις και σχεδόν 3.000 άτομα συμμετείχαν στην εκστρατεία «EU
Beach Clean-up», που διοργάνωσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η
φιλοδοξία για το 2019 είναι
ακόμη μεγαλύτερη, αναφέρει ο
Κρίστιαν Λεφλέρ, αναπληρωτής
γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ,
σημειώνοντας ότι «μέσω των
αντιπροσωπειών της ΕΕ θα

Ο

ι υπολογιστές που είναι
εξοπλισμένοι με εξαιρετικά εξελιγμένα ηλεκτρονικά
συστήματα είναι σε θέση να
μετατρέψουν τα αναλογικά
δεδομένα του περιβάλλοντος
σε ψηφία που μπορούν να
τεθούν υπό επεξεργασία. Οι
αισθητήρες εικόνας και τα
τσιπ που ψηφιοποιούν φυσικούς ήχους είναι πολύ παρόμοια με τις αισθήσεις του
υπολογιστή που επεξεργάζονται όλα τα ψηφιοποιημένα
δεδομένα και μας κάνουν υπερήφανους για τις βελτιωμένες
φωτογραφίες μας ή την
ψηφιακή μουσική.
Τα τελευταία χρόνια η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής,

ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους
νέους και τους ενήλικες όλων των
χωρών να ακολουθήσουν το
παράδειγμα των "στρουμφ" και να
φροντίσουν τον "μπλε πλανήτη
μας"».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η περσινή εκστρατεία είχε σημαντικό
αντίκτυπο. Μόνο στη Μοζαμβίκη
και τη Σενεγάλη, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ απέσυραν 10 τόνους
απορριμμάτων από τις ακτές σε
μία ημέρα. «Με την οργάνωση
αυτών των δραστηριοτήτων

θέλουμε να αυξήσουμε την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με
την κατάσταση των ωκεανών,
καθώς και την ατομική μας ευθύνη για τη φροντίδα τους», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων και
Αλιείας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Ζοάο Αγκιάρ
Ματσάντο. Ωστόσο, η
Επιτροπή
σημειώνει
πως όσο σημαντική κι
αν είναι η προσφορά
των πολιτών δεν φτάνει
για να λυθεί το πρόβλημα. Τα κράτη πρέπει να
έχουν στη διάθεσή τους
κατάλληλα συστήματα
διαχείρισης των αποβλήτων και αυτό συχνά δεν συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες
χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ υιοθέτησε
φέτος νέα νομοθεσία που θα
περιορίζει τα πλαστικά μιας χρήσης, ιδίως εκείνα τα οποία βρίσκονται συνήθως στην παραλία.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο καθημερινός σου καφές
μπορεί να εξαφανίσει
την κυτταρίτιδα

Α

υτή η εποχή του χρόνου που η κυτταρίτιδα από πρόβλημα γίνεται… μεγάλο πρόβλημα έφτασε. Μην κοιτάς τον καιρό. Ήλθε ο
Μάϊος και ο χρόνος τελειώνει. Αν δεν έκανες
διατροφή και γυμναστική και δεν έβαζες τις
κατάλληλες κρέμες τότε δέξου τις συμβουλές
μας. Επειδή λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε
θα σου πούμε τι μπορείς να κάνεις καθημερινά για να βελτιώσεις την μισητή όψη φλοιού
πορτοκαλιού (δεν αντέχουμε ούτε να το γράφουμε)
με τον καθημερινό σου καφέ. Μπορείς να φτιάξεις
ένα scrub που, αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, θα
κάνεις θαύματα τόσο
για το δέρμα όσο και
για το πρόβλημά
σου.
Τι θα χρειαστείς;
Καφέ! Είτε στιγμιαίο,
είτε γαλλικό, είτε τον
χρησιμοποιημένο
από τις κάψουλες
της μηχανής του
καφέ σου, είτε ακόμη
και ελληνικό. Ο καφές είναι το βασικό. Έπειτα, θα
χρειαστείς λάδι καρύδας. Στόχος μας είναι εξάλλου
να διώξουμε την κυτταρίτιδα και όχι την υγρασία
από το δέρμα μας. Αναμειγνύεις τον καφέ με το λάδι
καρύδας για να κάνεις μία πάστα και με το μείγμα
κάνεις πολύ καλό μασάζ στα σημεία που έχεις κυτταρίτιδα. Όχι, μην πασαλείψεις απλά το σώμα σου.
Πάρε 2 λεπτά για να κάνεις μασάζ και να τονώσεις
την κυκλοφορία. Για να δεις πόσο καλή δουλειά
κάνει αυτή η συνταγή, σε προκαλούμε να τραβήξεις
μία φωτογραφία όταν ξεκινήσεις να το κάνεις και
άλλη μία μετά από 7 μέρες για να συγκρίνεις. Τι
κάθεσαι λοιπόν; ξεκίνα τώρα!

Σοβαρά … αστειάκια
• Μια Κυριακή του Πάσχα δύο αρνιά
συζητούν:
– Πάμε για καφέ;
– Μπα δεν μπορώ έχω γύρισμα…
• Συζητάνε δύο αρνιά και λέει το ένα στο
άλλο:
– Πιστεύεις στη ζωή μετά το Πάσχα;

Μαθαίνοντας τους υπολογιστές να κατανοούν
ανθρώπινα συναισθήματα
αλλά συνήθως χαρακτηρίζεται ως δυσλειτουργική, επειδή
οι άνθρωποι αισθάνονται
αμήχανα όταν πρέπει να επικοινωνούν με ένα απρόσωπο
bot. Το πιο απλό παράδειγμα
είναι η απώλεια μιας ανέπαφης πιστωτικής κάρτας.
Φοβόμαστε ότι κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για
να πραγματοποιήσει τις
συναλλαγές του, χρεώνοντας
τον τραπεζικό μας λογαριασμό και το αυτοματοποιημένο
σύστημα του τηλεφωνικού
κέντρου της τράπεζας, δεν
φαίνεται να γνωρίζει τη
δυσαρέσκειά μας και συνεχίζει

την αυτοματοποιημένη διαδικασία.
Μια λύση στο πρόβλημα έχει
σχεδιαστεί από την Behavioral
Signals. Τα τελευταία τρία
χρόνια, η εταιρεία εργάζεται
για την ανάπτυξη αλγορίθμων
που προβλέπουν ανθρώπινα
συναισθήματα με βάση την
ανάλυση των ψηφιοποιημένων φωνητικών δεδομένων.
Έχοντας παρουσία στην Ελλάδα και το Λος Άντζελες όπου
εδρεύουν τα τμήματα ανάπτυξης και εμπορίου, η εταιρεία
εργάζεται επί του παρόντος
κυρίως
σε
εκπαιδευτικά

8 ΜΑΪΟΥ 2019

μοντέλα στην αγγλική, την
ελληνική και την ισπανική

γλώσσα.
Το εγχείρημα αποτελούν αλγόριθμοι που μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερα από
δέκα διαφορετικά συναισθήματα στην ανθρώπινη ομιλία.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

Δέκα τροφές για αποτοξίνωση μετά το Πάσχα!
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SUDOCOU

Κ

λασική αντίδραση με το που
φεύγει το Πάσχα. Νιώθεις
φουσκωμένη, δεν έχεις ενέργεια και
αισθάνεσαι και από πάνω τύψεις
κι ενοχές που δεν συγκρατήθηκες
και έφαγες τα πάντα, για άλλη μια
χρονιά. Είναι η ιδανική στιγμή για
να ξεκινήσεις αποτοξίνωση. Όχι
μόνο για τις ατασθαλίες του
Πάσχα, αλλά και για να χάσεις
κιλά και να φτιάξεις τη διάθεσή
σου.
Ιδού 10 τροφές για την αποτοξίνωση του οργανισμού σου:
1. Κάρδαμο: Πρόσθεσε το στην
επόμενη σαλάτα σου. Βοηθάει στην
ενεργοποίηση ενζύμων που καθαρίζουν το συκώτι και είναι φυσικό
διουρητικό.
2. Λεμόνι με νερό: Το λεμόνι είναι
γνωστό για τη βιταμίνη C που
περιέχει, που βοηθάει στην καύση
λίπους (φυσικός λιποδυαλίτης) και
στη αποτοξίνωση. Παράλληλα

τερο για αποτοξίνωση. Όλοι
ξέρουν ότι τα φρούτα είναι γεμάτα
βιταμίνες και ευεργετικές ιδιότητες.
5. Λάχανο: Σε πολλές κουλτούρες
τρώνε το λάχανο για καλή τύχη και
ευημερία. Εκτός αυτού βοηθάει στο
να καθαρίσει το συκώτι. Πρόταση:

• Η υπερφαγία μέσα στο Πάσχα δημιούργησε
για άλλη μια χρονιά ενοχές. Ιδανική στιγμή
για επιστροφή στην διατροφική μας ρουτίνα
βοηθάει και στην πέψη.
3. Πράσινα τρόφιμα: Μαρούλι –
Σπανάκι – Ρόκα, ότι έχει σκούρα
πράσινα φύλλα βοηθάει. Φάτε τα
ωμά. Σε μια σαλάτα με ελαιόλαδο ή
μέσα σε ένα φυσικό χυμό.
Βοηθάνε στην πέψη, και στην αποβολή τον τοξινών του νέφους και
των ζιζανιοκτόνων-δηλητηρίων.
4. Φρούτα: Δεν υπάρχει καλύτερος
τρόπος για αποτοξίνωση. Πολλές
φορές μετά τις γιορτές έχουμε
γεμίσει με βούτυρό και λίπος τον
οργανισμό μας. Ένα μπολ γεμάτο
με φρούτα είναι σίγουρα ότι καλύ-

Κάντε μια σαλάτα με λάχανο –
μήλο και κύμινο, το αποτέλεσμα θα
είναι γευστικό και τραγανιστό!
6. Αγκινάρες: Πολλές έρευνες έχουν
δείξει ότι οι αγκινάρες βοηθάνε στο
να έχεις υγιές συκώτι και χοληδόχο
κύστη. Βοηθάει στη χολή, στην
αποτροπή της δυσπεψία, και στην
ισχυροποίηση της πέψης. Αν
θέλεις φυσική αποτοξίνωση, οι
αγκινάρες είναι από τις καλύτερες
επιλογές.
7. Παντζάρια: Για την καταπολέμηση προβλημάτων με τη χοληδόχο
κύστη οι γιατροί προτείνουν την

κατανάλωση παντζαριών. Οι ίνες
που περιέχει το παντζάρι βοηθάνε
στην ενεργοποίηση αντιοξειδωτικών ένζυμων στο συκώτι. Έτσι
βοηθάει στην καταστροφή των
τοξικών ουσιών που υπάρχουν στο
σώμα.
8. Ginger και σκόρδο: Το ginger
και το σκόρδο είναι καλοί φίλοι για
το συκώτι.
9. Πράσινο τσάι: Έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε κατεχίνες (φλαβονοϊδές) που βοηθάει στην καλύτερη και γρηγορότερη λειτουργία
του συκωτιού και την ενεργοποίηση των αντιοξειδωτικών ένζυμων
του συκωτιού.
10. Προϊόντα ολικής αλέσεως:
Είτε προσπαθείς να κάνεις αποτοξίνωση είτε όχι, τα προϊόντα ολικής αλέσεως θα πρέπει να είναι
μέσα στη διατροφή σου. Περιέχουν
θρεπτικά συστατικά, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και φυτικές
ίνες. Επίσης βοηθάει στη λειτουργία του εντέρου. Αν θέλεις να βγάλεις όλες τις τοξίνες από τον
οργανισμό σου, το τελευταίο που
πρέπει να είσαι, είναι δυσκοίλια!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είστε πιο προσεκτικοί και
κάπως κλειστοί σε συναισθηματικά θέματα. Θα σας μπουν βέβαια
στον νου κάποιες ιδέες οι οποίες
μπορεί να μην σας αφήσουν να
ησυχάσετε και να δείτε τα πράγματα από την θετική τους σκοπιά.
Ταύρος: Νιώθετε ότι είστε κάπως
εκτεθειμένοι απέναντι στους
άλλους και για αυτό να είστε πιο
προσεκτικοί με τους συνεργάτες
σας ή με μια στενή σας σχέση. Ο
Σκορπιός, κυρίαρχο άτομο στη
ζωή σας, θα σας τραβήξει σαν
μαγνήτης.

σατε να τα λειτουργήσατε όπως
θέλατε.
Λέων: Αναγκαστικά χρειάζεται να
ασχοληθείτε με πράγματα που
μπορεί να μην σας ανεβάσουν
ψυχολογικά. Ο θυμός που θα σας
βγει μπορεί να σας μπλοκάρει και
να γίνετε κάπως δύσκολοι στην
προσέγγιση με τους άλλους.
Παρθένος: Ανανεώνεστε με γνώσεις και επαφές που θα σας βοηθήσουν σε έρευνες και αποφάσεις
πολύ σημαντικές. Ένα ταξιδάκι θα
σας κάνει πολύ καλό και θα σας
ανανεώσει.

Δίδυμοι: Αναγκάζεστε να επιβληθείτε σε καταστάσεις που μπορεί
να αφορούν και το παρελθόν σας.
Οικονομικές υποχρεώσεις προς
τρίτους και γενικά πληρωμές που
έχετε να κάνετε αυτή την περίοδο
θα σας βάλουν στην πρίζα.

Ζυγός: Μπορεί να έχετε αποφασίσει να περιμένετε περισσότερο
από ό,τι παλιά που ήσασταν και
ανυπόμονοι και αναποφάσιστοι.
Αυτό θα σας κάνει καλό και θα σας
οργανώσει πιο πολύ σε οικονομικό
επίπεδο.

Καρκίνος: Νιώθετε ότι μπορείτε
πιο εύκολα να εκφράσετε τον
ψυχισμό σας και τα συναισθήματά
σας με τους γύρω σας. Γενικά νιώθετε πολύ καλά και θέλετε να κάνετε πράγματα που λόγω μιας
παλιάς κατάστασης δεν μπορού-

Σκιορπιός: Είστε στο επίκεντρο
της δύναμή σας για αυτό μην αφήνετε πράγματα και κυρίως κάποιες
καταστάσεις, που εσείς δεν μπορείτε να δείξετε ανοχή, να σας
χαλάνε την διάθεση.
Τοξότης: Έχετε ανάγκη να μείνετε

μόνοι με τον εαυτό σας για να
κάνετε ένα απολογισμό ή να γυρίσετε πίσω στο παρελθόν για να
εμπεδώσετε κάποια γεγονότα που
έχουν γίνει και να βγάλετε τα δικά
σας συμπεράσματα.
Αιγόκερως: Είστε επιφορτισμένοι
για να κάνετε τα πάντα πάρα πολύ
καλά. Σίγουρα το έχετε πάρει
σοβαρά για αυτό πηγαίνετε εις
βάθος. Ίσως να έχετε ξεφορτωθεί
κάποια άγχη για το πώς θα είναι η
εικόνα σας.
Υδροχόος: Προσπαθήστε να μην
χαλάσετε τη διάθεσή σας με καταστάσεις που μπορεί να μην είναι
πολύ σημαντικές για σας και παίζουν αρνητικό ρόλο στην ζωή σας.
Δεν έχετε περιθώρια επιλογής όταν
αναμασάτε κομμάτια του παρελθόντος ή ερευνάτε καταστάσεις
που σας είχαν πληγώσει.
Ιχθείς: Οι βλέψεις σας για το εξωτερικό θα είναι πολύ έντονες και
ίσως ένα άτομο συγγενικό θα σας
βοηθήσει κάνοντας μια μικρή έρευνα για σας. Ίσως να πρέπει να
ασχοληθείτε πιο έντονα με τις
οικονομικές σας δυνατότητες.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπιφτέκια ελληνικά με ντομάτα
Υλικά:
½ κιλό κιμά (ανάμικτος χοιρινός και βοδινός καλύτερα),
1 αβγό ελαφρά χτυπημένο,
3-4 κουταλιές γαλέτα (φρυγανιά τριμμένη),
1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο,
1 κουταλιά ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για άλειμμα,
2 κουταλιές άσπρο κρασί (ή ξίδι),
1 γεμάτο κουταλάκι ρίγανη,
1 κουταλάκι τριμμένο ξηρό δυόσμο,
1 χούφτα τριμμένο κεφαλοτύρι (ή άλλο σκληρό τυρί),
1 μέτρια ντομάτα τριμμένη, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Αναμιγνύετε σε ένα μπολ τον κιμά με το αβγό και προσθέτετε 3
κουταλιές φρυγανιά, το κρεμμύδι, το λάδι, το κρασί, τη ρίγανη,
το δυόσμο, το τυρί και την ντομάτα. Αλατοπιπερώνετε το
μίγμα και το ζυμώνετε καλά. Κρατάτε το μίγμα σκεπασμένο
στο ψυγείο για 2 ώρες (αν θα το κρατήσετε για περισσότερο,
μη βάλετε μέσα το κρεμμύδι, το προσθέτετε αργότερα).
Ύστερα, το πλάθετε σε μπιφτέκια. Αν σας φανεί χαλαρό, τότε
προσθέτετε μέσα άλλη μια κουταλιά γαλέτα. Ψήνετε τα μπιφτέκια πάνω σε λαδωμένη σχάρα κάτω από το γκριλ του
φούρνου για 20-25 περίπου λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και από
τις δυο πλευρές (βάζετε ένα ταψί από κάτω
για να μαζεύει τα ζουμιά). Τα σερβίρετε με
σαλάτα και πατατούλες.

Φράουλες με κρέμα πορτοκάλι
Υλικά:
200 γρ. (1 πακέτο) τυρί κρέμα (Cream Cheese), ξεπαγωμένο,
2 γεμάτες κουταλιές ζάχαρη άχνη,
2 κουταλάκια ξύσμα πορτοκαλιού,
2 κουταλιές λικέρ πορτοκαλιού,
700 γρ. φράουλες,
1 ½ φλ. κρέμα γάλακτος.

Εκτέλεση:
Κόβετε τις φράουλες σε τέταρτα, κρατώντας στην άκρη 8,
που θα κόψετε και θα κρατήσετε σαν γαρνιτούρα. Χτυπάτε με
το μίξερ σε ένα μπολ την κρέμα γάλακτος μέχρι να πήξει σε
σαντιγί. Ύστερα, χτυπάτε χώρια για λίγο με το μίξερ, σε ένα
μεγαλύτερο μπολ, το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη άχνη να αφρατέψει και χτυπάτε μέσα το ξύσμα και το λικέρ πορτοκαλιού.
Ανακατεύετε μέσα με κουτάλι λίγη σαντιγί για να χαλαρώσει
το μίγμα, αδειάζετε στο μπολ την υπόλοιπη και την ενσωματώνετε μέσα, ανακατεύοντας απαλά και φέρνοντας υλικό
από τον πάτο στην επιφάνεια, μέχρι να ομογενοποιηθεί το
μίγμα.
Βάζετε σε ένα μεγάλο μπολ ή σε 8 μπολάκια τις μισές φράουλες, μοιράζετε πάνω τη μισή κρέμα πορτοκαλιού και επαναλαμβάνετε μια ακόμη φορά τις στρώσεις. Γαρνίρετε με τις
φράουλες που κρατήσατε παράμερα και κρατάτε το γλυκό στο ψυγείο
μέχρι να το σερβίρετε
(για μάξιμουμ 4 ώρες).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

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

ΓεΣΥ: Άνοιξαν
οι κατάλογοι
για τα παιδιά

Ά

ρχισε
προχθές
Δευτέρα, η διαδικασία εγγραφής των παιδιών
στο
Γενικό
Σύστημα Υγείας και η
εγγραφή των παιδιών
στους καταλόγους των
παιδιάτρων.
Στον αρχικό κατάλογο
παιδιάτρων περιλαμβάνονται 70 παιδίατροι
από όλες τις επαρχίες
οι οποίοι προέρχονται
τόσο από το δημόσιο
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο,
όπως και στην περίπτωση των προσωπικών γιατρών για ενήλικες, ο αριθμός αυτός θα
αυξάνεται
σταδιακά
αφού κάποιοι από τους
παιδίατρους που έχουν
κάνει εγγραφή στο ΓεΣΥ
δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία
υπογραφής των συμβολαίων τους με τον
Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας. Αναφέρεται ότι
με βάση τον πληθυσμό
των
παιδιών
της
Κύπρου, το ΓεΣΥ μπορεί
να αρχίσει τη λειτουργία του με 70 παιδίατρους. Ωστόσο, για να
εξασφαλίζονται καλύτερες υπηρεσίες προς
τα
παιδιά,
ο
Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
ευελπιστεί,
βάσει και των μηνυμάτων που λαμβάνει από
παιδίατρους, ότι ο
αριθμός θα αυξηθεί το
επόμενο διάστημα τουλάχιστον στους 90 γιατρούς.

Κρατική Φοιτητική Μέριμνα:
Λήγει στης 10 Μαίου η υποβολή αιτήσεων

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας θα
πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο
Annabelle, στη Πάφο στις 28
Μαΐου, 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα
11:30 π.μ.
Προτρέπουμε τα Μέλη μας όπως
σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού,
δηλώσουν
στις
Συντεχνίες τους ως αντιπρόσωποι
του ξενοδοχείου τους και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.
Μαρίνος Γιαλελή
Γενικός Διευθυντής

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 20182019 είναι η 10η Μαΐου του 2019. Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο τονίζει ότι δεν
θα δοθεί νέα παράταση στην υποβολή
αιτήσεων. Παράλειψη υποβολής αίτησης
στην
πιο
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
πάνω προθεσμία συνεπάγεται απώλεια
του δικαιώματος για διεκδίκηση κρατικής
φοιτητικής
μέριμνας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

ΟΑΥ: Χωρίς χρέωση
η εγγραφή στο Μητρώο
Δικαιούχων του ΓεΣΥ

Α

ναφορικά με την εγγραφή των δικαιούχων στο
Μητρώο του ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να
διευκρινίσει τα ακόλουθα:
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού γίνεται
είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο το δικαιούχο ή οικείο
του πρόσωπο είτε μέσω επίσκεψης στον προσωπικό
ιατρό που θα επιλέξει ο δικαιούχος και ο οποίος
συμμετέχει στο ΓεΣΥ, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για
τον δικαιούχο.
Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται εγγραφή των δικαιούχων σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα του ΓεΣΥ, πέρα
από την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.
Εφόσον ο δικαιούχος εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο
προσωπικού
ιατρού, θα επιλέγει ελεύθερα τους υπόλοιπους
παροχείς
(ειδικούς
ιατρούς,
φαρμακεία,
εργαστήρια) στους οποίους θα απευθύνεται για
να λαμβάνει υπηρεσίες
από την 1η Ιουνίου 2019.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Δικαίωμα
εγγραφής
στους καταλόγους των
παιδιάτρων έχουν τα
παιδιά μέχρι 18 ετών.
Παιδιά από 15 μέχρι 18
ετών έχουν το δικαίωμα
να εγγραφούν είτε στον
κατάλογο παιδίατρου
είτε στον κατάλογο
προσωπικού γιατρού
για ενήλικες.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εγγραφής των
ενηλίκων στο ΓεΣΥ,
μέχρι προχθες το μεσημέχρι ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας είχε
καταγραμμένες πέραν
των 180.000 εγγραφών
με τη ροή να συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό,
δηλαδή 10.000 νέες
εγγραφές κατά μέσο
όρο ανά εικοσιτετράωρο. Αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό
των διαθεσίμων προσωπικών γιατρών για
ενήλικες.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
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ΕΘΝΙΚΟΣ: ΒΗΜΑ ΤΙΤΛΟΥ

Μ

ε νίκες προχώρησαν οι τρεις
πρωτοπόροι οι οποίοι διεκδικούν δύο θέσεις στον ήλιο της Α’
Κατηγορίας. Ο πρωτοπόρος Εθνικός
Άχνας κάνοντας επίδειξη δύναμης
σκόρπισε τον Ονήσιλλο στους πέντε
ανέμους. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε
εκτός έδρας τον Διγενή Ορόκλινης
κρατώντας με νύχια και με δόντια τη
2η θέση σε απόσταση βολής από τον
πρωτοπόρο. Ο ΑΡΗΣ, έστω και
δύσκολα πήρε το τρίποντο από τον
Ακρίτα Χλώρακας, παραμένοντας
στη 3η θέση μόλις ένα βαθμό πίσω
από τον Ολυμπιακό.
Στα κάτω διαζώματα, η αγωνία
κορυφώνεται καθώς τρεις ομάδες
δίδουν αγώνα «υπέρ βωμών και
εστιών» για σωτηρία. Η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία για την ομάδα του
ΘΟΪ που απόδρασε με το τρίποντο
από την Αθηένου, στέλλοντας μήνυμα
σε Ακρίτα και ΜΕΑΠ ότι είναι πολύ
σκληρή για να πεθάνει.
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

• Επικράτησε με 3-0 επί του Απόλλωνα κατακτώντας το 7ο
συνεχόμενο πρωτάθλημα σηκώνοντας ταυτόχρονα το 28ο
τρόπαιο στην ιστορία του
• Πικρία και απογοήτευση στον Απόλλωνα, που παραμένει για
άλλη μια χρονιά χωρίς τίτλο
• Ξέγνοιασε η Πάφος με το βαθμό στο «Α. Παπαδόπουλος», νέα
εποχή Πουλλαϊδη στη «Μεγάλη Κυρία»

Κ

• Προβάδισμα παραμονής για την ΑΛΚΗ με την πλάτη στο τοίχο
η ΔΟΞΑ, νίκη ελπίδας για ΕΝΩΣΗ

Κύριος ανταγωνιστής του πρωταθλητή
ήταν ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που διψώντας για
ένα τίτλο έκανε τιτάνεια προσπάθεια σε
όλα τα επίπεδα, η οποία όμως δεν ευοδώθηκε σκορπώντας απογοήτευση και
πικρία στο Λεμεσιανό στρατόπεδο.
Είναι γεγονός ότι ο φετινός Απόλλωνας
όρθωσε ανάστημα αλλά η αδυναμία του
να φέρει καίρια πλήγματα στον κύριο
ανταγωνιστή του στους μεταξύ τους
αγώνες, του στοίχισε πανάκριβα. Στον
Απόλλωνα, νοιώθουν αδικημένοι καθώς
οι μεγάλες προσδοκίες για ένα τίτλο
στην τελευταία διετία διαψεύσθηκαν.
Στόχος τώρα είναι η κατάκτηση της 2ης
θέσης για λόγους γοήτρου και η ανασυγκρότηση για την επόμενη περίοδο υπό
το φως των εμπειριών που αποκτήθηκαν τα τελευταία επτά χρόνια της διοίκησης Κίρζη.

φετινό απολογισμό.

υρίαρχος στο Κυπριακό ποδοσφαιρικό στερέωμα αναδεικνύεται ο
ΑΠΟΕΛ με την κατάκτηση του 7ου συνεχόμενου τίτλου με τον οποίο σφραγίζεται η 28η στέψη του ως πρωταθλητή.
Στην αρχή του πρωταθλήματος όλα
φάνταζαν συννεφιασμένα λόγω του
αποκλεισμού από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και κάποια ανέλπιστα
αποτελέσματα. Το ποτήρι ξεχείλισε
μετά την ταπεινωτική ήττα με 5-2 από
την ΔΟΞΑ. Στις 10 Οκτωβρίου τα ηνία
ανέλαβε ο Ιταλός Π. Τραμετσάνι ενώ
στην 10η αγωνιστική η ομάδα έπεσε
στην 4η θέση μετά την ήττα από την
ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η τιτάνεια προσπάθεια ανασυγκρότησης η
οποία περνώντας μέσα από συμπληγάδες έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, εκτοξεύοντας τους φίλους της ομάδας
στους επτά ουρανούς.

Η ΑΕΛ εξασφάλισε και μαθηματικά το
Ευρωπαϊκό διαβατήριο, επιτυγχάνοντας τον φετινό βασικό στόχο της. Στην
Ομόνοια, λάθη επί λαθών, κούρασαν
τον κόσμο που απομακρύνεται απογοητευμένος.

• Μαρτύριο χωρίς τέλος για ΟΜΟΝΟΙΑ, καπάρωσε το Ευρωπαϊκό
διαβατήριο η ΑΕΛ

Αξίζουμε να μείνουμε στα σαλόνια ήταν
η επισήμανση του προπονητή της
ΑΛΚΗΣ Κ. Σακκά μετά το τρίποντο επί
της ΔΟΞΑΣ η οποία τώρα τρέχει και δεν
φθάνει.
Ισοπαλία παραμονής στα σαλόνια για

την ΠΑΦΟ. Νέα εποχή Πουλλαϊδη ξημερώνει στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ μέσα από τις
κακοτοπιές της φετινής περιόδου και
γενικότερα των τελευταίων χρόνων.
Ζωντανή στο κυνήγι της σωτηρίας έμεινε η ομάδα του Παραλιμνίου μετά τον
θρίαμβο επί του ΕΡΜΗ.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο ΑΠΟΕΛ δίκαια αναδεικνύεται πρωταθλητής καθώς πρόταξε σε
κρίσιμες στιγμές σπάνιες αρετές που δεν διέθεταν οι κύριοι αντί-

παλοι του, όπως η εμπειρία, το βάθος του πάγκου και η στόφα του
πρωταθλητή.

2

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έκανε τιτάνεια προσπάθεια ορθώνοντας ανάστημα
στον ΑΠΟΕΛ αλλά η έλλειψη βάθους στον πάγκο και μετάλλου

πρωταθλητή, δεν του επέτρεψαν να χτυπήσει καίρια τον ΑΠΟΕΛ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η απρόσμενη ισοπαλία της ΑΕΚ με την
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ στέρησε από το συγκρότημα του Ι. Ιδιάκεθ την ευκαιρία για
άλμα προς τη 2η θέση. Στην ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ νοιώθουν υπερήφανοι για τον

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
• Συνάντηση

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ν

έο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020: Εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο μήνα
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για
αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος
και της υπογεννητικότητας όπως τη διεξαγωγή
επιστημονικής έρευνας από εμπειρογνώμονες για
τους παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις
των νέων για προγραμματισμό της οικογένειας
και οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,
τη χαρτογράφηση των υφισταμένων δομών και
υπηρεσιών στήριξης γονέων και οικογενειών ώστε
να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες για να
γίνουν ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, τη μελέτη
της δυνατότητας εισαγωγής κινήτρων για απόκτηση δεύτερου και περισσότερων παιδιών, την
εξέταση της μερικής επιδότησης της γονικής άδειας, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη χρήση
του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους γονείς, λειτουργία Κέντρων Προστασίας
Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού, δημιουργία
χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών
κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις διακοπές, οι οποίοι είναι ασφαλείς και προσβάσιμοι
και να λειτουργούν υπό επιτήρηση, εισαγωγή
προνοιών για ευέλικτο ωράριο εργασίας και διευκόλυνσης για συμφιλίωση της οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, ιδιαίτερα τις
γυναίκες / μητέρες εργαζόμενες. Επίσης, συνεχίζουμε την εφαρμογή του Σχεδίου «Προίκα του
Μωρού» με στόχο σε άπορες οικογένειες να παρέχονται τα βασικά υλικά αγαθά αλλά και υπηρεσίες
που έχουν ανάγκη με την απόκτηση ενός νέου παιδιού.
Μέτρα και πολιτικές που εφαρμόστηκαν: Σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας το
οποίο είχε καταργηθεί από το 2012, εις ένδειξη
αναγνώρισης της σημαντικότατης προσφοράς
της πολύτεκνης μάνας στον τόπο. Στο πλαίσιο του
Σχεδίου Παροχής Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, καταβλήθηκε επίδομα μάνας για τα
έτη 2017 και 2018 σε 16.400 πολύτεκνες μάνες με
συνολική δαπάνη και για τα δύο έτη ύψους €7,2
εκ. Ταυτόχρονα, με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στις δικαιούχες του επιδόματος για το έτος
2018 παραχωρήθηκε χριστουγεννιάτικο επίδομα
ύψους €100, με δαπάνη €1,64 εκ. Το επίδομα
πολύτεκνης μάνας για το 2019 θα καταβληθεί
μέχρι τέλος Μαΐου σε όλες τις δικαιούχους.
Οικονομική στήριξη και επιδοματική πολιτική:
Το 2018 παραχωρήθηκε επίδομα τέκνου σε 5.500
περίπου πολύτεκνες οικογένειες με συνολική
δαπάνη €19,5 εκ. καθώς και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας σε 800 πολύτεκνες, μονογονεϊκές
οικογένειες με δαπάνη ύψους €3,4 εκ.
Εφαρμόστηκε από 1/1/2018 η νέα νομοθεσία που
διαμορφώσαμε για την παροχή Επιδόματος
Τέκνου, με βάση την οποία σήμερα το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο. Επίσης, παιδιά
που φοιτούν ακόμη σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης θεωρούνται εξαρτώμενα για σκοπούς
παροχής επιδόματος, μέχρι
την ηλικία των
20 ετών. Έχει
επεκταθεί
η
δωρεάν μεταφορά μαθητών
παιδιών οικογενειών πολυτέκνων από το
δεύτερο παιδί.

ΣΕΚ με ΟΧΣ

Να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η κοινωνική
αποστολή του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ψηλά στις προτεραιότητές μας
η στήριξη της οικογένειας
με την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

Η

ΣΕΚ δια του γενικού της γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα
επαναβεβαίωσε τη
στήριξη του Κινήματος προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων Στέγης (ΟΧΣ) για
την κοινωνική αποστολή που διαδραματίζει και τον διαφοροποιεί από το υπόλοιπο
τραπεζικό
σύστημα.
Σε πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΚ με τον γενικό διευθυντή του ΟΧΣ Ανδρέα Γεωργίου και
την Πρόεδρο του Δ.Σ. Στέλλα
Καμίτση ανταλλάγησαν απόψεις
για τη νέα τάξη πραγμάτων που
έχουν δημιουργηθεί στο τραπεζικό
σύστημα μετά την οικονομική
κρίση, αλλά και για το Σχέδιο
Εστία, και πως αυτό θα συμβάλει
στη μείωση του αριθμού των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Η ΣΕΚ κατέδειξε την αναγκαιότητα
ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου
του Οργανισμού τονίζοντας πως
θα πρέπει να αποφευχθεί η μετατροπή του σε ένα αυστηρό τραπεζικό ίδρυμα. Υπογράμμισε παράλληλα, την αναγκαιότητα συνεργασίας του ΟΧΣ με τον Κυπριακό
Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ)
για εκπόνηση και υλοποίηση μιας
καλύτερης κοινωνικής στεγαστικής
πολιτικής. Ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ επεσήμανε εμφαντικά ότι
το Κίνημα της ΣΕΚ αποτελεί σύμμαχο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της κοινωνικής
του αποστολής και ως εκ τούτου
θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του

θα τον καταστήσει πιο ευέλικτο και
αποδοτικό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού και η πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρθηκαν στον μεγάλο πονοκέφαλο από τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια αλλά και τις τεράστιες
δυσκολίες που παρατηρούνται σε
σχέση με την παροχή δανείων λόγω
της εξονυχιστικής αξιολόγησης
των αιτητών σε σχέση με τη φερεγγυότητα τους.
Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν ότι θα
συνεχίσουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και αλληλοενημέρωση με
στόχο αν χρειαστεί να παρέμβουν
για αξιολόγηση της όποιας μελλοντικής εξέλιξης.
Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ συναποτελούσαν, ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης, το μέλος
της γενικής γραμματείας Ελισσαίος Μιχαήλ και ο Διευθυντής του
Τμήματος Οικονομικών Μελετών
ΣΕΚ Χρίστος Καρύδης.
Στο μεταξύ, το θέμα της στεγαστικής πολιτικής ανέδειξε εμφαντικά
ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ
ΣΕΚ και ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου τιμούν
την Ελληνίδα Κύπρια μάνα

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου διοργανώνουν την Κυριακή 12 Μάϊου
2018 στο οίκημα του ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου στις 10π.μ.
εκδήλωση προς τιμή της Ελληνίδας Κύπριας Μάνας.
Ομιλήτρια, η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων Βασιλική Αναστασιάδου.
Θα προηγηθεί το Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων της
ΕΟΚΑ 55-59, Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου στην εκκλησία της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας με ομιλητή τον Βουλευτή Αμμοχώστου Ονούφριο
Κουλά.
Μετά τη θεία λειτουργία θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων της κοινότητα.

Ανδρέας Φ. Μάτσας από το βήμα
της πρωτομαγιάτικής εκδήλωσης,
τονίζονταας πως το θέμα της στεγαστικής πολιτικής το οποίο μας
αφορά όλους, θα πρέπει να προσεγγιστεί με μεγαλύτερη στόχευση.
Προς αυτή την κατεύθυνση επεσήμανε ως ΣΕΚ, εδώ και αρκετό καιρό
έχουμε συζητήσει το θέμα με τους
αρμόδιους Υπουργούς, ενώ πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τις
Διευθύνσεις του ΚΟΑΓ και του ΟΧΣ,
στην προσπάθειά μας να προωθηθεί η πολιτική της κοινωνικής στέγασης μέσα από τη συνεργασία
των δύο Οργανισμών. Είμαστε
βέβαιοι, κατέληξε, ότι σύντομα θα
υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις
και η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το όλο θέμα για να παρέμβει
συγκεκριμένα και ουσιαστικά και
πάλι σε πολιτικό επίπεδο αν χρειαστεί, αξιοποιώντας το θεσμικό
μας ρόλο.
Το μείζον ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής τέθηκε προς συζήτηση στη χθεσινή συνάντηση της
γενικής γραμματείας της ΣΕΚ με
τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

