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

Ισχυρό μήνυμα ΣΕΚ
για το ΓεΣΥ
Σαφέστατο μήνυμα προς τη Πολιτεία και ιδιαίτερα στον πρόεδρο
της
Δημοκρατίας
έστειλε
η ΣΕΚ αξιώνοντας να παραμείνουν αταλάντευτα στη θέση για
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας
Σελ. 7

Μέτρα στήριξης
των μισθωτών με έντονη
τη σφραγίδα της ΣΕΚ
Μέτρα στήριξης των μισθωτών
και των ευάλωτων ομάδων, εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών
μετά την ουσιαστικής σημασίας
συνάντηση του με την Εκτελεστική
Επιτροπής της ΣΕΚ την περασμένη εβδομάδα.

Σελ. 7, 8

Γ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3054

Ώρα συγκρότησης ισχυρού μετώπου
κατά της διαφθοράς
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Το μπλε όμορφο μπιζέλι
του Νίλ Άρμστρονγκ
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Οι εργαζόμενοι έπραξαν το καθήκον τους έναντι της εργατικής ειρήνης

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι υπερψήφισαν
την πρόταση της υπουργού Εργασίας
Ν

αι στη Μεσολαβητική Πρόταση της
υπουργού Εργασίας για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία, είπαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Οι επαρχιακές συνελεύσεις των συντεχνιών ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ,
που ολοκληρώθηκαν χθες, υπερψήφισαν την μεσολαβητική πρόταση, στέλλοντας ανάλογο μήνυμα στα συλλογικά
όργανα των ξενοδόχων.

√Η

ΣΕΚ καλεί τους ξενοδόχους
να εγκρίνουν την πρόταση
σφραγίζοντας με τη σειρά τους
τις ευοίωνες προοπτικές
στον τομέα του Τουρισμού

Οι συντεχνίες του προσωπικού καλούν
τους συνδέσμους ξενοδόχων να αντικρύσουν θετικά την πρόταση, βάζοντας
και αυτοί τη σφραγίδα τους στην κοινή
προσπάθεια για εδραίωση της εργατικής ειρήνης στον ζωτικότερο τομέα της
Κυπριακής οικονομίας. Όπως προνοείται στη μεσολαβητική πρόταση, η νέα
συλλογική συμφωνία είναι τετραετής. Ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης
Μιλτιάδου εξήρε τη συνετή και υπεύθυ-

νη στάση των εργαζομένων, υπενθυμίζοντας προς τους ξενοδόχους τη δική
τους ευθύνη έναντι της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας και της οικονομίας γενικότερα.
Σε τούτη τη χρονική συγκυρία, είναι
ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε ποικι-

λοτρόπως θετικά στην επιτάχυνση της
συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης
η οποία διαδέχεται τη βαθειά οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών,
σχολίασε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Οι βασικές πρόνοιες της μεσολαβητικής πρότασης στη σελ.3

Χρειάζεται όραμα για επίλυση του κυκλοφοριακού

ια πολλοστή φορά η ΣΕΚ εκφράζει την αγανάκτηση της για την αδυναμία της Πολιτείας να επιλύσει το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που εξακολουθεί να μαστίζει τα αστικά κέντρα. Παράλληλα, διατυπώνει την έντονη ανησυχία της για τα σοβαρά
προβλήματα που ταλανίζουν τον νευραλγικό τομέα
των δημόσιων μεταφορών.
Η έλλειψη ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος δημόσιων μεταφορών έχει καταστήσει το ιδιωτικό αυτοκίνητο εργαλείο πρώτης ανάγκης για τους
εργαζόμενους και τους πολίτες γενικότερα, με αρνητικό επακόλουθο τη συνεχή όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και
την οδική ασφάλεια, πλήττοντας πρωτίστως τους
εργαζόμενους με τεράστιες ζημιές στην οικονομία
και την κοινωνία ευρύτερα.
Στη Λευκωσία και στις άλλες μεγάλες πόλεις, το
κυκλοφοριακό έφθασε σε οριακά επίπεδα συσσωρεύοντας πλήθος προβλημάτων στην καθημερινότητα του πολίτη. Οι όποιες επί μέρους ρυθμίσεις έγιναν
στη βάση μελετών των συναρμοδίων φορέων σε
συνεννόηση με την Αστυνομία, προσφέρουν μικρές

ανάσες αλλά η ουσία του προβλήματος παραμένει
αναλλοίωτη.
Η ΣΕΚ καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το
κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πόλεις δεν μπορεί να
επιλυθεί ούτε με περισσότερους ή πλατύτερους
δρόμους, ούτε με υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες, αλλά
μόνον με την εφαρμογή ενός σύγχρονου, αξιόπιστου,
λειτουργικού και ολοκληρωμένου συστήματος δημό-

• Βαρύτατο το κόστος για τους εργαζόμενους
και την κοινωνία ευρύτερα
σιων μεταφορών που να αγκαλιαστεί από τους
πολίτες. Ένα σύστημα με βραχυσπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακρόχρονους στόχους που να υπηρετεί τους εργαζόμενους, να σέβεται το περιβάλλον,
να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και να συμβάλλει
ουσιαστικά στην ορθολογιστική πολεοδομική ανασυγκρότηση. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΣΕΚ θεωρεί
ως αναγκαία μέτρα πνοής τα εξής :
• Ενίσχυση του θεσμού του σχολικού λεωφορείου με
σύγχρονα και ευέλικτα λεωφορεία με άρτια δίκτυα

διαδρομών και συχνότητας
• Ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και άλλων συναφών υποδομών.
• Αντικατάσταση των μεγάλων λεωφορείων με μικρά
και ευέλικτα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Καταληκτικά, κορωνίδα των σχεδιασμών πρέπει να
είναι η λειτουργία ηλεκτρικού σιδηροδρόμου [τραμ]
σε κάθε μεγάλη πόλη με κάθετες προεκτάσεις στην
καρδιά των συνοικιών, κατά μήκος του κεντρικού
τροχιόδρομου. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται πολιτική βούληση και διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς, τις συναρμόδιες υπηρεσίες,
τους κοινωνικούς εταίρους και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, η ΣΕΚ
θέτει το θέμα σε δημόσια συζήτηση, επιδιώκοντας να
ξεκινήσει σύντομα επίσημος διάλογος προκειμένου ο
τόπος να αποκτήσει σύντομα άρτιο και λειτουργικό
δίχτυο συγκοινωνιών σε προσιτές τιμές, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

υρώπη δυνατή και αλληλέγγυη
θέλουν οι πολίτες
Με απαρχή τη χάραξη νέας γραμμής πλεύσης στη μετα Brexit εποχή

Ρ

ιζικά μέτρα για πάταξη της
οργιάζουσας ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ απαιτεί
η ΣΕΚ
Ας πιάσουν επιτέλους τόπο οι
νουθεσίες του γενικού Εισαγγελέα

*

Γ

ια ευοίωνες προοπτικές προς
όφελος των νοικοκυριών μίλησαν
ΣΕΚ και υπουργός οικονομικών
Με αιχμή τα μέτρα στήριξης των
χαμηλόμισθων

*

Α

ποφάσεις ΟΥΣΙΑΣ για την κοινωνική συνοχή λήφθηκαν στη συνάντηση ΣΕΚ – υπουργού Οικονομικών
Οι τεκμηριωμένες θέσεις φέρνουν
αποτέλεσμα

*

Τ

ο ΚΛΙΜΑ Παγκωσμίος αλλάζει

Η Γή αργοπεθαίνει, ευθύνη όλων να

* τη σώσουμε

Ι

σχυρό ΓεΣΥ, θέλουν οι πολίτες

Όποιοι αποτολμήσουν να το εξαθα μας βρούν κάθετα
αντίθετους

* σθενήσουν

Κ

ίνητρα ελκυστικά για προσέλκυση
των Κυπρίων στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ
επαγγέλματα αξιώνει η ΣΕΚ
Ώρα καθοριστικών αποφάσεων
για το νεοσύστατο υφυπουργείο
Τουρισμού

*

Η

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ηγεσία έχει υπέρτατο χρέος να στείλει παντού μηνύματα ενότητα και ομοψυχίας ενόψει
των Τουρκικών προκλήσεων
Είναι ιεροσυλία η εκμετάλλευση
του Κυπριακού προς άγραν ψήφων

*

Φ

ωνή ισχυρή και πειστική να προτάξουν από κοινού Ελλάδα –
Κύπρος, ενάντια στην ΤΟΥΡΚΙΚΗ θρασύτητα
Εκ των ων ουκ άνευ ο εθνικός
στρατηγικός σχεδιασμός, με φόντο
την Ευρώπη

*

Ώ

ρα να τερματισθεί η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ
στα φαινόμενα διαπλοκής και
διαφθοράς
Ο τόπος δεν αντέχει άλλο, ας το
καταλάβουν επιτέλους οι αρμόδιοι

*

Ν

αι, αντιστεκόμαστε σθεναρά στις
τρικλοποδιές σε βάρος του ΓεΣΥ
Ισχυρότατο μήνυμα της ΣΕΚ προς κάθε
κατεύθυνση

Ή

λθε η ώρα να αξιοποιηθεί η
οικονομική ΑΝΑΠΤΥΞΗ προς
όφελος των μισθωτών που σήκωσαν
το μεγάλο βάρος της κρίσης
Η συνετή και διεκδικητική στάση
της ΣΕΚ φέρνει θετικό αποτέλεσμα

*

«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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Ώρα συγκρότησης ισχυρού μετώπου κατά της διαφθοράς

Η

κοινή γνώμη έχει πεισθεί πέραν
πάσης αμφιβολίας ότι η χώρα
πλέει μονίμως στα βοθρολύματα της
αναξιοκρατίας, της διαφθοράς και
των διαπλεκομένων συμφερόντων.
Δυστυχώς, οι συχνές εξαγγελίες των
πολιτικών ταγών ότι θα μπεί το μαχαίρι στο κόκκαλο για
να παταχθεί ο εφιάλτης της διαφθοράς,
της διαπλοκής και
της αναξιοκρατίας,
ηχούν πλέον σαν
ανέκδοτο.
Η πρόσφατη ομολοΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος
γία
του
Γενικού
Αρχισυντάκτη
Εισαγγελέα Κώστα
«Εργατικής
Κληρίδη στην εφημεΦωνής»
ρίδα «Ο Φιλελεύθεxenis.xenofontos@
ρος» ότι μεγαλουργεί
sek.org.cy
«σχεδόν παντού η
διαφθορά στο δημόσιο», μόνο θλίψη και οργή προκαλεί.

θούν από τον αναπνευστήρα της οικονομικής κρίσης, μόνο απαισιοδοξία
προκαλεί.

Δυστυχώς, στη σημερινή Κυπριακή
πραγματικότητα, η συνταρακτική
δημόσια παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, ως θεματοφύλακα των θεσμών,
δεν φαίνεται να συγκίνησε τους πολίτες ενώ έσπρωξε τους λαλίστατους
πολιτικούς σε κατάσταση βαθειάς
σιωπής. Αυτή η στάση, σε ένα μείζονος
σημασίας ζήτημα σε μια περίοδο που
τα νοικοκυριά επιχειρούν να αποσυνδε-

Είναι ηλίου φαεινότερο πως η διαφθορά και η διαπλοκή στην Κύπρο έχουν
βαθύτατες ρίζες και επενεργούν ως
λερναία ύδρα την οποία εκτρέφει το
σάπιο πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες. Είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άνθηση
της διαφοράς και της διαπλοκής φέρει
η ανορθόδοξη λειτουργία του κομματικού συστήματος που εξέθρεψε την ανα-

Έχοντας αυτά κατά νούν, διερωτόμαστε
κατά πόσο η κοινωνία όντας απελπισμένη, παρέδωσε τα όπλα της αντίστασης ενάντια στις επιδιώξεις των
εμπόρων των λαών. Το βέβαιο είναι
πως η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα
τεκταινόμενα αμήχανη, αναλογιζόμενη
ποια αόρατα χέρια εμποδίζουν την
πορεία πολιτικής εξυγίανσης και κοι-

• Η προειδοποιητική βολή
του Γενικού Εισαγγελέα
ας αφυπνήσει τις συνειδήσεις
όλων μας
νωνικής ανασυγκρότησης που επικαλούνται όλα τα κόμματα, κυρίως προεκλογικά.

ξιοκρατία, ανήγαγε το ρουσφέτι σε επιστήμη και άφησε διάτρητο το νομοθετικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο
στους κερδοσκόπους ντόπιας ή ξένης
κοπής, να λεηλατούν ανενόχλητοι το
δημόσιο χρήμα. Το τραγικό της όλης
υπόθεσης είναι πως, όποιος τολμήσει
δημόσια να ορθώσει ανάστημα ενάντια
στο διεφθαρμένο σύστημα, πολυβολείται ασύστολα από τους γνωστούς άγνωστους που θέλουν τους μηχανισμούς θωράκισης των θεσμών ανενεργούς ή αναποτελεσματικούς. Ο κόμπος
όμως έφθασε στο χτένι. Οι πολίτες
έχουν χάσει την υπομονή τους θεωρώντας πως η μπάλα βρίσκεται πλέον
αποκλειστικά στο γήπεδο της Πολιτείας, Κυβέρνησης και Βουλής, που οφείλουν να δράσουν θεραπευτικά χωρίς
άλλη καθυστέρηση.
Φρονούμεν πώς ήλθε η ώρα εφαρμογής
ενός ξεκάθαρου οδικού χάρτη για
απαλλαγή του τόπου από τον σαρκοφάγο της διαπλοκής και της διαφθοράς που κατατρώει τα σωθικά της
Κυπριακής κοινωνίας. Η προειδοποιητική βολή του Γενικού Εισαγγελέα, ας
αφυπνίσει τους ευυπόληπτους πολίτες
και τα υγιή οργανωμένα σύνολα που
οφείλουν να συγκροτήσουν ισχυρό
μέτωπο για θωράκιση της στραγγαλισμένης εθνικά, πολιτιστικά, οικονομικά
και κοινωνικά, χώρας.

Το μπλε όμορφο μπιζέλι του Νίλ Άρμστρονγκ

«Ξ

αφνικά, με εξέπληξε ότι εκείνο
το μικροσκοπικό, όμορφο, μπλε
μπιζέλι ήταν η Γη. Σήκωσα τον αντίχειρα κι έκλεισα το ένα μάτι κι ο
αντίχειρας έκρυψε τον πλανήτη Γη.
Δεν ένιωσα γίγαντας. Ένιωσα πολύπολύ μικρός». Νιλ Άρμστρονγκ.
Στον πυρήνα αυτού του όμορφου μπλε
μπιζελιού κύριε Νιλ
οι άνθρωποι προσπαθούν ακόμη ανεπιτυχώς να βρουν τον
προσανατολισμό
τους. Πώς να τον
βρουν όμως χωρίς
Της Δέσποινας
αξιόπιστη
πυξίδα
Ησαΐα
πορείας;
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Ζούμε μέσα σε επίπλαστες κοινωνίες
και οικονομίες που
κάποιοι είναι «γίγαντες» ή καλύτερα αισθάνονται «γίγαντες» και έθεσαν ως αυτοσκοπό τους
να επιβάλλονται στους μικρούς και
ασήμαντους ανθρωπάκους που απλά
ζουν την κάθε μέρα με πολλή αγωνία
για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Πόση αξιοπρέπεια να ‘χεις και να τη
διατηρήσεις όταν όλα γύρω σου κινού-

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)

νται στους ρυθμούς του συμφέροντος,
της ιδιοτέλειας, της διαφθοράς και της
εκμετάλλευσης του κόπου και του
μόχθου δισεκατομμυρίων πολιτών που
γεννήθηκαν μέσα στο όμορφο μπλε
μπιζέλι;
Από τη σελήνη κύριε Νιλ είχες την
ευκαιρία από δισεκατομμύρια μίλια
μακριά να δεις την ομορφιά μας, σηκώ-

• Ζούμε μέσα σε επίπλαστες
κοινωνίες όπου οι «γίγαντες»
έθεσαν ως αυτοσκοπό τους να
επιβάλλονται στους μικρούς
και ασήμαντους ανθρωπάκους
νοντας τον αντίχειρα, δείχνοντας κατά
αυτόν τον τρόπο την ικανοποίηση σου
για αυτό που έβλεπες.
Ο αντίχειρας ο οποίος έγινε σήμα
κατατεθέν στις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης δείχνει πλέον προς τα κάτω
γιατί στο εσωτερικό του μπιζελιού
είναι διάχυτη η ασχήμια των ανθρώπων που πατούν επι πτωμάτων για να
επιβιώσουν, νομίζοντας πως θα μείνουν για πάντα αθάνατοι.

Χωρίς αξίες, χωρίς παιδεία, με τα
μάτια ορθάνοικτα να βλέπουν πάντοτε
επικριτικά τι κάνουν οι άλλοι, ενώ για
τα δικά μας ολισθήματα είμαστε
τυφλοί και ανήμποροι να διορθώσουμε
τα κακώς κείμενα. Όταν πια ρουφήξουμε πάθος την τελευταία τζούρα από το
τσιγάρο, ανοίγουμε το παράθυρο και
σκορπούμε στο πέρασμα μας τον πύρινο όλεθρο και δεν μας καίγεται καρφί.
Αφήνουμε στις παραλίες τα απόβλητα
μας και περιμένουμε κάποιους άλλους
να τα συμμαζέψουν. Είναι πλέον στο
πετσί μας πως ως «γίγαντες» που
είμαστε δεν είναι εύκολο να κατεβούμε
τόσο χαμηλά για να συμμαζέψουμε.
Άλλοι πιο μικροσκοπικοί άνθρωποι
μπορούν να το πράξουν. Εξάλλου γεννήθηκαν μικροί και ασήμαντοι. Από
δισεκατομμύρια μίλια μακριά έβλεπες
τη γη μας ως ένα όμορφο μπλε μπιζέλι.
Όσο πλησιάζεις και η όραση μπορεί να
διαπεράσει τον εξωτερικό φλοιό τότε η
ομορφιά σιγά σιγά ακρωτηριάζεται και
απομυθοποιείται!!!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9/2019

ου επ. Κύπρου οσίων

Ξανθίππης &

Ευμενίου επισκ. Γορτύνης, Αριάδνης
μάρτ., Κάστορος μ.

Ευσταθίου μεγαλ.,
Μαρτίνου πάπα
Ρώμης, Μελετίου επ.
Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019

Πολυξένης

Φωκά επ. Σινώπης,
Φωκά κππ, Ισαάκ,
Μαρτίνουμ.

ΤΡΙΤΗ 24/9/2019

ΠΕΜΠΤΗ 19/9/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/2019

Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος
μαρτύρων

Ιωνά προφήτου,
Κοδράτου αποστ.,
Μελετίου και Ισαακί-

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019
Σύλληψις Ιωάννου
του Προδρόμου,

Θέκλης μεγαλομ.
και ισαποστόλου,
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Στυλιανού Αθωνίτου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Συγχαρητήρια ΣΕΚ στη
Στέλλα Κυριακίδου και τον
Μαργαρίτη Σχοινά

Ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας απέστειλε την περασμένη Παρασκευή εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΣΕΚ, συγχαρητήριες επιστολές, στη Στέλλα
Κυριακίδου για την ανάληψη των καθηκόντων της
ως Επιτρόπου Υγείας της Ε.Ε. και στον Μαργαρίτη Σχοινά ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Στις επιστολές του ο κ. Μάτσας αφού εύχεται
κάθε επιτυχία στο έργο τους, τονίζει:
ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

3

ΝΑΙ Ξενοδοχοϋπαλλήλων στη νέα
4ετή συλλογική συμφωνία

Ο

ι Επαρχιακές γενικές συνελεύσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων
που ολοκληρώθηκαν χθες, ενέκριναν τη Μεσολαβητική Πρόταση της
υπουργού Εργασίας για τετραετή
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Αναμένεται σύντομα η τοποθέτηση
των συνδέσμων ξενοδόχων.
Οι βασικές πρόνοιες της πρότασης
είναι:
Η συλλογική σύμβαση έχει διάρκεια
τέσσερα χρόνια, από 1/1/19 έως
31/12/22.
Το Δικαίωμα Υπηρεσίας καταργείται και ενσωματώνεται σε όλους
τους μισθούς των υφιστάμενων
υπαλλήλων της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας. Αναθεωρούνται όλες
οι κλίμακες μισθοδοσίας της υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης με

την ενσωμάτωση του δικαιώματος
υπηρεσίας στον βασικό μισθό και
με την προσθήκη της ΑΤΑ.

Κυριακή να αποζημιώνεται με 25%
επιπλέον ημερομίσθιο για όλες τις
Κυριακές.

Για το 2019 να παραχωρηθεί
αύξηση 0,5% από 1/1/19.

Τροποποιούνται οι σχετικοί κανονισμοί έτσι ώστε το δικαίωμα των
υπαλλήλων σε προθεσμία δυο
μηνών για την ένταξη τους στο
ταμείο Προνοίας να ισχύει κατ’
έτος.

Από 1/01/19 έως και την 1/9/19 η
αύξηση να παραχωρηθεί σε εφάπαξ ποσό.
Από 1/1/20 να
αύξηση 1.5 %

παραχωρηθεί

Από1/1/21 να παραχωρηθεί αύξηση 1.5%
Απο 1/1/22
αύξηση 2%

να

παραχωρηθεί

Από 1/1/22 η εργασία κατά τις
γιορτές και αργίες να αποζημιώνεται επιπλέον με μισό ημερομίσθιο,
δηλαδή η συνολική αποζημίωση να
είναι 1: 2,5
Από 1/1/22 η εργασία κατά την

Να εκδοθεί Διάταγμα για Κατώτατους Μισθούς με ενσωματωμένο το
διακαίωμα υπηρεσίας με ισχύ
15.11.2019
Τροποποιούνται οι σχετικοί κανονισμοί έτσι ώστε οι εργοδότες να
υποχρεούνται να καταβάλλουν
ποσοστό 1% επί των μισθών όλων
των εργαζομένων στο Ταμείο ευημερίας από το οποίο θα επωφελούνται όλοι οι υπάλληλοι στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες στις 20 Σεπτεμβρίου
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη των
καθηκόντων σας ως Επίτροπος Υγείας της Ε.Ε.
Είμαστε βέβαιοι πως η διαχρονική εμπλοκή σας
και η ιδιαίτερη ευαισθησία που παρουσιάζετε
στα θέματα υγείας, όπως επίσης και η ανθρωποκεντρική σας προσέγγιση στα κοινωνικά ζητήματα, θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην επιτυχή
διεκπεραίωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
σας.
Η ΣΕΚ θα βρίσκεται συμπαραστάτης σε αυτή την
προσπάθεια σας και είμαστε σίγουροι πως η
άμεση συμμετοχή μας στα σώματα λήψης αποφάσεων της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και του Κοινωνικού Διαλόγου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να διευρύνει τον ορίζοντα της
μεταξύ μας συνεργασίας.»
ΠΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ
Εκ μέρους της
Εκτελεστικής
Επιτροπής της
ΣΕΚ, θα ήθελα
να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως
Αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με αντικείμενο
την προστασία
του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, σημαντικό και απόλυτα συνυφασμένο με το μέλλον της Ευρώπης. Η ΣΕΚ, ως πλήρες και ενεργό μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θα συνεχίσει να καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η Ε.Ε. να γίνει
ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιη , δημοκρατική και
αλληλέγγυα προς όλα τα κράτη μέλη της, υλοποιώντας τους στόχους που έθεσαν οι πατέρες της,
για τη δημιουργία μιας Ευρώπης των ανθρώπων.
Το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο σας θα καλύπτει
τα θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας, απασχόλησης και εκπαίδευσης, δημιουργεί ιδιαίτερες
προσδοκίες ως προς τον καταλυτικό σας ρόλο
στην προώθηση και στην επίτευξη του στόχου για
τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης.

Tα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα στην πρώτη γραμμή
της κινητοποίησης για την κλιματική αλλαγή
Συνομοσπονδία Ευρωπαικών
Συνδικάτων, ETUC, παραμένει
προσηλωμένη στη συμφωνία του
Παρισιού ενάντια στην κλιματική
αλλαγή και την εκδηλούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η

να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης» διαμήνυσαν προς
κάθε κατεύθυνση με κεντρικό αποδέκτη την κυβέρνηση των Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής οι ηγέτες
της Ευρωπαικής Ένωσης.

Μεθαύριο Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου η Συνομοσπονδία θα συμμετάσχει στη προγραμματισθείσα
συγκέντρωση φορέων και οργανώσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συλλογική προσπάθεια άσκησης πίεσης στους ηγέτες του κόσμου να
πάρουν επειγόντως μέτρα για να
σταματήσει η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης. Οι ηγεσίες των
μελών της Συνομοσπονδίας θα
βρίσκονται στις Βρυξέλλες μεθαύριο διατρανώνοντας την αποφασιστικότητα τους να εργασθούν
για την μετάβαση στην πράσινη
πολιτική για διάσωση της γής, στη
βάση της διεθνούς συμφωνίας του
Παρισιού, τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση. Τα βασικά συνθήματα του παγκόσμιου κινήματος
είναι. «Αλλάξτε το σύστημα, όχι το
κλίμα», «Σώστε τον πλανήτη, δεν
έχουμε άλλο σπίτι», «Η γη πεθαίνει, όλοι ενωμένοι»,.

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο
των 28 εξέφρασε τη λύπη του για
την απόφαση της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρ-

Η καταστροφή του πλανήτη -κύρια
λόγω του «φαινομένου του θερμοκηπίου», των ανεξέλεγκτων δηλαδή εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα που οδηγούν σε ραγδαία
άνοδο της θερμοκρασίας - δεν
είναι γενικά και αόριστα αποτέλεσμα της ανθρώπινης ασυδοσίας,
αλλά της λειτουργίας των μεγάλων
βιομηχανιών και επιχειρήσεων
που θέτουν τα κέρδη πάνω από
τους ανθρώπους.
Για το Ευρωπαικό Συμβούλιο η «
συμφωνία των Παρισίων παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των
παγκόσμιων προσπαθειών για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και δεν μπορεί

τικής αλλαγής αποτελεί βασική
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Ευρώπη εργάζεται
σκληρά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
παράγει, ενθαρρύνοντας παράλληλα άλλα έθνη και περιφέρειες να
πράξουν το ίδιο.
Καθοριστικής σημασίας στόχοι της
ΕΕ για το 2020:
• μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου
κατά 20% σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990
• άντληση του 20% της
συνολικής
ενεργειακής
κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%

• Η πρόληψη της επικίνδυνης
κλιματικής αλλαγής αποτελεί
βασική προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
θεί από τη Συμφωνία των Παρισίων και επικροτεί την ισχυρή
δέσμευση των υπόλοιπων χωρών.
Οι εργασίες για την υλοποίηση των
δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων πρέπει να
συνεχισθούν, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να επιτύχουν τον στόχο για κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων
ΗΠΑ ανά έτος μέχρι το 2020 για τη
δράση σχετικά με το κλίμα. Για το
Ευρωπαικό Συμβούλιο η Συμφωνία
των Παρισίων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης.

Δράση της ΕΕ για το κλίμα
Η πρόληψη της επικίνδυνης κλιμα-

Καθοριστικής
σημασίας
στόχοι της ΕΕ για το 2030:
• μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990
• άντληση του 27% τουλάχιστον
της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
• αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27% τουλάχιστον

Μακροπρόθεσμος στόχος
Μέχρι το 2050, η ΕΕ σκοπεύει να
μειώσει σημαντικά τις εκπομπές
της – κατά 80-95% σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 1990 – στο πλαίσιο
των προσπαθειών που απαιτούνται από το σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών. Αν η Ευρώπη μετατραπεί σε μια οικονομία υψηλής
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, θα ενισχυθεί ο τομέας
της οικονομίας, θα δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας και θα βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
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OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νέα Ειδικότητα «Αισθητικής»,
στη Μέση Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ν

έα Ειδικότητα «Αισθητικής» στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται για πρώτη φορά, στην
Α' Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Λευκωσίας. Το υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας. ((http://www.moec.gov.cv/mtee/mtee kladoi
eidikotites theoritiki.html )
Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους μαθητές της Α' τάξης
Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την πιο πάνω Ειδικότητα, να το
δηλώσουν χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να γίνει η απαραίτητη μεταγραφή.

Μ

Νέα νομοθεσία για τα ιδιωτικά
φροντιστήρια

ε βάση τη νέα νομοθεσία που αφορά τον « περί της
Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018», αναθεωρείται το
Μητρώο εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, όπως επίσης και το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού των Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων.
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, ενημερώνει πως έχει αρχίσει η μεταφορά και η
καταχώρηση εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων από
τον υφιστάμενο κατάλογο στο ΜΗΤΡΩΟ Α και αφορά Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα. Η νέα νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:
http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/nomothesia.html
Επίσης, οι κατάλογοι των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον πιο
κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:
http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaidefsi/katalogoi_scholei
on_frontistirion.html

Ανησυχίες από την ανεξέλεγκτη
χρήση «σκούτερ»

Έ

ντονη ανησυχία εκφράζει η αστυνομία την ανεξέλεγκτη
κυκλοφορία των ηλεκτρικών σκούτερ στους δρόμους
της Κύπρου. Οι ανησυχίες κλιμακώθηκαν μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε πρόσφατα στην οδό
Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στη Λεμεσό, όπου έχασε τη ζωή της η
Izabela Zofia Iwanska, 48 χρόνων από την Πολωνία, μόνιμη
κάτοικος Κύπρου. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε
34χρονος στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, παρέσυρε και
τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη Izabela η οποία βρισκόταν
εντός του οδοστρώματος και πιθανό να επέβαινε ηλεκτροκίνητου πατινιού. Τον Μάρτιο του 2017 η Αστυνομία είχε
εκφράσει γραπτώς τις απόψεις της ως προς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που
θα διέπει αυτά τα οχήματα.
Οι εισηγήσεις της Αστυνομίας εστιάζονται στα εξής.
1. Το ανώτατο όριο ταχύτητας να καθοριστεί στα 25 χιλιόμετρα. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί και από την κατασκευή
των σκούτερ στοιχείο που επιβεβαίωσαν και οι κατασκευαστές τους.
2. Κατά τις βραδινές ώρες οι οδηγοί των σκούτερ να χρησιμοποιούν φώτα, όπως γίνεται και με τα ποδήλατα, για να
τους προσέχουν οι οδηγοί.
3. Τα ηλεκτρικά σκούτερ δεν χρειάζεται να ασφαλιστούν,
όπως και τα ποδήλατα.
4. Να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους ή οπουδήποτε
αλλού κινούνται τα ποδήλατα. Η κυκλοφορία τους να διέπεται όπου είναι και τα ποδήλατα, δηλαδή να ενταχθούν σε
αυτή την κατηγορία.
Το Υπουργείο Συγκοινωνιών προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης της χρήσης των σκούτερ.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.: Ικανοποίηση για τις διευκρινίσεις
του υπουργού Οικονομικών για «Εστία»

Ο

Σύνδεσμος
Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών
(ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) με ανακοίνωση
του εκφράζει ικανοποίηση για
τις διευκρινίσεις που έδωσε ο
Υπουργός Οικονομικών στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής σχετικά με το σχέδιο Εστία
και του Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας, σχετικά με τη σύσταση επιτροπής που άρχισε και
συνεχίζει την επεξεργασία σχεδίου με βάση το οποίο θα επιδιώκονται οι αναδιαρθρώσεις
και θα αποφεύγονται εκποιήσεις.
«Στεκόμαστε ιδιαίτερα στις
ρητές διαβεβαιώσεις του ότι με
την υποβολή αίτησης για ένταξη
στο ΣΧΕΔΙΟ αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης σε οποιοδή-

ποτε στάδιο κι αν βρίσκεται,
δυνάμει ρητής πρόνοιας του
μνημονίου που υπέγραψαν η
Κυβέρνηση και οι τράπεζες»,
προσθέτει ο Σύνδεσμος.
Αναφέρει ότι ο Υπουργός ξεκα-

θάρισε ότι η αναστολή
θα διαρκέσει μέχρι τον
Μάρτη του 2020 και αν
χρειαστεί θα παραταθεί και διευκρίνισε ότι
όσοι
δανειολήπτες
απορριφθούν
θα
παραπεμφθούν στο
Υπουργικό Συμβούλιο
δυνάμει
σχετικής
απόφασής του. Έτσι
θα θεωρούνται ότι
ακόμη είναι υπό εξέταση και επομένως η
αναστολή θα ισχύει.
Ξεκαθάρισε ακόμη ότι θα επιδιωχθεί να βρεθεί λύση για
όλους τους δανειολήπτες ακόμη
και γι' αυτούς που είχαν ΜΕΔ τον
Σεπτέμβρη του 2017, συμπληρώνει ο Σύνδεσμος.

Βασιλική Αναστασιάδου, υπουργός Μεταφορών

Στα σκαριά σύγχρονο σύστημα δημόσιων μεταφορών

«Ο

φείλουμε και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για ένα υπερσύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο για το
κοινό σύστημα δημόσιων μεταφορών". Τη δήλωση αυτή έκανε η
υπουργός Συγκοινωνιών Βασιλική Αναστασιάδου τονίζοντας
πως ο διαγωνισμός για τις νέες
συμβάσεις παραχώρησης των
δημόσιων υπηρεσιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, "θα καθορίσει
το μέλλον των δημόσιων οδικών
μεταφορών στη χώρα μας για τα
επόμενα 10 χρόνια».

ελκυστικές τις δημόσιες μεταφορές", είπε και πρόσθεσε, "ήδη
τοποθετούμε στέγαστρα σε κοινότητες και έχουμε προχωρήσει
σε υπογραφή συμφωνιών με
τους Δήμους μείζονος Λεμεσού,
Λευκωσίας και Λάρνακας για την
τοποθέτηση στεγάστρων". Η
κυρία Αναστασιάδου που μιλούσε στην τελετή παρουσίασης του

ευρωπαϊκού έργου "ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ"
και την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Λεμεσού, υπογράμμισε ότι στόχος όλων είναι η αναβάθμιση
της ποιότητας των υποδομών
και των δημόσιων συγκοινωνιών
γενικότερα.

Σε παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν στέγαστρα σε πολλές στάσεις λεωφορείων, με αποτέλεσμα το κοινό να είναι εκτεθειμένο σε βροχή ή ήλιο, η Υπουργός
Μεταφορών υπέδειξε πως το
Υπουργείο της αναγνωρίζει
αυτήν την αναγκαιότητα και ήδη
δρομολογούνται λύσεις.
"Είναι μέσα στους βασικούς στόχους μας για να καταστήσουμε

Γονείς Μέσης: Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα
θα προσφέρουν νέα προοπτική στους μαθητές

Η

Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Γονέων Μέσης «χαιρετίζει
την απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας τη δημιουργία κλάδου
Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων
στις τεχνικές σχολές και εκφράζει την ικανοποίησή της για τη
σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ο
εκσυγχρονισμός των τεχνικών
σχολών με την εισαγωγή νέων
κλάδων και η σύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας υπήρξαν πάγια αιτήματα των Γονιών.
Ενημερώνουμε τους γονείς και
τους μαθητές ότι από τη φετινή
σχολική χρονιά θα λειτουργήσει
στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού ο

κλάδος «Ναυτιλιακά επαγγέλματα» και θα προσφέρονται οι
ειδικότητες «Ναυτικός» και
«Μηχανικός Πλοίων».

«ΝΑΥΤΙΚΟΣ»:

Η ένταξη των νέων στη ναυτική
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα
αποτελέσουν το ανθρώπινο
δυναμικό στην συνεχώς αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Για απευθείας πρόσβαση στην
περιγραφή και το ωρολόγιο
πρόγραμμα της Ειδικότητας
“ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΟΙΩΝ”:

Γονείς και μαθητές που ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν
τις πιο κάτω ιστοσελίδες για
ολοκληρωμένη ενημέρωση.
Για απευθείας πρόσβαση στην
περιγραφή και το ωρολόγιο
πρόγραμμα της Ειδικότητας

http://www.moec.gov.cy/mtee/m
tee_kladoi_eidikotites/theoritiki/
naftiliaka/naftikos.pdf

http://www.moec.gov.cy/mtee/m
tee_kladoi_eidikotites/theoritiki/
naftiliaka/michanikos_ploion.pdf
«Είμαστε σίγουροι ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα θα προσφέρουν μία νέα προοπτική στους
μαθητές για τη μόρφωση, αλλά
και για τη μελλοντική εργοδότηση τους», καταλήγει η ανακοίνωση.
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ΚΕΝH ΘΕΣH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για
θέση Οργανωτικού Γραμματέα στο
Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 16. Η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική
και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς
και της Αγγλικής γλώσσας.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως
από αυτές.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Εκτελεί συνδικαλιστικά καθήκοντα και
εφαρμόζει οτιδήποτε του ανατεθεί σε
σχέση με τους σκοπούς και τη δράση της
ΣΕΚ. Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και
ευθύνες της θέσης θα δίδονται στους
ενδιαφερομένους με την παραλαβή της
αίτησης από τα κεντρικά ή επαρχιακά
γραφεία της ΣΕΚ.
Ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΕΚ, οι υπάλληλοι μπορεί να εργάζονται και εκτός του
συνηθισμένου ωραρίου εργασίας που
λειτουργούν τα γραφεία της ΣΕΚ, τόσο
εντός όσο και εκτός της έδρας απασχόλησης του.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε
γραπτή εξέταση.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή
εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που θα πληρούν τα πιο πάνω
προσόντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας.
Με βάση την σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων,
που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα
του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος
με το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων
κενών θέσεων, ή εξαπλάσιος στην περίπτωση μιας κενής θέσης, θα κληθεί σε
προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει
να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ
με τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων αποτεινόμενοι
στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Λάρνακας, Μεδούσης 20, Λάρνακα, τηλέφωνο
24633633.
Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται
χειρόγραφα και να παραδίδονται με το
χέρι στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα μέχρι τις 20/9/19, μεταξύ των
ωρών 08.30π.μ.-13.00μ.μ. και 15.00μ.μ.
-17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή
(εκτός των αργιών)
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και
εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση
που θα συμπληρώσουν.
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Διάλογος υπουργείου Παιδείας και συντεχνιών για τον εξορθολογισμό
των Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σ

το πλαίσιο του ευρύτερου στόχου
για περαιτέρω εξορθολογισμό όλων
των Απογευματινών και Βραδινών
Προγραμμάτων (ΑΒΠ) του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αλλά και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερομηνίας 18 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα συναντήσεις του/της Αναπλ. Γενικού Διεθυντή/τριας του Υπουργείου καθώς και
των μελών της Ομάδας Έργου που έχει
συσταθεί στο ΥΠΠΑΝ, με εκπροσώπους
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και με
εκπροσώπους των Απογευματινών και
Βραδινών Προγραμμάτων. Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου,
ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 6
Σεπτεμβρίου 2019. Εκκρεμεί μόνο μία
συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι εκπρόσωποι των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων
είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις
απόψεις και εισηγήσεις τους τόσο επί
της Έκθεσης των εμπειρογνωμόνων για
τον εξορθολογισμό των ΑΒΠ όσο και
επί της λειτουργίας των προγραμμάτων γενικότερα. Το ΥΠΠΑΝ, αφού μελετήσει εις βάθος τα απορρέοντα από τις
συναντήσεις καθώς και τις θέσεις των
εμπλεκόμενων φορέων, θα αποστείλει
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
τις τελικές θέσεις του για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των Απογευματινών
και Βραδινών Προγραμμάτων σε όλους
τους εμπλεκομένους
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο του Υπουργού συμφωνήθηκε ότι, η τεχνική επιτροπή που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, θα μας
στείλει στις συντεχνίες μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου 2019 γραπτώς τις τοποθετήσεις του Υπουργείου για τον εξορθολογισμό και το καθεστώς απασχό-

λησης
Οι γραπτές τοποθετήσεις του Υπουργείου θα είναι ξεχωριστά για το κάθε
Πρόγραμμα με σκοπό να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος ο οποίος θα
οδηγήσεις σε αποφάσεις οι οποίες θα
οδηγούν:
1. σε περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
2. σε σύνδεση της αγοράς εργασίας με

την εκπαίδευση και την θεσμοθέτηση
της δια βίου μάθησης προς όφελος
της οικονομίας,
3. σε ρυθμίσεις που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας,
4. και σε εφαρμογή καθεστώς απασχόλησης που να είναι δίκαιο για τους
εργαζόμενους στα Προγράμματα.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ
- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίου.

Συμφωνία ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ με Υπουργό Οικονομικών
Μετά από αίτημα της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ για τοποθέτηση/ αναβάθμιση τους αορίστου
χρόνου εργαζόμενους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στην Α1-Α2-Α5 μισθοδοτική κλίμακα στην Δημόσια Υπηρεσία, έχει συμφωνηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών η αναβάθμιση του προσωπικού αυτού στην Α2-Α5-Α7 μισθοδοτική
κλίμακα από 1/1/2020.
Η συμφωνία αναβάθμισης του προσωπικού αυτού ανακοινώθηκε μετά την
συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ με τον Υπουργό Οικονομικών στο
οίκημα της ΣΕΚ σήμερα 10/9/2019.
Θα υπάρξει σχετική πρόνοια για την αναβάθμιση του προσωπικού αυτού στο
προϋπολογισμό του έτους 2020.
Έχει συμφωνηθεί επίσης να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίας και στο αμέσως επόμενες εβδομάδες να υλοποιηθεί η εφαρμογή ταμείου προνοίας για τους
νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο από τον 10ον του 2011 και τους εργαζόμενους
αορίστου χρόνου.

Προκήρυξη 7 κενών θέσεων Διασωστών - Πληρώματος Ασθενοφόρων
Γ
ίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων
για επτά (7) κενές θέσεις Διασωστών - Πληρώματος Ασθενοφόρων για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η κατανομή των θέσεων
θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών.
Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Βασικός ετήσιος μισθός
€16.368.
Απαιτούμενα Προσόντα :
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(β) Κάτοχος πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρων» διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή και
"Πτυχίο Πανεπιστημίου ΔιασώστηςΠλήρωμα Ασθενοφόρου".
(γ) Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων
επιτρέπεται από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ (που εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται
επίσης για οδηγούς που κατέχουν

άδεια οδήγησης για κατηγορία C1 ή και
άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμενου
οχήματος (3500kg-4500kg).
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και
καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Υποβολή Αιτήσεων
(α) Oι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να
εξασφαλιστεί από τον Οργανισμό Κρατικών
Υπηρεσιών
Υγείας
www.shso.org.cy ή να αποτείνονται
στα τηλέφωνα, 22605670, 22605734.
Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται
στον "Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)" και να αναφέρουν
τον τίτλο της θέσης, για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.
(γ) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να
παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη
διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος
17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου
Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν
μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη
επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή,
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
(δ) Περισσότερες πληροφορίες, στα
τηλέφωνα 22887171, 22605625,
22605734.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων θα είναι οι 4 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 15.00
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΟΠΕΚ: Επιβραδύνεται
η παγκόσμια οικονομία

Η

ανάπτυξη στις ΗΠΑ υποβαθμίζεται στο 2,3% για
το 2019 και στο 1,9% το 2020, ενώ για την ευρωζώνη διατηρείται στο 1,2% φέτος και πέφτει στο
1,1% του χρόνου.
Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την περασμένη
Τετάρτη, ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη θα είναι 3%
το 2019 και 3,1% το
2020.
• 3% παγκόσμια

ανάπτυξη φέτος
και 3,1% το 2020

Η προηγούμενη πρόβλεψη έκανε λόγο για
3,1% και 3,2% αντι-

στοίχως.
Η καθοδική αναθεώρηση έρχεται καθώς συνεχίζεται
η επιβράδυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την
ευρωζώνη, ενώ και η Ινδία κινήθηκε χαμηλότερα από
το αναμενόμενο το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Το
κλίμα επιβαρύνει και ο εμπορικός πόλεμος Ουάσιγκτον-Πεκίνου.
Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ υποβαθμίζεται στο 2,3% για
φέτος και στο 1,9% το 2020, ενώ για την ευρωζώνη
διατηρείται στο 1,2% φέτος και πέφτει στο 1,1% του
χρόνου.
Την ίδια ώρα, για την Κίνα αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 6,2% όπως και στην προηγούμενη πρόβλεψη,
ενώ εκτιμά ότι θα επιβραδυνθεί στο 5,9% το 2020.
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Α Στο προσκήνιο η ηλεκτρονική
Δ
Α
κάρτα εργασίας
ΛΛ

Ε

Τ

ην πιλοτική εφαρμογή του
μέτρου της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας της Ελλάδας. Όπως
μάλιστα ανέφερε και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, το μέτρο θα εφαρμοστεί
αρχικά σε μεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί
στο σύνολο των επιχειρήσεων.
Το υπουργείο Εργασίας προτίθεται
να θέσει το θέμα σε διαβούλευση,
για να συζητηθούν τα τεχνικά
θέματα. Πληροφορίες μάλιστα
αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν δύο
μήνες προκειμένου να υπάρξει η
απαραίτητη διασύνδεση με το
σύστημα Εργάνη.
Να σημειωθεί ότι η θεσμοθέτηση
της κάρτας εργασίας έγινε με το
άρθρο 26 του Ν.3996/2011, καθώς
προβλέφθηκε ότι με ευθύνη των
επιχειρήσεων θα έπρεπε να ενημερώνεται καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο το τότε ΙΚΑ για τον
χρόνο εργασίας, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της επιχείρησης. Όριζε
μάλιστα ο νόμος, που δεν έχει
καταργηθεί, πως η διαδικασία
αυτή θα πρέπει να γίνεται με τη
χρήση κάρτας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και τα στοιχεία θα διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ. Τα
στοιχεία αυτά μάλιστα θα διασταυρώνονται με τα αναγραφόμε-

να στην υποβαλλόμενη από την
επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Με απόφαση του υπουργού Εργασίας θα
καθορίζονταν δε, οι κλάδοι και
το είδος των επιχειρήσεων, ανά
γεωγραφική περιοχή, στις
οποίες θα εφαρμοστεί το
σύστημα της κάρτας εργασίας

• Στόχος είναι να διαπιστώνεται σε πραγματικό χρόνο
το πραγματικό ωράριο απασχόλησης του μισθωτού και
παράλληλα να διασταυρώνονται στοιχεία εισφορών
και πραγματικών ωρών εργασίας

και θα ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.
Απόφαση, όμως, δεν εκδόθηκε
ποτέ, με αποτέλεσμα το μέτρο να
παραμένει ανεφάρμοστο. Ο ισχύων
νόμος πάντως ορίζει επίσης ότι οι
επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν το σύστημα της κάρτας εργασίας και θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές,
καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές,
θα έχουν έκπτωση έως 10%% επί
των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών. Βέβαια, με τον ίδιο νόμο
προβλέφθηκε η ευθύνη και του
εργαζόμενου στην υποβολή της
κάρτας, με ποινή ύψους 200 ευρώ
αν δεν γίνεται χρήση αυτής, όπως
και θέματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που εγείρονταν από τη θέση σε ισχύ και τη

χρήση του συστήματος της κάρτας
εργασίας. Διατάξεις που είχαν
προκαλέσει αντιδράσεις στους
κόλπους των εργαζομένων, παρότι
επί της αρχής είχαν ταχθεί υπέρ
της κάρτας εργασίας και στον
ιδιωτικό τομέα.
Πλέον, βάσει του σχεδιασμού, η
εφαρμογή του μέτρου θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα, με
στόχο να διαπιστώνεται σε πραγματικό χρόνο το πραγματικό ωράριο απασχόλησης του μισθωτού.
Παράλληλα, θα προβλεφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η ψηφιακή
σύνδεση της νέας ηλεκτρονικής
κάρτα μισθωτών με το σύστημα
«Εργάνη» και η διασύνδεση του
συστήματος των ΑΠΔ με αυτό,
ώστε να διασταυρώνονται στοιχεία εισφορών και πραγματικών
ωρών εργασίας.

Ανησυχία για τις μεγάλες παγκόσμιες εξελίξεις εξέφρασε η Άνγκελα Μέρκελ

Α

νησυχία για τις "μεγάλες παγκόσμιες αλλαγές" εξέφρασε η Καγκελάριος `Αγγελα Μέρκελ, μιλώντας την
περασμένη εβδομάδα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό
και τάχθηκε υπέρ της πολυμερούς
συνεργασίας στην οποία "κερδίζουν
όλοι", αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον
ηγετικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει τόσο η Ευρώπη όσο και η Γερμανία.Η κ. Μέρκελ τόνισε ακόμη την
σημασία της πολιτικής για το κλίμα,
παραδεχόμενη ταυτόχρονα ότι οι στόχοι του 2020 δεν θα επιτευχθούν, ενώ
δεσμεύθηκε για τήρηση των δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Ιδιαίτερα φορτισμένη υπήρξε και η
αναφορά της στην καταπολέμηση του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Το Brexit, την Κίνα, το Ιράν, την Συρία,
την Ουκρανία και την Λιβύη ανέφερε η
κυρία Μέρκελ ως τα κεντρικά σημεία
διεθνών κρίσεων που απασχολούν
σήμερα την Γερμανία και την Ευρώπη.
"Η Ευρώπη πρέπει να αφήσει το αποτύπωμά της στην επίλυση διεθνών διενέξεων", δήλωσε χαρακτηριστικά και,
ειδικά σε ό,τι αφορά την Κίνα, την
οποία επισκέφθηκε μόλις πριν από
λίγες ημέρες, δήλωσε ότι κατά την επίσκεψή της εξέφρασε στους συνομιλητές της την ανησυχία της για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ.
"Έχουμε νέους συσχετισμούς. Από τη

μία πλευρά εξακολουθεί να υπάρχει
μια ισχυρή υπερδύναμη, οι ΗΠΑ. Η
Ευρώπη βρίσκεται κοντά σε αυτή την
υπερδύναμη, σε ό,τι αφορά το αξιακό
της σύστημα. Από την άλλη πλευρά,
υπάρχει η Κίνα, με ένα άλλο πολιτικό
σύστημα και μία σοβαρή οικονομική
ανάπτυξη. Η Κίνα έχει πλέον αυξανόμενη ευθύνη στην πολυμερή τάξη", εξήγησε η κυρία Μέρκελ και υποστήριξε
αφενός ότι το Βερολίνο κάνει σωστά
που μπαίνει σε διάλογο με το Πεκίνο
και αφετέρου ότι η Ευρώπη πρέπει να

• Η Ευρώπη πρέπει να γίνει
η ατμομηχανή της πολιτικής
για αναχαίτιση της
κλιματικής κρίσης
υποστηρίξει μια πολιτική, η οποία
στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο.
"Η πολυμερής συνεργασία αποτελεί
υποχρέωση", δήλωσε εμφατικά η
Καγκελάριος και παρέπεμψε στα
διδάγματα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τον Β`
Παγκόσμιο Πόλεμο. "Καμία χώρα στον
κόσμο δεν μπορεί να λύσει μόνη τα
προβλήματά της. Ο ένας εναντίον του
άλλου, έτσι δεν μπορεί κανείς να κερδίσει", συνέχισε, για να επισημάνει ότι
πιστεύει "σε μια κατάσταση όπου κερδίζουν όλοι (win win)".

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η Γερμανία, δήλωσε, πρέπει να ξαναγίνει ηγετική δύναμη στην κλιματική
αλλαγή, "διότι δεν είναι πια". "Η Γερμανία πρέπει τεχνολογικά να φθάσει και
πάλι στο επίπεδο της εποχής και η
Ευρώπη πρέπει να γίνει η ατμομηχανή
της πολιτικής για το Κλίμα", είπε
χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι
οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η γερμανική κυβέρνηση για το 2020 δεν θα επιτευχθούν και τόνισε ότι θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου
να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030.
Η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε ακόμη
στον ρόλο της αυτοκίνησης, ζητώντας
μεγαλύτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά την
μείωση των εκπομπών καυσαερίου και
την προώθηση εναλλακτικών κινητή-

ρων και αναφέροντας ότι θα ήθελε να
κυκλοφορούν περισσότερα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα στους γερμανικούς δρόμους. Κλείνοντας την ομιλία της, η
`Αγγελα Μέρκελ επισήμανε τις αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό, κυρίως στα πρώην ανατολικά κρατίδια. "Είναι σημαντικό να
φέρουμε γρήγορα ανθρώπους στην
Γερμανία και η βάση γι` αυτό τέθηκε με
τον νόμο για την μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού", δήλωσε και τόνισε την στήριξή της σε μια
πολυμορφική ανοιχτή κοινωνία των
πολιτών, κατά του μίσους για τους
ξένους. "Αυτό, το οποίο ζούμε καθημερινά - επιθέσεις σε Εβραίους, σε αλλοδαπούς, βία, αλλά και φρασεολογία
μίσους -, πρέπει να το καταπολεμήσουμε", κατέληξε η Καγκελάριος.
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ΣΕΚ: Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αλλοίωση
της βασικής φιλοσοφίας που διέπει το ΓεΣΥ

Η

ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί, δεν
πρόκειται να ανεχθεί κανένα πισωγύρισμα, καμία αλλοίωση της βασικής
φιλοσοφίας που διέπει το ΓεΣΥ, διαμήνυσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, σε δηλώσεις του
την περασμένη εβδομάδα.
«Το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται
μια προσπάθεια για αλλοίωση της
φιλοσοφίας και των παραμέτρων που
διέπουν τη λειτουργία του ΓεΣΥ. Η ΣΕΚ
ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι δεν
πρόκειται να αποδεχθεί, δεν πρόκειται
να ανεχθεί κανένα πισωγύρισμα, καμία
αλλοίωση της βασικής φιλοσοφίας που
διέπει το ΓεΣΥ», πρόσθεσε.
Ο κ. Μάτσας υπενθύμισε ότι το ΓεΣΥ
σχεδιάστηκε στη βάση του μονασφαλιστικού συστήματος, του καθολικού και
του αλληλέγγυου ωφελήματος, έτσι

• Ανδρέας Φ. Μάτσας: «Στέλνουμε
ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα
προς την πολιτεία»
ώστε να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας.
«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο και σαφές
μήνυμα προς την πολιτεία, και ιδιαίτερα προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να παραμείνει σταθερός, ακλόνητος και αναλλοίωτος στη βάση της εφαρμογής του
ΓεΣΥ, παραμερίζοντας τις όποιες άλλες
σκοπιμότητες μπορεί να επεισέρχονται,
έτσι ώστε παρά τα προβλήματα που
υπάρχουν να μπορέσουμε να θέσουμε
τη λειτουργία του ΓεΣΥ πάνω στη
σωστή του βάση, ξεπερνώντας τα προ-

βλήματα και στηρίζοντας όχι μόνο τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά
το σύνολο της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓεΣΥ
Σε ερώτηση από ποιες ομάδες ασκείται
πίεση για το ΓεΣΥ, ο κ. Μάτσας είπε ότι
είναι ξεκάθαρο μέσα από τις συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί τις
επόμενες μέρες με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας ότι καταβάλλεται στοχευμένη προσπάθεια για διαφοροποίηση
του πλαισίου και αλλοίωσης των δεδομένων που διέπουν τη λειτουργία του.
«Δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί μια
διελκυστίνδα με βασικές συνιστώσες
εφαρμογής του ΓεΣΥ, όπως είναι οι
επαγγελματίες υγείας, όπως είναι τα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μια φορά ότι τα όποια
προσκόμματα δεν οδηγούν προς την
κατεύθυνση που ενδεχομένως, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα να προσανατολίζονται, αλλά απλώς καθυστερούν
την επαρκή εφαρμογή του ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά
στην πλήρη κοινωνική κατοχύρωση και
κατοχύρωση σε θέματα υγείας του
συνόλου του πληθυσμού», πρόσθεσε.
«Είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, ακλόνητοι ως ΣΕΚ παραμείναμε σε όλο το
διάστημα σχεδιασμού προώθησης και
εφαρμογής του ΓεΣΥ. Θα πρέπει να όλοι
να παραμείνουμε σταθεροί προς την
ομόφωνη απόφαση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι ώστε αυτό που
ξεκινήσαμε πριν από μερικούς μήνες, να
το ολοκληρώσουμε και να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο
χρονικό διάστημα. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν θα πρέπει να μείνουμε αταλάντευτοι στην κοινωνική ανάγκη η οποία έχει καταγραφεί και οφείλουμε όλοι να είμαστε υποστηρικτικοί
τόσο προς τον ΟΑΥ όσο και προς τον
ΟΚΥΠΥ, έτσι ώστε να μπορέσει το ΓεΣΥ
να εφαρμοστεί σε όλο του το εύρος»,
κατέληξε.

Κύπρος: Στο 1,7% το ποσοστό
κενών θέσεων εργασίας

Τ

ο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας
στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν
2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019,
σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και έναντι 2,1% το δεύτερο
τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής
υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων
εργασίας ήταν επίσης 2,3% το δεύτερο
τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και από
2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Στην Κύπρο, το ίδιο ποσοστό ήταν
1,7% για το δεύτερο τρίμηνο του 2019,
σε σύγκριση με 2,0% το πρώτο τρίμηνο
και 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών
θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,6% στις
υπηρεσίες. Στην ΕΕ28, το ποσοστό
ήταν 2,1% στη βιομηχανία και τις
κατασκευές και 2,6% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα
οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία,
τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων
εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2019 καταγράφηκαν στην Τσεχία
(6,2%), στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες
(από 3,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα
ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα
(0,7%), τη Βουλγαρία και την Ισπανία
(από 0,9%).
Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, το ποσοστό
κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο
τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε σε δέκα
κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε
εννέα και μειώθηκε σε εννέα άλλα. Οι
μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν
στην Τσεχία (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+0,5 π.μ.), τη Γερμανία και τη Μάλτα (από + 0,4 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις
σημειώθηκαν στην Κροατία και τη Σλοβενία (από -0,3 π.μ.).

7

• Oυσιαστικής σημασίας συνάντηση ΣΕΚ – Υπουργού Οικονομικών

Μέτρα ανακούφισης των μισθωτών
και στήριξης των χαμηλόμισθων

Ο

ι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η
σταδιακή δημιουργία συνθηκών
πλήρους απασχόλησης επιτρέπουν την
προώθηση μέτρων για φοροελφρύνσεις
και στήριξη των χαμηλόμισθων ομάδων
του πληθυσμού μέσα στο 2020.

θέσπιση εθνικού, όπως είπε κατώτατου
μισθού, ο οποίος προβλέπεται ότι θα
ανακοινωθεί εντός του 2020, όταν θα
προκύψει με βάση προβλέψεις των
υπουργείων οικονομικών και εργασίας
πλήρης απασχόληση.

Μετά τη συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ την περασμένη
Τρίτη,ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων
που θα συμβάλουν στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των μισθωτών και
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Δηλώσεις υπουργού
Οικονομικών και γ.γ ΣΕΚ

Συγκεκριμένα:

Χάρης Γεωργιάδης
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι η επαφή με την ΣΕΚ
είναι συστηματική, είναι τακτική, «πολύ
συχνά πραγματοποιούμε τέτοιου είδους
επαφές για να συζητήσουμε
και τη γενικότερη πορεία της
οικονομίας, αλλά και ειδικότερα ζητήματα».
«Αποτελεί γεγονός πως η
επικείμενη επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης
στην κυπριακή οικονομία θα
αποτελεί ένα εξαιρετικά
σημαντικό γεγονός αναλογιζόμενοι ότι μέχρι πριν μερικά
χρόνια η ανεργία είχε εκτοξευτεί το 16%-17%», πρόσθεσε.
Ανέφερε, επίσης, ότι κατά τη
συνάντηση συζήτησαν, επίσης, κάποια μέτρα, τα οποία
αποτελούσαν και διεκδίκηση
από τη ΣΕΚ.
Απο το 1/6 στο 1/5

• Προωθείται μέσα στο 2020 στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση στη βάση
της πράσινης φορολογίας και της
φοροελάφρυνσης της εργασίας. Τα
ποσά που θα εξοικονομηθούν θα επιστραφούν στους χαμηλόμισθους και σε
ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού.

•

Διαφοροποιείται η φορολογική
έκπτωση από το 1/6 στο 1/5 των
εισφορών για ασφάλιστρα ζωής, στα
σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στα Σχέδια Σύνταξης και Ταμείων
Προνοίας και στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

• Αναβαθμίζεται μισθολογικά μερίδα
χαμηλόμισθων του δημοσίου, ενώ όλοι
οι νεοεισερχόμενοι από το 2011 και
εντεύθεν θα έχουν ταμείο προνοίας.
• Υιοθετούνται μέτρα για πάταξη της
φοροδιαφυγής με βασικούς άξονες την
υποχρεωτική υποβολή φορολογικής
δήλωσης από όλους και την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικής πληρωμής
(κάρτας) από τους παρόχους υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας δήλωσε ότι δημιουργούνται
οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για
αξιοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης
προς όφελος των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου.
Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε τη

• «Αυτό που μπορώ να ανακοινώσω, να επιβεβαιώσω
είναι ότι το φορολογικό μέτρο
της αυξημένης έκπτωσης για
συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά ταμεία, από το ένα
έκτο του εισοδήματος στο ένα πέμπτο
του εισοδήματος προωθείται. Θα είναι
ένα μέτρο, το οποίο περιλαμβάνεται
στο δημοσιονομικό σχεδιασμό, στον
προϋπολογισμό, ουσιαστικά, του 2020.
Συνεπώς, ήμουν στην ευχάριστη θέση
να ενημερώσω την ΣΕΚ ότι αυτό το
μέτρο πράγματι μπαίνει σε τροχιά
εφαρμογής και αναμένεται ότι θα υποβοηθήσει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας», συμπλήρωσε.
• Στον προϋπολογισμό του 2020, του
οποίου η προετοιμασία είναι σε ένα
πολύ προχωρημένο στάδιο, έχει περιληφθεί η μισθοδοτική αναβάθμιση για
μια σημαντική μερίδα χαμηλόμισθων
εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, οι
οποίοι εδώ και πολλά-πολλά χρόνια,
ήταν καθηλωμένοι στην χαμηλότερη
κλίμακα του δημοσίου, χωρίς καμιά
προοπτική αναβάθμισης. Αναφέρομαι
στην κατηγορία των Βοηθών Γραφείου.
Μια κατηγορία που μετατράπηκε...σε
κατηγορία αορίστου προσωπικού,
χωρίς όμως ποτέ να υπάρχει κάποια
προοπτική μισθολογικής αναβάθμισης.
Στον προϋπολογισμό, λοιπόν, και μετά
τον διάλογο, και μετά που εξετάσαμε το
σχετικό αίτημα, προβλέπουμε την αναβάθμιση από την κλίμακα 1,2,5, στην
κλίμακα 2,5,7. Ένα μέτρο το οποίο
αφορά περίπου 1.000 εργαζόμενους.
8

ERG_8-8_inn_8 & 9 9/16/19 3:48 PM Page 1

8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Μέτρα ανακούφισης των μισθωτών
Ταμείο Προνοίας
και στήριξης των χαμηλόμισθων
νεοεισερχομένων
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(Από σελ. 7)

στο δημόσιο
Στη συνάντηση συζητήθηκε το
ζήτημα του Ταμείου Προνοίας
για τους νεοεισερχόμενους στο
Δημόσιο Τομέα. Θεωρώ πως
αποτελεί κοινή εκτίμηση πως ο
διάλογος θα ολοκληρωθεί στις
επόμενες μέρες, σίγουρα στις
επόμενες εβδομάδες, ούτως
ώστε και αυτό το ζήτημα να
ρυθμιστεί. Να θεσπίσουμε,
δηλαδή, Ταμείο Προνοίας, για
το σύνολο των εργαζομένων
στο δημόσιο τομέα για όσους
από το 2011 και μετά δεν έχουν
συμμετοχή σε κάποιο σχέδιο
και μάλιστα με αναδρομική
κάλυψη. Και αυτό θα συνιστά
υλοποίηση μιας σημαντικής
πολιτικής δέσμευσης που
περιλαμβάνεται, εξάλλου, στο
πολιτικό πρόγραμμα της διακυβέρνησης του Προέδρου
Αναστασιάδη. Μέσα από μια
πραγματικά
καλή
γόνιμη
συνεργασία που έχουν και
είχαν διαχρονικά με την ΣΕΚ,
μπορούμε να δίνουμε τέτοιες
λύσεις, να βρίσκουμε τέτοιες
ρυθμίσεις που και την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή υποστηρίζουν, αλλά
και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, επίσης, διασφαλίζουν.
Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, στις
δηλώσεις του είπε ότι είχαν μια
ιδιαίτερα χρήσιμη συνάντηση
σήμερα ως Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ με τον Υπουργό
Οικονομικών, «δίνοντας μας
την δυνατότητα να συζητήσουμε πάνω σε ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων που αφορούν
την εξέλιξη της κυπριακής
οικονομίας, επιβεβαιώνοντας
ουσιαστικά, παρά τους εξωγενείς παράγοντες που ενδεχομένως να μας επηρεάζουν την
σταθερή πορεία ανάπτυξης και
ανάκαμψης της κυπριακής
οικονομίας, οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την
δημιουργία συνθηκών πλήρους
απασχόλησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δίνοντας μας την ίδια στιγμή τη
δυνατότητα για να προωθήσουμε υποστηρικτικά μέτρα σε
σχέση με την αγορά εργασίας
και τους εργαζόμενους γενικότερα. Έχουμε συμφωνήσει διάφορα μέτρα, διάφορες πολιτικές παρεμβάσεις, οι οποίες
στοχεύουν προς αυτή την

Το πρόστιμο 12 %
στις συντάξεις

κατεύθυνση».

Φορολογική μεταρρύθμιση
Έχουν τεθεί οι βάσεις, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις,
έτσι ώστε να υπάρξει φοροελάφρυνση της εργασίας, μέσα
από τη φορολόγηση της
ρύπανσης, έτσι ώστε να
δώσουμε αφενός μεν ανάσες
ζωής στους εργαζόμενους
αλλά την ίδια στιγμή να αποφορτίσουμε το κράτος, τον
τόπο μας από την ρύπανση και
να τον απαλλάξουμε από
τυχόν πρόστιμα που μπορεί να

√ Φοροελαφρύνσεις
√

το 2020
Στο στόχαστρο
η φοροδιαφυγή

επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ταμείο Υγείας
στον ευρύ δημόσιο τομέα
Ένα σημείο το οποίο αξίζει το
κόπο να σταθούμε αφορά τον
τρόπο διαχείρισης των Ταμείων Υγείας, στον ευρύτερο
δημόσια τομέα. Ένα θέμα, το
οποίο είχαμε συμφωνήσει στην
παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Υγείας με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Στέλνουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι αυτά τα
ταμεία θα μετεξελιχθούν στην
βάση του συσσωρευμένου

ωφελήματος προς τους εργαζόμενους, με τρόπο που δεν θα
δημιουργούν ανταγωνιστικό
μειονέκτημα στο ΓεΣΥ. Δεν θα
ανταγωνίζονται το ΓεΣΥ, έτσι
ώστε να μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρε-

σίες.

Φοροδιαφυγή
Συζητήσαμε και τη στοχευμένη,
πλέον, προσπάθεια για να
αναχαίτιση του τεράστιου
προβλήματος της φοροδιαφυ-

Βέβαια, ένα ζήτημα, το οποίο
βρίσκεται σε εκκρεμότητα και
έχουμε συζητήσει, ακροθιγώς
με τον κ. Υπουργό, παρά το
γεγονός ότι δεν εμπίπτει στο
αυστηρό πλαίσιο του δικού
χαρτοφυλακίου, αφορά τον
τρόπο διαχείρισης και συζήτησης της επιβάρυνσης της
σύνταξης για όσους επιλέξουν
να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο
έτος της ηλικίας τους με το
πρόστιμο, σε εισαγωγικά ή
χωρίς εισαγωγικά, του 12%.
Υπάρχει περιθώριο για στοχευμένη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε
να βρεθεί μια διευθέτηση που
να είναι όσο το δυνατό, πιο
κοινωνικά δίκαιη για το σύνολο των συνταξιούχων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Φοροελαφρύνσεις
Ερωτηθείς για φορολογικό μέτρο της αυξημένης έκπτωσης για συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά ταμεία, ο κ. Μάτσας είπε
ότι αφορά την παροχή περαιτέρω δυνατότητας στους εργαζόμενους να επενδύσουν σε
συγκεκριμένα Ταμεία, όπως είναι το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως είναι τα
Ταμεία Προνοίας, τα Ταμεία Υγείας, μέσα από
μια ευδιάκριτη πλέον φορολογική ελάφρυνση,
η οποία θα μπορέσει και να στηρίξει αυτά τα
Ταμεία, αλλά την ίδια στιγμή να υποβοηθήσει
τους ίδιους τους εργαζόμενους. Σε ερώτηση
για το κόστος αυτού του μέτρου, ο Υπουργός
Οικονομικών είπε ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κόστος, επειδή ακριβώς στόχος είναι
να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε
συνταξιοδοτικά, σε ασφαλιστικά Ταμεία, σε
Ταμεία Υγείας. «Σίγουρα θα προκύψει ένα όφελος μέσω της δυνατότητας διεκδίκησης φορολογικής έκπτωσης και λόγω των αυξημένων
συνεισφορών για το ΓεΣΥ, για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά σίγουρα ο στόχος δεν
είναι άλλος παρά της ενθάρρυνσης, της συμμετοχής των συμπολιτών μας και σε Ταμεία Προνοίας. Συνεπώς, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ένας αριθμός. Βλέπουμε, εξάλλου, το
γενικότερο οικονομικό όφελος και τα ανταποδοτικά ωφελήματα που θα έχει η κυπριακή
οικονομία αν στηριχθεί με αυτό το φορολογικό
κίνητρο, η συμμετοχή σε τέτοια ασφαλιστικά
Ταμεία», συμπλήρωσε.
Απαντώντας για το κόστος αναβάθμισης της
κλίμακας των Βοηθών Γραφείου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα αποτυπώνεται στον κρατικό
προϋπολογισμό.
Φοροδιαφυγή

Η κυβέρνηση ετοιμάζει
νομοσχέδιο για πάταξη
της φοροδιαφυγής

γής. Όπως είπε, ένας στόχος, ο
οποίος μπορεί να υλοποιηθεί
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό,
μέσα από συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες έχουν τεθεί,
και προτάσεις που έχουν
κατατεθεί από εσάς τον ίδιο
(Υπουργό Οικονομικών), έτσι
ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε
να είμαστε ακόμη πιο συνεπείς
σε ό,τι αφορά το γενικότερο
σχεδιασμό για τη φορολογική
μεταρρύθμιση, τη φορολογική
πολιτική.

Σε ερώτηση ποιες είναι οι εισηγήσεις που κατέθεσε σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι έχουν ετοιμαστεί τα
σχετικά νομοσχέδια, είναι στη Νομική Υπηρε-

σία, και εξέφρασε την ελπίδα σύντομα να τα
έχουν νομοτεχνικά ελεγμένα για να πάρουν το
δρόμο τους για τη Βουλή.
«Προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από όλους, από όλο το πληθυσμό. Θα είναι μια μικρή ταλαιπωρία για
όλους, μερικών λεπτών, να συμπληρωθεί η
φορολογική δήλωση, αλλά με αυτό τον τρόπο
οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν πλήρη
εικόνα για το σύνολο του πληθυσμού. Δεν
σημαίνει πως θα προκύψει φορολογική επιβάρυνση για συμπολίτες μας που δεν έχουν τα
αντίστοιχα εισοδήματα, αλλά θα υπάρχει εικόνα και αυξημένη δυνατότητα ελέγχου», πρόσθεσε.
Και ένα άλλο μέτρο, είπε ο κ. Γεωργιάδης, που
θεωρεί εξίσου σημαντικό, την υποχρέωση σε
κάθε πάροχο προϊόντων ή υπηρεσιών, να διαθέτει την δυνατότητα είσπραξης μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω κάρτας. «Να διαθέτει το γνωστό μηχάνημα που κάνει αποδεχτή
τη χρήση κάρτας, να μην υπάρχει, δηλαδή,
ευχέρεια σε ένα έμπορα, σε ένα καταστηματάρχη, σε ένα παροχέα υπηρεσιών να πει ότι δεν
δέχομαι κάρτα. Θεωρούμε ότι η ενθάρρυνση
των ηλεκτρονικών πληρωμών, θα περιορίσει
δραστικά, τα περιθώρια φοροδιαφυγής», πρόσθεσε. Απαντώντας σε ερώτηση αν θα ήταν
καλύτερη η υποχρέωση συναλλαγής μέσω κάρτας όπως έγινε και στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «το δικό μας μέτρο δεν δημιουργεί
υποχρέωση για τον καταναλωτή οπωσδήποτε
να πληρώσει με κάρτα». «Αν ο καταναλωτής
επιθυμεί να πληρώσει με μετρητά θα εξακολουθεί να μπορεί να το πράξει. Αλλά αν επιθυμεί να πληρώσει με κάρτα, θα μπορεί, στα
σίγουρα, να πληρώσει με κάρτα και δεν θα
μπορεί να υπάρξει άρνηση από τον παροχέα
είτε των υπηρεσιών είτε του πωλητή προϊόντων να μην δεχθεί την ηλεκτρονική πληρωμή»,
κατέληξε.
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Υπόμνημα ΣΕΚ στην Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για το δημογραφικό ζήτημα

Σ

ε υπόμνημα που επιδόθηκε στην
Βουλή τονίζονται τα ακόλουθα:

(α) Στις 23 Νοεμβρίου 2018 υποβάλαμε
γραπτό υπόμνημα στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη για
μία ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται
στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.
Ανάμεσα σ’ άλλα εισηγούμαστε να μελετηθεί η δυνατότητα για επαναφορά των
φορολογικών εκπτώσεων ανάλογα με τη
σύνθεση της οικογένειας, π.χ. για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες,
όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο
φορολογικό σύστημα. Η τότε (2002)
κατάργηση των φορολογικών εκπτώσεων τιμώρησε τις οικογένειες και ευνόησε
τους άγαμους.
Μια άλλη εισήγηση αφορά τη βελτίωση
της αίτησης για το επίδομα τέκνου και τη
φοιτητική χορηγία. Η ΣΕΚ υποστηρίζει
πως, στη συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να
δηλώνονται και να λαμβάνονται υπόψη
και τα δάνεια που έχει το νοικοκυριό και
όχι μόνο οι καταθέσεις.
Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε και στην
κυβέρνηση Δ. Χριστόφια και δεν έγινε
αποδεκτό, ενώ το υποβάλαμε και στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
σε σχετική συνεδρία που έγινε στις 4
Οκτωβρίου 2016, χωρίς να υπάρξει

οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση.
Το υποβάλαμε εκ νέου στην κυβέρνηση
ως μέρος των εισηγήσεων μας για τη
φορολογική μεταρρύθμιση.
Προς βελτίωση της κατάστασης, προς
ενθάρρυνση των γεννήσεων και στήριξη
των οικογενειών η ΣΕΚ εισηγείται τα εξής:
• Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για
λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος, είναι η
μοναδική νομοθεσία που προάγει τη συμφιλίωση με δικαιούχους γυναίκες και
άνδρες. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
άδεια παρέχεται άνευ απολαβών, περιορίζει σημαντικά τη χρήση της, ενώ λαμβάνεται στην πλειονότητα από γυναίκες
που αμείβονται χαμηλότερα από τους
άνδρες, για να περιοριστεί η απώλεια
οικογενειακού εισοδήματος.Αίτημα μας
είναι όπως η συγκεκριμένη άδεια επιδοτηθεί, είτε πλήρως
• Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της
Νομοθεσίας για τη Μητρότητα. Η ΣΕΚ
έχει εγκαινιάσει από τον Ιούνιο του 2016
εκστρατεία ενημέρωσης, με την ανάρτηση
αφισών που αναγράφουν τις βασικές
πρόνοιες της νομοθεσίας σε Ιδιωτικές
Κλινικές και Δημόσια Νοσηλευτήρια. Η
πολιτεία οφείλει να δώσει έμφαση στην
ενημέρωση των εργαζομένων στους
ανοργάνωτους χώρους εργασίας, αφού
καταγράφεται μέσα από έρευνες, πως
ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δε
γνωρίζει τις κείμενες νομοθεσίες.

Γερνάμε, Γερνάμε, Γερνάμε!
Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται από το κράτος για στήριξη των οικογενειών και για ενθάρρυνση των γεννήσεων δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη,
αλλά επένδυση.
Τη θέση αυτή διατύπωσε στην Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Χρήστος Καρύδης, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών μελετών της ΣΕΚ.
Ο κ Καρύδης τόνισε πως σε Δημογραφική Έκθεση που ανακοινώθηκε στις 30
Νοεμβρίου 2018 από τη Στατιστική Υπηρεσία καταγράφηκαν τα ακόλουθα
ανησυχητικά στοιχεία τα οποία ανησυχούν και προβληματίζουν:
(α) To 2017 σημειώθηκε σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και
σοβαρή μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά στοιχεία της τάσης
γήρανσης του πληθυσμού.
(β) Το 2017 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στο 1.32 σε σύγκριση με 1.37 τον προηγούμενο χρόνο.

√ Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο
χαμηλό από το 2.10, ποσοστό που χρειάζεται για να
εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού
• Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης
της περιόδου παροχής της άδειας μητρότητας, με την αυστηρή προϋπόθεση πως,
θα ενισχυθούν οι νομοθεσίες που προστατεύουν τις έγκυες γυναίκες από τυχόν
απολύσεις.Επίσης πρέπει να τεθούν χρονικά περιθώρια στην εξέταση παραπόνων από τους επιθεωρητές Εργασίας,
ειδικότερα σε σχέση με καταγγελίες που
αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας
για τη μητρότητα.
• Να αυξηθούν οι κρατικοί παιδοκομικοί
σταθμοί και να προσφέρουν υψηλά επίπεδα ποιότητας σε προσιτές τιμές προς
τους εργαζόμενους γονείς. Μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο δεν πρέπει να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο παραχώρησης δωρεάν φοίτησης παιδιών οικογενειών με χαμηλά
εισοδήματα, σε ποιοτικούς κρατικούς
παιδοκομικούς σταθμούς. Είναι γνωστό
ότι οι Ιδιωτικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί
είναι απρόσιτοι προς τη μεσαία κυπριακή οικογένεια.
• Να αναβαθμιστεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου και να επεκταθεί η λειτουργία του σε όλα τα Δημόσια Νηπιαγωγεία
και Δημοτικά Σχολεία. Περαιτέρω να
γίνει επέκταση του θεσμού του ολοήμερου
σχολείου με πλήρη στελέχωση με ειδικό
προσωπικό και ποιοτικές δομές και υποδομές στο Γυμνασιακό κύκλο, ούτως
ώστε να αγκαλιάζει τους νεαρούς εφήβους και να εξασφαλίζει την υγιή ενασχόληση και τη μείωση της παραπαιδείας.
• Να επανεξεταστεί και να καθοριστεί νέο
ωράριο των κρατικών δομών φροντίδας
των παιδιών, ώστε να εξυπηρετεί τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι
οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από
τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.
Η φύλαξη στους ιδιωτικούς σταθμούς
προϋποθέτει υψηλό κόστος φροντίδας.
• Να παραχωρηθεί φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς ηλικίας κάτω
των 4 χρόνων και 8 μηνών, οι οποίες
αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών στους κρατικούς σταθμούς.
• Να μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης
του επιδόματος τέκνου που καταβάλλεται κάθε χρόνο και να επισπευθεί η αποπληρωμή του προς τους δικαιούχους.

Επίσης πρέπει να αυξηθεί το επίδομα
τοκετού.
• Επείγει η λειτουργία δομών προσιτών
σε όλους για στήριξη των άτεκνων ζευγαριών και τη δυνατότητα τους να αποκτήσουν παιδιά. Πρέπει να υπάρξουν
πρόνοιες μέσω του ΓεΣΥ, για δωρεάν
παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο
Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
(IVF) με γρήγορες και όσο γίνεται λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η
περιορισμένη επιδοματική πολιτική του
κράτους επί του θέματος δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος.
• Το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας που
ασχολείται με τις υιοθεσίες να στελεχωθεί για να μην καταντά η διαδικασία της
απόκτησης παιδιού με υιοθεσία μια χρονοβόρα (ξεπερνά τα 2-3 χρόνια) και
ψυχοφθόρα διαδικασία προς τους υποψήφιους γονείς.
Είναι κοινό μυστικό ότι πολλά άτεκνα
ζευγάρια, λόγω της υφιστάμενης αντιμετώπισης, αναγκάζονται να καταφύγουν
στο εξωτερικό, να δαπανήσουν αρκετές
δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ούτως ώστε να
έχουν το ιερό προνόμιο να γίνουν γονείς.
Να προωθηθεί αποτελεσματική και
ουσιαστική στεγαστική πολιτική του
Κράτους, η οποία με βάση την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, καταλήγει στη
δικαιολογημένη διστακτικότητα των
νέων μας να δημιουργήσουν οικογένεια,
αφού εξαναγκάζονται να διαμένουν
κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς
τους. Η μη ύπαρξη ευκαιριών για την
απόκτηση στέγης σε λογικά οικονομικά
πλαίσια με την παράλληλη κατακόρυφη
αύξηση στα ενοίκια, αποτελεί τροχοπέδη
στην απόφαση των νέων μας για δημιουργία οικογένειας.

Κεφαλαιώδες το ζήτημα
της υπογεννητικότητας

Η

ΣΕΚ κατ’ επανάληψη έχει τονίσε ότι μόνο με συντονισμένες
και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός
κατήφορος, να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι δραματικές
συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο
συνδυασμός της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί
και να διευκολυνθεί η είσοδος των
γυναικών στην αγορά εργασίας, με
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι
οικογένειες στην επιθυμία τους να
αποκτήσουν παιδιά, λαμβάνοντας
κυρίως μέτρα για την προστασία
της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές άδειες,
οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά
φορολογικά μέτρα, ενισχύοντας
οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής
κατάρτισης και δια βίου μάθησης
για γονείς που σταμάτησαν να
εργάζονται εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας.
Την ίδια στιγμή που οικονομικές
προκλήσεις καθιστούν απαραίτητη την ένταξη όσο το δυνατό
μεγαλύτερου αριθμού γυναικών
στην αγορά εργασίας, το κυπριακό μοντέλο φροντίδας παιδιών
που χαρακτηρίζεται από το υψηλό
ποσοστό και κόστος ιδιωτικής
παροχής φροντίδας και την απουσία οικονομικών κινήτρων προς
τους γονείς και εργοδότες για τη
χρήση παιδικών σταθμών, αποθαρρύνει αυτή την προσπάθεια .
Μαζί με το κεφαλαιώδες ζήτημα
της υπογεννητικότητας και γονιμότητας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο θέμα της
θνησιμότητας όσο και στο τεράστιο κεφάλαιο της ελεγχόμενης
μετανάστευσης που όπως, διαφαίνεται επηρεάζει καταφανώς
την αύξηση του πληθυσμού της
Κύπρου.
Εμπειρογνώμονες σε σεμινάριο
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας το 2009, επεσήμαναν ότι θα
πρέπει να μελετηθούν παράλληλα
και οι τρεις συνιστώσες διαφορετικά το πρόβλημα θα διαιωνίζεται με έντονα χαρακτηριστικά την
αυξανόμενη γήρανση, τη μείωση
των τρίτων και τέταρτων γεννήσεων
και
την
αυξανόμενη
μέση
ηλικία
απόκτησης
πρώτου παιδιού, σημαντικά
ζητήματα
τα
οποία διαχρονικά επηρεάζουν
τη δημογραφία
της χώρας.
Δέσποινα
Ησαΐα
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Καθίστε με αυτόν τον τρόπο
στην τουαλέτα για να
βελτιώσετε την υγεία σας

Ν

έα επιστημονική έρευνα αποκάλυψε πως ο τρόπος που καθόμαστε στην λεκάνη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού μας. Ο
συνηθισμένος τρόπος που καθόμαστε στην τουαλέτα, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να προκαλέσει
πολλά προβλήματα από καρκίνο του παχέος εντέρου
μέχρι και αιμορροΐδες! Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί λένε ότι καθόμαστε λάθος στην λεκάνη όλη μας
την ζωή. Ο σωστός τρόπος καθίσματος στην τουαλέτα είναι το “κάθισμα.
Η μικροβιολόγος Giulia Enders λέει στον Guardian,
“Όλη μας την ζωή χρησιμοποιούμε λάθος την τουαλέτα.” Στην πραγματικότητα, το σώμα έχει σχεδιαστεί για να κάθεται με την συγκεκριμένη στάση.
Ωστόσο, σχεδόν όλοι
οι άνθρωποι χρησι• Πολλαπλά τα
μοποιούν την τουαλέοφέλη στον οργανισμό τα καθισμένοι. Αλλά
μας από την αποτελε- αυτή η θέση εμποδίζει
σματική κένωση
την διαδικασία εκκένωσης. Ευτυχώς, με
την βοήθεια ενός σκαμπό μπορείτε να καθίσετε
σωστά στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τον Dr Joseph
Mercola, “Όταν καθόμαστε σε μια σύγχρονη τουαλέτα
τα γόνατά μας βρίσκονται σε γωνία 90 μοιρών ως
προς την κοιλιά μας, το οποίο εμποδίζει την αποβολή, δημιουργώντας ένα τσίμπημα στον πρωκτό.”
“Όταν είστε σε “κάθισμα” από την άλλη τα γόνατα
βρίσκονται πιο κοντά στον κορμό και αυτή η θέση
αλλάζει τις χωρικές σχέσεις των εντέρων και οι μύες
σας χαλαρώνουν. Ως αποτέλεσμα η εκκένωση γίνεται
πιο αποτελεσματική.” Αν το εφαρμόσετε, θα έχετε
καλά αποτελέσματα στο σώμα και την υγεία σας.
Σύμφωνα με τo National Center for Biotechnology
Information , “o καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η
τρίτη πιο κοινή αιτία θανάτου από καρκίνο στον
κόσμο.” H στάση “κάθισμα” μπορεί να μειώσει πραγματικά τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.
Μια μελέτη του NCBI έδειξε, ότι αυτή η στάση βοηθάει στην γρηγορότερη και πλήρη εκκένωση των
κοπράνων και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένη έκθεση του παχέος εντέρου. “Ως εκ τούτου,
έχει υποστηριχθεί, ότι η στάση αυτή μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος
εντέρου.” Η δυσκοιλιότητα μπορεί να είναι μία από
τις πιο οδυνηρές και ενοχλητικό εμπειρίες.
Σύμφωνα με to Toilet-Related-Ailments.com, “Το πιο
σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να
βελτιώσετε την διαδικασία της εκκένωσης είναι να
καθίσετε με την παραπάνω στάση.” “Είναι η μόνη
δυσκοιλιότητα που δεν απαιτεί κάποια θεραπεία ή
χάπια.” Σύμφωνα με το Squattypotty.com, “Η κύστη
αδειάζει καλύτερα, όταν καθόμαστε έτσι. Μπορεί να
βοηθήσει στην μείωση των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος τόσο σε συχνότητα και ένταση.”
Είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, οι αιμορροΐδες μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνες και δυσάρεστες.
Ωστόσο, η στάση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να
τις αντιμετωπίσει μια και καλή. Ο ειδικός Robert
Edwards λέει, “Η σύγχρονη τουαλέτα έχει παρουσιαστεί σε μας ως πολιτισμένη, αλλά προκαλεί στράγγισμα, που δεν είναι καθόλου υγιές. Από την άλλη η
στάση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε τις αιμορροΐδες.

Λάθος

Σωστό
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Συμβουλευτικός οδηγός για να αντιμετωπίσετε
τη μελαγχολία του Φθινοπώρου

Ο

ι θερινές διακοπές τελείωσαν.
ώρα να προσαρμοστούμε στην
ωμή πραγματικότητα που ορίζει η
Φθινοπωρινή τάξη πραγμάτων.
Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Γιώργος
Παπαγεωργίου, η εποχική κατάθλιψη, δηλαδή τα δυσάρεστα
συναισθήματα στην μετακαλοκαιρινή περίοδο, αφορά :
- Αυτούς που επέστρεψαν στην
καθημερινότητα απογοητευμένοι
γιατί οι προσδοκίες από τις διακοπές τους δεν επιβεβαιώθηκαν
- Εκείνους που πέρασαν όμορφα
και χαλάρωσαν τόσο πολύ, που
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν
στην καθημερινότητά τους.
Στην πρώτη περίπτωση, ο άνθρωπος που δεν ευχαριστήθηκε τις
διακοπές του για βαθύτερους
λόγους, βασανίζεται από αρνητικές σκέψεις γιατί είχε τόσο υψηλές
προσδοκίες από τις διακοπές του,
που δεν επιβεβαιώθηκαν από την
πραγματικότητα, π.χ. ίσως αισθάνεται ότι θα έπρεπε να είχε πάει σε
ένα πιο ακριβό μέρος, με καλύτερη
συντροφιά ή λιγότερες έννοιες και
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως
χτίζουν μεγάλες ψυχικές προσδοκίες, ταλαιπωρούνται πολύ μετά
και συνήθως η ψυχοθεραπεία είναι
αυτή που μπορεί να τους βοηθήσει

να έχουν έναν πιο αποτελεσματικό
έλεγχο αυτών των σκέψεων.
Η δεύτερη περίπτωση, αφορά το
άτομο που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί μετά από τις διακοπές
του παρά το γεγονός ότι πέρασε
καλά.

Προφύλαξη από εποχική
κατάθλιψη
Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει
μετά από μελέτες στον ιδανικό
χρόνο διακοπών που μας βοηθά να
ξεκουραζόμαστε, χωρίς να υποφέρουμε κατά την επιστροφή μας.
Έχει βρεθεί από μελέτες, λοιπόν,

ότι οι ολιγοήμερες διακοπές, περίπου 3-5 ημέρες, δεν επαρκούν
ώστε να χαλαρώσει κάποιος από
την ένταση και να επιστρέψει
ξεκούραστος στην καθημερινότητά
του. Από την άλλη, δεν μας κάνουν
καλό ούτε οι πολυήμερες διακοπές,
δηλαδή περισσότερες από 16 ημέ-

ρες. Οι ιδανικές διακοπές, σύμφωνα με τους επιστήμονες διαρκούν
λίγο παραπάνω από 6 ημέρες,
δηλαδή 8-15 ημέρες.
Τι μπορείτε να κάνετε
• Αποκατάσταση: Είναι ο ψυχικός
μηχανισμός που λειτουργεί στη
βάση της λογικής σκέψης και της
κατανόησης του-τι-μας-συμβαίνει. Να αντιληφθούμε δηλαδή,
βαθιά την αλλαγή του ρόλου που
έχουμε και τα συναισθήματα που
αυτή η αλλαγή μας δημιουργεί. Στη
συνέχεια να αποδεχτούμε αυτόν
τον νέο ρόλο.
• Εξωραϊσμός: Να σκεφτόμαστε
συνειδητά διαρκώς με όμορφα και
ευγενή συναισθήματα αυτό που
μας έχει συμβεί: το πόσο τυχεροί
είμαστε που καταφέραμε να πάμε
διακοπές, αλλά και το γεγονός ότι
έχουμε εργασία ή οικογένεια ή
σπουδές στις οποίες επιστρέψαμε.
Αυτά είναι προτερήματα, τα οποία
ΔΕΝ είναι διαθέσιμα σε όλους τους
ανθρώπους. Είμαστε τυχεροί.
• Επανόρθωση: Να μη σκεφτόμαστε τη ζωή με μίζερο τρόπο. Ζωή
ΔΕΝ είναι αυτό που ζούμε μόνο
στις διακοπές, αλλά ζωή είναι και
αυτό που παράγουμε ως ασχολία,
από τη θέση της οποίας αναμένουμε κάθε χρονιά να κερδίζουμε τις
διακοπές μας.

Το διατροφικό αντίδοτο της κόπωσης

Α

ισθάνεστε μόνιμη κόπωση και
διαρκή εξάντληση; Έχετε όρεξη
να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά
το σώμα σας, όσο και αν προσπαθείτε, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί; Πριν αρχίσετε να ανησυχείτε
και να απογοητεύεστε, κάντε μια
δοκιμή! Εμπλουτίστε τη διατροφή
σας με τα παρακάτω:
Καρύδια: σύμφωνα με έρευνες, τα
καρύδια προσδίδουν άφθονη ενέρ-

γεια και τόνωση στον οργανισμό!

σημειωθεί ότι παράλληλα ενεργο-

Καφές ή τσάι: είναι γνωστό ότι η
καφεΐνη καταπολεμά το αίσθημα
της κούρασης. Χρειάζεται μέτρο
όμως, γιατί η υπερβολή μπορεί να
οδηγήσει στα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα. Σε υπερένταση
δηλαδή ή αϋπνία. Μια καλή και
υγιεινή επιλογή που δίνει ενέργεια
χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες
είναι το πράσινο τσάι. Αξίζει να

ποιεί και το μεταβολισμό.
Μέλι: ένα κουταλάκι του γλυκού
είναι αρκετό για να δώσει στον
οργανισμό την ώθηση που έχει
ανάγκη..
Φασόλια: είναι θρεπτικά ενώ
παράλληλα τονώνουν, δίνοντας
στον οργανισμό ακριβώς την ενέργεια που του λείπει.

Πώς η μέθοδος «5-4-3-2-1» βοηθά
να διώξετε το άγχος και να ηρεμήσετε

Α

ν ποτέ έχετε κυριευτεί από
άγχος, θα γνωρίζετε ότι εκείνη
τη στιγμή η ψυχραιμία είναι το
«κλειδί» για να ηρεμήσετε.

Πέντε: Συγκεντρωθείτε σε πέντε
πράγματα που βλέπετε μπροστά
σας. Ίσως τα παπούτσια σας, τα

Μετρήστε

Τρία: Τώρα, συγκεντρωθείτε σε
τριά πράγματα που νιώθετε. Ίσως
τη ζεστασιά της ζακέτας σας, την
αίσθηση των παπουτσιών στα
πόδια σας, η αίσθηση της καρέκλας που κάθεστε.

Εύκολο να το λες, δύσκολο να το
κάνεις, σωστά; Να θυμάστε ότι η
αναπνοή είναι η αρχή και σας
βοηθά να γυρίσετε το ενδιαφέρον
σας στο σώμα σας.
Ωστόσο εκτός από τις ανάσες, που
σίγουρα γνωρίζετε, υπάρχει και η
μέθοδος «5-4-3-2-1».
Αυτή την αστεία ονομασμένη μέθοδο, εύκολα τη θυμάται κανείς και
βοηθά ακριβώς όσο και οι ρυθμικές
ανάσες.
Πώς λειτουργεί η μέθοδος «5-4-32-1»;

Ίσως έναν σκύλο που γαβγίζει, ένα
αυτοκίνητο που περνάει, ένα τηλέφωνο που χτυπάει και ένα πουλί
κελαηδάει για παράδειγμα.

σύννεφα, ένα στυλό, ένα βιβλίο και
ένα φυτό.
Τέσσερα: Έπειτα συγκεντρωθείτε
σε τέσσερα πράγματα που ακούτε.

Δύο: Δώστε την προσοχή σας σε
δύο πράγματα που μυρίζετε. Ίσως
τον καφέ σας και το άρωμα που
φοράτε.
Ένα: Τέλος, συγκεντρωθείτε σε
κάτι που μπορείτε να γευτείτε.
Ίσως είναι απλά η γλώσσα σας... ή
η «γεύση» από μια ανάμνηση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Π

ρακτικές ενέργειες που μπορούν
άμεσα να εφαρμοστούν με στόχο
την προαγωγή της ισότητας των
φύλων, συμφωνήθηκαν σε συνάντηση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Γιώργου Σαββίδη με τις
συνδικαλιστικές και γυναικείες οργανώσεις, μέλη του Εθνικού Μηχανισμού
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Σφαιρική και συντονισμένη
προώθηση της Ισότητας

Ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε για τις πρόσθετες δράσεις της Αστυνομίας μετά τις
συστάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας
κατά των γυναικών.
Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι δράσεις
της Αστυνομίας εστιάζουν στους ακόλουθους τέσσερεις πυλώνες:
(1) Άμεση αξιολόγηση του τρόπου χειρισμού των καταγγελιών για περιστατικά
άσκησης βίας κατά των γυναικών, επανακαθορισμό των σχετικών οδηγιών και
ενημέρωση όλων των Αστυνομικών της
πρώτης γραμμής, σε κάθε Αστυνομικό
Σταθμό και σε κάθε Υπηρεσία της Αστυνομίας.
(2) Καταρτισμό σαφών και ξεκάθαρων
οδηγιών προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας, αναφορικά με τον τρόπο ομοιόμορφου χειρισμού των καταγγελιών
άσκησης έμφυλης βίας, με στόχο την
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
(3) Ενίσχυση και αναβάθμιση των
εκπαιδεύσεων των μελών της Αστυνομίας στο θέμα.

(4) Αξιολόγηση εφαρμογής του ειδικού
Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις βίας μεταξύ
συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν
άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην
συζύγων, συμβίων ή συντρόφων από
την Αστυνομία.

Ε

Σε δηλώσεις του μετά από το πέρας του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Γιώργος Σαββίδης είπε πως επιδίωξή
μας, μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου,
είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των έμφυλων ανισοτήτων, με απώτερο
σκοπό την ανατροπή των πατριαρχικών
και ανδροκρατούμενων κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτικών δομών και
μηχανισμών. Προς τούτο, το Σχέδιο θέτει
επτά βασικούς στόχους προτεραιότητας,
οι οποίοι είναι:

Τ

ο Ταμείο Ευημερίας ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
διοργανώνει και επιχορηγεί για τα
μέλη του ταμείου ταξίδι στην Αθήνα
τον προσεχή Νοέμβριο, 7 με 10 ΝοεμΤιμή κατ’ άτομο για
3 βράδια

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΤΑΝΙΑ 4*
Τιμή κατ’ άτομο για
2 βράδια

9. Ξεναγός κατά την διάρκεια της

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€430

€600

€320

€65

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΒΡΕΦΗ

€530

€300

€50

€440

ΕΠΙΛΟΓΗ
βρίου (δύο ομάδες που
θα αναχωρήσουν με
διαφορετικές πτήσεις).

Το πανέμορφο Ναύπλιο
μαγεύει και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη

Οι Τιμές ανά άτομο και
περιλαμβάνουν:-

4. Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών

2. Φόροι αεροδρομίου
και επίναυλος καυσίμων.

5. Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας, με συμφιλίωση επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων

3. Μία αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

7. Εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και Επικοινωνίας.

8. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο
Ναύπλιον.

€470

ATHENS CYPRIA 4*

1. Αεροπορικό εισιτήριο
Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα με πτήσεις της
Aegean Airlines

6. Εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών
προκαταλήψεων

κλιματιζόμενο πούλμαν.

ΕΠΙΛΟΓΗ

2. Ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων
νομοθετικού

Παράλληλα η κ. Ησαΐα αναφέρθηκε και
στην ενδοεπικοινωνία που οφείλουν να
έχουν οι λειτουργοί ισότητας στα
κυβερνητικά τμήματα με την Επίτροπο
Ισότητας με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων σε θέματα ισότητας για αποφυγή λανθασμένων χειρισμών.

Επιχορηγημένο ταξίδι στην Αθήνα - Ναύπλιο
από το Ταμείο Ευημερίας της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Οι τιμές έχουν ως ακολούθως:

του

Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαΐα
ενημέρωσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
για τον Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης που υπέγραψαν η ΣΕΚ, ΠΕΟ ΚΑΙ
ΟΕΒ και ο οποίος θα ενσωματώνεται σε
κάθε ανανέωση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κ. Σαββίδης τόνισε
πως η σεξουαλική παρενόχληση είναι
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο
χρήζει αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Πρόσθεσε δε, πως ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
αποτελεί έναν σημαντικότατο θεσμό,
διότι μέσω του προωθείται η συνεργασία πολιτείας και κοινωνίας και πως
«οι συνέργειες και η συνεργασία σε αυτό

«Επιδίωξη και σκοπός μας , τόνισε
μέσω της εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, είναι η σφαιρική και συντονισμένη
προώθηση της ισότητας στους τομείς
της συμμετοχής των γυναικών στις

1. Καταπολέμηση της έμφυλης βίας και
πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

3. Εκσυγχρονισμός
πλαισίου

θέσεις λήψεως αποφάσεων, της οικονομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης
των γυναικών, της εξάλειψης της βίας,
του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού
πλαισίου και της καταπολέμησης των
έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων»,

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε επίσης τον Εθνικό Μηχανισμό
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ότι το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
2019-2023 υποβλήθηκε για έγκριση
στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το υπουργικό συμβούλιο
ενέκρινε το νέο Σχέδιο
Δράσης για την Ισότητα
γκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό
Συμβούλιο το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών
2019-2023, που αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο για την προώθηση της Ισότητας
Ανδρών και Γυναικών.

• Συνέργειες και συνεργασίες,
απαιτούμενο συστατικό στοιχείο
για να αποφεύγονται φαινόμενα
οπισθοδρόμησης

το ευαίσθητο θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία είναι ιδιαζούσης σημασίας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
οπισθοδρόμησης σε ό,τι έχει κατακτηθεί
μέχρι σήμερα, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο».

4. Διαμονή για 3 βράδια ή 2 βράδια σε
ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας.
5. Πρόγευμα καθημερινά.
6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
7. Ολοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιον με

εκδρομής.
10. Φ.Π.Α.
11. Ειδικός φόρος διανυκτέρευσης.
12. Όσον αφορά την διαμονή στο κάθε
ξενοδοχείο ο αριθμός των δωματίων
είναι περιορισμένος, άρα δεν είναι εφι-

κτό να φιλοξενηθούν όλα τα άτομα στο
ίδιο ξενοδοχείο.
Το Ταμείο Ευημερίας επιχορηγεί €150
για κάθε μέλος του ταμείου τα υπόλοιπα άτομα θα πληρώνουν κανονικά την
τιμή που αναφέρετε πιο πάνω.
Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού
θέσεων.
Για την κράτηση των θέσεων τα άτομα
που θα ταξιδεύσουν θα πρέπει να
παραδώσουν μαζί με την αίτηση στους
Οργανωτικούς Γραμματείς της Ομοσπονδίας, φωτοτυπία Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν
/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Σε αντίθετη
περίπτωση θα χάνουν το δικαίωμα
τους. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 δυστυχώς η
προκαταβολή δεν θα μπορεί να επιστραφεί.
Για άλλες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τους Οργανωτικούς
Γραμματείς της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Αμμόχωστος
Πάφος

22849849
25861000
24633633
23821432
26811639

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 27 Σεπτεμβρίου 2019
ή μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

HFC: Εκστρατεία σχολικών ειδών για παιδιά που πραγματικά τα χρειάζονται

Ο

Κρανιδιώτη 65, Τηλ: 22591101

ι σχολικές πόρτες έχουν ανοίξει και το κουδούνι για τη νέα
σχολική χρονιά έχει κτυπήσει σε
όλα τα σχολεία της Κύπρου.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά
παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα βασικά
και απαραίτητα για τη φοίτηση
τους στο σχολείο.
Η εταιρεία Kronos Express μέσω
του Hug & Care Foundation, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συλλέξει σχολικές τσάντες και γραφική
ύλη με σκοπό να δοθούν στα παιδιά που πραγματικά τα χρειάζονται. Ευελπιστούμε πως για άλλη
μια φορά, η ανταπόκριση του κοινού θα είναι σημαντική και πως
θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία
αυτή ούτως ώστε να συνεχίσουμε
να καλύπτουμε τις αυξανόμενες
ανάγκες για σχολικά είδη, για

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ - Στρόβολος | Λεωφ. Στροβόλου 114, Τηλ:
22314314
KRONOS EXPRESS Άγιος Αντώνιος |
Διγενή Ακρίτα 1, Τηλ: 22315722
ΛΕΜΕΣΟΣ

ολόκληρη τη σχολική χρονιά.
Η περισυλλογή τσαντών και γραφικής ύλης γίνεται στα πιο κάτω
Σημεία Εξυπηρέτησης Kronos
Express:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
KRONOS EXPRESS Βιομηχανική Περ.
Ιδαλίου | Διορίου 6, Τηλ:
22570073
KRONOS EXPRESS Λατσιά | Γιάννου

KRONOS EXPRESS Άγιος Αθανάσιος, Μιχαήλ Ψελλού 5, Βιομ. Περ.
Αγίου Αθανασίου, Τηλ: 25751010
ΠΑΦΟΣ
KRONOS EXPRESS Κάτω Πάφος,
Αγαπήνωρος 17, Τηλ: 26221253

ι καταναλωτές ανησυχούν για
το περιβάλλον και περιορίζουν τις δαπάνες τους για κρέας
και εμφιαλωμένα ποτά ενώ προσπαθούν να μειώσουν τα πλαστικά απορρίμματα, και η τάση αυτή
αναμένεται να ενταθεί καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες για το
κλίμα, σύμφωνα με παγκόσμια
έρευνα.
Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων που ρωτήθηκαν σε 24 χώρες
στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική
και την Ασία ανησυχούν για το
περιβάλλον και οι μισοί εξ αυτών
- ή 16% του παγκόσμιου συνόλου- λαμβάνουν δραστικά μέτρα για
να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

σε θέματα περιβαλλοντισμού και
πλαστικών. Στο μέλλον, θα μπορούσαμε να δούμε το μερίδιο των
καταναλωτών με ‘οικολογική
συνείδηση’ να ενισχύεται σε χώρες
που έχουν αυξανόμενο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν».

«Βλέπουμε ήδη μικρές μειώσεις
στις δαπάνες για κρέας, εμφιαλωμένα ποτά και για κατηγορίες
όπως τα υγρομάντηλα», ανέφερε
η εταιρία ανάλυσης δεδομένων
Kantar σε έκθεσή της για την έρευνα.

Η Χιλή είναι η εξαίρεση στη Λατινική Αμερική και η χώρα με τους
περισσότερους καταναλωτές που
είναι ευαισθητοποιημένοι για
περιβαλλοντικά θέματα στον
κόσμο, με το 37% των ερωτηθέντων να προσπαθούν ενεργά να
κάνουν την αλλαγή.

«Καθώς οι αγορές πλουτίζουν,
αυξάνεται το βάρος που δίδεται

Η Αυστρία και η Γερμανία βρίσκονται στη δεύτερη θέση σε ό,τι

Π

ριν περάσει την εξώπορτα, βεβαιωθείτε πως ξέρει ακριβώς τι ώρα
πρέπει να γυρίσει, τι θα πρέπει να
κάνει αν συμβεί κάτι που δεν του επιτρέπει να φανεί συνεπές και τι θα συμβεί αν παραβεί τους κανόνες σας.
Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο
κανόνα, ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσετε την τήρησή του είναι ορίζοντας
κάποιες συνέπειες και εφαρμόζοντάς
τις όταν απαιτείται. Φροντίστε, όμως,
οι «ποινές» να είναι ανάλογες του
«εγκλήματος» και το παιδί να γνωρίζει
ποιες είναι εκ των προτέρων. Μια καλή
λύση είναι ο χρόνος επιστροφής του να
μετακινηθεί μισή ώρα νωρίτερα σε
περίπτωση διαδοχικών παραβάσεων.

Να είστε ευέλικτοι
Κάθε παιδί ωριμάζει με διαφορετικούς

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Για να ξεπεράσετε
μια αγχωτική περίοδο
• Τρώμε ωμέγα-3 λιπαρά
Έτσι, αντί να τρώμε τρόφιμα χωρίς καμία
θρεπτική αξία, όπως τα γλυκά και τα αναψυκτικά, επιλέγουμε καλά λιπαρά, όπως αυτά
που εντοπίζονται στο σκουμπρί και τον
σολομό.
• Πίνουμε αρκετό νερό

Όταν δεν καταναλώνουμε αρκετό νερό, ο
όγκος του αίματός μας πέφτει και η καρδιά
πρέπει να δουλέψει σκληρότερα για να μας
κρατήσει λειτουργικούς. Έτσι, αν νιώθουμε
ήδη κουρασμένοι, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα αν μείνουμε χωρίς νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εκστρατεία συλλογής σχολικών τσαντών και
γραφικής ύλης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Hope For
Children” CRC Policy Center
καλώντας στο 22 103234.

Οι φόβοι για το κλίμα πλήττουν τις πωλήσεις
κρέατος και εμφιαλωμένων ποτών

Ο
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αφορά τους περισσότερο ευαισθητοποιημένους καταναλωτές,
με τη Βρετανία να μην απέχει
πολύ, ανέφερε η Kantar, προβλέποντας ότι οι πωλήσεις νωπού
κρέατος στη Βρετανία θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 4% τα
επόμενα δύο χρόνια, εάν συνεχίσει
να εξαπλώνεται ο
περιβαλλοντισμός.
Σύμφωνα με την
Kantar, το 48% των
αγοραστών θέλει οι
εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων
να κάνουν περισσότερα για να μειωθούν τα πλαστικά απορρίμματα.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι
περίπου 10 εταιρίες --μεταξύ των
οποίων κολοσσοί όπως η Nestle, η
Coca-Cola, η Unilever, η Walmart
και η Carrefour-- έχουν υπογράψει δέσμευση για να είναι οι
συσκευασίες τους επαναχρησιμοποιούμενες, ανακυκλώσιμες ή
κομποστοποιήσιμες έως το 2025.

• Γυμναζόμαστε
Η σωματική άσκηση μπορεί να επηρεάσει θετικά
την ψυχική μας υγεία και παίζει σημαντικό ρόλο
στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το άγχος.
Ωστόσο, αν ήδη γυμναζόμαστε τακτικά, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε υπερβολές, αφού η σκληρή
γυμναστική μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
• Κοιμόμαστε επαρκώς
Η ορμόνη του ύπνου, η μελατονίνη, αυξάνεται τη
νύχτα αλλά μειώνεται όταν είμαστε σε διέγερση.
Αποφεύγουμε την καφεΐνη τα βράδια -ακόμη και το
τσάι χωρίς καφεΐνη, που μπορεί να περιέχει ακόμη
και 30% λιγότερη καφεΐνη.
Αποφεύγουμε τη ζάχαρη
Η ζάχαρη προκαλεί φλεγμονές, επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος, προκαλεί μεταβολές της
διάθεσης (μελέτες έχουν δείξει ότι χώρες με υψηλή
κατανάλωση ζάχαρης έχουν υψηλότερα ποσοστά
κατάθλιψης) και οδηγεί σε αύξηση του σωματικού
βάρους.

Σοβαρά … αστειάκια
Τύφλα στο μεθύσι..
- Μαμά, μαμά, ο μπαμπάς είναι πάλι μεθυσμένος!
- Ναι; και πώς το κατάλαβες παιδί μου;
- Να, είναι στο μπάνιο και ξυρίζει τον....καθρέφτη!

Τι ώρα πρέπει να γυρίζει
στο σπίτι ένας έφηβος;
ρυθμούς, όμως όλα τους είναι σε θέση
να αναλάβουν σταδιακά μεγαλύτερες
ευθύνες και να προστατεύσουν πιο

• Το κυριότερο πράγμα που
προστατεύει το παιδί σας, είναι
τα πράγματα που του έχετε μάθει
μέχρι τώρα και η υπευθυνότητα
που του έχετε εμφυσήσει
αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Αν για
ένα ικανό χρονικό διάστημα είναι τυπικό στην ώρα επιστροφής του, ίσως

είναι η κατάλληλη στιγμή να το επιβραβεύσετε με μισή ώρα επιπλέον! Με
αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε τη
μελλοντική του συνέπεια, ενώ αν το
κάνετε με δική σας πρωτοβουλία ενδέχεται να αποφύγετε μερικούς από τους
πιο κλασικούς καβγάδες
μεταξύ γονιών και εφήβων!

Μην υπερβάλλετε
Να θυμάστε πως το κυριότερο πράγμα που προστατεύει το παιδί σας, είναι τα
πράγματα που του έχετε
μάθει μέχρι τώρα και η

υπευθυνότητα που του έχετε εμφυσήσει. Οι υπερβολικές απαγορεύσεις,
αντίθετα, δεν αποκλείεται να το θέσουν
σε μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς
που προσπαθείτε να αποφύγετε, αφού
το ωθούν να διεκδικήσει την ελευθερία
του με λάθος τρόπους ή οδηγούν στο
να φτάσει στην ενηλικίωση χωρίς να
έχει μάθει να κινείται ανεξάρτητα.

ERG_13-13_inn_4 9/17/19 11:06 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανεβάστε την ενέργειά σας στο λεπτό

Η

σωστή διατροφή, ο ποιοτικός
ύπνος και η καλή ψυχική υγεία
αποτελούν τις καλύτερες βάσεις
για να νιώθουμε ξεκούραστοί.
Πολύ συχνά όμως, οι μέρες που
έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη από
υψηλά επίπεδα ενέργειας είναι και
οι πιο απαγορευτικές για την
εφαρμογή αυτών των χρυσών
κανόνων. Αν και προσωρινές, οι
παρακάτω λύσεις μπορούν να
δράσουν άμεσα και αποφασιστικά,
επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε
αυτό που κάνετε για όσο χρόνο
χρειαστεί.
Πιείτε τα λαχανικά σας: Ένας
χυμός από φρέσκα λαχανικά θα
ξαφνιάσει τον οργανισμό σας με
τον καλύτερο τρόπο. Η κατά πολύ
μειωμένη παρουσία των φυτικών
ινών θα λειτουργήσει θετικά σε
αυτή την περίπτωση, καθώς θα
διευκολύνει το σώμα σας να χωνέψει αλλά και να απορροφήσει όλες
τις σημαντικές βιταμίνες και
μέταλλα. Ως εκ τούτου, θα νιώσετε
αμέσως τα μάτια σας να ανοίγουν!
Επιλέξτε σοφά τους υδατάνθρακες: Οι τροφές που είναι πλούσιες
σε απλούς υδατάνθρακες, όπως τα
αναψυκτικά, τα μακαρόνια και το
λευκό ψωμί, μπορεί να είναι νόστιμες αλλά καταποντίζουν τα επίπεδα ενέργειάς μας. Αιτία για αυτό
αποτελεί το γεγονός ότι ανεβάζουν
απότομα τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα, κάνοντάς μας να νιώσουμε για λίγο ότι ξυπνήσαμε,
όμως στη συνέχεια τα ρίχνουν με
την ίδια ταχύτητα αφήνοντάς μας
σε χειρότερη κατάσταση από πριν.
Τη λύση στο πρόβλημα δίνουν οι
υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμι-

• Οδηγός επιβίωσης για τις
μέρες που ο ύπνος δεν
αποτελεί επιλογή
κό δείκτη, οι οποίοι απαιτούν
περισσότερο χρόνο προκειμένου το
σώμα μας να τους χωνέψει. Τέτοιοι
υδατάνθρακες μπορούν να βρεθούν
στους ξηρούς καρπούς, τις γλυκοπατάτες, τη βρώμη και το μαύρο
ρύζι.
Πείτε «τσία»: Αυτοί οι μαγικοί
σπόροι κατέκτησαν δικαίως μια
θέση ανάμεσα στις κορυφαίες
υπερτροφές. Οι αρχαίοι Μάγιας
και οι Αζτέκοι τους χρησιμοποιούσαν για να κρατήσουν την ενέργεια
και την εγρήγορσή τους σε υψηλά
επίπεδα κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6
λιπαρά οξέα που περιέχουν έχει
αποδειχθεί πως βελτιώνουν την

ποιότητα του ύπνου, ενισχύουν την
λειτουργία του εγκεφάλου και
καταπολεμούν τις φλεγμονές.
Ένα νερό – ή και περισσότερα:
Ίσως πιστεύετε ότι οι διατροφικές
σας συνήθειες είναι ο κύριος υπαίτιος για την εξάντληση που νιώθετε, όμως η αλήθεια είναι ότι αποτελεί και ένα από τα πρώτα
συμπτώματα της αφυδάτωσης. Ως
γνωστόν τα σώματά μας αποτελούνται κυρίως από νερό, επομένως ακόμη και μια μικρή πτώση
των επιπέδων ενυδάτωσης αρκεί
για να επηρεάσει το μεταβολισμό
μας. Επομένως φροντίστε να πίνετε νερό πριν αισθανθείτε δίψα και
ίσως αρχίσετε να νιώθετε πιο φρέσκοι.
Περισσότερο φως: Σύμφωνα με
έρευνες, λίγα λεπτά περπατήματος
στη λιακάδα αρκούν για να βελτιώσουν τη διάθεση, τη μνήμη και
την ικανότητά μας να συγκρατούμε
νέες πληροφορίες. Αν δεν μπορείτε
με τίποτα να βγείτε στον έξω
κόσμο, φροντίστε τουλάχιστον να
εκμεταλλεύεστε το καλοκαιρινό
φως ανοίγοντας τα στόρια.
Ξεχάστε τον «μαύρο» καφέ: Την
επόμενη φορά που θα νιώσετε ότι
χρειάζεστε
μια
γερή
δόση
καφεΐνης, προτιμήστε να παραγγείλετε έναν λάττε. Η πρωτεΐνη του
γάλακτος θα τονώσει ακόμη
περισσότερο την ενέργειά σας, ενώ
το ασβέστιο θα σας βοηθήσει να
διατηρήσετε τα κόκαλά σας υγιή.
Μάλιστα, αν μαζί με τον καφέ φάτε
και μερικά αμύγδαλα, τα υγιεινά
λιπαρά τους θα απογειώσουν την
επίδραση του αγαπημένου σας
ροφήματος.

μητικά για εσένα, καθώς σου δίνονται
απαντήσεις σε θέματα που σε απασχολούν, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται το παρασκήνιο που υπήρχε το
προηγούμενο διάστημα γύρω από τις
κινήσεις σου. Επιπλέον, βρίσκεσαι σε
μια περίοδο που προσπαθείς να σταθεροποιήσεις τα σχέδιά σου, ακόμη και
αν υπάρχουν πολλά μέτωπα που
απαιτούν την προσοχή σου, ειδικά αν
είσαι γεννημένος τον Ιούλιο.
Παρθένος: Οι άλλοι μπορούν να
δώσουν λύσεις σε υποθέσεις που σε
απασχολούν, παρά τις πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να φέρεις σε
πέρας ως προς το σπίτι ή την οικογένεια. Επιπλέον, επιστρατεύεις τη
διπλωματικότητα προκειμένου να
προωθήσεις τις υποθέσεις σου, καθώς
το πλαίσιο είναι αρκετά ευνοϊκό.
Ζυγός: Η ημέρα σου δίνει πολλές και
καλές ευκαιρίες για να διευθετήσεις
πρακτικά ζητήματα μέσα στην καθημερινότητά σου, υποχρεώσεις ή θέματα που εκκρεμούν, ενώ γενικότερα
αντιμετωπίζεις ευχάριστα ακόμη και
βαρετές υποθέσεις ρουτίνας. Παρόλα
αυτά πρέπει να πάρεις σοβαρές αποφάσεις και να οργανώσεις τα ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπους που σου περιβάλλουν.
Σκορπιός: Η σημερινή ημέρα είναι
ευνοϊκή για εσένα καθώς η Σελήνη σε
φιλικό ζώδιο προς το δικό σου και η
σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης, μαρτυρούν
πως μπορείς με άνεση να προωθήσεις
τις υποθέσεις σου, ενώ παράλληλα
ασχολείσαι με τα δημιουργικά σου
σχέδια. Αν όμως έχεις γεννηθεί τον
Οκτώβριο, πρόσεχε τις καταστάσεις
στο σπίτι και υπάρχει τάση για απρόσμενες εξελίξεις.
Τοξότης: Η Σελήνη παραμένει στον
τομέα του ωροσκοπίου σου που σχετί-

SUDOCOU
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Cheesecake με σοκολάτα και αχλάδια
Υλικά:
Για την επικάλυψη
5 μικρά αχλάδια
3 φλ. νερό
1 φλ. ζάχαρη
βανίλια
2 κουταλιές χυμό λεμονιού
λίγες φέτες σύκο ή άλλο κόκκινο φρούτο
φύλλα ή τρίμμα σοκολάτας
κακάο
Για την κρέμα τυριού
500γρ. τυρί κρέμα
250γρ. κρέμα γάλακτος
80γρ. ζάχαρη άχνη

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ημέρα σε καλεί να προετοιμάσεις τις υποθέσεις που θα σε απασχολήσουν το προσεχές διάστημα, ενώ αν
το πρόγραμμά σου το επιτρέπει, θα
ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδράσεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να αφιερώσεις τον ελεύθερο χρόνο σου κάπου, έξω από υποχρεώσεις και προγράμματα.
Ταύρος: Η ημέρα σου προσφέρει ένα
πολύ βοηθητικό πλαίσιο για να κινηθείς, ενώ παράλληλα είναι ευνοϊκή για
να θέσεις νέους στόχους ή να υλοποιήσεις τους παλιούς. Γενικότερα όμως η
αντισυμβατικότητα σήμερα είναι το
δυνατό σου σημείο και μπορείς να
βασιστείς σε ανθρώπους που μοιράζεσαι τα ίδια οράματα, ενώ οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη.
Δίδυμοι: Μέσα στον ορίζοντα της ημέρας σου παρουσιάζονται ευκαιρίες για
να βελτιώσεις την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω, ενώ παράλληλα
είναι μια εξαιρετική στιγμή για να χρησιμοποιήσεις τις κοινωνικές σου διασυνδέσεις για τις υποθέσεις που σε
απασχολούν. Όλα αυτά βέβαια θα
γίνουν αρκεί να μην παρασυρθείς σε
λάθη και παγίδες που φέρνει η δυσμενής αντίθεση του Άρη με τον απατηλό
Ποσειδώνα σε θέσεις κόντρα.
Καρκίνος: Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται
σε μια φιλική θέση για το δικό σου
ζώδιο, κάτι το οποίο μεταφράζεται
για εσένα σαν πληθώρα ευκαιριών για
να διευθετήσεις διαδικαστικές υποθέσεις, νομικά ζητήματα, επαφές με
εξωτερικό ή θέματα σπουδών.
Γενικότερα όμως μπορείς να διευρύνεις
τους ορίζοντές σου ξανά, με την συνάντηση του Ερμή και της Αφροδίτης που
φέρνουν ένα ευχάριστο νέο.
Λέων: Η ημέρα κυλά αρκετά εποικοδο-
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150γρ. μαύρη σοκολάτα

ζεται με το σπίτι ή την οικογένεια, έτσι
λοιπόν οι υποθέσεις που σχετίζονται
με αυτά είναι το επίκεντρο της προσοχής σου, ενώ παράλληλα σου παρέχει
πολλές ευκαιρίες να διορθώσεις λάθη
που υπάρχουν με τα πρόσωπα του
οικείου περιβάλλοντός σου, με την
προϋπόθεση ότι και εσύ είσαι διατεθειμένος να βάλεις νερό στο κρασί σου.
Αιγόκερως: Η ημέρα σε φέρνει πιο
κοντά στα πρόσωπα που σε περιβάλλουν, ενώ η επικοινωνία είναι το στοιχείο που σε βοηθά να προχωρήσεις
πολλά βήματα. Παράλληλα επικοινωνείς πιο εύκολα τις ιδέες σου στον
περίγυρό σου, ενώ είναι μια μέρα που
κάνεις σημαντικές επαφές, συναντήσεις ή συζητήσεις που διαμορφώνουν
το τοπίο.
Υδροχόος: Η ημέρα σου δίνει πολλές
ευκαιρίες να κινηθείς, κυρίως σε πρακτικά ζητήματα που σου απασχολούν,
αλλά αντί να παρασύρεσαι σε απότομα ξεσπάσματα, δες με ησυχία ποιος
φταίει, θυμήσου όμως πως πρέπει να
είσαι και με τον εαυτό σου αυστηρός
κριτής. Έχεις επίσης ένα ευχάριστο νέο
στον πολύπαθο τομέα της τσέπης σου,
αρκεί να κινηθείς σωστά.
Ιχθείς: Η Σελήνη παραμένοντας στο
δικό σου ζώδιο και η συνάντηση ΕρμήΑφροδίτης στην Παρθένο μαρτυρούν
ότι μπορείς να προβάλλεις πιο εύκολα
τον εαυτό σου και τις υποθέσεις που
σου απασχολούν, ενώ τα βλέμματα
είναι στραμμένα σε εσένα. Επιπλέον,
είσαι ιδιαίτερα μαχητικός και αυτό σε
φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου, ωστόσο υπάρχουν και υποχρεώσεις στις οποίες θα πρέπει να
φανείς συνεπής, με την αντίθεση ΆρηΠοσειδώνα.

150γρ. chocolate chips
Για το μπισκότο
220γρ. μπισκότα σοκολάτας αλεσμένα
100γρ. βούτυρο λιωμένο

Εκτέλεση:
Ετοιμάζετε πρώτα τα αχλάδια: Φτιάχνετε ένα ελαφρύ
σιρόπι με το νερό, τη ζάχαρη, το λεμόνι και τη βανίλια.
Βράζετε ελαφρά τα αχλάδια μέχρι να μαλακώσουν
λίγο. Προσοχή να μη βαρυψηθούν. Τα βγάζετε από το
σιρόπι και τα στεγνώνετε με μία πετσέτα.
Για την κρέμα τυριού: Λιώνετε τη σοκολάτα σε μπεν
μαρί και την αφήνετε να κρυώσει λίγο. Χτυπάτε την
κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη στο μίξερ μέχρι να γίνει
σφιχτή σαντιγί. Τη βάζετε σε ένα μπολ. Χτυπάτε στο
μίξερ το τυρί και προσθέτετε με ελαφρύ χτύπημα τη
σαντιγί και την υγρή σοκολάτα. Βάζετε τα chocolate
chips.
Για το μπισκότο: Ανακατεύετε στο λιωμένο βούτυρο
το μπισκότο μέχρι να απορροφηθεί. Βάζετε το δαχτυλίδι (φόρμα χωρίς πάτο) σε επίπεδο ταψί στο οποίο
έχετε στρώσει αντικολλητική λαδόκολλα και απλώνετε
το μπισκότο στη βάση. Στρώνετε από πάνω το μίγμα
τυριού και το βάζετε στο ψυγείο να σφίξει καλά.
Ξεφορμάρετε σε πιατέλα σερβιρίσματος. Πασπαλίζετε
με κακάο και τοποθετείτε τα αχλάδια κομμένα στα
τέσσερα ή και ολόκληρα. Γαρνίρετε με κόκκινα φρούτα
και φύλλα ή τρίμμα σοκολάτας. Για να στολίσετε το
γλυκό με επιτυχία θα χρειαστείτε λίγη επιπλέον σαντιγί για να στερεώσετε τα φρούτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Γ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 822 - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Ανειδίκευτοι Εργάτες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 15/2019 11/9/2019
50.000 ............... 32089
TZAKΠOT

100 .................... 58517

400 .................... 15366

100 .................... 16536

400 .................... 46330

100 .................... 33285

400 .................... 14649

100 .................... 16953

200 .................... 44702

100 .................... 38745

200 .................... 31526

100 .................... 22202

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Αποθηκάριο
- Βοηθό Αποθηκάριο
Γιώργο Κασιούρη 22849849.

200 .................... 53009

100 .................... 40239

200 .................... 45626

100 .................... 52505

200 .................... 26802

Άλλα ποσά

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτη σε εργοστάσιο
- Καθαρίστρια
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.

200 .................... 27691

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 28363

0691, 6959

200 .................... 49921

Από €20 οι λήγοντες σε

100 .................... 27731

Από €14 οι λήγοντες σε

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Σερβιτόροι, - Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.

100 .................... 54880

40, 20

200 .................... 15879
200 .................... 19367

ΛΥΣΗ

SUDOCOU

Απο δω και μπρός, οι πελάτες
αυτοί μπορούν να εξυπηρετούνται
πλήρως από οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας και
να απολαμβάνουν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες από τα ηλεκτρονικά κανάλια και τις αυτόματες
ταμειακές μηχανές ΑΤΜ της
Ελληνικής Τράπεζας. Ενδεικτικά, οι
πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα
να καταθέσουν επιταγές και
μετρητά στις ΑΤΜ ή να μεταφέρουν
χρήματα στην πιστωτική τους
κάρτα.
Σε ανακοίνωση της Ελληνικής
Τράπεζας επισημαίνεται
πως
αλλάζουν οι αριθμοί των λογαριασμών, τα ΙΒΑΝ και το BIC κάθε
λογαριασμού χωρίς να επηρεαστούν οι συναλλαγές αφού παράλληλα θα ισχύουν οι προηγούμενοι
αριθμοί. Το νέο ΙΒΑΝ θα εμφανίζεται στη Μηνιαία Κατάσταση
Λογαριασμού (Statement) που θα
αποστέλλεται από τις 16/09/2019
και έπειτα. Το νέο BIC είναι το
HEBACY2N, το οποίο θα μπορεί να
χρησιμοποιείται με τον νέο λογαριασμό που θα σας κοινοποιηθεί.
Πληροφορίες,
στο
Κέντρο
Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 ή στο +357
22500500 (αν καλείτε από το
εξωτερικό).
Όλες οι υφιστάμενες Αυτόματες

• Ενσωματώθηκαν πλήρως
οι εργασίες της πρώην
Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας στην Ελληνική
Τράπεζα
• 10 + 1 συμβουλευτικές
οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι πρώην πελάτες ΣΚΤ
Οι διευκολύνσεις / το όριο παρατραβήγματος / τα δάνεια / το όριο
κάρτας κλπ θα μεταφερθούν με
τους ίδιους όρους;
Το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών
παραμένει σε ισχύ μέχρι αυτό να
χρησιμοποιηθεί πλήρως. Όταν
παραγγελθεί από τον πελάτη νέο
βιβλιάριο, μετά τις 16/09/2019,
αυτό θα εκδοθεί με τον νέο αριθμό
λογαριασμού .
Όλες οι κάρτες, τόσο της
Ελληνικής Τράπεζας όσο
και της πρώην ΣΚΤ, θα
λειτουργούν κανονικά. Οι
κάρτες της πρώην ΣΚΤ θα
αντικατασταθούν σταδιακά μετά την ενσωμά-

τωση.
Περαιτέρω, ηΕλληνικη ράπεζα
πληροφορείς τους πελάτες της
πρώην ΣΚΤ, ότι
Tο iBanking της πρώην ΣΚΤ σταμάτησε να λειτουργεί από τις
13/09/2019 στις 11:30 π.μ. Από
τις 16/09/2019 το πρωί θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Web
Banking της Ελληνικής Τράπεζας.
Θα συνδεθείτε όπως κάνετε συνήθως στο iBanking της πρώην ΣΚΤ
και ακολούθως το σύστημα θα σας
καθοδηγήσει βήμα προς βήμα. Δεν
χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο
κατάστημα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες και καθοδήγηση αναφορικά με την αυτοματοποιημένη
ηλεκτρονική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, δείτε το βίντεο
https://www.hellenicbank.com/web
info

Από €10 οι λήγοντες σε
601, 136

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Nicholas Klein,
αρχές 20ου αιώνα,
Αμερικανός δικηγόρος
και συνδικαλιστής

Τίτλοι τέλους και τυπικά για τη ΣΚΤ στις 13/09/2019 και ώρα 11:30 π.μ
και Μόνιμες Εντολές των πελατών
που είναι ήδη καταχωρημένες στα
συστήματα της πρώην ΣΚΤ, θα
μεταφερθούν στα συστήματα της
Ελληνικής Τράπεζας και θα ισχύουν κανονικά. Επίσης διεκπαιραιώνονται απρόσκοπτα τα εισερχόμενα εμβάσματα από άλλες τράπεζες ή από κυβερνητικές υπηρεσίες
(π.χ. μισθοί, συντάξεις, Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα)

949

Πρώτα σε αγνοούν,
μετά σε κοροϊδεύουν,
μετά σε πολεμούν,
μετά τους νικάς.

https://www.ouc.ac.cy/web/guest/news/a
rchive/20268

Ο

100 .................... 38722

1.000 ................. 51657

• Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι (6) κενές
μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου - μέχρι τις 30/09/19 στις 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε
στην ιστοσελίδα

λοκληρώθηκε προχθές Δευτέρα
16 Σεπτεμβρίου 2019 η διαδικασία ενσωμάτωσης των εργασιών της πρώην Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας, ΣΚΤ, στην
Ελληνική Τράπεζα.

100 .................... 49527

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
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί, οι
κάρτες, τα δάνεια, οι καταθέσεις
και οι κοινοί λογαριασμοί των
πελατών θα μεταφερθούν και θα
φαίνονται τόσο στο Web Banking
όσο και στο Mobile App της
Ελληνικής Τράπεζας. Οι προσβάσεις σε λογαριασμούς τρίτων θα
μεταφερθούν νοουμένου ότι προηγουμένως έχουν υπογραφεί οι
απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ
4η - 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α’

ΟΡΙΑ

ΗΓ
ΚΑΤ

15

ΤΑ ΕΙΧΕ ΟΛΑ ΠΛΗΝ ΝΙΚΗΤΡΙΑΣ

Σ

τον αμφίρροπο αγώνα με την
ισχυρή πια Ομόνοια, η ΑΕΚ κέρδισε τρία πέναλτυ. Ευστόχησε στα
δύο κλέβοντας τον βαθμό της ισοπαλίας από το στόμα των «Πρασίνων». Έντονες οι διαμαρτυρίες εκ
μέρους της Ομόνοιας η οποία
κατήγγειλε επίσημα τη διαιτησία
του Γιώργου Νικολάου, ιδιαίτερα
για το μη καταλογισμό πέναλτυ
στο 90’+5’ και ενώ προηγείτο με
1-2. Η ισοπαλία της λύτρωσης για
τους Λαρνακείς ήλθε στο 90’+8’ με
εύστοχο κτύπημα του Τρισκόφσκι.
Το παιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον
με εναλλασσόμενες φάσεις ικανοποιώντας τους 4000 περίπου,
φίλους της ΑΕΚ καιι τους 660 οπαδούς της Ομόνοιας. Ευχαριστημένος με τον βαθμό παρουσιάσθηκε ο
Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Για το γεγονός
πως η ΑΕΚ πέτυχε τέρματα μόνο με
πέναλτυ τόνισε: «Όταν έχει τρία
πέναλτυ σημαίνει πως είσαι στην
περιοχή του αντιπάλου. Όταν
κάνεις παράβαση τιμωρείται με
πέναλτυ». Ικανοποιημένος με την
πρόοδο της ομάδας παρουσιάσθηκε ο Νορβηγός προπονητής της
Ομόνοιας Χένιγκ Μπέργκ. «Έγιναν
πολλά σ’ αυτό το παιχνίδι. Είμαι
χαρούμενος για το καλό παιγνίδι
απέναντι στην ΑΕΚ. Ο ένας βαθμός
είναι καλύτερος παρά μηδέν. Πετύχαμε δύο τέρματα αλλά δεν πήραμε
τη νίκη».
Δύο φορές ο Απόλλων έμεινε πίσω
στο σκόρ όμως η αποφασιστική
αντίδραση έφερε την πρώτη νίκη
στο πρωτάθλημα. Το τρίποντο επί
της Πάφου αποκτά μεγαλύτερη
σημασία για τους «Κυανόλευκους»
της Λεμεσού γιατί επιτεύχθηκε επί
ενός δυνατού αντιπάλου. Η Πάφος
προδόθηκε από την κούραση των
παικτών της.
Η πρώτη νίκη του πρωταθλητή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Με πρωταγωνίστρια την... άσπρη βούλα ΑΕΚ και Ομόνοια
εξήλθαν ισόπαλες στο ντέρμπυ της 3ης αγωνιστικής
• Επανήλθαν τα χαμόγελα στο Ανορθωσιάτικο στρατόπεδο
με νίκη επί της Ε.Ν. Παραλιμνίου
• Δίκαιη ισοπαλία στους φιλόδοξους φέτος Εθνικό Άχνας
και Δόξα Κατωκοπιάς
• Με φόντο την Ευρώπη, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε άνετα της ΑΕΛ
η οποία υστέρησε
• Με μέταλλο πρωταγωνιστή ο Απόλλων υπέταξε, την ισχυρή
φέτος, ομάδα της Πάφου

Ο Ελλαδίτης Νίκος Καλτσάς χάρισε στη «Μεγάλη Κυρία» την παρθενική
της νίκη στο πρωτάθλημα σε βάρος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου
ΑΠΟΕΛ επιτεύχθηκε χωρίς να
ιδρώσει. Η υπεροχή του επί της
ΑΕΛ ήταν αναμφισβήτητη. Οι αδυναμίες και τα λάθη της Λεμεσιανής
ομάδας έβγαζαν μάτα.

σία του Λεόντιου Τράττου έχουν οι
«Βυσσινοί» για τη φάση του νικητήριου τέρματος αφού η μπάλα
κτύπησε στο χέρι του Μανθάτη
προτού τροφοδοτήσει τον Καλτσά.

Η Ανόρθωσηη με πρωταγωνιστή
τον Ελλαδίτη Νίκο Καλτσά έσπασε
τη γκίνια τεσσάρων αγώνων δίχως
νίκη στο «Τάσος Μάρκου». Πήρε
την πρώτη της νίκη στον φετινό
μαραθώνιο κοιτάζοντας το αύριο
με αισιοδοξία. Παράπονα, εν πολλοίς δικαιολογημένα, με τη διαιτη-

Χωρίς νικητή έμεινε ο αγώνας της
Δόξας με τον Εθνικό Άχνας αφήνοντας την ομάδα της Κατωκοπιάς
χωρίς νίκη σε τρεις αγώνες. Όχι
και τόσο καλή η εμφάνιση των
Αχνιωτών ομολόγησε ο Γ. Εγκωμίτης, τονίζοντας ότι «η Δόξα όπως
την είδα δεν θα κινδυνεύσει».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
3-2

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.

• Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ

Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία
οι εργαζόμενοι στον Δήμο Πάφου

Τ

α μείζονα ζητήματα που επηρεάζουν τη Νεολαία
θα αναλυθούν και θα συζητηθούν την Τρίτη 24
Σεπτεμβρίου 2019 στις 10π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ
στον Στρόβολο στο πλαίσιο της 11ης Παγκύπριας
Συνδιάσκεψης του Τμήματος Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ.
Στο μικροσκόπιο της συνδιάσκεψης θα τεθούν οι
πολιτικές του κράτους στα διάφορα κοινωνικά και
οικονομικά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τη Νεολαία με αντίκτυπο εργασιακό τους μέλλον
Η Συνδιάσκεψη, την οποία θα προεδρεύσει ο γενικός
οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης, θα ανασκοπήσει
την παρελθούσα τετραετία και θα καθορίσει τους
νέους στόχους και προτεραιότητες.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας
Φ. Μάτσας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας
Παναγιώτης Σεντώνας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Νεολαίας Μάριος Φιλίππου και εκ μέρους της Νεολαίας της FTUC η Viktria Papp Naggy.
Ομιλητές στο κύριο μέρος των εργασιών θα είναι ο
πρόεδρος της Δ.Σ. του ΚΟΑΓ Μάριος Πελεκάνος και
ο Ανδρέας Γεωργίου γ.δ. του ΟΧΣ. Ο γραμματέας της
Νεολαίας ΣΕΚ Νίκος Καλαθάς δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» πως η ΣΕΚ θέτει πάντοτε στις προτεραιότητες τη Νεολαία που είναι το παρόν και το μέλλον
της κοινωνίας.

Συνάντηση ΣΕΚ με τον αναπληρωτή
διευθυντή του Τ.Κ.Α.

Σ

ε
24ωρη προειδοποιητική
στάση εργασίας θα κατέλθουν
την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, οι
εργαζόμενοι του Δήμου Πάφου
διαμαρτυρόμενοι για την άρνηση
του Δήμου να σεβαστεί την ανάγκη
για ρυθμισμένες σχέσεις εργασίας
και να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Από 11 Ιουλίου 2019 ενώπιον του
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του
Υπουργείου Εργασίας επιτεύχθηκε
καταρχήν συμφωνία που προνοούσε την υπογραφή από τον Δήμο
Πάφου της Παγκύπριας Συλλογικής
Σύμβασης των Δήμων για τα έτη
2015-2016 και 2017-2018. Η συμφωνία προέβλεπε έναρξη εντατικού διαλόγου για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και ομοιομορφία προνοιών της Παγκύπριας Συλλογικής
Σύμβασης στους Δήμους.
Δυστυχώς όμως ο Δήμος Πάφου
δεν υπέγραψε τη Σύμβαση ως όφειλε με βάση τη συμφωνία και ως εκ
τούτο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
του Υπουργείου Εργασίας απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο για
την τελική του τοποθέτηση μέχρι
τις 30/08/2019 χωρίς καμιά απάντηση.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση
που εξέδωσαν από κοινού η ΟΗΟ
ΣΕΚ Πάφου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Πάφου
και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ Πάφου στον
Δήμο Πάφου υπάρχουν σοβαρά
εργασιακά ζητήματα τα οποία
παραβιάζουν
καθορισμένους
όρους απασχόλησης του προσωπικού και τα οποία παρόλο που

√ Ο Δήμος Πάφου
αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα που
επηρεάζουν τους όρους
απασχόλησης
του προσωπικού
έχουν τεθεί επανειλημμένα από το
συνδικαλιστικό κίνημα, δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον Δήμο
Πάφου.

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαβούλευσης μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες των εργασιακών
σχέσεων που ισχύουν στον τόπο
μας, αλλά διαπιστώνει ότι ο Δήμος
Πάφου αρνείται να σεβαστεί την
ανάγκη για λειτουργία ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων στο
Δήμο.
Ως εκ τούτου και μη έχοντας άλλη
επιλογή η γενική συνέλευση των
εργαζομένων έχει αποφασίσει
ομόφωνα την πραγματοποίηση
24ωρης προειδοποιητικής απεργίας στις 24 Δεκεμβρίου, δίνοντας
την προβλεπόμενη από τον κώδικα
βιομηχανικών σχέσεων 10ήμερη
προειδοποίηση ,προκειμένου να
διεκδικήσουν με αυτό τον τρόπο τα
δικαιώματα τους.
Το προσωπικό του Δήμου Πάφου
και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
που το εκπροσωπούν, απολογούνται προς τους δημότες για τυχόν
προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την στάση εργασίας,
αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή.

Συνάντηση ΣΕΚ με τον πρόεδρο της ομάδας
εργαζομένων της ΕΟΚΕ

H
Θ

έματα που άπτονται του Ταμείου Κονωνικών
Ασφαλίσεων συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα ο
γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης με τον αναπληρωτή
διευθυντή του Τ.Κ.Α. Κώστα Σταυράκη.
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διαχείριση της
αναλογικής αναπροσαρμογής του 12% για όσους
αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο και η
απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης στο ανεργιακό
επίδομα και της άδειας ασθενείας κατά το χρονικό
διάστημα μεταξύ 63ου και 65ου έτους, για όσους
επιλέξουν να αφυπηρετήσουν στο 65ο.
Επιπρόσθετα, τέθηκε έντονα το θέμα της καθυστερημένης καταβολής επιδομάτων ανεργίας και
ασθενείας όπως επίσης και η καθυστέρηση στη διαχείριση άλλων αιτήσεων. Η ΣΕΚ θεωρεί ότι τα θέματα αυτά είναι σοβαρά που επηρεάζουν χιλιάδες
εργαζόμενους και πρέπει το συντομότερο να συζητηθούν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Η ΣΕΚ θα
καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση
τους.

Τ

ο Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας
στο
πλαίσιο της κοινωνικής του
πολιτικής διοργάνωσε αιμοδο-

επικρατούσα κατάσταση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
τις πολιτικές να επηρεάζουν τις
εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική, συζητήθηκε σε
συνάντηση του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα και
του μέλους της γραμματείας
Ελισσαίου Μιχαήλ με τον πρόεδρο της ομάδας εργαζομένων της
ΕΟΚΕ Oliver Ropke o οποίος
συνοδευόταν από τα μέλη της
ΕΟΚΕ Νίκο Επιστηθίου και
Ανδρέα Παυλικκά

τών.
Ο κ. Ropke έτυχε ενημέρωσης για
τα θέματα της αγοράς εργασίας,
το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου και του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τις εργασιακές σχέσεις στην
Κύπρο καθώς και για την πορεία
ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων όσο και για την προοπτική
καθορισμού ενιαίου κατώτατου

μισθού. Ο πρόεδρος Ropke εξήρε το
επίπεδο του Κοινωνικού Διαλόγου
και τη σημασία του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων στην προώθηση της εργατικής και κοινωνικής
πολιτικής.
Ο πρόεδρος της ομάδας εργαζομένων της ΕΟΚΕ ξεναγήθηκε στην
εργατική βιβλιοθήκη αλλά και στο
μουσείο του Κινήματος.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στο γραφείο του γενικού γραμματέα αξιολογήθηκε η πορεία προώθησης και
αξιοποίησης του Κοινωνικού Διαλόγου όπως επίσης και η ανάγκη
για την προώθηση μιας πιο δίκαιης Ευρωπαϊκής Ένωσης που να
βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες
των εργαζομένων και των πολι-

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕΚ

Μίλησε και πάλι η ανθρωπιά
σία προχθές Δευτέρα στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.
Αξιωματούχοι και μέλη της ΣΕΚ
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Τμήματος και πρόσφεραν
το αίμα τους για να σωθούν
συνάνθρωποι μας όταν προκύψει ανάγκη.
Σημειώνεται πως η σταθερή

αύξηση του αριθμού εθελοντών
αιμοδοτών έχει ως αποτέλεσμα
η Κύπρος να κατέχει ένα από
τα μεγαλύτερα ποσοστά αμισθί
εθελοντών αιμοδοτών σε αναλογία πληθυσμού της σε
σύγκριση με άλλα κράτη.
Το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ ευχαριστεί για τη μεγάλη ανταπόκριση η οποία αναδεικνύει τον αλτρουισμό δίδοντάς μαθήματα ανθρωπιάς,
αλληλεγγύης και πολιτισμού.

