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

Ουσιαστική πρόοδος
στον τομέα της Ισότητας
Η Κύπρος κατέγραψε την ταχύτερη πρόοδο στον δείκτη Ισότητας,
μεταξύ των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελ. 11

Στο στόχαστρο η αδήλωτη
εργασία
Συντονισμένη επιχείρηση της
αστυνομίας για πάταξη της
παράνομης εργοδότησης διενεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα,
κυρίως σε κέντρα αναψυχής

Σελ. 5

Ανάβει φωτιές το καθεστώς
απασχόλησης των ΑΒΕΠ
Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του
Υπουργείου Παιδείας για εξορθολογισμό των Απογευματινών και
Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σελ. 3

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3058

Διανοίγονται ευοίωνες προοπτικές
για τους εργαζόμενους
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Εκκωφαντική απάντηση ΣΕΚ
προς δύσπιστους
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Ισχυρά μηνύματα έστειλε το Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ

Ώρα εργατικών διεκδικήσεων
στον ιδιωτικό τομέα
Γ

ια τη ΣΕΚ και το συνδικαλιστικό
κίνημα ευρύτερα, το 2020 θεωρείται
έτος εργατικών διεκδικήσεων που θα
αποσκοπούν στην ουσιαστική βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών,
οι οποίοι πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα
κατά τη διάρκεια της επτάχρονης κρίσης και της βαθειάς οικονομικής ύφεσης.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε
προς κάθε κατεύθυνση με κεντρικούς
αποδέκτες τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, το 15ο Παγκύπριο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου [ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ].

προώθηση πολιτικών για πάταξη της
αδήλωτης εργασίας και της νομοθετικής θωράκισης βασικών εργατικών

δικαιωμάτων και αξιοπρεπούς μισθού
για όλους.

• Οι συλλογικές συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα να θωρακισθούν
και οι μισθωτοί να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί
από τον παραγόμενο πλούτο
• Ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών
ωφελημάτων
• Νομική κατοχύρωση βασικών προνοιών των συλλογικών συμβάσεων
• Γροθιά στο στομάχι της αδήλωτης εργασίας
• Πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ
• Τέρμα στην εργασιακή εκμετάλλευση

Στην εισηγητική του ομιλία, ο επανεκλεγείς γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Νέοφυτος Κωνσταντίνου, διαμήνυσε ότι στη νέα χρονιά οι εργαζόμενοι
θα διεκδικήσουν περαιτέρω μισθολογικές αυξήσεις και ωφελήματα ενώ οι
συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει οποσδήποτε να πάρουν το μερίδιο
που τους αναλογεί.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας στον χαιρετισμό του, σημείωσε πως η σημαντική μείωση της ανεργίας και οι συνεχιζόμενοι υψηλοί ρυθμοί
οικονομικής ανάπτυξης επιβάλλουν την
διεκδίκηση αυξήσεων και ωφελημάτων
που να συνάδουν με τα δεδομένα της
οικονομίας και πλήρη επαναφορά της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής στα πρό της κρίσης επίπεδα.
Το κλίμα είναι ευνοϊκό και αισιόδοξο για
το μέλλον, τόνισε η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου, αναφερόμενη στην

Τα εκλεγέντα μέλη της Γραμματείας της ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ για την επόμενη τετραετία είναι:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κασιούρης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Φάνος Θεοφάνους

Γενικός Ταμίας

Σοφοκλής Σοφοκλέους

Μέλος

Γιαννάκης Ιωάννου

Μέλος

Σελ. 8, 9

Επείγει η παραχώρηση γονικής άδειας με αποδοχές

Τ

ο κράτος κάθε μέρα οφείλει να ενισχύει και να
βελτιώνει την κοινωνική του πολιτική. Ως βασικός
βραχίονας της κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να κινείται διαρκώς μπροστά. Να παράγει και να υλοποιεί
κοινωνικές πολιτικές προς όφελος των πολιτών.
Τούτων εισαγωγικώς λεχθέντων, η ΣΕΚ καλεί την
κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα στην παραχώρηση γονικής άδειας με αποδοχές, όπως αναφέρεται
και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του προέδρου
Αναστασιάδη και όπως σαφώς προνοεί και η νέα
οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθέτησε μέτρα
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
Στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται η παραχώρηση γονικής άδειας, χωρίς απολαβές, είτε στον
πατέρα είτε στην μητέρα διάρκειας 18 βδομάδων,
(όχι βέβαια συνεχόμενα), μέχρι το 8 έτος του παιδιού.

Η ως τώρα εμπειρία έδειξε και απέδειξε πως, δεν
αξιοποιείται αυτή η νομοθεσία, καθ’ ότι η αξιοποίηση της συνεπάγεται σοβαρή απώλεια εισοδήματος
για την οικογένεια.
Η ΣΕΚ αντιλαμβανόμενη αυτή την αρνητική διάσταση
ζητά από την κυβέρνηση την παραχώρηση γονικής

• Στόχος η επένδυση στη συμφιλίωση
οικογένειας και εργασίας
άδειας με αποδοχές και προς τούτο υπέβαλε σχετικό
αίτημα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τη
βουλή, (στις 4/12/2018 και στις 10/9/2019), στα
πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που έχει

εξελιχθεί σε εφιάλτη, αφού η Κύπρος μαστίζεται από
υπογεννητικότητα και ο πληθυσμός της γηράσκει
επικίνδυνα.
Βέβαια, δεν αγνοούμε πως, το συγκεκριμένο θέμα της
γονικής άδειας περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο δράσης του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, που εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο από το υπουργικό συμβούλιο, όμως τώρα φρονούμε πως, επείγει η υλοποίηση του, αν πραγματικά
θέλουμε ως πολιτεία να συμφιλιώσουμε ακόμα
περισσότερο την οικογένεια με την εργασία.
Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: Σε μια
ημικατεχόμενη πατρίδα, όπως είναι η δική μας, τα
όσα λεφτά χρησιμοποιούνται είτε για ενθάρρυνση
των γεννήσεων είτε για στήριξη των οικογενειών, δεν
αποτελούν δαπάνη αλλά επένδυση τεράστιας αξίας.

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

E

υθύνη όλων η να κερδηθεί το μέγα

στοίχημα της ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η κρατική μηχανή δεν μπορεί να
δουλεύει άλλο με παρωχημένους
μηχανισμούς

*

Ρ

ύπανση της ατμόσφαιρας σημαί-

νει καταστροφή της ΖΩΗΣ
Ώρα αφύπνισης και δράσης για
την κλιματική αλλαγή

*

Γ

ΡΟΘΙΑ στο στομάχι της αδήλωτης

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

εργασίας
Προς τούτο, η Πολιτεία έχει τον
πρώτο λόγο

Ά

κρως επικίνδυνη, η ΤΟΥΡΚΙΚΗ

επιθετικότητα
Εκ των ων ουκ άνευ η εθνική
συνεννόηση και η ομοψυχία των
πολιτικών δυνάμεων

*

Τ

έρμα η εργατική ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

και ο αθέμιτος ανταγωνισμός
Ασφαλιστική δικλείδα, τα προωθούμενα εργασιακά νομοσχέδια
που φέρουν έντονη τη σφραγίδα της
ΣΕΚ

*

Ι

στορική διεθνής ΝΙΚΗ της Κύπρου

στο ποδόσφαιρο στο Καζακστάν
Ας αποτελέσει έναυσμα για εξυγίανση του δημοφιλέστερου
αθλήματος

*

Κ

άτι πρέπει να γίνει με το Σχέδιο

ΕΣΤΙΑ
Πάση θυσία να βοηθηθούν τα νοικοκυριά για διάσωση της πρώτης
κατοικίας

*

Διανοίγονται ευοίωνες προοπτικές για τους εργαζόμενους

Ύ

στερα από οκτώ πέτρινα χρόνια
στα οποία μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών ένοιωσε στο πετσί του την
κρυάδα της ανεργίας, της ένδειας και
της κοινωνικής περιθωροποίησης, διανοίγονται επιτέλους ανοικτοί ορίζοντες
στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα.
Οι
συνεχιζόμενοι
υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, η
σταδιακή μείωση της
ανεργίας και το θετικό
επενδυτικό κλίμα σε
συνδυασμό με τις
Του Ξενή X.
βαθειές τομές που
Ξενοφώντος
συντελούνται τελευΑρχισυντάκτη
ταίως στον τομέα των
«Εργατικής
εργασιακών σχέσεων,
Φωνής»
σηματοδοτούν μια νέα
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
εποχή τόσο για τους
μισθωτούς όσο και τα
ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού.
Αυτή η αισιόδοξη νότα, ενισχύεται
σημαντικά από την διαπιστούμενη
άνθηση των νευραλγικών τομέων του
Τουρισμού, των Οικοδομών – Κατασκευών αλλά και της Ναυτιλίας που
αποτελούν του κινητήριους μοχλούς
της Κυπριακής Οικονομίας.
Η προδιαγραφόμενη θετική προοπτική,
αποτυπώνεται και στις πρόσφατες
δηλώσεις της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου ότι «τα δεδομένα
στην αγορά εργασίας και τις εργασια-

Η
Φ

ρικτές σκηνές εκτυλίσσονται στη

ΣΥΡΙΑ
Η Ευρώπη δεν μπορεί να σφυρά
αδιάφορα μπροστά στην Τουρκική θηριωδία

*

Ώ

ρα ΔΙΕΚΔΙΚHΣΕΩΝ για

τους

εργαζόμενους μετά την 7χρονη

κρίση
Το 15ο Συνέδριο της ΟΒΙΕΚ- ΣΕΚ
άνοιξε τον δρόμο

*

Ν

αι, η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ στην εργασία,
σημαντικός δείκτης προόδου

μιάς κοινωνίας
Αυτό, ας γίνει συνείδηση όλων
των συντελεστών παραγωγής

*

Η

ΤΤΑ της πολιτισμένης ανθρωπότητας, συνιστά η στάση των

ισχυρών έναντι της Τουρκίας
Ώρα να δαμαστεί ο βάρβαρος
ταραξίας της περιοχής

*

«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)

κές σχέσεις τελευταίως είναι πολύ διαφορετικά και πιο ευοίωνα απότι στο
παρελθόν, επιτρέποντας αισιοδοξία
για το μέλλον».
Η τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
εκλειφθεί ως πυροτέχνημα, καθώς
εδράζεται πάνω σε συγκεκριμένες
πολιτικές οι οποίες αναδιαμορφώνουν
το εργασιακό τοπίο και συνθέτουν το
νέο κοινωνικοοικονομικό σκηνικό.
Συγκεκριμένα:

• Κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση οι τομές στα εργασιακά
με θετικό αντίκτυπο στα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα
• Σύντομα, ολοκληρώνονται οι μελέτες
για να καθιερωθεί στην Κύπρο εθνικός
κατώτατος μισθός, ο οποίος σύμφωνα με τη ρητή διαβεβαίωση της υπουργού, σε καμμία περίπτωση δεν καταργεί
τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων.
• Στις νέες συλλογικές συμφωνίες των
Οικοδομών – Κατασκευών και της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας [που αποτελούν
τις μεγαλύτερες συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα] προνοείται νομοθετική
κατοχύρωση βασικών εργασιακών
δικαιωμάτων όπως ταμεία προνοίας
για όλους, μισθοί πρόσληψης, ωράριο
εργασίας, υπερωρίες, γιορτές και

αργίες.
• Υιοθετούνται δραστικά μέτρα για
πάταξη της αδήλωτης και παράνομης
εργασίας, εμπεδώνοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού όχι μόνο μεταξύ των
εργαζομένων αλλά και μεταξύ των
επιχειρήσεων. Η ασφαλιστική δικλείδα
θα τεθεί σύντομα με την αναμενόμενη
ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου
για τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρητών.
Όλα τα πιο πάνω, σε συνάρτηση με την
διαγραφόμενη ομαλή πορεία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων με
ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις,
βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων
και τη διεκδικούμενη από τα συνδικάτα
πλήρη αποκατάσταση της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, θωρακίζουν το εργασιακό πλαίσιο το οποίο
μεσούσης της οικονομικής κρίσης υπέστη σοβαρές ρωγμές.

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Μέσα σαυτό το διαμορφούμενο περιβάλλον, καλούνται οι εργοδότες να
καταλάβουν πως οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να εδράζονται σε ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο που θα σέβεται
τα εργασιακά θέσμια και θα επιλαμβάνεται των εργατικών διαφορών μέσα σε
ανοιχτό πνεύμα κοινωνικής ευθύνης.
Αυτό θάναι και το εφαλτήριο για νέα
κοινωνικοοικονομικά επιτεύγματα προς
όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κοινωνίας ευρύτερα.

Η ΣΕΚ κατάφερε χωρίς τυμπανοκρουσίες να επαναφέρει
δικαιώματα σε χιλιάδες εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα

4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΗ επανάσταση

είναι εδώ
Ο Κοινωνικός Διάλογος, μοναδική
συνταγή για ομαλή προσαρμογή

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Τ

ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα έστειλε
ένα καθαρό και ισχυρό μήνυμα στους
δύσπιστους που ισχυρίζονται πως η
έγνοια των συντεχνιών είναι μόνον οι
εργαζόμενοι
στον
δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.
Αναληθέστερη
και
ατεκμηρίωτη
θέση
που απαντήθηκε με
στοιχεία από τον
Της Δέσποινας
γενικό γραμματέα της
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ Νεόφυτο
Εργαζομένων
Κωνσταντίνου
ο
Γυναικών ΣΕΚ
οποίος
από
το
βήμα
despina.isaia@sek.org.cy
του συνεδρίου έκανε
ιδιαίτερή αναφορά
στην ανανέωση πενήντα εργοστασιακών συμβάσεων και άλλων έξι παγκύπριων συμβάσεων που καλύπτουν επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών που εργοδοτούν χιλιάδες εργαζόμενους.

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)

Αυτές οι βιομηχανίες, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις εφάρμοσαν συλλογικές συμβάσεις με επαναφορά διεκδικήσεων που οι εργαζόμενοι παραχώρησαν την περίοδο της κρίσης.
Η ΣΕΚ παράλληλα δια στόματος του
γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα και του γενικού γραμματέα της
ΟΒΙΕΚ –ΣΕΚ κατέστησαν ξεκάθαρα πως

• Εκκωφαντική απάντηση ΣΕΚ
προς δύσπιστους
η περίοδος χάριτος έχει παρέλθει και
πως το κίνημα δεν πρόκειται να ανεκτεί
άλλο τη στάση που εξακολουθούν να
τηρούν εργοδότες που παραβιάζουν
κατεξακολούθηση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενώ αποδεδειγμένα
ξεπέρασαν τα οικονομικά τους προβλήματα.
Έφθασε η ώρα, τόνισαν εντός του 2020
οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν αυξήσεις και επαναφορά της ΑΤΑ, λαμβάνο-

ντας υπόψη τους πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης .
Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα
πρέπει να πάρουν το μερίδιο που τους
αναλογεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιχειρήσεις, μέσα από τη μείωση των
μισθών αύξησαν σημαντικά την κερδοφορία τους, όπως τεκμηριωμένα
αποφάνθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προσπάθεια που καταβάλλεται από
την ΣΕΚ στον ιδιωτικό τομέα απαιτεί
σοβαρότητα, τεκμηρίωση αλλά και
προσήλωση στον στόχο που δεν είναι
άλλος από την παρακολούθηση και ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πορεύεται υπεύθυνα , συνετά και τεκμηριωμένα χωρίς
τυμπανοκρουσίες και κύμβαλα αλαλάζοντα.
Η δουλειά που γίνεται αναγνωρίζεται
από τους ίδιους τους εργαζόμενους
που αισθάνονται την αφοσίωση για
την τελική προσπάθεια. Αυτό μας
αρκεί.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/10/2019

Ιωάννου.

Πάτμω, Θεοδότης,

Λογγίνου εκατοντάρχου, Λεοντίου και των
συν αυτώ μαρτύρων.

Λυκά Ευαγγελιστού,
Μαρίνου μάρτ., του
Γέροντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2019

Σωκράτους ιερμ.

Αρτεμίου μεγ. Γερασίμου Κεφαλ. Ματρώνης
Χιοπ..

ΤΡΙΤΗ 22/10/2019

ΠΕΜΠΤΗ 17/10/2019
Κοσμά & Δαμιανού αν.
ξε Αραβίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2019
Μνάσωνος επ. Ταμασού, Ιωήλ προφ.,
Ουάρου μάρτ., Κλεοπάτρας οσ. Λεοντίου,

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2019
Ιλαρίωνος μεγ. Βαρνάβα & Ιλαρίωνος οσ.,
Χριστοδούλου εν

Ευλαλίου επ.
Λαμπούσης, Αβερκίου επ. ιεραπόλεως,
των εν Εφέσω 7 παίδων, Ηρακλείου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ ΚΑΙ ΠΑΣΕΥ- ΠΕΟ καταγγέλλουν

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του ΥΠΠΑΝ για εξορθολογισμό
των Απογευματινών και Βραδινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ
ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ καταγγέλλουν την
αδικαιολόγητη κωλυσιεργία του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στην ολοκλήρωση του διαλόγου για εξορθολογισμό των Απογευματινών
και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και την αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησαν προχθές Δευτέρα στο οίκημα της
ΣΕΚ στην παρουσία εκπροσώπων των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης,
των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, των
Επιμορφωτικών Κέντρων, των Μουσικών
Σχολείων, των Βραδινών Τεχνικών Σχολών,
του κλάδου Κομμωτικής Τεχνικών Σχολών
και Θερινών Σχολείων, οι δύο συντεχνιακοί
ηγέτες έστειλαν σαφέστατο μήνυμα πως αν
συνεχίσει το Υπουργείο να μην προχωρεί
στην υλοποίηση της συμφωνηθείσας διαδικασίας θα προχωρήσουν σε συνελεύσεις
όλων των εκπαιδευτικών για λήψη αποφάσεων και για περαιτέρω ενέργειες οι οποίες
εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον των
Κύπριων πολιτών
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δυο συντεχνίες τονίζεται πως με το καθεστώς απασχόλησης της αγοράς υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν έστω και τα ελάχιστα
εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη Κύπρο. Δεν δικαιούνται
επίδομα ανεργίας την περίοδο που δεν έχουν
απασχόληση, δεν δικαιούνται άδειες απουσίας με πληρωμή, δεν δικαιούνται πληρωμή
για αργίες, δεν αναγνωρίζεται η πείρα τους

και πληρώνουν σχεδόν διπλάσιες εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 15,6%
και στο ΓΕΣΥ 2,55%. Η εισφορά στο ΓΕΣΥ θα
αυξηθεί από 1/3/2020 στο 4% και οι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων αυτών θα πληρώνουν το 20% των εισοδημάτων τους σε
εισφορές. Και συνεχίζει:

• Συμβόλαια ντροπής
και μισθοί πείνας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για
την εκπαίδευση στη Κύπρο έχει επισημάνει
την ανυπαρξία θεσμοθετημένης δια βίου
μάθησης και την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το θέμα αυτό
ζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Παιδείας και όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη θεσμοθέτησης της δια
βίου μάθησης και την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για να επιτυγχάνεται επανένταξη ανέργων στην αγορά
εργασίας και να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας με την
στελέχωση των κυπριακών επιχειρήσεων με

πλήρως καταρτισμένο προσωπικό.
Ουσιαστικό ρόλο για την βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Η αξιολόγηση μπορεί να
επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει η σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου.
Τονίσαμε ότι αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές
και την μετεξέλιξη των αναγκών στην παρεχόμενη εκπαίδευση στα προγράμματα και
για αυτό ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένας
ευέλικτος τρόπος εργοδότησης μισθωτής
εργασίας, ο οποίος θα επιτρέπει στις περιπτώσεις που μειώνονται οι ανάγκες για
κάποια μαθήματα να τερματίζεται η απασχόληση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού.
Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίου
κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας όπως δώσει
τις γραπτές θέσεις του για το κάθε πρόγραμμα χωρίς άλλη καθυστέρηση για να επιτευχθεί αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση στη
εκπαίδευση και να εφαρμοστεί το ταχύτερο ο
εξορθολογισμός τόσο προς όφελος της
εκπαίδευσης και της οικονομίας του τόπου
όσο και προς όφελος του προσωπικού που
απασχολείται στα εν λόγω προγράμματα.

3

22ο Επαρχιακό
Συνέδριο ΣΕΚ
Λάρνακας

Τ

ο 22ο Επαρχιακό
Συνέδριο του Ελεύθερου
Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
8 Νοεμβρίου 2019
και ώρα 10 το πρωί
στο ξενοδοχείο Sandy
Beach.
Οι σύνεδροι θα ανασκοπήσουν
τα
Πεπραγμένα
της
περιόδου που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, θα
χαράξουν την γραμμή
πλεύσης και θα εκλέξουν την ηγεσία του
Κέντρου για την επόμενη τετραετία καθώς
και τους εκπροσώπους τους στα συλλογικα όργανα του
κινήματος.
Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα, ενώ
έμφαση θα δοθεί και
σε μείζοντα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν
την πόλη και επαρχία
Λάρνακας.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσοχή! «Κλέβουν»
τον κωδικό αριθμό
καρτών μέσω κινητού

Μ

πορεί κάποιος επιτηδειος να «κλέψει» τον κωδικό, το γνωστό PIN, της τραπεζικής κάρτας σας
μέσα από το κινητό;
Κι όμως, μπορεί να το κάνει!
Οι χάκερς μπορούν να υποκλέψουν δεδομένα από την
κινητή σας συσκευή, όπως είναι και το PIN της τραπεζικής κάρτας σας, καθώς, σύμφωνα με νέα μελέτη, η κάθε κίνηση που κάνει ο χρήστης στην οθόνη
αφής, αφήνει ένα μοναδικό ίχνος, το οποίο καταγράφεται και έπειτα μπορεί να εντοπιστεί και να υποκλαπεί!
Συγκεκριμένα, Βρετανοί ερευνητές προειδοποιούν ότι
τόσο οι κακόβουλες ιστοσελίδες όσο και οι κακόβουλες εφαρμογές ενδέχεται μέσω των αισθητήρων
κίνησης της οθόνης αφής να παρακολουθούν κάθε
κίνηση του χρήστη.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νιούκασλ, με
επικεφαλής τη δρα Μάριαμ Μερνεζάντ, απέδειξαν ότι
είναι δυνατό να «σπάσει» κανείς με ακρίβεια 70% το
PIN του χρήστη, με μόλις μία προσπάθεια, υποκλέπτοντας τα δεδομένα που συλλέγονται από τους
αισθητήρες κίνησης της οθόνης.
Ολοκληρώνοντας και την πέμπτη προσπάθεια, το
ποσοστό «σκαρφαλώνει» στο 100%, δηλαδή δεν
υπάρχει περίπτωση ο χάκερ να αποτύχει!

Οι χρήστες δεν έχουν επίγνωση του κινδύνου
Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμαναν ότι οι χρήστες δεν έχουν επίγνωση του κινδύνου
και οι περισσότεροι δεν έχουν καν ιδέα τι κάνουν οι
περίπου 25 διαφορετικοί αισθητήρες που διαθέτει
κάθε «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, smartphone.
Αλλά και οι κατασκευαστές των συσκευών και του
λειτουργικού συστήματος που έχουν ενημερωθεί για
το πρόβλημα, δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπο
να το αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα.
Πέραν των «έξυπνων» κινητών, πλήττονται τα tablet,
τα «έξυπνα» ρολόγια (smartwatches), οι καταγραφείς
σωματικής άσκησης (fitness trackers), και κάθε άλλη
φορητή συσκευή εφοδιασμένη με GPS, γυροσκόπιο,
αισθητήρα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) και
αρκετούς άλλους αισθητήρες.

Τι συστήνουν οι ερευνητές
Για την αποφυγή περιστατικών κλοπής δεδομένων
από τις «έξυπνες» συσκευές των χρηστών, οι ερευνητές συνιστούν την συχνή αλλαγή των κωδικών PIN, το
κλείσιμο των ανοικτών εφαρμογών (που μένουν στο
παρασκήνιο) όταν δεν τις χρησιμοποιούμε και ειδικά
όταν πραγματοποιούμε online τραπεζικές συναλλαγές, την απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούμε
πλέον,
όπως και τον έλεγχο
των
αδειών
που
παραχωρούμε
σε
εφαρμογές, που έχουμε εγκαταστήσει.

Η

Λίζα Μπουσινό είναι η κόρη ενός εκ
των θυμάτων του Mediator. H ίδια
περιμένει πολλά από τη δίκη που ξεκινά στο Παρίσι.
Το χάπι αδυνατίσματος θεωρείται
υπεύθυνο για τον θάνατο πάνω από
2000 ανθρώπων και την πρόκληση
σοβαρών προβλημάτων υγείας σε
ακόμα περισσότερους.
Η Λίζα εξηγεί πως πέθανε η μητέρα της:
«Ήταν λες κι εξερράγη η καρδιά της.
Εἰχε οξύ πνευμονικό οίδημα και μέσα σε
15 λεπτά δεν μπορούσε να αναπνεύσει
και από την μύτη της έβγαινε αφρός. Οι
γιατροί προσπάθησαν για 45 λεπτά να
την επαναφέρουν όμως, δεν τα κατάφεραν. Δεν πρόκειται για ιατρικό χάπι
αλλά για δηλητήριο. Η Servie γνωρίζει

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

16 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Αλλάζοντας τις διατροφικές μας συνήθειες
σώζουμε τους εαυτούς μας και τον πλανήτη

Ο

τρόπος που παράγουν οι
άνθρωποι την τροφή τους
αλλά και αυτά που οι άνθρωποι
τρώνε πρέπει να αλλάξουν δραστικά στο μέλλον, θέλουν να είναι
πιο υγιείς, αλλά και η Γη να μην
υποφέρει μαζί τους.
Με φόντο την 16η Οκτωβρίου,
Παγκόσμις Ημέρα Διατροφής, Επιστήμονες παρουσίασαν για πρώτη
φορά, έπειτα από τριετή μελέτη,
την «ιδανική» διατροφή για την
υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και
του πλανήτη.
Η διατροφή αυτή μπορεί ταυτόχρονα να σώσει ζωές (περίπου 11
εκατομμύρια κάθε χρόνο)
μειώνοντας τις χρόνιες
παθήσεις και να θρέψει
τον μελλοντικό παγκόσμιο
πληθυσμό (περίπου δέκα
δισεκατομμύρια το 2050),
χωρίς να επιβαρύνει
καταστροφικά τη Γη από
άποψη πόρων και ρύπανσης, όπως συμβαίνει
σήμερα, κυρίως εξαιτίας
της μαζικής κρεατοφαγίας.
Για να γίνει αυτό σε διεθνή
βάση, πρέπει πολλοί
άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο να πεισθούν να
αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειές τους, να περιορίσουν δραστικά το φαγητό που πετάνε στα
σκουπίδια χωρίς να το φάνε και
γενικότερα να βελτιωθεί το σύστημα παραγωγής τροφίμων, με απεξάρτηση από τον άνθρακα, ξεκινώντας από τα αγροκτήματα.
«Χρειαζόμαστε μια σημαντική
αναθεώρηση και αλλαγή του
παγκόσμιου συστήματος διατροφής, σε μια κλίμακα που δεν έχει
υπάρξει μέχρι σήμερα» ανέφερε ο
καθηγητής Τιμ Λανγκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Όπως επισήμαναν οι επιστήμονες, η σημερινή ανθυγιεινή διατροφή προκαλεί
περισσότερες ασθένειες και θανάτους από ό,τι από κοινού το σεξ
χωρίς προφύλαξη, το αλκοόλ, τα
ναρκωτικά και το κάπνισμα.
Η μελέτη από 37 ερευνητές από 16
χώρες, με επικεφαλής τον καθηγη-

τή Walter C. Willett του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Lancet, έχει ένα
βασικό μήνυμα: φάτε διπλάσια
λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα και όσπρια, και περιορίστε στο
μισό το κρέας, ιδίως το κόκκινο,
και τη ζάχαρη.
«Οι δίαιτες του κόσμου πρέπει να

• Φάτε διπλάσια λαχανικά,
ξηρούς καρπούς, φρούτα
και όσπρια, και περιορίστε
στο μισό το κρέας, ιδίως
το κόκκινο, και τη ζάχαρη

αλλάξουν δραματικά», τονίζει ο
Δρ. Willett.
Η ιδανική καθημερινή διατροφή
περιλαμβάνει περίπου 35% θερμίδες από δημητριακά ολικής άλεσης, καθώς επίσης κατανάλωση
πρωτεϊνών κυρίως φυτικής και όχι
ζωικής προέλευσης. Συνολικά
προτείνει να τρώει κανείς μισό
κιλό λαχανικών και φρούτων
καθημερινά.
Αναλυτικότερα, ιδανική -για τη
λήψη 2.500 θερμίδων τη μέραθεωρείται η καθημερινή διατροφή
με: 300 γραμμάρια λαχανικά, 200
γραμμάρια φρούτα, 250 γραμμάρια γαλακτοκομικά (όσο ένα ποτήρι γάλα), 232 γραμμάρια δημητριακά ολικής άλεσης (ψωμί, ρύζι
κ.α.), 75 γραμμάρια όσπρια, 50
γραμμάρια πατάτες, 50 γραμμάρια
ξηρούς καρπούς, 28 γραμμάρια
ψάρια, 29 γραμμάρια κοτόπουλο, 7
γραμμάρια χοιρινό, 7 γραμμάρια

Γαλλία: Ξεκίνησε η δίκη για τους
θανάτους από χάπι αδυνατίσματος
την επίδραση του ωστόσο το κράτησε
στην αγορά για 33 χρόνια. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβαίνει στην Γαλλία»
Η δίκη θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι
μηνών γιατί πρόκειται για μια πολύπλοκή υπόθεση ενώ πολλά θύματα και
οικογένειες θα καταθέσουν, ακόμα κι αν
για κάποιοι έχουν ήδη αποζημιωθεί
από την εταιρεία. Ένας εκ των δικηγόρων των θυμάτων εξηγεί: «Το εργαστήριο σκόπιμα απέκρυψε τις επικίνδυνες
συνέπειες του χαπιού, ο οποίος είναι
και ο λόγος για αυτή τη δίκη. Ωστόσο

από αυτή την παράμετρο υπάρχει κι
εκείνη των υγειονομικών αρχών καθώς
απέτυχαν να επιβάλλουν την προβλεπόμενη αναστολή κυκλοφορίας και
απόσυρση του χαπιού από την αγορά
αυτό καθυστέρησε για δέκα χρόνια»
Στη Γαλλία το χάπι απαγορεύτηκε το
2009. Σε Ισπανία και Ιταλία το 2003.
Από το 1976 έως το 2009, υπολογίζεται πως περισσότερα από 5 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν το χάπι, παρά
τους φόβους και τις υποψίες ότι συνδεόταν με καρδιακή και αναπνευστική

μοσχάρι ή αρνί και 13 γραμμάρια
αυγά. Επίσης 31 γραμμάρια ζάχαρη και περίπου 50 γραμμάρια
ελαιόλαδο ή άλλο λάδι.
Οι ερευνητές συμβουλεύουν Ευρωπαίους και Αμερικανούς να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση
κόκκινου κρέατος και τους Ανατολικοασιάτες να κάνουν το ίδιο με
τα ψάρια. Για να γίνει αυτό, θεωρούν πιθανώς αναγκαία την επιβολή φόρων στο κόκκινο κρέας,
καθώς π.χ. οι Αμερικανοί σήμερα
τρώνε τουλάχιστον εξαπλάσια
ποσότητα κόκκινου κρέατος από
τη συνιστώμενη.
Η προτεινόμενη διατροφή «πλανητικής
υγείας»
θεωρείται
κατάλληλη για να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από
διάφορες αιτίες (καρκίνους, καρδιοπάθειες,
παχυσαρκία, διαβήτη
κ.α.), αλλά επίσης για
να μειώσει τις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου»,
καθώς
στην αλυσίδα της κτηνοτροφικής παραγωγής αποδίδεται το
14,5% ως 18% των
συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών που επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή, ιδίως του μεθανίου
και των οξειδίων του αζώτου,
πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης η γεωργική παραγωγή
τροφίμων καταναλώνει για άρδευση περίπου το 70% των αποθεμάτων γλυκού νερού.
Η «ιδανική» διατροφή πετυχαίνει
«με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια»,
στοχεύοντας σε καλύτερη υγεία,
λιγότερες εκπομπές «αερίων του
θερμοκηπίου», προστασία της βιοποικιλότητας, αποφυγή επέκτασης των γεωργικών γαιών, εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων κ.α.
Η προτεινόμενη διατροφική φόρμουλα θα υποβληθεί από τους
ερευνητές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις κυβερνήσεις,
ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες
αλλαγές σε διεθνές επίπεδο.

ανεπάρκεια.
Ο πρώην πρόεδρος της φαρμακευτικής
εταιρείας Ζακ Σερβιέ απεβίωσε το 2014.
Στη θέση του βρέθηκε ο Ολιβιέ Λορό που
αυτήν την εβδομάδα δήλωσε πως η
έρευνα διεξήχθη σε κλίμα φορτισμένο
και πως η θέση της εταιρείας δεν εισακούστηκε.
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Ανησυχία από την έξαρση
στα εργατικά ατυχήματα

Τ

α τελευταία χρόνια αυξάνεται ανησυχητικά ο
αριθμός των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας υπάρχει μείωση στον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.
Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με
βάση τη σχετική νομοθεσία έφθασε το 2018 στα 2156
από 2070 το 2017. Πρόκειται για τον ψηλότερο αριθμό από το 2010.

Ο δείκτης συχνότητας (αριθμός ατυχημάτων ανά 100
χιλ. εργαζομένους) ανήλθε στο 623 από 628 το 2017
και 679 το 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο δείκτης
συχνότητας ατυχημάτων σε κοινοτικούς εργαζομένους είναι ψηλότερος σε σχέση με τους κυπρίους
εργαζομένους.
Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν στα 9
το 2018 από μόλις 2 το 2017.
Σε ό,τι αφορά στη σοβαρότητα των ατυχημάτων
παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος των ημερών που
χάθηκαν ανά ατύχημα κατά την περίοδο 2013-2018
ήταν 37 για τους αλλοδαπούς εργαζομένους, 23,7
για τους κοινοτικούς και 25,5 για τους κυπρίους
εργαζομένους.
Σημειώνεται ότι σε έκτακτες συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας το 2018 και
το 2019 καθορίστηκε σχέδιο δράσης με στοχευμένες
ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, την εφαρμογή του οποίου παρακολουθεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλει το
Τμήμα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

10 ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕΚ
Προς τούτο η ΣΕΚ υπέβαλε 10λογο εισηγήσεων:
1 Ενίσχυση και επανασύσταση των επιτροπών
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αναβαθμίζοντας
τον συμμετοχικό και συμβουλευτικό ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων
2 Συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων
στη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων και στο σχεδιασμό των στρατηγικών αναχαίτισής τους
3 Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων στους τομείς όπου παρατηρούνται τα σοβαρότερα προβλήματα.
4 Νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους εργοδότες σε
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια
και υγεία
5 Δημιουργία ειδικής παγκύπριας τηλεφωνικής
γραμμής του Υπουργείου Εργασίας, που θα παρέχει
πληροφορίες και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία και να δέχεται ανώνυμες
καταγγελίες
6 Κοινή εκστρατεία των κοινωνικών εταίρων με
υλικό και πινακίδες που θα διανεμηθούν σε όσο το
δυνατόν περισσότερους χώρους εργασίας
7 Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω σε τακτική βάση
των προβληματικών χώρων εργασίας
8 Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη νομοθεσία για θέματα παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων
9 Διεύρυνση του καταλόγου των επαγγελματικών
ασθενειών,
10 Πιο εντατική και συχνή επιθεώρηση για προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο.

OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στάσιμη η Κύπρος στην κατάταξη
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας

Ε

λαφριά βελτίωση σημείωσε
φέτος η Κύπρος στη συνολική
βαθμολογία για την οικονομική
ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με
την περσινή χρονιά. Στην έκθεση
“Global Competitiveness Report” για
το 2019 του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ η Κύπρος κατετάγη στην
44η θέση, από 141 χώρες, με συνολική βαθμολογία 66,5 βαθμούς, 0,8
βαθμούς περισσότερους από την
αντίστοιχη βαθμολογία της περσινής έκθεσης.
Η έκθεση βασίζεται σε 12 πυλώνες,
τους θεσμούς, τις υποδομές, την
υιοθέτηση της τεχνολογίας της
πληροφορικής και επικοινωνιών
(ICT), την μακροοικονομική σταθερότητα, την υγεία, τις δεξιότητες,
την αγορά προϊόντων, την αγορά
εργασίας, το χρηματοοικονομικό
σύστημα, το μέγεθος αγοράς, τον
δυναμισμό στην επιχειρηματικότητα και την ικανότητα στην καινοτομία.
Στον πρώτο πυλώνα (θεσμοί) η
Κύπρος βρίσκεται την 31η θέση,
παρουσιάζοντας βελτίωση σε
σύγκριση με την 37η της περσινής
έκδοσης, ενώ στον δεύτερο πυλώνα
(υποδομές) υποχώρησε στην 48η
θέση, από την 43η θέση αν και η
βαθμολογία βρίσκεται στα ίδια
επίπεδα. Σημαντική επιδείνωση
παρουσίασε η θέση της Κύπρου
στον τομέα της υιοθέτησης του ICT,

όπου υποχώρησε στην 58η θέση
από την 33η με ταυτόχρονη επιδείνωση και στη βαθμολογία (62 από
68,8).
Βελτίωση 20 θέσεων παρουσίασε η
θέση της Κύπρου στον τομέα της
μακροοικονομικής σταθερότητας,
όπου βρίσκεται στην 43η θέση,
από την 63η που ήταν πέρσι, με
βαθμολογία 90 βαθμούς (έναντι

5

και στον πυλώνα της αγοράς
εργασίας, όπου η Κύπρος βρίσκεται στην 35η θέση, από 28η που
ήταν πέρσι, με τη βαθμολογία να
βρίσκεται στα 66,1 (από 66,9
πέρσι).
Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε
και στον πυλώνα του χρηματοοικονομικού συστήματος, στον οποίο
η Κύπρος κατέλαβε την 76η θέση,

• Βελτίωση παρουσίασε η θέση της Κύπρου στον τομέα
της μακροοικονομικής σταθερότητας και του πυλώνα
του χρηματοοικονομικού συστήματος
• Επιδείνωση παρουσίασε στον πυλώνα της αγοράς εργασίας
και του δυναμισμού της επιχειρηματικότητας
78,9), ενώ σημαντική βελτίωση
καταγράφηκε στον πυλώνα Υγεία,
στον οποίο η Κύπρος ανήλθε στην
13η θέση από την 26η θέση, προφανώς λόγω της μεταρρύθμισης
του ΓεΣΥ.
Στον πυλώνα δεξιότητες, η Κύπρος
βρίσκεται στην 32η θέση, σε
σύγκριση με 33η θέση στην περσινή έκθεση, αν και η βαθμολογία
παρουσίασε οριακή επιδείνωση.
Επιδείνωση κατέγραψε η Κύπρος
και στον τομέα αγορά προϊόντων,
όπου υποχώρησε στην 33η θέση
από την 26η της περσινής έκθεσης.
Επιδείνωση παρουσιάζεται επίσης

από την 95η πέρσι, με την συνολική βαθμολογία να ανέρχεται στους
58,2 βαθμούς από 53,3 της περσινής έκθεσης.
Επιδείνωση τριών θέσεων, παρουσίασε η χώρα μας στον πυλώνα
του δυναμισμού της επιχειρηματικότητας, στον οποίο η Κύπρος βρίσκεται πλέον στην 37η θέση, ενώ
στον τελευταίο πυλώνα, αυτόν της
ικανότητας στην καινοτομία, η
Κύπρος κέρδισε δύο θέσεις καταλαμβάνοντας την 43η θέση. Γενικό
συμπέρασμα είναι ότι η Κυπριακή
ανταγωνστικότητα δεν συγκρίνεται
ευνοικά με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στο στόχαστρο η αδήλωτη εργασία

Ε

κστρατεία για πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της μαύρης
απασχόλησης εξαπολύει αυτές τις
μέρες η αστυνομία σε συνεργασία
με λειτουργούς του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων σε νυχτερινά κέντρα την περασμένη εβδομάδα στη Λάρνακα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επτά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στα
οποία εργάζονταν συνολικά 28
πρόσωπα. Σε ένα από τα υποστατικά
εργαζόταν
παράνομα
22χρονη, υπήκοος Τρίτης χώρας, η
οποία συνελήφθη για αυτόφωρο
αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση
για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Εναντίον του 42χρονου εργοδότη
της διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης, ενώ ο ίδιος
καταγγέλθηκε από τα μέλη της
Αστυνομίας με εξώδικα προστίματα για χρήση μεγάφωνων και
πώληση οινοπνευματωδών ποτών
χωρίς άδεια από την αρμόδια
Αρχή. Καταγγέλθηκε επίσης για το
ότι επέτρεπε το κάπνισμα εντός
του υποστατικού του. Άλλα τρία
από τα υποστατικά που ελέγχθηκαν δεν κατείχαν άδεια πώλησης
οινοπνευματοδών ποτών και δύο
από τα υποστατικά δεν κατείχαν
άδεια χρήσης μεγάφωνων, ενώ δύο
υποστατικά λειτουργούσαν χωρίς
άδεια από την αρμόδια Αρχή.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης,
οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επι-

θεωρήσεως Εργασίας διαπίστωσαν ότι, επτά πρόσωπα εργάζονταν στα υποστατικά κατά παράβαση της Νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία και εξέδωσαν προς
τους τρεις εργοδότες τους σχετικές
ειδοποιήσεις.

• Συντονισμένη επιχείρηση της
αστυνομίας για πάταξη της
παράνομη εργοδότησης
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Η έξαρση του φαινόμένου της αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο απασχολεί έντονα τόσο το συνδικαλιστικό κίνημα όσο και το υπουργείο
Εργασίας. Η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου μιλώντας από
το βήμα του Παγκύπριου συνεδρίου
της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών
ΣΕΚ την περασμένη Πέμπτη, τόνισε
πως η υποδηλωμένη εργασία προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ολέθριες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Διατύπωσε την
βούληση και την αποφασιστικότητα της ίδιας και γενικότερα της

κυβέρνησης να προωθήσει χωρίς
χρονοτριβή μέτρα για καταπολέμηση της.
Απο το ίδιο βήμα, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας δήλωσε ότι η κατάσταση
έφθασε στο απροχώρητο διαμηνύοντας ότι ήλθε η ώρα της επιβολής του νόμου και της τάξης στην
αγορά εργασίας. Προς τούτο,
ζήτησε από την υπουργό Εργασίας
να επανακαταθέσει σύντομα το
νομοσχέδιο για δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών στη
Βουλή. κάλεσε δε, τα κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίσουν σύσσωμα το νομοσχέδιο στέλλοντας
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση
ότι η ρυθμισμένη αγορά εργασίας
θα αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη
για το για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
Η πάταξη της μαύρης εργασίας
βρίσκεται στις προτεραιότητες της
ΣΕΚ καθώς αποτελεί μεγάλη κοινωνική μάστιγα. Η μαύρη εργασία
στερεί το κράτος έσοδα, υπονομεύει το ασφαλιστικό μας σύστημα και αποτελεί μαύρη τρύπα για
το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η αδήλωτη
εργασία νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με
αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και
εν γένει να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με
τον νόμο.
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ΚΥΠΡΟΣ: Δημιουργείται νέος φορέας στη ναυτιλία

Π. Μοσκοβισί:
Η Ελλάδα δεν είναι
πλέον «ο φτωχός
συγγενής» της Ε.Ε.

Τ

Η

Ελλάδα είναι μία χώρα που ξαναβρίσκει την πλήρη κυριαρχία της τονίζει ο Ευρωπαίος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, περιγράφοντας τις «δραματικές
στιγμές» όταν η Ελλάδα είχε φτάσει δύο
φορές το 2012 και το 2015 στο όριο να
βγει από την ευρωζώνη, καθώς και τον
ρόλο του Μάριο Ντράγκι, το παρασκήνιο
με «τις διαρροές» της Γερμανίας, αλλά
και τις δυνατότητες ανάπτυξης της
οικονομίας πλέον σήμερα μετά την έξοδο
από τα μνημόνια και την επιστροφή
«στην κανονικότητα».
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του στην
Αθήνα την περασμένη βδομάδα ο Πιερ
Μοσκοβισί τόνισε πως η Ελλάδα δεν
είναι πλέον «ο φτωχός συγγενής» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή «ο άρρωστος
της Ευρώπης», αλλά «είναι μία χώρα
που ξαναβρίσκει την πλήρη κυριαρχία
της, την αξιοπιστία της».
Αναγνωρίζει πόσο υπέφερε ο ελληνικός
λαός, διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν
φταίει η λιτότητα για την κρίση αλλά η
κρίση έφερε τη λιτότητα» γιατί η Ελλάδα
έπρεπε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις καθώς «υπήρχε μακιγιάζ στα δημοσιονομικά της στοιχεία». «Διότι δεν ήταν
βιώσιμη η οικονομία της μέσα στην
ευρωζώνη. Η χώρα δεν μπορούσε να
ζήσει με μια αγορά εργασίας τελείως
ανυπόστατη. Δεν μπορούσε να ζήσει με
ένα σύστημα συντάξεων που κόστιζε 5%
του ΑΕΠ περισσότερο από τους άλλους.
Δεν μπορούσε να ζήσει με ένα δημόσιο
χρέος που δεν σταματούσε να αυξάνεται».
Σε ερώτηση αν υπήρξαν στιγμές που
πίστεψε πως η Ελλάδα θα εγκαταλείψει
την ευρωζώνη, είπε χαρακτηριστικά:
Υπήρξαν δύο χρονικές στιγμές. Ήταν
δραματικές στιγμές, μεγάλης έντασης. Η
πρώτη το 2012. Θυμάμαι την πρώτη
επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στα Ηλύσια, τον Ιούνιο, και ήμασταν πολύ κοντά.
Και εκεί ο Μάριο Ντράγκι έπαιξε έναν
σημαντικό ρόλο με το «what about
grexit», που σήμαινε ότι στην Ευρωζώνη
πρέπει να παραμείνουμε μαζί, ό,τι και
αν συμβεί. Να σταλεί αυτό το μήνυμα,
ότι η ελληνική κρίση δεν θα επηρεάσει
πολύ τα πράγματα. Δουλέψαμε πάρα
πολύ και το 2012 καταλήξαμε σε μία
συμφωνία που στην πραγματικότητα
είχε διάρκεια μέχρι το 2015.

Μ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ην συνένωση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης, στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας στα μέλη της
Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου.

• Ενώνουν δυνάμεις Σύνδεσμος
Πλοιοκτητών και Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννης ο
νέος ενιαίος φορέας θα έχει ισχυρή
φωνή και δράση, και θα είναι ταγμένος
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
του συνόλου της ναυτιλιακής κοινότητας, των συμφερόντων της κυπριακής
ναυτιλίας, και οικονομίας.

• Ο νέος φορέας τονίζει
πως θα είναι ταγμένος
στην εξυπηρέτηση του συνόλου
της ναυτιλιακής κοινότητας
και της Κυπριακής ναυτιλίας

Ο κ. Χατζηγιάννης έκανε λόγο για μεγάλη ηθική νίκη να είναι η γενιά που

ξεπερνά διαχωριστικές γραμμές, με
στόχο τον πολλαπλασιασμό του κοινού

συμφέροντος. Είναι γνωστό
εξάλλου ότι για σχεδόν σαράντα χρόνια οι δύο Ενώσεις βρίσκονταν συχνά σε αντιπαράθεση, ωστόσο μπροστά στην
πρόκληση του Brexit εκτιμάται ότι αυτή
η συνένωση θα ισχυροποιήσει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας
για αναπλήρωση σημαντικού μέρους
από το κενό που προκύπτει στη μετά
Brexit εποχή.
Κύρια επιδίωξη της Ένωσής τόνισε,
είναι η συνεργασία με όλες τις ευρωπαϊκές ενώσεις και τους φορείς για την
ανάδειξη της θεμελιώδους σημασίας
της Ναυτιλίας για την Ε.Ε., όχι μόνο σε
οικονομικό-εμπορικό, αλλά και κυρίως
σε γεωστρατηγικό-πολιτικό επίπεδο.

Σε 10.000 απολύσεις προχωράει η HSBC
η μεγαλύτερη Ευρωπαική τράπεζα

Σ

ε δέκα χιλιάδες απολύσεις υπαλλήλων της, κυρίως στην Ευρώπη, πρόκειται να προχωρήσει η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γηραιάς Ηπείρου.
Οι νέες απολύσεις γίνονται στο πλαίσιο περικοπής δαπανών και επικεντρώνονται πρωτίστως στην Ευρώπη
και δευτερευόντως στις ΗΠΑ, όπου η
τράπεζα έχει πολύ χαμηλότερη κερδοφορία απ’ ό,τι στην Ασία.
Τουλάχιστον 4.000 απολύσεις αναμένεται να γίνουν στη γαλλική θυγατρική
της HSBC, σύμφωνα με πληροφορίες
του Bloomberg. Με την ευρωπαϊκή
οικονομία να βρίσκεται σε φάση έντονης επιβράδυνσης και να απειλείται με
ύφεση εξαιτίας του εμπορικού πολέμου
και του Brexit, η HSBC φαίνεται πως
αποφάσισε ότι δεν έχει νόημα να διατηρεί τόσους πολλούς υπαλλήλους
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ενώ ο
μεγάλος όγκος των κερδών της προέρχεται από την Ασία. «Η HSBC έχει διαρθρωτικό (σ.σ. μακροχρόνιο) πρόβλημα
κερδοφορίας στην αμερικανική ήπειρο
και στην Ευρώπη και η αντίδραση της
είναι μάλλον η ενδεδειγμένη», σύμφωνα
με ενημερωτικό σημείωμα αναλυτή της
Citigroup.

• Οι νέες απολύσεις γίνονται στο πλαίσιο περικοπής δαπανών
και επικεντρώνονται πρωτίστως στην Ευρώπη
• Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, μειώνουν το προσωπικό τους καθώς
η επιβράδυνση της οικονομίας και τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια
δανεισμού περιορίζουν τα έσοδά τους
τράπεζας, αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως εντός του μήνα και
εντάσσονται στο νέο, πιο επιθετικό,
σχέδιο μείωσης του κόστους λειτουργίας της τράπεζας που επεξεργάζεται
ο Νόελ Κουίν, προσωρινός διευθύνων
σύμβουλος της τράπεζας. Τη στρατηγική αυτή είχε εγκαινιάσει ο προκάτοχός του Τζον Φλιντ, ο οποίος αποχώρησε τον Αύγουστο από την τράπεζα
ύστερα από θητεία μόλις 18 μηνών,
επειδή δεν είχε καταφέρει να μειώσει σε
επαρκή βαθμό τις δαπάνες της τράπεζας.

Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, περιλαμβανομένων των Deutsche Bank,
Societe Generale και Barclays, μειώνουν
το προσωπικό τους κατά χιλιάδες
υπαλλήλους, καθώς η επιβράδυνση της
οικονομίας και τα ιστορικά χαμηλά
επιτόκια δανεισμού περιορίζουν τα
έσοδά τους. Για τη Hong Kong and
Shanghai Banking Corp, οι απολύσεις
εντάσσονται επίσης στη γενικότερη
στροφή της στην Ασία, στρατηγική που
είχε αρχίσει να εφαρμόζει ο διευθύνων
σύμβουλος Στιούαρντ Γκάλιβερ και είχε
συνεχίσει ο Φλιντ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, σχεδόν το
80% των κερδών της HSBC πριν από την
επιβολή φόρων προήλθε από την Ασία.
Ο Γιούαν Στίβενσον, οικονομικός διευθυντής της HSBC, είχε δηλώσει τον
Αύγουστο πως η απόδοση της τράπεζας στην Ευρώπη είναι «απαράδεκτη».
Οι απολύσεις ισοδυναμούν περίπου με
το 4% του συνολικού προσωπικού της

Οι επιπτώσεις της κρίσης θα καταδυναστεύουν
για πολλά χρόνια την Ελλάδα

πορεί η Ελλάδα τον τελευταίο
χρόνο να βρίσκει σιγά – σιγά
τον βηματισμό της, αλλά παραμένει αδύναμη με τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης να αιωρούνται σαν
δαμόκλεια σπάθη για τις επόμενες
δεκαετίες πάνω από τον Ελλαδικό οικονομικό ορίζοντα.
Ένα χρόνο μετά τη λήξη των προγραμμάτων διάσωσης, τα πράγματα έχουν
βελτιωθεί σημαντικά στη χώρα, όπως
επισημαίνει η Γερμανική εφημερίδα
Handelsblatt, με τον δείκτη οικονομικού
κλίματος να εκτοξεύεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008. Η άρση των
εναπομεινάντων capital controls βέβαιον ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω

διάνοιξη του δρόμου για επιστροφή
στην κανονικότητα.
Ωστόσο, σημειώνεται πως, αν και το

τέλος των περιορισμών αυτών θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στην
επενδυτική βαθμίδα, η όρεξη των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα δεν
συνιστά μόνον ψήφο εμπιστοσύνης
προς την ελληνική οικονομία, αλλά
κυρίως απόδειξη της δίψας τους για
κέρδη. «Ο Ελληνας ασθενής μπορεί
ύστερα από οκτώ χρόνια διεθνών προγραμμάτων διάσωσης να εγκατέλειψε
την Εντατική, αλλά δεν στηρίζεται
ακόμη σε δυνατά πόδια. Εξωτερικές
επιδράσεις, όπως μια παγκόσμια

ύφεση, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανάρρωσή του», σχολιάζει η
εφημερίδα.

Παράλληλα επισημαίνει ότι το
γεγονός πως η Ελλάδα παραμένει αδύναμη και φιλάσθενη οφείλεται και στα
λάθη της αμφίβολης πολιτικής διάσωσής της. Η δημοσιονομική εξυγίανση
είχε υψηλό κόστος και οι πιστωτές
υποτίμησαν τις καταστροφικές επιπτώσεις των προγραμμάτων λιτότητας
στην οικονομική δραστηριότητα, στην
αγορά εργασίας και στα συστήματα
πρόνοιας. Ωθησαν τη χώρα στη βαθύτερη και πλέον παρατεταμένη ύφεση
που έζησε ποτέ ευρωπαϊκό κράτος εν
καιρώ ειρήνης, τονίζει η Handelsblatt.

ERG_7-7_inn_8 & 9 10/14/19 4:31 PM Page 1

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
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Μ

ε εμπνευστή και πρωτοστάτη τον φλογερό ιεράρχη Νικόδημο Μυλωνά, Μητροπολίτη Κιτίου οργανώνονται
τον Οκτώβριο του 1931 ογκώδεις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια σε ολόκληρη την
Κύπρο με σκοπό την αφύπνιση
του εθνικού φρονήματος και
την αξίωση για ελευθερία και
Ένωση με την Ελλάδα. Οι αβάσταχτες φορολογίες, η οικονομική εξαθλίωση, κυρίως των
χαμηλών στρωμάτων των
αγροτών και των εργατών,
αλλά και η έντονη επιθυμία για
Ένωση με την Ελλάδα υπήρξαν
οι κυριότερες αιτίες για το
λαϊκό ξέσπασμα εναντίον της
αγγλικής αποικιοκρατίας.
Η αφορμή όμως για το ξεσηκωμό προήλθε από την επιβολή ενός νέου φόρου από τον
νέο Κυβερνήτη Ronald Storrs.
Ενώ η συγκεκριμένη φορολογία
είχε καταψηφιστεί από το
Νομοθετικό Συμβούλιο εντούτοις επιβλήθηκε με βασιλικό
διάταγμα. Παράλληλα η δήλωση στο αγγλικό κοινοβούλιο,
ότι τα πλεονάσματα από τον
φόρο υποτελείας των Κυπρίων
χρησιμοποιήθηκαν για την
αποπληρωμή του τουρκικού
δανείου, ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι. Ελληνοκύπριοι βουλευτές διαμαρτυρόμενοι, αποφασίζουν να παραιτηθούν από το Νομοθετικό
Συμβούλιο, ενώ ένα από τα
μέλη του Συμβουλίου, ο Επίσκοπος Κιτίου Νικόδημος
Μυλωνάς, με διάγγελμα του
καλεί τους Ελληνοκύπριους σε
ανυπακοή και σε αντίσταση
κατά της αποικιακής αρχής.
Την ίδια περίοδο ιδρύεται από
τους κύκλους του Μητροπολίτη
Κερύνειας Μακαρίου Β', το
κίνημα η ΕΡΕΚ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κύπρου), που
διακήρυττε την έντονη επιθυμία για Ένωση με την Ελλάδα,
διαδραματίζοντας σημαντικό
ρόλο στα γεγονότα που επακολούθησαν.
Η κορύφωση των εκδηλώσεων
έλαβε χώρα στις 21 Οκτωβρίου, στην εμπορική λέσχη της
Λευκωσίας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Εκεί είχε
προηγηθεί η απόφαση των
υπολοίπων Ελληνοκυπρίων
βουλευτών για παραίτηση
τους από το Νομοθετικό Συμβούλιο, ενώ ακολούθησε φλογερή ομιλία του ιερέα της
Φανερωμένης Διονυσίου Κυκκώτη και άλλων εκπροσώπων
της ΕΡΕΚ, καλώντας τους
συγκεντρωθέντες να ορκιστούν
για αγώνα μέχρι τη δικαίωση.
Τα πλήθη, με ανυψωμένο το
εθνικό φρόνημα και ψάλλοντας
τον εθνικό ύμνο, κατευθύνθηκαν προς το Κυβερνείο. Εκεί
ύψωσαν την ελληνική σημαία,
άρχισαν να φωνάζουν συνθή-

ματα υπέρ της Ενώσεως, ενώ
ζήτησαν από τον Κυβερνήτη
όπως δεχθεί αντιπροσωπεία
των διαδηλωτών. Η άρνηση
του Κυβερνήτη να δεχθεί την
αντιπροσωπεία αλλά και η
παρουσία της ένοπλης αστυνομίας που καλούσε τον κόσμο
να διαλυθεί, οδήγησε τους διαδηλωτές να προβούν σε βίαιες
εκδηλώσεις, όπως να καίνε τα
αστυνομικά οχήματα και να
πυρπολήσουν το ξύλινο κτίριο
του Κυβερνήτη. Η κατάσταση
είχε βγει εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα η αστυνομία να ανοίξει πυρ κατά των διαδηλωτών.
Από τους πυροβολισμούς
υπήρξαν αρκετοί τραυματίες,
ενώ ένας από αυτούς, ο δεκαοχτάχρονος Ονούφριος Κληρίδης, υπέκυψε στα τραύματα
του.
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• Το αποικιακό
κυβερνείο
στις φλόγες

Ο θάνατος του νεαρού Ονούφριου καθώς και η σύλληψη

• Η εξέγερση της 21ης Οκτωβρίου 1931 ήταν
η πρώτη ουσιαστική έκρηξη του ασίγαστου πόθου
των Ελλήνων της Κύπρου για απαλλαγή από τον
Βρετανικό ζυγό και ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα
ρα σκληρές για τον ελληνοκυπριακό λαό. Η περίοδος που
ακολούθησε έμεινε γνωστή ως
Παλμεροκρατία, από το όνομα
του νέου Άγγλου κυβερνήτη. Ο
Palmer εγκαθιδρύοντας στυγνή
δικτατορία, επιχείρησε να
καταπνίξει οποιαδήποτε νέα
προσπάθεια για εξέγερση. Τα
μέτρα αυτά αφορούσαν όλους
τους τομείς της ζωής του λαού
της Κύπρου, όπως την κατάρτου Νικόδημου Μυλωνά οδήγησαν σε εξεγέρσεις και αναταραχές σε πόλεις και χωριά σε
ολόκληρη την Κύπρο. Η εξέγερση κράτησε αρκετές μέρες και ο
απολογισμός ήταν οδυνηρός.
Εκτός από τους δεκαοκτώ
νεκρούς και τους πολλούς
τραυματίες, αρκετοί Ελληνοκύπριοι φυλακίστηκαν, εκτοπίστηκαν, ενώ δέκα από τα ηγετικά στελέχη, ανάμεσα σε αυτά
ο Νικόδημος Μυλωνάς και ο
Μακάριος ο Β', εξορίστηκαν. Ο
Νικόδημος Μυλωνάς πέθανε
εξόριστος το 1937 στα Ιεροσόλυμα, χωρίς να μπορέσει να δει
την αγαπημένη του πατρίδα
ελεύθερη.
Οι συνέπειες των εξεγέρσεων
υπήρξαν βάναυσες και ιδιαίτε-

γηση του Νομοθετικού Συμβουλίου και τη διακυβέρνηση του
νησιού με διατάγματα του
κυβερνήτη, απαγόρευση των
συγκεντρώσεων πέρα των
πέντε ατόμων, απαγόρευση
των συνδικάτων, απαγόρευση
εκμάθησης της ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας στα
δημοτικά σχολεία, απαγόρευση
παρουσίασης οποιουδήποτε
ελληνικού στοιχείου στα σχο-

λεία (π.χ. ελληνικής σημαίας,
εικόνων Ελλήνων ηρώων), επιβολή νέων φορολογιών κ.α.
Όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούσαν στον αφελληνισμό του
ελληνοκυπριακού λαού αλλά
και στον στραγγαλισμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών. Παρόλα αυτά η
σκληρότητα των Άγγλων θα
οδηγήσει στην περαιτέρω
τόνωση του εθνικού φρονήματος των Ελληνοκυπρίων που
θα τους οδηγήσει τελικά στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
του 1955-59.

Η ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑΥΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
Οι αποικιοκράτες απάντησαν με σφοδρή βαναυσότητα και επιβολή σκληρών μέτρων, με άμεση
εφαρμογή την επόμενη κιόλας μέρα:
(α) κατ΄οίκον περιορισμό από τη δύση ως την ανατολή του ηλίου,
(β) απαγόρευση συγκεντρώσεων πέραν των 5 προσώπων άνευ ειδικής άδειας,
(γ) απαγόρευση μεταφοράς οιουδήποτε οπλισμού, ακόμη και ροπάλων,
(δ) επιβολή λογοκρισίας,
(ε) και απαγόρευση της ύψωσης της Ελληνικής σημαίας, καθώς και η ανάκρουση του Εθνικού μας
ύμνου κ.ά.
Στη συνέχεια η Κυβέρνηση συνέλαβε κι εξόρισε διάφορα πρόσωπα μεταξύ των οποίων το Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά, (στα Ιεροσόλυμα) και το Μητροπολίτη Κυρηνείας Μακάριο, (στην
Αθήνα). Συνέλαβε επίσης 3 περίπου χιλιάδες πρόσωπα και άλλα από αυτά φυλάκισε, άλλα βασάνισε και άλλα εξόρισε. Επίσης κατάργησε την ελεύθερη εκλογή όλων των Αρχών και διόριζε ο ίδιος
ο Κυβερνήτης τις δημοτικές και τις χωρητικές αρχές. Όταν δε το 1933 πέθανε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Κύριλλος ο Γ΄, η Κυβέρνηση Εεξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγόρευε την εκλογή
κι ενθρόνιση νέου Αρχιεπισκόπου οποιουδήποτε προσώπου που δεν θα τύγχανε της έγκρισης της!
(Για το λόγο αυτό δεν προκηρύχθηκαν Αρχιεπισκοπικές εκλογές ως το 1947, οπόταν ήρθη το διάταγμα αυτό). Κι ακόμη απαγόρευσε την ίδρυση και λειτουργία κομμάτων και συντεχνιών κι επέβαλε ειδική φορολογία για να καλυφθούν οι
ζημιές στο Κυβερνείο, κι όλα αυτά σε μια εποχή
που η Κύπρος υπόφερε από μεγάλη ανομβρία
και οικονομική δυσπραγία.
Διαδηλώσεις έγιναν και στις άλλες πόλεις και
σε χωριά, σε πολλά από τα οποία οι διαδηλωτές απαίτησαν από τους κοινοτάρχες [μουχτάρηδες] τους να υποβάλουν τις παραιτήσεις
τους και να τους παραδώσουν την επίσημη
σφραγίδα του αξιώματός τους, γι' αυτό και
μεταξύ των συλληφθέντων και κακοποιηθέντων περιλαμβάνονταν και πολλοί χωρικοί.
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• Σαφή μηνύματα του 15ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Μ

ε το σύνθημα: «Συνεχίζουμε Δυναμικά, διεκδικούμε
μαζί σου» πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Πέμπτη στο
οίκημα της ΣΕΚ το 15ο Συνέδριο
της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από
το βήμα του συνεδρίου ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου έστειλε
ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε
κατεύθυνση πως η ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ
δεν πρόκειται να ανεκτή άλλο
την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων από μερίδα εργοδοτών οι οποίοι αν και
ξεπέρασαν τα οικονομικά προβλήματα εξακολουθούν στο
ίδιο μοτίβο της οικονομικής
κρίσης ,να θέτουν τροχοπέδη
στην επαναφορά μισθών και

Δεν θα ανεκτούμε άλλο την καταστρατήγηση
των συλλογικών συμβάσεων
ωφελημάτων.
Ο γ.γ της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ αφού αναφέρθηκε στα επαγγελματικά
ζητήματα κάλεσε τα στελέχη
και μέλη της να ενισχύσουν
περισσότερο το συνδικαλιστικό κίνημα που αποτελεί το
μοναδικό εχέγγυο για βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
και πάταξη απαράδεκτων
φαινομένων, όπως η αδήλωτη
εργασία, που δεν έχουν καμιά
θέση στον κόσμο της εργασίας.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας στον χαιρετισμό του
επεσήμανε
χαρακτηριστικά
πως όπου υπάρχει συνδικαλι-

στική παρέμβαση προκύπτουν
σημαντικά οφέλη για τους
εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα.

σύμβασης συμβάλλοντας στη
εμπέδωση συνθηκών εργασιακής ειρήνης σε ένα κλάδο που
συσχετίζεται με την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.

• Η ΣΕΚ πορεύεται με
υπευθυνότητα και σύνεση
στοχεύοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζομένων

Χαιρέτισε επίσης την απόφαση
του υπουργικού συμβουλίου
για έναρξη διαλόγου για την
πράσινη φορολογία σημειώνοντας εμφαντικά στην ανάγκη
μείωσης της φορολόγησης της
εργασίας και αύξηση στους
φόρους ρύπανσης.

Από το βήμα του συνεδρίου
κάλεσε τους Ξενοδόχους να
υιοθετήσουν τη συμφωνία για
συνομολόγηση
συλλογικής

Ο κ. Μάτσας κατέστησε επίσης
σαφές πως οι συνεχείς ρυθμοί
ανάπτυξης επιβάλλουν εντός
του 2020 την διεκδίκηση αυξή-

• Η αδήλωτη εργασία δεν
έχει θέση στον εργασιακό
- κοινωνικοοικονομικό
χάρτη της Κύπρου
• Στη νέα εποχή της
ψηφιακής τεχνολογίας
η οργανωτική ενδυνάμωση των συνδικάτων
κρίνεται επιβεβλημένη
Η θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων του ιδιωτικού τομέα
αποτελεί προτεραιότητα της ΣΕΚ

σεων μισθών και ωφελημάτων.
Η υπουργός εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου στον χαιρετισμό
της αναγνώρισε σημαντική
συμβολή του συνδικαλιστικού
κινήματος στην προώθηση
σημαντικών κοινωνικών και
οικονομικών ζητημάτων.
Κατέδειξε επίσης πως διαχρονική προτεραιότητα της πολιτείας είναι η στήριξη των
εργαζομένων που αποτελούν
την ατμομηχανή της οικονομίας.
Στο συνέδριο επίσης απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι
αντίστοιχων Ελλαδικών συντεχνιών.
Το συνέδριο εξέλεξε τη νέα του
ηγεσία η οποία έθεσε τους
στόχους και τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας.
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• Νεόφυτος Κωνσταντίνου, γ.γ. ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

• Ζέτα Αιμλιανίδου Υπουργός Εργασίας

Με αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσουμε
να υπηρετούμε τα μέλη μας

Διαχρονική μας προτεραιότητα
η προστασία των εργαζομένων

9

δημόσια ευχαριστούμε.

Η

τετραετία που πέρασε από το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι σήμερα ήταν
μια περίοδος κατά την οποία καταγράφηκαν σημαντικά γεγονότα. Τα πρώτα
δύο χρόνια, το 2015 και το 2016, ήταν μια
περίοδος που η οικονομία άρχισε σιγά
–σιγά να ανακάμπτει, η ανεργία να υποχωρεί και οι εργαζόμενοι να διεκδικούν

Δεν θα παραλείψω όμως, να εκφράσω τη
δυσαρέσκεια μας, με τον πιο έντονο
τρόπο, γιατί μεγάλη μερίδα εργοδοτών, οι
οποίοι, αν και τα προβλήματα τους ξεπεράστηκαν, εξακολουθούν να καταστρατηγούν συλλογικές συμβάσεις, να μην επαναφέρουν τα δικαιώματα που απέκοψαν
και να χρησιμοποιούν εργαζόμενους με
εξευτελιστικούς μισθούς και ωφελήματα.
Την ίδια ώρα, είναι και αρκετοί άλλοι που
αθλούνται στην παρανομία της αδήλωτης εργασίας, η παρουσία της οποίας
συμβάλλει στην απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας και αποτελεί μαύρη τρύπα για
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτή
η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να γίνεται
ανεκτή, γι’ αυτό η πολιτεία χωρίς άλλη
καθυστέρηση οφείλει να πατάξει την
αδήλωτη εργασία μέσω αυστηρής και
ισχυρής νομοθεσίας.
Η Ομοσπονδία μας τα τελευταία δύο χρόνια της τετραετίας που ανασκοπούμε,

√ Μεγάλος αριθμός εργοδοτών εξακολουθούν να καταστρατηγούν
συλλογικές συμβάσεις

√ Εκ των ων ουκ άνευ η περιφρούρηση και διατήρηση
των επιτευγμάτων που κερδίσαμε με αγώνες και θυσίες
την επαναφορά των δικαιωμάτων τους,
που παραχώρησαν κατά την περίοδο της
κρίσης.
Η ΟΒΙΕΚ που είναι μια πολυκλαδική Ομοσπονδία είχε μπροστά της για ανανέωση
περίπου πενήντα εργοστασιακές συμβάσεις και άλλες 6 Παγκύπριες Συμβάσεις
που ήταν κάτω από τους Συνδέσμους,
(όπως ήταν οι Παγκύπριες συμφωνίες
εισαγωγών αυτοκινήτων, των τυπογράφων, μεταλλουργών, ηλεκτρολόγων, εφημερίδων, εταιρείες αναψυκτικών), οι δε
εργοστασιακές συμβάσεις ήταν κυρίως
από μεγάλες εταιρείες που απασχολούσαν χιλιάδες εργαζόμενους. Ενδεικτικά
αναφέρω για παράδειγμα η φαρμακευτική βιομηχανία με τα εργοστάσια
MEDOCHEMI και REMEDICA, (1600 περίπου εργαζόμενοι). Από τις οινοβιομηχανίες η ΚΕΟ και η Carlsberg (700 εργαζόμενοι) αλλά και οι εργαζόμενοι στα πλαστικά το UNITED PLASTIC LORDOS με 250
εργαζόμενους και η γαλακτοβιομηχανία
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ-ΚΡΙΣΤΗ με 650 εργαζόμενους. Αυτές είναι μερικές από τις βιομηχανίες που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν
συλλογικές συμβάσεις, με τις οποίες έχει
ξεκινήσει η επαναφορά των δικαιωμάτων
που παραχώρησαν οι εργαζόμενοι στην
περίοδο της κρίσης.
Δόθηκε μεγάλη μάχη και καταβλήθηκε
τεράστια προσπάθεια για να επιτύχουμε
τα όσα οφείλαμε να εξασφαλίσουμε για
τα μέλη μας, που επωμίσθηκαν τεράστιο
φορτίο την περίοδο της κρίσης.
Έχει διαπιστωθεί ότι, εκεί που οι εργοδότες μαζί με την ΟΒΙΕΚ είχαν κάνει συμφωνίες κατά τη διάρκεια της κρίσης και βοηθήθηκαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα,
ένας μεγάλος αριθμός εκτίμησαν και
σεβάστηκαν τις συμφωνίες και επανέφεραν πίσω τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καθοριστική για αυτή τη θετική
κατάληξη υπήρξε τόσο η συμβολή της ΟΕΒ
όσο και της αρμόδιας Υπηρεσίας του
υπουργείου Εργασίας, τους οποίους και

δηλαδή το 2016 και το 2017, ανανέωσε
άλλες περίπου 40 εργοστασιακές συμβάσεις και τις Παγκύπριες Συμβάσεις των
εισαγωγέων αυτοκινήτων (Σ.Ε.Μ.Ο) και
των εταιρειών αναψυκτικών, με ικανοποιητικά αποτελέσματα και
μισθολογικές αυξήσεις.
Βρισκόμαστε στους τελευταίους
μήνες του 2019 και ένας μεγάλος
αριθμός συλλογικών συμβάσεων
λήγουν. Είμαι σίγουρος ότι, όταν το
Κίνημα μας σε λίγες μέρες θα καθορίσει την πολιτική των αιτημάτων, η
διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων
και ωφελημάτων θα πρέπει να είναι,
πιο ψηλές από τον προηγούμενο
χρόνο. Οι συμβάσεις του ιδιωτικού
τομέα πρέπει πλέον να πάρουν το
μερίδιο που τους αναλογεί και ας μη
ξεχνάμε ότι, οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα πλήρωσαν το πιο
μεγάλο τίμημα την περίοδο της κρίσης. Την ίδια ώρα βέβαια δεν πρέπει να
ξεχνούμε πως επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, μέσα από τη μείωση των μισθών,
αύξησαν την κερδοφορία και τη ρευστότητα τους, όπως τεκμηριωμένα, αποφάνθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικές
ανακοινώσεις της για την Κύπρο.
Αυτή την ώρα λοιπόν καλούμε τους εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα
τους, να εκτιμήσουν τη στάση που τήρησαν οι Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι τον
καιρό της μεγάλης κρίσης. Εμείς ως Ομοσπονδία θα συνεχίσουμε με αίσθημα
ευθύνης να υπηρετούμε τα μέλη μας, τη
Βιομηχανία και το σύνολο της οικονομίας.
Διαβεβαιώνω ότι, θα δώσω όλες μου τις
δυνάμεις για να συνεχίσει η Ομοσπονδία
να αγωνίζεται για την περιφρούρηση και
διατήρηση των επιτευγμάτων μας, αλλά
και για την περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών μας και της
εργατικής τάξης ευρύτερα.

Ό

πως ήδη γνωρίζετε, αρκετές
συλλογικές συμβάσεις επιχειρήσεων και κλάδων που ανήκουν στην
Ομοσπονδία σας έχουν ήδη ανανεωθεί, όπως για παράδειγμα η Συλλογική Σύμβαση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων, του
Παγκύπριου Συνδέσμου Εργοδοτών
Τυπογράφων, των Αναψυκτικών και
Ποτών.
Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόσφατη επίτευξη συνολικής συμφωνίας σε ότι αφορά την ανανέωση της
Συλλογική Σύμβασης στην Οικοδομική
Βιομηχανία μετά από πολύμηνη σειρά
συζητήσεων και διαπραγματεύσεων
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Στόχος μας είναι η εφαρμογή μιας
υπεύθυνης πολιτικής στον τομέα των
εργασιακών σχέσεων, τοποθετώντας
τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο
των διαδικασιών μας με στόχο την
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων
και τη λήψη συναινετικών αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει
σε προτεραιότητα την ανανέωση των

συλλογικών συμβάσεων σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας αξιοποιώντας το σημαντικότερο εργαλείο
που έχουμε στη διάθεση μας που δεν
είναι άλλο από την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο μέσα
από τον οποίο κατορθώνουμε διαχρονικά να βρίσκουμε λύσεις στα
όποια προβλήματα παρουσιάζονται.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων επικεντρώνεται στην καλύτερη διασύνδεση των
πολιτικών του στον τομέα της απασχόλησης, με αυτές που αφορούν την
κοινωνική προστασία. Η προστασία
του εργαζομένου, αποτελεί μια εκ των
διαχρονικών μας προτεραιοτήτων και
για τον λόγο αυτό ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που προωθούμε
είναι η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, η οποία έχει ως σκοπό
την πλήρη αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πολιτικών μας στον τομέα

αυτό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπή μισθό και να
εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων.
Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται ήδη σε
ισχύ η πρώτη, πολύ σημαντική Νομοθεσία, που ετοιμάσαμε για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

√ Στόχος μας είναι
η εφαρμογή μιας υπεύθυνης
πολιτικής στον τομέα
των εργασιακών σχέσεων
Με τη Νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ
τον Ιούνιο 2017, έχουν εισαχθεί
αυστηρότατες ποινές και διοικητικά
πρόστιμα και ενισχύθηκαν σημαντικά
οι εξουσίες των επιθεωρητών του
Υπουργείου, ενώ με σχετική απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου έχει
συσταθεί από τον Ιούνιο 2017 η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης η οποία
διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000

στοχευμένων επιθεωρήσεων για την
αδήλωτη εργασία αλλά και για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο νέος γύρος κοινωνικού διαλόγου αναφορικά το Νομοσχέδιο που
αφορά στη δημιουργία και τις εξουσίες της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης και την εισαγωγή του θεσμού
της επιβολής αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων σε όσους δεν εφαρμόζουν τις εργατικές Νομοθεσίες. Με
την εφαρμογή αυτής της ολοκληρωμένης στρατηγικής, αλλάζει άρδην ο
τρόπος επιθεώρησης εν σχέση με την
προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και πλέον, μέσω συστήματος ανάλυσης κινδύνου και αυξημένων αλλά και στοχευμένων επιθεωρήσεων, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η αδήλωτη εργασία και
θα προστατευθούν καλύτερα τα
δικαιώματα των εργαζομένων.
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Το λίπος γύρω από την
κοιλιά είναι «καθρέφτης»
της σωματικής «υγείας»!

Ο

ι επιστήμονες υποστηρίζουν πως αυτό που
τελικά έχει αποδειχθεί πιο βλαβερό για την
υγεία δεν είναι το υπερβολικό βάρος, αλλά το
λίπος. Το ποσοστό του λιπώδους ιστού είναι
καθοριστικός παράγοντας, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Στις παθήσεις αυτές
συγκαταλέγονται νοσήματα του μεταβολισμού,
της καρδιάς, το ζάχαρο, και η πίεση.
Στην ερώτηση τι είναι αυτό που τελικά μετράει
το βάρος ή το λίπος, η απάντηση είναι το δεύτε-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Παγκόσμια ημέρα Διατροφής

Η

δραστική αλλαγή του σύγχρονου τρόπου ζωής, η μείωση του
ελεύθερου χρόνου, η μετεξέλιξη της
οικογενειακής δομής και η επακόλουθη υιοθέτηση νέων διατροφικών
συνηθειών που οδηγούν στην κατανάλωση έτοιμου και τυποποιημένου
φαγητού, αποτελούν μια από τις
πιο σοβαρές προκλήσεις για τη
Δημόσια Υγεία σήμερα.
Υγιεινή Διατροφή σημαίνει:
• Δεν παραλείπουμε ποτέ και κανένα από τα γεύματά μας και λέμε ΝΑΙ
σε ένα πλούσιο πρωινό, σε ένα υγιεινό σνακ και σε ένα υγιεινό βραδινό
γεύμα με λίγα λιπαρά και θερμίδες.
• Δεν παραλείπουμε ποτέ και καμία
ομάδα τροφίμων από την καθημερινότητά μας. Ο οργανισμός μας έχει
ανάγκη όλες τις ομάδες τροφίμων,
από τα φρούτα και τα λαχανικά εώς
και τα «καλά» λιπαρά.

ρο. Μάλιστα, άτομα με κανονικό βάρος θεωρούνται παχύσαρκα, και αντιμετωπίζουν επιπλοκές
στην υγεία τους, επειδή το ποσοστό του λίπους
στο σώμα τους υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια.
Αυτοί είναι γνωστοί και ως «παχύσαρκοι κανονικού βάρους». Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, καθώς
και άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο
που δεν είναι στο χέρι σας, καθιστούν τη συσσώρευση επιπλέον λίπους αναπόφευκτη. Τα
αποθέματα λιπώδους ιστού μπορεί να είναι επιφανειακά (κοντά
√ Επιδίωξη δεν πρέπει στο δέρμα) ή
να είναι απλώς το αδυ- βαθύτερα (γύρω
από τα ζωτικά
νάτισμα και τα περιττά
όργανα). Όπως
κιλά αλλά πως θα
ίσως φαντάζεστε
ξεκλειδώσετε το λίπος το
βαθύτερο
λίπος,
έχει
του σώματός σας
«βαθύτερη»
σημασία και για
την υγεία σας. Ενώ όμως είναι πολύ απλό να
μετρήσετε το βάρος σας ανεβαίνοντας στη ζυγαριά του σπιτιού σας, τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά στη μέτρηση του λίπους. Οι ακριβείς μέθοδοι υπολογισμού του είναι εξειδικευμένες. Ο
απλούστερος τρόπος για να εκτιμήσετε το λίπος
στο σώμα σας είναι η περιφέρεια της μέσης. Με
απλά λόγια το λίπος γύρω από την κοιλιά είναι
«καθρέφτης» της σωματικής «υγείας»! Ουσιαστικός στόχος στο αδυνάτισμα δεν είναι να
απαλλαγείτε απλώς από τα περιττά κιλά, αλλά
να καταφέρετε να ξεκλειδώσετε το λίπος του
σώματός σας.
Υπάρχει μυστικό για την απώλεια λίπους;
Δυστυχώς δεν υπάρχει η μαγική συνταγή που
γρήγορα και ανώδυνα θα «αδειάσει» τα αποθέματα λίπους γύρω από την κοιλιά! Ο συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής και ήπιας
άσκησης, μαζί με τη δική σας θέληση ανοίγουν
το δρόμο. Οι διαιτολόγοι συνιστούν:
• να καταναλώνετε περισσότερα φρούτα και
λαχανικά που θα σας χορτάσουν καλύτερα
• να περιορίσετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα που
απορροφώνται γρήγορα από το σώμα
• να μειώσετε το περιττό τσιμπολόγημα
• να εξασκηθείτε στο να τρώτε μόνο όταν πεινάτε πραγματικά.
Από την άλλη μεριά, προκειμένου να χάσετε
λίπος αλλά την ίδια στιγμή να διατηρήσετε τη
μυϊκή σας μάζα, η φυσική δραστηριότητα είναι
απαραίτητη. Ακόμα και εάν αυτό σημαίνει να
πάτε μία βόλτα το σκύλο σας ή να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες αντί για τον ανελκυστήρα !
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• Σημαντικό είναι, να εντάξουμε
στην καθημερινή μας διατροφή τις
τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες.
• Καταναλώνουμε τουλάχιστον
πέντε (5) μερίδες φρούτων και
λαχανικών καθημερινά τα οποία
αποτελούν σύνθετους υδατάνθρακες (τους προτιμούμε).
• Συνοδεύουμε πάντα τα γεύματά
μας με σαλάτα εποχής.
• Σημαντική είναι, η κατανάλωση
οσπρίων 1-2 φορές την εβδομάδα.
• Δεν παραλείπουμε από το πρόγραμμα διατροφής μας τα ψάρια τα
οποία είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά
οξέα. Καλό είναι να φροντίσουμε να
καταναλώνονται 1-2 φορές την
εβδομάδα.
• Αποφεύγουμε τα προϊόντα με

√ Η Παγκόσμια ημέρα
διατροφής καθιερώθηκε
το 1945 με την ίδρυση του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) του ΟΗΕ
υψηλές ποσότητες σε αλάτι όπως
τα αλμυρά σνακ, αλμυρά τυριά,
αλατισμένους ξηρούς καρπούς,
παστά κ.α. Επίσης αποφεύγουμε
την προσθήκη αλατιού στο πιάτο
και κατά το μαγείρεμα. Συστήνεται
να μην υπάρχει αλατιέρα στο τραπέζι την ώρα του γεύματος.
• Αποφεύγουμε τα πρόχειρα – έτοιμα φαγητά [junk food] και τα κορεσμένα λιπαρά.
• Περιορίζουμε την κατανάλωση
αναψυκτικών και οινοπνεύματος ,
αντικαθιστώντας τα με φρέσκους
χυμούς, πράσινο τσάι και προπάντων ΝΕΡΟ.
• Λέμε ΟΧΙ στα προϊόντα με αυξημένα λιπαρά ή αφαιρούμε το ορατό

λίπος από τα κρέατα. Επιλέγουμε
την κατανάλωση του άπαχου κρέατος και των γαλακτοκομικών με
χαμηλά λιπαρά.
• Επιλέγουμε προϊόντα με χαμηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
• Καλό είναι να μειωθεί η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων.
• Δεν ξεχνάμε εννοείτε το κυριότερο
συστατικό της Μεσογειακής Διατροφής, που δεν είναι άλλο από το
ελαιόλαδο το οποίο εντάσσεται
στην κατηγορία με τα «καλά» λιπαρά. Δεν υπερβαίνουμε τα όρια,
καταναλώνουμε πάντα με μέτρο.
• Εντάσσουμε την ΑΣΚΗΣΗ στη ζωή
μας.
• Και τέλος, δεν ξεχνάμε το ΝΕΡΟ
που αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερη υγεία και άμεσα ευεργετικά
αποτελέσματα στο σώμα μας!!
Μεγάλη σημασία έχουν, η ποιότητα
του τροφίμου αλλά και η ποσότητα
στην οποία θα καταναλωθεί για μία
σωστή και ισορροπημένη διατροφή.
ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

Έξυπνοι τρόποι για να αντιμετωπίσετε τους τοξικούς ανθρώπους

Τ

ριγύρω μας υπάρχουν και κινούνται τοξικοί άνθρωποι προκαλώντας μια περιττή πολυπλοκότητα, συγκρούσεις και άγχος στον
περιβάλλοντα χώρο με αρνητικές
επιπτώσεις σε όσους άθελα ή μη
έρχονται σε επαφή μαζί τους.
Υπάρχουν μόνο 2 πράγματα που
μπορούμε να κάνουμε όταν
τους αντικρύσουμε: να
τους αποφύγουμε ή να
τους αντιμετωπίσουμε. Οι
πλείστοι αποφεύγουν τα
τοξικά άτομα αλλά όταν
δεν έχουν άλλη επιλογή το
καλύτερο πράγμα που
μπορείς να κάνεις είναι να
βρεις έναν έξυπνο τρόπο
να το κάνεις. Παρόλα αυτά
οι
τοξικοί
άνθρωποι
πάντα θα βρίσκουν τρόπους για να μοιράσουν και να μεταδώσουν την αρνητικότητα τους
στους άλλους δημιουργώντας ένα
άσχημο περιβάλλον και καταστρέφοντας τις στιγμές.
«Οι τοξικοί άνθρωποι προσδένονται
σαν τσιμεντόλιθοι στους αστραγάλους σας και σας προσκαλούν να
κολυμπήσετε στο δηλητηριασμένο
νερό τους.» -John Mark GreenΠρόσφατη έρευνα από το Τμήμα

Βιολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας
στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller
στην Γερμανία ανακάλυψε πως η
έκθεση σε ερεθίσματα που προκαλούν ισχυρά αρνητικά συναισθήματα - ο ίδιος τύπος έκφρασης που
εμφανίζεται όταν αντιμετωπίζουμε
τοξικούς ανθρώπους - προκαλεί

της δυνατότητας σας να μπορείτε
να διαχειριστείτε τα συναισθήματα
σας και να μπορείτε να μείνετε ήρεμοι υπό πίεση. Στην πραγματικότητα, μια από τις κύριες ιδιότητες
αυτών που ξέρουν πως να διαχειριστούν το άγχος είναι η ικανότητα
τους να εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των τοξικών ανθρώπων.

ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ – ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ

στον εγκέφαλο μια αγχωτική αντίδραση. Είτε είναι μέσα από την
αρνητικότητα, την σκληρότητα ή την
θυματοποίηση (ανάμεσα σε άλλες
στρατηγικές) οι τοξικοί άνθρωποι
προκαλούν μια κατάσταση άγχους
στον εγκέφαλο των άλλων που
απαιτεί συναισθηματική και έξυπνη
διαχείριση για να απομακρυνθεί. Το
κλειδί για την έξυπνη δράση όταν
αντιμετωπίζετε κάποια τοξική
συμπεριφορά είναι η καλλιέργεια

Οι τοξικοί άνθρωποι δεν έχουν
κάποιο σήμα έτσι ώστε να μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε. Ωστόσο,
όλοι ξέρουμε ποια άτομα γύρω μας
είναι πηγή συγκρούσεων και δυσφορίας. Ξέρουμε το κακό που μπορούν
να προκαλέσουν. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το τοξικό άτομο, προσπαθήστε να μην πέσετε στη παγίδα
του. Ξέρετε πως θα προσπαθήσει να
σας τραβήξει την προσοχή, πως θα
προσπαθήσει να σας προκαλέσει.
Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να
μπλεχτεί. Μη επιτρέψετε στον εαυτό
σας να ερεθιστεί από τις παρεμβάσεις, τις πράξεις ή τα σχόλια του.
Να είστε καλοκάγαθοι. Να είστε
υπομονετικοί, ξεκαθαρίζοντας με
τον τρόπο σας ότι δεν μπορούν να
σας πλήξουν.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Κατώτατος μισθός
στους εργαζόμενους σε
ψηφιακές πλατφόρμες

οευρωπαϊκόκοινοβούλιοθαζητήσεικατώτατο
μισθόκαικαλύτερηπροστασίατωνεργαζομένων
σεψηφιακέςπλατφόρμες
ΗΕπιτροπήκαιοιχώρεςτηςΕΕθαπρέπειναπαρουσιάσουναποτελέσματασχετικάμετονπυλώνακοινωνικώνδικαιωμάτωντηςΕΕκαιναπαρέχουνοικονομικήστήριξη.
ΗετήσιαέκθεσητηςεπιτροπήςΑπασχόλησηςγιατις
εργατικές και κοινωνικές πολιτικές τονίζει ότι, αν
και το ποσοστό ανεργίας
• Στην ενίσχυση των στηνευρωζώνησημείωσε
ιστορικόχαμηλό(7,4%τον
δικαιωμάτων αυτής
Αύγουστο του 2019), η
της ομάδας εργαζο- ανεργία των νέων παραμένων προσανατολί- μένει απαράδεκτα υψηλή,
παρατηρούνται
ζεται το Ευρωπαϊκό ενώ
ακόμα
μεγάλες
αποκλίΚοινοβούλιο
σεις μεταξύ των κρατών
μελών,μεπερίπου113εκ.
ανθρώπουςστηνΕΕνααντιμετωπίζουντονκίνδυνο
τηςφτώχειαςκαιτουκοινωνικούαποκλεισμού.
ΤοσχέδιοψηφίσματοςκαλείτηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη
θέσπισηκατώτατουμισθούκαιεπιδόματοςανεργίας
σεεπίπεδοΕΕ,καθώςκαιχρηματοδότησηςγιαδανειοδότηση των εθνικών συστημάτων για τη στήριξη
τωνανέργωνσεπεριόδουςοικονομικήςκρίσης.ΤονίζειεπίσηςεκνέουτηνανάγκηγιαμιαΕγγύησητηςΕΕ
για το Παιδί για την καταπολέμηση της παιδικής
φτώχειας.
Για να κλείσει η μισθολογική ψαλίδα του 16% που
χωρίζειταδύοφύλα,ηΕπιτροπήθαπρέπειναετοιμάσειοδηγίαγιατηδιαφάνειατωναπολαβών.
ΤαμέλητουΕΚκαλούνεπίσηςγιαμιασυντονισμένη
πρωτοβουλίατηςΕΕγιατηνενίσχυσητωνδικαιωμάτωνόσωνεργάζονταιμέσωψηφιακήςπλατφόρμας.

Επίδομα γέννας: 2.000 ευρώ για το
90% των οικογενειών στην Ελλάδα

Τ

ην χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για
κάθεπαιδίπουθαγεννηθείαπότην1ηΙανουαρίου 2020 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμούπουκατατέθηκεστηΒουλή.
Το επίδομα θα χορηγείται με εξαιρετικά διευρυμένα
εισοδηματικά κριτήρια που θα καλύπτουν το 90%
τωνοικογενειών.
Τοσυνολικόποσόπουπροϋπολογίζεταιγιατοεπίδοματουκάθεπαιδιούπουγεννιέταιστιςνέεςοικογένειες,ανέρχεταιστα123εκατ.ευρώ,ενώάλλα12
εκατ. αναμένεται να κοστίσει η μετάπτωση στον
χαμηλόσυντελεστήΦΠΑγιαταείδηβρεφικήςηλικίας
καιγιατακράνηασφαλείας.
Αναλυτικότερα,στοπροσχέδιοπροβλέπεται:
-Χορήγησηεπιδόματοςύψους2.000ευρώγιακάθε
παιδίπουθαγεννηθείαπότην1ηΙανουαρίου2020,
μεεξαιρετικάδιευρυμέναεισοδηματικάκριτήριαπου
καλύπτουντο90%τωνοικογενειών
-ΜετάπτωσηστονχαμηλόσυντελεστήΦΠΑτου13%
τωνειδώνβρεφικήςηλικίαςκαιτωνκρανώνασφαλείας
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένωνπλήρουςαπασχόλησηςκατάπερίπουμιαμονάδαβάσης.
Υπενθυμίζεταιπωςσύμφωναμετοσχέδιοησταδιακή μείωση των εισφορών θα ξεκινήσει από το 2ο
εξάμηνο του
2020, κατά το
οποίοημείωση θα φτάσει
τηνμιαποσοστιαίαμονάδα
σωρευτικάγια
εργαζόμενους
καιεργοδότες.
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Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Κοινωνικού Φύλου

Η Κύπρος κατέγραψε την ταχύτερη πρόοδο στον δείκτη
Ισότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

Σ

ημαντική η συνδικαλιστική
παρέμβαση απαράδεκτων φαινομένων που πλήττουν την αξιοπρέπεια στην εργασία. Ανάμεσα
στακράτητηςΕΕ,πουκατέγραψαν
τημεγαλύτερηπρόοδοστονδείκτη
ισότητας των φύλων σε διάστημα
δέκα ετών και υψηλότερα από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο παρουσιάζεταιηΚύπρος,σύμφωναμετονΔείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την Ισότητα των
Φύλων.
Τα πορίσματα  της Έκθεσης
παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που
διοργάνωσεπρόσφατατοΓραφείο
τηςΕπιτρόπουΙσότητας,σεσυνεργασίαμετοΕυρωπαϊκόΙνστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων και
πουστόχοείχετηνενημέρωση
γιατηνπροώθησητηςισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη
μέλητης,μειδιαίτερηέμφαση
στηνΚύπρο.
Συγκεκριμένα η Κύπρος έλαβε
βαθμολογία 55,1 στα 100,
που αντιστοιχεί σε αύξηση
κατά 9,2 μονάδες από το
2005, ενώ ανέβηκε έξι θέσεις
στηνκατάταξητουΔείκτηκαι
πλέον καταλαμβάνει την 22η
θέση. Η τάση αυτή καταδεικνύει ταχύτερη πρόοδο σε
σύγκρισημετονμέσοόροτης
ΕΕ, ενώ καταγράφηκε πρόοδοςστηβαθμολογίασεόλους
τους τομείς και στους περισσότερους από αυτούς, με ταχύτερο
ρυθμόσυγκριτικάμεταάλλακράτη
μέλητηςΕΕ.
Συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Κοινωνικού φύλου είχε
ο Εθνικός Μηχανισμός για τα
δικαιώματα της γυναίκας και η
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στηνΑπασχόλησηκαιΕπαγγελματικήεκπαίδευση.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ EIGE :
Ηβαθμολογίαγιατηνισότητατων
φύλωνστουςτομείςτηςυγείαςκαι
τωνχρημάτωνείναισχετικάυψηλή
και εμφανίζει ανοδικές τάσεις. Η
Κύπρος παρουσιάζει ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των φύλων
όσον αφορά την πρόσβαση σε
υπηρεσίεςκαιτηγενικήκατάσταση
της υγείας. Η οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση των
γυναικών και των ανδρών συμβαδίζουν με τις βαθμολογίες της ΕΕ.
Παρατηρείται ότι οι ανισότητες
στην κατανομή του εισοδήματος
αυξήθηκαν ελαφρώς, καθώς το
μισθολογικό χάσμα ανέρχεται σε
14%ειςβάροςτωνγυναικών.
Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις έχουν
σημειωθεί στους τομείς της γνώσης και της εξουσίας, παρότι οι
βαθμολογίες στους τομείς αυτούς
εξακολουθούνναυπολείπονταιτου
μέσου όρου της ΕΕ. Ειδικότερα ο
τομέας της εξουσίας εξακολουθεί
νααποτελείτοντομέαμετηχαμηλότερηβαθμολογίαγιατηνΚύπρο.
Α) Ο διαχωρισμός των κλάδων

σπουδών με βάση το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική
πρόκληση. Το χάσμα μεταξύ των
φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους κλάδους της εκπαίδευσης, της υγείας και πρόνοιας,
των ανθρωπιστικών επιστημών
καιτωντεχνώνμειώθηκεμενελαφρώς, αλλά παραμένει υψηλό.
Στους κλάδους αυτούς, οι οποίοι
παραδοσιακάθεωρείταιότιαπευ-

φύλωνσεθέσειςλήψηςαποφάσεωνστηνΚύπροπαρουσιάζειπεριθώρια βελτίωσης σε όλους τους
τομείς,καιειδικότεραστονπολιτικόστίβο.

• Στον τομέα της εργασίας
η πρόοδος είναι βραδύτερη
εξαιτίας του συνεχιζόμενου
φαινομένου του διαχωρισμού
με βάση το φύλο

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως το
Υπουργείο προωθεί μέτρα πολιτικής στο πλαίσιο της ευρύτερης
πολιτικήςγιατηναπασχόλησηκαι
παρακολουθεί την εφαρμογή των
νόμων για την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών στην απα-

θύνονται στις γυναίκες, συγκεντρώνεταιποσοστό40%τωνφοιτητριών, έναντι μόλις 17 % των
φοιτητών. Β) Όσον αφορά στον
τομέα της εξουσίας, η εκπροσώπησητωνγυναικώνσταδιοικητικά
συμβούλιαεισηγμένωνστοχρηματιστήριο εταιρειών έχει αυξηθεί
ελαφρώς. Πρόοδος σημειώνεται
επίσηςκαιόσοναφοράτηνεκπροσώπηση των γυναικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Παρότι οι
γυναίκεςαπουσίαζαναπότοδιοικητικό συμβούλιο της κεντρικής
τράπεζαςτο2005,πλέονκατέχουν
το14%τωναντίστοιχωνθέσεων.Η
μικρή αύξηση στον υποτομέα της
πολιτικήςεξουσίαςοφείλεταιστην
αυξημένη ισορροπία μεταξύ των
φύλωνστηνκυβέρνηση,όπουτο8
% των υπουργών είναι γυναίκες
(αύξησηαπό2%).Τοποσοστότων
γυναικών στο κοινοβούλιο παρέμεινεαμετάβλητο(14%),αλλάμειώθηκεελαφρώςστιςτοπικέςσυνελεύσεις.Τοένατέταρτοτωνμελών
των διοικητικών συμβουλίων
οργανισμών
χρηματοδότησης
ερευνώνκαιπερίπουτοέναδέκατο
των μελών των διοικητικών συμβουλίωνδημόσιωνραδιοτηλεοπτικώνοργανισμώνείναιγυναίκες.Το
χάσμα μεταξύ των φύλων στον
τομέατηςλήψηςαποφάσεωνστον
αθλητισμόείναιακόμημεγαλύτερο
– οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν
μόλιςτο4%τωνμελώντωνανώτατωνφορέωνλήψηςαποφάσεων
των εθνικών ολυμπιακών αθλητικών οργανώσεων. Η ισότητα των

σχόληση, την προστασίας της
μητρότητας, πατρότητας και τη
νομοθεσία κατά των διακρίσεων
στον τομέα της απασχόλησης.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην
πρόσφατη τροποποίηση για επέκταση της απαγόρευσης της απόλυσης,ήπροειδοποίησηαπόλυσης
της μισθωτής γυναίκας από τρεις
μήνες μετά το πέρας της άδειας
μητρότηταςσεπέντεμήνες,καθώς
και στην προσθήκη της επιλογής
τηςμιαςώραςγιααξιοποίησητου
ωραρίουεργασίαςγιαχρονικόδιάστημαεννέαμηνώνγιααποθήκευσητουμητρικούγάλακτοςώστενα
περιληφθείκαιτοθέματηςπαροχής και προστασίας του μητρικού
θηλασμού κατά τη διάρκεια της
εργασίαςτηςμισθωτής.

Στον τομέα της εργασίας η πρόοδος είναι βραδύτερη εξαιτίας του
συνεχιζόμενου φαινομένου του
διαχωρισμούμεβάσητοφύλο.

Η πολιτεία παρακολουθεί την
εφαρμογή των νομοθεσιών

Δέσποινα Ησαΐα
γραμματέαςτμήματος
ΓυναικώνΣΕΚ

Σημαντική συνδικαλιστική
παρέμβαση
«Στον τομέα της εργασίας το
συνδικαλιστικό κίνημα επιτελεί
σημαντική εργασία. Όπου
υπάρχει συνδικαλιστική παρέμβαση, υπάρχει αποτελεσματική
αντιμετώπιση. Οι διακρίσεις
είναι ορατές και αόρατες. Τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν
σοβαρά κρούσματα διακρίσεων
καλούμε γυναίκες και άνδρες να
καταγγείλουν ώστε να μην
υπάρχειδιαιώνισει.»
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Οι 24 εφαρμογές που πρέπει να απεγκαταστήσετε από το κινητό σας!

Κ

αμπανάκι» για κακόβουλο
λογισμικό που βρίσκεται σε
πολλές εφαρμογές του Play Store,
κρούει η εταιρεία ασφαλείας του
διαδικτύου CSIS.
Σε έρευνα που έκανε διαπίστωσε την ύπαρξη ενός
κρυμμένου λογισμικό με
το προσωνύμιο Joker, το
οποίο μπορεί να κοστίσει
πολύ ακριβά. Όπως αναφέρει η CSIS, το λογισμικό
αυτό γράφει κρυφά τους
χρήστες 24 εφαρμογών σε
υπηρεσίες με συνδρομή με
αποτέλεσμα οι χρήστες να πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν

χρησιμοποιούν.

τους.

Η Google αφαίρεσε τις αφαίρεσε
τις εφαρμογές αυτές, αλλά το ίδιο

Αυτές είναι οι εφαρμογές:

θα πρέπει να κάνουν και όσοι τις
έχουν εγκαταστήσει στα κινητά

Advocate Wallpaper, Age Face ,Altar
Message, Antivirus Security
–
Security
Scan,Beach
Camera,Board
picture
editing, Certain Wallpaper,
Climate SMS, Collate Face
Scanner,Cute
Camera,
Dazzle Wallpaper, Declare
Message, Display Camera,
Great VPN,Humour Camera,
Ignite Clean,Leaf Face
Scanner,Mini Camera,Print
Plant scan,Rapid Face
Scanner,Reward Clean,Ruddy SMS,
Soby Camera, Spark Wallpaper.

Ρώμη: Κρέμασαν ομοίωμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ σε γέφυρα

Μ

ία κούκλα με πλεξούδες, που
αναπαριστούσε τη νεαρή
ακτιβίστρια που τελευταία αποτελεί το πρόσωπο του αγώνα
κατά της κλιματικής αλλαγής
Γκρέτα Τούνμπεργκ, αντίκρισαν
κρεμασμένη από μία ανισόπεδη
γέφυρα κυκλοφορίας, οι οδηγοί
στον αυτοκινητόδρομο ΡώμηςΦιουμιτσίνο.
Την ευθύνη για το ομοίωμα ανέλαβε μία άγνωστη ομάδα, με τα
μέλη της να αποκαλούνται «Οι
ξύπνιοι». Σε μήνυμά τους στο
Facebook και το Twitter ανέφεραν
πως «κρεμάσαμε την Γκρέτα Τούνμπεργκ στη Ρώμη. Η κούκλα έχει
τα χαρακτηριστικά και τις πλεξούδες της. Θα ακολουθήσουν και
άλλες δράσεις». Το κείμενο για την
ανάληψη της ευθύνης συνοδεύεται
κι από φωτογραφία της κρεμα-

σμένης κούκλας.
Πάνω στην κούκλα ήταν καρφιτσωμένη η επιγραφή «Η Γκρέτα
είναι ο Θεός σας» στα αγγλικά

• «Η Γκρέτα είναι ο Θεός
σας», αναφέρει η καρφιτσωμένη επιγραφή.
(Greta is your God). Αμέσως
έσπευσαν στην περιοχή οχήματα
της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, και κατέβασαν το ομοίωμα της Γκρέτα.
Η επιλογή της γέφυρας δεν φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς ονο-

μάζεται «Ισαάκ Νιούτον», προς
τιμήν του πατέρα της θεωρίας για
την βαρυτική έλξη και χαρακτηρίζεται ως ιδρυτής της μοντέρνας
φυσικής. Η πράξη αυτή, εκτός
από την ίδια την ιδέα της επιστήμης, αποτελεί και μία δυσφήμιση
του αγώνα της ανθρωπότητας
κατά της υποβάθμισης του σύγχρονου τρόπου ζωής, εκτιμούν
στο σύνολό τους τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας.
«Πράξη ντροπής» χαρακτήρισε το
συμβάν αυτό η δήμαρχος της
Ρώμης Βιρτζίνια Ράτζι. «Σε αυτήν
και την οικογένειά της εκφράζουμε την αλληλεγγύη όλης της
Ρώμης. Η στράτευσή μας για το
κλίμα δεν κάμπτεται», υπογραμμίζει η δήμαρχος της Αιώνιας
Πόλης σε ανάρτησή της στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Απειλούνται με εξαφάνιση πάνω από 40% των ειδών δένδρων

Π

άνω από το 40% των ειδών
δένδρων που είναι παρόντα
στην Ευρώπη απειλούνται με εξαφάνιση, προειδοποίησε σήμερα η
Διεθνής Ένωση Προστασίας της
Φύσης (IUCN), επισημαίνοντας
πως ένας από τους κύριους κινδύνους είναι η εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Είναι η πρώτη φορά που η IUCN,
που έχει την έδρα της στο Γκλαντ
της Ελβετίας, δημοσιεύει μια
"Κόκκινη Λίστα" των ευρωπαϊκών
δένδρων.

Με την ευκαιρία αυτή, ο οργανισμός εξέτασε την τύχη 454 ειδών
δένδρων που είναι παρόντα στο
ευρωπαϊκό έδαφος. Ορισμένα
απ` αυτά φύονται στην Ευρώπη,
αλλά και αλλού στον κόσμο.
Μεταξύ των ειδών αυτών, 42%
θεωρούνται απειλούμενα και
παρουσιάζουν συνεπώς «αυξημένο κίνδυνο εξάλειψης», αναφέρεται στην έκθεση της IUCN.
Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα ενδημικά είδη --που δεν φυτρώνουν
παρά μόνο στην Ευρώπη--, 58%

απειλούνται και 15% βρίσκονται
σε κρίσιμο κίνδυνο. Η εισαγωγή
χωροκατακτητικών ειδών, η μη
βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών

• Η κοινή αγριοκαστανιά, η
οποία δέχεται επίθεση από
το έντομο cameraria ohridella
που ήρθε από τα Βαλκάνια,
θεωρείται πλέον «ευάλωτη»
και η ανάπτυξη των πόλεων είναι
οι κύριες απειλές στις οποίες
οφείλεται η μείωση των ειδών
δένδρων στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Οι ασθένειες, η αποδάσωση, η
κτηνοτροφία και οι αλλαγές στα
οικοσυστήματα, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις πυρκαγιές,
αποτελούν άλλους κινδύνους που

απειλούν τα δένδρα στην Ευρώπη.
«Είναι ανησυχητικό να διαπιστώνει κανείς πως περισσότερα από
τα μισά ενδημικά είδη δένδρων
της Ευρώπης απειλούνται σήμερα
με εξαφάνιση», δήλωσε ο Κρεγκ
Χίλτον-Τέιλορ, ο οποίος διευθύνει
τη μονάδα που έχει αναλάβει την
εκπόνηση της «Κόκκινης Λίστας».
«Τα δένδρα έχουν ουσιαστική
σημασία για τη ζωή στη γη και τα
ευρωπαϊκά δένδρα με όλη την
ποικιλομορφία τους είναι μια
πηγή τροφής και καταφύγιο για
αναρίθμητα ζωικά είδη όπως τα
πουλιά και οι σκίουροι και διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό ρόλο», πρόσθεσε καλώντας την
Ευρωπαϊκή Ένωση να εργασθεί
για την επιβίωσή τους.
Σύμφωνα με την IUCN, η σουρβιά
(σόρβος) κινδυνεύει ιδιαίτερα,
καθώς τα τρία τέταρτα των 170
ευρωπαϊκών ειδών της θεωρούνται απειλούμενα. Η κοινή αγριοκαστανιά, η οποία δέχεται επίθεση από το έντομο cameraria
ohridella που ήρθε από τα Βαλκάνια, θεωρείται πλέον «ευάλωτη».
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Μαγειρικό κόλπο ενεργοποιεί την
αντικαρκινική δράση του σκόρδου

Π

ρόκειται για μια υπερτροφή που χαρίζει
μακροζωία, καθώς δρα κατά της γήρανσης, του καρκίνου, της κατάθλιψης, του
εμφράγματος και των ιών, μεταξύ άλλων. Ο
βολβός του σκόρδου περιέχει τουλάχιστον 400
χημικές ουσίες, οι οποίες του χαρίζουν στο
λαχανικό ιδιότητες που θωρακίζουν τον οργανισμό. Για να αξιοποιήσετε τα οφέλη του σκόρδου στο μαγείρεμα, πρέπει να κάνετε μία κίνηση πριν το μαγειρέψετε. Αφού το κόψετε κομματάκια ή το λιώσετε, χρειάζεται να περιμένετε 10-15 λεπτά πριν το μαγειρέψετε. Ο χρόνος
αυτός επιτρέπει σε ένα ένζυμο του σκόρδου να αναμειγνύεται και να αντιδρά με τα υπόλοιπα συστατικά και να παράγει την αλισίνη, όπως αναφέρει η
Χριστίνα Οικονομίδου – Πιερίδου, Κλινική διατροφολόγος, διατροφολόγος, M.Sc. Nutritional Medicine,
στο βιβλίο της Anticancer: Η προληπτική δύναμη των
τροφών – Οδηγός διατροφής για να μειώσετε ον κίνδυνο του καρκίνου. Η αλισίνη σχετίζεται με την πρόληψη του καρκίνου, ωστόσο, η θερμότητα καταστρέφει το ένζυμο που ευθύνεται για την
παραγωγή της. Γι’ αυτό, λοιπόν,
περιμένετε 10-15 λεπτά, πριν
μαγειρέψετε το σκόρδο.

Δήμαρχος στη Γαλλία υποχρεώνει
τους κατοίκους να είναι χαρούμενοι

Ο

δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη δυτική Γαλλία
υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της “να
είναι χαρούμενοι” επί μία εβδομάδα τον Οκτώβριο,
απαγορεύοντάς τους να ακούν λυπητερή μουσική ή
να διαβάζουν βιβλία με κακό τέλος.
Με την ευκαιρία ενός φεστιβάλ μουσικής που τιτλοφορείται “Χαρούμενη πόλη”, ο δήμαρχος του Εσάρον-Μποκάζ (9.000 κάτοικοι), ο Φρέντι Ριφό, εξέδωσε μια “επίσημη εντολή” ώστε όλοι να… συμμορφωθούν εγκαίρως με το αίσθημα που θα πρέπει να
κυριαρχεί. “Αν λάβουμε υπόψη την ταχύτητα με την
οποία μπορεί να εξαπλωθεί ένα αρνητικό συναίσθημα” και “τον αυξημένο κίνδυνο κακής διάθεσης
λόγω του φθινοπώρου και της μικρότερης ηλιοφάνειας”, ο δήμαρχος ζητά “να μην επιτρέψετε να μπει
στο έδαφός μας (…) κανένας άνθρωπος που θα
μπορούσε να εμποδίσει την έκφραση του συναισθήματος της χαράς”. Ο Ριφό με το “διάταγμά” του
ζητά επίσης να απαγορευτεί η “καταθλιπτική ή
λυπητερή μουσική, οι ταινίες, οι ιστορίες ή τα
βιβλία που δεν έχουν καλό τέλος” ενώ καλεί τους
συμπολίτες του να φροντίσουν να αυξηθεί η παραγωγή ενδορφίνης, της ορμόνης της ευτυχίας,
“γελώντας τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα”.
Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ριφό εξέφρασε τη λύπη του επειδή στη χώρα “υπάρχει μεγάλη
κακοκεφιά” και δήλωσε ότι θέλει να διαδώσει μια
“χαρούμενη διάθεση” στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης του.

Σοβαρά … αστειάκια
Δύο Πόντιοι φίλοι συναντιούνται τυχαία στον δρόμο
μετά από πολύ καιρό και πιάνουν την κουβέντα.
«Τι κάνεις φίλε, πες μου τα νέα σου;» ρωτάει ο ένας
Πόντιος
«Άσε που να στα λέω, είχα πιάσει δουλειά σε ένα
ζαχαροπλαστείο και με απέλυσαν.» απαντάει ο
άλλος.
«Σοβαρά, γιατί;»
Γιατί έκανα περισσότερα απ’όσα έπρεπε και δεν το
ήθελαν.»
«Δηλαδή, τι έκανες;»
«Ξεσκόνιζα τους κουραμπιέδες, έδινα μπαμπάδες
στα ορφανά, χτένιζα τα κανταΐφια και μετά καθόμουν στα καναπεδάκια για να ξεκουραστώ λίγο!»
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Οι 10 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες

Η

υψηλή χοληστερόλη (LDL), η
οποία είναι γνωστή και ως
“κακή χοληστερόλη”, είναι μία από
τις πιο βασικές αιτίες της αθηροσκλήρωσης, δηλαδή της συσσώρευσης σκληρής πλάκας στις
αρτηρίες σας και η οποία μπορεί
να προκαλέσει στένωσή των αρτηριών, να εμποδίζει την ομαλή ροή
του αίματος μέχρι και να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή
άλλη σοβαρή καρδιακή νόσο ή
εγκεφαλικό επεισόδιο.
1. Δημητριακά ολικής αλέσεως:
Το πλιγούρι βρόμης, το πίτουρο
βρόμης, το κριθάρι και το πίτουρο
ρυζιού είναι δημητριακά ολικής
αλέσεως που περιέχουν μεγάλες
ποσότητες διαλυτών φυτικών
ινών, οι οποίες δεσμεύουν την
περιττή χοληστερόλη στον οργανισμό σας και του επιτρέπει να την
αποβάλλει από το σώμα σας.
2. Φρούτα: Βάλτε μερικά φρούτα
στην διατροφή σας, επειδή επίσης
περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες.
Προσθέστε 4-5 μερίδες ημερησίως
από μήλα, αχλάδια, μπανάνες,
δαμάσκηνα ή πορτοκάλια στην
διατροφή.
3. Λαχανικά: Επιλέξτε 3-5 ημερήσιες μερίδες στην καθημερινή σας
διατροφή από έντονα χρωματισμένα λαχανικά (γλυκοπατάτες,
μπρόκολο, καρότα κλπ). Τα λαχανικά περιέχουν κάλιο, αντισταθμίζει την αρνητική δράση του αλατιού στην υπέρταση.
4. Όσπρια: Σημαντικές ποσότητες

διαλυτών ινών θα βρείτε επίσης
στα όσπρια. Προσπαθήστε να
συμπεριλάβετε 3-4 μερίδες όσπρια
την εβδομάδα.
5. Ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια περιέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία
μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση
της φλεγμονής στις αρτηρίες σας.

• Βάλτε στην καθημερινή
σας διατροφή τροφές που
θα διαλύσουν τη κακή
χοληστερόλη

Η φλεγμονή είναι ένας από τους
βασικούς αιτιολογικούς παράγοντες σχηματισμού πλάκας στις
αρτηρίες σας.
6. Άπαχο κρέας: Χρειάζεστε 85170 γραμμάρια πρωτεΐνης κάθε
μέρα. Αποφύγετε το τηγάνισμα του
κρέατος ή το υπερβολικό “καψάλισμά”
του
στα
κάρβουνα.
Περιορίστε όσο μπορείτε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, επειδή
είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στον
σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες

σας.

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.

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.

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.

Δίδυμοι: Η Σελήνη από το ζενίθ του
ωροσκοπίου σου σχηματίζει ευνοϊκές
όψεις, στοιχείο που δείχνει πως 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.

Ζυγός: Η Σελήνη παραμένει σε ευνοϊκή
θέση για τα σχέδιά σου για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και αν είσαι γεννημένος το τρίτο δεκαήμερο μπορείς να
σταθεροποιήσεις το κλίμα μετά από την
αστάθεια μηνών, έστω για λίγο, αλλά
και να βρεις χρόνο μέσα στην ημέρα για
διασκεδάσεις. Από το απόγευμα και
μετά καταπιάνεσαι με υποχρεώσεις
πρακτικής φύσης.

Καρκίνος: Η Σελήνη βρίσκεται σε μια
φιλική θέση για το δικό σου ζώδιο και
δέχεται θετικές όψεις, 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.

Σκορπιός: Η ημέρα σου δίνει πολλές και
καλές ευκαιρίες για να διευθετήσεις
πρακτικά ζητήματα μέσα στην καθημερινότητά σου, υποχρεώσεις ή θέματα
που εκκρεμούν, ενώ γενικότερα σήμερα
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.

Λέων: Η ημέρα κυλά αρκετά εποικοδομητικά για εσένα, καθώς σου δίνονται

Τοξότης: Η Σελήνη παραμένει τον τομέα
του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με

SUDOCOU

7. Χαμηλής περιεκτικότητας σε
λιπαρά (ή και και χωρίς λιπαρά)
γαλακτοκομικά
προϊόντα:
Επιλέξτε τέτοιου τύπου γαλακτοκομικά προϊόντα επειδή περιέχουν
ελάχιστα κορεσμένα λίπη. Τα
γαλακτοκομικά προϊόντα παρέχουν επίσης ασβέστιο, το οποίο
βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης του
αίματος και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του μυικού συστήματος. Δεν χρειάζεστε πάνω από
2-3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα.
8. Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί
περιέχουν Ω-3 και Ω-6 λιπαρά
οξέα, τα οποία βοηθούν στον
καθαρισμό των αρτηριών, ενώ
περιέχουν και αρκετό μαγνήσιο.
Χρειάζεστε μόνο μια χούφτα την
ημέρα, επειδή οι ξηροί καρποί
είναι ταυτόχρονα πολύ πλούσια σε
θερμίδες.
9. Έλαια: Τα καλά έλαια περιέχουν
επίσης Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα,
τα οποία βοηθούν την πρόληψη
του σχηματισμού πλάκας στις
αρτηρίες. Τα υγιή έλαια περιλαμβάνουν το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο
και το έλαιο από canola. Το ελαιόλαδο ενισχύει επίσης τα επίπεδα
της HDL (καλής χοληστερόλης).
10. Ροφήματα: Το νερό είναι πολύ
βασικό και πρέπει κάθε μέρα να
πίνετε τουλάχιστον 6-8 ποτήρια.
Αποφύγετε, ωστόσο, χυμούς και
επεξεργασμένα ποτά που περιέχουν πολύ ζάχαρη.

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. Το σινεμά θα
ήταν μια καλή επιλογή!
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το σπίτι ή την οικογένεια, έτσι λοιπόν
οι υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά
είναι το επίκεντρο της προσοχής σου,
ενώ παράλληλα η ημέρα σου παρέχει
πολλές ευκαιρίες να έρθεις πιο κοντά με
τα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός 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,
εν μέσω μια περιόδου που μέσα σου
«βράζεις» με τον κυβερνήτη σου Ουρανό
σε θέση κόντρα για το ζώδιό σου, 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.
Ιχθείς: Η Σελήνη παραμένοντας στο δικό
σου ζώδιο σχηματίζει ιδιαίτερα βοηθητικές όψεις με Ουρανό και Ερμή, στοιχεία που μαρτυρούν ότι μπορείς να
προβάλλεις πιο εύκολα τον εαυτό σου
και τις υποθέσεις που σου απασχολούν
σήμερα, 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.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χοιρινό με δαμάσκηνα και κουμανταρία
Υλικά: 1 κιλό χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι)
1/3 φλ. ελαιόλαδο
3 κουταλιές βούτυρο ανάλατο
3 μήλα
15 δαμάσκηνα παστά (αποξηραμένα) χωρίς κουκούτσια
10 χρυσόμηλα (βερίκοκα) παστά (αποξηραμένα)
χωρίς κουκούτσια
1 ½ φλ. κουμανταρία
3 κουταλιές μαρμελάδα πορτοκάλι
2 ξυλάκια κανέλας
8-10 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι
2 ½ φλ. ζεστό νερό
1 φλ. αλεύρι
1 ½ κουταλάκι επιτραπέζιο αλάτι
½ κουταλάκι μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση: Σε ένα μπολ βάζετε τα δαμάσκηνα, τα χρυσόμηλα και ρίχνετε την κουμανταρία. Τα αφήνετε στην
άκρη για 50 λεπτά. Αφαιρείτε τυχόν ίνες από το ψαρονέφρι γιατί αυτές θα κάνουν το κρέας πιο σκληρό.
Κόβετε κάθε ψαρονέφρι σε φέτες 2 εκατοστών και τις
χτυπάτε ελαφρώς με το ειδικό σφυρί κουζίνας ή με ένα
μπάτη για να απλώσουν και να λεπτύνουν. Βάζετε το
αλεύρι σε ένα μπολ και τα αλευρώνετε καλά και από
τις 2 πλευρές. Ξεπλένετε τα μήλα και τα κόβετε στα
τέσσερα και μετά σε φέτες. Σε ένα τηγάνι ρίχνετε το
1/3 του ελαιόλαδου και σοτάρετε μία δόση από τα
φιλετάκια και από τις 2 πλευρές, περίπου 3 λεπτά
από την κάθε πλευρά. Τα βάζετε σε μία κατσαρόλα και
επαναλαμβάνετε το ίδιο μέχρι να τελειώσουν τα φιλετάκια. (Βάζετε το επόμενο 1/3 ελαιόλαδο και τα επόμενα φιλετάκια). Σουρώνετε τα φρούτα. Βάζετε την
κουμανταρία, την κανέλα, το θυμάρι πάνω από τα
φιλέτα και όταν βράσει χαμηλώνετε τη φωτιά. Βράζετε
για 10 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνετε το
νερό, σκεπάζετε την κατσαρόλα και βράζετε για 30
λεπτά. Κατά διαστήματα ανακατεύετε προσπαθώντας
να βάλετε όλα τα φιλετάκια στο ζουμί. Σε ένα τηγάνι
βάζετε το βούτυρο και όταν λιώσει σοτάρετε τα μήλα
για 7-8 λεπτά. Προσθέτετε τα παστά φρούτα και
σοτάρετε ακόμα 3-4 λεπτά.Αλατοπιπερώνετε το
φαγητό και βάζετε τα φρούτα. Ανακατεύετε και προσθέτετε τη μαρμελάδα. Ανακινείτε την κατσαρόλα και
βράζετε το φαγητό ακόμα 5 λεπτά μέχρι να δέσει καλά
η σάλτσα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830 - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

Εργαλείο
Εξοικονόμησης
Ενέργειας

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 17/2019 9/10/2019
150.000 ............. 13938

100 .................... 41016

1.000 ................. 22955

100 .................... 21312

400 .................... 57809

100 .................... 39371

ο Κυπριακό υπουργείο Ενέργειας, σε
συνεργασία
με
το
Ενεργειακό
Γραφείο
Κύπρου
και
το
Περιβαλλοντικό Γραφείο
Αυστρίας παρουσιάζουν
ένα
νέο
καινοτόμο
Εργαλείο Εξοικονόμησης
Ενέργειας (Energy Savings
Tool) – ένα διαδικτυακό
εργαλείο που βοηθά
άτομα να κάνουν ενεργειακά – και οικονομικά –
σοφές επιλογές στο
σπίτι.

400 .................... 12779

100 .................... 15743

400 .................... 17151

100 .................... 57501

Το εργαλείο προσφέρει
μια σειρά λειτουργιών
για τον υπολογισμό
δυνητικών εξοικονομήσεων ενέργειας και είναι
μια χρήσιμη υποστήριξη
για τα κυπριακά νοικοκυριά, ώστε να μειώσουν
τόσο την ενεργειακή τους
κατανάλωση, όσο και
τους λογαριασμούς τους.

100 .................... 17669

618, 255

100 .................... 32712

Από €14 οι λήγοντες σε

100 .................... 12488

93, 69

• Για υποστήριξη των
κυπριακών νοικοκυριών

Τ

200 .................... 24205
200 .................... 23860
200 .................... 31912
200 .................... 28104
200 .................... 32406
200 .................... 24204
200 .................... 44597
200 .................... 59979
200 .................... 16678
100 .................... 59149

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Το νέο διαδικτυακό εργαλείο προσφέρει έναν
εύκολο τρόπο για την
εκτίμηση της ενεργειακής
κατανάλωσης και δείχνει
τρόπους εξοικονόμησής
της. Οι χρήστες μπορούν
εύκολα να βρουν πού
έχουν ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας στο
σπίτι τους – ηλεκτρισμός,
θέρμανση, ή καύσιμα.
Ανάλογα με τους χρήστες
του νοικοκυριού και το
λογαριασμό ηλεκτρισμού,
κάποιος μπορεί να βρει
το κατάλληλο μέγεθος
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για παραγωγή
ηλεκτρισμού ή ηλιακού
θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού.

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς
αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική
άδεια, - Φύλακες, Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χαράλαμπο Αυγουστή
22849849
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο
συσκευασίας ξηρών καρπών

Γιώργο Κασιούρη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτη σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
- Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 2284984

100 .................... 43503
100 .................... 13565
100 .................... 34351
100 .................... 22642
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
9258, 4510
Από €20 οι λήγοντες σε
086
Από €10 οι λήγοντες σε

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

• Δικαιοσύνη
σημαίνει ο καθένας
να νοιάζεται για
τις δουλειές του και
να μην αναμιγνύεται στις δουλειές
των άλλων

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο
energysavingstool.cea.org.cy.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ
Το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Πάφου σας προσκαλεί
στην ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που διοργανώνει την Παρασκευή 18
Οκτωβρίου 2019 και ώρα
10:00 μέχρι 13:00
στο οίκημα του

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μετά την ανάπαυλα για τους αγώνες
της Εθνικής, στο πλαίσιο των προκριματικών του «Εuro 2020», συνεχίζεται
το επόμενο Σαββατοκυρίακο το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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• Η ταπεινωτική ήττα από τη Ρωσσία χτυπά το καμπανάκι ακόμη πιό δυνατά

ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μ

ια βαρειά ήττα από μια πολύ
ανώτερη ομάδα, δεν είναι το
τέλος του κόσμου. Όμως, το να
πανηγυρίζεις, να εκστομείς παχειά
λόγια στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και να προτάσσεις πηχιαίους
τίτλους στις εφημερίδες μετά από
μια νίκη με αντίπαλο το Καζακτσάν,
είναι αφέλεια και έλλειψη σοβαρότητας.
Στον απόηχο του εφιαλτικού 5-0, ξεκινώ το σημερινό μου ρεπορτάζ με το
πιο πάνω σχόλιο, όχι για να υποτιμήσω την προσπάθεια των παικτών του
αντιπροσωπευτικου μας συγκροτήματος την οποία εκτιμώ βαθύτατα, αλλά
για να καταδείξω ότι οι έχοντες το
πάνω χέρι στο Κυπριακό ποδόσφαιρο
ζούν στην κοσμάρα τους. Αντί να δούν
κατάμματα τα χρονίζοντα προβλήματα του ποδοσφαίρου το οποίο έφθασε
σε έσχατα όρια ανυποληψίας, επιχειρούν με δαχυδακτυλουργικές μεθόδους
να εκμετλλευθούν μιά νίκη επί ενός
ασήμαντου αντιπάλου, του Καζακα-

Την χαρά της εκτός έδρας
νίκη επί του Καζακστάν,
διαδέχθηκε μέσα σε λίγα
εικοσιτετράωρα η βαρειά
ήττα από τη Ρωσσία,
σκορπώντας αισθήματα
απογοήτευσης

Ήλθε η ώρα να κοιτάξουμε την ωμή
πραγματικότητα και
να κάνουμε υποδομές για ανοικοδόμηση του Κυπριακού
ποδοσφαίρου αναδεικνύοντας το ντόπιο ταλέντο που
αφθονεί φτιάχνοντας παράλληλα
ισχυρό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα

√ Πληγώθηκε βαρύτατα

από τα φαρμακερά βέλη
της «Αρκούδας»
στάν, για να πιπιλλίσουν ξανά την
καραμέλα της, δήθεν, προόδου και των
δήθεν προοπτικών του ποδοσφαίρου
μας.
Η κόκκινη κάρτα του Λαίφη στο 25ο
λεπτό, δεν αποτελεί άλλοθι για την
θλιβερή παρουσία της ομάδας μας. Η
διαφορά δυναμικότητας με την Ρωσσία
είναι τεράστια και το ότι δεν φάγαμε
10 και περισσότερα τέρματα οφείλεται
στην τύχη και στις φοβερές αποκροούσεις του Παναγή και κυρίως του αντικαταστάτη του Μπάρντο.
Η αγωνιστική συμπεριφορά της Εθνικής θύμιζε παιδική χαρά και όχι ποδοσφαιριστές που κατά κάποιο τρόπο
αποτελούν τον καθρέφτη του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η ευθύνη βαραίνει
λιγότερο τους διεθνείς και τον προπονητή και περισσότερο τους παράγοντες που γέμισαν τα μυαλά των πιτσικρικάδων ποδοφαιριστών μας ότι
γίναμε ξαφνικά υπερομάδα, επειδή
συντρίψαμε τον Σαν Μαρίνο ή γιατί
αλώσαμε το «Αστάνα Αρένα», ξεχνώντας ότι η ομάδα του Καζακστάν έχασε
τέσσερεις κλασσικές ευκαιριές και είχε
δοκάρι.
Δεν χωράνε άλλα σχόλια για το αγωνιστικό μέρος στο οποίο ο ρόλος της
Κύπρου ήταν παθητικός σε όλο σχεδόν
το διαστημα του ενενηντάλεπτου.
Απλώς, θά ήθελα να καταγράψω τη
δήλωση του Γιώργου Μερκή ότι «δεν

υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να
δούμε την αλήθεια, αυτή η ομάδα έχει
μέλλον». Ναί, έχει μέλλον, όχι όμως
υπό τις παρούσες συνθήκες διακυβέρνησης του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
Κοντολογίς, θα ήθελα να τονίσω πως η
εμφάνιση απέναντι στη Ρωσσία επιβάλλεται να προβληματίσει βαθύτατα
και να προσγειώσει όλους όσοι ακόμη
απέμειναν να σχολούνται με το μέγα
κεφάλαιο που λέγεται Κυπριακό Ποδόσφαιρο, είτε ως το δημοφιλέστερο
άθλημα, είτε ή ως οικονομική βιομηχανία που έχει τα φόντα να συμβάλει
στην ανάπτυξη και την κοινωνιοοικονομική πρόοδο.

• Οι σωτήριες αποκρούσεις

του Πάρντο απεσόβησαν
μεγαλύτερη συντριβή
της ομάδας μας

Να προσέξουμε το «Σκωτσέζικο ντούς»
Με τον ΜακΚιν να πετυχαίνει χατ-τρικ, η Σκωτία δεν λυπήθηκε το Σαν Μαρίνο
φιλοδορώντας την συμπαθή ομάδα με έξι τέρματα. Ωστόσο, η νίκη αυτή δεν
μπορεί να της προσφέρει καμία ελπίδα για πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα «Euro 2020». Ουσιαστικά το μόνο που κέρδισαν οι Σκωτσέζοι πέραν από
το γόητρο είναι το δικαίωμα να διεκδικήσουν την τρίτη θέση του ομίλου την επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Κύπρο στο ΓΣΠ.
Με τo τρίποντο, η Σκωτία βαθμολογικά έφθασε μια ανά ανάσα από την Κύπρο,
καθώς ανέβηκε στους εννέα βαθμούς, ενώ η ομάδα μας κόλλησε στους 10 έπειτα από το βατερλώ με τη Ρωσσία στο ΓΣΠ.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Επί τάπητος τα κυριότερα
προβλήματα των ναυαγοσωστών
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2019 στο
οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού παγκύπρια συνέλευση των
ναυαγοσωστών οι οποίοι στελεχώνουν τις οργανωμένες παραλίες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Στη
συνέλευση ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε αναφορά στις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και
αφορούν την στελέχωση, τον εξοπλισμό, τη βελτίωση συνθηκών εργασίας και των όρων απασχόλησης
των ναυαγοσωστών.
Τα τελευταία χρόνια
έχει αυξηθεί ο αριθμός των ναυαγοσωστών που εργοδοτούνται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και
στελεχώνουν τις οργανωμένες παραλίες. Ο αριθμός
στελέχωσης αυξήθηκε σταδιακά, από 141 ναυαγοσώστες το έτος 2016, σε 267 ναυαγοσώστες το έτος
2019. Βελτιώθηκε ο εξοπλισμός και ρυθμίστηκαν
αρκετά θέματα ασφάλειας και οργάνωσης. Στελεχώθηκε αριθμός παραλιών οι οποίες λειτουργούν όλο
το έτος με μόνιμους ναυαγοσώστες καθώς και τα
αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας για σκοπούς διάσωσης.

• Μέτρα για επαρκή
ασφάλεια στα παραλίες
αξιώνει η Ομοσπονδια
Κυβερνητικών ΣΕΚ

Έγιναν βελτιώσεις αλλά …
Στη συνέλευση, οι ναυαγοσώστες έχουν εκφράσει την
εκτίμηση τους για τις σημαντικές βελτιώσεις που
έγιναν, διαπιστώθηκε όμως μέσα από την συζήτηση
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησης των ναυαγοσωστών και την ασφάλεια των
λουομένων.
Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν:
α) τη στελέχωση όλων των οργανωμένων παραλιών
με τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών ώστε να
μην παρουσιάζεται το φαινόμενο να λειτουργούν
παραλίες χωρίς να υπάρχουν ναυαγοσώστες (στελέχωση όπως προνοεί το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας
Οργανωμένων Παραλιών «Σαλαμίς»
β) τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή βοήθειας σε λουόμενους που κινδυνεύουν, γ) την κατασκευή πύργων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές
για την ασφάλεια και υγεία των ναυαγοσωστών
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντα τους.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Πλήρη επιτυχία σημείωσε η προχθεσινή 24ωρη απεργία

Αύριο Πέμπτη καθοριστική συνάντηση συντεχνιών
με ΚΕΔΙΠΕΣ – ALTAMIRA ASSETS MANAGEMENT

Κ

αθοριστική συνάντηση για την
εργατική
διαφορά
στην
ΚΕΔΙΠΕΣ και ALTAMIRA ASSETS
MANAGEMENT είναι προγραμαμτισμένη για αύριο Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, υπό τη σκιά της προχθεσινής 24 ωρης προειδοποιητικής
απεργίας
Οι συντεχνίες Ιδιωτικών υπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ σε κοινή ανακοίνωση
τους εκφράζουν την ικανοποίηση
τους για την καθολική συμμετοχή

1ον Την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών
που βρίσκονται σε εξέλιξη για την δημιουργία της
Αρχής Ασφάλειας Παραλιών η οποία θα επιλύσει τα
πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και
οφείλονται στη διασπορά αρμοδιοτήτων για την
ασφάλεια των λουομένων στις παραλίες.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι σε
περίπτωση που κατά τη συνάντη-

ση δεν προκύψουν θετικές εξελίξεις
θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση
των απεργιακών μέτρων.
Συντεχνιακό ζητούμενο είναι να
«υπογράψουμε την πρόταση που
οι ίδιοι οι εργοδότες μας έχουν
υποβάλει για συνομολόγηση Ενιαίας
Συλλογικής Σύμβασης και
άμεση εφαρμογή των προνοιών
της.» Μόνον έτσι θα γεφυρωθεί η
διαφορά, σημειώνουν οι δύο
συντεχνίες.

Αλληλεγγύη προς την Κύπρο

Τ

ο Συμβούλιο των Υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ καταδίκασε
ομόφωνα την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία και
υιοθέτησε συμπεράσματα για τις
παράνομες γεωτρίσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
θεσπίζοντας καθωστός κυρώσεων
εναντίον ατόμων και εταιριών που
εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην
Κυπριακή ΑΟΖ. Επίσης τα κράτη
μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην
Τουρκία.
Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων οι «28» αναφέρουν:
«Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων παράνομης
διάνοιξης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Συμβούλιο
επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Κύπρο όσον
αφορά τον σεβασμό της κυριαρ-

χίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο». "Η Ευρωπαϊκή Ένωση
σήμερα μίλησε και μίλησε σταθερά
και καθαρά, με μία φωνή η οποία
αναφέρεται στις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες και το Διεθνές Δίκαιο

δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης (φωτό) δήλωσε
ότι η Ε.Ε. στέλλει ξεκάθαρο μήνυμα
στην Τουρκία ότι οι ενέργειες της
είναι καταδικαστέες.

ΚΕΝH ΘΕΣH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για θέση Οργανωτικού
Γραμματέα στο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Λεμεσού.
Απαιτούμενα προσόντα:

1.

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό
τουλάχιστον 16/20. Η κατοχή
Πανεπιστημιακού τίτλου θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

2ον Την επαρκή στελέχωση των οργανωμένων
παραλιών έτσι ώστε να μην λειτουργούν οργανωμένες παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

2.

3ον Την τοποθέτηση των ναυαγοσωστών σε ψηλότερη μισθοδοτική κλίμακα η οποία να είναι αντίστοιχη
των προσόντων που απαιτούνται για το επάγγελμα
του ναυαγοσώστη, των κίνδυνων που υπάρχουν στα
καθήκοντα του, των συνθηκών εργασίας και της
εξειδίκευσης που απαιτείται για την διάσωση
ανθρώπινων ζωών.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής

Η συνέλευση των ναυαγοσωστών ζητά όπως ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες που απαιτούνται
για τα πιο πάνω μέχρι τέλος του
έτους έτσι ώστε να καταστεί
δυνατό να λειτουργούν το επόμενο έτος οι οργανωμένες παραλίες με ασφάλεια για όλους.

του προσωπικού στην απεργία.
Διατυπώνουν επίσης την ετοιμότητα τους να παραστούν στην
αυριανή συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της εργοδοτικής
πλευράς στοχεύοντας στην οριστική επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν από την μη υπογραφή της
πρότασης για την Ενιαία Συλλογική Σύμβαση στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

• Ε.Ε.: Kυρώσεις σε όσους εμπλέκονται στις τουρκικές γεωτρήσεις

Οι ναυαγοσώστες αξιώνουν
Η παγκύπρια συνέλευση των ναυαγοσωστών αποφάσισε να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία του
κράτους, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο
Οικονομικών τα πιο κάτω:
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Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.
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
τους.
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 Λεμεσού, Κ. Οικονόμου 21, Λεμεσός, τηλέφωνο
25861000. Οι αιτήσεις πρέπει να
παραδίδονται με το χέρι στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού μέχρι τις 31/10/19,
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.

