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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2014

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Η ΣΕΚ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αναγκαιότητα ο περιορισμός
της εργοδότησης αλλοδαπών

Τ

ην ανάγκη περιορισμού της εργοδότησης αλλοδαπών προκειμένου να
μειωθεί η ανεργία και να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας για το ντόπιο εργατικό
δυναμικό έθεσε η ΣΕΚ ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης.
Σε πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής
συζητήθηκε το θέμα που αφορά στην
απασχόληση εργαζομένων από τρίτες
χώρες και εξοικονόμηση θέσεων εργασίας για Κύπριους.
Η ΣΕΚ ζήτησε όπως αξιολογηθεί η κατάσταση με την παρουσίασει στοιχείων
που να απαντούν τεκμηριωμένα στα
ερωτήματα, πόσοι εργάζονται σε κάθε
κλάδο και πόσοι πραγματικά χρειάζονται.
Για προώθηση του θέματος αποφασίσθηκε να συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή
από τους Κοινωνικούς Εταίρους με πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή του υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί
παράλληλα με το φλέγον θέμα της ανεργίας και της εργοδότησης Κοινοτικών οι
οποίοι τυγχάνουν σε πλείστες περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης.
Εκ μέρους της ΣΕΚ συμμετείχαν στη συνεδρία ο γ.γ. Νίκος Μωϋσέως και ο α.γ.γ.
Ανδρέας Μάτσας.

2014 Μείωση ρυθμού ανάπτυξης - 4.2%
Η ανεργία στο 17.6%
2015 Αύξηση ρυθμού ανάπτυξης 0.4%
Η ανεργία στο 17%

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2835
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Η οικονομική ύφεση πλήττει την ασφάλεια στην εργασία
• Μεγαλύτερος του μέσου όρου της Ε.Ε. ο κίνδυνος
φτώχειας στην Κύπρο
Σελ. 4,7

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΙ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
• Ιδού η αλήθεια για το εργατικό κόστος
Έγγραφο της ΣΕΚ στη Βουλή
• Μύθος ότι το εργατικό κόστος ευθύνεται
για την χαμηλή παραγωγικότητα

Η

αλήθεια για το ύψος του εργατικού
κόστους (ως μέρος του συνολικού
κόστους μιας επιχειρηματικής μονάδας) όπως την καταγράφει η επίσημη
Στατιστική Υπηρεσία του κράτους,
είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτή
που επικαλούνται αρκετοί επιχειρηματίες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
υποστηρίζουν πως αυτό ανέρχεται
κοντά στο 50%, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτω από το 38% (π.χ. ξενοδοχειακή βιομηχανία και υπηρεσίες
εστίασης).

Τ

Η ΣΕΚ με επιστολή - έγγραφο της που
κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας στις
4 Νοεμβρίου 2014, βάζει τα πράγματα
στη σωστή τους θέση και απαντά στις
εργοδοτικές ανακρίβειες που κατά καιρούς επαναφέρουν τη ψευδή και παραπλανητική άποψη ότι για τα περισσότερα κακά της Κυπριακής οικονομίας η
ευθύνη βαρύνει τους μισθούς και τα
ωφελήματα των μισθωτών πολιτών.
Ουδέν αναληθέστερον.

Οι «5» πρωταρχικές αιτίες
της χαμένης ανταγωνιστικότητας της οικονομάς

1 Χαμηλή παραγωγικότητα
2 Ακριβό κόστος χρήματος
3 Ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα
4 Έλλειψη ρευστότητας
5 Γραφειοκρατικό κόστος

Σελ. 3

10ον ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ο Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις
9:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Nissi Beach στην Αγία Νάπα
το 10ον Επαρχιακό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Χαιρετισμό θα απευθύνει γ.γ. της ΣΕΚ

Νίκος Μωϋσέως ενώ εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Αμμοχώστου Δημήτρης
Μαούρης.
Τα οικονομικά και οργανωτικά θέματα
θα αναπτύξουν, ο επαρχιακός οργα-

νωτικός και ο επαρχιακός ταμίας
Ανδρέας Κωμοδίκης και Κωστάκης
Κυριάκου, αντιστοίχως.
Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία
του Εργατικού Κέντρου ενώ θα τεθούν
οι στόχοι για την επόμενη τετραετία.

Η ανεργία είναι εδώ - Όχι εφησυχασμός

Μ

πορεί η εγγεγραμμένη ανεργία να ακολουθεί το
τελευταίο τετράμηνο πτωτική πορεία σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, όμως η κατάσταση είναι ακόμα εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ο αριθμός των ανέργων πλησιάζει τις 70000 άτομα, (41334
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το τέλος του Οκτώβρη
2014), όπως προκύπτει από την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού.

Κύπριους ανέργους (οι Ελληνοκύπριοι αποτελούν
περίπου το 81% του συνόλου των ανέργων).

Τον τελευταίο καιρό τα όσα αφορούν την αγορά
εργασίας συζητήθησαν με λεπτομέρεια τόσο στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας
όσο και στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης που
συνήλθε υπό την προεδρία της αρμόδιας Υπουργού
Ζέτας Αιμιλιανίδου.

σε κυβέρνηση – βουλή

Η ΣΕΚ επανέλαβε την αξίωση για την εκπόνηση
συγκεκριμένης μελέτης με στόχο τη διαφοροποίηση
της πολιτικής απασχόλησης αλλοδαπών από Τρίτες
Χώρες, ώστε να εξοικονομηθούν θέσεις εργασίας για

Επίσης πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για
πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η οποία πλησιάζει
στις οικοδομές και στην τουριστική βιομηχανία το
25%.

• Εισηγήσεις της ΣΕΚ

Η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας είναι ο τρίτος πυλώνας πολιτικής που κατάθεσε η ΣΕΚ στις πρόσφατες συναντήσεις. Για να υπάρξει όμως ανάπτυξη χρειάζεται να
βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον, ώστε η Κύπρος
να προσελκύσει επενδύσεις, ντόπιες και ξένες, αλλά
χρειάζεται και φθηνό χρήμα.

Προς τούτο επείγει η μείωση των επιτοκίων και η
μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά
τα δύο σε συνδυασμό με την πολύχρονη γραφειοκρατία της κρατικής μηχανής, έχουν σκοτώσει κάθε επιχειρηματική αναπτυξιακή πρωτοβουλία και έχουν
κυριολεκτικά γονατίσει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη και δεν δικαιολογείται
κανένας εφησυχασμός γιατί ήδη ζούμε σε εποχές που
έχουμε πλέον και μακροχρόνια ανέργους (π.χ. το
Μάϊο του 2014 το 50.89% των ανέργων ήταν εκτός
αγοράς για διάστημα πέραν των 6 μηνών).
Δυστυχώς η ανεργία είναι παρούσα, γι’ αυτό χρειάζεται εγρήγορση αλλά και συστράτευση όλων των
κοινωνικών εταίρων και όλων των πολιτειακών
φορέων του τόπου σε μια καθολική προσπάθεια που
θα μετριάζει και θα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις
της.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καιρικά Φαινόμενα

Γ

Τα μηνύματα της επίσκεψης Α. Σαμαρά

Ο

Αναντικατάστατος
παράγοντας

ια την Ελλάδα και την Κύπρο, οι εξελίξεις και
οι συγκυρίες, οι συγκλίσεις συμφερόντων και
ίδια η παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο
είναι παράγοντας σταθερότητας, συνέπειας και
αξιοπιστίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που
επισκέφθηκε για 24 ώρες την Κύπρο, ήταν σαφής
και πολύ ορθός στις τοποθετήσεις του. Μετά από
συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το
Συμβούλιο Αρχηγών, ο Αντ. Σαμαράς υπογράμμισε:
«Πηγή της δύναμής μας είναι ότι όλο και περισσότεροι, πέρα από εμάς τους ιδίους, βλέπουν τη
σημασία και τον
ρόλο της σταθερότητας και ασφάλειας, που μπορεί
να διαδραματίσει η
Κύπρος, αλλά και η
Ελλάδα και Κύπρος
μαζί σε αυτήν την
ταραγμένη περιοχή.
Πράγματι, όλο και
περισσότεροι και
στην Ευρώπη και πέραν αυτής και στον περίγυρό
μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, κατανοούν πως
Ελλάδα και Κύπρος μαζί είναι ένας αναντικατάστατος παράγοντας ασφάλειας».
Αυτό το πανίσχυρο έρεισμα και αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδος και της Κύπρου, οι
κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες να το αξιοποιήσουν κατάλληλα προς πολλές κατευθύνσεις.
Παρά την οικονομική κρίση, οι δύο πόλοι του
Ελληνισμού, ενώπιον ευτυχών γι’ αυτές συγκυριών και συγκλίσεων συμφερόντων. Ας αξιοποιήσουν επίσης το άκρως αρνητικό κλίμα διεθνώς
κατά της πειρατικής και αναθεωρητικής Τουρκίας. Τέρμα στην πολιτική κλειστοφοβία.
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Κανείς ποτέ σχεδόν δεν ανατρέχει στις
δικές του προσωπικές ευθύνες. Κρυβόμαστε πίσω από τα δάκτυλα του ενός
μας χεριού και με το άλλο χέρι δάκτυλο
- δείχνουμε τα κενά και τις παραλείψεις
των υπολοίπων. Έχουμε πάντοτε την
τάση να βάζουμε ετικέτες στους άλλους

Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε την
πρωθυπουργία από το Γιωργάκη Παπανδρέου και τους συντρόφους του πάλαι ποτέ Πανελληνίου
ΣοσιαΛΗΣΤΙΚΟΥ Κινήματος, με την
Ελλάδα χρεοκοπημένη και το λαό
καθημαγμένο. Η ευθύνη και η πρόκληση για την ανασυγκρότηση της
χώρας από τα ερείπια ήταν τεράστια.
Από την πρώτη στιγμή, ο Α. Σαμαράς επέδειξε την αναγκαία αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα
στην αντίκρυση των πελώριων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων
και μείζονων ζητημάτων που καταδυνάστευαν τη
χώρα.
Ως πρώτο βήμα,
μερίμνησε, χωρίς
τυμπανοκρουσίες και πατριωτικές κορώνες,
να ενισχύσει τις
συμμαχίες εντός
της Ευρωπαικής
Ένωσης στέλλοντας ταυτόχρονα
το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση
ότι η φτωχοποιημένη Ελλάδα και
θέλει και μπορεί να ορθοποδήσει,
παραμένοντας ως ισότιμος εταίρος
στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Με τη συνετή πολιτική του,
απέτρεψε τον κίνδυνο ενός νέου
εμφυλίου μεταξύ των δυσπραγούντων πολιτών. Κώφευσε στην σειρήνες της έντονης πολεμικής και της
στείρας αντιπολίτευσης εκ μέρους
των πολιτικών του αντιπάλων. Με
κορυφαία έγνοια του τη διάσωση
της πατρίδας, κατάφερε με επιδέξιες κινήσεις να επαναφέρει τη
βυθιζόμενη χώρα σε πορεία πολιτι-

λευτική πλειοψηφία πάνω στην
οποία κτίζει τη νέα Μεταμνημονιακή
Ελλάδα, μέσα από συμπληγάδες και
χίλια – μύρια κύματα.
Στα μείζονα εθνικά θέματα, με αιχμή
την θαλάσσια αποκλειστική οικονομική ζώνη, τους Τουρκικούς ακροβατισμούς και το Κυπριακό, κατάφερε να υιοθετήσει πολιτικές χαμηλών τόνων και εθνοπρεπείς επιλογές θωράκισης των Ελληνικών συμφερόντων στη βάση ρεαλιστικών
στόχων.

Κατά αυτόν τον τρόπο δυστυχώς ενεργεί η πλειοψηφία και δεν λαμβάνουμε
υπόψη πως με ένα απλό τηλεφώνημα
στην αστυνομία ή σε συνδέσμους που
ασχολούνται με το εν λόγω ζήτημα
ενδεχομένως να συμβάλουμε στην αποτροπή μιας χειρότερης κατάστασης
που δεν γνωρίζεις ποιες θα είναι οι επιπτώσεις.

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

Αν παρελπίδα, σε τούτη την κομβική
συγκυρία, κάποιοι κι εδώ και στην
Αθήνα συνεχίσουν να ταριχεύουν
την πατριωτική τους συνείδηση και
να την εκθέτουν στην ψηφοθηρική
τους βιτρίνα, τότε νάναι βέβαιοι ότι
οι κατακρεουργημένοι πολίτες των
δύο αδελφών χωρών του ενός κι
αδιαιρέτου έθνους, θα τους πετάξουν αργά ή γρήγορα στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

Μια άλλη αξιοσημείωτη πτυχή της
ορθής τακτικής Σαμαρά θεωρείται η
εφαρμοζόμενη πολιτική της αποφυγής εντάσεων με τη γείτονα Τουρκία
του νεοοθωμανού Ερντογάν και των

Σε πόσους από εμάς ,γιατί όλοι μας
συνθέτουμε την έννοια κοινωνία, δεν
περιήλθε στην αντίληψη μας από το
στενό οικογενειακό φιλικό ή γειτονικό
μας περιβάλλουν γνωστούς φίλους ή
γείτονες που ασκούν βία στην οικογένεια είτε σωματική είτε ψυχολογική ή
άλλως πως;

Αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως η ενδοοικογενειακή βία αφορά όλους τότε
δυστυχώς εκ προοιμίου χάσαμε το παιχνίδι.
• Ας συμβάλλουμε, όλοι στην πάταξη
του απεχθές φαινομένου που θερίζει

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

Σε τούτη την ιστορική ώρα, που οι
κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας
ενώνουν δυνάμεις πραγματοποιώντας
επαφές μείζονος εθνικής
σημασίας σε Ισραήλ και Αίγυπτο,
καλούνται οι κομματικοί ηγέτες
στις δύο αδελφές χώρες να σκεφθούν Ελληνικά και να συσκεφθούν εθνικά, αφήνοντας κατά
μέρος μικροπολιτικές πρακτικές
και ιδιοτελή συμφέροντα, στηρίζοντας ειλικρινώς και εμπράκτως την τιτάνεια προσπάθεια
Σαμαρά – Αναστασιάδη για θωράκιση των εθνικών συμφερόντων σε
όλα τα επίπεδα.

Η προωθούμενη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών της Ελλάδας με την
Κύπρο, τον Ισραήλ και την Αίγυπτο
σε ζωτικής σημασίας θέματα, με
πρώτο τη συνεκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων, (σε συνάρτηση
με την διατήρηση αξιόπιστων σχέσεων με τους εταίρους στην Ε.Ε. και
την υπερατλαντική υπερδύναμη
αλλά και την ενδυνάμωση της
παραδοσιακής φιλίας με τη Ρωσσία), εκτιμάται
ότι θα αποβεί
σωστική για την Κύπρο και την
Ελλάδα.

ξεδιαλύνουν τα προβλήματα τους. Αν
επέμβουμε λέμε θα φάμε το κεφάλι μας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

Είναι βαθύτατη πεποίθηση μας ότι
στην πιο κρίσιμη ώρα της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας , στο τιμόνι της
χώρας βρίσκεται ένας άξιος καπετάνιος που πληροί όλα τα εχέγγυα
για να την βγάλει από τα σημερινά
τραγικά αδιέξοδα. Αναπόφευκτα,
αυτό αντανακλά θετικότατα και
στην δεινοπαθούσα Κύπρο η οποία
τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο
στόχαστρο των λεονταρισμών της
Άγκυρας και του BARBAROS.

Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

και να βαπτίζουμε τους εαυτούς μας
αθώες περιστερές.

Γνωρίζουμε αρκετές περιπτώσεις. Τι
κάνουμε; Προσπαθούμε να βοηθήσουμε
με κάποιο τρόπο ή αρκούμαστε να
εκφράζουμε την λύπη μας και να ξεχνάμε στα επόμενα δευτερόλεπτα το συμβάν;

νεοσουλτάνων συνεργατών του, που
δια πυρός και σιδήρου επιδιώκουν
να κυριαρχήσουν στην εύθραστη
περιοχή της Νοτιονατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.

Του Ξενή Ξενοφώντος,

• Όταν ρίχνουμε ευθύνες στην κοινωνία και στο σύστημα,
συνειδητοποιούμε ότι αποτελούμε μέρος τους;

Εμείς να είμαστε καλά και οι άλλοι ας

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

κής σταθερότητας και στοιχειώδους κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας. Με μαεστρικές ενέργειες στον
τομέα των κομματικών συσχετισμών
πέτυχε την απαραίτητη κοινοβου-

Όταν η βία καταρρακώνει ανθρώπινες ψυχές

Ό

ταν αναδύεται στην επιφάνεια ένα
σοβαρό περιστατικό με ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα κυρίως
γυναίκες και παιδιά ευαισθητοποιούμαστε περιστασιακά και ρίχνουμε τις
ευθύνες στο κράτος το οποίο παρεμβαίνει εκ των υστέρων και όχι εκ των
προτέρων.
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πολλές οικογένειες και μετά να κρίνουμε
την κοινωνία γιατί απλά η κοινωνία
είμαστε εμείς οι ίδιοι.
• Ας στηρίξουμε όλοι μας ανθρώπους
που υπόκεινται την βία σπάζοντας την
σιωπή και την ανοχή τους.
• Ας μην επιτρέψουμε την ενοχοποίηση
και την περιθωριοποίηση των θυμάτων
• Ας απαιτήσουμε την εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου για την πλήρη
και αποτελεσματική προστασία των
γυναικών που έχουν υποστεί βία ή διακρίσεις λόγω φύλου.
• Ας παλέψουμε για ανατροπή των στερεοτύπων και αλλαγή της νοοτροπίας
που κυριαρχεί στην οικογένεια.
Η κοινωνία αλλάζει αν ο καθένας και η
καθεμιά από εμάς είμαστε διατεθειμένοι
να γίνουμε μέρος της λύσης των προβλημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε
πέτρα που ρίχνουμε στην κοινωνία και
στο σύστημα κτυπά πρώτιστα εμάς
του ίδιους.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Δεν οφείλεται στο εργατικό κόστος η διαβρωμένη
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
Η

διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής

Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 4 Νοεμβρίου 2014

οικονομίας δεν οφείλεται στο μισθολόγιο και

στο πλαίσιο συνεδρίας της όπου συζητήθηκε το

στα ωφελήματα των εργαζομένων.

θέμα του Ισοζυγίου Εργατικού Δυναμικού (ντόπιου

Τη θέση αυτή διατύπωσε η ΣΕΚ σε υπόμνημα της

και ξένου) και της εκροής πλούτου από τη χώρα.

που υπέβαλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Τις θέσεις της ΣΕΚ ανάπτυξε ενώπιον της επιτρο-

πής ο διευθυντής τμήματος Οικονομικών Μελετών
ΣΕΚ Χρίστος Καρύδης ο οποίος με τεκμηριωμένα
επιχειρήματα υποστήριξε ότι η χαμένη ανταγωνιστικότητα οφείλεται κυρίως στη χαμηλή παραγωγικότητα καθώς και στο ακριβό κόστος του χρήματος
και του ηλεκτρισμού.

Εργατικό κόστος στα Ξενοδοχεία, τις Υπηρεσίες Εστίασης και τη Βιομηχανία
Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:
«Στη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων
που αποτελεί – κυρίως – απότοκο της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, καλλιεργείται από συγκεκριμένους φορείς η
αντίληψη πως, για τα περισσότερα
κακά της οικονομίας η ευθύνη ανήκει
στο εργατικό κόστος.
Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει μια
συνειδητή προσπάθεια που αφήνει να
νοηθεί πως, η διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα των διαφόρων υποτομέων
της οικονομίας, οφείλεται στους
μισθούς, στην ΑΤΑ, (όταν αυτή παραχωρείτο) στον κατώτατο μισθό και γενικά στα ωφελήματα των εργαζομένων.
Η ΣΕΚ απορρίπτει αυτού του είδους τις
προσεγγίσεις και μέσα από πειστική και
τεκμηριωμένη ανάλυση υποδεικνύει
πως, η χαμένη μας ανταγωνιστικότητα
οφείλεται στη χαμηλή παραγωγικότητα, στο ακριβό κόστος του χρήματος και
του ηλεκτρισμού, στην έλλειψη ρευστότητας, στο κόστος της γραφειοκρατίας
και σε άλλους παράγοντες που δημιουργούν ποικίλα προβλήματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη.
Επειδή τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όσο και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, κατά καιρούς
λέγονται και κατατίθενται διάφορα –
αρκετές φορές – ανακριβή και εξω-

πραγματικά στοιχεία, το Τμήμα Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ, ετοίμασε και
σας υποβάλλει, στοιχεία που αφορούν
το εργατικό κόστος στα Ξενοδοχεία,
στις Υπηρεσίες Εστίασης και στη Βιομηχανία.
Τα στοιχεία είναι τα εξής:

Η

Το 2014 θα υπάρξει μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης στο -4,2%, ενώ από το 2015
θα υπάρξει αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης 0.4%. Η αύξηση στο ΑΕΠ θα συνεχι-

2013
€ εκ.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(τρέχουσες τιμές)

16.503,7

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ

2007

37.6%

34.4%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

2008

37.5%

33.4%

2009

37.7%

34.5%

2010

37.1%

33.5%

2011

36.6%

31.6%

Το κόστος προσωπικού στον τομέα της
βιομηχανίας, όπως αναφέρεται στις
«Στατιστικές Βιομηχανίες» που ετοιμάζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της
Κύπρου, ήταν ως εξής:

2012

36.1%

30.8%

Σημ.:
1. Στο Εργατικό κόστος περιλαμβάνεται
ο μισθός, οι συνεισφορές στα διάφορα
ταμεία π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις,
Ταμεία Προνοίας κ.λ.π. καθώς επίσης
και οτιδήποτε προσφέρεται σε είδος και
μπορεί να καταγραφεί π.χ. φαγητό ή
στέγη.

Με βάση το επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής η

ανέλθει το τέλος του 2014 στο 17.6%
ενώ το 2015 θα μειωθεί στο 17% και στο
15.8% το 2016.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι
κυριότεροι μακροοικονομικοί δείκτες:

2014
€ εκ.

2015
€ εκ.

2016
€ εκ.

2017
€ εκ.

15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5
0,4

1,6

2,0

Ανεργία ΕΕΔ (%)

15,9

17,6

17,0

15,8

14,2

Πληθωρισμός (%)

0,4

0,0

0,9

1,3

1,5

-738,1
-4,7

-828,0
-5,2

-361,5
-2,2

243,0
1,4

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος
11.548,6
% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
70,0

2011

23.1%

2012

21.8%

Στον τομέα της βιομηχανίας για τους
σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας
περιλαμβάνονται οι τομείς
της Μεταποίησης, Ορυχεία
και Λατομεία, Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος, Παροχή
Νερού επεξεργασία Λυμάτων
και διαχείριση Αποβλήτων.

2010

22.53%

2011

21.97%

2012

22.21%

Ανάμεσα στο εργατικό κόστος περιλαμβάνονται οι μισθοί και ημερομίσθια και
οι συνεισφορές σε ταμεία εργοδοσίας.
Από τα πιο πάνω αριθμητικά στοιχεία
αβίαστα εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα, πως το εργατικό κόστος δεν
μπορεί να δαιμονοποιείται για όλα τα
κακά και για όλα τα προβλήματα της
οικονομίας.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η συνεχής μείωση των μισθών, (ιδιαίτερα όταν
όλα τα υπόλοιπα π.χ. επιτόκια, ηλεκτρισμός, γραφειοκρατία μένουν στο
απυρόβλητο), δεν φέρνει ούτε ανάκαμψη, ούτε πρόοδο, ούτε ανάπτυξη, ούτε
ευημερία.»

Ιδιαίτερα στον τομέα της
Μεταποίησης, (π.χ. βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών,
Καπνοβιομηχανία, Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή
προϊόντων χαρτιού κ.λ.π), το
εργατικό κόστος ως ποσο-

Όσον αφορά την παραγωγικότητα, με βάση στοιχεία που εξασφαλίσαμε από το
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), η κατάσταση έχει, όπως φαίνεται στον πιο κάτω
πίνακα:-

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΕΔ), θα

(4,2)

18.407,5
111,5

23.1%

ανεργία, (όπως προκύπτει από την

(5,7)

Δημόσιο Χρέος
% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

2010

στό του ολικού κόστους ήταν:

Παραγωγικότητα

στεί και τα επόμενα χρόνια.

Ρυθμός Ανάπτυξης (%)

Δημοσιονομικό Έλλειμμα
% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -891,2
-5,4

3. Τα στοιχεία του 2012 είναι τα πλέον
πρόσφατα και δημοσιοποιήθηκαν από
τη Στατιστική Υπηρεσία τον Ιούλιο του
2014.

ΕΤΟΣ

H Kυπριακή οικονομία σήμερα
κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, (βασικοί οικονομικοί δείκτες), όπως φαίνεται από τα επίσημα
στοιχεία που κατατέθηκαν στη βουλή
στις 9 Οκτωβρίου 2014 με την ευκαιρία της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015, έχει ως
εξής:

2. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στις Στατιστικές Ξενοδοχείων
και Εστιατορίων που ετοιμάζονται από
τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

18.500,0 20.100,0 20.100,0 19.850,0
117,8
126,2
122,3
116,3
13.611,0 15.481,0 15.615,1 17.197,0
86,7
97,2
95,0
100,7

Παραγωγικότητα

Παραγωγικότητα

Εργασίας (ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο)

Εργασίας (ΑΕΠ
ανά ώρα εργασίας)

1996

1,4

1,3

1997

1,9

1,3

1998

3,3

3,0

1999

3,0

2,5

2000

0,4

2,9

2001

1,1

0,5

2002

0,4

1,5

2003

-0,3

-1,3

2004

1,2

2,3

2005

1,7

1,9

2006

1,9

1,3

2007

2,1

2,4

2008

1,0

1,8

2009

-1,1

-0,9

2010

1,1

1,1

2011

-0,1

-0,1

2012

1,0

1,1

2013

0,0

0,5
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΛΗΤΤΕΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Ανησυχούν οι συντεχνίες και το υπουργείο Εργασίας - μέτρα υπόσχεται η υπουργός

Ο

ι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης επιδρούν σε όλο το
φάσμα της κοινωνίας καιαναπόφευκτα, επηρεάζουν και τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η παγκόσμια οικονομική κρίση
έχει επιφέρει πολλές αρνητικές
εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης αυξάνοντας το αίσθημα
ανασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.
Αυτό διαπιστώθηκε στην πρόσφατη ημερίδα πού διοργάνωσε το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
με θέμα την Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στην Επαγγελματική
Ασφάλεια και Υγεία σε συνεργασία
με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Μέσα στα δεδομένα της κρίσης,
τονίσθηκε, οι προτεραιότητες των
εργαζομένων να εστιάζονται στη
σταθερότητα της εργοδότησής
τους και στη διατήρηση των ωφελημάτων τους. Εκτός, όμως, από
τις οργανωτικές, τεχνικές και
άλλες αλλαγές στον κόσμο της
εργασίας, οι εργαζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις
συνέπειες από τη μείωση των
πόρων που διατίθενται για την
προστασία της υγείας και της
ασφάλειάς τους.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέκαθεν ιεραρχούσε τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία ψηλά στις προτεραιότητές του
και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί
όλους τους πόρους που διαθέτει
για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ανέφερε η
αρμόδια υπουργός Ζέτα ΑιμιλιανίδουΈμπρακτη
απόδειξη
της
δέσμευσης αυτής αποτελεί η υπογραφή της νέας Στρατηγικής της
Κύπρου για την Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία για την περίοδο 2013-2020, η οποία συνυπο-

γράφηκε από εκπροσώπους των
Οργανισμών που συμμετέχουν στο
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας
και Υγείας. Η Κύπρος είναι από τις
ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που υιοθέτησαν αντίστοιχη Στρατηγική.

παράγοντα προς επίτευξη υψηλών
στόχων. Έτσι, ειδικά σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης:

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην ενέργεια αυτή αφού
διαπίστωσε τα θετικά οφέλη που
υπήρξαν από την υλοποίηση της
Στρατηγικής για την περίοδο
2007-2012. Υπενθυμίζω ότι ο Δείκτης Συχνότητας των εργατικών
ατυχημάτων για την περίοδο
2007-2012 μειώθηκε κατά 27,23%,

• η ενεργός εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας,

• Στην Κύπρο μειώθηκε
κατά 27% η συχνότητα
ατυχημάτων

ξεπερνώντας τον κύριο και φιλόδοξο στόχο του 25%. Τα θετικά
αποτελέσματα συνεχίστηκαν και
το 2013 με περαιτέρω μείωση του
Δείκτη αυτού της τάξης του 7,4%
σε σχέση με το 2012.
Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών
και εργοδοτουμένων στον τομέα
της προστασίας από κινδύνους
στην εργασία, αποτελεί τον κύριο

Έρευνα ΣΑΥΚ για
το εργασιακό άγχος

Ο

Σύνδεσμος Αασφάλειας και Υγείας συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία 2014 –
2015 (EU - OSHA) για αξιολόγηση και αντιμετώπιση
του εργασιακού άγχους, ετοίμασε σχετικό διερευνητικό ερωτηματολόγιο με σκοπό να καταγραφεί όσο το
δυνατό καλύτερα η Κυπριακή πραγματικότητα.
Η έρευνα αφορά όλη την Κύπρο, όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
και όλους τους εργαζόμενους. Οι συμμετέχοντες
καλούνται να απαντήσουν, ηλεκτρονικά, ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.
Η ανάλυση των απαντήσεων θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων τα οποία θα βοηθήσουν τους κοινωνικούς εταίρους να προσαρμόσουν την στρατηγική αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους, βασιζόμενοι σε πραγματικά στοιχεία.
Καλούνται οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν αθρόα
στην έρευνα.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στο πιο
κάτω σύνδεσμο. http://goo.gl/forms/hBR4t0mpMO

• η συνεχής δέσμευση των εργοδοτών στα θέματα διασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας,

• η ύπαρξη και εφαρμογή διαδικασιών για τα θέματα ασφάλειας και
υγείας και,
• η συμμετοχή των εργαζομένων
μέσα από τους μηχανισμούς διαβούλευσης,
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για βελτίωση των θεμάτων
ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί υγιές και παραγωγικό
εργατικό δυναμικό, το οποίο θα
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240 χιλιάδες Κύπριοι κοντά
στο όριο της φτώχειας

Μ

εγαλύτερος του μέσου όρου της ΕΕ είναι ο κίνδυνος φτώχειας των κυπρίων, όπως διαφαίνεται
από στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Στην Κύπρο, ποσοστό 27,8% του πληθυσμού το 2013,
δηλαδή 240 χιλ. άτομα αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με 23,3% που ήταν το 2008 (180 χιλ.). Η
αύξηση στο ποσοστό σε σχέση με το 2008 είναι η τρίτη
μεγαλύτερη στο σύνολο των χωρών της ΕΕ μετά την
Ελλάδα και την Ουγγαρία.
Στην ΕΕ, το ποσοστό φτώχειας ανήλθε το περασμένο
έτος στο 24,5% από 23,8% το 2008. Συνολικά 122,7 εκ.
άνθρωποι αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας το περασμένο έτος έναντι 116,6 εκ. το 2008.
Το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν οι
πολίτες στη Βουλγαρία (48%), τη Ρουμανία (40,4%), την
Ελλάδα (35,7%), τη Λετονία (35,1%) και την Ουγγαρία
(33,5%). Αντίθετα, το χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας
έχουν οι πολίτες στη Τσεχία (14,6%), την Ολλανδία
(15,9%), τη Φινλανδία (16%) και τη Σουηδία (16,4%).
Σε σχέση με το 2008, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε
στα περισσότερα κράτη της ΕΕ. Μείωση σημειώθηκε
στο ποσοστό φτώχειας στην Πολωνία, Ρουμανία,
Αυστρία, Φινλανδία, Σλοβακία, Τσεχία και Γαλλία ενώ
στο Βέλγιο δεν σημειώθηκε μεταβολή.

αποτελέσει την κινητήριο δύναμη
των επιχειρήσεων μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.
. Στην ημερίδα κατέθεσαν τις ανησυχίες τους οι εκπρόσωποι των
συντεχνιών για την παρατηρούμενη μείωση των επιπέδων ασφάλειας στην εργασία σε τούτη την αδυσώπητη συγκυρία της βαθειάς
οικονομικής ύφεσης.

Δημόσια διαβούλευση για τη χρήση της χημικής
ουσίας δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (decaBDE)

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Kοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να
ενημερώσει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή νέου
περιορισμού στη χρήση της χημικής ουσίας δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (decabromodiphenyl ether decaBDE). Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί
στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με
αρ. 1907/2006 (REACH).
Το decaBDE (αρ. ΕΚ 214-604-9) χρησιμοποιείται ευρέως ως επιβραδυντικό φλόγας σε υφασμάτινα και πλαστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην εξορυκτική και οικοδομική βιομηχανία, στις μεταφορές (π.χ. καλώδια, σωλήνες, χαλιά,
καθίσματα, πλαστικά μέρη) καθώς και σε καταναλωτικά αγαθά (π.χ. έπιπλα και ταπετσαρίες). Η προτεινόμενη απαγόρευση καλύπτει την παρασκευή και τη
διάθεση της εν λόγω χημικής ουσίας στην Ευρωπαϊκή
αγορά και τη χρήση της σε μείγματα ή αντικείμενα σε

ποσοστό πέραν του 0,1% κατά βάρος. Ο περιορισμός
απαγόρευσης προτείνεται επειδή το decaBDE χαρακτηρίζεται ως Έμμονη, Βιοσυσσωρευτική και Τοξική χημική ουσία και αποικοδομείται σε ουσίες με αντίστοιχες
ιδιότητες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
Επιπλέον υπάρχουν ανησυχίες ότι η έκθεση στην εν
λόγω ουσία και στα προϊόντα διάσπασής της έχει νευροτοξικές ιδιότητες στα θηλαστικά και στους ανθρώπους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον
φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν σχόλια, τόσο για τον προτεινόμενο περιορισμό
όσο και για τις προτεινόμενες εναλλακτικές ουσίες
στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA):
http://echa.europa.eu/el/restrictions-underconsideration
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό
REACH παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Επιθεώρησης
Εργασίας
στη
διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/dli
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ

«Σπάνε» ασφαλιστήρια
συμβόλαια ζωής λόγω
έλλειψης ρευστότητας

• Η εργασία συμβάλλει θετικότατα στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης
και αυτοπεποίθησης του ατόμου

• Μειώνονται οι συντάξεις σε βάθος χρόνου

Α

πογειώθηκαν το 2013 οι πρόωρες ρευστοποιήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, που
συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50%
των αποζημιώσεων που καταβάλλουν κάθε χρόνο οι
εταιρείες προς τους ασφαλισμένους τους.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες το 2013 πλήρωσαν 735 εκατ. ευρώ για να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγορών ασφαλιστηρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 51,4% των συνολικών αποζημιώσεων
που καταβλήθηκαν το ύψος των οποίων ανήλθε στο

Δ

ύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η εργασία ενισχύει την
εικόνα που έχουν για τον εαυτό
τους, ενώ τρεις στους πέντε βλέπουν την ανεργία ως «πλήγμα»
στην αυτοεκτίμησή τους.
Η διαμόρφωση της εικόνας που
έχουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό
τους καθορίζεται σε σημαντικό
βαθμό από την απασχόληση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
της Adecco Ελλάδος, με τίτλο «Η
εργασία ως παράγοντας αυτοεκτίμησης».
Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 64,8%
δηλώνουν ότι η εργασία ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή τους και
επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα
που έχουν για τον εαυτό τους.
Αντίθετα, η πλειοψηφία των ανέργων που ανταποκρίθηκαν στην
έρευνα της Adecco, δήλωσαν ότι η
ανεργία έχει αρνητική επίδραση
στην αυτό-εικόνα τους (59,7%).
Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι η
δυνατότητα πλήρους ασφάλισης
(65,5%), η κάλυψη των βασικών
εξόδων διαβίωσης και των υποχρεώσεων απέναντι σε δημόσιες
υπηρεσίες και πολιτεία (63,6%),
αλλά και η ικανοποίηση και ολοκλήρωση που νιώθουν μέσα από
την εργασία (63,4%) είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η
εργασία επιδρά θετικά ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους.

1,4 δισ. ευρώ. Οι εξαγορές το 2013 εμφανίζουν μείωση σε σχέση με το 2012, χρονιά που έφτασαν στο
ζενίθ τους, φθάνοντας τα 993,2 εκατ. ευρώ, αλλά
εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας το βάθος της κρίσης, που έπληξε την ασφαλιστική αγορά, τόσο μέσα
από την πτώση των εργασιών όσο και μέσα από τις
αυξημένες εξαγορές.
Αιτία είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών, που οδηγεί μεγάλη μερίδα σε αδυναμία να συνεχίσει να πληρώνει το ασφάλιστρο, ενώ
μια άλλη σημαντική μερίδα οδηγείται σε ρευστοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον προϊόν της εξαγοράς για
να καλύψει άλλες υποχρεώσεις.
Οι πληρωμές από πρόωρες ρευστοποιήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία αποζημιώσεων που
καταβάλλουν οι ασφαλιστικές, ξεπερνώντας τα
ποσά που πληρώνονται κάθε χρόνο είτε λόγω λήξης
του ασφαλιστηρίου είτε λόγω έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Αν και η χειρότερη χρονιά υπήρξε το
2012, τα ποσά που καταβλήθηκαν το 2013 για πρόωρες εξαγορές υπερβαίνουν αυτά της περιόδου 2008
- 2010, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιπτώσεις της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος επηρεάζουν με
την ίδια ένταση τη δυνατότητα των νοικοκυριών να
αποταμιεύουν.
Από τη διαχρονική μελέτη των στοιχείων προκύπτει
ότι οι ρευστοποιήσεις αποτελούν βασική πηγή μείωσης των εργασιών του ασφαλιστικού κλάδου, ο
οποίος κατά την επταετία της κρίσης έχει χάσει σε
ασφάλιστρα πάνω από μισό δισ. ευρώ. Παρά το
γεγονός ότι η αποταμίευση αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, ειδικά μετά τις αλλαγές στο σύστημα της
κοινωνικής ασφάλισης, που οδηγούν σε μειωμένες
συντάξεις σε βάθος χρόνου, μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων εγκαταλείπει πρόωρα το ασφαλιστήριο
συμβόλαιό του.

5

Αντίθετα, η ανεργία και τα επακόλουθα αυτής, όπως η αδυναμία

κάλυψης υποχρεώσεων π.χ. πληρωμή δανείων και φόρων αλλά και
η αδυναμία βιοπορισμού και κάλυψης βασικών αναγκών επιδρούν
αρνητικά στην αυτοεκτίμηση των
ανέργων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, παρά τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς εργασίας στη
σημερινή εποχή, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο ένα πολύ
μικρό ποσοστό των εργαζομένων
(8,3%) δήλωσε ότι η εργασία επιδρά αρνητικά στην εικόνα που
έχουν για τον εαυτό τους.
Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ
μικρό ποσοστό ανέργων (4,4%)
δήλωσε ότι η ανεργία τούς επιτρέπει να βρίσκουν χρόνο για σπουδές, επιμόρφωση και συνεπώς
αποτελεί σημαντικό παράγοντα
ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής

τους.
Η έρευνα ανέδειξε και τις απαντήσεις εκείνων που ανέφεραν ότι η
εργασία δεν επιδρά ούτε θετικά
αλλά ούτε και αρνητικά στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.
Οι μεν εργαζόμενοι που έδωσαν
αυτήν την απάντηση, ανέφεραν ότι
αυτοπροσδιορίζονται
κυρίως
μέσω των διαπροσωπικών τους
σχέσεων, οι δε άνεργοι δήλωσαν
ότι αντλούν ικανοποίηση από
προσωπικά ενδιαφέροντα, όπως
χόμπι και άλλες δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση ενός σύντομου
ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα
490 ατόμων (53,7% γυναίκες και
46,3% άντρες) ηλικίας 21-60 τον
Ιούνιο του 2014 μέσω του ερευνητικού εργαλείου Digipoll της
Wizzard της Adecco Ελλάδος.

Ξανά στους δρόμους οι Ιρλανδοί
• Οι δανειστές τους κυνηγούν ακόμη με νέους φόρους στο νερό

Μ

αζικές
διαδηλώσεις
και
πορείες
διαμαρτυρίας
συγκλόνισαν τα τελευταίες μέρες
την επικράτεια της Ιρλανδίας
θυμίζοντας τις εποχές που που οι
Ιρλανδοί έβγαιναν μαζικά στους
δρόμους για να διαμαρτυρηθούν
για την επιβαλλόμενη λιτότητα και
το μνημόνιο που τους είχε συνάψει
η κυβέρνηση με την Τρόικα.
Μπορεί η Ιρλανδία να βγήκε επισήμως από τη δανειακή σύμβαση και
να... πλέει στις αγορές, ωστόσο
κάποιες μεταμνημονιακές απαιτήσεις των δανειστών εξακολουθούν
να τους υπενθυμίζουν τι πέρασαν.
Αυτή τη φορά αιτία είναι η επιβολή εξωφρενικών τιμών στην παρο-

χή νερού.
Η απόφαση για την επιβολή φορολογίας στην κατανάλωση νερού
ελήφθη από την κυβέρνηση συνασπισμού του Έντα Κένι στο Δουβλίνο τον περασμένο μήνα. Προχώρησε δε και στην παραχώρηση
της εκμετάλλευσης του νερού στην
ιδιωτική εταιρεία Irish Water. Με
βάση τον σχετικό νόμο, οι Ιρλανδοί
πολίτες θα πληρώνουν ετησίως
έως και 500 ευρώ για ένα φυσικό
αγαθό που ιστορικά τους παρέχεται δωρεάν.
Το μέτρο που θα ισχύσει από την
1η Ιανουαρίου 2015 προβλέπεται
ρητά στο κείμενο της συμφωνίας
της Ιρλανδίας με την Τρόικα και

όλα τα έσοδα θα διοχετεύονται
στην αποπληρωμή του δανείου
που έλαβε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, ύψους 80
δισ. ευρώ. το 2010, λόγω της
κατάρρευσης των μεγαλύτερων
τραπεζών της χώρας μετά το
οικονομικό κραχ το 2008 και την
αδυναμία της τότε κυβέρνησης να
δανειστεί από την ελεύθερη αγορά.
Οι πάνω από 120.000 άνθρωποι
που κατέβηκαν στις διαδηλώσεις
στο Δουβλίνο και όλες τις μεγάλες
πόλεις κατηγορούν την κυβέρνηση
για ενδοτισμό στις απαιτήσεις των
δανειστών τη στιγμή που η Ιρλανδία, με το πρόγραμμα λιτότητας
και δραστικών περικοπών των
δημοσίων δαπανών που της επιβλήθηκαν μετά την προσφυγή στην
Τρόικα, κατάφερε να βγει από το
μνημόνιο πριν από έναν χρόνο,
δίχως μάλιστα την ασπίδα προστασία που προέβλεπε η συμφωνία με το ΔΝΤ.
Ωστόσο, ακόμα και η μεταμνημονιακή εποχή φαίνεται πως διέπεται από τους αυστηρούς κανόνες
του δανεισμού, παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης και την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των επενδυτών στην ιρλανδική
οικονομία.
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Οι επαγγελματικές ασθένειες με αιχμή το εργασιακό άγχος
υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
ΜΕΡΟΣ Γ

• Τυπογράφοι

• Ξυλουργοί

• Είναι εκτεθειμένοι σε διαλύτες, που βλάπτουν τους πνεύμονές τους καθώς και το αιμοποιητικό και νευρικό τους
σύστημα.

Το τολουόλιο, το ξυλόλιο και
τα μείγματα αρωματικών και
αλειφατικών υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, οινόπνευμα,
βενζίνη) χρησιμοποιούνται
ευρέως στις κατασκευές, ως
συστατικά σε βερνίκια, κόλλες
και λάκες. Oι ξυλουργοί είναι
από τους πλέον εκτεθειμένους.
Επιπλέον, η σκόνη που προέρχεται από την επεξεργασία
του ξύλου (π.χ. τρίψιμο) είναι
από μόνη της επικίνδυνη για
τη δημιουργία καρκίνων του
ρινικού διαφράγματος και
γενικότερα για το αναπνευστικό σύστημα. Τα τροπικά μάλιστα ξύλα είναι τα πιο επικίνδυνα.

• Η πολύωρη ορθοστασία
δημιουργεί θρομβώσεις και
έντονη κόπωση.
• Η νυχτερινή εργασία είναι
άλλος ένας παράγοντας που
κλονίζει την υγεία τους.
• Μηχανικοί αυτοκινήτων
Συνήθως τους βρίσκουμε...
ανάσκελα κάτω από το σασί
ενός αυτοκινήτου. Σε αυτήν,
όμως, τη στάση ο εγκέφαλος
δεν αιματώνεται καλά, πιάνεται ο αυχένας και ταλαιπωρείται όλο το μυϊκό σύστημα,
με αποτέλεσμα να υποφέρουν
συχνά από πονοκεφάλους,
ζαλάδες και ραχιαλγίες.

ζουν και άλλα προβλήματα
που επηρεάζουν την ποιότητα
της ζωής τους:
• Oι χειρουργοί αντιμετωπίζουν συχνά τον κίνδυνο θρομβώσεων και πόνους στα πόδια
λόγω της πολύωρης ορθοστασίας που απαιτούν ορισμένα
χειρουργεία. Γι’ αυτό, ορισμένοι από αυτούς αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο φορώντας προληπτικά ειδικές κάλτσες. Συχνά υποφέρουν από
αυχενικό σύνδρομο, καθώς η
στάση που έχουν την ώρα του
χειρουργείου, το σκύψιμο
δηλαδή, σε συνδυασμό μάλιστα με την ένταση, καταπονεί
την αυχενική τους μοίρα.

• Γιατροί - χειρουργοί νοσηλευτές

• Ηλεκτροσυγκολλητές
Εκτίθενται στην εισπνοή αναθυμιάσεων των ηλεκτροσυγκολούμενων μετάλλων, που
επιβαρύνουν το αιμοποιητικό
σύστημα και το ήπαρ τους. Η
ηλεκτροσυγκόλληση προκαλεί
και έντονους ερεθισμούς και
προβλήματα στα μάτια, γι’
αυτό και η χρήση ειδικής
μάσκας είναι επιβεβλημένη.
• Ελαιοχρωματιστές
• Τα διαλυτικά και οι διάφοροι
σταθεροποιητές που μπαίνουν
στα χρώματα προξενούν διάφορες αλλεργικές δερματίτιδες
και σοβαρά προβλήματα του
αιμοποιητικού συστήματος
στους ελαιοχρωματιστές.
• Η αφύσικη στάση που παίρνει το σώμα ενός ελαιοχρωματιστή, έχοντας συνεχώς τα
χέρια σηκωμένα ή σκύβοντας,
ευθύνεται για πολλά μυοσκελετικά νοσήματα.

Το άγχος και ο ψυχικός πόνος
που βιώνουν οι επαγγελματίες
υγείας έχει απασχολήσει κατά
καιρούς πολλούς επιστήμονες.
Η επαφή με τον πόνο και το
θάνατο, η επαφή με τους
ασθενείς και τους συγγενείς
τους, οι νυχτερινές βάρδιες, ο
φόρτος εργασίας, οι αντίξοες
συχνά συνθήκες εργασίας σε
δημόσια κυρίως νοσοκομεία
και το υψηλό αίσθημα ευθύνης
μπορεί να οδηγήσουν στην
επαγγελματική εξουθένωση
(σύνδρομο Burn-out). Στα μέσα
της δεκαετίας του ’70 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο
όρος αυτός στις ΗΠΑ: Περιγράφει μια επαγγελματική
παθολογία που χαρακτηρίζεται από γρήγορη κατανάλωση
των ενεργειακών ψυχοσωματικών αποθεμάτων και μείωση
των επαγγελματικών επιδόσεων και εκδηλώνεται με μεγάλη
συχνότητα σε όσους ασκούν
κοινωνικό λειτούργημα (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους
κ.ά.). Εκτός όμως από το σύνδρομο εξουθένωσης, οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπί-

Τροχονόμοι - υπάλληλοι διοδίων - επαγγελματίες οδηγοί
Εκτίθενται περισσότερο από όλους στο καυσαέριο και στους
σωματιδιακούς ρύπους της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ειδικά οι τροχονόμοι, που παίρνουν βαθιές εισπνοές για να σφυρίζουν με τη σφυρίχτρα, εισπνέουν μεγάλες ποσότητες μικροσωματιδίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα των μεγάλων αστικών
κέντρων, με αποτέλεσμα να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης αναπνευστικών και καρδιακών νοσημάτων. Επιπλέον, η
ρύπανση που προκαλείται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων
μπορεί να ελαττώσει τη γονιμότητα των ανδρών. Μελέτες έχουν
δείξει ότι άνδρες που εκτίθενται περισσότερο σε καυσαέρια (π.χ.
υπάλληλοι διοδίων) έχουν χειρότερη ποιότητα σπέρματος και
λιγότερα σπερματοζωάρια. Η ρύπανση, επίσης, προκαλεί βλάβες
στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων, δυσκολεύοντας τη
σύλληψη και αυξάνοντας τον κίνδυνο αποβολής. Ωστόσο, οι βλάβες φαίνεται πως είναι παροδικές και γι’ αυτό η αποφυγή των
ρύπων επιτρέπει στα νέα σπερματοζωάρια να αναπτυχθούν
φυσιολογικά.

• Oι νοσηλευτές παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα
μυοσκελετικών ενοχλήσεων.
Συχνότερα εμφανίζεται η
οσφυαλγία, που συναντάται
σε υψηλά ποσοστά (έως 85%),
ανάλογα με την ηλικία, τη
θέση εργασίας και τη φυσική
κατάσταση του εργαζομένου.
Βασική αιτία της μυοσκελετικής καταπόνησης θεωρούνται
τα φορτία που δέχονται οι
νοσηλευτές κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς, ανύψωσης,
μετακίνησης ασθενών, ενώ
ενοχοποιείται και η λανθασμένη στάση του σώματος κατά
τη διάρκεια εργασιών σε
παρατεταμένη κάμψη.
• Oι νοσηλευτές των ΜΕΘ
(Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) είναι επίσης αρκετά επιβαρημένη ειδικότητα. Εργάζονται καθημερινά μέσα σε έναν
περιορισμένο και κλειστό
χώρο, απομονωμένο από τα
άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Υφίστανται υψηλά επίπεδα θορύβων, λόγω των μηχανημάτων υποστήριξης των
ζωτικών λειτουργιών των
ασθενών. Καλούνται να φροντίσουν ασθενείς με άγνωστη
ή αβέβαιη πρόγνωση, που βρί-

σκονται σε κρίσιμη κατάσταση
και απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και άμεση παρέμβαση όταν χρειαστεί. Επίσης,

το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό εκτίθεται και σε
βιολογικούς κινδύνους που
προέρχονται από την επαφή
με αρρώστους, καθώς και από
ατυχήματα
(τσιμπήματα,
κοψίματα) με μολυσμένα αντικείμενα.
• Αεροσυνοδοί - φροντιστές
- πιλότοι
• Oι αεροσυνοδοί και οι φροντιστές, λόγω των μακρών
πτήσεων, πάσχουν συνήθως
από σύνδρομα προσαρμογής,
εξαιτίας της διαταραχής των
φυσιολογικών ρυθμών τους,
συμπεριλαμβανομένης
της
διάσπασης του κύκλου ύπνουαφύπνισης, της θερμοκρασίας
(από απότομη και συχνή εναλλαγή ψυχρών και θερμών κλιμάτων) και του ρυθμού έκκρισης αδρεναλίνης. Γι’ αυτό
υποφέρουν από διαταραχές
ύπνου, είναι αγχώδεις και
παρουσιάζουν
συχνότερα
καρδιαγγειακά προβλήματα.
Oι εργαζόμενοι, όμως, στους
αιθέρες έχουν και προβλήματα
ορθοπεδικής φύσεως, με
συχνότερο την οσφυαλγία.
Καθώς το αεροπλάνο πετάει
συνεχώς σε κλίση ανόδου, για
να ισορροπήσουν αναγκάζονται να σκύβουν ελαφρώς προς τα
εμπρός την ώρα
που περπατούν.
Αυτή η συνεχής
κλίση προς τα
εμπρός καταπονεί τη σπονδυλική στήλη
και προκαλεί με το πέρασμα
του χρόνου αλλοιώσεις στις
μικρές της αρθρώσεις.
• Oι πιλότοι παθαίνουν πολλαπλά μικρά κατάγματα στο
σώμα του σπονδύλου, που
όμως δεν καταλαβαίνουν, από
τις συνεχείς απότομες πτώσεις και πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των
πτήσεων. Η σπονδυλική τους
στήλη καταπονείται επίσης
την ώρα των προσγειώσεων,
γι’ αυτό και συχνά υποφέρουν
από δισκοπάθεια. Η δε ακινησία δημιουργεί θρομβώσεις,
γι’ αυτό πρέπει να περπατάνε
όσο συχνότερα μπορούν.

Στελέχη - υπάλληλοι
γραφείων
• Oι εργαζόμενοι σε γραφεία
μπορεί να εμφανίσουν το αποκαλούμενο «σύνδρομο του γραφείου» ή του «άρρωστου κτιρίου». Το εν λόγω σύνδρομο εκδηλώνεται με κεφαλαλγίες, ιλίγγους, αίσθημα κοπώσεως και
αδιαθεσία, που αποδίδονται σε
επίδραση διάφορων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως οι συνθήκες
φωτισμού και εξαερισμού, τα
διάφορα υλικά κατασκευής του
κτιρίου, το άγχος, η εργασία
μπροστά σε οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως βελτιώνονται
ή υποχωρούν το Σαββατοκύριακο ή κατά την περίοδο των διακοπών, αλλά κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας ή μετά την επιστροφή από την άδεια επανέρχονται.
• Πλήθος ερευνών τα τελευταία
χρόνια δείχνουν ότι οι χειριστές
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα υγείας. Η πολύωρη
χρήση πληκτρολογίου με ταυτόχρονη παρακολούθηση της οθόνης έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στο μυοσκελετικό σύστημα.
Oσφυαλγίες, πόνοι στον αυχένα
από το συνεχές και με ένταση
σκύψιμο, πόνοι στον αγκώνα
(δευτεροπαθής επικονδυλίτιδα του αγκώνα),
τενοντοθυλακίτιδα της
πηχεοκαρπικής άρθρωσης είναι προβλήματα που
ταλαιπωρούν λογιστές, γραμματείς, φιλόδοξα και υπερεργατικά στελέχη, καθώς και όλους
όσοι κάθονται με τις ώρες σε
ένα γραφείο και... δεν σηκώνουν
κεφάλι. Παράλληλα, προκαλεί
κόπωση των οφθαλμικών μυών,
πονοκεφάλους,
δερματικές
αλλοιώσεις ή επιβάρυνση προϋπάρχουσας
δερματοπάθειας
(π.χ. ακμή), νευρικότητα και
ψυχική καταπόνηση.
• Η καθιστική εργασία πλήττει
και τα γόνατα, που βρίσκονται
σε κάμψη πολλές ώρες. Η θέση
της κάμψης για μεγάλα χρονικά
διαστήματα ατροφεί τους μυς
γύρω από τα γόνατα.

• Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Oι ειδικοί το έχουν χαρακτηρίσει ως το πιο στρεσογόνο επάγγελμα. Εκτός από το άγχος που κουβαλούν οι ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας από τη μεγάλη ευθύνη, καθώς
ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για εκατοντάδες
ζωές, η ειδικότητα αυτή υποφέρει και από άλλα προβλήματα. Σε έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί
ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονταν
κατά βάρδιες παρουσίασαν 4 φορές μεγαλύτερη υπερένταση, υψηλότερα ποσοστά ήπιας μορφής διαβήτη
και πεπτικά έλκη σε σύγκριση με εκείνους που δεν δούλευαν σε βάρδιες. Σημαντική πηγή άγχους γι’ αυτούς τους
εργαζομένους είναι και ο πολύ έντονος φωτισμός, καθώς και ο
θόρυβος του αεροδρομίου.

Το μέρος Δ’ στην προσεχή έκδοση
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ίναι από όλους αποδεκτό
ότι το πολυτιμότερο αγαθό
είναι η υγεία. Γι ‘ αυτό και ο
Ιπποκράτης στο απόφθεγμα
του
εμφαντικά
αναφέρει
«κανένα όφελος ούτε των χρημάτων ούτε τίποτε άλλο δεν
αξίζει σαν την υγεία».
Ωστόσο τα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας
θεωρούνται ήσσονος σημασίας
στην περίοδο της οικονομικής
ύφεσης και των αρνητικών
προεκτάσεων που έχει επιφέρει, ιδιαίτερα όταν συγκρίνονται αναπόφευκτα με τις προοπτικές βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων.
Αυτή η τάση δεν είναι Εθνικό
φαινόμενο αλλά έχει πάρει
Διεθνή χαρακτήρα, καθώς έχει
αλλάξει η φιλοσοφία των επιχειρήσεων που καταβάλλουν

Του Νίκου
Σατσιά
Λειτουργού Ασφάλειας
και Υγείας ΣΕΚ

συνεχή προσπάθεια για μείωση των εξόδων τους. Δυστυχώς τα θέματα Ασφάλειας και
Υγείας θεωρούνται θέματα που
έχουν άμεσο κόστος χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το πολλαπλάσιο κέρδος μακροπρόθεσμα από την πρόληψη των κινδύνων.
Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση
η οποία ξεκίνησε το 2008 και
παρ’ ολίγο να οδηγήσει στην
κατάρρευση του Διεθνούς
Οικονομικού συστήματος, έχει
επιφέρει πλειάδα προβλημάτων όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την κοινωνία
γενικότερα. Οι προηγμένες
οικονομίες υιοθέτησαν πολιτικές χαλάρωσης των κανονισμών απασχόλησης πολλές
φορές αγνοώντας την ίδια την
νομοθεσία, σε μια προσπάθεια
να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην
απασχόληση συγκρατώντας
ταυτόχρονα τις δαπάνες τους
και μειώνοντας τα λειτουργικά
τους έξοδα.
Η Επαγγελματική Α & Υ είναι
ένας τομέας που έχει δεχτεί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Η επίδραση της βαθιάς οικονομικής ύφεσης
στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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νοσήματα, τον καρκίνο και
άλλες θανατηφόρες ασθένειες
βασική αιτία είναι το άγχος.

ισχυρό πλήγμα από την κρίση
παρά το γεγονός ότι σε Εθνικό
επίπεδο δεν υπάρχουν στοιχεία
έρευνας που να το αποδεικνύουν. Αρχικά θα πρέπει να γίνει
αναφορά στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με
αποτέλεσμα να θέτουν ως
πρωταρχικό στόχο την επιβίωση τους και όχι την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων
τους, που σε πολλές περιπτώσεις είναι μέλη της ίδιας τους
της οικογένειας. Οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών
τους μειώνουν το ανθρώπινο
δυναμικό με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται υποστελέχωση
και αναπόφευκτα αυξημένος
φόρτος εργασίας.
Από την άλλη οι εργαζόμενοι
αποδέχονται τα νέα δεδομένα
στην εργασία τους και τα
αυξημένα καθήκοντα θέτοντας
πρωταρχική προτεραιότητα
τους να διατηρήσουν την απασχόληση τους. Οι επιτροπές Α
& Υ ακόμα και σε αυτήν την
Δημόσια Υπηρεσία μετατρέπονται σε ανενεργές, κυρίως
λόγω και της ψυχολογίας που
επικρατεί, με αποτέλεσμα να
έχουμε ελλιπή διάλογο τουλάχιστο σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πιο αναλυτικά η κρίση έχει
επιφέρει Οργανωτικές αλλαγές
στις επιχειρήσεις με κύριο
χαρακτηριστικό το συμβιβασμό
στα μέτρα Α & Υ. Σε πρώτο επίπεδο η κρίση και η λιτότητα
που την συνοδεύει έχει επιδράσει στην αγορά εργασίας
σημαντικά αφού η προσπάθεια
για μείωση του κόστους και
των δημοσίων δαπανών αναπόφευκτα οδηγεί στην μειωμένη παραγωγή, στο κλείσιμο
εγκαταστάσεων αλλά και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και φυσικά σε απολύσεις και
πλεονάζον προσωπικό.
Οι Οργανωτικές αλλαγές που
αφορούν την απασχόληση
αναγκάζουν την Διοίκηση να
ιεραρχήσει ξανά την κατανομή

των πόρων της και οι μη
παραγωγικοί τομείς απομονώνονται χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη πόσο σημαντικοί είναι
οι τομείς αυτοί. Κατά συνέπεια
αποκόπτονται πόροι στους
οποίους με βάση την απλή
οικονομική προσέγγιση και
θεωρία, περιλαμβάνεται και η
Α & Υ. Επιπρόσθετα πολλα-

την οργάνωση του χρόνου
εργασίας, ακόμα και όταν τα
επαγγέλματα περιλαμβάνονται
σε ειδικές κατηγορίες και
ουσιώδεις υπηρεσίες. Είναι
φανερό ότι η επισφάλεια
αυξάνεται ενώ νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι όπως είναι το
ψυχολογικό στρες αυξάνονται
προοδευτικά, τους οποίους

• Αποτελεσματική Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία
μεταφράζεται σε οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη που
είναι προφανώς ο στόχος κάθε ανθρώπου

πλασιάζεται το φαινόμενο της
προσωρινής και μερικής απασχόλησης και γενικότερα της
άτυπης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται περισσότερες υπεργολαβίες και
αγορά υπηρεσιών. Το γεγονός
αυτό από μόνο του είναι εμφανές ότι επηρεάζει αρνητικά,
καθώς η άτυπη απασχόληση
χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα και συνεπώς ο βασικός στόχος είναι πως να περατωθεί ένα έργο και όχι ποιες
είναι οι απαραίτητες προδιαγραφές Α & Υ και ακόμη περισσότερο αν τηρούνται.
Ο συμβιβασμός στα μέτρα Α &
Υ έχει ως συνεπακόλουθο την
απώλεια επαγγελματιών Α & Υ,
την μείωση των μέτρων και τις
κακές συνθήκες εργασίας στην
άτυπη απασχόληση. Παρουσιάζονται επίσης νέοι κίνδυνοι
όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται πέραν του καθορισμένου
ωραρίου, πολλές φορές χωρίς
να καταβάλλονται υπερωρίες
και χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η νομοθεσία που αφορά

πολλοί εργοδότες δεν γνωρίζουν πως θα πρέπει να διαχειρίζονται. Αυτό που ακολουθεί
είναι η αύξηση τόσο των εργατικών ατυχημάτων όσο και των
επαγγελματικών ασθενειών.
Όσο αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες γίνεται ακόμη
πιο δύσκολο να καταγραφούν
σε αυτές τις συνθήκες ενώ για
πολλά από τα καρδιαγγειακά

Το επαγγελματικό άγχος συνοδεύεται από έλλειψη εμπιστοσύνης από τον εργαζόμενο
προς τον προϊστάμενο, αλλά
και αντίστοιχα από τον προϊστάμενο προς τον εργαζόμενο
όταν αυτός παρουσιάζεται
αδιάφορος. Εντοπίζεται επιπλέον αμοιβαία έλλειψη σεβασμού και προφανώς μειωμένη
δέσμευση από τους εργαζόμενους αφού δεν υπάρχουν κίνητρα στην εργασία. Τα αίτια του
επαγγελματικού στρες είναι η
αβεβαιότητα για το μέλλον, η
αύξηση φόρτου εργασίας, και
φυσικά οι αλληλοσυγκρουόμενες οδηγίες και καθήκοντα.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το επαγγελματικό στρες αποτελεί μετά τις
μυοσκελετικές παθήσεις, την
συχνότερη αιτία νοσηρότητας
των εργαζομένων. Το στρες
ευθύνεται για αυξημένη συχνότητα και διάρκεια απουσιών,
για μειωμένη παραγωγικότητα
και οπωσδήποτε υψηλά ιατροφαρμακευτικά κόστη. Μέσα σε
αυτή λοιπόν την οικονομική
κρίση οι φαρμακοβιομηχανίες
αυξάνουν τα κέρδη τους, χρηματοδοτούν την ανάπτυξη
τους από ιδία κεφάλαια και
κάποιες από αυτές έχουν προχωρήσει σε εξαγορές. Διερωτάται λοιπόν κανείς αν τελικά
πρόκειται για μια τεράστια
συνομωσία.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις
Οι αρνητικές αλυσιδωτές επιδράσεις δημιουργούν ένα σπιράλ
που μπορεί να μετατραπεί χωρίς υπερβολή σε κοκτέιλ θανάτου.
Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε αν ανατρέξουμε στο παρελθόν.
Μια από τις πιο σημαντικές συνιστώσες που αφορούν την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία είναι η κουλτούρα και μέσα από αυτό
το πολύπλοκο περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος να απολέσουμε όσα με τόσο κόπο έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια.
Σ’ αυτό το σκηνικό θα πρέπει να επενδύσουμε στην δια βίου
εκπαίδευση των εργαζομένων και στην δημιουργία καναλιών επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και της διοίκησης των επιχειρήσεων που ουσιαστικά είναι τα μοναδικά εργαλεία υιοθέτησης
κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κουλτούρα συμβάλλει στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που τόσο ακριβά πληρώνει ολόκληρη η κοινωνία.

Στη ΣΕΚ Λεμεσού το κλιμάκιο για την αδήλωτη εργασία

Κ

λιμάκιο για την αδήλωτη εργασία που καταγγέλλει περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη ΣΕΚ Λεμεσού και
αντάλλαξε απόψεις με αντιπροσωπεία του εργατικού
κέντρου με επικεφαλής τον επαρχιακό γραμματέα
Σάββα Γεωργίου.
Το κλιμάκιο που αποτελείτο από τους επιθεωρητές
Χρίστο Νικολάου, Νίκη Ποτονίδου, Στέλλα Λουκά και
Χρύσω Γεωργίου, ζήτησαν τη βοήθεια και τη συμβολή
των αξιωματούχων του εργατικού κέντρου για πάταξη του σοβαρού φαινομένου της αδήλωτης εργασίας
το οποίο προκαλεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
στην αγορά εργασίας.
Όπως ανέφερε το κλιμάκιο, το 2014 το κράτος εισέπραξε σχεδόν 81000 ευρώ από πρόστιμα που επεβλήθηκαν σε 404 περιπτώσεις παράνομης και αδήλωτης

εργασίας. Οι επιθεωρητές τόνισαν πως στο παγκύπριο τηλέφωνο 77778577 μπορεί οποιοσδήποτε

τηλεφωνήσει ανώνυμα για να καταγγείλει περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1944 -2014: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο

συνδικαλισμός στην Κύπρο έκανε τα
πρώτα ουσιαστικά του βήματα την
περίοδο 1932- 1936 με την εμφάνιση
των πρώτων απεργιακών κινητοποιήσεων που κορυφώθηκαν το 1933 με τις
μεγάλες απεργίες των οικοδόμων και των
ραπτεργατών, οι οποίοι διεκδικούσαν
μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερα
ωράρια εργασίας.
Για πρώτη φορά η καρδιά του ελεύθερου
και ανεξάρτητου συνδικαλισμού χτύπησε
στη Λεμεσό με πρωτεργάτες το νεαρό τότε
δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη και τον
Κώστα Δημητρίου ο οποίος διετέλεσε
πρώτος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά
την επίσημη ίδρυση της στις 29 0κτωβρίου 1944.

2004 -14ο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ. Χαιρετισμός
γ.γ. ΣΕΚ Δημήτρη Κιττένη

2004 - 4ο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Ε/Κ και Τ/Κ, υπό
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επαναπροσέγγιση για διευκόλυνση επίλυσης του Κυπριακού

√ Από την τυραννική αποικιοκρατία
στην Κυπριακή Δημοκρατία
Μέχρι το 1940 είχαν δημιουργηθεί 62
συντεχνίες σε παγκύπρια κλίμακα, στοιχείο που αποτύπωνε την ανάγκη αλλά και
την πρόθεση των εργαζομένων για οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ξεκάθαροι
και αδιαπραγμάτευτοι από την αρχή.
Διατήρηση της ανεξαρτησίας του Κινήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και αγώνας για εθνική απελευθέρωση.
Η επίσημη αναγνώριση της ΣΕΚ από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες ως συντεχνία
έγινε το 1951, γεγονός που επενέργησε
θετικά στην όλη δραστηριοποίηση του
κινήματος. Η δεκαετία 1950 -60 βρίσκει
τη ΣΕΚ στην προμετωπίδα του αγώνα για
απαλλαγή της Κύπρου από τον Αγγλικό
ζυγό. Η ΣΕΚ αποτέλεσε το φυτώριο των
αγωνιστών της ΕΟΚΑ και τη ραχοκοκκαλιά του θρυλικού έπους του 55-59.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος
τελεί τα εγκαίνια του Μουσείο της ΣΕΚ
(Νοέμβριος 2006)

Η ανεργία και οι μαζικές απολύσεις της τελευταίας
πενταετίας και η οικονομική τραγωδία πυροδότησαν
μαχητικές εργατικές πορείες διαμαρτυρίας

Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι διεκδικητικοί , υπεύθυνοι
κοινωνικοί κι εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ,
σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη πολιτική της παρέμβαση, την κατέστησαν
πρώτη συνδικαλιστική δύναμη στον
τόπο.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με την ευκαιρία των
70χρονων της ΣΕΚ, παρουσιάζει σήμερα
φωτογραφικό οδοιπορικό, της περιόδου
2000 - 2010.

2006 - Η ΣΕΚ βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό
«Χρυσό Αστέρι» για την πολύπλευρη δράση
της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ο γ.γ. της
Νίκος Μωϋσέως και ο τότε υπεύθυνος
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ανδρέας Μάτσας
παραλαμβάνουν το έπαθλο

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης
τελεί στις 30 Απριλίου 2011, τα εγκαίνια του Μνημείου
Εργατικών - Κοινωνικών κι Εθνικών Αγώνων
στο προαύλιο του νέου μεγάρου της ΣΕΚ στο Στρόβολο

1998- Τα εγκαίνια του νέου μεγάρου της ΣΕΚ τέλεσε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης.
Ο γ.γ. Μιχαλάκης Ιωάννου με τον πρώτο Διευθυντή
της Συνδικαλιστικής Σχολής Γρηγόρη Γρηγοριάδη
τον ξεναγούν στο νέο οίκημα
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Μ

ε σύνθημα Αντιδράστε - Δράστε
- Αποδράστε, το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ στο πλαίσιο
των 70χρονων γενεθλίων της αλλά
και του κοινωνικού του ρόλου θα
πραγματοποιήσει την Τρίτη 18
Νοεμβρίου στο εργατικό κέντρο
ΣΕΚ Λεμεσού εκδήλωση για την
Η έρευνα του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
διεξήγε την έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ενδοοικογενειακή βία.
Τα τελευταία χρόνια με την έναρξη
των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης διαπιστώνεται πως η
Πανευρωπαϊκά η βία ενάντια των
γυναικών αυξάνεται.
Η βία είναι ένα φαινόμενο που θερί-

ζει και οφείλουν όλοι οι φορείς,
πολιτεία και κοινωνικοί φορείς να
δώσουν έμφαση κυρίως στην πρόληψη και έπειτα στην αντιμετώπιση
του προβλήματος.
Συγκλονιστικά στοιχεία που είδαν
πρόσφατα το φως της δημοσιοτή-

«Η τεράστια διάσταση του
προβλήματος αποδεικνύει ότι
η βία κατά των γυναικών δεν
αφορά απλώς έναν περιορισμένο αριθμό γυναικών, επηρεάζει καθημερινά ολόκληρη
την κοινωνία. Συνεπώς, τα
κράτη-μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα μέτρα που παίρνουν για την αντιμετώπιση
όλων των μορφών βίας κατά
των γυναικών οπουδήποτε και
αν συμβαίνουν. Τα στοιχεία
αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν» επισήμανε
ο κ. Μόρτεν Κγιέρουμ, διευθυντής του Οργανισμού.

Θύμα βίας από τον
σύντροφό τους το 22%
Σύμφωνα με την έκθεση του
FRA, το 22% των γυναικών στην
ΕΕ έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας
από το σύντροφό τους, ενώ 5%
έχει πέσει θύμα βιασμού. Επίσης, σημαντικό μερίδιο της
βίας κατά των γυναικών κατέχει η ψυχολογική βία, με ποσοστό 43% των συμμετεχουσών
να έχουν βιώσει κάποια μορφή
ψυχολογικής βίας από έναν
τέως ή νυν σύντροφο, όπως
δημόσιο εξευτελισμό, απαγόρευση εξόδου από το σπίτι ή
κλείδωμα στο σπίτι, εξαναγκασμό να δουν πορνογραφικό
υλικό και απειλές χρήσης βίας.

τας δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Έρευνα του Οργανισμού Θεμελειωδών δικαιώματων της ΕΕ κατέδειξε
ότι το 33% των γυναικών έχουν
πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15
ετών και πάνω που αντιστοιχεί σε
περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες.

Φαινόμενο που θερίζει η ενδοοικογενειακή βία

Αντιδράστε, Δράστε, Αποδράστε
κολούθηση, αλλά και οι ανάρμοστες συμπεριφορές στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το 18%
των γυναικών έχουν πέσει
θύματα επίμονης παρακολούθησης (stalking) από την ηλικία
των 15 ετών και άνω, με το 5 %
αυτών να εντοπίζει το φαινόμενο κατά τους 12 μήνες που
προηγήθηκαν της συνέντευξης.
Αυτό το ποσοστό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών
αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια
γυναίκες στην ΕΕ. Επίσης, 21%
των γυναικών που έχουν πέσει
θύματα stalking ανέφεραν ότι
διήρκεσε περισσότερα από δύο
χρόνια.

Οι 42.000 γυναίκες, ηλικίας
18-74 ετών, που συμμετείχαν
στην έρευνα ερωτήθηκαν σχετικά με εμπειρίες σωματικής,
σεξουαλικής, ενδοοικογενειακής και ψυχολογικής βίας,
καθώς και για περιστατικά
σεξουαλικής παρενόχλησης,
επίμονης παρακολούθησης,
αλλά και για τον ρόλο των
νέων τεχνολογιών στις εμπειρίες κακοποίησης.

Προλαμβάνοντας τη βία κατά των γυναικών
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στερεί στις γυναίκες την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, οργανώνοντας εκδηλώσεις με επίκεντρο το θέμα της
φετινής χρονιάς, την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.
Στην Ελλάδα, οι γυναίκες που
ανταποκρίθηκαν θετικά στις
ερωτήσεις περί ψυχολογικής
βίας ανέρχονται στο 33% των
ερωτώμενων, ποσοστό και
πάλι κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο.

παιδικής ηλικίας, δηλαδή κάτω
των 15 ετών. Από τις ερωτώμενες το 35% ανέφερε ότι είχε
εμπειρίες σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας κατά
την παιδική ηλικία από κάποιον ενήλικα, ποσοστό που στη

4 Επιβεβλημένη η διακριτική επίβλεψη
των ιστοσελίδων που περιηγούνται οι έφηβοι
με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων

4 Οι γονείς πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14,
να παρακολουθούν και να συμβουλεύουν τα παιδιά

Παιδική ηλικία
Ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας αποτέλεσε η βία κατά
γυναικών στη διάρκεια της

χώρα μας διαμορφώνεται στο
25%. Από το σύνολο των
γυναικών, το 12% να αναφέρουν εμπειρίες σεξουαλικής
βίας, οι μισές εκ των οποίων
προέρχονταν από άνδρες τους
οποίους δεν γνώριζαν. Περιπτώσεις που αφορούν συνήθως περιστατικά όπου κάποιος ενήλικας επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα ή αγγίζει τα
γεννητικά όργανα ή το στήθος
του παιδιού.

Ανάρμοστη συμπεριφορά
και Διαδίκτυο
Στις νεότερες μορφές βίας, οι
οποίες δεν αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά από τον νόμο
σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
εντάσσονται η επίμονη παρα-

Ανάρμοστες
ιστοσελίδες

9

προτάσεις σε
κοινωνικής

δικτύωσης ή ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ή SMS
σεξουαλικού περιεχομένου έχει
δεχθεί το 11% των γυναικών,
ενώ στις νεότερες ηλικίες,
δηλαδή 18-29, το 20% των
γυναικών έχει πέσει θύμα
αυτής της μορφής ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
Περιστατικά
σεξουαλικής
παρενόχλησης κάποιας μορφής ανέφερε στις συνεντεύξεις
του το 55% των γυναικών, με
τον αυτουργό στο 32% αυτών
των περιπτώσεων να είναι
προϊστάμενος, συνάδελφος ή
πελάτης. Ιδιαίτερα σημαντικό
είναι το γεγονός ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των γυναικών σε
ποσοστό 67% δεν προέβη σε
καταγγελία σοβαρού περιστατικού βίας από σύντροφο στην
αστυνομία ή έστω σε κάποια
άλλη οργάνωση.

Σ

τόχος της έρευνας, η οποία ανταποκρίθηκε στην ανάγκη
συγκέντρωσης μετρήσιμων στοιχείων για τη βία κατά των
γυναικών στην Ευρώπη είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας
ανάληψης άμεσης δράσης από ένα ευρύ φάσμα ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, ιατρών, ψυχολόγων
και φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, με στόχο την
καταπολέμηση του φαινομένου.
Στην έκθεσή του ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει σειρά προτάσεων για την
υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο για τη θέσπιση και εφαρμογή
ολοκληρωμένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της
βίας κατά των γυναικών.

Όπως επισημαίνεται, τα κράτη-μέλη πρέπει να επικυρώσουν
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης -μέχρι σήμερα έχει
κυρωθεί μόνο από την Αυστρία,
√ Η ηλεκτρονική
την Πορτογαλία και την Ιταλίακακοποίηση δίνει
για την πρόληψη και καταπολέκαι παίρνει στις
μηση της βίας κατά των γυναι«σύγχρονες» κοινωνίες κών και της ενδοοικογενειακής
βίας, γνωστή ως Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης.
Επίσης, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν
τη βία από ένα σύντροφο ως δημόσιο και όχι ιδιωτικό ζήτημα. Συνεπώς, οι εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον βιασμό εντός γάμου με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα υπόλοιπα περιστατικά βιασμού και την ενδοοικογενειακή βία ως μείζον ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος.
Στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης θα πρέπει να
επανεξετασθούν οι εθνικές πολιτικές, αναγνωρίζοντας ότι
μπορεί να σημειωθεί σε διάφορα περιβάλλοντα και μέσω
πλέον διαφορετικών μέσων, όπως το Διαδίκτυο ή τα κινητά
τηλέφωνα. Επίσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να παίρνουν
μέτρα περιορισμού μορφών ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και
να βοηθούν ενεργά τα θύματα ηλεκτρονικής παρενόχλησης
έτσι ώστε να αναφέρουν τα περιστατικά κακοποίησης.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ακόμη οι αστυνομικές αρχές,
οι επαγγελματίες υγείας, οι εργοδότες και οι ειδικές υπηρεσίες
υποστήριξης θυμάτων, που πρέπει να είναι κατάλληλα
καταρτισμένοι και να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους
και εξουσίες, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στα
θύματα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ

Στην 40η θεση στο δείκτη
ευημερίας η Κύπρος

Δικαστικό χαστούκι στις τράπεζες
για υπερχρεώσεις επιτοκίου

• Η Κύπρος σημείωσε πτώση δέκα θέσεων
μέσα σε δύο χρόνια στο δείκτη ευημερίας

Ο

δείκτης ευημερίας 2014 Legatum Prosperity Index
αναδεικνύει τη Νορβηγία ως την πιο ευημερούσα
χώρα στον κόσμο, ενώ η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον σχετικό
πίνακα κατάταξης.
Σύμφωνα με το δείκτη, η Κύπρος έπεσε τρεις θέσεις
καταλαμβάνοντας την 40η θέση για το 2014 έναντι
της 37ης το 2013, σημειώνοντας παράλληλα πτώση
10 θέσεων σε δύο χρόνια από την 30η το 2012.
Η Κύπρος σημείωσε μικρές πτώσεις σε όλους τους
υπο-δείκτες του prosperity index (οικονομία, επιχειρηματικότητα, διακυβέρνηση, παιδεία, υγεία, ασφάλεια, προσωπική ελευθερία, κοινωνικό κεφάλαιο).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, μόλις το 7,2% του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας πιστεύει ότι είναι τώρα η
καλύτερη στιγμή να αναζητήσει εργασία, ενώ το
79,9% πιστεύει ότι η κυβερνητική διαφθορά είναι
ευρέως διαδεδομένη.
Ο δείκτης ευημερίας υπολογίζει από ένα σύνολο οχτώ
δεικτών, οι οποίοι αποκαλύπτουν πως τα κράτη
αποδίδουν τόσο οικονομικά όσο και σε ζωτικούς κοινωνικούς τομείς όπως αυτοί της παιδείας, της υγείας, της προσωπικής ελευθερίας, της ασφάλειας και
της επιχειρηματικότητας.
Οι 5 πιο ευημερούσες χώρες είναι η Νορβηγία, Ελβετία, Νέα Ζηλανδία, Δανία και Καναδάς
Οι 5 λιγότερο
ευημερούσες
χώρες είναι η
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
Τσαντ,
Λαϊκή Δημοκρατία
του
Κονγκό, Μπουρούντι
και
Υεμένη.

Η

Διεθνής Διαφάνεια

Διεθνής Διαφάνεια είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ένα παγκόσμιο κίνημα, που μοιράζεται ένα
κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις, οι
πολιτικοί,
ο
επιχειρηματικός
Γραμμή καταγγελιών κόσμος, οι κοινωνίες και η
70070011
καθημερινή ζωή
των ανθρώπων
θα είναι απαλλαγμένα από τη διαφθορά. Το 1993, μία μικρή ομάδα
ανθρώπων αποφάσισε να πάρει θέση κατά της διαφθοράς και ίδρυσε τη Διεθνή Διαφάνεια
(TransparencyInternational). Σήμερα, με παρουσία σε
περισσότερες από 100 χώρες, το παγκόσμιο κίνημα
της Διεθνούς Διαφάνειας εργάζεται αδιάκοπα και με
συνέπεια με σκοπό να αλλάξει τη νοοτροπία των κοινωνιών και των ανθρώπων και να επιφέρει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές.
H Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος ιδρύθηκε το 2011, με
κύριους σκοπούς της δράσης της να ενημερώσει και
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Κύπρο και ταυτόχρονα, να
προωθήσει αλλαγές που θα
οδηγήσουν στη λειτουργία της
κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια
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Φ

ρένο στις αυθαίρετες χρεώσεις
επιτοκίων έθεσε το δικαστήριο,
το οποίο αρνήθηκε να αποδώσει σε
τράπεζα το επιτόκιο του 12,5 τοις
εκατόν που αξίωνε σε συμφωνία
δανείου την οποία τερμάτισε επειδή δεν καταβάλλονταν οι δόσεις.
Η απόφαση εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη από πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Η διαφορά
Η αγωγή κινήθηκε από τη Λαϊκή
Τράπεζα και αφορούσε αρχικό
δάνειο ύψους 666.000 ευρώ το
οποίο παραχωρήθηκε το 2005. Οι
δόσεις δεν αποπληρώνονταν και η
τράπεζα αφού προέβη σε ακύρωση
της συμφωνίας, το 2007, κινήθηκε
δικαστικώς αξιώνοντας αποζημιώσεις για το υπόλοιπο του
δανείου ύψους 702.000 ευρώ
πλέον τόκων, καθώς και διάταγμα
για εκποίηση δύο υποθηκών.

Οδηγός το ΔΕΕ
Οδηγό για την απόφαση του δικαστηρίου αποτέλεσε πρόσφατη
απόφαση του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο
εξέτασε ανάλογα ζητήματα στη
βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας για
τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις με καταναλωτές.

Η κατάληξη
Στην επίδικη συμφωνία δανείου αναφέρεται ότι παράλειψη του χρεώστη να πληρώσει αμέσως το οφειλόμενο ποσό όταν του ζητηθεί «...
συνεπάγεται χρέωσή του με τόκους υπηρημερίας...». Όμως πουθενά
στη συμφωνία δεν καταγραφόταν το ύψος του τόκου υπερημερίας, ούτε
αν ήταν 5% ή 6% ή οιοδήποτε άλλο ποσοστό. Το δικαστήριο σημείωσε
παράλληλα ότι «στην έκταση που ο τόκος υπερημερίας δεν αφορούσε
σε γνήσιο προϋπολογισμό των ζημιών της τράπεζας από την παράλειψη του χρεώστη να πληρώσει το ζητηθέν ποσό, θα συνιστούσε όρο
τιμωρητικό και ανεφάρμοστο. Η κατάληξη του δικαστηρίου είναι ότι «η
προσθήκη 8 μονάδων, δηλαδή επιπλέον 6 μονάδων, στο υφιστάμενο
κατά το χρόνο του τερματισμού βασικό επιτόκιο της τράπεζας δεν έχει
τεκμηριωθεί να δικαιολογείται με βάση τις πρόνοιες της συμφωνίας
του επίδικου δανείου. Ως αποτέλεσμα η τράπεζα δεν δικαιούται σε τόκο
με επιτόκιο 12,5% από τον τερματισμό της συμφωνίας δανείου την
5.12.2007. Δικαιούται στους τόκους με επιτόκιο 6,5% ως ίσχυε κατά το
χρόνο πριν τον τερματισμό».

Αρνητική για τον εγκέφαλο εργασία με βάρδιες

Η

μακροχρόνια εργασία σε βάρδιες επηρεάζει αρνητικά τον

ανθρώπινο εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να φθίνει η λειτουργικότητα
της μνήμης και να επιβραδύνεται η
ταχύτητα της σκέψης, σύμφωνα με
διεθνή μελέτη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Occupational
and Environmental Medicine.
Μάλιστα, η επίπτωση είναι εμφανής μόλις μια δεκαετία συνεχούς
εργασίας σε βάρδια, ενώ για να
αναστραφεί η κατάσταση απαιτούνται τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Πολλές μελέτες έχουν διαπιστώσει
ότι, η εργασία σε βάρδιες απορρυθμίζει το βιολογικό ρολόι του σώματος, γεγονός που σχετίζεται με διά-

ανθρώπους,
εργαζόμενους
ή
συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν
μακρά προϋπηρεσία σε εργασίες
που απαιτούσαν βάρδιες (τουλάχιστον τις 50 εργάσιμες ημέρες του
έτους δούλευαν εναλλάξ πρωίαπόγευμα-βράδυ). Τα άτομα αυτά
υποβλήθηκαν σε διάφορα νοητικά
και τεστ μνήμης.
Από την ανάλυση των στοιχείων
προέκυψε ότι, όσο περισσότερο
χρόνο είχε δουλέψει κανείς σε βάρ-

• Η μακροχρόνια εργασία
σε βάρδιες φθίνει
τη λειτουργικότητα
της μνήμης και
την ταχύτητα σκέψης

φορα προβλήματα υγείας, όπως
καρδιαγγειακά, πεπτικά , μεταβολικά, καρκίνους κ.α.
Οι ερευνητές από τη Γαλλία και το
Βέλγιο, με επικεφαλής τον Δρ. Ζαν
Κλοντ Μαρκί του Πανεπιστημίου της
Τουλούζης, έρχεται τώρα να υποστηρίξει ότι στον παραπάνω κατάλογο των προβλημάτων υγείας θα
πρέπει να προστεθούν και τα νοητικά.
Οι επιστήμονες έθεσαν υπό ιατρική
παρακολούθηση πάνω από 3.000

διες τόσο χειρότερες νοητικές επιδόσεις εμφάνιζε σε σχέση με
κάποιον που εργάζεται σταθερά
πρωινές ώρες. Οι επιδόσεις
κάποιου που είχε εργαστεί
πάνω από μια δεκαετία σε
βάρδιες, κατά μέσο όρο
αντιστοιχούσαν
στις
νοητικές ικανότητες ενός
ανθρώπου μεγαλύτερου
κατά 6,5 χρόνια.

Το αισιόδοξο πάντως είναι ότι η
έκπτωση των νοητικών λειτουργιών
είναι σε σημαντικό βαθμό αναστρέψιμη, αρκεί κανείς να σταματήσει
να εργάζεται σε βάρδιες.
«Η νοητική έκπτωση που παρατηρήθηκε από τη μελέτη, μπορεί να
έχει σημαντικές επιπτώσεις από
άποψη ασφάλειας για τα εν λόγω
άτομα, αλλά επίσης και για την κοινωνία συνολικά, δεδομένου του
μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας
σε συνθήκες υψηλού κινδύνου, οι
οποίες εκτελούνται τη νύχτα», σχολιάζουν οι ερευνητές. Γι’ αυτό,
συνιστούν να παρακολουθείται
κατά τακτά χρονικά διαστήματα η
πνευματική υγεία όσων εργάζονται
συστηματικά σε βάρδιες ή το έκαναν στο παρελθόν.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΡΥΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ
• Μοναδικό αντίδοτο στο κρύο η συνεχής κίνηση
των μυών και η αποφυγή των λιπαρών

Η

αίσθηση του κρύου δεν είναι ίδια για τους άνδρες
και τις γυναίκες. Γιατί κρυώνουμε και ποια είναι
η λύση για το κρύο; Ποια διατροφή πρέπει να ακολουθούμε όταν πέφτει η θερμοκρασία;
Γιατί κρυώνουμε; Κρυώνουν το ίδιο όλοι; Η αλήθεια
είναι ότι δεν νιώθουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο
τρόπο το κρύο και κατά συνέπεια δεν αντιδρά ο
οργανισμός τους το ίδιο. Ας πάμε όμως τα πράγματα από τα εύκολα: Το πόσο ζεστά ή κρύα αισθανόμαστε, εξαρτάται και από τις θερμοκρασίες στις
οποίες έχουμε μάθει να ζούμε. Για παράδειγμα, αν
περάσουμε αρκετό καιρό σε ένα κρύο σπίτι, όταν
πάμε σε ένα ζεστό, η διαφορά θα είναι πολύ έντονη.
Σίγουρα η αίσθηση του κρύου
δεν είναι ίδια για τους άνδρες
και τις γυναίκες. Επίσης διαφορετικά αισθάνονται το
κρύο οι ενήλικες και διαφορετικά τα παιδιά. Ο
άνθρωπος διαθέτει
στο δέρμα του
‘αισθητήρες’ για
να αισθανθεί τη
ζέστη ή το κρύο.
Οι αισθητήρες δεν βρίσκονται σε όλους τους ανθρώπους στα ίδια σημεία. Για αυτό άλλοι κρυώνουν πιο
πολύ στο κεφάλι, άλλοι στα πόδια ή στα χέρια, άλλοι
στα αυτιά. Διαφέρει επίσης και ο αριθμός των
αισθητήρων από άνθρωπο σε άνθρωπο και έτσι ο
καθένας αντιλαμβάνεται εμπειρικά διαφορετικά τα
θερμοκρασιακά δεδομένα.
Η λύση για το κρύο είναι μία: συνεχής κίνηση και όχι
λιπαρά! Με την κίνηση των μυών, γενικότερα, ενισχύεται η κυκλοφορία του αίματος. Όσο μεγαλύτερη
είναι η μυϊκή μάζα ενός ατόμου, τόσο περισσότερο
μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της κίνησης η ροή του
αίματος. Οι γυναίκες που έχουν κατά κανόνα μικρότερη μυϊκή μάζα σε σχέση με τους άνδρες, κρυώνουν
συνήθως περισσότερο. Βέβαια, μυϊκή μάζα δεν
σημαίνει λίπος, ούτε περισσότερα κιλά. Για αυτό, η
λύση στο κρύο δεν είναι ένα πλούσιο σε λιπαρά
γεύμα.

Οι γυναίκες κρυώνουν περισσότερο
´Ενας επίσης λόγος που οι γυναίκες κρυώνουν
περισσότερο, είναι ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικό σύστημα θερμοκρασίας από ό,τι οι άνδρες. Αυτό
σημαίνει πως περισσότερο αίμα ρέει προς τα βασικά εσωτερικά όργανα και λιγότερο προς τα χέρια και
τα πόδια. Σημαντικό ρόλο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, παίζει ωστόσο και η διατροφή. Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, συστήνεται η συχνή λήψη γευμάτων καθώς η λήψη τροφής,
αυξάνει ταχύτατα το μεταβολικό ρυθμό και την
παραγωγή θερμότητας, για κάποιες ώρες μετά το
γεύμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί τους χειμερινούς
μήνες και η κατανάλωση οινοπνεύματος. Παρά την
πεποίθηση ότι μας ζεσταίνει, στην πραγματικότητα
ελαττώνει την εσωτερική θερμοκρασία και αυξάνει
τον κίνδυνο υποθερμίας.
Μία άλλη σημαντική λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισμού, η οποία σχετίζεται και με την αντίδρασή του στο κρύο, είναι η λειτουργία της μνήμης. Το
σώμα θυμάται πώς έχει αντιδράσει παλαιότερα στο
κρύο και έτσι με κάθε νέο ερέθισμα λειτουργεί αντίστοιχα. Αυτό εξηγεί για παράδειγμα το τρέμουλο του
σαγονιού από το κρύο, κάθε φορά που οι αισθητήρες
δέχονται ένα τέτοιο ερέθισμα. Αμέσως δίνεται εντολή
στον εγκέφαλο να κινηθούν οι μύες της περιοχής
αυτής γρηγορότερα και κατά συνέπεια να κυκλοφορήσει καλύτερα και γρηγορότερα το αίμα στην περιοχή.
Η έλλειψη ύπνου επίσης μας επηρεάζει και κρυώνουμε πιο πολύ και αυτό γιατί, όταν είμαστε κουρασμένοι, είμαστε πιο ευαίσθητοι στις αλλαγές της
θερμοκρασίας.

ΥΓΕΙΑ 11
5 + 1 πολύτιμες συμβουλές για όσους ασκούνται

Δ

είτε παρακάτω επτά πράγματα
που θα πρέπει να έχετε κατά
νου για καλύτερα και ασφαλή
αποτελέσματα όταν αποφασίσετε
να μπείτε σε… γυμναστική κινηση.

αερόβιας άσκησης είναι το τρέξιμο, το περπάτημα, η ποδηλασία
και το κολύμπι.

• Πότε μπορώ να γυμναστώ;

Τα οφέλη της προπόνησης δύναμης (π.χ. προπόνηση με βάρη) είναι
πολλά. Η προπόνηση δύναμης
«καίει» θερμίδες και «χτίζει» μυϊκή
μάζα, αυξάνοντας την πυκνότητα
των οστών, δυναμώνοντας τις
αρθρώσεις και βελτιώνοντας την

Συγκεκριμένη ώρα για να ασκηθείτε δεν υπάρχει. Αυτό που μπορείτε
να κάνετε είναι απλά να ‘ακούσετε’
το σώμα σας. Μερικοί άνθρωποι
δεν μπορούν με τίποτα να ασκηθούν το πρωί, ενώ άλλοι μπορούν
κάλλιστα να τρέξουν δέκα χιλιόμετρα αμέσως μόλις σηκωθούν από
το κρεβάτι. Για κάποιους άλλους η
βραδινή προπόνηση είναι ιδανική.

• Ποια είναι η σημασία τις προπόνησης δύναμης;

Απλά να έχετε κατά νου να μην
ασκείστε δύο με τρεις ώρες μετά
από ένα πλήρες γεύμα.
• Θα πρέπει να κάνω ζέσταμα;
Το ζέσταμα πριν την προπόνηση
είναι απαραίτητο. Χάρη σε αυτό το
σώμα μπαίνει σε κατάσταση
«άσκησης», οι μύες αιματώνονται
και οι αρθρώσεις λιπαίνονται έτσι
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Ξεκινήστε με αργές,
απαλές κινήσεις (π.χ. περπάτημα)
και σταδιακά αυξήστε την ένταση,
τρέχοντας ή αυξάνοντας τον ρυθμό
βάδισης. Οκτώ με δέκα λεπτά προθέρμανσης είναι ιδανικά.
• Τι είναι η αερόβια άσκηση;
Αερόβια άσκηση ή αερόβια δραστηριότητα ονομάζουμε οτιδήποτε
κάνει τους μεγάλους μύες του
σώματος να κινούνται με ρυθμό
για μια συνεχόμενη χρονική περίοδο. Είναι γνωστή και ως άσκηση
αντοχής και βοηθά σημαντικά στην
βελτίωση της υγείας της καρδιάς
και των πνευμόνων. Μερικά είδη

ισορροπία και την στάση του
σώματος. Εν ολίγοις, σάς βοηθά να
κάνετε καθημερινές κινήσεις χωρίς
να κουράζεστε εύκολα. Όσο περισσότερη μυϊκή μάζα έχετε, τόσο πιο
εύκολα «καίτε» θερμίδες, ακόμα και
αν απλά κάθεστε.
• Χρειάζομαι διατάσεις;
Οι διατάσεις βοηθούν στην αύξηση
της ευλυγισίας, της ισορροπίας
και στην σωστή στάση του σώματος. Για να κάνετε σωστές και
ασφαλείς διατάσεις, διατείνετε
αργά τον μυ μέχρι να νοιώσετε μια
ελαφριά αντίσταση – όχι πόνο.
Σταματήστε σε αυτό το σημείο και
κρατήστε τη διάταση για δέκα με
είκοσι δευτερόλεπτα, χωρίς να
κινείστε. Κατά την διάρκεια της
διάτασης αναπνέετε κανονικά και
μην κρατάτε την αναπνοή σας.

Τέλος, σιγουρευτείτε ότι οι μύες
σας έχουν ζεσταθεί πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διάταση. Η ιδανικότερη ώρα για να κάνετε διατάσεις είναι μετά την προπόνηση για
δέκα λεπτά.
• Θα πρέπει να έχω μια ημέρα
ξεκούρασης;
Σε γενικές γραμμές οι ενήλικες θα
πρέπει να κάνουν περίπου 150
λεπτά μέτριας έντασης αερόβια
άσκηση την εβδομάδα, ενώ τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 χρονών 60 λεπτά μέτριας
προς έντονης έντασης
αερόβια άσκηση κάθε
μέρα. Πολύ σημαντική
όμως είναι και η ξεκούραση, ιδιαίτερα αν κάνετε
έντονη αερόβια προπόνηση ή υψηλής έντασης
προπόνηση δύναμης. Η
καθημερινή προπόνηση, χωρίς μια
ημέρα ξεκούρασης στο ενδιάμεσο
των προπονήσεων, μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς αφού
το σώμα δεν έχει τον απαραίτητο
χρόνο ανάρρωσης.
• Τι θα πρέπει να πίνω;
Είναι πολύ σημαντικό να καταναλώνετε υγρά κατά τη διάρκεια της
άσκησης, αν αυτή ξεπερνά τα
τριάντα λεπτά. Το νερό είναι ιδανική επιλογή για προπονήσεις που
φτάνουν το πολύ μέχρι πενήντα
λεπτά. Για υψηλότερης έντασης
προπόνηση, η οποία διαρκεί
παραπάνω από πενήντα λεπτά ή
χαμηλής έντασης αερόβια η οποία
διαρκεί μερικές ώρες, ένα ενεργειακό ποτό αποτελεί καλύτερη επιλογή για να αναπληρώσετε τους
χαμένους ηλεκτρολύτες.

Το μυαλό μας θέλει τη γυμναστική του…!

Ο

τρόπος της ζωής μας, οι
καθημερινές συνήθειες – όπως
τι τρώμε ή τι πίνουμε, εάν ασκούμαστε, εάν καπνίζουμε και άλλα
πολλά – επηρεάζουν την ψυχική
και τη σωματική υγεία μας.

Άσκηση:
Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι
άνθρωποι που ασκούνται συστηματικά παραμένουν διανοητικά
ενεργοί και μετά τα 80 έτη τους.
Η φυσική άσκηση βοηθά τη μνήμη
με διάφορους τρόπους. Μειώνει
τον κίνδυνο ανάπτυξης πολλών
νοσημάτων που την επηρεάζουν
όπως: η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο
διαβήτης και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων με αποτέλεσμα να οξυγονώνεται καλύτερα ο
εγκέφαλος.
Όπως σε όλα τα φάρμακα έτσι και
για το «φάρμακο» της άσκησης η
ποσότητα εξαρτάται από το άτομο
που έχουμε απέναντί μας. Γενικά
είναι αποδεκτό ότι μια άσκηση
μέτριας έως έντονης έντασης
(αναλόγως του επιπέδου φυσικής
κατάστασης) και τακτική είναι ό,τι
καλύτερο.
Οι φυσικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν: Γρήγορο περπάτημα,

ποδηλασία σταθερό ή δρόμου,
κολύμβηση, είναι μέτριας έντασης
και απόλυτα ελεγχόμενες, ενώ η
αεροβική γυμναστική, ο χορός, το
τένις, ή άλλα σπορ θεωρούνται
έντονες δραστηριότητες που χρειάζεται κάποιος να έχει μια υποδομή για τη συμμετοχή του.

Χρυσές συμβουλές
• Εξασφαλίστε εάν όχι καθημερινά,
μέρα παρά μέρα τουλάχιστον 40
λεπτά για την άσκησή σας. Είναι
ένα ραντεβού με τον εαυτό σας που
θα σας αποτρέψει από τις επισκέψεις στους γιατρούς.
• Περπατήστε αντί να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα όπου αυτό είναι δυνατόν.
• Χρησιμοποιήστε τις σκάλες αντί

του ανελκιστήρα.
• Εάν έχετε κήπο ασχοληθείτε μαζί
του, φυτέψτε εποχιακά προϊόντα
και φροντίστε και τη διατροφή
σας.

Μεσογειακή διατροφή:
Ένα σημαντικό κομμάτι για ένα
υγιές μυαλό είναι και η διατροφή
μας. Έχει τεκμηριωθεί ότι
η μεσογειακή διατροφή
είναι εκείνη που μπορεί να
μας δώσει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
για τη σωστή λειτουργία
του εγκεφάλου μας αλλά
και για την ενεργειακή
υποστήριξη της καθημερινής μας δραστηριότητας.
Τα φρούτα, τα λαχανικά
κάθε εποχής, τα λιπαρά
οξέα από ψάρια ή ξηρούς καρπούς
ή το ελαιόλαδο βοηθούν και προάγουν την υγεία του καρδιαγγειακού
συστήματος και ενισχύουν τη
μνήμη μας.
Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες των
φρούτων και των λαχανικών προστατεύουν τη μνήμη προσφέροντας και την καθαρότερη πηγή
ενέργειας που χρειάζεται ο εγκέφαλος για τη σωστή λειτουργία
του.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Τ

ο μέλι εκτός από την
ωραία γεύση που έχει
βοηθά στο βήχα, στην επούλωση των πληγών, στη
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, ενώ μας γεμίζει και ενέργεια. Δείτε αναλυτικά τρία
οφέλη του στην υγεία.

Βοηθά στο βήχα
Το μέλι μπορεί να αποδειχτεί
σωτήριο για την περίοδο των
κρυολογημάτων. Σύμφωνα με έρευνα στο Archives of Pediatrics &

Adolescent Medicine, ερευνητές εξέτασαν μια δόση μελιού τη νύχτα
έναντι δεξτρομετροφάνης με γεύση
μελιού και έναντι καμίας θεραπείας
σε περισσότερα από 100 παιδιά με

κρυολόγημα. Γενικά γονείς ανακάλυψαν ότι το μέλι ήταν καλύτερο
από τις άλλες 2 προσεγγίσεις για
την ανακούφιση του βήχα και τη
βελτίωση του ύπνου.
Ο ΠΟΥ κατατάσσει το μέλι ως
πιθανό μαλακτικό, που επικαλύπτει το λάρυγγα και καταπραΰνει
τη φλεγμονή.
Βοηθά στην επούλωση των πληγών
Το μέλι έχει μακρά φήμη ως θεραπευτικό. Οι πρώτες αναφορές χρο-

• Aν και ο πληθυσμός της
Kίνας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, τα επίθετα είναι
κάτι περισσότερο από διακόσια.

• Μαφία (MAFIA) σημαίνει: Morte
Allafrancia Italia Anela, δηλαδή:
Θάνατος στη Γαλλία είναι της Ιταλίας ο πόνος!

Αν έχετε απολέπιση στο δέρμα του
κεφαλιού το μέλι μπορεί να βοηθήσει. Έρευνα που δημοσιεύεται στο
περιοδικό European Journal of
Medical Research χρησιμοποίησε
διάλυμα ανεπεξέργαστου μελιού σε
30 ανθρώπους με σμηγματορροϊκή
δερματίτιδα στο κεφάλι οι οποίοι
είχαν και τραύματα.

• Στην Κίνα γιορτάζουν τα γενέθλια
μόνο κάθε δέκα χρόνια!
• Στην Κίνα η νύφη ντύνεται στα
κόκκινα και όχι στα λευκά!

• Είναι αδύνατον να αυτοκτονήσεις κρατώντας την
αναπνοή σου.

• Κάθε στιγμή το 70% των οδηγών
του κόσμου υπερβαίνουν το όριο
ταχύτητας!

Ωφελεί το κεφάλι

• Οι επιβάτες τις πρώτης θέσης
λαμβάνουν τρεις φορές περισσότερο οξυγόνο απ' τους επιβάτες της
οικονομικής θέσης. Ο πιλότος του
αεροπλάνου λαμβάνει 10 φορές
περισσότερο οξυγόνο απ' όλους.

• Εάν μασάς τσίχλα ενώ
καθαρίζεις κρεμμύδια δεν
κλαις!

• Κάθε 30 δευτερόλεπτα
κατατίθεται μία μήνυση στις ΗΠΑ.

Σε έρευνα που δημοσιεύεται στο
περιοδικό British Journal of Surgery,
ερευνητές από τη Νιγηρία χρησιμοποίησαν το μέλι για την αντιμετώπιση 59 ασθενών με έλκη που ήταν
δύσκολο να θεραπευτούν. Όλοι
εκτός από ένα περιστατικό βελτιώθηκε και οι πληγές και τα έλκη
αποστειρώθηκαν εντός μιας εβδομάδας μετά την εφαρμογή.

• Οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100
φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά
10.

• Αν χαθεί η πίεση της
καμπίνας ενός αεροπλάνου,
ο επιβάτης μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του
μόλις για 18 δευτερόλεπτα..

• Είναι αδύνατον να φταρνιστείς με τα μάτια ανοιχτά.

νολογούνται από το 2100-2000
π.Χ σε επιγραφή των Σουμερίων
που ανέφερε τη χρήση του ως φάρμακο αναφέρει το ''Asian Pacific
Journal of Tropical Biomedicine.''

• Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν
από τα σπίρτα.
• O μέσος άνδρας βγάζει σε τριάντα χρόνια γύρω στο ένα κιλό
γένια.
• Ο Μότσαρτ δεν είχε πάει σχολείο!
• Ο χρυσός είναι το μοναδικό
μέταλλο το οποίο δεν σκουριάζει
ακόμη κι όταν θαφτεί κάτω από τη
γη για χιλιάδες χρόνια.

• Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από χαρτί - όπως
πιστεύουν πολλοί. Στην πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 25%
λινό.
• Το 62 μ.Χ., ο Νέρωνας έστειλε
σκλάβους στα Απέννινα Όρη, για
να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν
επέστρεψαν οι σκλάβοι, ο Νέρωνας
πήρε το χιόνι, πρόσθεσε φρούτα
και μέλι και το έφαγε ως παγωτό.
• Τουλάχιστον άλλοι 9.000.000
άνθρωποι έχουν γενέθλια την ίδια
μέρα με εσένα.

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Τ

α ενεργειακά ροφήματα
θα αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας
υγείας, εάν δεν τεθούν όρια
στον τρόπο προώθησης και
στην κατανάλωσή τους από
τα παιδιά και νέους, προειδοποιούν ερευνητές του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ).

Ο κύριος κίνδυνος, λένε,
είναι τα υψηλά επίπεδα
καφεΐνης που περιέχουν και
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως
τα «φτερουγίσματα» της
καρδιάς, η υπέρταση, ο έμετος, οι επιληπτικές κρίσεις
και, σε ακραίες περιπτώσεις, η

καρδιακή ανεπάρκεια, που απειλεί
τη ζωή.

Δραστηριότητας & Παχυσαρκίας

Όπως επισημαίνεται στη επιθεώρηση «Frontiers in Public Health», «ο
πλήρης αντίκτυπος από την αύξηση της δημοτικότητας των ενεργειακών ροφημάτων δεν έχει
ακόμα υπολογιστεί με ακρίβεια,
αλλά η επιθετική προώθησή τους
με στόχο τους νέους ανθρώπους,
σε συνδυασμό με τους περιορισμένους νομοθετικούς κανόνες, έχει
δημιουργήσει ένα περιβάλλον
όπου τα ενεργειακά ροφήματα
μπορεί να συστήσουν μία σημαντική απειλή για τη δημόσια
υγεία».

ΠΟΥ για τα Μη Μεταδιδόμενα

Ο δρ JoBreda, υπεύθυνος του Προγράμματος Διατροφής, Φυσικής

νους από την υπερκατανάλωση

του Ευρωπαϊκού Γραφείου του
Νοσήματα, και οι συνεργάτες του
εξηγούν κατ’ αρχήν ότι «η καφεΐνη
ασκεί αποδεδειγμένα αρνητική
επίδραση στα παιδιά».
Οι ερευνητές του ΠΟΥ προτείνουν
να μπει όριο στην ανώτατη επιτρεπτή περιεκτικότητα των ενεργειακών ροφημάτων σε καφεΐνη,
να βελτιωθεί η διατροφική επισήμανση στις ετικέτες τους, να ενημερωθούν οι επαγγελματίες της
Υγείας για τους δυνητικούς κινδύκαφεΐνης.

Η συμβουλή της ημέρας

ΜΕΛΙ: 3 ευεργετικές ιδιότητες

Πολλοί άνθρωποι αγαπούν
το μέλι για τη γεύση του. Το φυσικό γλυκαντικό βοηθά στην εξισορρόπηση των γεύσεων, κάνει πιο
πυκνή την σάλτσα και προσθέτει
υγρασία στο πιάτο σύμφωνα με το
National Honey Board. Αν και χρησιμοποιείται στην κουζίνα μπορεί
επίσης να προσφέρει ορισμένα
οφέλη στην υγεία. Ακολουθούν 4
επιπλέον λόγοι για να ευχαριστείτε
τις μέλισσες για το γλυκό τους
νέκταρ.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το μυστικό του λεμονιού

Τ

οποθετείστε μερικά λεμόνια στην
κατάψυξη και τρίβετε με τον τρίφτη
καθημερινά ολόκληρο το λεμόνι στο
φαγητό σας. Το λεμόνι όταν προστίθεται
στο φαγητό κάθε μέρα με αυτό τον τρόπο
εκτός του ότι προσθέτει υπέροχη γεύση
στα φαγητά σας σας βοηθάει να ζήσετε
υγειινότερα και περισσότερο. Με εργαστηριακές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι το
λεμόνι είναι ένα μαγικό προιόν που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα. Είναι 10.000
φορές ισχυρότερο από την χημειοθεραπεία. Φυσικά αυτές οι ιδιότητές του κρατούνται
μυστικές από τις φαρμακοβιομηχανίες
που έχουν τεράστια
κέρδη από
τα φάρμακα.

Το γέλιο του ... σήμερα

Αυτό το ξέρατε;
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Σοβαρά …
αστειάκια
Η αγγελία του Τσιγκούνη..
Πηγαίνει ένας τσιγκούνης, μέχρι εκεί που
δεν πάει, σε μία εφημερίδα να βάλει
αγγελτήριο για την κηδεία της γυναίκας
του:
– Ένα ευρώ κοστίζει η λέξη, του λέει ο
υπάλληλος.
– Πόσο; Ένα ευρώ η λέξη; Είναι πολύ ακριβά! Τέλος πάντων, γράψε: «Μαρίκα πέθανε».

– Δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος. Πρέπει το
κείμενο να είναι τουλάχιστον 5 λέξεις.–
Καλά, του λέει ο τσιγκούνης, Τότε γράψε: «Μαρίκα πέθανε, πωλείται Fiat Punto»!

Ιερά Σύνοδος: Χωρίς

νεκρώσιμη
ακολουθία και χωρίς μνημόσυνο
όσοι επιλέγουν την αποτέφρωση

Χ

ωρίς νεκρώσιμη ακολουθία αλλά και χωρίς
μνημόσυνο όσοι έχουν αποδεδειγμένα δηλώσει ότι επιθυμούν να αποτεφρωθούν μετά το
θάνατό τους. Αυτό αναφέρει η τελευταία εγκύκλιος που απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
(ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος στις ιερές
μητροπόλεις.
«Η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη της την
αποτέφρωση του σώματος" αναφέρεται στην
εγκύκλιο και προστίθεται πως " η αποτέφρωση
του σώματος δεν είναι σύμφωνη προς την
πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για θεολογικούς, κοινωνικούς και ανθρωπολογικούς
λόγους».
Προς αποφυγή οποιαδήποτε, θεολογικής,
κανονικής, ανθρωπολογικής εκτροπής, η Ιερά
Σύνοδος αναφέρει πως "απαραίτητος είναι ο
σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων και
η διακρίβωση της οικείας βουλήσεως του
κεκοιμημένου και όχι η βούληση ή η δήλωση
των οικείων του".
Επαφίεται πάντως στη διακριτική ευχέρεια και
την ευθύνη
του εκάσ τ ο τ ε
Μητροπολίτη
να
τελέσει
τρισάγιο.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ποια είναι τα οφέλη του χορταστικού ύπνου
Σ

ίγουρα γνωρίζουμε
πως ο
ύπνος έχει κάποια οφέλη αλλά
δεν πάει ο νους σου πόσο καλό
κάνει στην επιδερμίδα και στην
εξωτερική μας εμφάνιση.
Δες τα 12 οφέλη του ύπνου:
• Το δέρμα θεραπεύεται πιο
γρήγορα

νερό.

• Νίκησε το πρήξιμο

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να χαλαρώσεις πριν τον
ύπνο μπορεί να βελτιώσει ταυτόχρονα και την επιδερμίδα σου. Κάνε
ένα ζεστό μπάνιο – με όλα τα σχετικά, όπως αφρόλουτρο,
έλαια και απολέπιση
σώματος, πριν τον ύπνο
για να αυξήσεις λίγο τη
θερμοκρασία του σώματός
σου. Όταν πέφτει η θερμοκρασία μας, όπως μετά
από ένα ζεστό μπάνιο,
συνήθως αρχίζουμε να
νυστάζουμε.

Ο ύπνος είναι το καλύτερο καλλυντικό! Το δέρμα σου χρησιμοποιεί
τις ώρες του ύπνου για να επανορθώσει τις φθορές της ημέρας.
Όταν αποκοιμιέσαι, το δέρμα σου
έχει τη δυνατότητα να βελτιωθεί.
Γι’ αυτό και όταν έχεις κοιμηθεί
καλά ξυπνάς φρέσκια και ροδαλή.
• Λιγότερα σπυράκια
Περισσότερος ύπνος, πιο καθαρό
δέρμα. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να
προκαλέσει άγχος, το οποίο προκαλεί σπυράκια και μαύρα στίγματα, ακόμη και στους ενήλικες. Σε
μια μελέτη, ειδικοί βρήκαν πως
φοιτητές είχαν περισσότερες εξάρσεις ακμής όταν ήταν αγχωμένοι,
όπως κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
• Πιο φωτεινά μάτια
Θέλεις μάτια που λάμπουν; Μην
αφήνεις τους μαύρους κύκλους να
κλέψουν το φως τους. Οι μαύροι
κύκλοι οφείλονται συνήθως στην
κληρονομικότητα, μπορεί όμως να
δείχνουν ακόμη πιο σκούροι αν δεν
κοιμάσαι αρκετά.
• Ομοιόμορφο χρώμα δέρματος
Ένα ξενύχτι μπορεί να κάνει το
δέρμα σου να δείχνει πιο χλωμό ή
με κοκκινίλες. Ο ύπνος ενθαρρύνει
την κυκλοφορία του αίματος στο
δέρμα σου. Αν ξυπνήσεις με ανομοιόμορφο χρώμα επιδερμίδας,
φόρεσε μια βάση. Σταθεροποίησέ
τη με διάφανη πούδρα (ή πούδρα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κέϊκ ψυγείου με ξηρούς καρπούς

σε πράσινη απόχρωση για να
ισορροπήσεις τις κοκκινίλες).
Ξυπνάς με πρησμένα μάτια επειδή
τα υγρά συγκεντρώνονται γύρω
τους όταν έχεις το κεφάλι σου είναι
ξαπλωμένο επίπεδα στο κρεβάτι.
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• Ένα ζεστό μπάνιο

Υλικά:

• Τα ρετινοειδή δρουν
καλύτερα τη νύχτα
Λύση: Ανασήκωσε το κεφάλι στο
ύψος της καρδιάς με ένα δυο μαξιλάρια. Εξακολουθείς να έχεις
σακούλες κάτω από τα μάτια σου;
Κάνε μια δροσερή κομπρέσα στην
περιοχή για ένα δυο λεπτά το
πρωί.
Αν είσαι νυχτοπούλι και σου αρέσει
να κολατσίζεις κάτι τη νύχτα, προτίμησε ένα φρούτο. Τα αλμυρά
σνακ μπορεί να σε κάνουν να
ξυπνήσεις πρησμένη το πρωί. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι τροφές που
έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε
αλάτι μπορεί να προκαλέσουν
κατακράτηση υγρών, με αποτέλεσμα το γνωστό σου πρήξιμο.
Πιες νερό πριν κοιμηθείς
Ένα ποτήρι κρασί μπορεί να σου
φαίνεται χαλαρωτικό, είναι όμως
πιο πιθανό να δεις το δέρμα σου
ξεραμένο και μεγάλους ορατούς
πόρους στον καθρέφτη το επόμενο
πρωί. Μείωσε την κατανάλωση
αλκοόλ το βράδυ και πιες πολύ

Τα ρετινοειδή –κρέμες με βιταμίνη
Α- ανήκουν στα χρυσά στάνταρντ
όταν έχει να κάνει με τη λείανση
των ρυτίδων μας. Χρησιμοποίησέ
τα τη νύχτα επειδή μπορεί να
κάνουν το δέρμα σου πιο ευαίσθητο. Η χρήση ρετινόλης στη διάρκεια
της ημέρας μπορεί να μειώσει την
αντοχή σου στο φως του ήλιου και
να προκαλέσει ερυθρότητα και
σημάδια στο δέρμα.
• Κοιμήσου ανάσκελα για λιγότερες ρυτίδες
Όταν κοιμάσαι με το πρόσωπό σου
να ακουμπάει επάνω στο μαξιλάρι
προκαλούνται στο δέρμα σου
λεπτές γραμμές και ζάρες. Και
αυτές μπορεί να γίνουν μόνιμες με
τον καιρό. Αν δεν μπορείς να κοιμηθείς ανάσκελα, δοκίμασε να χρησιμοποιείς μεταξωτές μαξιλαροθήκες. Αυτές μπορεί να μειώσουν
τις πιθανότητες για ρυτίδες που
προκαλούνται από τον τρόπο που
κοιμάσαι.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Υπάρχουν ορισμένα
ζητήματα που αρνείσαι να δεις ξεκάθαρα εδώ και καιρό. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνεις περισσότερο ρεαλιστής και να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις στις πραγματικές τους διαστάσεις. Μπορείς να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στα άτομα που σε περιβάλλουν και
να βάλεις στη θέση τους εκείνους που σε
ανταγωνίζονται πίσω από την πλάτη
σου.
Ταύρος: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία
να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να
κάνεις πολλά από εκείνα, που αναβάλεις εδώ και καιρό. Η διάθεσή σου είναι
ιδιαίτερα καλή και μπορείς να βρεις
λύσεις σε διάφορα ζητήματα. Και αυτό
περιλαμβάνει και ξένα ζητήματα, που
αφορούν όμως δικούς σου ανθρώπους.
Δίδυμοι: Η στασιμότητα και η ηρεμία
που κυριαρχεί γύρω σου, σου χαλάει τη
διάθεση. Θα νιώθεις έντονα ότι δεν
προχωράει τίποτα και ότι όλα σου τα
σχέδια είναι στην αναμονή. Προσπάθησε να μείνεις ψύχραιμος και να μην
ξεσπάς τα νεύρα σου, γιατί το μόνο που
θα καταφέρεις είναι να δημιουργήσεις
εντάσεις με δικά σου άτομα, που θα
μπορούσαν να σε βοηθήσουν σημαντικά.
Καρκίνος: Η μέρα θα είναι αρκετά καλή
και αποτελεσματική, αν καταφέρεις να
ελέγξεις το άγχος σου και την πίεση που
νιώθεις. Όλα μπορούν να μπουν σε
σειρά, αρκεί να έχεις τη διαύγεια να
σκεφτείς τις λύσεις, που θα σε βγάλουν

από πιθανές δύσκολες θέσεις. Αν συνεχίσεις να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις
λόγω έλλειψης ψυχραιμίας, θα καταστρέψεις και καταστάσεις που έχουν
φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Λέων: Θα χρειαστεί να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου, για να βελτιωθούν όλα εκείνα που σε προβληματίζουν
και σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημα.
Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρεις
αποφάσεις για τη ζωή σου και να μην
αφήνεις πλέον τις καταστάσεις στην
τύχη τους.
Παρθένος: Η κοινωνική σου ζωή θα
είναι ιδιαίτερα ευνοημένη και θα μπορέσεις να λάβεις την αναγνώριση που
ζητάς σε κάποιους κύκλους που θεωρείς πολύ σημαντικούς. Μην ανοίγεσαι
όμως σε άτομα που δεν έχεις καταλήξει
για τις προθέσεις τους, διότι μπορεί να
σου κάνουν κακό.
Ζυγός: Η μέρα θα είναι μια αρκετά πιεστική και θα σε φέρει κοντά στα όριά
σου. Καλό είναι να προσέχεις τις κινήσεις σου και να μην επιβαρύνεις την
κατάσταση με υπερβολές, που αφορούν
τη διατροφή σου ή ακόμα και τη διασκέδασή σου. Καλύτερα να βρεις χρόνο για
να ξεκουραστείς και να ηρεμήσεις.
Σκορπιός: Αρκετά πράγματα θα σε προβληματίσουν. Η διάθεσή σου θα είναι
λίγο περίεργη, καθώς θα αναρωτηθείς
για βασικά ζητήματα της ζωής σου και
κατά πόσο χειρίζεσαι σωστά τις καταστάσεις. Μάλλον θα χρειαστεί να μείνεις
λίγο μόνος σου για να βάλεις κάποια

θέματα σε σειρά.
Τοξότης: Θα σου κάνει καλό να βρεις
λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Μην ξοδέψεις όλη σου την ενέργεια στους άλλους
και τις υποθέσεις τους. Προσπάθησε να
βρεις τρόπο να σκέφτεσαι, αποστασιοποιημένος από όλα όσα γίνονται γύρω
σου. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι βιασύνη για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις.
Αιγόκερως: Θα σου χρειαστεί αρκετή
υπομονή και ψυχραιμία, για να μην
ξεσπάσεις στους δικούς σου ανθρώπους, οι οποίοι εξάλλου, δε σου φταίνε
σε τίποτα. Μάλλον κάνουν κι αυτοί τις
προσπάθειές τους να σε καταλάβουν κι
εσύ δεν βοηθάς ιδιαίτερα.
Υδροχόος: Θα χρειαστεί να πιστέψεις
στον εαυτό σου για να δεις κάποιες
καταστάσεις να βελτιώνονται. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να πετύχεις ό,τι
βάλεις στο νου σου, αλλά χρειάζεται να
πιστεύεις και εσύ ο ίδιος πως έχεις τις
ικανότητες να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο.
Μην αφήσεις τίποτα να σου χαλάσει τη
διάθεση.
Ιχθείς: Μπορεί να αντιμετωπίσεις
κάποιες καθυστερήσεις στα σχέδιά σου,
λόγω της αρνητικής όψης που πραγματοποιεί η Σελήνη με τον Ερμή, αλλά αυτό
δεν πρέπει να σου χαλάσει τη διάθεση.
Εξάλλου, ευχάριστες ειδήσεις σε περιμένουν και θα δεις ότι μπορείς να φέρεις
τα πράγματα εκεί που θέλεις, πολύ πιο
εύκολα απ’ όσο νομίζεις.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Εθελοντική αιμοδοσία στη ΣΕΚ Λεμεσού

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων επί ευκαιρία των 70χρόνων της ΣΕΚ πραγματοποιήθηκε στη ΣΕΚ Λεμεσού την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 εθελοντική αιμοδοσία.

Πολλά μέλη, στελέχη και φίλοι του Κινήματος προσέτρεξαν στην πρόσκληση και
προσέφεραν αίμα συμμετέχοντας ενεργά στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για επάρκεια αίματος.
Ο επαρχιακός γραμματέας
του ΕΕΚέντρου ΣΕΚ Λεμεσού
Σάββας Γεωργίου εξέφρασε
την ευαρέσκεια του για την
αρθρόα προσέλευση τονίζοντας πως ο κάθε αιμοδότης
θα πρέπει να αισθάνεται
υπερήφανος κάθε φορά που

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 734 - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963

ένας συνάνθρωπος μας διασώζεται χάρις στη δική του
προσφορά.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
To Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας διοργανώνει
την 4η Χοροεσπερίδα στο Μουσικοχορευτικό Κέντρο Παβίλιον (PAVILION)
την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9:00μμ
Η τιμή εισόδου είναι €8 το άτομο και
περιλαμβάνει φαγητό (μπουφέ) και ποτό (κυπριακό απεριόριστο και για
Ουίσκι ή Βότκα σε κάθε 6 άτομα μια φιάλη)
Απαραίτητη η παρουσίαση του εισιτηρίου στην είσοδο
ΓΝΩΜΙΚΟ

Οι άνδρες κάνουν τα
έργα και οι γυναίκες
κάνουν τους άνδρες.
Ισοκράτης

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
- ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ
Το Κεχριμπάρι
Κυπριακή και Ελληνική
ποιοτική κουζίνα

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Ξάνθης Ξενιέρου 23,
Παλιά Λευικωσία
Τηλ. 22377327 99473179

Εκπαιδευτική Εκδρομή για τα παιδιά μελών της ΣΕΚ

Τ

ο
Τμήμα
Εργαζόμενης
Νεολαίας ΣΕΚ πραγματοποίησε
πρόσφατα
εκπαιδευτική
εκδρομή στη Λάρνακα για τα παιδιά των μελών της ΣΕΚ. Τα παιδιά
επισκέφτηκαν το «Μεσαιωνικό
Κάστρο» στη Λάρνακα, την
Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου,
όπως επίσης και το «Πάρκο
Καμήλων» στο Μαζωτό. Τα παιδιά που συμμετείχαν έμειναν με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποτελέσματα πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΠΑΟ Κάτω Μονής

3-1

ΘΟΙ Καπέδων – Ε.Μ.Ανθούπολης

1-1

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

1-1

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

2-5

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας

1-4

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ»

6-3

ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ: - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου

1-8

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – Α.Ε.Βυζακιάς

5-0

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού

3-1

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

1-1

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

2-1

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου 0-3
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΘΟΙ Τσερίου

0-5

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» 19:00 Τρίτη 11.11.2014

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ
Στις 14 - 17 Νοεμβρίου 2014 συνεχίζονται οι αγώνες
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15 – 16/11/14
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Σάββατο

15

Βουλιάζει η ΑΕΛ - Μαραίνεται το «τριφύλλι»
• Πικρές ισοπαλίες για ΑΕΛ και Ανόρθωση
• Βαθμολογικό άλμα για ΑΕΚ και ΕΡΜΗ
• Βαθμός - χρυσάφι για Άχνα - Πικρός βαθμός για ΑΝΟ
• Σκόνταψε ο ΑΠΟΕΛ με ΔΟΞΑ - Νέα οδυνηρή ήττα για ΟΜΟΝΟΙΑ
• Επίδειξη ισχύος από ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κ

αλή αλλά φλύαρη η Ανόρθωση
παραχώρησε ισοπαλία στον
Εθνικό Άχνας ο οποίος έβαλε φρένο
στις συνεχείς αποτυχίες, ατενίζοντας με αισιοδοξία το αύριο.
Το πρώτο εντός έδρας φετινό της
τρίποντο πέτυχε η ΑΕΚ ύστερα από
αρκετά καλή εμφάνιση κι αναρριχήθηκε στη 3η θέση. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ισορρόπησε στο β’ μέρος
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Νέα
κατρακύλα για την ΑΕΛ που ισοφάρισε την Αγία Νάπα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ικανοποίηση
στο στρατόπεδο των Αγιαναπιτών,
απογοήτευση στη Λεμεσό με την
καρέκλα του Ι. Πέτεφ να τρίζει

ΒΑθΜΟΛΟΓΙΑ

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(φωτό).
2η συνεχόμενη νίκη για τον Ερμή
που πέταξε ακόμα πιο ψηλά. Στον
Οθέλλο πιστεύουν ότι δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν.
Ασύνδετο και εκτός τόπου
και χρόνου ο ΑΠΟΕΛ δεν
κατάφερε να λυγίσει τη
σθεναρή αντίσταση της
ΔΟΞΑΣ στο ΓΣΠ. Οδυνηρή
η ισοπαλία για τους πρωτοπόρους, χρυσάφι για
τους Κατωκοπίτες ο ένας
βαθμός.
Βγάζοντας φωτιές ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έκαψε το
«Τριφύλλι», πέτυχε την 3η
συνεχόμενη νίκη του και
βρέθηκε σε απόσταση
αναπνοής από την κορυ-

φή.
Κατρακύλας συνέχεια για την
ΟΜΟΝΟΙΑ με τον Κ. Καϊάφα να
ψάχνει τα αίτια χωρίς όμως να
φαίνεται φως στη σήραγγα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρουν οι, Μαντούκα
(ΑΠΟΕΛ) και Ποτέ (ΟΜΟΝΟΙΑ).

ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
2-1
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Δευτέρα
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5-2
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
3-4
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
1-3
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ

3 διαζύγια προπονητών

Ο ΑΣΙΛ προελαύνει

Πρώτη ήττα ΑΕΝ

Παρελθόν
αποτελούν
ο
Σ.
Γιοβάνοβιτς από την ΑΠΕΠ, ο
Φλώρος Νικολάου από την
Ομόνοια Αραδίππου και ο Μάριος
Κωνσταντίνου από την ΕΝΩΣΗ.
Τρεις βαθμούς αφαιρέθηκαν από
τον Ολυμπιακό λόγο μη καταβολής
οφειλομένων.

Συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία του
ο ΑΣΙΛ. Τον ακολουθούν από πολύ
κοντά η ΠΑΕΕΚ και ο Διγενής
Ύψωνα που νίκησε εκτός το Διγενή
Μόρφου. Άλωσε το Λιοπέτρι η
ΜΕΑΠ ενώ ο Ακρίτας εκπόρθησε το
Δάλι, βελτιώνοντας σημαντικά τη
βαθμολογική του θέση.

Την πικρή γεύση της ήττας γεύθηκε
για πρώτη φορά η ΑΕΝ πέφτοντας
στην 3η θέση. Στη κορυφή φιγουράρει η Ξυλοτύμπου με διαφορά
βαθμού
από
τον
Ηρακλή
Γερολάκκου που πέτυχε σπουδαίο
εκτός έτρα τρίποντο, απειλώντας
σοβαρά την πρωτοπόρο.

Κ.&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
9-2
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
1-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 4-2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3-2
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
4-1
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ε. ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3-0
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
2-3
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 0-3
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
3-0
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
0-1
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2-3
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΙ
3-1
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ
0-4
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2014 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΧΡ/ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Α.Ε.Ν ΑΛΑΣΣΑΣ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2014 και ώρα 22.30 μ.μ.
ΤΡΑΧΩΝΙ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΣΟΥΡΙΟΥ {5/30 μ.μ.}
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
{ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2014 ωρα 7,30μμ.}

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15-16/11)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

Διάσωση της εταιρείας αξιώνουν συντεχνίες και προσωπικό

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Πλησίασε η ώρα της αλήθειας
για τις Κυπριακές Αερογραμμές

Ο ρόλος του Εφοριακού Συμβουλίου
Με την Ελένη Χατζηχαρίτου – Λεωνίδου, Προέδρου
Εφοριακού Συμβουλίου

1

Τι είναι το Εφοριακό Συμβούλιο; Το Εφοριακό
Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ο οποίος
έχει και τη γενική διεύθυνση του Συμβουλίου και
πέντε άλλα μέλη. Στελεχώνεται δε με δημόσιους λειτουργούς. Το Εφοριακό Συμβούλιο είναι ένα ανεξάρτητο σώμα και δεν αποτελεί μέρος του Τμήματος
Φορολογίας. Βασική αρμοδιότητα του είναι ο εξωδικαστικός έλεγχος των αποφάσεων του Εφόρου
Φορολογίας.

2 Τι αρμοδιότητες έχει; Το Εφοριακό Συμβούλιο έχει
αρμοδιότητα εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας, που
λαμβάνονται δυνάμει των σχετικών Νομοθεσιών:
3

Ποιες περιπτώσεις επιλαμβάνεται; Το Εφοριακό Συμβούλιο επιλαμβάνεται υποθέσεων που καταχωρούνται ενώπιον του από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο
από τη φορολογία που τους επιβλήθηκε και απέτυχαν να έρθουν σε συμφωνία με τον Έφορο Φορολογίας, όπως προβλέπεται στη φορολογική νομοθεσία.

4

Πως και που μπορούν να απευθύνονται οι
πολίτες; Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα
Γραφεία του Εφοριακού Συμβουλίου, που προσωρινά βρίσκονται στον τρίτο όροφο του Υπουργείου
Οικονομικών και από την 1/1/2015 θα στεγαστεί σε
ιδιόκτητο κυβερνητικό κτίριο στη γωνία Απελλή και
Παύλου Νιρβάνα στους Αγίους Ομολογητές στη Λευκωσία. Για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, οι πολίτες θα μπορούν να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα
του Εφοριακού Συμβουλίου που βρίσκονται όλες οι
απαιτούμενες πληροφορίες www.taxtribunal.gov.cy

5

Πόσο χρήσιμος αποδείχθηκε μέχρι τώρα ο
θεσμός; Εφοριακό Συμβούλιο εκπλήρωσε ικανοποιητικά το σκοπό της δεκατετράχρονης ύπαρξης του
παρά τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισε.
Παρείχε εύκολη και ανέξοδη διαδικασία εξέτασης
προσφυγών, σύντομο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων, εύκολη πρόσβαση στον απλό πολίτη και προστασία του από τυχόν υπερβάσεις και αυθαιρεσίες
της διοίκησης. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάληψη και
εξέταση από το Εφοριακό
Συμβούλιο και των υποθέσεων του ΦΠΑ θα δώσει
στο θεσμό μεγαλύτερη
υπόσταση ικανοποιώντας το περί δικαίου
αίσθημα του πολίτη.

Τ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, στο πλαίσιο
των 70ΧΡΟΝΩΝ γενεθλίων της ΣΕΚ, διοργανώνει

την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού, εκδήλωση για την Ενδοοικογενειακή Βία.
Το καίριο αυτό ζήτημα θα παρουσιάσει Α’ λειτουργός του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) Μάριος Νικολάου.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα τιμηθεί η κυρία
ΑΝΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ σύζυγος του Προέδρου της
Δημοκρατίας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η

πολιτεία οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για
διατήρηση
των
«Κυπριακών Αερογραμμών» ως
εθνικού αερομεταφορέα. Παράλληλα, έχει ύψιστο χρέος να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα
των εργαζομένων σε περίπτωση
που αναλάβει την εταιρεία στρατηγικός επενδυτής.
Αυτό το σαφέστατο μήνυμα στέλλουν προς την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία οι εργαζόμενοι των «Κυπριακών Αερογραμμών» που ανησυχούν εντονότατα
για το εργασιακό τους μέλλον.

έγκριση σχεδίου διάσωσης από την
Ε.Ε. τοποθετώντας το θέμα σε μια
νέα βάση για το μέλλον των Κ.Α.
ως κρατικού αερομεταφορέα.
Στις τάξεις των συντεχνιών
πάντως επικρατεί η εντύπωση ότι
η ακολουθητέα διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή είναι
παράνομη.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» τα έξι
από τα εννέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των Κ.Α. έστειλαν από

Ryanair και Aegean ως υποψηφίων
αγοραστών των Κ.Α.
Κατήγγειλαν ότι μεθοδεύεται προαπόφαση για άρον - άρον κλείσιμο
της εταιρείας, τονίζοντας ότι
ασκούνται πιέσεις σε μέλη του Δ.Σ.
να δώσουν στους ανταγωνιστές
επιχειρηματικά μυστικά.
Χθές Τρίτη ήταν προγραμματισμένη στη Βουλή κοινή συνεδρία των
επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου στην οποία θα παραστούν
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για

Οι ηγεσίες των συντεχνιών από
κοινού ανέπτυξαν τις θέσεις τους
την περασμένη εβδομάδα στον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και στους αρχηγούς των
κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Εξήγησαν ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον η απρόσκοπτη λειτουργία των Κ.Α. και η διατήρηση
των θέσεων εργασίας καλώντας
την κυβέρνηση να κάνει το παν
ώστε να κρατηθεί ζωντανή η εταιρεία.
Ο Χ. Γεωργίαδης υποσχέθηκε ότι θα
εντατικοποιήσει την προσπάθεια
για έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης και διάσωσης των
Κ.Α.
Ο γ.γ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας
Ηλία δήλωσε ότι με τα υφιστάμενα
δεδομένα, η σωστή επιλογή είναι η

• Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων
για διάσωση των Κυπριακών Αερογραμμών
και διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κοινού επιστολή στον πρόεδρο
Αναστασιάδη εκφράζοντας την
αντίθεση τους στις κυβερνητικές
μεθοδεύσεις σε σχέση με την επιλογή των ιδιωτικών εταιρειών

συζήτηση του μέλλοντος των Κ.Α.
Πρόσφατα οι εργαζόμενοι προέβησαν σε πορεία διαμαρτυρίας αξιώνοντας διάσωση της εταιρείας και
των θέσεων εργασίας.

Η μείωση των επιτοκίων βασική προϋπόθεση
για στήριξη της Κυπριακής οικονομίας

Β

ασική προϋποθεση για στήριξη της πραγματικής Κυπριακής οικονομίας αποτελεί η μείωση των επιτοκίων, γεγονός που
θα συμβάλει σημαντικά στην
εξυπηρέτηση των δανείων αλλά
και στη σύναψη νέων.
Τη θέση αυτή διατύπωσε εμφαντικά ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Φ.
Μάτσας σε συνάντηση που είχε
την περασμένη εβδομάδα με το
εκτελεστικό μέλος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μπενουά Κερέ, όπου καταδείχθηκε και
η σκληρή στάση που επέδειξε η
Τρόϊκα έναντι της Κύπρου.
Ο κ. Μάτσας ανέδειξε το γεγονός
πως η στάση της ΕΚΤ απέναντι
στην Κύπρο θα πρέπει να είναι πιο
αλληλέγγυα και κοινωνικά δίκαιη
μακρυά από την προώθηση περαιτέρω μέτρων λιτότητας.
Επεσήμανε δε πως η προσέγγιση
της Τρόϊκα έναντι της Κύπρου ήταν
ιδιαίτερα σκληρή, γεγονός που
έγινε παραδεκτό τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και

www.sek.org.cy,

από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο
α.γ.γ. της ΣΕΚ, τόνισε παράλληλα την ανάγκη όπως η
Τρόϊκα συμβάλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στην προώθηση στοχευμένης ανάπτυξης με στόχο τη
γρηγορότερη ανάκαμψη της
οικονομίας.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην σημασία του Κοινωνικού
διαλόγου για προώθηση των
συστάσεων της Ε. Επιτροπής
σε καίρια ζητήματα όπως το

• Συνάντηση α.γ.γ. της ΣΕΚ
Α. Φ. Μάτσα με τον εκτελεστικό
μέλος της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ
ΓΕΣΥ, η ανταγωνιστικότητα, η
παραγωγικότητα και η εφαρμογή
πιο ολοκληρωμένης κοινωνικής
πολιτικής. Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε και στο κούρεμα ιδιωτικών
καταθέσεων, επισημαίνοντας πως
η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως
πειραματόζωο.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Ο κ. Κερέ εξέφρασε την αισιοδοξία
του πως η Κύπρος θα μπορέσει το
ταχύτερο να ανακάμψει βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Επεσήμανε δε πως η ΕΚΤ θα προωθήσει
ειδικά ζητήματα και πτυχές που
αφορούν και επηρεάζουν την
Κύπρο. Έκανε δε, ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα που δημιουργείται με τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια ενώ απέδωσε το πρόβλημα
της Κυπριακής οικονομίας στην
υψηλή εξάρτηση της σε ξένο
χρήμα.

www.oho-sek.org.cy

