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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ΣΕΚ χαιρετίζει τη βούληση
για κατάργηση του «πέναλτι»
12% στις συντάξεις
Η ΣΕΚ χαιρετίζει την τοποθέτηση της
υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία
προωθείται η σταδιακή απόσβεση,
(κατάργηση), του «πέναλτι» του 12%
για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους
αντί στο 65ο έτος.
Όπως εξήγησε η υπουργός, θα πραγματοποιηθεί με οδηγίες της αναλογιστική μελέτη, από το περιεχόμενο της
οποίας θα διαπιστωθεί πώς και πότε
μπορεί σταδιακά να καταργηθεί το
συγκεκριμένο μέτρο.
Πρόκειται για δηλώσεις που κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση και οι
οποίες βρίσκονται στο πλαίσιο των
συνδικαλιστικών διεκδικήσεων της
ΣΕΚ, η οποία ζήτησε τη «σταδιακή μείωση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής, (πέναλτι 12%), στο πλαίσιο της
διατήρησης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως ξεκάθαρα αναφέρεται και στην τελευταία απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ στις 29
Οκτωβρίου 2019.

Τελευταία ευκαιρία
το σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
συνιστά στους δικαιούχους να
υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο
σχέδιο ΕΣΤΙΑ διαμηνύοντας ότι
είναι η τελευταία ευκαιρία για
διάσωση της κύριας κατοικίας
τους από ΜΕΔ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Μέγα στοίχημα της εποχής η ριζική
μεταρρύθμιση του κράτους
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Η συνδικαλιστική διεκδίκηση για τη ΣΕΚ
είναι συνώνυμη με την τεκμηρίωση
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Απέδωσε καρπούς η υπεύθυνη διεκδικητικότητα
και η συνεργασία ΣΕΚ – Υπουργείου Οικονομικών
• Πετύχαμε πολλά στην περίοδο της κρίσης δίδοντας μια δεύτερη
Τ
ευκαιρία στην Οικονομία και βαθειές ανάσες στους εργαζόμενους

α σημαντικά επιτεύγματα που καταγράφηκαν στον εργατικό και κοινωνικοοικονομικό τομέα στη μετά - κρίση
εποχή, ανέδειξε το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 29
Νοεμβρίου στην παρουσία του υπουργού Οικονομικών.

Ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
εξήρε την αποτελεσματική συνεργασία
της ΣΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών
για αντιμετώπιση της κρίσης δίδοντας
πολλές διεξόδους σε καυτά εργατικά
ζητήματα, όπως η σταδιακή αποκατάσταση των μισθών και η στήριξη των
χαμηλόμισθων. Τόνισε πως η ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας που συνέβαλε στην επιτυχή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στο τρέχον έτος,
αποτελεί εφαλτήριο για διεκδίκηση
μισθολογικών αυξήσεων και παρεμφερών ωφελημάτων (Ταμεία Ευημερίας,
Ταμεία Προνοίας) για το 2020.
Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, στην

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ
Το συνέδριο εξέλεξε τα νέα μέλη της
γενικής γραμματείας της Ομοσπονδίας ως εξής:
Γιώργος Κωνσταντίνου, γενικός γραμματέας,

Ανδρέας Νεοφύτου, γενικός ταμίας

Τ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

• Θετικότατη η αποτίμηση του έργου της ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ

Χρίστος Τζιαπούρας, αναπληρωτής
γενικός γραμματέας

Σελ. 5

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3065

Γιαννάκης Λεοντίου και Κώστας Χριστοδούλου, μέλη

• Ως εργαζόμενοι, ως κοινωνία και ως χώρα, είμαστε σήμερα σε σαφώς
καλύτερη θέση, αντικρύζοντας το αύριο με αισιοδοξία
• Επιτεύχθηκαν ρυθμίσεις στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό που
αίρουν διαχρονικές στρεβλώσεις, ψαλιδίζοντας χρόνιες ανισότητες

τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρίν
από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό,
υπογράμμισε ότι μέσα από συλλογική
προσπάθεια εξασφαλίσθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στην Οικονομία μετά την
κρίση. Δίδοντας τα εύσημα στη ΣΕΚ για
την υπεύθυνη στάση της, ανέφερε ότι
συμφωνήθηκαν ρυθμίσεις για τους
εργαζόμενους που αίρουν διαχρονικές
στρεβλώσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υλοποιηθούν αν η οικονομία παρέμενε εγκλωβισμένη στη δίνη
της ύφεσης και της αβεβαιότητας. Η 5η
συνεχής χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, η
καθήλωση της ανεργίας και το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, αποτελούν τα εχέγγυα για φορολογικές ελα-

φρύνσεις και κεφαλαιώδους σημασίας
μεταρρυθμίσεις, όπως το ΓεΣΥ, επισήμανε.
Ο επανεκλεγείς γ.γ της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου επισήμανε πως
η γρήγορη έξοδος από την κρίση επιφόρτισε την Ομοσπονδία με το βάρος
της ευθύνης για επαναφορά των απωλειών που είχαν οι εργαζόμενοι. Το
αποτέλεσμα, σημείωσε, καταγράφεται
ως πολύ θετικό βελτιώνοντας μέσω της
υπογραφείσας συλλογικής συμφωνίας
αλλά και των κοινωνικών πολιτικών
που έχουν υιοθετηθεί, το βιοτικό
επίπεδο των εργαζομένων και
δή των χαμηλόμισθων.

Σελ. 3, 8, 9

Αναγκαία η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού

ον τελευταίο καιρό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας το θέμα της εισαγωγής εθνικού κατώτατου μισθού στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο η ΣΕΚ
προσεγγίζει θετικά, ενώ θετικά το προσεγγίζει τόσο
η κυβέρνηση όσο και αρκετά κοινοβουλευτικά κόμματα. Ήδη η υπουργός Εργασίας ανάθεσε στο Διεθνές
Γραφείο Εργασίας να εκπονήσει σχετική μελέτη η
οποία θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας
μιλώντας σε πρόσφατο συνέδριο αναφερόμενος στο
θέμα είπε πως, «ο κατώτατος μισθός ενισχύει την
αξιοπρέπεια στην εργασία, μειώνει τις ανισότητες,
βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο, αυξάνει την κατανάλωση ενισχύοντας την οικονομία και ταυτόχρονα
λειτουργεί υποστηρικτικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ένα θέμα που δυστυχώς βρίσκεται
ξεχασμένο εδώ και 15 περίπου χρόνια».

Παράλληλα, συνέχισε, θα πρέπει να σημειωθεί πως,
ο κατώτατος μισθός, όχι μόνο δεν επιβαρύνει την
απασχόληση, αλλά ούτε και την κερδοφορία των
επιχειρήσεων.
Δυστυχώς, ενάντια στην προσπάθεια για εισαγωγή
του θεσμού τάσσονται οι εργοδοτικές οργανώσεις,

• Εκ του πονηρού οι αντιδράσεις
των εργοδοτικών οργανώσεων
(ΟΕΒ και ΚΕΒΕ), θέτοντας έτσι τον εαυτό τους, για
άλλη μια φορά, ενάντια σε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που θα βελτιώσουν τη θέση των χαμηλόμισθων μισθωτών πολιτών.
Τα όσα υποστηρίζουν αποτελούν προφάσεις εν
αμαρτίαις και είναι εκ του πονηρού, καθότι η εισαγωγή κατώτατου μισθού δεν πρόκειται να απειλήσει

τη βιωσιμότητα καμιάς επιχείρησης.
Άλλωστε ιστορικά αποδείχθηκε πως, ουδέποτε η επιχειρηματική δραστηριότητα απειλήθηκε είτε από
τους μισθούς, είτε από την ΑΤΑ. Είναι καλά γνωστό
πως, μεσούσης της κρίσης οι επιχειρήσεις αύξησαν
την κερδοφορία τους, ενώ το ίδιο συνέβηκε και την
περίοδο 2015 -2018, όπως προκύπτει και από την
πρόσφατη αναθεώρηση των Εθνικών Λογαριασμών
που έγινε από τη Στατιστική Υπηρεσία.
Η ΣΕΚ θέλει να παραμείνει θετική και αισιόδοξη για
αίσια κατάληξη, ώστε σύντομα να εισαχθεί και στην
Κύπρο ο θεσμός του εθνικού κατώτατου μισθού μέσα
από συζητήσεις που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο
του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Εκεί που οι
εταίροι έδειξαν και απέδειξαν πως ξέρουν να ελαχιστοποιούν τις διαφορές και να συνθέτουν απόψεις,
αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο της τριμερούς
συνεργασίας.

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

πικίνδυνο για την οικονομία το
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ μονοπώλιο
Οι πολιτειακοί θεσμοί οφείλουν
να παρέμβουν για να μπεί τάξη

Ρ

ηξικέλευθες
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
χρειάζεται επειγόντως το Δημό-

σιο

Κυβέρνηση και κόμματα ας μην
άλλο την κολοκυθιά σε
ένα θέμα ύψιστης σημασίας

* παίζουν

Γ

ενναία κίνητρα για να ξανανθήσει
η ζωή της ΥΠΑΙΘΡΟΥ οφείλει να
προωθήσει το κράτος
Ήδη, έχουμε μείνει πολύ πίσω ως
χώρα στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

*

Α

παράδεκτες οι φωνασκίες των
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ για τα Ταμεία Υγείας
στον ευρύ δημόσιο τομέα
Ας σεβασθούν τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις

*

Τ

ιμούμε και μνημονεύουμε τους
μεγάλους ΗΓΕΤΕΣ
Κρατάμε αναμμένη τη δάδα με το
φώς που μας κληροδότησε ο
Μιχαλάκη Ιωάννου

*

Ι

διωτικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Ένας εύρωστος και υγιής οργανισμός επιβάλλεται όπως παραμείνει στο κράτος

*

Κ

ρατικό παρεμβατισμό αξιώνουν
οι πολίτες στο φλέγον θέμα των
ΠΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ναύλων προς Ελλάδα
Η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί εθνική και κοινωνική ντροπή

*

Ή

ττα της κοινωνίας θεωρείται η
οργιάζουσα ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Τα εξαγγελθέντα μέτρα, εφαλτήριο για εφαρμογή ολοκληρωμένης
πολιτικής

*

Φ

ραγμούς στον ΤΡΟΧΑΙΟ εφιάλτη
καλείται πάραυτα να θέσει η
Πολιτεία
Το κακό παράγινε και απειλεί τις
ζωές όλων μας

*

Ώ

ρα για επένδυση στο ΝΤΟΠΙΟ
δυναμικό στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία
Οι Κύπριοι εργαζόμενοι, ψυχή της
Τουριστικής στρατηγικής 20202030

*

Ν

τροπή, αποτελεί η κομματικοποίηση της απώλειας του 15
χρονου λόγω αμέλειας των υπηρεσιών υγείας
Οι ευθύνες είναι συλλογικές και
διαχρονικές ενός αρρωστημένου
κράτους

*

Η

ΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να τυγχάνει
μεταχείρισης από κάποιους ως
παίγνιο οικονομικών συμφερόντων
Ας το αντιληφθούν άπαντες ότι
το ΓεΣΥ ήλθε για να μείνει

*

«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)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Μέγα στοίχημα της εποχής η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους

Σ

ε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο
κόσμο, η Κύπρος σε ορισμένους
τομείς της καθημερινότητας σημείωσε
ικανοποιητική πρόοδο ενώ σε άλλους
τομείς παρέμεινε στάσιμη. Είναι γεγονός ότι το από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα η δημόσια υπηρεσία χωλαίνει σε πολλούς
τομείς, αδυνατώντας
να εξυπηρετήσει στον
επιθυμητό βαθμό τις
σύγχρονες
ανάγκες
που επιτάσσουν οι
ραγδαίες εξελίξεις που
συντελούνται στα κοινωνικοοικονομικά μας
Του Ξενή X.
πράγματα και όχι
Ξενοφώντος
μόνο. Η πρόσφατη
Αρχισυντάκτη
ατυχής διαχείριση εκ
«Εργατικής
μέρους των κρατικών
Φωνής»
υπηρεσιών της περίxenis.xenofontos@
πτωσης του θανάτου
sek.org.cy
ενός 15χρονου παιδιού
αλλά και τα όσα αρνητικά βιώνουμε την
τελευταία 20ετία, τουλάχιστον, από τη
διαφθορά που καταδυναστεύει τον
δημόσιο βίο, επαναφέρουν επιτακτικά
στο προσκήνιο την ανάγκη για ριζική
μεταρρύθμιση του κράτους.
Τα όσα καταμαρτυρούν οι εκθέσεις και
οι αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή και
του Γενικού Εισαγγελέα για το εύρος και
το βάθος του δίπτυχου της διαπλοκής διαφθοράς στο Δημόσιο, πιστοποιούν
κατά κάποιο τρόπο ότι ως χώρα Ευρω-

παική έχουμε σημαντικότατες ελλείψεις
σε ζωτικής σημασίας ζητήματα που
άπτονται της καθημερινότητας του
πολίτη και της λειτουργίας του κράτους. Είναι πράγματι λυπηρόν γιατί,
ενώ υποστήκαμε πολλά δεινά από την
οικονομική τραγωδία, δεν πήραμε τα
ανάλογα μαθήματα ως πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.
Με την εκλογή του το 2013, ο πρόεδρος

• Ώρα για απαλλαγή από τις
νοσηρές πρακτικές και τις παθογένειες του παρελθόντος, οικοδομώντας ένα σύγχρονο κράτος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
μίλησε για μεταρρύθμιση του δημόσιου
τομέα μέχρι το 2016, σκιαγραφώντας
τους πέντε κινητήριους άξονες της
μεταρρυθμιστκής πολιτικής της διακυβέρνησης του, διατυπώνοντας μάλιστα
την αποφασιστικότητα του να πατάξει
τυχόν γραφειοκρατικά εμπόδια, σαθρά
κατεστημένα και απαρχαιωμένες αντιλήψεις.
Δυστυχώς, ο περίφημος εκσυγχρονισμός του κράτους που εξαγγέλθηκε
πολλές φορές στο παρελθόν και από
άλλους προέδρους σκόνταψε στο κομ-

ματικό κόστος, σε ιδιοτελή συμφέροντα
και ποικιλόμορφες παθογένειες του
πολιτικού βίου. Πριν από λίγες μέρες ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε
δημόσια τη βούληση του να συνεχισθεί
και να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η μεταρρύθμιση στο Δημόσιο.
Για επίτευξη του καίριου αυτού στόχου,
είπε ότι σύντομα θα υποβάλει στη
Βουλή τα σχετικά νομοσχέδια.
Είναι γεγονός ότι την τελευταία πενταετία έγιναν βήματα μπροστά, αλλά το
όραμα έμεινε ημιτελές. Θέλουμε να
πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά η νέα
εξαγγελία του Προέδρου, με δεδομένο
και τον προχθεσινό κυβερνητικό ανασχηματισμό, θα προχωρήσει ταχύτατα
μέχρι τέλους. Είναι ακριβώς εδώ που
απαιτείται η τόλμη και η αποφασιστικότητα μακριά από κομματικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα ιδιοτελή συμφέροντα. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική
αξιοπιστία και υπευθυνότητα αλλά και
ξεκάθαρο προσανατολισμό που να οδηγεί στη δημιουργία σύγχρονου κράτους
το οποίο να προάγει την αξιοκρατία,
την ισοπολιτεία, τη διαφάνεια και τη
χρηστή διοίκηση, εδραιώνοντας ένα
ισχυρό κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Ας
ελπίσουμε πως αυτή τη φορά το μέγα
στοίχημα θα κερδηθεί καθιερώνοντας
την Κύπρο ως ένα σύγχρονο Ευρωπαικό κράτος που να διανοίγει ανοιχτούς
ορίζοντες στους πολίτες του και ιδίως
στη νέα γενιά.

Η διεκδίκηση για τη ΣΕΚ είναι συνώνυμη με την τεκμηρίωση

Ό

ποιος φαντάζεται ότι μπορεί να
δουλεύει μόνος, καταλήγει να περιβάλλεται μόνο από ανταγωνιστές και
μένει χωρίς συμμάχους.
H ΣΕΚ μέσα από τη διαχρονική της
υπευθυνότητα , την αγαστή και ειλικρινή της συνεργασία με όσους βρίσκονται
στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και με
τεκμηριωμένη προσέγγιση επί όλων των
εργατικών κοινωνικών
και οικονομικών ζητημάτων που την αφοΤης Δέσποινας
ρούν απέκτησε καλούς
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
και αξιόπιστους συμΕργαζομένων
μάχους και συνεργάΓυναικών ΣΕΚ
που μαζί όλοι
despina.isaia@sek.org.cy τες
προσπαθούν
στο
μέτρο του εφικτού και
του λογικού να στηρίξουν τους εργαζόμενους
που αποτελούν σημαντικό
πυλώνα της οικονομίας.
Παραμένοντας χρήσιμοι, ουσιαστικοί
και τεκμηριωμένοι στις θέσεις και τα
αιτήματα μας, το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να δημιουργήσει τις εξελίξεις και όχι απλώς να διαχειρίζεται

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

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

τις αλλαγές, όπως εύστοχα επισήμανε
από το βήμα του 16ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ο γ.γ. του
Κινήματος Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Μια απόλυτα ορθή προσέγγιση για τον
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πολιτεύεται ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο οφείλει να προλαβαίνει τις
εξελίξεις και να τις καθορίζει θέτοντας
τη σφραγίδα του στις μεγάλες αλλαγές

αφετέρου χωρίς να επιτρέπει να αδικούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι,
χωρίς μουρμουρητά στήριξαν τη χώρα
μας σε πραγματικά δύσκολες οικονομικές καταστάσεις.
Ο απελθών υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης στην τελευταία του
ομιλία ως υπουργός οικονομικών ευχαρίστησε το Κίνημα της ΣΕΚ για τον αξιόλογο, υπεύθυνο και εποικοδομητικό

• Με υπευθυνότητα μπορούμε να δημιουργούμε τις εξελίξεις
και όχι απλά να διαχειριζόμαστε το αποτέλεσμα
που επέρχονται.
Για το Κίνημα της ΣΕΚ, η διεκδίκηση
είναι συνώνυμη έννοια με την τεκμηρίωση αλλά και με την ανεξαρτησία η οποία
ουσιαστικά παρέχει το προνόμιο να
συνδικαλίζεται υπεύθυνα και προπαντός διεκδικητικά, ανεξάρτητα από τα
πολιτικούς χρωματισμούς της εκάστοτε
εξουσίας.
Απλά και συνετά, λαμβάνοντας πάντοτε
υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες οικοδομεί τις πολιτικές της χωρίς αφενός να
προκαλεί τριγμούς στην οικονομία και

τρόπο που πολιτεύτηκε την περίοδο της
κρίσης, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη σωστή και αξιέπαινη διαχείριση του Μνημονίου.
Και τώρα που έφθασε η ώρα της ανάκαμψης και της προοπτικής, η ΣΕΚ με
την ίδια υπευθυνότητα θα πορευτεί
ώστε οι εργαζόμενοι σε όλους τους
τομείς της οικονομίας να εισπράξουν
αυτό που δικαιούνται για να αισθανθούν τουλάχιστον, ηθικά ικανοποιημένοι ότι η προσφορά τους αναγνωρίστηκε.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12/2019
Βαρβάρας μεγ.,
Ιωάννου Δαμασκηνού, Σεραφείμ Φαναρίου, Κασσιανού οσ.
Κυπρίου
ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2019
Σάββα ηγιασμένου,
Διογένους μαρτ.,
Νεκταρίου, Αναστα-

σίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6/12/2019
Νικολάου αρχιεπ.
Μύρων Λυκίας,
Νικολάου νεομ.

Καραμάνου
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12/2019
Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αθηνοδώρου μ.,
Γερασίμου Ευβοίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12/2019
Τυχικού απο.,
Σωσθένους, Απολλώ,
Κηφά, Επαφροδίου εκ
των 70, Παταπίου

οσ., Σωφρονίου &
Δαμιανού Κύπρου
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019
Σύλληψις αγίας
Άννης, Άννης προφήτιδος, Στεφάνου
ΤΡΙΤΗ 10/12/2019
Μηνά καλλικελάδου,
Ερμογένους, Ευγράφου μ., Θωμά

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Α

ναντίλεκτα, βρισκόμαστε
σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό,
μεταβατικό στάδιο, όπου είναι
αναγκαίο για το συνδικαλιστικό κίνημα, παραμένοντας χρήσιμοι και ουσιαστικοί, αλλά
και τεκμηριωμένοι στις θέσεις
και στα αιτήματά μας, να
δημιουργήσουμε τις εξελίξεις
και όχι απλώς να διαχειριστούμε τις αλλαγές και τις
όποιες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Σε αυτό το σημείο επιτρέψετε
μου, να αναδείξω τον ρόλο του
Υπουργού Οικονομικών προς
αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος
μέσα από την προσωπική του
διάσταση μπόρεσε να δώσει
πολλές διεξόδους και σε
συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα να δοθούν λύσεις
σε συγκεκριμένα καυτά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στη
σταδιακή αποκατάσταση των
μισθών. Συνδικαλιστικά δόθηκε
η λύση, η οποία εφαρμόζεται
εδώ και ενάμισι χρόνο, με προτεραιότητα τους χαμηλόμισθους, για την πλειοψηφία
των οποίων έχουν ήδη αποκατασταθεί πλήρως οι μισθοί. Η
τελική απόφαση του δικαστηρίου, ενδεχομένως να δώσει
μια άλλη διάσταση στο όλο
θέμα, θα πρέπει όμως να τύχει
σεβασμού και να βρεθούν οι
τρόποι εφαρμογής της, ένα
ρόλο που διεκδικούμε ως συνδικαλιστικό κίνημα.
Οι συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης,
παρά τους κινδύνους που
ελλοχεύουν λόγω εξωγενών

Η

απαγόρευση αυξήσεων,
προσαυξήσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα έληξε την 31/12/2016
μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Ζητήσαμε και συμφωνήθηκε να εφαρμοστούν από
1/1/2017 οι αδρανοποιημένες
πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης του ΩΚΠ των ετών
2010-2012 που προνοούσαν
των συνδυασμό επαγγελμάτων
και κλιμάκων σε κατηγορίες
προσωπικού που με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση
είχαν τύχει δυσμενέστερης
μεταχείρισης καθώς και την
βελτίωση συγκεκριμένων όρων
απασχόλησης.
Από την περίοδο που διαφαινόταν η ανάκαμψη της οικονομίας αρχίσαμε διαβουλεύσεις
με την κυβέρνηση σε επίπεδο
συνομοσπονδίας για τη βελτίωση των μισθών και ωφελημάτων των μελών μας μέσα
στα πλαίσια που επέτρεπαν
τα δεδομένα της οικονομίας.
Στις 4 Ιανουαρίου 2017 υπογράψαμε τη Συμφωνία Πλαίσιο
Συνεχίσαμε τη διαπραγμάτευση αρχικά για τη συλλογική
σύμβαση του Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού Προσωπικού για
τα έτη 2015-2018 και ολοκληρώθηκε με συμφωνία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Με τεκμηρίωση να δημιουργήσουμε τις εξελίξεις
παραγόντων, η μείωση της
ανεργίας, η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
(όπως καταδεικνύεται μέσα και
από τις εκθέσεις της Ε.Ε), ενώ
την ίδια στιγμή, με βάση έκθεση του ΔΝΤ η αύξηση της
κατανάλωσης και η βελτίωση
της οικονομίας οφείλονται σε
μεγάλο βαθμό στην επαναφορά των μισθών, επιβάλλουν τη
διεκδίκηση
μισθολογικών
αυξήσεων και παρεμφερών
ωφελημάτων (Ταμεία Ευημερίας, Ταμεία Προνοίας) για τις
συμβάσεις που θα ανανεωθούν
εντός του 2020. (Σημειώνεται
πως, ήδη, αρκετές συμβάσεις
στον ιδιωτικό τομέα έχουν
ανανεωθεί πρόσφατα στο
πλαίσιο αυτού του στόχου.
Την ίδια στιγμή, σημειώνουμε
πως εντός του ερχόμενου έτους
ξεκινά ο διάλογος για πλήρη
επαναφορά της ΑΤΑ, καθώς
εξέλειπαν πλέον οι λόγοι για
τους οποίους υπήρξε ανάγκη
προσωρινής αναπροσαρμογής
του τρόπου καταβολής της.

Ο κόσμος της εργασίας
αλλάζει
Αυτό το νέο περιβάλλον που
δημιουργείται, αναδεικνύει την
ανάγκη για μεγαλύτερη αξιοποίηση του ρόλου και του
θεσμικού πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, τόσο σε διμερές

ρουμε ότι, 54% των ανθρώπων
θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε
νέες δεξιότητες.
Είναι ακριβώς για αυτούς τους
λόγους, που η ΣΕΚ έχει αντιδράσει έντονα στις νέες υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών, υπό το πρόσχημα ή την
αιτιολόγηση της μετάβασης
στη νέα ψηφιακή εποχή. Μια
προσέγγιση που επηρεάζει ένα
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

• Το νέο περιβάλλον
που δημιουργείται,
αναδεικνύει την ανάγκη
για μεγαλύτερη αξιοποίηση του ρόλου και του
θεσμικού πλαισίου
συνεργασίας ανάμεσα
στους κοινωνικούς
εταίρους
όσο και σε τριμερές επίπεδο.
Είναι επιβεβλημένο να γίνει
κατανοητό πως, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός δημιουργεί
ψηφιακό χάσμα και ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί
σωστά το ανθρώπινο δυναμικό
και να αποτραπεί η όποια κοινωνική ανατροπή και αναστάτωση. Ενδεικτικά να αναφέ-

Η υιοθέτηση από το Υπουργικό
Συμβούλιο, της πρότασης της
ΣΕΚ, μέσα από την τεκμηρίωση
του ΤΕΠΑΚ, για την προώθηση
της πράσινης φορολογικής
μεταρρύθμισης, μέσα από την
οποία θα περιορίζεται η
φορολόγηση της εργασίας και
θα επιβαρύνεται η ρύπανση,
χαιρετίζεται ιδιαίτερα.
Ομοίως, χαιρετίζεται η υιοθέτηση της εισήγησης της ΣΕΚ
από το Υπουργικό Συμβούλιο,
σχετικά με την αύξηση της
έκπτωσης για συνεισφορές
προσώπων σε συνταξιοδοτικά
και ασφαλιστικά ταμεία, από
το 1/6 στο 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019.
Σημαντική είναι επίσης η από-

• Γιώργος Κωνσταντίου, γενικός γραμματέας ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ

Προχωρούμε μαζί ενωμένοι, δυνατοί
Η επιμονή και η σωστή τεκμηρίωση για τις λύσεις που προτείναμε στο τραπέζι του διαλόγου οδήγησαν σε σημαντική
βελτίωση στην απασχόληση
δασοπυροσβεστών, των πυροφυλάκων και γενικά όλου του
προσωπικού που στελεχώνει
το Τμήμα.

Σχολικές Εφορείες

Παράλληλα με την προσπάθεια για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
έχει καταβληθεί προσπάθεια
για ανανέωση της Συλλογικής
Σύμβασης για το Προσωπικό

φαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πάταξη της φοροδιαφυγής, ένα θέμα για το οποίο η
ΣΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και κατ’ επανάληψη απόψεις. Εκκρεμεί όμως, η συζήτηση του αιτήματός μας για επανεξέταση και σταδιακή μείωση
της επιβάρυνσης του 12% (το
λεγόμενο πέναλτυ), για όσους
επιλέγουν να αφυπηρετήσουν
στο 63ο έτος.
Σημαντικό ρόλο στην ευταξία
της αγοράς εργασίας, θα διαδραματίσει η σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών,
η οποία θα ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή 28 νομοθεσιών που αφορούν την
αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου,
καλείται η Βουλή, για ακόμα
μια φορά να υπερψηφίσει το
κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Ταμεία Υγείας
Θέλω να ευχαριστήσω το
Υπουργικό Συμβούλιο για την
απόφασή του, να μετεξελιχθούν τα Ταμεία Υγείας στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε
Ταμεία
Συμπληρωματικών
Παροχών. Διευκρινίζεται πως,
η απόφαση αυτή δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το
ΓΕΣΥ και βρίσκεται σε απόλυτη
συνάρτηση με ανάλογη συμφωνία που έχει γίνει για τον
ιδιωτικό τομέα και η οποία
φέρει την υπογραφή των εργοδοτικών οργανώσεων. Οφείλουμε όλοι να είμαστε συνεπείς
στην εφαρμογή των προνοιών
των συλλογικών συμβάσεων.
Απρίλιο του έτους 2021,
παραχώρηση των προσαυξήσεων και αυξήσεις μέχρι το
2023.

Εκπαιδευτικοί στα
απογευματινά - βραδινά
προγράμματα

Τμήμα Δασών

Στο τομέα των Σχολικών Εφορειών έχουμε συμφωνήσει και
υπογράψει στις 7 Δεκεμβρίου
2016 για πρώτη φορά ενιαία
συλλογική σύμβαση η οποία
καλύπτει το προσωπικό όλων
των Σχολικών Εφορειών σε όλη
την ελεύθερη Κύπρο. Η σύμβαση αυτή αφορούσε τα έτη
2013-2014 και η μεγάλη καθυστέρηση υπογραφής της οφείλεται στην αναστάτωση που
είχε δημιουργηθεί κατά την
οικονομική κρίση.

3

των Σχολικών Εφορειών για τα
έτη 2015-2018 όπως αναφέρεται στη συμφωνία πλαίσιο.
Έχει επιτευχθεί κατ΄ αρχή
συμφωνία για την συλλογική
σύμβαση κατά ανάλογο τρόπο
που έγινε για το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό.
Ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο για το μέλλον της απασχόλησης των εργαζομένων στις
Σχολικές Εφορείες είναι η
μεταρρύθμιση που προωθείται
από το κράτος. Η ΟΕΚΔΥ σε
καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθεί οποιανδήποτε μεταρρύθμιση που να επηρεάζει
αρνητικά τα μέλη της και θα
αντιδράσει δυναμικά στη

περίπτωση που προχωρήσει η
οποιαδήποτε ενέργεια σε
βάρος των μελών της.

Βρετανικές Βάσεις
Στις Βρετανικές Βάσεις αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα τα οποία προέκυψαν από
τη μονομερή απόφαση των
Βρετανικών Αρχών να εφαρμόσουν μειώσεις στους μισθούς
και τα ωφελήματα του προσωπικού προφασιζόμενοι την
οικονομική κρίση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμφωνήθηκε τελικά η σταδιακή κατάργηση των αποκοπών και επαναφορά των μισθών μέχρι τον

Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα Απογευματινά και
Βραδινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχουν πληρώσει το τίμημα της οικονομικής κρίσης ίσως περισσότερο
από όλους. Οι κινητοποιήσεις
που έγιναν τότε δεν ήταν ικανές να ανατρέψουν την άδικη
μεταχείριση των εκπαιδευτικών. Προσφύγαμε στο Δικαστήριο και περιμένουμε από το
2013 απόφαση για δικαίωση
των εκπαιδευτικών.
Η δράση της ΟΕΚΔΥ εκτιμήθηκε
από πολλούς Αορίστου Χρόνου
Εργαζόμενους στη Δημόσια
Υπηρεσία και είχαν ζητήσει να
οργανωθούν ως μέλη της Ομοσπονδίας μας. Μετά την ένταξη σημαντικού αριθμού Αορίστου Χρόνου Εργαζομένων είχε
τεθεί το θέμα της άδικης μεταχείρισης που είχαν από το
κράτος.

Πεμπτουσία των παρεμβάσεων στο συνέδριο της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΝH ΘΕΣH ΓΡΑΦΕΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ

ίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για θέση
Γραφέα στο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λάρνακας.
Καθήκοντα και ευθύνες:

1. Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου
3. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει
οργανωτικά και οικονομικά στοιχεία και
άλλες πληροφορίες
4. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και
εκδίδει σχετικές αποδείξεις
5. Εκτελεί καθήκοντα γραμματέως
6. Εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνήτριας, αποστέλλει και παραλαμβάνει μηνύματα και
πληροφορίες
7. Χρησιμοποίει τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του/της
8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/ης ανατεθούν
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου με γενικό βαθμό
τουλάχιστον 15/20

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

To 53% των εργαζομένων με μισθό μέχρι €1500

T

o 53% των εργαζομένων λαμβάνει μισθούς μέχρι €1500
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cystat, που δείχνουν ότι το ποσοστό των χαμηλόμισθων στην Κύπρο αυξήθηκε από το 2010.
Tο 24,6% των εργαζομένων στην Κύπρο λαμβάνουν ακαθάριστο μισθό μέχρι €1000. Το ποσοστό παρουσιάζει μείωση
από το 2017 όταν είχε φθάσει στο 26,6%.
Από €750 μέχρι €999 λαμβάνει το 15%, από €500-€749
παίρνει το 7,3% ενώ μέχρι €500 λαμβάνει το 2,3%. Αντίθετα,
το ποσοστό όσων λαμβάνουν μεταξύ €1000 και €1500
αυξήθηκε από 27% το 2017 σε 28% το 2018.
Το 15,7% των εργαζομένων λαμβάνει μισθούς μεταξύ €1500
μέχρι €2000. Περίπου το 10% των εργαζομένων λαμβάνει
μισθούς μεταξύ €2000 και €2500.
Μεταξύ €2500 και €5000 βρίσκονται περίπου το ένα έκτο
των εργαζομένων. Πάνω από €5000 το μήνα λαμβάνει το
4,1% των εργαζομένων.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
Τα 2018 οι μισθοί άρχισαν να αυξάνονται λόγω της επαναφοράς μέρους των μισθών και ωφελημάτων που αποκόπηκαν όπως η ΑΤΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat, οι
μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις
εποχικές διακυμάνσεις, το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα €1.950 σε σύγκριση με €1.905 το τέταρτο τρίμηνο
του 2017, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαδικτυακή απάτη στο όνομα της Τράπεζας
Κύπρου - «Bank of Cypurs»

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft
Word και Excel
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά
καθήκοντα ή/και δίπλωμα γραμματειακών
σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιτύχουν
σε γραπτή εξέταση.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής
της θα αποσταλούν στους υποψήφιους που
θα πληρούν τα πιο πάνω προσόντα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας.
Με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές
εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου
Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων,
ή εξαπλάσιος στην περίπτωση μιας κενής
θέσης, θα κληθεί σε προφορική εξέταση. Σε
περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
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Ό

πως αναφέρει η Τράπεζα σε
ανακοίνωσή της, τα τελευταία
24ωρα χρήστες δέχονται ηλεκτρονικά
μηνύματα ή κλήσεις και ζητούν όπως
οι χρήστες να καταχωρήσουν ή να
επιβεβαιώσετε προσωπικά στοιχεία
για την Τράπεζα Κύπρου.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου
αναφέρει:

• Προειδοποιητική ενημέρωση
της τράπεζας προς το κοινό
"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,
πως τυχόν ηλεκτρονικά μηνύματα ή
κλήσεις που έχετε λάβει τα τελευταία
24ωρα τα οποία σας ζητούν να καταχωρήσετε ή να επιβεβαιώσετε προσωπικά στοιχεία για την Τράπεζα
Κύπρου, αποτελούν απάτη. Παρακα-

λούμε προωθήστε οποιαδήποτε ύποπτα μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: abuse@bankofcyprus.com.
Σε περίπτωση που πιστεύετε πως
έχετε μοιραστεί προσωπικά σας στοιχεία με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 800 00
800 ή +357 22 128000 αν καλείτε
από το εξωτερικό."

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας και το
καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με συνεισφορές κάτω
των €300 παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ,
προτού προβεί στη διαγραφή των λογαριασμών αυτών,
A/A Επίθετο

Όνομα

Όνομα Εργοδότη

καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν στους οργανωτικούς γραμματείς της Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών
τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει
στις 27 Δεκεμβρίου 2019.
Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά το επίθετο.
22 Αντωνίου

Ιάσωνας

ALATI RESTAURANT

1

Ali

Hakim

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

23 Αρέστη

Οξάνα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

2

Atanasova

Naska

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

24 Βασιλείου

Χρίστος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

3

Delivanova

Marianna

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

25 Γεωργίου

Βασίλης

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

4

Dervenski

Valentin

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

26 Κοντάκκη

Στέλλα

ΣΚΕ. ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ

5

Galabov

Lyubcho

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

27 Κουλέρμου

Ελένη

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ

6

Ivanov Kyosev

Valentin

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

28 Κωνστ. Μαυρογιωρκη

Αντωνού

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

7

Ivanova

Veska

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

29 Μιλτιάδους

Μιχάλης

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

8

Ivaylova

Yuliya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

30 Νεοφύτου

Ανδριάνα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

9

Kamenova

Petya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

31 Παπαϊωάννου

Γεωργία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

10 Kircheva

Stefka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

32 Περικλέους

Γεωργία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

11 Kiril

Georgiev

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

33 Σολωμονίδου

Σύλβια

AMAGIO ENTERPRICES LTD

12 Koshedzhieva

Milka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

34 Σουρκούνης

Αδάμος

VITA CYPRUS LTD

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται
χειρόγραφα και να παραδίδονται με το χέρι
στο γραφείο του Επαρχιακού Γραμματέα
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ των
ωρών 08.30π.μ.-13.00μ.μ. και 15.00μ.μ. 17.30μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή.

13 Kostadinova

Sonya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

35 Σοφοκλέους

Στέλιος

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

14 Mincheva

Silviya

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

36 Σπύρου

Σπύρος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

15 Nikolaeva

Zornitsa

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

37 Σωτηρίου

Αρτεμούλλα ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

16 Petrov

Bozhidar

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

38 Τοπάλοβα

Νικολέτα

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

17 Petrov

Stoil

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

39 Φεσάς

Ανδρέας

EL.& D. CHRISTOU SERV LTD

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και εγγράφων που καθορίζονται στην αίτηση που θα
συμπληρώσουν.

18 Taseva

Yoana

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

40 Χριστοδούλου

Γεωργία

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

19 Topalova

Sevdim

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

41 Χρίστου

Μαρούλλα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

20 Yordanova

Lyubka

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

42 Χρίστου

Ελλη

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

21 Zaharieva

Zhaneta

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

43 Χριστοφή

Φειδίας

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΣΕΚ με
τίτλο: “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΚΕΝΗ
ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΚ”
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες, από τα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ
Λάρνακας, Μεδούσης 20, Λάρνακα, τηλέφωνο 24633633.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Τ

ο σχέδιο «Εστία» αποτελεί
την τελευταία ευκαιρία για
διάσωση της κύριας κατοικίας
όσων έχουν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Αυτό τονίζει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
Παύλος Ιωάννου καλώντας
τους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο σχέδιο εμπρόσθεσμα, δηλαδή
μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, ο κ. Ιωάννου
εξηγεί την τοποθέτηση του
αυτή, απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις,
διαμηνύοντας
παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει
άλλη παρόμοια ευκαιρία.
• Πώς ερμηνεύετε το γεγονός
ότι το κράτος υποχρεώθηκε
να δώσει ενάμιση σχεδόν
μήνα παράταση στον χρόνο
υποβολής των αιτήσεων;
Η απάντηση νομίζω είναι προφανής. Εξαιτίας του ότι μέχρι
την ημερομηνία που λήφθηκε η
απόφαση, και ενώ υπολείπονταν περίπου επτά εργάσιμες
μέρες μέχρι τη 15η Νοεμβρίου
2019 που έληγε η προθεσμία, ο
αριθμός των αιτήσεων ήταν
εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση
με τον αναμενόμενο, αλλά και
σε σχέση με τον αριθμό ενταξίμων στο σχέδιο Εστία. Χαρακτηριστικό, δε, του γεγονότος
αυτού ήταν ότι η μειωμένη
ανταπόκριση αφορούσε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα,
δηλαδή τόσο τους δανειολήπτες εμπορικών τραπεζών όσο
και τους δανειολήπτες της
πρώην Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας που έχουν παραμείνει στην περιφέρεια της
ΚΕΔΙΠΕΣ. Θεωρώ το φαινόμενο
αυτό ένα εξαιρετικά παράδοξο
κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο που για την ερμηνεία του
δεν απαιτείται μόνο τεχνοοικονομική ανάλυση, αλλά και κοινωνιολογική θεώρηση, ακόμη
δε η εξέταση με χρήση εργαλείων κοινωνικής ψυχολογίας.
Σίγουρα, τα οικονομικά της
συμπεριφοράς
(behavioral
economics) θα μπορούσαν να
συμβάλουν σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό στην κατανόηση
του φαινομένου.
• Εσείς ως Χρηματοοικονομικός επίτροπος πού αποδίδετε
το φαινόμενο αυτό;
Νομίζω πολύ σωστά θέσατε το
ερώτημα και σε αυτή την
παρατήρησή μου θα επανέλθω.
Υπάρχουν ήδη διάφορα αφηγήματα που αποσκοπούν στο
να ερμηνεύσουν το εν λόγω
φαινόμενο, τα οποία ανάλογα
με την πηγή προέλευσής τους
δίδουν έμφαση σε κάποια
κατηγορία
παραγόντων,
συναρτώμενα με το πώς προσλαμβάνουν το γενικότερο
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Κάποιοι,
για παράδειγμα, αποδίδουν το
φαινόμενο στους «κακοπληρωτές», οι οποίοι δεν θέλουν να
αποκαλύψουν μέσα από την
υποβολή αίτησης τις πραγμα-

OΙKONOMIA
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• Τι διαμηνύει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Tελευταία ευκαιρία
το σχέδιο «Εστία»
τικές οικονομικές τους δυνατότητες. Άλλοι εικάζουν ότι ο
κύριος παράγοντας που ευθύνεται για τη δυστοκία των
ενδιαφερόμενων δανειοληπτών
να υποβάλουν αίτηση ένταξης
είναι η ισχυριζόμενη δυσκολία
στη συμπλήρωση της αίτησης
(λόγω της έκτασής της και των
πολλών δικαιολογητικών που
απαιτείται να συγκεντρωθούν,
του κόστους απόκτησης σε
χρόνο και χρήμα των εν λόγω
δικαιολογητικών), αλλά και η
γενικότερη άγνοια για το σχέδιο, ακόμα δε και ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός.
Επανέρχομαι τώρα στην παρατήρησή μου για τον τρόπο που
θέσατε την ερώτηση, αναμένοντας απάντησή μου ως Χρηματοοικονομικός επίτροπος. Ο
επίτροπος είναι ανεξάρτητη
οντότητα. Επομένως, δεν
εκφράζει και/ή επηρεάζεται
από οποιαδήποτε συμφέροντα.
Οφείλει να ενεργεί και ενεργεί
στο πλαίσιο συγκεκριμένων
νόμων και ειδικότερα του περί
της Σύστασης και Λειτουργίας
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμου του
2010, αλλά και του περί της
Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου
του 2017. Αμφότεροι οι νόμοι
προϋποθέτουν την εν λόγω
ανεξαρτησία. Όμως, ο νόμος
που καθορίζει και διέπει τις
αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού επιτρόπου τον υποχρεώνει, σύμφωνα με το άρθρο
4 (2), «κατά την άσκηση των
καθηκόντων του να ενεργεί
κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο». Για να έχουμε επομένως μια αμερόληπτη εικόνα
του τι ακριβώς διαμορφώνει τη
δυστοκία στην υποβολή αιτήσεων για το σχέδιο Εστία θα
έπρεπε να είχαμε ήδη στη διάθεσή μας μια εμπεριστατωμένη
μελέτη, στη βάση δημοσκοπικής έρευνας, από την οποία να
καθοριστούν δειγματοληπτικά
(χρησιμοποιώντας βεβαίως
τους διεθνώς παραδεκτούς
κανόνες δημοσκοπικής έρευνας
και τις σχετικές αρχές της επιστήμης της Στατιστικής), για
να καθορίσουμε ποιοι παράγοντες και σε ποιο βαθμό ο καθένας απ' αυτούς συνεργούν στη
διαμόρφωση του φαινομένου.
Διότι, προφανώς, δεν είναι
μόνο ένας παράγοντας που
ευθύνεται γι' αυτό, αλλά ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων. Επομένως, ο Χρηματοοικονομικός επίτροπος δεν μπορεί να αποδώσει σε έναν
παράγοντα ή μια ομάδα παραγόντων το φαινόμενο που έχει

παρουσιαστεί, χωρίς να έχει
μπροστά του τα πορίσματα
της μελέτης, την οποία μόλις
έχω περιγράψει. Στην πραγματικότητα, χωρίς αυτή τη μελέτη
οτιδήποτε λέγεται επί του
προκειμένου αποτελεί αυθαίρετη έκφραση απόψεων χωρίς
αξιόπιστη θεμελίωση. Συνιστούν, επομένως, μεταφυσικού
χαρακτήρα εκλογίκευση, χωρίς
εμπειρικό ενδιαφέρον και αξία.
Να επισημάνω επίσης, και
πρέπει να το έχουμε αυτό
υπόψη μας, ότι δεν είναι μόνο
το Κυπριακό σχέδιο Εστία που
φαίνεται ότι αποτυγχάνει.
Είναι και το Ελληνικό σχέδιο.
Το εξαιρετικά μειωμένο ενδια-

Τώρα, τι είναι «κόπωση χρέους». Είναι ένα σύνδρομο που
ουσιαστικά συνοψίζει και
αποκρυσταλλώνει την ψυχολογία ενός υπερχρεωμένου προσώπου, το οποίο βλέπει τα
χρέη του να μεγαλώνουν χωρίς
να υπάρχει προοπτική αντιμετώπισής τους, είτε λόγω αντικειμενικών συνθηκών είτε εξαιτίας αδυναμίας κατανόησης
των δυνατοτήτων διευθέτησής
τους. Λόγω άγνοιας, αλλά και
εξαιτίας πολλών ενδεχομένως
άλλων παραγόντων. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το
κλίμα που δημιουργήθηκε στη
διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης κατά των τρα-

• Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν θα υπάρχει άλλο
σχέδιο «Εστία», επομένως, προσωπικά καλώ
τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν αυτή
την ευκαιρία, υποβάλλοντας αίτηση ένταξης
• Η υποβολή αίτησης για ένταξη των δικαιούχων
στο σχέδιο «Εστία» που αποσκοπεί στη διάσωση
της κύριας κατοικίας από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
λήγει στο τέλος του 2019

φέρον από τους δανειολήπτες
για αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας
της κύριας κατοικίας (Ν
4605/2019) αποδίδεται από
Έλληνες ειδικούς σε αυτό που
ονομάζεται «κόπωση χρέους»
(debt fatique).

πεζών οδηγούν, επίσης, στη
δημιουργία κλίματος διαμόρφωσης «κόπωσης χρέους».
Οδηγεί σε ένα είδος παραίτησης από τη διαχείριση του χρέους και εκδηλώνεται, μεταξύ
άλλων, με συμπεριφορά αδιαφορίας!

• Επίτροπε, τι ακριβώς είναι
αυτή η κόπωση χρέους ; Πώς
δημιουργείται;

• Πρόσφατα ανακοινώθηκε
παράταση της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων για το
Εστία. Πιστεύετε ότι αυτό θα
συμβάλει στην αύξηση του
αριθμού των αιτήσεων που
θα υποβληθούν;

Νομίζω ότι πρόκειται, ενδεχομένως, για μια ενδιαφέρουσα
ποιοτικού χαρακτήρα προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου, που διαμορφώνεται
από την καθόλου ικανοποιητική αξιοποίηση των σχεδίων
προστασίας της κύριας κατοικίας (τόσο στην Κύπρο όσο και
στην Ελλάδα). Χρήζει, όμως,
προσεκτικής ποσοτικής ανάλυσης, αν είναι το φαινόμενο
να κατανοηθεί πλήρως και να
οδηγήσει σε χρήσιμα μέτρα
πολιτικής οικονομίας.

Σίγουρα η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
μέχρι το τέλος του 2019 θα
επηρεάσει θετικά τον αριθμό
των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Όμως, ιδιαιτέρως ευνοϊκή είναι και η απόφαση του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
να προβεί σε οιονεί διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής του
σχεδίου Εστία.

Κατ’ εξαίρεση
περιπτώσεις
Αναφέρω πιο κάτω τις δύο κατ'
εξαίρεση περιπτώσεις αιτήσεων που μπορεί να γίνονται
δεκτές από τις τράπεζες:
Δανειολήπτης ο οποίος αναδιάρθρωσε ΜΕΔ κύριας κατοικίας πριν τις 30/9/2017, το
δάνειο ήταν εξυπηρετούμενο
στις 30/9/2017 και ακολούθως
κατέστη ΜΕΔ, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο
σχέδιο Εστία. Η τράπεζα, παρά
το γεγονός ότι ο αιτητής δεν
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα εξετάσει την ικανότητα αποπληρωμής και τη
βιωσιμότητα του αιτητή και θα
αποστείλει την αίτηση στον
αρμόδιο φορέα με σχετική
ένδειξη.
Δανειολήπτης με ΜΕΔ κύριας
κατοικίας στις 30/9/2017 ο
οποίος προέβη σε αναδιάρθρωση στο μεσοδιάστημα
1/10/2017-30/6/2019 και το
δάνειο κατέστη ξανά ΜΕΔ πριν
τις 30/6/2019 (τον μήνα πριν
την έναρξη του σχεδίου Εστία)
μπορεί να υποβάλει αίτηση για
ένταξη στο σχέδιο Εστία. Η
τράπεζα θα εξετάσει την ικανότητα αποπληρωμής και τη
βιωσιμότητα του αιτητή και θα
αποστείλει την αίτηση στον
αρμόδιο φορέα με σχετική
ένδειξη.
Η πιο πάνω διεύρυνση
πιστεύω ότι θα αποδειχθεί
πολύ χρήσιμη για την εξέλιξη
του Εστία. Είναι όμως αναγκαίο να προχωρήσουν οι τράπεζες σε πιο ευρεία ενημέρωση
των πολιτών. Και πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι δεν θα
υπάρχει άλλο σχέδιο Εστία,
επομένως, προσωπικά καλώ
τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία,
υποβάλλοντας αίτηση ένταξης.

• Η λεγόμενη «κόπωση
χρέους» θεωρείται
ως ο κύριος παράγοντας
που ευθύνεται για την
αδυναμία αξιοποίησης
του σχεδίου «Εστία» από
τους δανειολήπτες ΜΕΔ
• Αγκάθι αποτελούν
οι «κακοπληρωτές που
δεν θέλουν να αποκαλύψουν μέσα από
την υποβολή αίτησης
τις πραγματικές τους
οικονομικές δυνατότητες
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2020

Π

ερισσότερα από μισό δισ. ευρώ πάνω από τον
αρχικό σχεδιασμό προορίζεται για κόστη που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή - Επιπλέον 302
εκατ. ευρώ για προγράμματα έρευνας
- Επιπλέον 133 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις του
δικτύου μεταφορών (χρηματοδοτικός μηχανισμός
"Συνδέοντας την Ευρώπη"). Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ
για το Erasmus+ και 28,3 εκατ. ευρώ για το Youth
Employment Initiative (με άλλα 50 εκατ. ευρώ έτοιμα
να προστεθούν το 2020 αν χρειαστεί)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Τ

ο 24% της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2018 αφορούσε τις ανάγκες στέγασης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) πρόκειται μακράν για τη
μεγαλύτερη δαπάνη των νοικοκυριών. Η Φινλανδία, η
Δανία και η Σλοβακία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη
δαπάνη για στέγαση (που περιλαμβάνει νερό, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα), ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ η στέγαση αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη καλύτερη επίδοση με 15,1% δαπάνη

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2020 ανέρχεται
σε 168,7 δισ. ευρώ (αύξηση 1,5% σε σύγκριση με το
2019), ενώ το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών σε
153,6 δισ. (+3,4% από το 2019).

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες των ευρωπαϊκών νοικοκυριών κατανέμονται ως ακολούθως:
Στέγαση (νερό, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα
καύσιμα): 24%
Μεταφορές: 13,2%
Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά: 12,1%
Αναψυχή και πολιτισμός: 9,1%
Εστιατόρια και ξενοδοχεία: 8,7%
Έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός: 5,4%
Ένδυση και υπόδηση: 4,7%
Αλκοολούχα ποτά και καπνά: 3,9%
Υγεία: 3,9%
Επικοινωνίες: 2,3%
Εκπαίδευση: 1,2%
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες: 11,4%

• Στη στέγαση δαπανάται το μεγαλύτερο μέρος
της καταναλωτικής δαπάνης των
νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκη Ένωση

Ο προϋπολογισμός υπογράφηκε επίσημα από τον
Πρόεδρο του ΕΚ David Sassoli. Μετά την ολοκλήρωση
της συζήτησης στη σύνοδο της ολομέλειας, τα μέλη
της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου
έκαναν τις παρακάτω δηλώσεις.

• Την πρωτιά κατέχουν η Φινλανδία,
η Δανία και η Σλοβακία
• Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη
καλύτερη επίδοση

Johan Van Overtveldt (Συντηρητικοί, Βέλγιο), Πρόεδρος
της επιτροπής Προϋπολογισμών: "Ο προϋπολογισμός αυτός είναι δυνατός, υπεύθυνος και στοχεύει
προς το μέλλον. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να
συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώνοντας έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το
διάστημα 2021-2027 που θα λάβει υπόψη ξεκάθαρα,
θαρραλέα και σοβαρά τις ανάγκες των πολιτών μας.
Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εστιάσει στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, το κλίμα, τις υποδομές, την ασφάλεια και τη διαχείριση της μετανάστευσης - τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί αναμφισβήτητα να παράγει έργο σε σύγκριση με τις πρωτοβουλίες που μπορεί να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο".

Η Eider Gardiazabal Rubial (Σοσιαλιστές, Ισπανία),
εισηγήτρια για τα υπόλοιπα τμήματα, δήλωσε τα
εξής: "Αυτή είναι μια πολύ θετική συμφωνία για την
ΕΕ, αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το στόχο
του 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος που
απαιτούμε για το μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό
πλαίσιο 2021 - 2027, μακριά από τον φιλόδοξο
προϋπολογισμό που θα μπορούσε να αποτελέσει
καμπή για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων".

για στέγαση.

Περαιτέρω, το 2018 το μερίδιο της δαπάνης των νοικοκυριών για στέγαση ανήλθε στην Φινλανδία στο

Με 543 ψήφους υπέρ, 136 κατά και 23 αποχές το
Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Κοινοτικό προϋπολογισμό για το 2020 την περασμένη Τετάρτη 27
Νοεμβρίου.

Η Monika Hohlmeier (ΕΛΚ, Γερμανία), κύρια εισηγήτρια (τμήμα του προϋπολογισμού για την Επιτροπή)
δήλωσε τα εξής: "εξασφαλίσαμε περισσότερα από
850 εκ. ευρώ για την κλιματική αλλαγή, κυρίως
στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, για τη
νεολαία και την ψηφιοποίηση. Πετύχαμε πολλά για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Καταφέραμε να αυξήσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την προστασία του κλίματος κατά 504 εκ. ευρώ
και να διασφαλίσουμε ότι το επόμενο έτος παραπάνω από το 21% των δαπανών θα αφορά το κλίμα.
Αυτό σαφώς υπερβαίνει τον στόχο της ΕΕ του 20%. "
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28,5%, στη Δανία στο 28,1% και στη Σουηδία στο 27,7%.
Αντίθετα, η Μάλτα δαπάνησε το χαμηλότερο ποσοστό
για στέγαση (10,3%) και ακολουθούν η Λιθουανία (15%)
και η Κύπρος (15,1%).
Την ίδια περίοδο, η δαπάνη στέγασης ως μέρος της
συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών αυξήθηκε από
23,2% το 2008 σε 24% το 2018, σημειώνοντας άνοδο
στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Φινλανδία ήταν
η χώρα που κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση της
δαπάνης στέγασης.

ΕΕ: Ποινικό αδίκημα κάθε μορφή
ενδοοικογενειακής βίας

Η

ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να αποτελεί εκτεταμένο
πρόβλημα στην Ευρώπη. Ένας
στους τέσσερις ανθρώπους έχουν
έναν φίλο ή συγγενή που έχει πέσει
θύμα ενδοοικογενειακής βίας, και
ένας στους πέντε γνωρίζει έναν
δράστη. Σύμφωνα με έρευνα της
ΕΕ, μία στις πέντε γυναίκες που
έχει συνάψει σχέση έχει υποστεί
σωματική ή/και σεξουαλική βία
από σύντροφο ή πρώην σύντροφό
της, ενώ τα στοιχεία σχετικά με τις
ανθρωποκτονίες δείχνουν ότι, σε
πολλές χώρες, περισσότερες από
τις μισές δολοφονίες γυναικών
έχουν διαπραχθεί από σύντροφο ή
συγγενή των θυμάτων. Πολλοί δεν
νιώθουν ικανοί να καταγγείλουν
πράξεις κακοποίησης.
Η ΕΕ έχει αναλάβει δράση για να
εξασφαλίσει ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη
την ΕΕ έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να ζητήσουν βοήθεια
και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.
Από το 2015, η νομοθεσία για τα
δικαιώματα των θυμάτων υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να
παρέχουν πρόσβαση σε κέντρα
υποδοχής, πληροφόρηση, ατομική
αξιολόγηση και ειδική προστασία
κατά τη διάρκεια κάθε ποινικής
διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την
εντολή προστασίας, οι εντολές
που εκδίδονται σε μία χώρα της ΕΕ
αναγνωρίζονται γρήγορα σε όλα
τα άλλα κράτη μέλη. Το 2017, η ΕΕ
ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης
των πολιτών σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας και τη χρηματο-

πρόληψη και την καταπολέμηση
της ενδοοικογενειακής βίας. Για να
συμμορφωθούν, οι χώρες οφείλουν
να αναγνωρίσουν ως ποινικό αδίκημα κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας (και παρενοχλητικής
παρακολούθησης), και να παρέχουν άμεση προστασία στα άτομα

• Η ΕΕ ενθαρρύνει
τις κυβερνήσεις να
κυρώσουν τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης, του Συμβουλίου
της Ευρώπης, σχετικά
με την πρόληψη και
την καταπολέμηση της
ενδοοικογενειακής βίας

δότηση σχεδίων βάσης όπως αυτά
που υλοποιούνται στην Ελλάδα,
την Ιταλία, την Πορτογαλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, για την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών. Η
ΕΕ ενθαρρύνει επίσης τις κυβερνήσεις να κυρώσουν τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την

που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Οφείλουν
επίσης να διώκουν τους δράστες
και να καταρτίσουν προγράμματα
για την αλλαγή της καταχρηστικής
συμπεριφοράς τους. Οι χώρες
μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη Σύμβαση και για τα δύο
φύλα.
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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Του Ιωάννη Κασουλίδη
τέως υπουργού Εξωτερικών*

Σ

το αποψινό φιλολογικό
μνημόσυνο του Μιχαλάκη
Ιωάννου, πρώην Γενικού Γραμματέα. της ΣΕΚ, με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από τον θάνατο του που
διοργανώνει η ΣΕΚ, το Ίδρυμα
Απελευθερωτικού Αγώνα της
ΕΟΚΑ, το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού και ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου μου έγινε η τιμή να
αναλάβω σαν κύριος ομιλητής
να εξάρω το έργο του, την
προσφορά του και την φιλοσοφία του στα ηνία της ΣΕΚ.
Δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη αναπτύσσοντας το βιογραφικό του Μιχαλάκη Ιωάννου . Εξάλλου στην αίθουσα
αυτή λίγο ή πολύ το γνωρίζουμε. Κύρια πηγή της αποψινής
ομιλίας μου είναι ο ίδιος ο
Μιχαλάκης Ιωάννου όπως
περιγράφεται και αναπτύσσεται μέσα από το δικό του
βιβλίο που εκδόθηκε το 2002
που σκιαγραφεί ο ίδιος τους
εργατικούς αγώνες της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου.
Οι 3 βασικοί άξονες
Τρείς είναι οι βασικοί άξονες
του φιλοσοφίας του Μιχαλάκη
Ιωάννου:

1

Οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες ιδρύθηκαν οι Νέες

Το έργο του, η προσφορά του και
η φιλοσοφία του στα ηνία της ΣΕΚ

Συντεχνίες όπως τις ονόμαζαν
οι αποικιοκράτες, δηλαδή η
ΣΕΚ.

2 Οι αγώνες του Κυπριακού
λαού για ελευθερία και όσα
ακολούθησαν στο τέλος του
αγώνα, τον εθνικό διχασμό, το
πραξικόπημα, την εισβολή, την
δημιουργία κομμάτων και κομματικής ζωής και οι διαδοχικές
Κυβερνήσεις του τόπου και η
χωρίς δισταγμό στήριξη της
ενταξιακής πορείας της στη
Ε.Ε.
Για τους δύο πιο πάνω άξονες
κυριαρχεί το ερώτημα. Μπόρεσαν κάποιοι σε οποιοδήποτε
στάδιο της πορείας της ΣΕΚ να

Εργατομάνα- Ηρωομάνα
Κατά τον απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ τα μέλη της ΣΕΚ
πρωτοστάτησαν στον αγώνα πολλοί ήρωες προέρχονταν από τη
ΣΕΚ όπως ο Κυριάκος Μάτσης, ο Μάρκος Δράκος που ήταν και
συνδικαλιστής και ο Αντρέας Δημητρίου πρώτος απαγχονισθής
μαζί με τον Καραολή.
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ βρίσκει τον Μιχαλάκη Ιωάννου σαν γραμματέα στη συντεχνία των Μεταλλωρύχων του Αμιάντου. Τα μεταλλωρυχεία ήσαν πολύτιμα γιατί προμήθευαν την ΕΟΚΑ με δέσμες
δυναμίτιδας . Έτσι η ΣΕΚ έκανε κάποιες αβαρίες για να παραμένει το μεταλλείο ανοικτό και να μη διακοπεί η προμήθεια της
δυναμίτιδας. Στο μεταλλείο του Μιτσερού μια ανεξάρτητη συντεχνία κήρυξε απεργία κάτι που έβαλε την ΣΕΚ σε δύσκολη θέση
γράφει ο Μιχαλάκης Ιωάννου στο βιβλίο του.
Πολλοί συνδικαλιστές ηγέτες συνελήφθησαν από τους Άγγλους
και κλείστηκαν στα κρατητήρια. Έτσι λόγω του κενού που δημιουργήθηκε ο Ιωάννου μετατέθηκε στα κεντρικά γραφεία που ήταν
η απαρχή μιας συνδικαλιστικής πορείας που του έδωσε την
ευκαιρία να ανεβεί σταδιακά όλα τα σκαλοπάτια της ΣΕΚ μέχρι
την ανάδειξη του σε Γ.Γ.

ποδηγετήσουν το κίνημα και να
νοθεύσουν την ανεξαρτησία
του; Χάρη κυρίως στο Μιχαλάκη Ιωάννου και όσους συνεργάτες του τον ακολουθούσαν η
απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

3 Ο τρίτος άξονας είναι ακριβώς και ο κύριος λόγος της
ύπαρξης της ΣΕΚ, δηλαδή η
επιδίωξη της βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δηλαδή η επιδίωξη
της κοινωνικής δικαιοσύνης
και συνοχής, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχιας.
Η ΣΕΚ επί ηγεσίας Μιχαλάκη
Ιωάννου κατόρθωσε να μειώσει
το χάσμα μεταξύ πλουσίων και
φτωχών, μιάς διαδικασίας που
δεν έχει τέλος. Οι άξιοι διάδοχοι του ανάλαβαν να συνεχίσουν αυτόν το αγώνα.
Κοιτάζοντας την παρούσα
επικαιρότητα χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η Χιλή. Από
την εποχή της πτώσης του
Πινοσέτ η Χιλή παρουσίασε
θεαματική πρόοδο στην οικονομία και ανάπτυξη και οι
μακροοικονομικοί
δείχτες
ήσαν καλοί. Γιατί λοιπόν οι
σημερνές
ταραχές;
Γιατί
απλούστατα το χάσμα μεταξύ

πλουσίων και φτωχών παραμένει μεγάλο και δεν σμικρύνθηκε ουσιαστικά.

σαν στόχο τον Σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό των Ενωμένων Βαλκανίων . Η παρουσία
της ΣΕΚ σημαίνει και κάτι άλλο.
Η διεκδίκηση των δικαίων και
δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν είναι μονοπώλιο της
αριστεράς.

Η ανεξαρτησία της ΣΕΚ

Η σκληρή δοκιμασία

Για την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων
απαραίτητο συστατικό στοιχείο ήταν η περιφρούρηση της
ανεξαρτησίας της ΣΕΚ. Εξάλλου αυτός ήταν ο λόγος που
ώθησε πολλούς συνδικαλιστές
και μέλη να φύγουν από το
παλαιό συνδικαλιστικό κίνημα,
την μετέπειτα ΠΕΟ και να προχωρήσουν στην ίδρυση των
Νέων Συντεχνιών, τα μετέπειτα
Ελεύθερα Εργατικά Συνδικάτα
την σημερινή ΣΕΚ. Ήταν η διαπίστωση ότι η Αριστερά,
πρώτα το ΚΚΚ και μετέπειτα το
ΑΚΕΛ προσπάθησαν να ποδηγετήσουν το Συνδικαλιστικό

Μια μεγάλη δοκιμασία για την
ΣΕΚ ήταν η περίοδος του εθνικού διχασμού. Πολλά στελέχη
της ΣΕΚ ήταν φυσικό να τοποθετούνταν στην μια ή την άλλη
πλευρά αλλά η στιβαρή ηγεσία
του Μιχαλάκη Ιωάννου κατόρθωσε να κρατήσει την ΣΕΚ σαν
κίνημα ανέπαφη να περάσει
και αυτή τη φουρτούνα όπως
και την άλλη την προσπάθεια
της Χούντας των Αθηνών να
ποδηγετήσει την ΣΕΚ για τους
αλλότριους σκοπούς της κατά
την περίοδο της δικτατορίας.
Στο πραξικόπημα κινδύνευσε
και αυτή η ζωή του Μιχαλακη
Ιωάννου. Όλα αυτά εξιστορού-

• Επί ηγεσίας Μιχαλάκη Ιωάννου στο πηδάλιο της ΣΕΚ
έγινε κατορθωτή η μείωση του χάσματος μεταξύ
πλούσιων και φτωχών
• Η περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της ΣΕΚ,
συνέβαλε αποφασιστικά στη συνεχή προσπάθεια
για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων
Κίνημα και να μετατρέψουν τις
συντεχνίες
σε
οργανικό
παράρτημα τους. Δεν νοείται
ένα συνδικαλιστικό κίνημα που
έχει σαν μέλημα του την προάσπιση των συμφερόντων των
εργαζομένων να ανήκει σε
πολιτικό κόμμα που για να το
απλοποιήσω όταν το κόμμα
βρίσκεται στην Κυβέρνηση η
Συντεχνία να είναι συγκαταβατική και όταν είναι στην αντιπολίτευση να είναι διεκδικητική μόνο και μόνο για αντιπολιτευτικούς λόγους. Ούτε νοείται
να έχει και αλλότριους σκοπούς όπως η προσπάθεια του
ΚΚΚ να θεωρεί ότι το Συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να έχει

νται στο βιβλίο του, για όσους
θέλουν να τα δουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Υπάρχει και μια αυτοκριτική
από τον Μιχαλάκη Ιωάννου,
όταν η ΣΕΚ επέτρεψε σε ανώτερα στελέχη της να ενταχθούν
στο Ενιαίο Κόμμα. Δικαιολογεί
την στάση του γιατί τον διαβεβαίωσαν ότι το Ενιαίο θα ήταν
τελικά το μόνο κόμμα που θα
κάλυπτε τον πέραν της Αριστεράς χώρο με την στήριξη του
Μακαρίου, ενώ τελικά δημιουργήθηκαν και άλλα κόμματα
ενώ ο Μακάριος κράτησε ίσες
αποστάσεις έναντι όλων. Για
αυτό παραδέχεται το λάθος
του.

Στο τέλος του απελευθερωτικού αγώνα συστάθηκε το ΕΔΜΑ από
τους αγωνιστές που ήθελαν δικαιωματικά να αναλάβουν τα ηνία
της νέας ανεξάρτητης δημοκρατίας. Στην προσπάθεια τους αυτή
επέβαλαν και την τοποθέτηση κάποιων μελών τους στην ηγετική
πυραμίδα της ΣΕΚ. Αυτό στη συνέχεια αποδείχθηκε σαν στρέβλωση με την εκλογή Γενικού Γραμματέα με ολιγόχρονη πείρα στα
του συνδικαλισμού που τον οδήγησε σε σύγκρουση με το Γενικό
Συμβούλιο της ΣΕΚ. Από την ως άνω περιπέτεια προκλήθηκε και
η πρώτη διάσπαση με τη δημιουργία της ΔΕΟΚ
Ο Μιχαλάκης Ιωάννου αντίθετα ήταν γέννημα και θρέμμα της
ΣΕΚ από απλό μέλος μέχρι τη ψηλότερη βαθμίδα. Σαν νεαρός
πολιτικός τότε όταν τον γνώρισα, μου προξένησε μεγάλη εντύπωση η απλότητα του, ο λόγος του που ήταν απλός και καθαρός για να είναι κατανοητός σε όλα τα μέλη, οδηγούσε ένα μικρό
αυτοκίνητο και με μια απλή ζωή και ενδυμασία για να είναι κατ’
εικόνα και καθ’ομοίωση των εργαζομένων. Τον έβλεπα συχνά
στη Δόξα Στροβόλου, εκεί που σύχναζαν πολλοί ομοχώριοι του
από το Παλαιχώρι. Διετέλεσε ο Μιχαλάκης Ιωάννου σε νεαρή ηλικία ως Πρόεδρος του ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου.

* Ομιλία στο Φιλολογικό Μνημόσυνο που τελέσθηκε στις 22/11/19 στο μέγαρο της ΣΕΚ
για τα 10 χρόνια από την εκδημία του Μιχαλάκη Ιωάννη, πρώην γενικού γραμματέα της ΣΕΚ
Το Β’ και τελευταίο μέρος στην προσεχή έκδοση
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Μήνυμα 16ου Παγκύπριου Συνεδρίου Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Η

ΣΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για πρόοδο, ευημερία,
ανάπτυξη, ισότητα δικαιοσύνη
και ελευθερία με γνώμονα το
καλώς νοούμενο συμφέρον των
μελών μας, του συνόλου των
εργαζομένων και της κοινωνίας.

Έφθασε η ώρα της προοπτικής
και της ανάκαμψης

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας από το
βήμα του 16ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.
Ο κ. Μάτσας, τόνισε πως
εντός του ερχόμενου έτους
ξεκινά ο διάλογος για πλήρη
επαναφορά της ΑΤΑ, καθώς
εξέλειπαν πλέον οι λόγοι για
τους οποίους υπήρξε ανάγκη
προσωρινής αναπροσαρμογής
του τρόπου καταβολής της.
Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ
άλλων στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης στις
διαβουλεύσεις με τη ΣΕΚ, ο
οποίος, όπως τόνισε μέσα
από την προσωπική του διάσταση μπόρεσε να δώσει πολλές διεξόδους και σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα να δοθούν λύσεις σε συγκεκριμένα καυτά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στη σταδιακή
αποκατάσταση των μισθών.
Στην τελευταία του ομιλία από

τον θώκο του Υπουργού Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
προσφωνώντας το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ), προέβη σε ένα σύντομο
απολογισμό της θητείας του,
λέγοντας ότι χρειάστηκε σκληρή δουλειά, κόπος και θυσίες
από τους πολίτες, καθώς και η
λήψη δύσκολων πολιτικών
αποφάσεων προκειμένου η
Κυπριακή οικονομία να σταθεί

Ανδρέας Μάτσας γγ ΣΕΚ

Αγωνιζόμαστε για το ηθικό,
το δίκαιο και το πρέπον

Η

ΣΕΚ, η οποία πρόσφατα συμπλήρωσε 75
χρόνια πρωτοπορίας στα εργατικά, κοινωνικά και εθνικά δρώμενα του τόπου μας, θα
συνεχίσει να συνδικαλίζεται και να πολιτεύεται με την ίδια σύνεση, υπευθυνότητα, ανεξαρτησία και τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν τις προϋποθέσεις για μια σωστά ρυθμισμένη και ισορροπημένη αγορά εργασίας, με αξιοπρεπείς και
ποιοτικές θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με την εύρωστη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ίδιας της οικονομίας. Αγωνιζόμαστε
για το ηθικό, το δίκαιο και το πρέπον.
Σας καλώ όπως παραμείνετε προσηλωμένοι στις αρχές και αξίες
της ΣΕΚ, καθώς επιβεβαιώνεται διαχρονικά πως, «εν τη ενώσει
[βρίσκεται] η ισχύς».
Ολοκληρώνω δανειζόμενος μια φράση από την προχθεσινή ομιλία
της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «ο δρόμος είναι δύσβατος και το
έργο που αναλαμβάνουμε δεν είναι εύκολο. Αλλά μαζί μπορούμε να
τα καταφέρουμε». Και συμπληρώνω πως, σίγουρα, θα τα καταφέρουμε.

ξανά στα πόδια της.
Και πρόσθεσε: Καμιά ανάγκη
και κανένα αίτημα δεν μπορεί
να ικανοποιηθεί αν δεν διασφαλιστεί προηγουμένως η

• Η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ συνδικαλίζεται με εντιμότητα
και με τεκμηρίωση
των θέσεων της
οικονομική ευρωστία
δημόσιων οικονομικών.

των

Χωρίς αμφιβολία είμαστε ως
χώρα σε μια σαφώς καλύτερη
θέση.
Σε απολογισμό των διεκδικήσεων της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και των
αποτελεσμάτων τα τελευταία
τέσσερα χρόνια προέβη ο γενι-

κός γραμματέας της Γιώργος
Κωνσταντίνου αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων στη συμφωνία
πλαίσιο που επιτεύχθηκε στις
4 Ιανουαρίου 2007 και στην
ολοκλήρωση της συλλογικής
σύμβασης του ωρομίσθιου
κυβερνητικού προσωπικού.
Όσον αφορά ο ΓΕΣΥ ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως η
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαβούλευση
για την αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων ώστε να
διασφαλιστεί η απασχόληση,
οι μισθοί και γενικά όλοι οι
όροι, κανονισμοί και ειδικές
συμφωνίες απασχόλησης των
μελών της στο τομέα της δημόσιας υγείας.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο

απηύθυναν, η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών της Γαλλίας
Interco Κλερ Λε Καλονέκ, ο
Μόντι Γκέλερ, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας Δημόσιων Υπηρεσιών του
Ισραήλ (UCAPSE) και το μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΑΔΕΔΥ Ελλάδος Γρηγόρης
Καλομοίρης.
Οι τρεις συνδικαλιστές ηγέτες
εξήραν τη στενή συνεργασία με
την ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και αναφέρθηκαν στις προτεραιότητες του
ευρωπαϊκού και διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος που
είναι η θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
της αποτελεσματικής αντιμετώπισης
αδικαιολόγητων
πολεμικών που στόχο έχουν τη
συρρίκνωση των κεκτημένων
τους.
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Πανίκος Αργυρίδης τόνισε
χαρακτηριστικά πως «πληρώσαμε τίμημα για λάθη και
παραλείψεις που δεν μας ανήκουν, αλλά τώρα είναι η ώρα
της προοπτικής και της ανάκαμψης».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέττες για την πολύχρονη και
πολυεπίπεδη προσφορά τους
στην Ομοσπονδία στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα
της ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ και
στον Θεοκλή Σιημητρά.
Το συνέδριο εξέλεξε τη νέα ηγεσία της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ που θα
καθορίσει τους στόχους της
νέας τετραετίας.

Χάρης Γεωργιάδης, Υπουργός Οικονομικών

Υποχρέωση όλων μας να αξιοποιήσουμε
τη δεύτερη ευκαιρία που εξασφαλίσαμε

Μ

έσα από τη συλλογική προσπάθεια, έχουμε εξασφαλίσει μια δεύτερη
ευκαιρία. Αποτελεί,
συλλογική υποχρέωση της Κυβέρνησης και της Βουλής, των συνδικαλιστικών αλλά και των εργοδοτικών οργανώσεων, υποχρέωση όλων μας αυτή τη δεύτερη
ευκαιρία να την διαχειριστούμε προσεκτικά και
υπεύθυνα, χωρίς υπερβολές, χωρίς δογματισμούς και χωρίς ποτέ να επιστρέφουμε στις
κακές πρακτικές του παρελθόντος.
Τα δεδομένα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τη
συνεχή μείωση
της ανεργίας και
την προοπτική

πλήρους απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη
συνεχή προσπάθεια για ρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, είπε, «δημιουργούν
τις ικανές και δυνατές συνθήκες για συγκροτημένη συζήτηση και κατάληξη στον καθορισμό
του πλαισίου που θα αφορά τον κατώτατο
μισθό. Η ΣΕΚ, σημείωσε, «είναι θετική προς
αυτή την κατεύθυνση, εν αναμονή και της αποστολής της μελέτης από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας, καθώς ο κατώτατος μισθός ενισχύει
την αξιοπρέπεια στην εργασία, μειώνει τις ανισότητες, βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο, αυξάνει
την κατανάλωση ενισχύοντας την οικονομία και
ταυτόχρονα λειτουργεί υποστηρικτικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ένα θέμα που
δυστυχώς βρίσκεται ξεχασμένο εδώ και 15
περίπου χρόνια».
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Μήνυμα 16ου Παγκύπριου Συνεδρίου Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου, γενικός γραμματέας ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Πορευόμαστε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα

Η

ΟΕΚΔΥ συνδικαλίζεται με εντιμότητα, τεκμηρίωση
των θέσεων της για να βελτιώνει συνεχώς το βιοτικό επίπεδο των μελών της. Ταυτόχρονα φροντίζει να
διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών της χώρας μας. Η
ΟΕΚΔΥ συμβάλλει στη επίλυση προβλημάτων τόσο
προς όφελος των εργαζομένων όσο και προς όφελος
της κοινωνίας. Απόδειξη αυτής της διαφορετικότητας
που την διακρίνει είναι η συνεργασία που έχει με όλες
τις διευθύνσεις Υπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών και
Οργανισμών. Συνεργασία για επίλυση προβλημάτων
υπάρχει και με την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα.
Κατά τη χρονική περίοδο από το 15ον συνέδριο μέχρι σήμερα έχουν διαδραματιστεί πολλά σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό,
τόσο στη οικονομία της χώρας μας, όσο και στα θέματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους.
Η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να ανακάμψει από τη βαθιά κρίση της οικονομίας που έπληξε τη χώρα μας τη χρονική περίοδο 2011- 2014. Από το πρώτο τρίμηνο του έτους 2015 μέχρι και σήμερα σημειώνει συνεχώς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία από 14,9% σημειώνει συνεχή μείωση και οι πρόσφατες μετρήσεις κατατάσσουν την ανεργία στο 6,5%. Υπολογίζεται ωστόσο να μειωθεί ακόμη
περισσότερο στη συνέχεια.
Από το έτος 2016 τα δημόσια οικονομικά έχουν αρχίσει να καταγράφουν πλεονάσματα.
Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης επέτρεψε την έξοδο της χώρας μας από
το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, το Μνημόνιο, που εξ ανάγκης συμφωνήθηκε με την Τρόικα για την διάσωση της Κυπριακής οικονομίας. Η έξοδος από
το Μνημόνιο έγινε το έτος 2016 όπως είχε τεθεί ως στόχος του Μνημονίου.
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής επέβαλε οδυνηρά μέτρα για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν
μείωση απολαβών, μείωση και κατάργηση επιδομάτων, κατάργηση αριθμού θέσεων εργασίας, πάγωμα προσλήψεων και προαγωγών , πάγωμα αυξήσεων και μείωση ωφελημάτων.
Πέραν από τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους, τα Υπουργεία και γενικά όλα τα
Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας έχουν επηρεαστεί δυσμενώς με σημαντικές μειώσεις του προϋπολογισμό τους και έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στελέχωσης λόγω της μη πλήρωσης των κενών θέσεων, όταν αφυπηρετεί προσωπικό.
Η έξοδος από την κρίση επιφόρτισε την Ομοσπονδία με το βάρος της ευθύνης για
επαναφορά των απωλειών που είχαν οι εργαζόμενοι μέλη της.

Γρηγόρης
Καλομοίρης

CLAIRE LE CALONEC, γενική γραμματέας
ΙΝΤΕRCO Γαλλίας

Ο

κόσμος καθίσταται
ολοένα και περισσότερο αλληλεξαρτώμενος
λόγω της εξάπλωσης της
παγκοσμιοποίησης και
για αυτό είναι σημαντικό
να συναντιόμαστε και να
ν’ αναπτύσσουμε δεσμούς
μεταξύ των συνδικαλιστών διαφόρων χωρών.
Στην ΕΕ επανέρχεται εντονότερα το κίνημα στήριξης
της κοινωνικής Ευρώπης.
Είμαστε πεπεισμένοι, είπε, ότι η Ευρώπη παραμένει η
λύση για την απόκτηση νέων και μόνιμων κοινωνικών
δικαιωμάτων.

MOTI GELLER, Γραμματέας Διεθνών
Σχέσεων UCAPSE Ισραήλ

Έ

χουμε τον ίδιο συνδικαλιστικό προσανατολισμό
και τον ίδιο βασικό στόχο: Να
εκπροσωπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους
εργαζόμενους και να αγωνιζόμαστε πάντοτε για τη βελτίωση των μισθών και των
εργασιακών τους συνθηκών.

μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

Α

γωνιζόμαστε μαζί
με τον Κυπριακό λαό
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και
του διεθνούς δικαίου τη
δίκαιη και βιώσιμη
λύση του Κυπριακού
που δεν θα παραγνωρίζει ότι είναι πρόβλημα
εισβολής και κατοχής
Αγωνιζόμαστε για τα
δίκαια των εργαζομένων που πλήττονται
από τις πολεμικές των
εργοδοτών.
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Η

επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μια
πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικότητα που κεντρίζει ολοένα
και περισσότερο ενδιαφέρον
των πολιτών. Ιδιαίτερα οι
σημερινοί μεσήλικες θέλουν να
είναι η πρώτη γενιά ηλικιωμένων που επιδιώκει να διατηρεί
τη νεανικότητά της εις το διηνεκές.
Για τα νέα επιστημονικά και
κοινωνικά δεδομένα του θέματος αυτού, καταθέτει τις επιστημονικές σκέψεις της η
Αναστασία Κουτσούρη, επιστημονικά υπεύθυνη του νοσοκομειακού κέντρου γηριατρικής
αξιολόγησης του Νοσοκομείου
Ερρίκος Ντυνάν: «Τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν ενδείξεις και
αποδείξεις γύρω από τους
μοριακούς μηχανισμούς της
γήρανσης που μας οδηγούν σε
δυνατότητες παράτασης της
ζωής, καθυστέρησης της
γήρανσης και ίσως στην αναστροφή της. Η βασική υπόθεση
αφορά το μήκος των τελομερών. Τα τελομερή είναι δομές,
μόρια που βρίσκονται στα
άκρα των χρωμοσωμάτων και
είναι φύλακές τους, ενώ
παράλληλα διατηρούν την
ομοιοστασία του γονιδιώματος
και παίζουν βασικό ρόλο στη
γήρανση».
Στην ουσία, το τελομερές είναι
μια περιοχή του DNA που προστατεύει τη χρήσιμη γενετική
πληροφορία από τη φθορά. H
κυρία Κουτσούρη παρατηρεί
ότι «τα τελομερή βρίσκονται σε
μια δυναμική ισορροπία και
μικραίνουν κατά τη διαίρεση
του κυττάρου. Αυτό πυροδοτεί
τη γήρανση και τον θάνατο του
κυττάρου. Απόδειξη αυτών

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Αντιγήρανση: Δυναμικά στο προσκήνιο
της καθημερινότητας
είναι το γεγονός ότι έκφραση
της τελομεράσης σε φυσιολογικά κύτταρα εμποδίζει, προλαμβάνει ή και αναστρέφει τη
γήρανση». Πολλές μελέτες
έχουν γίνει στο ποιοι παράγοντες διευκολύνουν ή εμποδίζουν τη γήρανση. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι πέραν του γενετικού υπόβαθρου, περιβαλλοντικοί παράγοντες και ο τρόπος
ζωής επηρεάζουν τον μεταβολισμό των τελομερών. «Το
οξειδωτικό στρες επηρεάζει
επίσης το μήκος των τελομερών», επισημαίνει η ίδια. Εδώ
θα πρέπει να κάνουμε έναν
διαχωρισμό σε ό,τι αφορά το
είδος του στρες από το οποίο
μπορεί να κυριαρχούμαστε. Σε
μεγάλες περιόδους τοξικού
στρες, το οποίο διαχωρίζεται
από το υγιές στρες που μας
κάνει παραγωγικούς κάτω από
ισορροπημένη
ψυχολογία,
παρατηρείται επιτάχυνση της
γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο, η οποία μετράται ως αποτέλεσμα φθοράς στα τελομερή.
Τα τελομερή στις ομάδες που
υποφέρουν από χρόνιο τοξικό
στρες εμφανίζονται μικρότερα
σε μήκος, άρα και με μικρότερη
δυνατότητα αντίστασης στη
φθορά που προκαλούν οι κυτταρικές διαιρέσεις καθώς η
δράση της τελομεράσης εμφανίζεται κατά 50% μειωμένη.
Σαράντα χρόνια υπό την επίδραση τοξικού στρες μετρώνται να συνεπάγονται με τουλάχιστον 10 επιπλέον χρόνια
γήρανσης σε κυτταρικό επίπε-

Α

ντοχή είναι η ικανότητα του σώματος να διατηρήσει εκτεταμένες
περιόδους φυσικής δραστηριότητας.
Αυτές μπορεί να αναφέρονται σε αρκετές ημέρες άσκησης χαμηλής έντασης ή
σε κάποια λεπτά άσκησης υψηλής
έντασης.
Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής μειώνει την
αντοχή σας, καθιστώντας δυσκολότερο
να ασκήσετε έντονη δραστηριότητα για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αυξήσετε την αντοχή σας
με μερικές αλλαγές για να κάνετε το
σώμα σας πιο υγιές.

Η έλλειψη άσκησης
Αν κάποιος κάνει καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχει για διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, υψηλή
αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, οστεοπόρωση και πολλά άλλα θέματα υγείας.
Επιπλέον, η έλλειψη άσκησης επιτρέπει
την αποδυνάμωση των μυών, η οποία
με τη σειρά της έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση της αντοχής τους.
Αν περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της
ημέρας καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, βρίσκεστε σε
κίνδυνο για μειωμένη αντοχή. Μπορείτε
να αντιστρέψετε αυτά τα μειονεκτήματα, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες όπως η αερόβια άσκηση,
το τρέξιμο, ο χορός, το κολύμπι και

δο. Επομένως, καλό είναι να
προσπαθούμε να μετατρέπουμε το τοξικό σε παραγωγικό
στρες.

Οι παράγοντες που
καθυστερούν τη γήρανση
Ο πρώτος αγγελιαφόρος του
γήρατος σε ορατό επίπεδο

γήρανση.
Η δίαιτα είναι αναπόφευκτα
παράγοντας μακροζωίας. «Ο
θερμιδικός περιορισμός (κατανάλωση λιγότερων θερμίδων)
έχει αποδειχθεί ότι σε πειραματόζωα παρατείνει το προσδόκιμο της ζωής, δεν έχει όμως
μελετηθεί επαρκώς στους

√ Στη σημερινή εποχή που οι άνω των 65 ξεπερνούν
το 30% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού
η επιστήμη απαντά για το πώς μπορούμε
να αναστείλουμε τη φθορά της ηλικίας και
να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα

είναι το δέρμα. Αυτό αποτελεί
έναν δείκτη της υγείας του
σώματος. Για αυτό η διατροφή
και η άσκηση είναι δύο παράγοντες που μας κρατούν υγιείς
καθυστερώντας τη γήρανση.
Τροφές που συμβάλλουν σαυτό
είναι τα καρύδια, θαλασσινά,
τα λαχανικά και ο καφές. Τουναντίον, επεξεργασμένα προϊόντα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη και πρωτεΐνη και γλυκοτοξίνες προάγουν τη φλεγμονή και με αυτό
τον μηχανισμό προάγουν τη

ανθρώπους.
Το
μεγάλο ποσοστό
εκατοντάχρονων
στο νησί Okinawa,
όπου οι γυναίκες
καταναλώνουν
15%-20% λιγότερες
θερμίδες από την
υπόλοιπη Ιαπωνία, μπορεί να
είναι απόδειξη της
αξίας του περιορισμού των θερμίδων στην επιβίωση. Αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι μικρής διάρκειας
διαιτητικοί περιορισμοί έχουν
οφέλη στα θηλαστικά και
περιορίζουν τη φλεγμονή, την
κυτταρική γήρανση και το
οξειδωτικό στρες. Έτσι δίαιτες
νηστείας που εναλλάσσονται
με φυσιολογική διατροφή
έχουν θετικά αποτελέσματα
στην επιβίωση των ανθρώπων». Άρα η καλή μεσογειακή
διατροφή, η διακοπή του
καπνίσματος, η άσκηση βάδι-

Αυξήσετε την αντοχή σας με μερικές
αλλαγές στη ζωή σας
άλλες καρδιαγγειακές δραστηριότητες.
Ολες αυτές οι δραστηριότητες θα σας
βοηθήσουν να οικοδομήσετε την αντοχή
σας. Ξεκινήσετε με 15 λεπτά την ημέρα
και σταδιακά αυξήστε έως και 30 λεπτά

• Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής μειώνει την αντοχή του οργανισμού

αίμα σας και στην ενέργειά σας. Αν
καταναλώσετε ένα βαρύ γεύμα θα
αισθανθείτε υπνηλία και έλλειψη διάθεσης και ενέργειας. Γι’ αυτό συνηθίστε
τον εαυτό σας σε μικρά γεύματα με λίγες
θερμίδες που δεν θα αφήσουν ποτέ το
σώμα σας χωρίς ενέργεια. Αυξήστε την

• Αυξήστε την αντοχή σας καταναλώνοντας πέντε γεύματα την
ημέρα. Δώστε έμφαση
σε φρούτα, λαχανικά, άπαχο
κρέας, ψάρι, όσπρια και
δημητριακά ολικής αλέσεως
για υψηλής ποιότητας ενέργεια
την ημέρα για τέσσερις με πέντε ημέρες
την εβδομάδα.

Υγιεινή διατροφή
Μια φτωχή ή κακή διατροφή μπορεί να
μειώσει την αντοχή σας, προκαλώντας
γρήγορο λαχάνιασμα. Η κατανάλωση
γλυκών, αναψυκτικών και άλλων σακχαρούχων προϊόντων προκαλεί διακυμάνσεις στα επίπεδα του σακχάρου στο

σης 35 λεπτά την ημέρα, αλλά
και η απώλεια βάρους δρουν
αντιγηραντικά. «Τέλος η χρήση
συμπληρώματος διατροφής
που έχει απομονωθεί από ένα
βότανο της παραδοσιακής
κινεζικής ιατρικής Astragalus
membraneus έχει ενδείξεις -όχι
αποδείξεις- ότι δρα προστατευτικά στα τελομερή».

Ο ρόλος της ψυχολογίας
Πολλές φορές απορούμε βλέποντας πώς μένουν αγέραστοι
οι αισιόδοξοι άνθρωποι. Και
γι’ αυτό υπάρχει εξήγηση. Με
αφορμή αυτό το ερώτημα,
ερευνητές από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου της
Βοστόνης μελέτησαν τους
γιους και τις κόρες υπεραιωνόβιων και συμπέραναν ότι,
πράγματι, η προσωπικότητα
είναι ένα χαρακτηριστικό που
σχετίζεται με τη μακροβιότητα.
Τα ευρήματα θέλουν τους ιδιαίτερα εξωστρεφείς και λιγότερο νευρωτικούς ανθρώπους
-άνδρες και γυναίκες- να ζουν
περισσότερα χρόνια. Οι αιωνόβιοι, μάλιστα, φαίνεται να
διακρίνονται επίσης για το
φιλότιμο και την ηπιότητα του
χαρακτήρα τους. Η κυρία Κουτσούρη προσθέτει: «Υπάρχουν
μελέτες που αποδεικνύουν ότι
η κοινωνικότητα και το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης είναι
παράγοντες κατά της γήρανσης. Οι πετυχημένοι άνθρωποι
γερνούν πιο δύσκολα γιατί
κρατούν το δημιουργικό ενδιαφέρον τους σε όλο το μήκος
της ζωής και είναι συνήθως
μορφωμένοι».

ρήσετε πως με την πάροδο του χρόνου η
θρεπτική διατροφή θα ενισχύσει την
αντοχή σας.

Σταματήστε το κάπνισμα
Δεν χρειάζεται να σας θυμίσει κανείς
πόσο επιβλαβές είναι το κάπνισμα για
την υγεία. Ο καπνός μειώνει άμεσα την
αντοχή, καθώς περιορίζει την παροχή
του οξυγόνου προς την καρδιά, τους
μύες και τους ιστούς. Για να αντισταθμίσετε τη μείωση της αντοχής, σταματήστε εντελώς το κάπνισμα. Τα οφέλη
που θα αποκομίσετε περιλαμβάνουν
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μείωση της
αρτηριακής πίεσης, μειωμένο κίνδυνο
καρκίνου, άσθματος, βρογχίτιδας, ουλίτιδας, καρδιακής προσβολής, καρδιαγγειακών νοσημάτων και πολλά άλλα.

Προειδοποίηση

αντοχή σας καταναλώνοντας πέντε
γεύματα την ημέρα και επιμείνετε σε
φρούτα, λαχανικά, άπαχο κρέας, ψάρι,
όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως
για υψηλής ποιότητας ενέργεια που θα
χρησιμοποιήσει το σώμα σας ως καύσιμο. Μετρήστε τις θερμίδες σας σε κάθε
γεύμα και μην καταναλώνετε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεστε. Θα παρατη-

Αν έχετε χαμηλή αντοχή ή παρατηρήσετε μια ξαφνική πτώση των επιπέδων
ενέργειας ή αντοχής, συμβουλευτείτε το
γιατρό σας. Συζητήστε μαζί του για τον
τρόπο ζωής σας, την καθημερινή άσκηση, τη διατροφή και τυχόν πρόσφατες
αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Ο
γιατρός μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση θα μπορούσε
να συμβάλλει στην χαμηλή αντοχή σας
και να προτείνει τρόπους για να αυξήσετε, τόσο την αντοχή, όσο και τη δύναμή σας.
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χρήση χριστουγεννιάτικων φωτιστικών

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δωρεάν προγράμματα για την Ασφάλεια
του Διαδικτύου από το ΚΕΠΑ

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει
τη διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων/παρουσιάσεων με τίτλο «Σερφάρω στο Διαδίκτυο με Ασφάλεια» (Ασφάλεια Διαδίκτυου) διάρκειας 3 ωρών. Στα
προγράμματα καλύ• Αιτήσεις συμμετοχής
πτονται
μεταξύ
άλλων:
οι
κίνδυνοι
γίνονται ηλεκτρονικά
στο διαδίκτυο, τα
μέσω της ιστοσελίδας
κακόβουλα λογισμικά,
http://www.kepa.gov.cy/
οι ασφαλείς ηλεκτροeskills ή στα τηλέφωνα νικές αγορές και η
22806114, 22806144
προστασία καταναλωτή, η ασφαλής
και 225873588
χρήση των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης, το ηλεκτρονικό έγκλημα, Εθισμός και Συμβουλές
για παιδιά και εφήβους.
Στους συμμετέχοντες δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής
των προγραμμάτων, ανά επαρχία, είναι οι εξής:
Λευκωσία: 13/12/2019

(17:00-20:15)

Λεμεσός: 11/12/2019

(17:00-20:15)

Λάρνακα: 2/12/ 2019

(17:00-20:30)

Τα προγράμματα διεξάγονται στα Γραφεία του
Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και
Λάρνακα και εντάσσονται στο πλαίσιο των δωρεάν
προγραμμάτων κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Εκστρατεία ελέγχου παιδικών
παιχνιδιών ενόψει Χριστουγέννων

Ε

νόψει των εορτών των Χριστουγέννων και με
στόχο την προώθηση της ασφάλειας κυρίως των
παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα
πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια, των οποίων η ζήτηση
και η χρήση είναι αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο
26/11 - 16/12/2019
και κατά τη διάρκεια
• Σκοπός ο εντοπισμός
της προγραμματίζεκαι απόσυρση
ται να ελεγχθούν
επικίνδυνων και μη
πέραν των 100 σημείσυμμορφούμενων
ων λιανικής πώλησης
παιδικών παιχνιδιών παιχνιδιών παγκύπρια καθώς και 20
υποστατικά στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένες
μηχανές αυτόματης πώλησης παιχνιδιών, με σκοπό
τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων και μη
συμμορφούμενων παιδικών παιχνιδιών. Κατά την
εκστρατεία θα γίνει επίσης σχετική ενημέρωση των
οικονομικών φορέων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει
τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη
προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας, έχει ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα». Το έντυπο προσφέρει χρήσιμες συμβουλές
για την πρόληψη ατυχημάτων που παρατηρούνται
συχνά κατά τις εορταστικές μέρες. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσία το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει
καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών μέχρι τριών ετών ώστε να τα
κρατήσουν μακριά τους. Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω
τηλέφωνα: Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό
Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου 24816160
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

Ε

νόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, διενεργεί
ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας.

Eπίσης, βεβαιώνεστε ότι τα φωτιστικά:
• Συνοδεύονται από οδηγίες και
πληροφορίες ασφάλειας στην
ελληνική γλώσσα.
• Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230 V ή συνοδεύονται
από κατάλληλο μετασχηματιστή.

1. Αγοράζετε φωτιστικά αναγνωρισμένων κατασκευαστών επειδή
αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά
πρότυπα ασφάλειας.

• Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή
μετατροπέα (conversion plug).

2. Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά:

3. Για την ασφαλή χρήση των
φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι
αυτά:

(α) φέρουν τις ακόλουθες σημάνσεις οι οποίες τοποθετούνται με
ανθεκτικό χιτώνιο ή ετικέτα στο
καλώδιο:

• Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές
ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

• Τη σήμανση CE.
•Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η
ονομαστική τάση σε βολτ (V), η
ονομαστική συχνότητα (Ηz) ή το
σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας για εναλλασσόμενο ρεύμα
και η ονομαστική ισχύς σε βατ (W)
ή το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ
(A).
• Τo όνομα, την καταχωρημένη
εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την
ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή/εισαγωγέα.
• Τον τύπο ή το μοντέλο του φωτιστικού.
• Το σύμβολο για φωτιστικό Κλάσης ΙΙ, δηλαδή φωτιστικό με διπλή
ή ενισχυμένη μόνωση, χωρίς προστατευτικό αγωγό γείωσης, που
τροφοδοτείται από την τάση του
ηλεκτρικού δικτύου (230 V) ή τo
σύμβολο για φωτιστικό Κλάσης ΙΙΙ,
δηλαδή φωτιστικό που τροφοδοτείται με εξαιρετικά χαμηλή τάση

ασφαλείας (SELV), (συνήθως 12-24
V).
• Τον βαθμό προστασίας από
διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και από επιβλαβή διείσδυση
νερού π.χ. IPX3. Όταν η αλυσίδα
προορίζεται για εξωτερική χρήση
το τελευταίο ψηφίο που αντιπροσωπεύει την προστασία από επιβλαβή διείσδυση νερού θα πρέπει
να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του τρία
(3). Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση
ότι η αλυσίδα προορίζεται μόνο
για εσωτερική χρήση.
• Την ονομαστική τάση σε βολτ (V)
και την ονομαστική ισχύ σε βατ (W)
των ανταλλακτικών λαμπτήρων
καθώς και ότι οι λαμπτήρες πρέπει
να αντικαθίστανται, όπου εφαρμόζεται, με λαμπτήρες του ίδιου
τύπου.
Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι:
εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.

• Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω
προηγούμενης χρήσης.
• Έχουν ενσωματωμένους όλους
τους λαμπτήρες στην αλυσίδα.
• Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων είναι αξιόπιστα.
• Έχουν ρευματολήπτες και μετασχηματιστές οι οποίοι προορίζονται για σύνδεση παροχής ρεύματος εγκατεστημένη σε εξωτερικό
χώρο, εάν η αλυσίδα προορίζεται
για εξωτερική χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η ηλεκτροδότηση της αλυσίδας να γίνεται από εσωτερικό σημείο παροχής ρεύματος.
• Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά
τις ώρες απουσίας σας από το
σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του
ύπνου.
4. Συστήνεται η χρήση φωτιστικών
με λαμπτήρες LED.
Περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522.

Εμβολιασμοί δικαιούχων του ΓεΣΥ για την εποχική γρίπη

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση του επιπέδου κάλυψης του πληθυσμού της
χώρας μας έναντι της
εποχικής γρίπης, το
Υπουργείο Υγείας και ο
Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας ανακοινώνουν
την έναρξη της 2ης σειράς εμβολιασμών των
δικαιούχων του ΓεΣΥ
που εμπίπτουν στις
ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ως
εξής:

Άτομα ηλικίας 65 χρονών
και άνω
Παιδιά άνω των 6 μηνών, έφηβοι
και ενήλικες που παρουσιάζουν
ένα ή/και περισσότερους επιβαρυντικοί παράγοντες: Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο,
Σακχαρώδη διαβήτη.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ήδη
διευθετήσει ραντεβού στα Κέντρα

αυτούς για εμβολιασμό.

Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας καλούνται να τηρήσουν τα
ραντεβού τους στα εν λόγω Κέντρα
για αποφυγή καθυστερήσεων
στους προσωπικούς ιατρούς (ΠΙ).
Δεν θα γίνονται εμβολιασμοί στα
Κέντρα Εμβολιασμού εκτός όσων
έχουν ήδη διευθετηθεί με ραντεβού.

Που θα απευθύνονται
οι δικαιούχοι για εμβολιασμό:
1) Οι δικαιούχοι οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι σε ιδιώτη ΠΙ καλούνται να επικοινωνήσουν με τους ΠΙ
τους ιατρούς προκειμένου να διευθετήσουν την επίσκεψή τους σε

2) Οι δικαιούχοι οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΙ
ΟΚΥπΥ, καλούνται
να απευθυνθούν στα
Κέντρα Υγείας που
βρίσκονται οι ΠΙ
τους. Η διευθέτηση
ραντεβού δεν είναι
απαραίτητη, εκτός
και αν κριθεί απαραίτητο από το ίδιο
το Κέντρο Υγείας σε περίπτωση
συνωστισμού, για καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.
3) Οι μη δικαιούχοι του ΓεΣΥ, οι
οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες
1 μέχρι 6, καλούνται να απευθυνθούν στα Κέντρα Εμβολιασμού.
Διευκρινίζεται ότι για τα άτομα
που δεν εμπίπτουν στις ευπαθείς
ομάδες δεν θα χρησιμοποιούνται
τα εμβόλια που καλύπτει το ΓεΣΥ.
Κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό
τους, μπορούν να χορηγηθούν
εμβόλια από τον ιδιωτικό τομέα
για τα οποία θα υπάρχει χρέωση.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αμαζόνιος: Έχασε 9.762 τετραγωνικά χλμ
βλάστησης σε έναν χρόνο

Π

ρόκειται για τους υψηλότερους ρυθμούς από το 2008,
σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό της χώρας.

παρελθόν την ακρίβεια των στοιχείων που παρείχε η Inpe. Ωστόσο
οι επιστήμονες τονίζουν πως από
τότε, που ανήλθε στην εξουσία, η

Η αποψίλωση του τροπικού
δάσους του Αμαζονίου της Βραζιλίας αυξήθηκε κατά 29,5% σε 12
μήνες. Πρόκειται για τους υψηλότερους ρυθμούς από το 2008,
σύμφωνα με τον αρμόδιο οργανισμό της χώρας.
Το τροπικό δάσος έχασε 9.762
τετραγωνικά χιλιόμετρα (3,769
τετραγωνικά μίλια) της βλάστησής του μεταξύ Αυγούστου 2018
και Ιουλίου 2019. O ακροδεξιός
πρόεδρος της χώρας, Μπολσονάρου, έχει αμφισβητήσει στο

αποψίλωση του Αμαζονίου έχει
επιταχυνθεί, καθώς ο νέος πρόεδρος βάζει την ανάπτυξη πάνω
από την διατήρηση του φυσικού
πλούτου.

Ως το τελευταίο μεγάλο τροπικό
δάσος στον πλανήτη, ο Αμαζόνιος είναι ζωτικής σημασίας για
την αποθήκευση διοξειδίου του
άνθρακα και τη μάχη κατά της
κλιματικής αλλαγής. Την τελευταία δεκαετία οι προηγούμενες
κυβερνήσεις της Βραζιλίας είχαν
δώσει έμφαση στην προστασία
του και είχαν περιορίσει τους
ρυθμούς της αποψίλωσης με
αυστηρότερους ελέγχους και
τσουχτερά πρόστιμα.
Επί Μπολσονάρου καταγράφεται
δραματική πτώση στις κατασχέσεις ξυλείας, ενώ οι καταδίκες για
περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα
πρόστιμα σπανίζουν.

Φινλανδία: Παράξενα μπαλάκια πάγου
κάλυψαν μια ολόκληρη παραλία

Μ

πάλες από πάγο σε σχήμα
πελώριου αυγού σχηματίστηκαν στην παραλία Χαϊλουότο, στη
Φινλανδία. Το θέαμα ενθουσίασε
όσους αψήφησαν το κρύο και επισκέφτηκαν το νησί.

• «Πρόκειται για ένα απίστευτο και σπάνιο φαινόμενο που δεν έχω ξαναδεί»

Ο μετεωρολόγος του CNN επισημαίνει πως πρόκειται για ένα
φαινόμενο που έχει καταγραφεί
πάλι και πως είναι το σπάνιο
αποτέλεσμα παγωμένου νερού και
αέρα.

«Πρόκειται για ένα απίστευτο και
σπάνιο φαινόμενο που δεν έχω
ξαναδεί», είπε η Τάρα Τερενζέφ
μιλώντας στο CNNi.
«Ολόκληρη η παραλία ήταν γεμάτη από τις μπάλες», συμπλήρωσε.
Τo εν λόγω νησί βρίσκεται στον
κόλπο που χωρίζει τη Φινλανδία
από τη Σουηδία, στο βορειότερο
τμήμα της Βαλτικής θάλασσας.

αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση.
Αυτή τη φορά το θέαμα εκτεινόταν
σε απόσταση χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια.

Η Σίπρα Τέρο, που είχε επισκεφθεί
την περιοχή, σημείωσε επίσης
πως έχει δει πάλι κάτι αντίστοιχο

Οι μπάλες σχηματίζονται από
μικροσκοπικά σωματίδια όταν ο
πάγος τα καλύπτει και γίνεται
λείος από την κίνηση που κάνει το
νερό στην ακτή, ενώ καθοριστικό
ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζει
ο αέρας.

Ο ΟΗΕ ζητά από το Αφγανιστάν
να τερματιστεί η βία σε βάρος των γυναικών

Η

αποστολή των Ηνωμένων
Εθνών στο Αφγανιστάν ζήτησε από την κυβέρνηση της
Καμπούλ να καταβάλει προσπάθεια για να τερματιστεί η βία σε
βάρος των γυναικών, η οποία
παρουσιάζει ανοδικές τάσεις,
σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Αφγανικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Αλέτα Μίλερ, η εκπρόσωπος του
ΟΗΕ-Γυναίκες για το Αφγανιστάν,
κατήγγειλε ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα των γυναικών και
των κοριτσιών στη χώρα εξακολουθούν να παραβιάζονται, σε
μια ανακοίνωση που εξέδωσε με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας κατά της βίας σε βάρος
των γυναικών. Αν και αναγνώρισε
ότι έχει καταγραφεί κάποια πρόοδος, με τον διορισμό γυναικών σε
θέσεις εισαγγελέων και δικαστών,
κάλεσε την κυβέρνηση «να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να
εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος» και
να παύσει η ατιμωρησία των
βίαιων εγκλημάτων.
Ο νόμος αυτός που αφορά την

εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών χρονολογείται από το
2009.
Η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν (AIHRC) έκανε λόγο για
αύξηση κατά 8,2% των βιαιοπραγιών από τον Μάρτιο μέχρι τον

Οκτώβριο φέτος, σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2018. Στην
έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε
το Σάββατο η Επιτροπή ανέφερε
ότι κατέγραψε 2.762 τέτοια συμβάντα σε όλη τη χώρα. Τα πιο
συνηθισμένα είναι η λεκτική και
ψυχολογική βία (37,7%), η σωματική βία (26%, περιλαμβάνονται
και 30 δολοφονίες) και η βία οικο-

νομικής φύσης (17%), κυρίως η μη
καταβολή διατροφής.
Ο πολύ μικρός αριθμός σεξουαλικών εγκλημάτων (4% του συνόλου)
οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν «ταμπού» για την κοινωνία
και δεν καταγγέλλονται.
Μια εκπρόσωπος
του Παρατηρητηρίου
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (HRW),
η Χέδερ Μπαρ, υπογράμμισε ότι οι
βιαιοπραγίες εναντίον των γυναικών
συχνά δεν καταγγέλλονται, σε όλες τις
χώρες του κόσμου,
επειδή οι γυναίκες δεν περιμένουν
ότι θα βρουν βοήθεια από το
δικαστικό σύστημα, ότι αντί να
δικαιωθούν θα προκαλέσουν κλιμάκωση της βίας, ότι θα εξευτελιστούν. Πολλές δέχονται πιέσεις
από τις οικογένειές τους να μην
μιλήσουν. Όμως στο Αφγανιστάν
ο βαθμός αποσιώπησης αυτών
των βιαιοτήτων έχει φτάσει σε
ακραίο σημείο, τόνισε.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αυτές οι 5 είναι οι κορυφαίες
τροφές για υγεία και δύναμη
1. Αμύγδαλα: Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αμύγδαλα έλαβαν διατροφική βαθμολογία 97
επειδή είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτά είναι γνωστά ως καλά λίπη, τα
οποία μειώνουν τις φλεγμονές, βοηθούν στην
αντίσταση στην ινσουλίνη για τη μείωση του
κινδύνου διαβήτη και προάγουν την υγεία της
καρδιάς. Είναι επίσης μια καλή πηγή βιταμίνης Ε και πρωτεΐνης.

2. Τσεριμόγια: Με ένα σκορ 96, αυτό το
περίεργο φρούτο από τις πλαγιές των Άνδεων, είναι υψηλό σε βιταμίνες Α, C, B1, B2 και
κάλιο. Το τσεριμόγια έχει γεύση που θυμίζει μάνγκο, μπανάνα και ανανά ταυτόχρονα, και κρεμώδη
υφή -σαν φυσικό smoothie.
3. Πέρκα: Πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλό σε θερμίδες, αυτό το φθηνό ψάρι μπορεί να μην είναι η
πιο δημοφιλής επιλογή, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι μια έξυπνη επιλογή με βαθμολογία 89.
Ανά 100 γραμμάρια προσφέρει μόνο 79 θερμίδες
και 15 γραμμάρια πρωτεΐνης.
4. Γλώσσα: Άλλο ένα κοινό και ταπεινό ψάρι με
υψηλή βαθμολογία (88), χάρη στα μηδαμινά ποσοστά υδραργύρου στο σώμα του. Έχει επίσης χαμηλές θερμίδες και λίπος, ενώ είναι κορυφαίο σε
περιεκτικότητα πρωτεΐνης, βιταμίνης Β1 και
φωσφόρου, γεγονός που διατηρεί τα οστά και τις
σωματικές λειτουργίες υγιή.
5. Σπόροι Τσία: Το σκορ τους στην επιστημονική
λίστα είναι 85. Αυτοί οι μικροί σπόροι έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες.

Υγιεινή διατροφή σημαίνει
και υγιή πλανήτη

Υ

γιεινή διατροφή σημαίνει και υγιή πλανήτη,
καθώς τα φαγητά που κάνουν καλό στην υγεία,
έχουν παράλληλα συνήθως και μικρότερο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα», σύμφωνα με μια νέα βρετανο-αμερικανική επιστημονική μελέτη, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα. Αντίστροφα, η ανθυγιεινή για τους ανθρώπους διατροφή
επιβαρύνει περιβαλλοντικά και τον πλανήτη.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και
της Μινεσότα, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάικλ
Κλαρκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των
ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν 15 ομάδες τροφών και συνέκριναν την επίπτωση τους στην υγεία και στο περιβάλλον. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν όλες οι τροφές που σχετίζονται με καλύτερη
υγεία (πλήρη δημητριακά, φρούτα, λαχανικά,
όσπρια, ξηροί καρποί, λάδι κ.α.) έχουν τις μικρότερες συνέπειες για το περιβάλλον, την κλιματική
αλλαγή και τους φυσικούς πόρους όπως το νερό. Οι
ερευνητές επεσήμαναν ότι όσο η διατροφή παγκοσμίως στρέφεται σε πιο υγιεινή κατεύθυνση, τόσο
αυτό θα ωφελεί όχι μόνο τον ανθρώπινο πληθυσμό
αλλά και τον πλανήτη.

Σοβαρά … αστειάκια
Ένας τσοπάνος πάει στο
δικαστήριο να καταθέσει
ως μάρτυρας.
Πρόεδρος: "Πως λέγεσαι;"
Μάρτυς: "(λέει το όνομά
του)."
Π: "Είσαι παντρεμένος;"
Μ: "Ποιος εγώ;"
Π: "Ναι, εσύ."
Μ: "Είμαι."
Π: "Με ποιαν;"

Μ: "Ποιος, εγώ;"
Π: "Μα μη λες συνέχεια
ποιος; εγώ; Λέγε τώρα με
ποια είσαι παντρεμένος;"
Μ: "Με μια γυναίκα."
Π: ξέρεις κανέναν που να
είναι παντρεμένος με
άντρα;"
Μ: "Ποιος; Εγώ; Ξέρω."
Π: "Ποιόν;"
Μ: "Την αδερφή μου."
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δώστε τέλος στον πυρετό με φυσικές μεθόδους

Δ

εν είναι μόνο τα αντιπυρετικά
ο τρόπος για να αντιμετωπίσετε την κακουχία που προκαλεί η
άνοδος της θερμοκρασίας του
σώματος λόγω της ίωσης.
Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον πυρετό με
εναλλακτικούς τρόπους.

νες αιθέριο έλαιο λεμονιού και 8
σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας.
Κάντε εντριβές στην πλάτη, το
στέρνο και το λαιμό. Μετά σκεπα-

Ποδόλουτρο με χοντρό
αλάτι: Σε μια λεκανίτσα με
νερό, ρίξτε μία χούφτα
χοντρό αλάτι και μία
ασπιρίνη. Κάντε ποδόλουτρο για 5-10 λεπτά, σκουπίστε καλά τα πόδια σας
και φορέστε διπλές κάλτσες. Κουκουλωθείτε στο
κρεβάτι και ξεκουραστείτε.
Λεμόνι με σκόρδο: Σε μισό
φλιτζάνι φρεσκοστυμμένο χυμό
λεμονιού, ρίξτε μία πολτοποιημένη
σκελίδα σκόρδο με μία κουταλιά
μέλι και πιείτε το.
Μαύρο πιπέρι και τζίντζερ:
Ετοιμάστε ένα αφέψημα με τζίντζερ (σε βραστό νερό, ρίξτε μία
κουταλιά αποξηραμένο τζίντζερ
σε σκόνη για 2-4 λεπτά). Ρίξτε μία
πρέζα μαύρο πιπέρι και ένα κουταλάκι μέλι. Το ρόφημα αυτό προκαλεί εφίδρωση, γι’ αυτό φροντίστε να αλλάξετε ρούχα όταν ιδρώσετε.
Εντριβές με αιθέρια έλαια: Σε 100
ml αμυγδαλέλαιο, ρίξτε 15 σταγό-

• Πέντε εναλλακτικοί τρόποι
να ξεπεράσετε ανώδυνα
την κακουχία
• Ότι παράγει η φύση μπορεί
να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού
στείτε καλά και ξεκουραστείτε.
Μπάνιο με αιθέρια έλαια: Το
χλιαρό μπάνιο αποδεδειγμένα
βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.
Για να το κάνετε ακόμη πιο αποτελεσματικό, γεμίστε την μπανιέρα

Εάν είστε σε μεγάλη
ένταση και θέλετε να
χαλαρώσετε, προσθέστε και 4 σταγόνες
λεβάντα.
Εναλλακτικά, αντί
για όλα τα προηγούμενα, μπορείτε να
ρίξετε από μία μόνο σταγόνα κανέλα και γαρίφαλο, τα οποία είναι
πιο δραστικά.

Αντιπυρετικά βότανα: Ορισμένα
ροφήματα βοτάνων βοηθούν στη
ρύθμιση της θερμοκρασίας του
σώματος. Για την προετοιμασία
των ροφημάτων, βράζετε το νερό
και, στη συνέχεια, ρίχνετε μέσα για
3-4 λεπτά ένα κουταλάκι από το
βότανο. Σουρώνετε και πίνετε.
Φροντίστε να μην υπερβείτε τα
τρία ροφήματα την ημέρα. Θυμάρι
Σαμπούκος, Ιτέα (ιτιά), Μέντα.

Ταύρος: Η ημέρα είναι κάπως πιο εσωτερική σε σχέση με τις προηγούμενες,
καθώς είτε λόγω συνθηκών, είτε και από
σένα τον ίδιο, προτιμάς να μείνεις λίγο
μακριά από την πολυκοσμία. Άλλωστε οι
υποχρεώσεις της καθημερινότητας δεν
σταματούν και εσύ πιέζεσαι αρκετά από
το πρόγραμμά σου, προσπαθώντας να
φανείς συνεπής.
Δίδυμοι: Η Σελήνη κινείται απέναντί σου,
φέροντας στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος σου τις διαπροσωπικές σου
σχέσεις. Ωστόσο, σχηματίζοντας και
δυσαρμονική όψη με τον Ποσειδώνα,
προειδοποιεί για λάθη που μπορεί να
βλάψουν την εικόνα σου, ενώ στα συν
υπολογίζουμε τις απρόσμενες παρεμβάσεις από φιλικά σου πρόσωπα, που
δίνουν διεξόδους σε όσα σε απασχολούν.
Καρκίνος: Αν και πρόκειται για μια έντονη ημέρα, εσύ είσαι αρκετά προστατευμένος σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό
βέβαια δεν αποκλείει να πρέπει να χρειαστούν την βοήθειά σου κάποια αγαπημένα σου πρόσωπα, οπότε και εσύ μεταφράζεις το πρόγραμμά σου ανάλογα.
Παράλληλα όμως οικεία σου πρόσωπα
μεταφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες που σε βοηθούν να αποφεύγεις τους
σκοπέλους.
Λέων: Σε γενικές γραμμές η ημέρα είναι

αρκετά καλή και μπορείς να βγεις κερδισμένος αν προβείς στις σωστές ενέργειες.
Η Σελήνη σε ένα φιλικό σου ζώδιο φέρνει
διεξόδους σε ζητήματα που μπορεί να σε
απασχολούν, χάρη και στην θετική όψη
Αφροδίτης-Ουρανού, παρόλα αυτά είναι
προτιμότερο να εξετάζεις με προσοχή το
κάθε σου βήμα, διότι πρόκειται για μια
ημέρα με αρκετές παγίδες.
Παρθένος: Με το βλέμμα να είναι στραμμένο στην οικογένεια και το σπίτι, προσπαθείς να βρεις λύσεις, όμως τελικά
βρίσκεις λύσεις χάρη σε ένα τρίτο πρόσωπο που σε στηρίζει. Αυτό που πολλές
φορές δυναμιτίζει τις καταστάσεις είναι
ο δικός σου τρόπος που προσεγγίζεις τα
πράγματα, τρόπος που από πολλούς θα
χαρακτηριζόταν και απόλυτος.
Ζυγός: Το στοιχείο της επικοινωνίας
είναι ιδιαίτερα τονισμένο, στοιχείο ιδιαίτερα βοηθητικό για να γεφυρώσεις τα
χάσματα που έχουν δημιουργηθεί όλο
αυτό το διάστημα λόγω του Κρόνου και
του Πλούτωνα, που έβαλαν τρικλοποδιά
σε πολλά σου σχέδια, με τα πρόσωπα
που σε περιβάλλουν. Ωστόσο οι δυσκολίες κάθε άλλο παρά ανήκουν στο παρελθόν, ενώ και εσύ ο ίδιος αισθάνεσαι πως
οι υποθέσεις σου δεν κινούνται με τον
ρυθμό που θα ήθελες.
Σκορπιός: Η Σελήνη περνάει στο δικό σου
ζώδιο, σχηματίζοντας όμως δυσαρμονική όψη με τον Άρη και τον Ουρανό, δημιουργεί εντάσεις και παρορμητισμό.
Ταυτόχρονα εσύ ο ίδιος είσαι στην κόψη
του ξυραφιού καθώς η παραμικρή καταπίεση μπορεί να σε κάνει να εκραγείς,
ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον Οκτώβρη.
Φρόντισε λοιπόν να οπλιστείς με υπομονή και διπλωματικότητα.
Τοξότης: Η σημερινή είναι μια πιεστική
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ισπανική φασολάδα με γαρίδες
Υλικά:
2 φλ. ψιλά ξηρά φασόλια,
450 -500 γρ. μέτριες ωμές γαρίδες, ξεφλουδισμένες,
3 κουταλιές ελαιόλαδο,
1 κοφτό κουταλάκι πάπρικα,
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες,
½ - 1 κοφτό κουταλάκι μπούκοβο ή νιφάδες τσίλι,
1 κονσέρβα (400 γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες,
1 κύβο ζωμού λαχανικών (ή κότας) διαλυμένος σε 1 φλ.
νερό,
3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό,

αλάτι, πιπέρι.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Κάπως μπερδεμένη χαρακτηρίζεται η ημέρα για σένα καθώς η ατζέντα
της περιέχει ευκολίες αλλά και πολλές
προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, από τη μια
θέλεις να αφεθείς και να φανείς πιο
αισιόδοξος, αλλά από την άλλη υπάρχει
ο κίνδυνος να πέσεις σε παγίδες, αυτές
τις μέρες άλλωστε έχεις πιεστεί. Παρόλα
αυτά, έχεις τους δικούς σου ανθρώπους
που σε στηρίζουν με την παρουσία τους.

SUDOCOU

με χλιαρό νερό και ρίξτε μέσα τα
αιθέρια έλαια που τονώνουν το
ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν
αντιπυρετική δράση (4-10 σταγόνες, ανάλογα με το
πόσο γεμάτη είναι η
μπανιέρα): δεντρολίβανο, μαντζουράνα
και μέντα – είτε μόνα
τους είτε σε συνδυασμό.

Μείνετε μέσα στην μπανιέρα για 68 λεπτά, σκουπιστείτε, ντυθείτε
καλά και πέστε στο κρεβάτι.
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μέρα που προετοιμάζεις τις κινήσεις σου
για το επόμενο διάστημα, ωστόσο προτιμάς την απομόνωση από την πολυκοσμία, ώστε να βάλεις σε μια σειρά τα
ζητήματα που σου απασχολούν. Όμως οι
υποχρεώσεις από το παρελθόν που δεν
έχουν διευθετηθεί, γίνονται πιεστικές,
γεγονός που σου προκαλεί άγχος. Έχεις
να κάνεις αγώνα δρόμου λοιπόν προκειμένου να τα προλάβεις όλα.
Αιγόκερως: Έρχονται νέα πρόσωπα στο
φιλικό σου περιβάλλον και παλιά αποχωρούν, ωστόσο κάποιες εντάσεις με
αγαπημένα σου πρόσωπα σήμερα ενδεχομένως να φανούν στον ορίζοντα, ενώ
κάποιες ελπίδες που είχες δεν αποκλείεται να διαψευστούν, κάθε τι όμως γίνεται
τελικά για καλό. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σου σχέδιο δείχνει να βρίσκει
κάποια εμπόδια, γεγονός που σε κάνει να
επαναπροσδιορίζεις τους στόχους σου.
Υδροχόος: Σήμερα η Σελήνη, παραμένει σε
ένα ζώδιο κόντρα με το δικό σου και σχηματίζει μια δυσμενή όψη με τον Άρη και
τον Ουρανό, στοιχείο που δείχνει πως
σήμερα είσαι ιδιαίτερα πιεσμένος,
κυρίως λόγω υποχρεώσεων, που ζητούν
την προσοχή σου εδώ και τώρα. Γεγονός
είναι βέβαια πως και εσύ ο ίδιος έχεις
αμελήσει κάποιες σημαντικές εκκρεμότητες σε αυτούς τους τομείς και τώρα τις
βρίσκεις πάλι μπροστά σου.
Ιχθείς: Ενώ η σημερινή ημέρα δεν είναι
ιδιαίτερα δυσαρμονική για εσένα, απαιτούνται κάπως πιο λεπτοί χειρισμοί από
μέρους σου, ειδικά σε ό,τι αφορά ρύθμιση
νομικών ή διαδικαστικών ζητημάτων,
θεμάτων σπουδών ή επαφών με εξωτερικό. Επιπλέον καλύτερα να αποφύγεις να
είσαι εριστικός με το περιβάλλον σου,
καθώς η επιθετικότητα στρέφει τους
άλλους εναντίον σου.

Εκτέλεση: Ξεπλένετε καλά τα φασόλια, τα βάζετε σε
μια ανοξείδωτη κατσαρόλα με 8 φλ. νερό, τα βράζετε
μέχρι να κοχλάσουν, τα αποσύρετε από τη φωτιά και
τα μουλιάζετε όλο το βράδυ σκεπασμένα.Την επόμενη
μέρα τα στραγγίζετε, τα ξεπλένετε και τα βάζετε σε
μια κατσαρόλα με 8 φλ. νερό φρέσκο κρύο νερό. Τα
αφήνετε να κοχλάσουν, χαμηλώνετε τη φωτιά, σκεπάζετε την κατσαρόλα και τα σιγοβράζετε μέχρι να
μαλακώσουν καλά για 1 περίπου ώρα (ή και περισσότερο), χωρίς όμως να τα αφήσετε να λιώσουν. Τα
στραγγίζετε και τα κρατάτε στην άκρη. Ξεπλένετε την
κατσαρόλα, τη στεγνώνετε. Ζεσταίνετε μέσα 1 κουταλιά ελαιόλαδο μαζί με την πάπρικα και προσθέτετε τις
γαρίδες με 1 σκελίδα ψιλοκομμένο σκόρδο. Τις ανακατεύετε για να πιάσουν λάδι παντού, να γίνουν ροζ και
να αρχίσουν να κουλουριάζονται και τις βγάζετε από
μέσα με τρυπητή κουτάλα. Τις κρατάτε στην άκρη.
Προσθέτετε 2 ακόμη κουταλιές ελαιόλαδο στην κατσαρόλα, το μπούκοβο ή τις νιφάδες τσίλι και 1 ακόμη
σκελίδα ψιλοκομμένο σκόρδο και τα ανακατεύετε μέχρι
να ροδίσει το σκόρδο. Ρίχνετε μέσα τις ντομάτες και
συνεχίζετε το ψήσιμο μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν το
νερό τους και προσθέτετε τα φασόλια και το ζωμό
λαχανικών (ή κότας). Αφήνετε το φαγητό να κοχλάσει,
χαμηλώνετε τη φωτιά και συνεχίζετε το βράσιμο μέχρι
να δέσει η σάλτσα του για 10 περίπου λεπτά.
Ανακατεύετε στην κατσαρόλα το μαϊντανό και τις
γαρίδες και αφήνετε να πάρουν μια βράση για 2 ακόμη
λεπτά. Σερβίρετε το φαγητό με μπόλικο φρέσκο ψωμί.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 836 - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Εβδομάδα ενημέρωσης και πρόληψης για
τον καρκίνο του στόματος 2-8 Δεκεμβρίου 2019

Ε

πενδύοντας στην πρόληψη και αποσκοπώντας σε ενημέρωση του κοινού για την ασθένεια, οι Οδοντιατρικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σε
συνεργασία
με
την
Κλινική
Στοματογναθοπροσωπικής
Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας, οργανώνουν για 7η συνεχή
χρονιά εκστρατεία ενημέρωσης και
πρόληψης για τον καρκίνο του στόματος, από τις 2 έως τις 8 Δεκεμβρίου
2019.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας την
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, θα
προσφέρεται δωρεάν εξέταση του κοινού μέσω των κινητών οδοντιατρικών
μονάδων έξω από τα Νοσοκομεία
Λευκωσίας,
Λεμεσού,
Παλαιό
Νοσοκομείο Λάρνακας και Πάφου. Καθ’
όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, σε
όλες τις Οδοντιατρικές Κλινικές που
λειτουργούν στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και στο περίπτερο του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, θα
διανέμεται σχετικό ενημερωτικό υλικό,
ενώ επιμορφωτικά σεμινάρια θα οργανωθούν για τους Κύπριους οδοντιάτρους σε συνεργασία με τον Παγκύπριο
Οδοντιατρικό
Σύλλογο
και
τις
Οδοντιατρικές Σχολές Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας θα προσφέρεται δωρεάν εξέταση του κοινού από

τους ιδιώτες οδοντίατρους κατόπιν
ραντεβού.
Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του
στόματος αυξάνει ιδιαίτερα μετά την
ηλικία των 40 ετών. Κύριος προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνισή
του είναι το κάπνισμα. Κλινικά, ο καρκίνος του στόματος εμφανίζεται με τη
μορφή λευκής ή ερυθρής πλάκας,
καθώς και με τη μορφή πληγής ή όγκου
συνηθέστερα στη γλώσσα και στο έδαφος του στόματος. Ο καρκίνος του στόματος μπορεί να διαγνωστεί εγκαίρως
μέσα από τη σωστή αυτοεξέταση που
πρέπει να γίνεται από όλους μια φορά
το μήνα, αλλά και μέσα από τις τακτικές ανά εξάμηνο επισκέψεις στον οδοντίατρο.
Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του στόματος αποτυπώνεται παραστατικά στα
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, ο οποίος αναφέρει ότι με την
υιοθέτηση σωστών στρατηγικών πρόληψης, τα νέα περιστατικά καρκίνου
μπορούν να μειωθούν κατά 30%, ενώ αν
ο καρκίνος του στόματος εντοπιστεί σε
αρχικό στάδιο, το ποσοστό πενταετούς
επιβίωσης αυξάνεται από 50% σε 80%.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Καταβολή μισθών, συντάξεων
και 13ου ενόψει γιορτών

Μ

ετά από απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, οι μισθοί και οι
συντάξεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, των κρατικών υπαλλήλων και
του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του μηνός Δεκεμβρίου 2019 θα
καταβληθούν στις 20.12.2019 και οι
αντίστοιχοι 13οι μισθοί/ συντάξεις στις
27.12.2019.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Ένα ταξίδι χίλιων
χιλιομέτρων
αρχίζει με ένα
βήμα
Φιλόσοφος

Θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες

Θ

έσεις εργασίας στην Ευρώπη γνωστοποιήθηκαν μέσω της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α.
Θέση Contract and Project
Management Assistant. H υποβολή αιτήσεων λήγει στις 03-12-2019 στη 1:00
(μετά το μεσημέρι) ώρα Κύπρου
Β. Το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Defence Agency (EDA) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης των πιο
κάτω θέσεων με απόσπαση Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων: Project Officer
Maritime Programmes, Project off icer
Govsatcom, Project Officer Medical,
Project Officer Space, Project Officer Air
Capabilities. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 20/01/2020.
Οι θέσεις αυτές απευθύνονται σε κρατικούς και ημικρατικούς υπαλλήλους,

όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 6866
που διέπει την απόσπαση Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων και έχουν τη δυνατότητα να αποσπαστούν, ως εθνικοί
εμπειρογνώμονες, σε θεσμικό όργανο ή
ίδρυμα της ΕΕ.Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: (www.eda.europa.eu).
Γ. Μόνιμη θέση στις Βρυξέλλες στην
ειδικότητα τεχνικοί διασκέψεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις
10 Δεκεμβρίου 2019.
Οι μισθοί των υπαλλήλων υπόκεινται
σε φόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
παρακρατείται στην πηγή. Οι υπάλληλοι απαλλάσσονται από την εθνική
φορολογία εισοδήματος και υπάγονται
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
και συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

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

του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.

Οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η έμφυλη βία
μια τρομακτική
πραγματικότητα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Η
νέα
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι η προστασία των
θυμάτων της έμφυλης
βίας και η τιμωρία των
παραβατών αποτελεί
προτεραιότητά της.
Η αρμόδια Επίτροπος
θα είναι η Έλενα Ντάλι
και θα είναι η πρώτη
Επίτροπος Ισότητας
στην Κομισιόν.
Όπως είπε, στόχος της
είναι να προσθέσει τη
βία κατά των γυναικών
στον κατάλογο με τα
πιο σοβαρά εγκλήματα
για την Ευρώπη.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Ντέρμπυ υψηλής έντασης αλλά χαμηλής ποιότητας

Ό

λα μηδενικά στο ντέρμπυ των αιωνίων αντιπάλων της πρωτεύουσας
πλην του πάθους καιι της έντασης που
κινήθηκαν σε ψηλά επίπεδα μέχρι το
τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε
και ο διαιτητής Τιμόθεος Χριστοφή με
τα σοβαρά λάθη του ενώ μοιραίος παίκτης αναδείχθηκε ο Ντεβινσέντι που
ενήργησε επιπόλαια και υπεροπτικά
στο χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις.
Με την ισοαπαλία αυτή, ο ΑΠΟΕΛ
παραμένει αήττητος στα ντέρπι μμε την
Ομόνοια για 26ο αγώνα πρωταθλήματος. Ιδιαίτερο χρώμα στο ντέρμπι προσέδωσε η παρουσία του κόσμου που
ξεπέρασε τις 14.000.
Ευχαριστημένος για την ανταγωνιστικότητα της Ομόνοιας παρουσιάσθηκε ο
Χένινγκ Μπέρκ. Περήφανος για τους
παίκτες του που είχαν δύσκολη βδομάδα που σημαδεύθηκε με την πανηγυρική
πρόκριση στους «32» του Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος (Europa League) δήλωσε ο Τομάς Ντολ.
Επιισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο
η αγωνιστική πορεία της ΑΕΚ μετά και
την εντός έδρας ήττα από την Ανόρθωση. Η διοίκηση αντιμετωπίζει ψύχραιμα
την κατάσταση εστιάζοντας την προσοχή της στην απόκτηση νέων παικτών
κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Ανόρθωση προχωρεί μπροστά με
δύναμη και σιγουριά οδηγώντας σταθερά την κούρσα του μαραθωνίου.

• Απόλλων: Σε εφαρμογή ο κώδικάς «καταδίωξη»
• Στον ανεπιθύμητο ρόλο του ανελκυστήρα η Νέα Σαλαμίνα
• Παρθενική νίκη της Δόξας, αναταράξεις στην Πάφο
• Λαβωμένη η ΑΕΚ, ισχυρή και αλώβητη η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Νίκη αισιοδοξίας για ΑΕΛ, χαλάει η «μόλα» της Άχνας

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση παραμένουν αναμφισβήτητα οι σταθεροί πρωταγωνιστές. Εκπέμπουν αγωνιστικό μέταλλο το οποίο είναι πολύ δύσκολο
να ξεθωριάσει

2

Ο Απόλλωνας ανεβαίνει από αγωνιστική σε αγωνιστική, επανερχόμενος
σταδιακά στο προσκήνιο στον αστερισμό του φαβορί. Η ΟΜΟΝΟΙΑ
εδραιώνεται ξανά ως μεγάλη ομάδα

3

Η ΑΕΚ συνεχίζει την αγωνιστική της περιπέτεια χωρίς να φαίνεται φως
στην άκρη της σήραγγας. Απαιτούνται άμεσα έξυπνες κινήσεις και τολμηρές τομές για να ορθοποδήσει η ομάδα

Σαλαμίνας θα βοηθήσει την ομάδα στην
συνέχεια. Κάναμε πολλά λάθη όσα δεν
κάναμε σ’ όλο το πρωτάθλημα δήλωσε
ο Σάββας Πουρσαϊτίδης.
Δοξάσθηκε στο Παφιακό η προσφυγική
ομάδα της Κατωκοπιάς σπάζοντας το
ρόδι με τέρμα του Ν. Ντερβίτ. Απογοή-

τευση συνέχεια για του Πάφιους που
αναζητούν επειγόντως προπονητή. Με
πειθαρχία και άριστο ομαδικό κλίμα η
ΑΕΛ άλωσε το «Δασάκι» πιστοποιώντας ότι μπορεί να διατηρηθεί στη
λέσχη των μεγάλων, έστω και αν ο
κόσμος της την εγκατέλειψε. Η αγωνιστική καθίζηση αντικαθιστά σιγά -

Συνεχίζει την αγωνιστική του άνοδο ο
Απόλλωνας με το Σωφρόνη Αυγουστή
να δηλώνει πως η νίκη επί της Νέας

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

σιγά την αρχική καλή
πορεία του Εθνικού,
που κατέγραψε την 5η
ήττα.
Λευκή ισοπαλία για
Ολυμπιακό και Παραλίμνι στο λεγόμενο
ντέμρπι του βυθού.
Πονεί η ανασταλτική
λειτουργία
του
«Τακτακαλά» ψυχολογική τόνωση με τρίποντο θέλει η Ένωση για
να «συνέλθει».

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ

Η

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, συνεχίζει τη διεξαγωγή των αγώνων του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Α΄ Φάσης του Κυπέλλου της ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου
2019, έχουν ως εξής:

4η Αγωνιστική:

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

2-1

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – Ε.Ν. ΠΥΡΓΩΝ

4–0

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

4-1

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

0–3

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΟΧΕΝ Περιστερώνας

1-3

ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

0-4

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΘΟΙ Καπέδων

3-1

ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι

2-0

ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.

5-1

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.
Αγ. Τριμιθιάς

1-6

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – Ε.Ν.Αγίας Βαρβάρας

0-2
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Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η πορεία της ΑTHK με φόντο
τη νέα συλλογική συμφωνία
Με τον Ηλία Δημηττρίου, γενικό γραμματέα
της Ελεύθερης Παγκύπριας Οργάνωσης Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)
Τα βασικότερα χαραχτηριστικά της νέας συλλογικής συμφωνίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα
Α. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015-2018 Ωρομίσθιου
Προσωπικού
Υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία το ωρομίσθιο προσωπικό εξασφαλίζει το δικαίωμα να απολαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις κάθε χρόνο αναλόγως της απόδοσης και του
χρόνου υπηρεσίας. Μια αδικία και διάκριση η οποία υπήρχε για χρόνια και συγκεκριμένα από το 2004. Θεωρώ αυτή
την πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ΣΣΕ, επίτευγμα και μεγάλη επιτυχία, θέμα το οποίο συζητείτο από το
2010. Είναι πράγματι άθλος του συνδικαλιστικού κινήματος με έντονη τη σφραγίδα της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ –ΣΕΚ]
Β. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015 – 2018 Μόνιμου και
Μηνιαίου Προσωπικού.
• Μείωση κατά 20% του Συνδικαλιστικού χρόνου που δίδεται
στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
• Κατάργηση επιδόματος μετάθεσης
• Κατάργηση φοιτητικών και στεγαστικών δανείων.
Θεωρώ ότι η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ–ΣΕΚ) διαπραγματεύτηκε σε ένα
πνεύμα καλής θέλησης, παραχωρώντας κεκτημένα δικαιώματα, για το καλώς νοούμενο συμφέρον των εργαζομένων
και του Οργανισμού γενικότερα.
• Έχουμε καταθέσει αιτήματα για ανανέωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η οποία έληξε το 2018. Διεκδικούμε:
Μισθολογικές αυξήσεις της τάξης του 3%. Θεωρούμε το αίτημα δικαιολογημένο λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας.
Συνέχιση του υφιστάμενου Ταμείου Υγείας ως συμπληρωματικό του ΓεΣΥ.
Ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της ΑΤΗΚ και η ουσία της
θέσης της ΕΠΟΕΤ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελλοχεύει
είναι η αλλαγή θεσμικού πλαισίου της ΑΤΗΚ. Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟΣΕΚ) τονίζει για ακόμη μία ακόμη φορά ότι είναι εναντίον
της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού από
Δημόσιου σε Ιδιωτικού Δικαίου. Τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει
σε Μετοχοποίηση και τέλος Ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού.
H μεγαλύτερη πρόκληση της ΑΤΗΚ. Ο Οργανισμός μπορεί
μέσα από αλλαγές που μπορεί να γίνουν, να συνεχίσει να
είναι δυνατός και κερδοφόρος, χωρίς να αλλάξει το θεσμικό
πλαίσιο. Συγκεκριμένα, άρχισε διάλογος μεταξύ Οργανισμού
και συνδικαλιστικού κινήματος για εκσυγχρονισμό του με
πρώτερο στόχο την ευελιξία και περιορισμό τη γραφειοκρατίας στις διάφορες δράσεις/δραστηριότητες για λήψη αποφάσεων, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς των τηλεπικοινωνιών.
Τα κρισιμότερα ζητήμα τα που ανιμετωπίζει σήμερα το
προσωπικό της ΑΤΗΚ. Οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο
ζητούν σήμερα είναι να βοηθήσουν τον Οργανισμό να μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο την αξία του. Ο ανταγωνισμός υπάρχει εδώ και 20 σχεδόν, χρόνια στις τηλεπικοινωνίες, αλλά η τεχνογνωσία, η αξιοπιστία, η εξυπηρέτηση μας
καθιστά πρώτους στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η πρόσληψη εδώ και 11 μήνες νέου Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, η ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ-ΣΕΚ) θα συνεργαστεί από κοινού για διατήρηση της
εργατικής ειρήνης, με μοναδικό στόχο την διατήρηση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά σε παράλληλη πορεία
με την συνεχή ανάπτυξη της κερδοφορίας του Οργανισμού.
Αναμένουμε με τον νέο χρόνο να αρχίσει ένας δομημένος διάλογος, έτσι ώστε να έχουμε όσον το δυνατό γρηγορότερο
θετική κατάληξη για την σύμβαση.
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Προτεραιότητα η συνετή πολιτική και η ενίσχυση
της αποτελεσματικής διακυβέρνησης

Ο

ι προοπτικές του Ταμείου
Προνοίας μελών ΣΕΚ, παρά
τις δυσκολίες που υπάρχουν
στις διεθνείς χρηματαγορές και
τα χαμηλά επιτόκια, παραμένουν αρκετά θετικές τόνισε ο
πρόεδρος της διαχειριστικής
επιτροπής του Ταμείου και αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ, στο
πλαίσιο της γενικής συνέλευσης
που πραγματοποιήθηκε στο
οίκημα της ΣΕΚ στις 19 Νοεμβρίου.
Ο κ. Μιχαήλ στον απολογισμό
του για το έτος 2018 τόνισε
μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα
συνέχισης της συνετούς διαχείρισης του ταμείου και την ενίσχυση της αποτελεσματικής
διακυβέρνησης.
Αναφέρθηκε επίσης για στα
σημαντικά οφέλη που προσφέρει το ταμείο και αυτό αναδεικνύεται μέσα από τη συνεχή
αύξηση μελών και κεφαλαίων.
Ευχαρίστησε τα μέλη του ταμείου, τους συνεργάτες καθώς και
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής για την εποικοδομητική
συνεργασία
επισημαίνοντας
πως αυτή θα συνεχίσει το έργο
της με επαγγελματισμό και
υπευθυνότητα με στόχο να αποδίδεται το καλύτερο όφελος για
τα μέλη του ταμείου.

ντήθηκαν ερωτήσεις και τέθηκαν
εισηγήσεις από τα μέλη που
παρευρέθηκαν στη συνέλευση.

Η οικονομική έκθεση του ταμείου
αναλύθηκε από τον γενικό ταμία
της ΣΕΚ Σάββα Κούλα ενώ απα-

Παρευρέθηκαν επίσης οι, Μιχάλης Μιχαήλ ελεγκτής του Ταμείου και εκ των συνεταίρων στην

KPMG και ο Τσιαρλς Χαραλάμπους, επενδυτικός σύμβουλος
του ταμείου οι οποίοι αναφέρθηκαν στον οικονομικό έλεγχο
και στις προοπτικές των επενδύσεων.

Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη

Ο

πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης προέβη
την παρελθούσα Κυριακή σε
ανασχηματισμό της σύνθεσης
του Υπουργικού Συμβουλίου.
Υπουργός Οικονομικών διορίζεται ο μέχρι τώρα υπουργός
Εσωτερικών
Κωνσταντίνος
Πετρίδης.
Υπουργός Εσωτερικών διορίσθηκε ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Νουρής.
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
διορίσθηκε ο μέχρι πρότινος
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διορίσθηκε
ο μέχρι πρότινος Δήμαρχος
Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος.
Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος
ανέλαβε ο δικηγόρος Κυριάκος
Κούσιος και αναπληρωτής
κυβερνητικός εκπρόσωπος ο
μέχρι πρότινος πρόεδρος του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Παναγιώτης Σεντώνας.
Επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τον διορισμό του μέχρι πρότινος υπουρ-

√ Τον Χάρη Γεωργιάδη
στο υπουργείο Οικονομικών αντικατέστησε ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης
ενώ ο Πρόδρομος
Προδρόμου μετακινήθηκε
στο υπουργείο Παιδείας
γού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη ως Επιτρόπου Ανάπτυξης
Ορεινών Κοινοτήτων και της
μέχρι πρότινος Αναπληρώτριας
Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κλέλιας Βασιλείου ως Επιτρόπου
Περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με
την ευκαιρία θέλει να εκφράσει
τις θερμές ευχαριστίες του για
τη συνεργασία και το δημιουργικό έργο των απερχόμενων
υπουργών Βασιλικής Αναστασιάδου και Κώστα Χαμπιαούρη,
καθώς και της μέχρι πρότινος
Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου και του πρόσφατα παραιτηθέντα Επιτρόπου Ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων Γιαννάκη Παπαδούρη.
Η διαβεβαίωση και ανάληψη
καθηκόντων των νέων υπουργών έγινε χθές Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι νέοι Επίτροποι αναλαμβάνουν καθήκοντα
σήμερα Τετάρτη.

