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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Θωρακίζονται τα
Ταμεία Προνοίας
Προωθείται νομοθεσία για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του θεσμού
των Ταμείων Προνοίας και γενικότερα των συστημάτων συνταξιοδοτικών παροχών

Προς ένα νέο κοινωνικό
συμβόλαιο
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σχέδια κατάρτισης
υπαλλήλων ξενοδοχείων
και κέντρων αναψυχής
Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υλοποίηση έκτακτων
σχεδίων κατάρτισης εργαζομένων
σε ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαρτίου
Σελ. 11
2020

Το «ΟΧΙ» που έσωσε
τους λαούς
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 συγκινεί το Παγκόσμιο.
«Τούτος ο λαός δεν γονατίζει
παρά μόνο στους νεκρούς του»

ΤΙΜΗ €0.70

Η αδήλωτη εργασία υπονομεύει
το νόμιμο και το ηθικό
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Ανησυχούν έντονα οι προωθούμενες πρακτικές των τραπεζών

Ανάκληση των κερδοσκοπικών
χρεώσεων εδώ και τώρα
Π

Σελ. 3

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3061

ροτού καλά- καλά επουλωθούν,
έστω και κατελάχιστον, οι πληγές
από το τραπεζικό έγκλημα, οι τράπεζες
εισήλθαν ξανά στον χορό των αθέμιτων
χρεώσεων βάζοντας χέρι στο πορτοφόλι των πολιτών.
Παρά τις πολύμηνες αντιδράσεις της
ΣΕΚ ενάντια στη φρενήρη κούρσα χρέωσης των πάντων, οι τράπεζες εντείνουν
τελευταίως την πρακτική τους που
θέλει τους πολίτες έρμαιο στα χέρια
τους.
Μπροστά σαυτό το απαράδεκτο σκηνικό, η ΣΕΚ καθιστά σαφές προς κάθε
κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να μείνει
με τα χέρια σταυρωμένα, διαμηνύοντας
ότι θα εντείνει την προσπάθεια για να
τεθεί φρένο στις ακόρεστες ορέξεις των
τραπεζών. Ήδη, ύστερα από διάβημα
της ΣΕΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής,
το όλο θέμα είναι εγγεγραμμένο για
συζήτηση στη σημερινή [Τετάρτη
6/11/19] συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, με τίτλο «οι
υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών

• Το θέμα απασχολεί τη Βουλή ύστερα από διάβημα της ΣΕΚ
γεια που απειλεί να πλήξει τα πλατειά
στρώματα του πληθυσμού. Ιδιαίτερα, η
ΣΕΚ ξεκαθαρίζει ότι θα πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να θωρακίσει τους
συνταξιούχους και γενικότερα τους
ευάλωτες συμπολίτες μας από κάθε
μορφής αδίστακτης μηχανορραφίας.

√ Οι τράπεζες να δείξουν
επιτέλους έστω και λίγο
ανθρώπινο πρόσωπο

και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που αυτές δημιουργούν.»
Η ΣΕΚ προειδοποιεί ότι οι εκδηλούμενες
αμαρτωλές μεθοδεύσεις των τραπεζών,
οι οποίες ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των εργαζομένων και
των συνταξιούχων, δεν πρόκειται να
γίνουν ανεκτές, διαμηνύοντας ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα θα απαντήσει
δυναμικά σε κάθε κερδοσκοπική ενέρ-

Έξι χρόνια μετά το τραπεζικό έγκλημα
σε βάρος της Κυπριακής κοινωνίας, η
ΣΕΚ καλεί τις τράπεζες να επιδείξουν
επιτέλους λίγο ανθρώπινο πρόσωπο
προς αυτούς που σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης την οποία προκάλεσε η τραπεζική απληστία.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας διασαφηνίζει πως είναι κατανοητή η προσπάθεια μετάβασης στην ψηφιακή
εποχή, σημειώνει όμως πως αυτή θα
πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να στηρίζει τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στο μεταβατικό
στάδιο. Επιπρόσθετα, καλεί τις τράπεζες όπως επιδείξουν την απαιτούμενη
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε τούτη τη
δύσκολη περίοδο.

Οι 19 γενναίοι υπερασπιστές
του οικήματος της ΣΕΚ Λεμεσού

Σελ. 7

Η ΣΕΚ τίμησε 19 μέλη, στελέχη και φίλους του
κινήματος που αψηφώντας τον κίνδυνο κατά
της ζωής τους, αντιτάχθηκαν σθεναρώς στο
καθοδηγούμενο εγχείρημα πυρπόλησης του
οικήματος του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου
Λεμεσού στις 26 Μαίου 1958.

Σελ. 8, 9

Ναι στην «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση

Σ

ιγά – σιγά με υπομονή και την επιμονή της ΣΕΚ
αλλά και τη στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
άρχισε να γίνεται κτήμα της κοινωνίας η ιδέα-ανάγκη για μια ποιοτική στοχευμένη «πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση.
Τον τελευταίο καιρό τόσο στον καθημερινό Τύπο όσο
και σ’ άλλα ΜΜΕ, καταγράφονται ενέργειες και
δηλώσεις προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης
μεταρρύθμισης οι οποίες είναι καλοδεχούμενες και
ως εκ τούτου χαιρετίζονται.
Υπό αυτή την έννοια η ΣΕΚ χαιρετίζει τις σχετικές
δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι θιασώτης και υποστηρικτής μιας
«πράσινης» φορομεταρρύθμισης, όπως επίσης και
την πρόσφατη απόφαση του υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εντός του 2020 θα αρχίσει
δημόσιος διάλογος για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Στόχος ότι αποφασισθεί να υλοποιηθεί εντός του

2021. Η ΣΕΚ, όπως δήλωσε κατ’ επανάληψη ο Γενικός
Γραμματέας Αντρέας Φ. Μάτσας, τάσσεται υπέρ μιας
φορολογικής μεταρρύθμισης που θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και θα μετατοπίζει το φορολογικό
βάρος από την εργασία – απασχόληση στη ρύπανση.
Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα φορολογικής και περι-

• Χρήζει προστασίας το περιβάλλον, ενώ
επείγει η φοροελάφρυνση της εργασίας
βαλλοντικής πολιτικής που ο Γενικός Γραμματέας
της ΣΕΚ συζήτησε στην τελευταία συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) που έγινε πρόσφατα στις
Βρυξέλλες. Όσον αφορά την ουσία της μεταρρύθμισης, στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει ήδη εξειδικευμένη τεχνοκρατική ομάδα εργασίας που απασχο-

λείται με τη μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος,
ενώ υπάρχει και ακαδημαϊκή – τεχνοκρατική στήριξη
από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
και τον καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη, ο οποίος
έγκαιρα κλήθηκε από τη ΣΕΚ και ανέλυσε την αναγκαιότητα για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση σε σεμινάρια εργασίας που έγιναν παγκύπρια.
Η ΣΕΚ πιστεύει και επενδύει στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καλεί και
άλλα κοινωνικά σύνολα και τις υπόλοιπες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να ταχθούν υπέρ και να
προσθέσουν δυναμική και προστιθέμενη αξία στα
όσα πρέπει να γίνουν για μια ολοκληρωμένη, ποιοτική φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει ως κύρια
χαρακτηριστικά την προστασία του περιβάλλοντος
και την παροχή ανταποδοτικών ωφελημάτων προς
τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.

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

2

@

Έ
*

ρμαιο στα χέρια των ΤΡΑΠΕΖΩΝ
οι πολίτες
Οι ΣΕΚ ανθίσταται σθεναρώς στη
λογική της ασύδοτης κερδοσκοπίας

Ρ

ιζική
αναδιαμόρφωση
του
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ τοπίου αξιώνει η ΣΕΚ
με φόντο την πράσινη ανάπτυξη
Και τη διάθεση πόρων για ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής

*

Γ

ΕΝΝΑΙΟΨΥΧΗ Ευρώπη με ρόλο πρωταγωνιστικό στα διεθνή τεκταινό
μενα επιθυμούν οι πολίτες
Με ενιαία εξωτερική πολιτική και
κοινό σύστημα ασφάλειας και άμυνας

*

Α

λληλλέγγυα προς την Κύπρο και την
Ελλάδα παρουσιάζεται τελευταίως
η ΓΑΛΛΙΑ
Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρον τη
Γαλλική στάση προς όφελος του
Ελληνισμού

*

Τ
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ιμούμε τους πρωτεργάτες του
ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟΥ Συνδικαλισμού
Δόξα και τιμή στους ιδρυτές της ΣΕΚ
τη σημαδιακή 29η Οκτωβρίου 1944

Ι

ΣΧΥΡΑ συνδικάτα, μοναδικό αντίβαρο
σε κάθε κερδοσκοπική επιβουλή
Καλούνται νέοι να πυκνώσουν ακόμη
περισσότερο τις τάξεις της ΣΕΚ

*

Κ

ύπρος και Ελλάδα καλούμαστε να
πορευθούμε στα αχνάρια του
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Μόνο με τη δημιουργία εύψυχης Πολιτείας θα αναδυθούμε από το σημερινό βούρκο

Προς ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Ύ

στερα από οκτώ μαύρα χρόνια στα
οποία μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών βίωσε τον εφιάλτη της ανεργίας,
της ένδειας και της κοινωνικής περιθωροποίησης, δημιουργούνται επιτέλους αισιόδοξες προοπτικές για τα
εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά μας
πράγματα.
Οι συνεχιζόμενοι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής
ανάπτυξης, η καθήλωση της ανεργίας και
το θετικό επενδυτικό
κλίμα, σε συνδυασμό
με τις βαθειές τομές
που
συντελούνται
Του Ξενή X.
τελευταίως
στον
Ξενοφώντος
τομέα
των
εργασιακών
Αρχισυντάκτη
σχέσεων, σηματοδο«Εργατικής
τούν μια νέα εποχή
Φωνής»
τόσο για τους μισθωxenis.xenofontos@
sek.org.cy
τούς όσο και τα ευάλωτα στρώματα του
πληθυσμού.
Η πρόσφατη τοποθέτηση της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου ότι τα
δεδομένα στην αγορά εργασίας και τις
εργασιακές σχέσεις είναι πολύ διαφορετικά και πιο ευοίωνα απότι στο παρελθόν, αποτυπώνει ένα αισιόδοξο κοινωνικοοικονομικό σκηνικό με έντονα τα
πιο κάτω χαραχτηριστικά:

1 Αρχίζει ο κοινωνικός διάλογος για
καθιέρωση εθνικού κατώτατου μισθού,
ο οποίος σύμφωνα με τη ρητή διαβε-

*

Ή

ττα των εχόντων το πάνω χέρι του
Κυπριακού ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ θεωρείται η απουσία του κόσμου από τα γήπεδα
Ωρα εξυγίανσης του δημοφιλέστερου
αθλήματος προς όφελος της κοινωνίας

*

Φ

oρoλογικό ΜΑΤΙ ανεξαρτήτως εισοδημάτων εγκαθιστά η κυβέρνηση
Σωστή κίνηση αλλά να συνδυασθεί με
ολοκληρωμένο πλάνο στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής

*

Ώ

ρα παραχώρησης ουσιαστικών
μισθολογικών ΑΥΞΗΣΕΩΝ
Με φόντο τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης και τις θυσίες των μισθωτών για να ξεπεραστεί η κρίση

*

Ν

αι, να καταστεί ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ η
μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου
εισοδήματος
Ορθή η νέα κυβέρνητική προσέγγιση
για πάταξη της φοροδιαφυγής

*

Η

ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΥΓΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ
πρέπει να αναβαθμιστεί αισθητά

Η ΣΕΚ έθεσε το θέμα στον Κοινωνικό

* Διάλογο προσδοκώντας θετική προσέγγιση από όλους

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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βαίωση της υπουργού, δεν καταργεί τη
συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων.

2 Στις νέες συλλογικές συμφωνίες των
Οικοδομών – Κατασκευών και της Ξενοδοχειακής Βιομηχανία [που αποτελούν
τις μεγαλύτερες συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα] προνοείται νομοθετική
κατοχύρωση βασικών εργασιακών
δικαιωμάτων όπως ταμεία προνοίας
για όλους, μισθοί πρόσληψης, ωράριο
• Οι επιχειρούμενες τομές
στα εργασιακά σε συνάρτηση
με την εφαρμογή του ΓεΣΥ,
σηματοδοτούν την ανατολή
μιας νέας εποχής
εργασίας,
αργίες.

υπερωρίες,

γιορτές

και

3 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.

4 Η διαγραφόμενη ομαλή πορεία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων με
ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και

βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων,
σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη
πλήρη επαναφορά της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ΑΤΑ,
θωρακίζουν το εργασιακό πλαίσιο το
οποίο μεσούσης της οικονομικής κρίσης υπέστη σοβαρές ρωγμές.
Κοντολογίς, θεωρούμεν ότι προβάλλουν
μπροστά μας ανοικτοί κοινωνικοοικονομικοί ορίζοντες πάνω στους οποίους
οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να οικοδομήσουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
που θα σέβεται τα εργασιακά θέσμια
και θα επιλαμβάνεται των εργατικών
διαφορών με ανοιχτό πνεύμα και
υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
Ασφαλέστατα, μέσα σ’ αυτό το διαμορφούμενο σκηνικό, πρωταγωνιστικό
ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η νέα
γενιά της Κύπρου η οποία με τα προσόντα, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία
της, μπορεί να καταστήσει το όχημα
της οικονομίας επαρκώς προσοδοφόρο
για το σύνολο της κοινωνίας. Ειδικότερα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία η
οποία βάσει της νέας στρατηγικής για
τον Τουρισμό 2020-30 θα κινηθεί στον
αστερισμό της ποιότητας, το ντόπιο
καταρτισμένο δυναμικό θα πρέπει να
πάρει την τιμητική θέση που του αρμόζει.
Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ένα νέο
κοινωνικό επίτευγμα το οποίο μαζί με
το ΓεΣΥ σηματοδοτεί την ανατολή μιας
αισιόδοξης εποχής προς όφελος όλων.

Η αδήλωτη εργασία υπονομεύει το νόμιμο και το ηθικό

Τ

ο μείζον ζήτημα της αδήλωτης
εργασίας αλλά και της υποδηλωμένης εργασίας, γνωρίζουμε πολύ καλά
πως έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες
που επηρεάζουν και τους τρεις πυλώνες
της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
ανάπτυξη και την απασχόληση που
είναι η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία και η κοινωνική συνοχή.
Από μακροοικονομικής
άποψης, μειώνει τα
κρατικά έσοδα και
υπονομεύει τη δημόσια εμπιστοσύνη και
αξιοπιστία
στα
συστήματα
κοινωνιΤης Δέσποινας
κής προστασίας ενώ
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
ανοίγει τον δρόμο για
Εργαζομένων
την κοινωνική περιΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η
(dumping).
Επίσης, η «επιβράβευση», στην πράξη,
της φοροδιαφυγής αλλά και της παραβίασης των κανόνων δικαίου που διέπουν την αγορά εργασίας συνιστά υπονόμευση του κράτους δικαίου και συμβάλλει στη σταδιακή διάβρωση των
θεσμών της χώρας που συνήθως συνε-

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

πάγεται με εγκλωβισμό της εθνικής
οικονομίας και σε ένα χαμηλό επίπεδο
ανάπτυξης.
Η ΣΕΚ με συνεχείς παρεμβάσεις της
τονίζει πως η βουλή θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα στη ψήφιση των κανονισμών για τη δημιουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών, που θεωρεί-

• Θα πρέπει να γίνουν
όσα πρέπει για να περιοριστεί
σημαντικά η δράση
κάθε επιτήδειου
ται προαπαιτούμενο για την ορθή
εφαρμογή της νομοθεσίας για την
πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Η καθυστέρηση στη δημιουργία της εν
λόγω υπηρεσίας παρεμποδίζει ουσιαστικά τις προσπάθειες του κράτους να
τιθασεύσει αυτήν την παρανομία η
οποία προκαλεί σημαντικές παράμετρες
απώλειες στον κόσμο της εργασίας
αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.
Δεν πρέπει να αφήνονται στο απυρόβλητο όσοι επιτήδειοι προσπαθούν να
εμβολίσουν την κοινωνική συνοχή πλήτ-

Για τους εργαζομένους, η αδήλωτη
εργασία σημαίνει: χαμηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κακές εργασιακές συνθήκες, πιθανή παραβίαση των
εργασιακών δικαιωμάτων, λιγότερη
ασφάλεια, υγεία και κατοχύρωση στην
εργασία.
Για τις καλές επιχειρήσεις, δημιουργεί
αθέμιτο ανταγωνισμό, εφόσον οι εταιρίες που δεν δηλώνουν τους εργαζομένους τους αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα ενώ για τις κυβερνήσεις, συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε
όλοι μερίδιο προσωπικής ευθύνης που
«ανοίγουμε την πόρτα» σε αυτούς που
καραδοκούν να κερδίσουν σε βάρος της
κοινωνίας, απαξιώνοντας το νόμιμο και
το ηθικό.
Εργαζόμενοι, Εργοδότες και Πολιτεία ας
δώσουμε κοινό αγώνα για να απαλλαγούμε από όσους υπονομεύουν κάθε
προσπάθεια που έχει ως στόχο να
περιορίσει επικίνδυνα αυτή την επώδυνη γάγκραινα.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11/2019

Γαλησιώτου

Δημητριανού επ.
Χύτρων, Παύλου
παγτρ. ΚΠόλεως
ομολ. Λουκά οσ.
Λεανάρδου, Αγαπίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11/2019

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 7/11/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Των εν Μελιτινή 33
οσίων Λαζάρου του

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

τοντας τους εργαζόμενους τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Μηνά μεγαλομάρ-

Σύναξις Παμμεγί-

πόλεως, Ονησιφόρου, Θεοκτίστης
Λέσβου, Συμεών

στων Ταξιαρχών

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11/2019

Στουδίτου

Μιχαήλ & Γαβριήλ,

ΤΡΙΤΗ 12/11/2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11/2019

Ολυμπά, Ροδίωνος,
Ορέστου, Αρσενίου
Καππαδόκου.

Νεκταρίου Πεντα-

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2019

Ευφροσύνης

τυρος, Βίκτωρος,
Βικεντίου, Θεοδώρου

Ιωάννου Εεήμονος,
Μαρτίνου, Νείλου
Μυροβλύτου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• 10 χρόνια από τον θάνατο του πρώην γ.γ ΣΕΚ

Φιλολογικό Μνημόσυνο προς τιμήν
του αείμνηστου Μιχαλάκη Ιωάννου

Η

ΣΕΚ, το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, το
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, ο ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου και η οικογένεια, συνδιοργανώνουν
Φιλολολογικό Μνημόσυνο προς τιμήν του
πρώην γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Μιχαλάκη Ιωάννου με την
ευκαιρία των 10 χρόνων από τον θάνατο
του. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ
στα κεντρικά γραφεία
της ΣΕΚ στην αίθουσα
«Μάρκου
Δράκου».
Κύριος ομιλητής θα είναι ο τέως υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης. Θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
τη χορωδία και το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλλόγου «Η Ορεστίς» Άργους Ορεστικού
Καστοριάς.

16o Παγκύπριο Συνέδριο ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα Ταμεία Προνοίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

τις 29 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο στις 10 το
πρωί, το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ. Οι σύνεδροι
θα αποτιμήσουν τα Πεπραγμένα της απελθούσας
τετραετίας, θα καθορίσουν τη γραμμή πλεύσης για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα εκλέξουν τη νέα
ηγεσία της Ομοσπονδίας καθώς και τους αντιπροσώπους στα συλλογικά όργανα του κινήματος.

Ε

κσυγχρονίζεται η νομοθεσία για
την Ίδρυση, τις Δραστηριότητες
και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών (ΙΕΣΠ). Το Υπουργείο
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε σχετικό
προσχέδιο στη βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/2341. Στις 29
Οκτωβρίου 2019, ολοκληρώθηκε ο
διάλογος των κοινωνικών εταίρων
υπό την Προεδρία του Έφορου
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Κωνσταντίνου Σταυράκη.
Η ΣΕΚ συμμετείχε στον διάλογο με
τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα
Μιχάλη Μιχαήλ ο οποίος κατέθεσε σειρά προτάσεων για αποτελεσματικότερη
λειτουργία
των
ταμείων προνοίας και περαιτέρω
προστασία και ενίσχυση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Βασικοί στόχοι
Ορισμένες από τις βασικές στοχεύσεις και αλλαγές του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι οι πιο
κάτω:
Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο
θεσμό των ΙΕΣΠ και η ενίσχυση της
λειτουργίας τους ως δεύτερου
συνταξιοδοτικού πυλώνα, μέσα
από πρόνοιες που αποτρέπουν την
διάλυση των ταμείων προνοίας
ενόσω λειτουργεί η χρηματοδοτούσα επιχείρηση (εξαιρούνται οι
περιπτώσεις ταμείων που διαλύονται για να ενταχθούν σε άλλο),

καθώς και της πρόνοιας για υποχρεωτική συμμετοχή όλων των
εργαζομένων στις περιπτώσεις
που προσφέρεται επαγγελματικό

ροφόρησης προς τα μέλη και τη
δημοσιοποίηση των οικονομικών
αποτελεσμάτων των ΙΕΣΠ.
Η περαιτέρω προστασία
των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε εθνικό και
διασυνοριακό
επίπεδο.
Στην περίπτωση αποχώρησης του μέλους από την
Χρηματοδοτούσα Επιχείρηση, καμιά μείωση των
συσσωρευμένων ωφελημάτων δεν θα επιτρέπεται
εκτός στην περίπτωση

• Επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Ταμείων
Προνοίας και άλλων Ιδρυμάτων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ)
• Θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο
συνταξιοδοτικό σχέδιο από την
χρηματοδοτούσα επιχείρηση.
Η ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου που διέπει τα ΙΕΣΠ, ιδιαίτερα
στα θέματα της διακυβέρνησης.
Ενισχύονται σημαντικά οι ευθύνες
και υποχρεώσεις των Δ.Ε. των
Ταμείων και γενικά το όλο φάσμα
της διακυβέρνησης των ΙΕΣΠ,
καθώς και ο ρόλος και αρμοδιότητες του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.
Η ενίσχυση της διαφάνειας και
πληροφόρησης, μέσα από διατάξεις για υποχρεωτική παροχή πλη-

οικιοθελούς αποχώρησης του
μέλους πριν από τη συμπλήρωση
τριών ετών υπηρεσίας.
Διασφαλίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη συμμετοχή
και λειτουργία των ΙΕΣΠ και ενσωματώνονται πρόνοιες ότι οι αποφάσεις των Αρχών των ΙΕΣΠ θα
λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα.
Παρέχεται η δυνατότητα στα
Ταμεία Προνοίας να καταβάλλουν
παροχές είτε υπό μορφή εφάπαξ,
είτε πληρωμών ετήσιας προσόδου
(annuity), είτε άλλης περιοδικής
μορφής παροχών.
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Υπουργικό Συμβούλιο

Διαγραφές 2,1 εκατ.
από οκτώ φορολογούμενους

Σ

ε διαγραφή φορολογιών ύψους €2,1 εκατ. θα
προχωρήσει το Τμήμα Φορολογίας το 2019, μετά
από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται για οκτώ περιπτώσεις ΦΠΑ και αφορούν οφειλές
προς στο κράτος. Η διαγραφή αφορά κυρίως επιβαρύνσεις και τόκους. Βάσει των σχετικών νομοθεσιών,
ο υπουργός Οικονομικών, μετά από αίτηση του
δικαιούχου προσώπου, μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε ποσό επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης
ή τόκου – επιβάρυνσης που επιβλήθηκε. Μεταξύ των
οφειλών που θα διαγραφούν περιλαμβάνεται περίπτωση φορολογούμενου με οφειλές €1,6 εκατ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση
τον περασμένο Ιανουάριο. Οι υπόλοιπες διαγραφές
φορολογικών οφειλών αφορούν μικρότερα ποσά, τα
οποία κυμαίνονται από €1.400 μέχρι €97 χιλιάδες.
Σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν στη Βουλή,
«βάσει του νόμου ΦΠΑ και των κρατικών ενισχύσεων,
ο υπουργός Οικονομικών, κατόπιν αίτησης δικαιούχου προσώπου που υποβάλλεται σε αυτόν ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και μετά από
πρόταση του Εφόρου Φορολογίας και απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να διαγράψει οποιοδήποτε ποσό επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή και επιβληθέντος ποσού τόκου ή και επιβληθείσας χρηματικής επιβάρυνσης, όταν το δικαιούχο
πρόσωπο έχει καταβάλει, πριν την έναρξη του νόμου
ή δεσμεύεται να καταβάλει το οφειλόμενο, βάσει του
νόμου 1990, ποσό φόρου, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορίσει ο υπουργός Οικονομικών». Διαγραφή των φορολογικών οφειλών γίνεται όταν η
οικονομική δραστηριότητα των φορολογούμενων
έχει τερματιστεί. Το Τμήμα Φορολογίας ζητά από τη
Βουλή να αποδεσμεύσει το κονδύλι των €2,1 εκατ. για
να προχωρήσει στις διαγραφές.

Μέχρι 8 Νοεμβρίου τα δικαιολογητικά
για τη φοιτητική χορηγία

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
καλεί όσους αιτητές των οποίων η αίτηση για φοιτητική χορηγία εκκρεμεί, να προσκομίσουν στην ΥΦΜ,
μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019, τα πρόσθετα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που τους ζητήθηκαν, ώστε να
γίνει δυνατή η εξέταση της αίτησή τους.
Τονίζεται ότι μετά τις 8 Νοεμβρίου όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται και οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν απορριπτική απάντηση.

Κ

αθοριστικό βήμα για τερματισμό της ασυδοσίας
που παρατηρείται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, (ΜΚΔ)
έκανε το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΔΕΕ)
αποφασίζοντας ότι οι διαχειριστές τέτοιων δικτύων, είναι
δυνατό να υποχρεωθούν να
διαγράφουν
συγκεκριμένα
σχόλια.
Το ΔΕΕ κλήθηκε να ερμηνεύσει
το σχετικό επί του θέματος
δίκαιο της Ε.Ε. κατόπιν αιτήματος
δικαστηρίου
της
Αυστρίας όπου προσέφυγε
βουλευτής, η οποία είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
ομάδας των Πρασίνων.
Η εν λόγω βουλευτής ενήγαγε
την εταιρεία Facebook Ireland
και ζητούσε με απόφαση του
Δικαστηρίου όπως υποχρεωθεί το Facebook να διαγράψει
σχόλιο το οποίο είχε αναρτήσει χρήστης του μέσου αυτού
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ΕΕ: Σε κίνδυνο φτώχειας το 28,7% πληθυσμού με αναπηρία

Τ

ο 2018, περίπου το 28,7% του
πληθυσμού της Ευρωπαικής
Ένωσης, με αναπηρία (ηλικίας 16
ετών και άνω) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 19,2% των ατόμων χωρίς περιορισμό, σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσίευσε την
περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκη
Στατιστική Υπηρεσία, (Eurostat).
Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι
34,1%, σε σύγκριση με το 20,4% για
τον γενικό πληθυσμό.
Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών, όμως σε όλα αυτά
τα άτομα με αναπηρία είναι
περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού από αυτά που δεν
έχουν κανένα. Το ποσοστό των
ατόμων με αναπηρία που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό κυμάνθηκε από
18,4% στη Σλοβακία (2017 στοιχεία), 21,0% στη Γαλλία και 21,7%

Η σοβαρή υλική στέρηση είναι συχνότερη στα κράτη της Ανατολικής
Ευρώπης. Αυτό το ποσοστό είναι 35,9% στη Βουλγαρία ενώ αντίθετα
μόλις 3,8% στη Σουηδία και 2,1% στο Λουξεμβούργο. Στην Κύπρο
το ποσοστό είναι 13,9% (έναντι 8,4% στον γενικό πληθυσμό
ποσοστό είναι 22,8% (έναντι 12,5%
για το γενικό πληθυσμό)
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των χωρών, όμως σε όλες
αυτές οι άνθρωποι χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας είναι
κατά μέσο όρο λιγότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας και κοι-

√ Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 34,1%, ενώ για τον γενικό
πληθυσμό το ποσοστό ανέρχεται στο 20.4%
√ Το 2018, το 11,0% του απασχολούμενου πληθυσμού ηλικίας 18
ετών και άνω στην ΕΕ των «28» ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ το
ποσοστό ήταν 16,3% στο σύνολο του πληθυσμού. αγγίζει το 20,4%

στην Αυστρία έως 43,0% στη
Λιθουανία, 43,6% στη Λετονία,
φτάνοντας στο 49,4% Βουλγαρία.
Παρόμοια αποτελέσματα αποκτήθηκαν για το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας (20,9% έναντι 15,0%), το
σοβαρό ποσοστό υλικής στέρησης
(9,4% έναντι 5,0%) και το μερίδιο
ατόμων ηλικίας κάτω των 60 ετών
και που ζουν σε νοικοκυριά με
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
(22,5% έναντι 7,1%). Το τελευταίο
αποτέλεσμα
αντανακλά
μια
δυσκολότερη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας για άτομα με
περιορισμό της δραστηριότητας,
αναφέρει η Eurostat. Στην Κύπρο το

νωνικού αποκλεισμού από όσους
έχουν κάποιο περιορισμό δραστηριότητας.

ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
Η σοβαρή υλική στέρηση είναι
συχνότερη στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό το ποσοστό
είναι 35,9% στη Βουλγαρία ενώ
αντίθετα μόλις 3,8% στη Σουηδία
και 2,1% στο Λουξεμβούργο. Στην
Κύπρο το ποσοστό είναι 13,9%
(έναντι 8,4% στο γενικό πληθυσμό).
Όσον αφορά τη "τον κίνδυνο της
φτώχειας" και τη `διαβίωση σε μια
οικογένεια με χαμηλή ένταση εργασίας", τα κενά μεταξύ των χωρών

• Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος στην ασυδοσία μέσω των ΜΚΔ
κοινωνικής δικτύωσης και το
οποίο έθιγε την τιμή και την
υπόληψή της, την εξύβριζε και
τη δυσφήμιζε. Στην ανάρτηση
αυτή μπορούσε να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης
του Facebook. Η υπόθεση ήχθη
στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Αυστρίας το οποίο προτού

λάβει την τελική του απόφαση
ζήτησε γνωμάτευση από το
Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.
Με την απόφασή του το ΔΕΕ
έκρινε ότι δικαστήριο κράτους
μέλους της Ε.Ε. δύναται να
διατάξει πάροχο υπηρεσιών

φιλοξενίας
διαδικτυακού
περιεχομένου,
όπως
για
παράδειγμα το facebook, «να
διαγράψει πληροφορίες τις
οποίες αποθηκεύει και των
οποίων το περιεχόμενο είναι
πανομοιότυπο με το περιεχόμενο πληροφορίας κριθείσας
προγενέστερα ως παράνομης
ή να αποκλείσει την πρόσβαση
στις πληροφορίες αυτές».
Περαιτέρω δύναται να διαταχθεί «να διαγράψει πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύει και
των οποίων το περιεχόμενο
είναι ανάλογο με το περιεχόμενο πληροφορίας κριθείσας
προγενέστερα ως παράνομης
ή να αποκλείσει την πρόσβαση
στις πληροφορίες αυτές, εφόσον ο έλεγχος και η διερεύνησή
τους που επιβάλλονται βάσει
της σχετικής αποφάσεως

είναι λιγότερο σημαντικά. Για
παράδειγμα, το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας κυμαίνεται
από 11,4% στη Σλοβακία (2017
στοιχεία) έως 37,3% στη Λιθουανία
και 38,5% στην Εσθονία. Στην
Κύπρο η διαβίωση σε οικογένεια με
χαμηλή ένταση εργασίας είναι
19,1% για τα άτομα με αναπηρία
και μόλις 6,8% για όσους δεν έχουν
καμία αναπηρία.
Το 2018, το 68,1% του πληθυσμού
της ΕΕ-28 ηλικίας 16 ετών και άνω
με περιορισμό της δραστηριότητας
θα κινδύνευε από τη φτώχεια εάν
δεν είχαν πραγματοποιηθεί κοινωνικές μεταβιβάσεις (κοινωνικές
παροχές, επιδόματα και συντάξεις), ενώ το 20,9% κινδυνεύουν
ακόμη και μετά τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις. Παρόμοιες επιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε όλες τις
χώρες. Το ποσοστό πριν από τις
κοινωνικές μεταβιβάσεις για όσους
έχουν περιορισμό δραστηριότητας
κυμάνθηκε από 58,8% στη Σλοβακία (2017), 58,9% στη Δανία και τις
Κάτω Χώρες στο 74,2% στη Βουλγαρία και το 80,6% στην Ελλάδα.
Στην Κύπρο ο σχετικός κίνδυνος
είναι κοντά στο 65% πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και μειώνεται κοντά στο 22% μετά από αυτές.
περιορίζονται σε πληροφορίες
που μεταφέρουν μήνυμα του
οποίου το περιεχόμενο παραμένει, κατ’ ουσίαν, αμετάβλητο
σε σχέση με εκείνο που διαπιστώθηκε ότι έχει παράνομο
χαρακτήρα».
Τέλος, αποφασίστηκε ότι
υπάρχει η δυνατότητα ο διαχειριστής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, να υποχρεωθεί
«να διαγράψει τις πληροφορίες που αφορά η διατάσσουσα τη λήψη ασφαλιστικών
μέτρων απόφαση ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτές
παγκοσμίως, στο πλαίσιο του
ισχύοντος διεθνούς δικαίου, το
οποίο απόκειται στα κράτη
μέλη να λαμβάνουν υπόψη».
Η απόφαση του ΔΕΕ είναι
σημαντική καθώς ερμηνεύει το
ενωσιακό δίκαιο το οποίο τυγχάνει εφαρμογής σε ανάλογες
περιπτώσεις, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ERG_5-5_inn_8 & 9 11/4/19 4:02 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

OΙKONOMIA

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΗ

EYΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το υψηλότερο προσδόκιμο
ζωής «συνιστά» περισσότερα
χρόνια εργασίας

Οι πολυεθνικές να δημοσιοποιήσουν
πού και τι φόρους πληρώνουν

Ο

ρατό είναι πλέον το ενδεχόμενο αύξησης του
ορίου συνταξιοδότησης στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης με δεδομένη την συνεχιζόμενη αύξηση του προσδοκίμου ζωής.
Ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
Σάββας Ρομπόλης και ο υποψήφιος διδάκτορας
Βασίλης Μπέτσης, τονίζουν πως οι ασφαλισμένοι,
στο άμεσο μέλλον, αποκαλύπτουν ότι στην τελευταία
μελέτη για τη γήρανση του πληθυσμού της Ε.Ε.
(2018), έχει ληφθεί υπόψη ως υπόθεση εργασίας ότι
το 2060 το γενικό όριο
ηλικίας συνταξιοδό• Κίνητρα ώστε
τησης θα είναι το 72ο
οι εργαζόμενοι
έτος. Πρόσφατη μελένα συνεχίσουν
τη του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργανα δουλεύουν ακόμα
και μετά τη συμπλήρω- σίας και Ανάπτυξης
«φωτογραφίζει»
ση των προβλεπόμενων μεγάλες ανατροπές
αυξημένων ορίων
στο ασφαλιστικό τα
ηλικίας προτείνει
επόμενα
χρόνια,
μεταξύ
των
οποίων
η
ο ΟΟΣΑ
περαιτέρω
αύξηση

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα ψήφισμα,
καλώντας τα κράτη μέλη να εργαστούν, έστω και αργοπορημένα,
για τη θέσπιση κανόνων ώστε οι
πολυεθνικές να δηλώνουν πόσους
φόρους πληρώνουν σε κάθε χώρα.
Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με
572 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 21
αποχές, προτρέπει τα κράτη μέλη
να συμφωνήσουν για τη θέση τους
σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που θα επιβάλλουν τη δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων
των πολυεθνικών ανά χώρα. Αυτό
θα επιτρέψει την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των κρατών μελών
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ενόψει της συμφωνίας επί του
τελικού κειμένου των κανόνων.
Το ΕΚ στήριξε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις ήδη από το 2017. Οι
υπουργοί της ΕΕ ωστόσο έχουν

αποτύχει να υιοθετήσουν τη διαπραγματευτική τους θέση, συνεπώς δεν έχει προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης την Τρίτη, οι
βουλευτές του ΕΚ τόνισαν ότι η
φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί τομέα μείζονος σημασίας για
όλους και ότι, απουσία ανάληψης
δράσης για τόσο καιρό, τα κράτη
μέλη έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες των πολιτών. Υπογράμμισαν
επίσης ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν πού πληρώνουν
φόρους οι πολυεθνικές και ότι η
διαφάνεια είναι απαραίτητη για
τον περιορισμό των επαναλαμβανόμενων σκανδάλων τα οποία
έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία
χρόνια. Είπαν ακόμα ότι αν η ΕΕ δεν
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
τους φορολογικούς παραδείσους
εντός των συνόρων της, θα είναι
δύσκολο για την Ευρώπη να

5

παρουσιαστεί ως αξιόπιστος
συνομιλητής στη διεθνή σκηνή
όσον αφορά φορολογικά ζητήματα.
Οι κανόνες αυτοί θα συνεισφέρουν
στη φορολογική διαφάνεια, υποχρεώνοντας τις πολυεθνικές να
ενημερώνουν τους πολίτες ποιους
φόρους πληρώνουν και σε ποιες
χώρες. Προς το παρόν, οι πολυεθνικές έχουν την υποχρέωση να
παρέχουν στοιχεία για το σύνολο
των φόρων που έχουν καταβάλει,
χωρίς να εμβαθύνουν όσον αφορά
τα ποσά που πλήρωσαν σε κάθε
χώρα. Η πρόταση στοχεύει στην
καταπολέμηση της εταιρικής
φοροαποφυγής, η οποία εκτιμάται
ότι κοστίζει στις χώρες της ΕΕ 5070 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση ως
διαφυγόντα φορολογικά έσοδα,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χ ι λ ή : Πλούσια χώρα αλλά με τη μεγαλύτερη
κοινωνική ανισότητα

Η

των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και το «σφράγισμα» κάθε «παράθυρου» που παραμένει ακόμη ανοικτό και οδηγεί στην πρόωρη έξοδο από την αγορά
εργασίας. Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ συνιστά να δοθούν
στους εργαζομένους κίνητρα ώστε να συνεχίσουν να
δουλεύουν ακόμα και μετά τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων αυξημένων ορίων ηλικίας.
Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research
Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων, άλλωστε, προβλέπει ότι το προσδόκιμο ζωής
του μέσου Ευρωπαίου θα αυξάνεται κατά δύο χρόνια
ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα το 2060 το 32% του
πληθυσμού της Ε.Ε. να είναι άνω των 65 ετών, έναντι
ποσοστού 19% το 2015 και μόνο 13% το 1960. Ετσι, η
αναλογία ανενεργού - ενεργού πληθυσμού, δηλαδή ο
βαθμός εξάρτησης των συνταξιούχων και λοιπών μη
απασχολουμένων από τους εργαζομένους, από περίπου 1,05 στην Ε.Ε. το 2015 (δηλαδή 105 μη εργαζόμενοι ήταν εξαρτημένοι από 100 εργαζομένους), θα
αυξηθεί στο 1,36 το 2060.
Για την Ελλάδα προβλέπεται ότι 169 μη εργαζόμενοι
θα εξαρτώνται από 100 εργαζομένους (αναλογία
1,69), καθώς η χώρα μας μαστίζεται από γήρανση,
παράλληλα με την υπογεννητικότητα και τη διαρροή
εγκεφάλων (brain drain) στα χρόνια των μνημονίων.
Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν, σύμφωνα με τους κ.
Ρομπόλη και Μπέτση, με τον πιο εύληπτο τρόπο το
έλλειμμα μιας συγκροτημένης μεσομακροπρόθεσμης
δημογραφικής πολιτικής, που παρατηρείται όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Χιλή είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Λατινικής
Αμερικής, τις πιο ειρηνικές και με
σταθερό πολιτικό σύστημα, αλλά
τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στη
δίνη μεγάλων κοινωνικών ταραχών. Χιλιάδες πολίτες από τις
αρχές Οκτωβρίου διαδηλώνουν,
διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση
των εισιτηρίων στα δημόσια ΜΜΜ
(Μέσα Μαζικής Μεταφοράς). Ο Γκιγιέρμο Χόλσμαν, πολιτικός αναλυτής στο Πανεπιστήμιο του Βαλπαραΐσο, επισημαίνει ότι οι διαδηλωτές μπορούν να χωριστούν σε τρεις
επιμέρους κατηγορίες. Η μία
αφορά τους ακροαριστερούς, οι
οποίοι είναι οργανωμένοι, έχουν
εξασφαλίσει χρηματοδότηση ώς
ένα βαθμό, και γενικά αντιτάσσονται στο μοντέλο ελεύθερης αγοράς. Η δεύτερη αφορά οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες
εκμεταλλεύονται το χάος, κάνουν
κλοπές σε καταστήματα και καταστρέφουν περιουσίες, και η τρίτη
απαρτίζεται από καθημερινούς
ανθρώπους, οι οποίοι διαδηλώνουν, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλότατο κόστος διαβίωσης.
Στα συμφραζόμενα της Λατινικής
Αμερικής, η Χιλή θεωρείται χώρα υπόδειγμα λόγω της διαφάνειας,
των ευνοϊκών για τις επενδύσεις
συνθηκών και ενός συστήματος
αδιάφθορης διακυβέρνησης. Η
οικονομία της έχει αναπτυχθεί
σημαντικά χάρις σε ένα στέρεο
μακροοικονομικό πλαίσιο και στην
άνοδο της τιμής του χαλκού. Με
όλα τα παραπάνω, η Χιλή κατόρθωσε να μειώσει δραστικά τον
αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν στα επίπεδα της φτώχειας με
5,5 δολάρια την ημέρα από το 30%
του πληθυσμού το 2000 στο 6,4%
το 2017, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Εντούτοις, παραμέ-

νει η χώρα με την οξύτερη ανισότητα στον ΟΟΣΑ. Το χάσμα μεταξύ
των εισοδημάτων είναι 65% μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του διεθνούς οργανισμού. Οι μισοί από
τους εργάτες στη χώρα βγάζουν
550 δολάρια τον μήνα ή και λιγότερα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής. Επίσημη έρευνα
του 2018 δείχνει ότι οι πλουσιότεροι της Χιλής έχουν εισόδημα 13,6
φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο των πιο φτωχών. Διαδηλωτές,

• Το χάσμα μεταξύ των
εισοδημάτων είναι 65%
μεγαλύτερο από τον μέσο όρο
των χωρών του ΟΟΣΑ
• Η χώρα καταδυναστεύεται
τελευταίως από εγκληματικές
ενέργειες και σφοδρές
διαμαρτυρίες ενάντια
στο αβάστακτο για τους
πολλούς κόστος διαβίωσης
που μίλησαν στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο Reuters, είπαν ότι με
μεγάλη δυσκολία τα βγάζουν πέρα,
διότι είναι πολύ ακριβό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει εν
μέρει ιδιωτικοποιηθεί, όπως και η
περίθαλψη, ενώ και οι λογαριασμοί νερού και ρεύματος είναι υψηλοί, όπως και τα
ενοίκια. Το δε ιδιωτικοποιημένο
σύστημα συντάξεων έχει δεχθεί κριτική από μεγάλη
μερίδα των πολιτών,
διότι
οι
συντάξεις
είναι
χαμηλές και συχνά
δίδονται με καθυ-

στέρηση. Η γενικευμένη δυσαρέσκεια κάνει τους Χιλιανούς να δείχνουν ενθουσιασμό για λαϊκιστικές
προτάσεις της άκρας Αριστεράς,
όπως αυτή που αφορά την εβδομάδα 40 ωρών.
Ο καθηγητής Οικονομικών της
Ανάπτυξης, Ροδρίγο Πέρες, στο
Πανεπιστήμιο Μαγιόρ του Σαντιάγο, επισημαίνει ότι οι πιέσεις που
ασκούνται στους φτωχούς και στη
μεσαία τάξη της Χιλής είναι ιδιάζουσες. «Υπάρχουν και άλλες
χώρες με αναλόγως υψηλά επίπεδα ανισότητας, αλλά, εάν σκεφθεί
κάποιος τι κάνουν οι αντίστοιχες
κυβερνήσεις για να τα μετριάσουν,
μπορεί να αντιληφθεί γιατί οι
άνθρωποι εκείνοι δεν απαιτούν
τόσα όσα οι Χιλιανοί», λέει. «Στη
δική μας περίπτωση, το κράτος δεν
κάνει τίποτε με γνώμονα είτε την
αναδιανομή είτε τη μείωση της
εισοδηματικής διαφοράς». Η Καμίλα Ταπία, μια 23χρονη διαδηλώτρια, προέρχεται από εργατική
οικογένεια και είναι αποφασισμένη
να αγωνιστεί για καλύτερες ευκαιρίες από τους γονείς της. «Προέρχομαι από την πιο φτωχή τάξη της
Χιλής, είχα, όμως, την τύχη να πάω
στο πανεπιστήμιο – εκεί σου ανοίγουν τα μάτια και σου μαθαίνουν
πως έχεις ανθρώπινα δικαιώματα,
που εκείνοι δεν σέβονται», τονίζει.
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Ενίσχυση της προσπάθειας για εδραίωση
της Ίσης Μεταχείρισης

Η

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, συμμετείχε
στις εργασίες του Συμβουλίου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο.
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο
ήταν η ενίσχυση της προσπάθειας κατά των διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη και η αντιστοιχία
δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργα-

σίας στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.
Επίσης, οι Υπουργοί ενέκριναν Συμπεράσματα
σχετικά με την «Οικονομία της Ευημερίας» και «Το
Μέλλον της Εργασίας».
Σε παρέμβαση της για τα θέματα της ισότητας και
καταπολέμησης των Διακρίσεων, η κυρία Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι παρόλο το νομοθετικό πλαίσιο
που υφίσταται και την πολιτική δέσμευση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών,
σήμερα πολλοί πολίτες υφίστανται διακρίσεις και
γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικότερη

Σ

Φυλακή και πρόστιμο
για όσους υπερβαίνουν
το επιτόκιο αναφοράς

το 8,63% υπολόγισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, KTK, το επιτόκιο
αναφοράς για σκοπούς του άρθρου
314Α (τοκογλυφία και αισχροκέρδεια)
του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου.
Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται
ανά τριμηνία από την ΚΤΚ.
Βάσει του περί ποινικού κώδικα Νόμου,
πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή
οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή
ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προε-

• Στο 8,63% το επιτόκιο
αναφοράς για σκοπούς καταπολέμησης της τοκογλυφίας
ξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει,
χρεώνει, συνομολογεί ή παίρνει για τον
εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που
υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς,
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση
καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000)
ή και στις δύο αυτές ποινές.
Επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το μέσο
όρο των ετήσιων επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε εξόδων χρεώνουν
τα πιστωτικά ιδρύματα για καταναλωτικά δάνεια, αυξανόμενο κατά το ήμισυ,
με ελάχιστη αύξηση πέντε ποσοστιαίες
μονάδες και μέγιστη αύξηση μέχρι δέκα
ποσοστιαίες μονάδες.

εφαρμογή της Νομοθεσίας αλλά και ενίσχυση των
εθνικών νομοθεσιών με αυστηρότερες ποινές και
μέτρα. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει
να συνεχιστούν οι προσπάθειες για υπέρβαση του
σημερινού αδιεξόδου σε ότι αφορά τις συζητήσεις
για την Οδηγία για την ίση μεταχείριση.
Σε ότι αφορά τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την καταπολέμηση των Διακρίσεων η
Υπουργός σημείωσε ότι έχουν ετοιμαστεί επιμέρους Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα θέματα ισότητας και μη διακρίσεων με θετικά αποτελέσματα
ενώ τόνισε επίσης τον σημαντικό ρόλο των Γραφείων των Επιτρόπων Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ισότητας
των Φύλων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα της
αντιστοιχίας δεξιοτήτων και των αναγκών της
αγοράς εργασίας στον μεταβαλλόμενο κόσμο της
εργασίας, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε, ότι για
να μπορέσει η διά βίου μάθηση να βελτιωθεί
περαιτέρω, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές υποστηρικτικές δομές, οι οποίες να εντάσσονται σε
μια ευρύτερη πολιτική διά βίου μάθησης. Προς
επίτευξη αυτού του στόχου σημείωσε, η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων καθίσταται επιτακτική. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε τη σημασία
συμμετοχής τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα σε αυτές τις προσπάθειες όσο και την
κατάλληλη ενημέρωση για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας, τις παρουσιαζόμενες
επιλογές επαγγελμάτων και τις ευκαιρίες κατάρτισης.
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Προεδρικές οδηγίες για πάταξη
των καταχρήσεων του ΓεΣΥ

Ο

ι καταχρήσεις του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) ήταν και
παραμένουν, η υπ’ αριθμόν ένα ανησυχία του προέδρου
της Δημοκρατίας αλλά και του υπουργείου Υγείας, στη διαδικασία αξιολόγηση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Τα φαινόμενα κατάχρησης του συστήματος, κυρίως σε εξετάσεις και αναλύσεις
ήταν σε έξαρση από την ημέρα λειτουργίας του συστήματος
την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Η αλόγιστη χρήση υπηρεσιών του ΓεΣΥ είναι ένα από τα καυτά
θέματα τα οποία παρακολουθούνται απευθείας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που αποκαλύπτει το έντονο
ενδιαφέρον του να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν
σήμερα. Οι οδηγίες
του προέδρου στις
τακτές ενημερώσεις
του από το υπουργείο Υγείας και τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ
είναι να λειτουργήσουν τάχιστα οι
ασφαλιστικές
δικλίδες του συστήματος οι οποίες θα βάλουν φρένο σε παρόμοια φαινόμενα. Τα προβλήματα που φαίνεται να προκαλούνται από την διαιώνιση του προβλήματος, αγγίζουν και το
ευαίσθητο ζήτημα της οικονομικής πτυχής του ΓεΣΥ. Για το
ζήτημα των καταχρήσεων καθώς και άλλων καίριων πτυχών
που αφορούν το ΓεΣΥ όπως εγγραφές ιατρών, διάλογος με
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου ενημερώθηκε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) προκειμένου να ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον ο κ. Ιωάννου, είχε
νέα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ.

Ο παράλογος κόσμος των τραπεζικών τελών

Ο

ταμίας του πολυκαταστήματος
είχε πολύ σοβαρό ύφος. Απάντησε
στην εύλογη ερώτηση του πελάτη,
«Πόσα πρέπει να σας πληρώσω;»
όπως έπρεπε: Πρέπει πρώτα να δώσετε 50 σεντς για να απαντήσω στην
ερώτησή σας, είπε εξηγώντας ότι είναι
τα «τέλη εξυπηρέτησης».
Στο καθαριστήριο ο πελάτης έδειχνε
πρόθυμος να κάνει ό,τι του πουν.
«Πόσα πρέπει να δώσω για να μάθω τι

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23/10/19

θα πληρώσω, όταν πάρω τα ρούχα
μου;», ρώτησε.
Ο χασάπης ήταν ευγενικός και πρόσχαρος προς την πελατεία. «Καλημέρα,
θα σας πω δωρεάν, πόσο κοστίζει το
μοσχαρίσιο κρέας» ξεκαθάρισε, ενώ οι
πελάτες δήλωναν ενθουσιασμένοι πως
τον προτιμούν. Δεν χρέωνε «τέλη ενημέρωσης».
Αν οι σκηνές αυτές φαίνονται παράλογες, πρέπει να αλλάξετε γνώμη. Τα
εμπορικά καταστήματα, το καθαριστήριο κι ο χασάπης της γειτονιάς έχουν
μείνει... πίσω. Οι τράπεζες, όμως, όχι
και γι’ αυτό θα χρεώνουν προμήθειες
σε όλους. Για κάθε κίνηση. Ακόμα και
για να μάθουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους οι πελάτες, δηλαδή να
μάθουν τι χρήματα έχουν εμπιστευθεί
οι ίδιοι στην τράπεζα. Εφόσον θα πληρώνουν για να μάθουν πόσα χρήματά
τους διαχειρίζονται οι τράπεζες, πολύ
περισσότερο υποχρεούνται να πληρώσουν επειδή τους δόθηκε αριθμός ΡΙΝ

για να κάνουν συναλλαγές με την
κάρτα. Σε ποιον ανήκει ένας αριθμός;
Προφανώς σε εκείνον που μπορεί να
χρεώνει ένα μικροποσό για να τον διαθέσει.
Το τσουνάμι νέων τραπεζικών χρεώσεων, ξεκίνησε ήδη με την επιβολή τέλους
2-3 ευρώ για κάθε ανάληψη από ΑΤΜ
με χρεωστική κάρτα από λογαριασμό
άλλης τράπεζας. Η κίνηση μοιάζει
δικαιολογημένη, αφού «είσαι πελάτης
άλλης τράπεζας και χρησιμοποιείς το
δικό μας ΑΤΜ, πρέπει να πληρώσεις».
Μοιάζει δικαιολογημένο αλλά ήταν
απλώς η αρχή.
Από τα τέλη Οκτωβρίου και μέχρι το
τέλος της χρονιάς ισχύει σειρά νέων
επιβαρύνσεων για όποιον «πέρασε έξω
από τράπεζα». Ηδη, οι τράπεζες αποφάσισαν:
– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εντός
Ευρωζώνης: 0,20 ευρώ (ισχύει από
31/10).
– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ εκτός
Ευρωζώνης: 0,30 ευρώ (από 31/10).
– Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε
ΑΤΜ (mini statement): 0,15 ευρώ (από
31/10).
– Εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης
κατόπιν δήλωσης απώλειας / κλοπής /
φθοράς / μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης: 6 ευρώ (από 31/10).
– Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως τρόπου
παραλαβής του: 3 ευρώ (ισχύει από
30/10).
– Εφάπαξ συνδρομή
ανανέωσης κάρτας: 6
ευρώ (από 31/12).
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες έχουν επιβάλει,

μεταξύ άλλων, προμήθειες για: πληρωμή οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.),
πληρωμή στο ταμείο τραπεζικού καταστήματος οφειλών προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία είτε με
απευθείας χρέωση λογαριασμού είτε με
μετρητά, προμήθεια για μεταφορά
ποσού ακόμα και με e-banking σε
λογαριασμό άλλης τράπεζας.
Οι τράπεζες προφανώς δεν είναι
φιλανθρωπικά ιδρύματα, ούτε είναι
υποχρεωμένες να αναλάβουν κρατικές
υποθέσεις όπως η πληρωμή φόρων.
Είναι λογικό να επιβάλουν κάποιο
κόστος σε όποιον φορέα εξυπηρετούν,
εισπράττοντας τα έσοδά του. Δεν έχουν
υποχρέωση να κάνουν τον ταμία του
Δημοσίου ή της ΔΕΗ. Υποθέτουμε ότι
εισπράττουν από τον φορέα που εξυπηρετούν αμοιβή. Οταν, όμως, επιβάλλουν κόστος και στον δικό τους πελάτη, υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα όταν χρεώνουν τον
πελάτη τους για την κάρτα ή το ΡΙΝ
που εκδίδεται για να χρησιμοποιήσουν
την υπηρεσία που προσφέρουν οι
ίδιες. Είναι σαν να επιβάλει τέλος επειδή χρησιμοποίησε «μαχαίρι κοπής» ο
χασάπης.
Οταν γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι κάρτες για
να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, η
αύξηση προμηθειών δεν είναι μια απλή
τραπεζική εργασία. Είναι ισοδύναμο με
επιβολή έμμεσου φόρου. Είναι «χαρτόσημο υπέρ των τραπεζών» και βαρύνει τους
καταναλωτές. Ενας άδικος φόρος που δεν ενέκρινε η πλειοψηφία της
Βουλής αλλά μάλλον
τον ανέχεται.
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Τ

ο σημείο όπου μια προσωπική αφήγηση συνάντησε
την πρόσφατη παγκόσμια
Ιστορία αποτέλεσε την αφετηρία μιας πρωτότυπης θεματικής συλλογής και της έκθεσης
που ξεκινά την προσεχή
Πέμπτη στις αίθουσες της
Ελληνοαμερικανικής Ενωσης.
Ο τίτλος της είναι «Η ώρα της
Ελλάδας» (The Hour of Greece)
και καθώς τα εγκαίνια συμπίπτουν χρονικά με τον φετινό
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου,
διαθέτει σίγουρα επετειακό
χαρακτήρα. Οχι, όμως, μόνον
αυτό. Αρχίζοντας κυριολεκτικά
από την πρώτη ημέρα της
κήρυξης του πολέμου, την 28η
Οκτωβρίου του 1940, επιχειρεί
να αναδείξει την απήχηση που
είχε στις ΗΠΑ η νίκη της
Ελλάδας στην αρχή του Β ́
Παγκοσμίου
Πολέμου,
φωτίζοντας, παράλληλα, τη
σημαντική συνδρομή των Αμερικανών στην επούλωση των
δεινών του πολέμου. Χάρη στη
συνεργασία
του
Hellenic
American University/Hellenic
American College και του Greek
America Foundation με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ),
και με τη συμβολή του ιστορικού, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Haverford Αλέξανδρου
Κιτροέφ, η ιστορικός τέχνης
Λουϊίζα Καραπιδάκη επιμελήθηκε την παρουσίαση περισσότερων από 300 εκθεμάτων.
Ετσι δημιουργήθηκε μια έκθεση
επιστημονικά τεκμηριωμένη
και βασισμένη σε σπάνιο
αρχειακό υλικό, την οποία
όμως διατρέχει ένα συναισθηματικό νήμα· αυτό που πριν
από περίπου 80 χρόνια συνέδεσε τους λαούς της Ελλάδας
και της Αμερικής με πράξεις
αλληλεγγύης.
Το ευαίσθητο ανθρώπινο στοιχείο, μια οικογενειακή ιστορία,
παρακίνησε επίσης τον ομογενή Γκρέγκορι Πάππας στη
δημιουργία της συλλογής του.
«Ξεκίνησα πριν από περίπου
20 χρόνια, επειδή ανακάλυψα
ανάμεσα στα προσωπικά χαρτιά του πατέρα μου ένα επίσημο έγγραφο: Ηταν το ευχαριστήριο γράμμα προς τη γιαγιά
μου για τη συμβολή της στη
διάσωση Αυστραλών και Νεο-

Το «Οχι» που ένωσε λαούς
Η πλούσια συλλογή του Ελληνοαμερικανού Γκρέγκορι Πάππας
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

φορία όπως και πολλά
ακόμη άγνωστα στοιχεία
συνθέτουν τον αφηγηματικό ιστό της έκθεσης,
που χωρίζεται σε θεματικές ενότητες και ακολουθεί τη χρονολογική
σειρά των γεγονότων.
Ορίζοντας συμβολικά
την έναρξη του πολέμου,
άρα και της έκθεσης, το
ημερολόγιο του Ιωάννη
Μεταξά –δάνειο από τα
ΓΑΚ– είναι ανοιγμένο
στην 28η Οκτωβρίου του
1940.

Το σημείο καμπής

Ένα μαξιλάρι με σύμβολα της Greek War Relief Association,
την ελληνική σημαία και τον εύζωνα, την ελληνοαμερικανική
και ελληνοβρετανική συμμαχία κατά του Άξονα.
ζηλανδών στρατιωτών από
τους Γερμανούς στην Κρήτη,
τον τόπο της καταγωγής μας»,
μας λέει ο κ. Πάππας. Με
αφορμή τις οικογενειακές αναμνήσεις, λοιπόν, αλλά και τη

σε πωλητήρια ιδιωτών από
όλη
την
αμερικανική
επικράτεια. Το αποτέλεσμα
είναι μια συλλογή που απαρτίζεται από ποικίλο ανέκδοτο
υλικό, και παρουσιάζεται για

«Η στιγμή που η Ελλάδα
ενεπλάκη στον Β ́
Παγκόσμιο Πόλεμο την
28η Οκτωβρίου 1940
ξεχωρίζει ως μία από τις
ενδοξότερες στιγμές στη
σύγχρονη Ιστορία της
χώρας. Η μέρα εκείνη
αποτέλεσε κι ένα καθοριστικό σημείο καμπής στις
σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα
και στις Ηνωμένες Πολιτείες,

7

καθώς και στην αντίληψη που
επικρατούσε για τους Ελληνες
μετανάστες στην Αμερική.
Κυβέρνηση και πλατύ κοινό
στις ΗΠΑ άρχισαν να τρέφουν
μεγαλύτερη εκτίμηση τόσο για
τη νεότερη Ελλάδα όσο και για
τους
Ελληνοαμερικανούς»,
σημειώνει ο ιστορικός Αλέξανδρος Κιτροέφ στην εισαγωγή
του θαυμάσιου οδηγού-λευκώματος που συνοδεύει την έκθεση.Η συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με επικεφαλής τον Σπύρο Σκούρα,
πρόεδρο της χολιγουντιανής
20th Century Fox ήταν καθοριστική για τη σύσταση της
«Ενωσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στην Εμπόλεμη
Ελλάδα» (Greek War Relief
Association), η οποία προσείλκυσε πολύ σύντομα τη συνδρομή όλων των Αμερικανών,
καθώς πλήθυναν οι σχετικές
φιλανθρωπικές εκστρατείες,
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ραδιοφωνικοί
μαραθώνιοι,
με
ονόματα όπως του Μπομπ
Χόουπ, της Σίρλεϊ Τεμπλ, του
Μπινγκ Κρόσμπι και του Κλαρκ
Γκέιμπλ να πρωταγωνιστούν
ως παρουσιαστές.

Αφίσα της GWRA
για τη συγκέντρωση
δωρεών υπέρ της
Ελλάδας, μέρος της

• Η πρώτη συναυλία του Φρανκ Σινάτρα
στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν δόθηκε
για να συγκεντρωθούν χρήματα
για τον πόλεμο στην Ελλάδα

εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης για οικονομική
αρωγή που
αναπτύχθηκε σε όλη
την Αμερική.

διττή του ιδιότητα –τις ελληνικές ρίζες και την αμερικανική
ταυτότητα–άρχισε να ερευνά
το ζήτημα της αμερικανικής
υποστήριξης προς την Ελλάδα
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πορεία των χρόνων
ανακάλυψε και συνέλεξε πρωτοσέλιδα
εφημερίδων,
εξώφυλλα περιοδικών και
διάφορα τυχαία ενθύμια που
έβρισκε σε δημοπρασίες, αντικερί και παλαιοπωλεία, καθώς
και

πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για
την καλύτερη ανάδειξη του
θέματος της έκθεσης το περιεχόμενο έχει εμπλουτιστεί από
τα αρχεία και τις συλλογές των
ΓΑΚ με τεκμήρια που κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους παρουσιάζονται επίσης για πρώτη
φορά στο κοινό.
«Το ξέρατε ότι η πρώτη συναυλία του Φρανκ Σινάτρα στο
Μάντισον

το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών
της Ελληνικής
πρεσβείας στις ΗΠΑ
η συνέχιση της μάχης
κατά του Άξονα από
την Ελλάδα (1942)

Τούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά
μονάχα μπροστά στους νεκρούς του
Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο πιλότος του
μαχητικού αεροσκάφους ΖΕΥΣ Δημήτρης
Βολακάκης από το πιλοτήριο του F16
κατά την επίδειξη στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλαση της Θεσσαλονίκης για
την επέτειο του ΟΧΙ.
«Τούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά
μονάχα μπροστά στους νεκρούς του.
Χρόνια Πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια
πολλά Μακεδονία, χρόνια πολλά Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης
Βολακάκης, ενώ ακολούθησε ο εθνικός
μας ύμνος.

Αφίσα που εξέδωσε

για να προβληθεί

• Μήνυμα με πολλαπλά νοήματα από τη φετινή
παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Σκουέαρ
Γκάρντεν
δόθηκε για να συγκεντρωθούν
χρήματα για τον πόλεμο στην
Ελλάδα;», μας ρωτά ο Γκρέγκορι Πάππας, ο οποίος βρίσκεται
στην Ελλάδα και θα παραστεί
στα εγκαίνια. Αυτή η πληρο-

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος είχε επικοινωνία με τον πιλότο του μαχητικού
F-16, της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς». «Κύριε Επισμηναγέ, ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος για τις Ένοπλες
Δυνάμεις μας και ειδικότερα για την Πολεμική μας Αεροπορία.
Αποδεικνύετε καθημερινά ότι τα φτερά του αεροσκάφους σας
είναι προέκταση της ψυχής σας, προέκταση της ψυχής του
λαού μας του Έθνους μας. Η Υπέρμαχος Στρατηγός να σας
προστατεύει και να σας δυναμώνει», είπε ο κ. Παυλόπουλος.
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26 Μαίου 1958 - Απέτυχε παταγωδώς το οργανωμένο κομμουνιστικό εγχείρημα
του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σ

τις 26 Μαίου 1958, σε μια
καθοριστική περίοδο για
την έκβαση του αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ, μερικές εκατοντάδες κομμουνιστές του
ΑΚΕΛ επιτέθηκαν για να
κάψουν το οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού. Ως μαινόμενοι ταύροι
όρμησαν κατά του οικήματος
ρίχνοντας πέτρες και άλλα
αντικείμενα,
εκστομώντας
ύβρεις και βωμολογίες κατά
της ΣΕΚ και της εθνικόφρονης
παράταξης.
Σύμφωνα με αφηγήσεις και
μαρτυρίες, που κατέγραψε
πρόσφατα η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ,
μέσα στο οίκημα βρισκόντουσαν την ώρα της επίθεσης 17
άτομα. Κοινή ομολογία όλων
είναι πως η επίθεση ήταν
καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερασπίσουμε το οίκημα της ΣΕΚ με
κίνδυνο της ζωής μας.
Βρισκόμασταν μέσα στην
αίθουσα του μπιλιάρδου.
Ρίχναμε πέτρες, ποτήρια, αναψυκτικά και ότι άλλο βρίσκαμε
μπροστά μας για ν απωθήσουμε τους κομμουνιστές που επιχείρησαν να κάψουν το κτίριο.
Αντισταθήκαμε σθεναρά και
καταφέραμε να σώσουμε το
οίκημα και τους εαυτούς μας.

Η γενναιοψυχία και η ευτολμία απέτρεψαν
την πυρπόληση του οικήματος της ΣΕΚ Λεμεσού

• Μαρτυρία των 19 γενναίων υπερασπιστών: Αντισταθήκαμε σθεναρά
και καταφέραμε να σώσουμε το οίκημα αλλά και την ίδια τη ζωή μας

Κατανυχτική εκδήλωση
τιμής και δόξας

Μια άλλη μαρτυρία επισημαίνει : Εκείνη τη μέρα μέσα από
το οίκημα της ΣΕΚ είδα ένα
όχλο να κινείται κατά πάνω
μας για να κάψει το οίκημα
μας. Υπολογίζω ότι ήταν γύρω
στα 300-500 άτομα. Εντόπισα
έναν έμμισθο της ΠΕΟ, δύο
Τούρκους που κρατούσαν
πιστόλια και τρία καθάρματα
της κακόφημης πλατείας
Ηρώων. Μας καθύβριζαν και
μας αποκαλούσαν φασίστες.
Την ώρα που αναζωπυρώνετο

η φωτιά, ο Ντίνος Μιχαηλίδης
που ήταν σύνδεσμος της ΕΟΚΑ,
μας μετέφερε διαταγή του
τομεάρχη Δήμου Χατζημιλτή
να ρίξουμε χειροβομβίδα σε
περίπτωση που συνεχιστεί το
κακό και προχωρήσουν προς
το οίκημα. Μέσα στο οίκημα
της ΣΕΚ φυλάσσονταν ένα
πιστόλι και χειροβομβίδες.
Αυτό ήταν σε γνώση 3-4 ατόμων. Εγώ δεν ήθελα να ρίξω
χειροβομβίδα. Την θέση μου
υποστήριξαν και άλλα παρόντα στελέχη της ΣΕΚ. Τελικά ο
Ντίνος Μιχαηλίδης άλλαξε
γνώμη και μου είπε να μην τη
ρίξω. Για να αμυνθούμε σπάσαμε και μάρμαρα του πατώματος τα οποία ρίχναμε για να
αντιμετωπίσουμε τους κομμουνιστές. Η επίθεση διάρκησε
γύρω στη μία ώρα. Προς το
τέλος έφθασαν επικουρικοί,
Τούρκοι αστυνομικοί με αρχηγό

Στις 3 Ιουνίου το εξεδόθη
μακροσκελές ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ το οποί δημοσιεύθηκε στην πρώτη σελίδα
της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ στις 13
ΙΟΥΝΙΟΥ 1958. Σε αυτό υπογραμμίζονται μεταξύ άλλων
τα εξής:
«Εμείς ως ελεύθερα εργατουπαλληλικά συνδικάτα, που
χρησιμοποιούμεν νομίμους και
πολιτισμένους αγωνιστικάς
μεθόδους, θα συνεχίσουμε
απτόητοι από οποιουσδήποτε
κομμουνιστικούς τραμπουκισμούς και βανδαλισμούς τον
εθνικοκοινωνικό μας αγώνα.
Προειδοποιούμεν όμως τους
οργανωτάς της ανάνδρου
οχλαγωγικής επιθέσεως, ότι
εις περίπτωσιν καθήν θα ετόλμουν να επαναλάβουν παρομοίαν εγκληματικήν επίθεσιν,
δεν θα διστάσουμεν να μεταπηδήσουμεν
ασυγκράτητοι
από την ηρωικήν άμυναν σε
μία σαρωτικήν επίθεσιν.»

Πεποίθηση των θαμώνων είναι
ότι οι Εγγλέζοι ήθελαν να διχάσουν το λαό. Αφού απέτυχαν
να το πράξουν χρησιμοποιώντας τους Κύπριους κομμουνιστές, συνέχισαν το διχαστικό
τους έργο μέσω των Τουρκοκυπρίων. Όπως υποστήριξαν,
το Κομμουνιστικό Κόμμα Λονδίνου ελεγχόταν από το ΑΚΕΛ.
Ένας από τους 19 μάρτυρες
ανέφερε: Βρισκόμουν στο Λανίτειο Γυμνάσιο. Έφθασε σε μένα
η πληροφορία ότι οι κομμουνιστές θα έκαιγαν τα οικήματα
της ΣΕΚ και του Απόλλωνα που
ήταν σε απόσταση 200 περίπου περίπου μέτρων το ένα
από το άλλο. Αμέσως έτρεξα
στο οίκημα της ΣΕΚ για υπεράσπιση. Οι κομμουνιστές ήταν
γύρω στους 500. Δεν τα κατάφεραν γιατί συνάντησαν μεγάλη αντίσταση. Έτσι ματαίωσαν
την επίθεση τους στο οίκημα
του Απόλλωνα που ήταν ο
επόμενος στόχος τους.

έτρεψαν τον μαινόμενο όχλον
σε άτακτον φυγήν με αποτέλεσμα να δαρή ανηλεώς αργότερον εις εκ των αποπειραθέντων να εμπρήσουν το συνδικαλιστικό οίκημα. Και ο θλιβερώτερος απολογισμός της
μάχης ήτο ο τραυματισμός
δέκα ελεύθερων συνδικαλιστων και 40 κομμουνιστών οι
οποίο μετεφέρθηκαν εις ιδιωτικάς κλινικάς προς νοσηλείαν,
υπο τα όμματα των μειδιώντων, από εξαιρετικήν αγαλλίασιν Άγγλων αξιωματικών
της Αστυνομίας.»

Άγγλο και η τάξη σιγά - σιγά
αποκαταστάθηκε.
Ένας από τους υπερασπιστές
ανέφερε ότι μόλις οι κομμουνιστές έφθασαν στα σκαλιά της
εισόδου του οικήματος, ξεκίνησε η φωτιά. Είχα φάει ένα
τούβλο πάνω στο στήθος.
Εκείνη την ώρα πύκνωσαν οι
κομμουνιστικές
ενισχύσεις.
Αμέσως κλείσαμε την είσοδο με
το μπιλιάρδο σε μια ύστατη
προσπάθεια να εμποδίσουμε
την είσοδο τους στο οίκημα.
Είδα 15-20 άτομα να κρατάνε
όπλα. Δεν εσύμφερε στη Βρετανική προπαγάνδα να είχε
νεκρούς στις Νέες Συντεχνίες,
δηλαδή στις τάξεις της ΣΕΚ, σε
εκείνη τη χρονική περίοδο. Οι
Εγγλέζοι διέδιδαν ότι η ΕΟΚΑ
έγινε για να καταπολεμήσει την
αριστερά.
Μετά από λίγες μέρες δολοφο-

νήθηκαν Ελληνοκύπριοι στον
Κοντεμένο από τους Τούρκους.
Με αφορμή το γεγονός αυτό, η
διαμάχη στράφηκε μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων της
νήσου, προφανώς αυτός ήταν
και ο στόχος των Εγγλέζων.

Ο ΤΥΠΟΣ
Σε πρωτοσέλιδο άρθρο του
Χριστόδουλου
Μιχαηλίδη,
στην «Εργατική Φωνή» της
30ης Μαίου, με τίτλο Η
ΑΝΑΝΔΡΟΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΧΛΟΥ, επισημαίνονται και τα εξής.
«Ατυχώς δια τους ανάνδρους
εμπρηστάς, κατέφθασαν εν τω
μεταξύ ολίγοι ελεύθεροι συνδικαλισταί καθώς και η καθυστερημένη, άγνωστον δια ποίους λόγους αστυνομία, οι
οποίοι ματαίωσαν το εμπρηστικό εγκληματικό σχέδιον και

Σημειώνεται ότι εκείνη την
περίοδον, ιδίως μετά την
θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου
στις 3 Μαρτίου του 1957, ο
κόσμος σφυρηλατούσε στο
μέγιστο βαθμό την πίστιν του
στην ΕΟΚΑ. Και με δεδομένη την
ψοφοειδή και προδοτική στάση
της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στον
Αγώνα, η ΠΕΟ άρχισε να χάνει
μαζικά μέλη τα οποία πύκνωναν κατά δεκάδας τις τάξεις
της ΣΕΚ. Αυτό το γεγονός θορύβησε αφάνταστα το ΑΚΕΛ και
την ΠΕΟ που εμηχανεύοντο
δόλιες μεθόδους για να
συγκρατήσουν την οργανωτική
τους δύναμη και να εμποδίσουν την απομόνωση τους από
τον αγωνιζόμενο λαό.
Της επίθεσης στο οίκημα της
ΣΕΚ προηγήθηκε κομμουνιστική
απεργία στη Λεμεσό. Η ΠΕΟ
και οι κομμουνιστές του ΑΚΕΛ,
δια πυρός και σιδήρου, απειλών και βιαιοπραγιών, ανάγκασε εκείνη την ημέρα τους
καταστηματάρχες να συμμετάσχουν σε μια παράλογη απεργία η οποία αποσκοπούσε στο
να διασώσει το τρωθέν γόητρο της αριστεράς το οποίο
κατέρρευσεν λόγω της στάσης
της στο αγώνα της ΕΟΚΑ.

Συνέχεια

9
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Σ

ε επετειακή εκδήλωση για
τα 75χρονα της ΣΕΚ, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις
25 Οκτωβρίου 2019, το Επαρχιακό Συμβούλιο του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ τίμησε
τους 19 γενναίους υπερασπιστές του οικήματος το οποίο
υπέστη επίθεση στις 26 Μαίου
1958 μεσούντος του Αγωνα της
ΕΟΚΑ, από τραμπούκους της
αριστεράς η οποία καθοδηγείτο από το Κομμουνιστικο
Κόμμα Κύπρου, ΑΚΕΛ.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν

9

Εκδήλωση τιμής στους 19 υπερασπιστές
του οικήματος της ΣΕΚ Λεμεσού
οι εν ζωή υπερασπιστές του
οικήματος και μέλη των οικογενειών των αποθανώντων.
Εισαγωγική ομιλία έκανε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ο οποίος
εξήρε τη συμβολή των μελών
και στελεχών του κινήματος
στον εθνικοαπελευθερωτικό,
αντιαποικιακό αγώνα της

ΕΟΚΑ. Τόνισε πως 39 βλαστάρια της ΣΕΚ έδωσαν την ίδια τη
ζωή τους για την ελευθερία της
Κύπρου. Έδωσε τα εύσημα
στους 19 που με κίνδυνο της
ζωής τους έσωσαν το κτίριο
της ΣΕΚ Λεμεσού το οποίο θα
γινόταν παρανάλωμα του
πυρός από τη φωτιά που επιχείρησε να θέσει ο κομμουνιστικοκαθοδηγούμενος
όχλος στις 26
Μαϊου
του

1958 διαβεβαιώνοντας ότι η
ΣΕΚ συνεχίζει τον υπέροχο
αγώνα των ιδρυτών της για
εθνική δικαίωση και κοινωνική
δικαιοσύνη.
Την άγνωστη για πολλούς
ιστορική πτυχή της 26ης
Μαίου 1958 που αφορά το
εγχείρημα για πυρπόληση του
οικήματος της ΣΕΚ Λεμεσού
ανέδειξε με ομιλία του ο επαρχιακός γραμματέας Τίτος
Τιμοθέου, υπογραμμίζοντας
την ετοιμότητα των στελεχών

του κινήματος να υπερασπίσουν ανά πάσα στιγμή αξίες
και ιδανικά, όπως έπραξαν οι
«19» και γενικότερα οι συναγωνιστές τους την εποχή του
Αγώνα.

Τίτος Τιμοθέου επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

Τιμούμε τους πρωτοπόρους που υπερασπίζονται
διαχρονικές αξίες και αιώνια ιδανικά
Η προσπάθεια του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, για ποδηγέτηση και πολιτική εκμετάλλευση της
συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, με τη
χρήση αθέμιτων μέσων συμπεριλαμβανομένων τραμπουκισμών και σωματικής βίας, δεν περιορίστηκε μόνο στο
ξεκίνημα της ΣΕΚ το 1944, αλλά επεκτάθηκε και εντάθηκε ακόμη περισσότερο και την περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 59, ενός αγώνα που η ΣΕΚ είχε από την
πρώτη στιγμή ξεκάθαρη θέση, αλλά και
τεράστια συμβολή.
Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955-59, βρήκε τη ΣΕΚ σαν
έτοιμη από παλιά, στην πρώτη γραμμή
του εθνικού καλέσματος, για εθνική
αυτοδιάθεση, αξιοπρέπεια, απελευθέρωση, και ένωση με τη μητροπολιτική
Ελλάδα.
Το σύνολο της ηγεσίας της ΣΕΚ, και
ένας τεράστιος αριθμός μελών και
φίλων του Κινήματος, εγγράφηκαν στις
τάξεις της Οργάνωσης αγωνιζόμενοι
για την επίτευξη των προαιώνιων
αξιών και πόθων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως, 39
από τους ήρωες της ΕΟΚΑ ήταν μέλη
και στελέχη της ΣΕΚ. Εκείνη την περίοδο, ιδίως μετά την θυσία του Γρηγόρη
Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου του 1957, ο
κόσμος σφυρηλατούσε στο μέγιστο
βαθμό την πίστη του στην ΕΟΚΑ. Και
με δεδομένη την προδοτική στάση της
ηγεσίας του ΑΚΕΛ στον Αγώνα, η ΠΕΟ
άρχισε να χάνει μαζικά μέλη τα οποία
πύκνωναν κατά εκατοντάδες στις
τάξεις της ΣΕΚ.

Οι τιμηθέντες υπερασπιστές του οικήματος της ΣΕΚ
στις 26 Μαίου 1958
1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΦΙΓΓΟΣ
3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ
4 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
6 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
9 ΔΗΜΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
10 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Αυτό το γεγονός θορύβησε αφάνταστα
το ΑΚΕΛ και την ΠΕΟ, που εμηχανεύοντο
δόλιες μεθόδους για να συγκρατήσουν
την οργανωτική τους δύναμη και να
εμποδίσουν την απομόνωση τους από
τον αγωνιζόμενο λαό.
Στις 26 Μαΐου 1958, σε μια καθοριστική περίοδο για την έκβαση του
αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, μερικές εκατοντάδες κομμουνιστές του ΑΚΕΛ επιτέθηκαν για να κάψουν το οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού.
Ως μαινόμενοι ταύροι όρμησαν κατά
του οικήματος ρίχνοντας πέτρες και
άλλα αντικείμενα, εκστομίζοντας
ύβρεις κατά της ΣΕΚ και της εθνικόφρονης παράταξης. Εκείνη την ώρα

της επίθεσης
μέσα
στο οίκημα
μας βρισκόντουσαν 19
στελέχη και
φίλοι της
ΣΕΚ. Σήμερα
έχουμε την
τιμή και την
χαρά
να
έχουμε μαζί μας αρκετούς από τους
πρωταγωνιστές που με αυτοθυσία
υπερασπίστηκαν το οίκημα μας.
Κάποιους δυστυχώς δεν τους προλάβαμε, έφυγαν από τη ζωή μάλιστα δύο
πολύ πρόσφατα, αλλά έχουμε μέλη
των οικογενειών τους μαζί μας, και γι’
αυτό τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Μέσα από τη σθεναρή ηρωική αυτή
αντίσταση τους, κατάφεραν να
σώσουν το οίκημα, αλλά και τους εαυτούς τους.
Η αγωνιστικότητα των στελεχών της
ΣΕΚ, η οποία βασιζόταν, βασίζεται και
θα συνεχίσει να στηρίζεται σε αρχές
και αξίες, δεν επιτρέπει σε κανένα μας
εφησυχασμό. Χρειάζεται συνεχής αγώνας για να διατηρήσουμε τη ΣΕΚ, ανεξάρτητη και ελεύθερη, μακριά από κάθε
μορφή παρέμβασης και αποπροσανατολισμού από το βασικό μας στόχο, για
την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και
της κοινωνίας, αλλά και την υγιή διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Η διαχρονικότητα των αρχών αυτών,
θα παραμένει ανεξίτηλη σε κάθε μορφή
και έκφανση αγώνα, δράσης και διεκδίκησης της ΣΕΚ.
Η ΣΕΚ, σέβεται απόλυτα την ιστορία
της και τιμά τους πρωτεργάτες της και
όσους έταξαν τον εαυτό τους να υπηρετούν αυτές τις αρχές, αλλά και τον
συνάνθρωπο τους. Στο πλαίσιο αυτό,
στο σημερινό Επαρχιακό Συμβούλιο,
τιμούμε τα 19 στελέχη μας που κράτησαν όρθιο το οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού,
στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Ελεύθερος
Συνδικαλισμός, ευχαριστώντας τους με
αυτό τον τρόπο για την πολύ σημαντική τους συμβολή. Απολογούμαστε σε
αυτούς που έφυγαν από την ζωή και
δεν είναι απόψε μαζί μας, να βιώσουν
ξανά την ημέρα εκείνη. Να είναι βέβαιοι ότι θα τους θυμόμαστε πάντα, όπως
άλλωστε θα θυμόμαστε και όλους όσοι
είναι απόψε μαζί μας, και έταξαν στην
ζωή τους να φυλάνε Θερμοπύλες.
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Προσέξτε ιδιαιτέρως τη διατροφή σας
μετά την 5η δεκαετία

Καταπολεμήστε τη Φθινοπωρινή
ατονία - μελαγχολία

Ε

ίτε λόγω αλλαγής των καιρικών συνθηκών, είτε λόγω μετάβασης στην
χειμερινή ώρα από μια παρατετεταμένη καλοκαιρινή περίοδο, η ψυχολογία πολλλών ανθρώπων επηρεάζεται κατά την Φθινοπωρινή περίδο με
επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού τους. Nιώθετε ατονία, έχετε μονίμως πονοκέφαλο, νιώθετε πως έχετε δέκατα πυρετού; Οι
ασθένειες του φθινοπώρου είναι εδώ και πολύ πιθανόν να σας ταλαιπωρήσουν...
Ατονία: Έχετε μια μόνιμη κούραση και σας λείπει η ενέργεια. Μετά το
καλοκαίρι αυξάνονται οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, αφού μπαίνετε σε περίοδο που πρέπει να είστε 100% παραγωγικοί. Αυτό, σε συνδυασμό με την αλλαγή της εποχής, έχει ως συνέπεια την εμφάνιση παρατεινόμενης κόπωσης και ατονίας.
Γρίπη: Είναι η εποχή της. Βροχή, αέρας και μεταβολές στη θερμοκρασία
είναι τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του ανοσοποιητικού
μας συστήματος, πράγμα που καθιστά το κρυολόγημα ευκολότερο.
Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα: Προσοχή! Το φθινόπωρο είναι περίοδος
υψηλού κινδύνου για όσους πάσχουν από βρογχίτιδα. Η οξεία βρογχίτιδα
είναι συνήθης ασθένεια, που τις περισσότερες φορές προκαλείται από
ένα απλό κρύωμα ή οποιαδήποτε λοίμωξη του αναπνευστικού. Συνήθως
υποχωρεί σε λίγες ημέρες, χωρίς να αφήνει υπολειπόμενα συμπτώματα.
Αϋπνία: Η επιστροφή στη ρουτίνα της καθημερινότητας, η αλλαγή στην
ώρα αφύπνισης, η αλλαγή στις συνήθειες, οι αυξημένες υποχρεώσεις
επιδρούν δυσμενώς στον κύκλο ύπνου και ταλαιπωρούν τον οργανισμό
σας.
Χαλαρώστε!: Το φθινόπωρο φέρνει πολλές φορές μελαγχολία και έτσι
πέφτει η άμυνα του οργανισμού σας.
Για να μην αρρωστήσετε, πάρτε μερικές βιταμίνες από το φαρμακείο και
φάτε φρούτα και λαχανικά. Αποφύγετε τα πρόχειρα φαγητά [junk food]
τα αλμυρά και πικάντικα τρόφιμα.

Α

ν όλως αιφνιδίως αισθανθείτε ότι σας περιβάλλει η
ταχυκαρδία, η εφίδρωση, τα
μούδιασμα στα άκρα,η ατονία
και η χαμηλή ψυχολογία στον
χώρο εργασίας, ήρθε η ώρα να
αντιμετωπίσετε το εργασιακό
άγχος σημαίνει πως ήλθε ή
ώρα να πάρετε χωρίς χρονοτριβή μέτρα θωράκισης του
εαυτού σας. Το άγχος δεν είναι
πρόβλημα εξηγεί αλλά σίγουρα είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα εξηγεί η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια
Ευθυμία Παυλάτου. Ωστόσο,
προσθέτει, αποτελεί την πλέον
φυσιολογική αντίδραση του
οργανισμού απέναντι στον κίνδυνο, απαραίτητη για την επιβίωσή μας. Ιδού τι μας συμβουλεύει για το θέμα αυτό το
οποίο ταλαιπωρεί μεγάλη
μερίδα του πληθυσμού.
Οι συνέπειες του μακροχρόνιου
και παρατεταμένου άγχους
είναι η παρουσία σωματικών
συμπτωμάτων όπως πονοκέφαλος,
διαρκές
αίσθημα
κόπωσης, ταχυπαλμίες, πόνος
ή «βάρος» στο στήθος, κόμπος
στο λαιμό, δύσπνοια, ναυτία
και ζαλάδες, μουδιάσματα και
μυρμηγκιάσματα, διάρροια ή
συχνουρία. Ακόμη, μπορεί να
υπάρχουν σε μεγάλη ένταση
και διάρκεια συναισθήματα
όπως ανησυχία, εκνευρισμός,
δυσφορία, υπερένταση, νευρικότητα ή αίσθημα ότι κάτι
κακό θα συμβεί, καθώς και
σκέψεις που φέρνουν την
καταστροφή («σίγουρα θα
συμβεί το χειρότερο, θα έχει
καταστροφικές συνέπειες και
θα είναι τρομερό, δεν θα το
αντέξω»). Τα παραπάνω συχνά
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Ό

σο κι αν σας αρέσουν τα γλυκά καλό θα
είναι αν δεν μπορείτε να τα κόψετε,
έστω να τα μειώσετε. Οι ειδικοί τονίζουν
πως, η κατανάλωση γλυκών εκτός από
περιττές θερμίδες ανεβάζουν και το ζάχαρο.

νή επιλέξτε μοσχαρίσια μπριζόλα που
περιέχει λιγότερα λιπαρά.

Ιδού ο κατάλογος με τα φαγητά που πρέπει
να περιορίσετε ή να αποφεύγετε αν έχετε

√ Τι δεν πρέπει να τρώτε
αν είστε άνω των 50 ετών
αγγίξει ή ξεπεράσει την 5η δεκαετία της
ζωής σας.
Λιπαρά μεσημεριανά φαγητά
Μπορεί τα σαλάμια, οι τηγανιτές πατάτες
και τα λιπαρά φαγητά να είναι εύγευστα,
ωστόσο θα πρέπει όσο γίνεται να τα καταναλώνουμε με ρέγουλα. Αντίθετα μπορείτε
να τρώτε κοτόπουλο, όσπρια και σαλάτες.
Λευκή σοκολάτα
Η μαύρη σοκολάτα, όπως όλοι ξέρουμε είναι
ευεργετική για τον οργανισμό, δεν συμβαίνει
όμως το ίδιο και για την λευκή καθώς
περιέχει μεγάλη ποσότητα ζάχαρης αλλά
και βούτυρο κακάο.
Χοιρινή μπριζόλα
Αν είστε λάτρεις του κρέατος αντί για χοιρι-

Μπάρες πρωτεΐνης
Κάποιοι θεωρούν πως οι μπάρες πρωτεΐνης
είναι διαιτητικές με αποτέλεσμα να τις
καταναλώνουν αρκετά συχνά. Αυτό είναι
μεγάλο λάθος καθώς περιέχουν πρόσθετη
ζάχαρη.
Τουρσί
Εσφαλμένα πολλοί νομίζουμε πως το τουρσί δεν παχαίνει. Κι όμως περιέχει μεγάλη
ποσότητα αλατιού με αποτέλεσμα να ανεβάζει την πίεση στα ύψη.
Κονσέρβες σούπας
Όπως το τουρσί έτσι και οι έτοιμες σούπες
περιέχουν αλάτι αλλά και συντηρητικά γι’
αυτό καλό θα είναι και αυτές να τις αποφεύγετε.

Όταν η εργασία καθίσταται πηγή άγχους
μας οδηγούν σε συμπεριφορές
όπως η απόσυρση από τις
συνηθισμένες μας δραστηριότητες, η αύξηση ή αντίθετα ο
περιορισμός του φαγητού και
του ύπνου, η αναβλητικότητα
και η απόσυρση, με αποτέλεσμα τις συχνές απουσίες από
την εργασία ή από άλλες υποχρεώσεις και τη χαμηλή παραγωγικότητα.
Το εργασιακό άγχος μπορεί να
οφείλεται είτε σε παράγοντες
που σχετίζονται με το είδος ή
τις συνθήκες εργασίας είτε σε
προσωπικά αίτια:
- Παράγοντες που σχετίζονται
με την εργασία: Οι υπερβολικές
απαιτήσεις και η πίεση για
υψηλές επιδόσεις, σε συνδυασμό με την κακή οργάνωση της
δουλειάς, το αυξημένο ή ασαφές ωράριο, η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου και ξεκάθαρου
ρόλου ή κατεύθυνσης όσον
αφορά τα επαγγελματικά
καθήκοντα, η ανασφάλεια για
τη διατήρηση της εργασίας, ο
μη επαρκής μισθός, οι κακές
επαγγελματικές σχέσεις και οι
συγκρούσεις στο χώρο εργασίας ή το… λάθος επάγγελμα.
- Προσωπικοί παράγοντες: Η
ανεπαρκής ή ακατάλληλη για
το συγκεκριμένο επάγγελμα
εκπαίδευση και η έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων (π.χ.
οργάνωσης, διοίκησης κ.λπ.), η
επιδίωξη της τελειότητας που
δεν επιτρέπει ποτέ παρεκκλίσεις από την ανώτερη δυνατή
επίδοση, οι μη ρεαλιστικές
προσδοκίες από την επαγγελματική ζωή, η δυσκολία προ-

σαρμογής σε αλλαγές και νέες
απαιτήσεις, ο φόβος κριτικής ή
ανάληψης ευθυνών, η έλλειψη
διεκδικητικότητας, οι δυσκολίες στην επικοινωνία.
Εκτός από όλα τα παραπάνω,
ο πιο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να περιορίσει
ή να πολλαπλασιάσει τις
αρνητικές αντιδράσεις μας
απέναντι στους πιθανούς «κινδύνους» είναι ο τρόπος με τον
οποίο σκεφτόμαστε γι’ αυτούς.
Έτσι, οι
αντιδράσ ε ι ς

της καθώς και τις ικανότητές
του να την αντιμετωπίσει ή τη
βοήθεια που μπορεί να έχει
από το περιβάλλον του. Όσο
μεγαλύτερα θεωρούμε ότι είναι
τα δύο πρώτα (το μέγεθος της
απειλής και οι αρνητικές συνέπειες) και όσο μικρότερα τα
υπόλοιπα (οι ικανότητες αντιμετώπισης και η πιθανή βοήθεια) τόσο περισσότερο άγχος
βιώνουμε απέναντι στον «κίνδυνο». Άρα λοιπόν οι αντιδράσεις άγχους είναι, σε πολλές
περιπτώσεις, δικό μας δημιούργημα, αφού εμείς οι ίδιοι
ερμηνεύουμε την κατάσταση
ως «απειλητική».

Μικρές και μεγαλύτερες
αλλαγές
Αν λοιπόν ακούγοντας
τη λέξη «εργασία» (με

√ Οδηγός αντιμετώπισης των καθημερινών
δυσκολιών στον χώρο εργασίας και αποτροπής
δυσάρεστων επιπτώσεων στην υγεία σας
άγχους γίνονται ένα πολύ προσωπικό φαινόμενο, που σχηματικά απεικονίζεται με την
«εξίσωση
του
άγχους»:
Mέγεθος «απειλής» + Kόστος
των
συνεπειών
της
=
Iκανότητες αντιμετώπισης +
Διαθέσιμη βοήθεια από το
περιβάλλον.
Τι σημαίνει αυτό; Τίποτα
πολύπλοκο και δυσνόητο. Οι
αντιδράσεις απέναντι σε μια
«απειλή» εξαρτώνται από το
πώς καθένας αντιλαμβάνεται
το μέγεθος και τις συνέπειές

ό,τι αυτή περιλαμβάνει για τον
καθένα) οδηγείτε σχεδόν αυτόματα το σώμα σας σε κατάσταση συναγερμού, ίσως είναι
καιρός να αλλάξετε τον τρόπο
με τον οποίο την αντιμετωπίζετε (ή και την ίδια την εργασία
σας, αν αυτό είναι επιθυμητό
και εφικτό):
- Εντοπίστε τι ακριβώς είναι
αυτό που σας προκαλεί τόση
πίεση: οι εργασιακές συνθήκες,
ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε για τη δουλειά σας, οι στόχοι που έχετε θέσει, τα καθήκο-

ντα που έχετε αναλάβει, οι σχέσεις με προϊσταμένους, συναδέλφους ή συνεργάτες.
- Προετοιμαστείτε καλύτερα
και αποκτήστε περισσότερα
επαγγελματικά εφόδια: αναπτύξτε τις ικανότητες και τις
γνώσεις που σχετίζονται με το
επάγγελμα και τα καθήκοντά
σας, ώστε να αισθάνεστε -και
να είστε- περισσότερο επαρκής.
- Οργανωθείτε: αξιοποιήστε
καλύτερα το χρόνο σας –τόσο
στη δουλειά όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές σας.
Θα «γλιτώσετε» πολύ άσκοπο
άγχος και θα γίνετε πιο αποτελεσματικός.
- Αναθέστε σε άλλους όσα
καθήκοντα δεν σας αναλογούν.
Έτσι θα κάνετε καλύτερα και με
λιγότερη πίεση αυτά που έχετε
να φέρετε σε πέρας.
- Καταπολεμήστε την τελειοθηρία και τις μη ρεαλιστικές
προσδοκίες από τον εαυτό
σας. Δε θα σας οδηγήσουν
πουθενά, παρά μόνο… στην
απόγνωση.
- Διεκδικήστε πιο αποτελεσματικά. Πείτε «όχι», ζητήστε βοήθεια, θέστε όρια στις απαιτήσεις των άλλων.
- Βελτιώστε τις σχέσεις με τους
συναδέλφους σας. Κάντε τους
«συμμάχους» στις δύσκολες
ώρες.
- Αναζητήστε την ποιότητα
ζωής εκτός δουλειάς.
- Ξεκαθαρίστε τι σημαίνει για
σας η εργασία σας. Δείτε την
από άλλη οπτική γωνία, αναθεωρήστε τις προτεραιότητές
σας, βγάλτε την από το…
κέντρο του κόσμου σας.
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Έκτακτα σχέδια κατάρτισης εργαζομένων
σε ξενοδοχειακές μονάδες και κέντρα αναψυχής
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Το γηράσκον δυναμικό
και τα μάτια σας!

Ο

ι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι
αποτελούν ένα ολοένα μεγαλύτερο
ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Ενόψει της παράτασης του εργασιακού βίου,
η διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας
για το γηράσκον εργατικό δυναμικό έχει
αναχθεί σε προτεραιότητα.
Η αύξηση της απασχόλησης και η παράταση του εργασιακού βίου των εργαζομένων
αποτελούν σημαντικούς στόχους πολιτικής
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τα
τέλη της δεκαετίας του 1990. Το ποσοστό
απασχόλησης για άτομα ηλικίας 55–64
ετών στην ΕΕ-28 αυξήθηκε από το 39,9% το
2003 στο 50,1% το 2013. Το ποσοστό αυτό
ακόμη υστερεί σε σχέση με το αντίστοιχο
ποσοστό των ατόμων ηλικίας 22–64 ετών.
Ο μέσος όρος της ηλικίας αποχώρησης από
την αγορά εργασίας αυξήθηκε από τα 59,9
έτη το 2001 στα 61,5 έτη το 2010.
Ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020

• Η ηλικία των εργαζομένων
θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά
υπόψην από τις επιχειρήσεις
για τη διαμόρφωση πολιτικών
ασφάλειας και υγείας
για την απασχόλησης - αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας
20–64 ετών στο 75% - σημαίνει ότι οι
Ευρωπαίοι θα πρέπει να εργάζονται
περισσότερα χρόνια.
Οι φυσιολογικές αλλαγές που συνδέονται
με την ηλικία μπορούν να είναι θετικές και
αρνητικές.

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την υλοποίηση του Έκτακτου
Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε
Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου
2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου
2020 – Μαΐου 2020 (για τα Ξενοδοχεία
Ορεινών Θερέτρων) και του Έκτακτου
Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε
Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και
Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και
τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά
την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020.
Σκοπός των έκτακτων σχεδίων είναι η
παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους
εργαζόμενους των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση
των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος της
Κύπρου.
Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε
Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου
2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου
2020 – Μαΐου 2020 (για τα Ξενοδοχεία

Μεταξύ των κινδύνων που συνδέονται με
τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους
περιλαμβάνονται οι εξής:
• Υπερβολικός σωματικός φόρτος εργασίας
• Κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία
σε βάρδιες
• Θερμά, κρύα ή θορυβώδη εργασιακά περιβάλλοντα
Καθώς οι διαφορές σε ατομικό επίπεδο
αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, οι
εκάστοτε παραδοχές πρέπει να διατυπώνονται αποκλειστικά με γνώμονα την ηλικία. Η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να
εξετάζει τις εργασιακές απαιτήσεις σε
σχέση με τις δεξιότητες και την εν γένει
κατάσταση της υγείας κάθε ατόμου.

• Στην περίπτωση που Ξενοδοχειακές Μονάδες και άλλες συναφείς
επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους την περίοδο που συνήθιζαν
να αναστέλλουν τις εργασίες τους, τότε το ανεργιακό επίδομα
που κανονικά θα παρεχόταν στους εργαζόμενους, θα δίδεται
στην επιχείρηση/ξενοδοχείο ως επίδομα κατάρτισης, ενώ η επιχείρηση /
ξενοδοχείο θα καταβάλλει τον πλήρη μισθό στον εργαζόμενο
Ορεινών Θερέτρων) θα εφαρμοστεί για
δύο περιόδους, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου
2020 και από την 1η Ιανουαρίου 2020
μέχρι την 31η Μαΐου 2020 (για τα
ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων), ενώ το
Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε
Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και
Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα
εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου
2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
Αμφότερα τα σχέδια θα διεξαχθούν
στην ελληνική γλώσσα.

που κανονικά θα παρεχόταν στους
εργαζόμενους, θα παρέχεται στην
επιχείρηση/ξενοδοχείο ως επίδομα
κατάρτισης, ενώ η επιχείρηση/ξενοδοχείο θα καταβάλλει τον πλήρη
μισθό στον εργαζόμενο.
Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση
των Σχεδίων είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών: www.mlsi.gov.cy/sid

Πρόταση για κατάργηση τραπεζικών εγγυήσεων
εργοδότησης οικιακών εργατών

Γήρανση και εργασία
Η ηλικία είναι μία μόνο από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα ετερόκλητο
εργατικό δυναμικό. Η εκτίμηση κινδύνων με
γνώμονα την ηλικία λαμβάνει υπόψη τα
χαρακτηριστικά των διαφόρων ηλικιακών
ομάδων εργαζομένων που συνδέονται με
την ηλικία, περιλαμβανομένων των αλλαγών όσον αφορά τις λειτουργικές ικανότητες και την εν γένει κατάσταση της υγείας.

Σύμφωνα με τα Σχέδια που έχουν
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο,
εάν Ξενοδοχειακές Μονάδες και άλλες
συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία επιχειρήσεις επιλέξουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά την
περίοδο που συνήθιζαν να αναστέλλουν τις εργασίες τους τα προηγούμενα χρόνια, τότε το ανεργιακό επίδομα

Τ

α πορίσματα αναφορικά με την
πολιτική δέσμευσης των τραπεζικών εγγυητικών που καταβάλλονται
από εργοδότες οικιακών εργατών/
τριών εξέδωσε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη. Στην έκθεση της Επιτρόπου γίνεται
αναφορά τόσο στις πρόνοιες της
ισχύουσας νομοθεσίας, όσο και στις
προωθούμενες αλλαγές από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η Επίτροπος χαρακτηρίζει ως "αναμφίβολα θετική εξέλιξη" την απόφαση
του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει σε κατάργηση της νομοθετικής πρόνοιας που υποχρεώνει τους
εργοδότες να καταβάλλουν τραπεζικές εγγυητικές και να προχωρήσει,
ακολούθως, σε επιστροφή όσων
εγγυητικών έχουν ήδη κατατεθεί για
τον σκοπό αυτό.
Παρόλα αυτά μέχρι να εγκριθεί και να
εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία, η Επίτροπος επισημαίνει την ανάγκη όπως
εξεταστούν άμεσα τα τρέχοντα αιτήματα των εργοδοτών για αποδέσμευση των εγγυητικών τους, ιδίως όταν
άπτονται βιοποριστικών ή άλλων
ανθρωπιστικών ζητημάτων.
Σύμφωνα τη νομοθεσία η κατάθεση
τραπεζικής εγγύησης από τους εργοδότες διασφαλίζει την κάλυψη των
εξόδων επιστροφής των οικιακών
εργατών/ τριών στις χώρες καταγωγής του. Η κ. Λοττίδη προέβη σε έκθεση συμπερασμάτων με βάση παράπο-

Η Επίτροπος Διοικήσεως
τονίζει στην έκθεσή της
ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται
στις περιπτώσεις που οι εργοδότες διαθέτουν περιορισμένους
οικονομικούς πόρους
να
που είχε ενώπιον της τα τελευταία
δυο χρόνια από εργοδότες οικιακών
εργατών, οι οποίοι και κατάγγειλαν
ότι οι εγγυητικές αυτές είχαν δεσμευθεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), μετά τον
τερματισμό της εργασιακής σχέσης.
Η συγκεκριμένη έκθεση όπως σημειώνει η Επίτροπος υποβάλλεται τόσο
προς τον Υπουργό Εσωτερικών όσο
και προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, με την εισήγηση
όπως επανεξετάσουν τα αιτήματα
των εργοδοτών που υπέβαλαν παρά-

πονο πρός το Γραφείο της Επιτρόπου.
Τονίζει παράλληλα τη σημασία επιστροφής των εγγυητικών τους πριν
την οριστική έκβαση της νέας νομοθετικής ρύθμισης, και να την ενημερώσουν, για τις ενέργειές τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όπως σημειώνει η κ. Λοττίδη τα
μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο εργοδότης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ή ακόμη σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
σε περιπτώσεις μακροχρόνιας εργοδότησης « οπότε παρατηρείται να
κατακρατούνται πέραν της μίας
εγγυητικής ταυτόχρονα» αναφέρεται
χαρακτηριστικά.

• Τα μεγαλύτερα προβλή-

ματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις που κατακρατούνται πέραν της μίας εγγυητικής ταυτόχρονα
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Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
τίμησαν τα παιδιά στην Ουγκάντα

Ρ

ίγη συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες
παιδιών
από
την
Ουγκάντα, τα οποία
παρελαύνουν με τις
σημαίες Ελλάδας και
Κύπρου, τιμώντας την
εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου.

Κυπριακές και Ελληνικές οργανώσεις και
μεμονωμένα
άτομα,
υπό τη σκέπη του
πατήρ Αντωνίου. Μετά
τη δοξολογία, σήκωσαν
ψηλά τις σημαίες, αποτίοντας φόρο τιμής
στους ήρωες του '40
και προκαλώντας ρίγη
συγκίνησης και υπερηφάνειας. Την Κυριακή
μάλιστα, η Ουγκάντα
γιόρτασε 100 χρόνια
Ορθοδοξίας.

Ουγκάντα, Κύπρος και
Ελλάδα γίνονται ένα για
τους μικρούς, που όπως
μαρτυρούν και οι φωτογραφίες, τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τις τρεις
χώρες. Ο απανταχού
ελληνισμός γιορτάζει
σήμερα το ένδοξο "ΟΧΙ"
και μαζί του και τα παιδιά σε ορφανοτροφείο
της Ουγκάντα, που έχει
ευεργετηθεί
από

Ο πατήρ Αντώνιος
κατάγεται από την
Ουγκάντα και σπούδασε στην Ελλάδα, για την
οποία τρέφει ιδιαίτερη
αγάπη.

Πρωθυπουργός Αυστραλίας: «Τιμώ τις θυσίες των Ελλήνων
για την Ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα»

Τ

ο δικό του μήνυμα για την επέτειο του «Όχι» έδωσε στη
δημοσιότητα ο πρωθυπουργός
της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρρισον.

λικού πολέμου και η αντίσταση
ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα
αποτελούν μέρος μιας διαρκούς
κληρονομιάς που έχει κατακτήσει

H ιστορία της νεότερης Ελλάδας
περιέχει μερικές από τις μεγαλύτερες μαρτυρίες που αφορούν το
ελληνικό μαχητικό πνεύμα στα
γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες αποτελούν πηγή
διαρκούς υπερηφάνειας, με τις
γενιές του ελληνικού λαού να
αντικατοπτρίζουν τον θαρραλέο
και ηρωικό αγώνα ενάντια στην
εισβολή και την κατοχή.
Το εμφατικό «Όχι» ως απάντηση
στις δυνάμεις που απειλούσαν
την Ελλάδα, οι θυσίες και οι απώλειες στη διάρκεια του Ελληνοϊτα-

μια θέση στην καρδιά των Ελλήνων.

Μ

έχρι το 2050 οι παράκτιες περιοχές στις οποίες κατοικούν 300
εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να
απειληθούν από την αύξηση της στάθμης των ωκεανών που συνδέεται με την
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με μια
μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αυτή την ημέρα, συμμερίζομαι τον
θαυμασμό που νοιώθουν πολλοί
Έλληνες της Αυστραλίας για εκείνους που πήραν μέρος σε εκείνα
τα ιστορικά γεγονότα. Αποτίω
φόρο τιμής σε εκείνους που πολέμησαν, που υπέφεραν και υπέμειναν τις κακουχίες, και έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση των επιχειρήσεων των επιτιθέμενων και στη λήξη του πολέμου.
Πάνω απ’ όλα, αναγνωρίζω τη
διαρκή φιλία μεταξύ Αυστραλίας
και Ελλάδας που είναι σφυρηλατημένη στη ζέση του πολέμου και
τιμώ τις θυσίες που έγιναν για να
κερδίσουμε την ελευθερία που
όλοι μας απολαμβάνουμε σήμερα.

"Οι προβλέψεις σε ό,τι αφορά την
αύξηση της στάθμης των ωκεανών δεν
έχουν αλλάξει", εξήγησε στο Γαλλικό

• Tυφώνες και οι ισχυρές
τροπικές καταιγίδες, θα γίνουν
ολοένα και συχνότερες.
Πρακτορείο ο Μπεν Στράους, ένας από
τους συγγραφείς της μελέτης και πρόεδρος-διευθυντής του Climate Central,
ενός ερευνητικού ινστιτούτου που
εδρεύει στις ΗΠΑ.
Τα δωρεάν δεδομένα που παρείχε η
NASA μέσω του προγράμματος SRTM με το οποίο χαρτογραφήθηκε το 95%
της Γης- ενδέχεται να περιέχουν λάθη.
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Η καλύτερη μάσκα ματιών
για ρυτίδες μόνο με 3 υλικά

Τ

α αυγά εκτός ότι φτιάχνουν ένα υπέροχο
πρωινό, μπορούν επίσης να αποτελέσουν
ένα από σημαντικότερα προϊόντα ομορφιάς.
Μια απλή μάσκα προσώπου με αυγό, είναι
ένας γρήγορος, φθηνός τρόπος για να κάνετε
ένα άμεσο facelift! Συνδυάζοντας καρότα με
ασπράδια αυγών διπλασιάζετε τη δύναμη
καταπολέμησης των ρυτίδων με μία DIY
μάσκα ματιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε όλο το πρόσωπό σας.

Οι βιταμίνες και οι πρωτεΐνες που περιέχουν
τα ασπράδια αυγών σφίγγουν και σταθεροποιούν
το πρόσωπο, καθιστώντας τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο λεγόμενο πόδι της χήνας γύρω από τα
μάτια. Και τα καρότα είναι ένας φυσικός τρόπος
για να πάρετε ρετινόλη, ένα από τα καλύτερα
συστατικά καταπολέμησης των ρυτίδων.
Συστατικά: 1 ασπράδι αυγού
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο καρότο
1 κουταλάκι του γλυκού αλόη βέρα
Οδηγίες: Συνδυάστε το αυγό, το καρότο και την
αλόη βέρα σε ένα μικρό μπολ. Χτυπήστε το μείγμα
μαζί με ένα πιρούνι (περίπου για 1 λεπτό).
Με καθαρά χέρια ή με μία βούρτσα, εφαρμόστε τη
μάσκα γύρω και κάτω από τα μάτια. Αποφύγετε τα
βλέφαρα γιατί δεν θέλετε να μπει μέσα στα μάτια
σας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τη μάσκα σε
ολόκληρο το πρόσωπό σας.
Αφήστε την μάσκα να στεγνώσει για τουλάχιστον
15 λεπτά ή έως και 30 λεπτά. Μόλις νιώσετε τη
μάσκα να σφίγγει το δέρμα σας αφαιρέστε τη. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή, υγρή πετσέτα για να
καθαρίσετε απαλά τη μάσκα. Ολοκληρώστε με ενυδατική κρέμα.

Σοβαρά … αστειάκια
Δύο γριούλες κάθονται στην αυλή και συζητούν για
τους άντρες τους:
«Αχ αυτός ο Τάσος μου, όλο τρώει τα νύχια του!
Είναι πλέον 70 χρονών και δεν έχει κόψει ακόμα
αυτήν την κακή συνήθεια.»
«Καλά, μη νομίζεις, και μένα ο Μάκης μου έκανε το
ίδιο, αλλά του την έκοψα εγώ την συνήθεια!»
«Αλήθεια; Πως το κατάφερες αυτό;»
«Μόλις τελειώνει το φαγητό του, του παίρνω τα
δόντια του και τα κρύβω!»

300 εκατ. άνθρωποι απειλούνταν από
την άνοδο της στάθμης των ωκεανών

Η περιοχή που κινδυνεύει περισσότερο
είναι η Ασία, αναφέρει η μελέτη που
δημοσιεύεται
στο
Nature
Communications.
Πάνω από τα δύο τρίτα των πληθυσμών που απειλούνται βρίσκονται
στην Κίνα, το Μπαγκλαντές, την Ινδία,
το Βιετνάμ, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη. Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο
τεχνητής νοημοσύνης οι ερευνητές
διόρθωσαν τα υπάρχοντα δεδομένα
όσον αφορά το υψόμετρο των παράκτιων περιοχών, τα οποία μπορεί να
ήταν εσφαλμένα με αποτέλεσμα να έχει
υποτιμηθεί η έκταση των εδαφών που
απειλούνται από ισχυρές θύελλες και
την πλημμυρίδα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Πριν από περίπου πέντε χρόνια ο Μπεν Στράους και ο Σκοτ
Κελπ διαπίστωσαν, συγκρίνοντας αυτά τα δεδομένα με
άλλα, ότι το σύστημα SRTM
υπερεκτιμούσε συστηματικά το
ύψος της όχθης της θάλασσας
γιατί μπέρδευε τις σκεπές των
σπιτιών και τα δέντρα με το
επίπεδο του εδάφους. "Για τις
περισσότερες παράκτιες περιοχές σε
όλον τον πλανήτη δεν γνωρίζαμε το
ύψος του εδάφους κάτω από τα πόδια
μας", εξήγησε ο Μπεν Στράους.
Εξάλλου, ο πληθυσμός του πλανήτη,
που σήμερα φτάνει τα 7,7 δισεκατομμύρια, μπορεί να αυξηθεί κατά 2 δισεκ.
μέχρι το 2050 και κατά 1 ακόμη μέχρι
το τέλος του αιώνα. `Ενα μεγάλο μέρος
αυτών των ανθρώπων ζουν σε παραθαλάσσιες μεγαλουπόλεις. Σήμερα,
περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι
κατοικούν σε ζώνες που βρίσκονται
κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

Ορισμένοι προστατεύονται από φράγματα αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν
καμία προστασία.
"Η κλιματική αλλαγή έχει τη δυναμική
να αναδιαμορφώσει πόλεις, οικονομίες, ολόκληρες περιοχές του πλανήτη",
υπογράμμισε ο Σκοτ Κελπ, ο βασικός
συντάκτης της έρευνας.
Για τους πληθυσμούς αυτούς οι απειλές είναι πολλαπλές. Η μία είναι η
αύξηση της στάθμης των ωκεανών,
επειδή λιώνουν οι πάγοι στη Γροιλανδία. Από το 2006 η στάθμη αυξάνεται
κατά τέσσερα χιλιοστά ετησίως, ένας
ρυθμός που θα μπορούσε να εκατονταπλασιαστεί, εάν οι εκπομπές αερίων
παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα,
προειδοποίησε τον περασμένο μήνα
μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το
κλίμα.
Δεν είναι αναγκαίο να αυξηθεί πολύ το
επίπεδο της θάλασσας, για να προκληθούν καταστροφικά προβλήματα",
σχολίασε ο Μπρους Γκλάβοβιτς, του
Πανεπιστημίου Μάσεϊ της Νέας Ζηλανδίας, που δεν συμμετείχε στην έρευνα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Θωρακίστε την υγεία σας
Αξίζει να δώσετε μάχες για να μειώσετε τη ζάχαρη

Τ

ο να βγάλετε τη ζάχαρη από τη
διατροφή σας είναι πιο απλό
από όσο μπορεί να νομίζετε.
Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι είναι
και εύκολο. Αν είστε εθισμένη στα
γλυκά, αυτή η αλλαγή μπορεί να
εξελιχθεί σε πραγματική μάχη.
Επομένως, από πού να αρχίσετε;
Ξεκινήστε να μειώνετε την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνετε,
ξεκινώντας από τα παρακάτω.
• Αναψυκτικά και καφές. Μεγάλη
ποσότητα της ζάχαρης που καταναλώνετε σε καθημερινή βάση δεν
προέρχεται από τις τροφές αλλά
από τα ροφήματα που επιλέγετε.
Ακόμη και οι διαιτητικές εκδοχές
των αναψυκτικών είναι ικανές να
καταστρέψουν τη δίαιτά σας. Καλό
είναι να αποφεύγετε τα αναψυκτικά όλων των ειδών, με ζάχαρη ή
χωρίς. Αν σας φαίνεται πιο εφικτό
να αλλάξετε συνήθειες σταδιακά,
προτιμήστε να προσθέσετε στέβια
αντί για ζάχαρη στα ροφήματά
σας. Η στέβια είναι ένα φυσικό
γλυκαντικό που χαρίζει γλυκιά
γεύση, χωρίς θερμίδες. Ειδικά αν
πίνετε αναψυκτικά κάθε ημέρα ή
πίνετε πολλές κούπες καφέ, αυτή
είναι μια καλή αρχή.
• Χυμοί φρούτων. Μπορεί να τους
έχετε στο μυαλό σας ως μία υγιεινή
επιλογή, όμως κάτι τέτοιο δεν
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Μάλιστα, οι χυμοί φρούτων περιέ-

χουν όση ποσότητα ζάχαρης
περιέχουν και τα αναψυκτικά.
Παράλληλα, επειδή δεν περιέχουν
φυτικές ίνες και δεν απαιτούν
μάσημα, είναι εύκολο να οδηγήσουν στην υπερκατανάλωση ζάχαρης. Ακόμη και οι φυσικοί χυμοί
δεν αποτελούν μια καλή επιλογή.
Σκεφτείτε ότι ένα ποτήρι με φυσικό

• Η ζάχαρη πέραν
της παχυσαρκίας αποτελεί
σοβαρή αιτία για έναρξη
διαβήτη
χυμό πορτοκαλιού περιέχει τόση
ζάχαρη όση υπάρχει σε τρία ολόκληρα πορτοκάλια.
• Προπαρασκευασμένα γλυκά.
Δεν είναι μυστικό ότι οι προπαρασκευασμένες τροφές περιέχουν
ζάχαρη, όμως μπορεί να μην έχετε
αντιληφθεί πόσο μεγάλη είναι
αυτή η ποσότητα ζάχαρης. Για να
ξέρετε την ακριβή ποσότητα, ελέγχετε την ετικέτα που αναγράφει τη
διατροφική αξία κάθε τροφίμου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

και αποφεύγετε όσα περιέχουν
περισσότερα από 10 γραμμάρια
ζάχαρης ανά μερίδα.

Πώς θα καταφέρετε
να μειώσετε τη ζάχαρη
Προκειμένου να αποφύγετε τις
λιγούρες που συχνά κάνουν την
εμφάνισή τους όταν αλλάζετε διατροφικές συνήθειες, ακολουθήστε
αυτές τις συμβουλές:
1. Επιλέξτε τρόφιμα που είναι
πλούσια σε φυτικές ίνες. Οι
τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορούν
να σας βοηθήσουν να νικήσετε
τις λιγούρες. Αυτό συμβαίνει
επειδή οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Προτιμήστε λοιπόν λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, τρόφιμα
ολικής άλεσης και όσπρια.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

2. Πιείτε περισσότερο νερό. Ο υποθάλαμος ελέγχει τα αισθήματα
πείνας και δίψας. Επομένως, είναι
εύκολο να νομίζετε ότι πεινάτε ενώ
στην πραγματικότητα να διψάτε.
Μένοντας ενυδατωμένη θα νιώθετε
γενικότερα καλά και θα περιορίσετε την όρεξή σας για φαγητό.
3. Οργανώστε τα γεύματά σας.
Προγραμματίστε τι θα φάτε κατά
τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να
μην παρασυρθείτε από… τους γλυκούς πειρασμούς.

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: 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, αρκεί να κινηθείς ως
το μεσημέρι. Γενικότερα όμως η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο και
μπορείς να βασιστείς σε ανθρώπους
που βρίσκονται μακριά, ενώ οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη.
Ταύρος: Η Σελήνη από τον Τοξότη 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
μπορείς να επιλύσεις συναισθηματικά
μπλοκαρίσματα που κουβαλάς μέσα
σου.
Δίδυμοι: Έχεις πληθώρα ευκαιριών για
να διευθετήσεις διαδικαστικές υποθέσεις, θέματα σχέσεων ή συνεργασιών,
αλλά σπεύσε να τα προλάβεις όλα, αν
θες να δεις αποτελέσματα με διάρκεια.
Παράλληλα έρχονται πολλές καθυστερήσεις, παρανοήσεις αλλά και εμπόδια
σε ζητήματα που ενώ δεν είναι υψίστης
σημασίας, σε εξαντλούν.
Καρκίνος: Η ημέρα κυλά αρκετά εποικοδομητικά για εσένα, καθώς σου δίνονται απαντήσεις σε θέματα που σε
απασχολούν. Από σήμερα επίσης ασχολείσαι ξανά με σχέδια που είχες στο
παρελθόν και ανοίγεις ξανά το συρτάρι
με τις καλές ιδέες, μέσα στο προσεχές
διάστημα, αφού ξεκινά η ανάδρομη
πορεία του Ερμή σε ένα φιλικό ζώδιο
προς το δικό σου.
Λέων: Οι άλλοι μπορούν να δώσουν
λύσεις σε υποθέσεις που σε απασχολούν. Από σήμερα όμως ξεκινά και η
ανάδρομη πορεία του Ερμή σε ένα

ζώδιο κόντρα προς το δικό σου, δυσχεραίνοντας έτσι την επικοινωνία σου με
τους ανθρώπους του οικείου περιβάλλοντος, φέρνοντας παράλληλα σημαντικές αναθεωρήσεις αλλά και καθυστερήσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια.
Παρθένος: Η ημέρα σου δίνει πολλές
και καλές ευκαιρίες για να διευθετήσεις
πρακτικά ζητήματα μέσα στην καθημερινότητά σου. Ωστόσο αυτές οι προσπάθειές σου συναντούν εμπόδια
καθώς ο Ερμής ξεκινά από σήμερα την
ανάδρομη φορά του, φέρνοντας έτσι
αρκετές παρανοήσεις αλλά και αναθεωρήσεις πάνω σε επαφές και συζητήσεις. Προσπάθησε λοιπόν να είσαι όσο
πιο σαφής γίνεται, ενώ πρόσεξε και τα
μέσα επικοινωνίας, κινητά, υπολογιστές, κλπ.
Ζυγός: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή
για εσένα καθώς η Σελήνη σε φιλικό
ζώδιο προς το δικό σου δέχεται θετικές
όψεις, στοιχείο που μαρτυρά πως μπορείς με άνεση να προωθήσεις τις υποθέσεις σου γενικότερα (κυρίως μέχρι το
απόγευμα), ενώ παράλληλα ασχολείσαι
με τα δημιουργικά σου σχέδια.
Σκορπιός: Οι υποθέσεις που σχετίζονται με τα αποκτήματά σου είναι στο
επίκεντρο
της
προσοχής
σου.
Παράλληλα όμως ο Ερμής από το ζώδιό
σου ξεκινά την ανάδρομη πορεία του.
Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχουν δυσκολίες στην προσπάθειά σου να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με τους οικείους
σου, ενώ ταυτόχρονα από σήμερα ξεκινούν αναθεωρήσεις για αποφάσεις που
πήρες στο παρελθόν, αλλά και καθυστερήσεις στα σχέδιά σου.
Τοξότης: Η ημέρα σου φέρνει πιο κοντά
στα πρόσωπα που σου περιβάλλουν,
ενώ είναι μια μέρα που κάνεις σημαντι-

κές επαφές, συναντήσεις ή συζητήσεις
που διαμορφώνουν το τοπίο. Επίσης,
από σήμερα ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Σκορπιό και
εγκαινιάζεται μια περίοδος όπου θα
πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός
καθώς υπάρχει έντονα ο σχολιασμός σε
βάρος σου, ενώ εσείς συναντάς εμπόδια
στις επαφές σου και παρανοήσεις στην
επικοινωνία σου.
Αιγόκερως: Η ημέρα σου δίνει πολλές
ευκαιρίες να κινηθείς γενικότερα,
κυρίως σε πρακτικά ζητήματα που σε
απασχολούν, ενώ παράλληλα παίρνεις
κάποιου είδους ανταμοιβή για όσα
προσφέρεις, υλική ή ηθική. Επίσης,
ξεκινά μια περίοδος όπου ο Ερμής αρχίζει την ανάδρομη πορεία του σε ένα
φιλικό προς το δικό σου ζώδιο, φέρνοντας αρκετές αναθεωρήσεις σε σχέδια,
ενώ πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος που είχες καιρό να δεις, θα
κάνουν ξανά την εμφάνισή τους
Υδροχόος: Μπορείς να προβάλλεις πιο
εύκολα τον εαυτό σου και τις υποθέσεις
που σου απασχολούν σήμερα γενικότερα, 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.
Ιχθείς: Η ημέρα σε καλεί να προετοιμάσεις τις υποθέσεις που θα σε απασχολήσουν το προσεχές διάστημα. Ο Ερμής
ξεκινά την ανάδρομη πορεία του σε ένα
φιλικό ζώδιο, γεγονός που φέρνει πολλές αναθεωρήσεις σε διαδικαστικά ή
νομικά ζητήματα. Επίσης, κράτα κατά
νου πως όποια εμπόδια ή καθυστερήσεις συναντήσεις, θα είναι υπέρ σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χταπόδι «καθιστό» στο φούρνο
Υλικά:
1 κιλό χταπόδι, ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο,
2 καρότα, κομμένα ροδέλες, 1 σκελίδα σκόρδο,
1 ποτήρι κρασί κόκκινο, 2 κουταλιές σούπας πελτέ ντομάτας,
ξύσμα από λεμόνι.

Εκτέλεση: Κόβετε το χταπόδι σε μικρά κομμάτια, το
βάζετε σε μια κατσαρόλα χωρίς νερό, να βράσει για 50
λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Σε άλλη κατσαρόλα προσθέτετε λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε το κρεμμύδι
και το σκόρδο. Στη συνέχεια προσθέτετε το κρασί, τον
ντοματοπελτέ, τα καρότα και τις ντομάτες. Τα αφήνετε να ψηθούν για 10 λεπτά. Προσθέτετε το χταπόδι και
τελειώνετε το ψήσιμο στο φούρνο για 1 ώρα. Το σερβίρετε με ρύζι πιλάφι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

Επιτυχία το ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ της ΣΕΚ Αμμοχώστου

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 836 - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
στο ξενοδοχείο NISSI BEACH στην Αγία
Νάπα το 37ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ το
οποίο
διοργανώνει
το
Τμήμα
Εργαζομένων
Γυναικών
ΣΕΚ
Αμμοχώστου σε συνεργασία με το
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Αμμοχώστου. Σε μια κατάμεστη αίθουσα ο Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος
Κκαράς ο οποίος ανάπτυξε το θέμα «Η
Ευλογία του πόνου» επισημαίνοντας ότι
ο Θεός μπορεί να στέλνει πόνο αλλά
ταυτόχρονα και την ανάλογη δύναμη
για να τον αντέξουμε.

δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας και
όσους συνέδραμαν για την επιτυχία
της εκδήλωσης.
Όλες οι εισπράξεις διατίθενται για
φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ιδρύματα
της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου.

Xαιρετισμό
απηύθυνε
η
Νίκη
Χαλαμάντουρου, Επαρχιακή Γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου. To Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου και το Ελεύθερο Εργατικό
Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Αμμοχώστου ευχαριστούν τη διεύθυνση
του ξενοδοχείου NISSI BEACH για την

Οι αριθμοί που
κληρώθηκαν
είναι οι κάτωθι:
126,
151,
624,
632,
424,

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

190,
040,
044,
620,
004,

488,
184,
032,
423,
791

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Όμοιος ομοίω
αεί πελάζει.
(Όμοιος τον όμοιο
αγαπά κι όμοιος
τον όμοιο θέλει.)

Mέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης

Λ

όγω της αλλαγής των καιρικών
συνθηκών, η Πολιτική Άμυνα
συνιστά μέτρα προστασίας σε
περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης
ως ακολούθως:
• Μην προσπαθείτε να περάσετε
πεζοί, από έναν πλημμυρισμένο
δρόμο.
• Μην προσπαθείτε να περάσετε
ένα γεφύρι όταν το νερό ξεπερνά
το ύψος του γεφυριού.
• Μην προσπαθείτε να περάσετε με
αυτοκίνητο έναν πλημμυρισμένο
δρόμο.
• Αποφεύγετε, ει δυνατόν να διακινείσθε όταν πέφτουν καταρρακτώδεις βροχές.
• Αν οδηγείτε, και υπάρχει κακοκαιρία και κακή ορατότητα, σταματήστε το αυτοκίνητό σας στην
άκρη του δρόμου.

• Ανάψετε τα μικρά φώτα και
περιμένετε να καλυτερέψουν οι
συνθήκες.
• Επίσης, να απομακρύνετε το
αυτοκίνητό σας και άλλο εξοπλισμό από υπόγειους ή άλλους
χώρους που δυνατό να πλημμυρίσουν.
Σε κάθε περιστατικό έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Άμυνα ενημερώνει
ότι είναι δυνατό να εγκαταλείψουμε βιαστικά το σπίτι μας. Σε τέτοια
περίπτωση, είναι
καλό να έχουμε σε
κάποιο
προσιτό
μέρος του σπιτιού
μας, μια τσάντα με
βασικά είδη που θα
χρειαστούμε, όπως
κουτί
Πρώτων
Βοηθειών, χρήματα,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ραδιόφωνο, φακό, ξηρή τροφή,
εσώρουχα, πετσέτες, φάρμακα που
παίρνει κάποιο μέλος της οικογένειας, νερό και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης ή πολύτιμα αντικείμενα.
Περισσότερες πληροφορίες για
αυτοπροστασία από διάφορους
κινδύνους και πιθανές καταστροφές, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
Ενημερωτική Ιστοσελίδα Πολιτικής
Άμυνας www. civildefence.com.cy

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

• Η «Μεγάλη Κυρία» ξανακτυπά στέλλοντας μηνύματα πρωταθλητισμού

Μ

ε το Ράγιο σε μεγάλα κέφια, η
Ανόρθωση πολυβόλησε με τετράσφαιρο τον Ολυμπιακό πείθοντας τους
πάντες ότι ο Τιμούρ Κετσπάγια ψήνει
ομάδα φτιαγμένη από ατσάλι. Ασύνδετος και με πολλά λάθη ο Ολυμπιακός
υπέκυψε φυσιολογικά στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

• Ο Απόλλωνας «επανήυρε τις αισθήσεις του» αλώνοντας το «Τάσος
Μάρκου», σε δεινή θέση η Ένωση

Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να μην κέρδισε αλλά
γενικώς άρεσε, χωρίς ωστόσο να είναι
αυτός που θέλουν οι φίλοι του. Επιβλήθηκε κατά κράτος της ΑΕΚ η οποία
έπεισε για την εμπειρία και τη σωστή
αντίδραση της στις δύσκολες στιγμές,
όχι όμως για την καλή της εμφάνιση.

• Ικανή για το καλύτερο αλλά και το χειρότερο η Νέα Σαλαμίνα, χωρίς
νίκη παραμένει η Δόξα

• Άνθισε τριφύλλι στην Άχνα σκορπώντας ξανά χαμόγελα στο πράσινο
στρατόπεδο
• Άρεσε ο ΑΠΟΕΛ χωρίς όμως να ενθουσιάζει, μέτρια και πάλι
η εμφάνιση της ΑΕΚ

Με το διπλό στο «Δασάκι» ύστερα από
καλή παρουσία, επανήλθε η ηρεμία
στην Ομόνοια, αντικρύζοντας τη συνέχεια με αισιοδοξία. Το πάλαιψε ο Εθνικός Άχνας που κοίταξε στα μάτια την
Ομόνοια, πείθοντας ότι φέτος πνέει
άλλος αέρας στον προσφυγικό σύλλογο.
Ύστερα από την αναστάτωση και τις
ατυχείς εμφανίσεις που έφεραν οι απανωτές αλλαγές προπονητή, ο Απόλλωνας βρήκε τον παλιό καλό εαυτό του
διαμηνύοντας πως είναι εδώ ενωμένος
δυνατός. Όσο για την Ένωση Νέων
Παραλιμνίου, έπεισε ότι θέλει αλλά δεν

Ο Ράγιος (κέντρο) ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε τα δύο
από τα τέσσερα τέρματα της Ανόξρθωσης ενώ σέρβιρε άλλο ένα
μπορεί!

σίασε.

Στη μεταξύ τους άγονη ισοπαλία, Δόξα
και Νέα Σαλαμίνα αποτύπωσαν τις
κραυγαλέες αδυναμίες τους. Ειδικότερα
στο Αμμοχωστιανό στρατόπεδο αιωρείται το τις πταίει για την αστάθεια
της ομάδας η οποία πέρυσι εντυπω-

Συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα
έδωσε η ΑΕΛ κερδίζοντας την Πάφο
κάνοντας την καλύτερη φετινή της
εμφάνιση. Τουναντίον, η ομάδα του Ζ.
Κόπιτς παρουσίασε τον χειρότερο φετινό εαυτό της.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Το μέχρι στιγμής σκηνικό δείχνει πως ο ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση είναι οι
μεγάλοι πρωταγωνιστές, με την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ και την
Ομόνοια να παραμένουν σε θέση βολής

Η φετινή Ανόρθωση θυμίζει την πάλαι
ποτέ «Μεγάλη Κυρία» της Τραπεζούντας χάρις στην ηγετική φυσιογνωμία
του Τιμούρ Κετσπάγια

2-0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ δεν έχουν πείσει για τις φετινές της δυνατότητες, σε
αντίθεση με πέρυσι ενώ Εθνικός και Πάφος προσπαθούν να αποδείξουν
ότι δεν είναι πλέον μικροί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
56’ Αγκουνοβιτς, 83’ Τορες

2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου το 22o
Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Λάρνακας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ημερίδες για εφαρμογή της Εθνικής
Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς

Τ

ην Τετάρτη και Πέμπτη 30 και 31 Οκτωβρίου 2019
αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές ημερίδες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με θέμα: «Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις». Οι ημερίδες εντάσσονται στο πλαίσιο του
Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, με θέμα: «Εισαγωγή στην Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Χρηστή Διακυβέρνηση: Οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για το θέμα της διαφθοράς και ειδικά για το πως ο συγκεκριμένος κίνδυνος
υπάρχει στα πλαίσια της ενάσκησης των καθηκόντων τους. Ενημερώθηκαν επίσης για το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο και τους τρόπους με τους οποίους τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποτραπούν και
να καταπολεμηθούν μέσα από τη χρηστή διακυβέρνηση των δημοσίων συβάσεων, τηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της
ακεραιότητας, της λογοδοσίας, της δικαιοσύνης, της
αποτελεσματικότητας, και αυτής του επαγγελματισμού.
Εντοπισμός του πραγματικού μεγέθους: Τονίσθηκε
η σημαντικότητα της διαφοροποίησης μεταξύ εκείνων των περιπτώσεων που αφορούν λάθη που μπορούν να συμβούν σε διαγωνισμούς λόγω αμέλειας,
επιπολαιότητας ή και άγνοιας του νομικού πλαισίου
και της σχετικής αγοράς στην οποία απευθύνονται
και εκείνων των περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς. Επισημάνθηκε η ανάγκη αναγνώρισης της διαφοράς που ενδεχομένως να υπάρχει μεταξύ της επικρατούσας αντίληψης για το μέγεθος του προβλήματος που συνήθως συνδέεται με το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και του πραγματικού προβλήματος
που όντως υπάρχει σε μια χώρα.
Να Θωρακιστούμε στους μεγάλους κινδύνους από
τη διαφθορά: Στον χαιρετισμό του, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Δικαιοσύνης Ανδρέας
Ασσιώτης εξήγησε ότι το όλο θέμα των δημοσίων
συμβάσεων σχετίζεται με τη Διαφθορά και συνεπώς,
εντάσσεται στις προαναφερόμενες δράσεις του
Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο κ. Ασσιώτης «τα ποσά
τα οποία δαπανώνται στις δημόσιες συμβάσεις
παγκοσμίως αλλά και στην Κύπρο, είναι τόσο τεράστια που αναπόφευκτα καταστούν τον τομέα εξ ορισμού, όχι απλά ευάλωτο, αλλά και εξαιρετικά υψηλού κινδύνου» και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι
αρμόδιοι υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα και να θωρακιστούν και αυτοί και οι
διαδικασίες τους έναντι των σημαντικών κινδύνων
διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με
σκοπό τον περιορισμό της.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Προσκαλείστε στην ετήσια γενική συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, η
οποία θα γίνει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και
ώρα 3.30 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο
Στρόβολο (αίθουσα 2ου ορόφου).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ετήσια γενική συνέλευση είναι:1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής Επιτροπής.
2. Οικονομική έκθεση Ταμείου για το έτος 2018.
Σημείωση:
Στην περίπτωση
που δεν υπάρχει
απαρτία στην
καθορισμένη
ώρα, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και
οι παρόντες θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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 συλλογικά όργανα του κινήματος.
Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι, κυρίως στον ιδιω-

τικό τομέα, ενώ έμφαση θα δοθεί
και σε μείζονα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αφορούν την
πόλη και επαρχία Λάρνακας. Θα
παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας. Εισηγητική ομιλία θα καταθέσει ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λάρνακας
Ιωάννης Λεοντίου. Το τελετουργικό μέρος θα κλείσει με απονομή
τιμητικών διακρίσεων σε στελέχη
του Ελεύθερου Εργατικου Κέντρου
ΣΕΚ Λάρνακας.
Το πρόγραμμα του Β’ μέρους των
εργασιών του συνεδρίου έχει ως
εξής :
• Εισηγητική ομιλία για οργανωτι-

κά θέματα από τον επαρχιακό
οργανωτικό Κυριάκο Γιασουμή
• Εισηγητική ομιλία για οικονομικά
θέματα από την επαρχιακή ταμία
Εύη Λουκά
• Συζήτηση και έγκριση 'Εκθεσης
Δράσης
• 'Εγκριση Ψηφισμάτων
• Εκλογή μελών Γραμματείας Εργατικού Κέντρου
• Επικύρωση μελών Επαρχιακού
Συμβουλίου Εργατικού Κέντρου
• Εκλογή αντιπροσώπων
του
Εργατικού Κέντρου για το Γενικό
Συμβούλιο της ΣΕΚ
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με τον Εθνικό Ύμνο.

Σύσσωμο το προσωπικό της ΑΗΚ
κατήλθε στη δίωρη στάση εργασίας

Σ

ύσσωμο το προσωπικό της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
ΑΗΚ, συμμετείχε στη προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας που
πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου από τις 07:30 μέχρι τις 09:30
το πρωί. Οι εργαζόμενοι διαμαρτηρήθηκαν για τη διαιώνιση
εκκρεμούντων αιτημάτων τους και
τη συνεχιζόμενη παραβίαση των
συλλογικών συμβάσεων καλώντας
την εργοδοτική πλευρά και τα
αρμόδια Υπουργεία σε διάλογο για

√ Αξίωσε τάχιστη έναρξη δομημένου
διαλόγου για επίλυση των εκκρεμούντων
ζητημάτων

επίλυση των προβλημάτων που
τους απασχολούν.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ημικρατικών Οργανισμών, ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
δήλωσε πως η ΑΗΚ είναι ένας από
τους μεγάλους οργανισμούς που
έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην
οικονομική και κοινωνική πρόοδο
διαμηνύοντας ότι «τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν είτε σε
σχέση με την προοπτική και βιωσιμότητα της Αρχής είτε καθαρά
εργασιακά, θα πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από το φίλτρο του
δομημένου διαλόγου και των εργασιακών θεσμίων που επικρατούν
στον τόπο εδώ και έξι δεκαετίες».
«Αναμένουμε ότι όλοι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες, ενέργειες και
δράσεις προκειμένου να συζητηθεί
το σύνολο των θεμάτων που το
προσωπικό εγείρει και για τα
οποία αντιδρά», πρόσθεσε.

• Το Ταμείο Υγείας στην ΑΗΚ
αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο των εργαζομένων
Αναφορικά με το θέμα της μετεξέλιξης των ταμείων ιατρικής περίθαλψης, ο κ. Ηλία είπε ότι «είναι
ταμεία τα οποία δημιουργήθηκαν
μέσα από διαδοχικές συλλογικές
συμβάσεις και συσσώρευση του
συγκεκριμένου ωφελήματος προς
όφελος των εργαζομένων προκειμένου αλληλέγγυα να έχουν μια
ιατρική περίθαλψη», προσθέτοντας ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ
αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο
οποίο κινούνταν μέχρι σήμερα.
Προειδοποίησε ωστόσο, ότι «κανένας δεν μπορεί μονομερώς να διαφοροποιεί και να καταστρατηγεί
συμβάσεις και θα πρέπει να γίνει
ένας διάλογος, προκειμένου να
μετεξελιχθούν τα υφιστάμενα
ταμεία υγείας λαμβάνοντας υπόψη

τα νέα δεδομένα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και να συνεχίσουν να
λειτουργούν συμπληρωματικά στις
καλύψεις που το ΓεΣΥ μέσα από
τον ίδιο τον σχεδιασμό του, δεν
παρέχει». Ο κ. Ηλία είπε ότι απαιτείται διάλογος εντός οργανισμού
αλλά και διάλογος και κατανόηση
από την πολιτεία στο σύνολο,
προκειμένου να μετεξελιχθούν
αυτά τα ταμεία.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ –
ΣΕΚ] Πέτρος Πετρίδης προειδοποίησε πως, αν και εφόσον αυτή η
τακτική συνεχιστεί δεν θα έχουμε
άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για να
πετύχουμε επίλυση των δίκαιων
αιτημάτων μας υπερτονίζοντας
ότι «το Ταμείο Υγείας των υπαλλήλων της ΑΗΚ ως συμπληρωματικό, αποτελεί περιουσία των
εργαζομένων και ως τέτοια θα
πρέπει να παραμείνει».

