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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Εντείνονται οι αντιδράσεις
σε Aquasol-Marismare

Σ

τις επάλξεις βρίσκονται οι εργαζόμενοι των εταιριών Αquasol Marismare. Διεκδικούν δυναμικά τα
δεδουλευμένα
τους, σε νέα
δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας.
(Σελ. 4)

Το όραμα και οι πολιτικές
της νέας Ελληνικής κυβέρνησης

Μ

αραθώνια Ευρωπαϊκή εκστρατεία
του Α. Τσίπρα και των συνεργατών
του για να χαλαρώσει ο Μνημονιακός
βρόγχος. Εμπνέει το Ευρωπαϊκό όραμα
του Έλληνα πρωθυπουργό τους λαούς
του Ευρωπαϊκού νότου.

ΓΕΣΥ - ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η

πρώτη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου μέσα στο 2015 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωϊ στην αίθουσα
«Μάρκου Δράκου» στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο.

Η

ΣΕΚ Λεμεσού προσφέρει σε άνεργους δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης με σκοπό την εργοδότηση τους σε
μονάδες της πόλης και επαρχίας.
(Σελ. 3)

Ελληνοκύπριοι το 80%
των ανέργων στο νησί

Σ

τους 47197 ανήλθε ο μέσος όρος του
αριθμού των ανέργων το 2014. Το
80% ήταν Ελληνοκύπριοι. Αύξηση
παρατηρείται στους μακροχρόνια
άνεργους.
(Σελ. 8)

στόχοι για το τρέχον έτος.

γραμμα των θέσεων της ΣΕΚ σε καί-

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος
Μωϋσέως θα προσδιορίσει το περί-

ρια ζητήματα με αιχμή το Γενικό Σχέ-

Στη συνεδρία θα αναλυθούν οι οργανωτικές και οικονομικές καταστάσεις
2013 - 14 από το γενικό οργανωτικό
Πανίκο Αργυρίδη και το γενικό ταμία
Σωτήρη Καλογήρου ενώ θα τεθούν οι

διο Υγείας, τις Αποκρατικοποιήσεις
Ημικρατικών Οργανισμών και την
Προστασία της Πρώτης Κατοικίας σε
σχέση με το φλέγον θέμα των Εκποιήσεων.
Το Γενικό Συμβούλιο είναι το δεύτερο
ανώτατο σώμα της ΣΕΚ μετά το
Παγκύπριο Συνέδριο.

• Η ΣΕΚ θέτει ξανά στο προσκήνιο ένα μείζον εργατοκοινωνικό ζήτημα

ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
4 Οργιάζει η αδήλωτη εργασία - Κάνει θραύση η εργασιακή εκμετάλλευση
4 Η αλόγιστη εργοδότηση ξένων στερεί θέσεις εργασίας από τους Κύπριους

(Σελ. 2, 9)

ΣΕΚ: Πρόγραμμα κατάρτισης στους
τομείς Φιλοξενία - Ξενοδοχειακών
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4

Αραχνιάζει στο υπουργικό συρτάρι η απόφαση για σύσταση Τεχνικής Επιτροπής

Η

ΣΕΚ επαναφέρει επιτακτικά στο
προσκήνιο το μείζον θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών και καλεί την
υπουργό Εργασίας να υλοποιήσει εδώ
και τώρα την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης που προνοεί τη
σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένης
Τεχνικής Επιτροπής με όρους εντολής να
μελετήσει το θέμα της απασχόλησης
ξένων εργατών και όλων των παραμέτρων που συντείνουν στην απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας, υποβάλλοντας
Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Η απόφαση για σύσταση της Επιτροπής
λήφθηκε τον περασμένο Οκτώβριο χωρίς
ωστόσο να υλοποιηθεί. (Σελ. 3)

Προέχουν οι εκποιήσεις των μεγαλοοφειλετών

Τ

ο θέμα των εκποιήσεων ακινήτων που συζητείται
τους τελευταίους μήνες μεταξύ κυβέρνησης, βουλής και Τρόικα είναι πολύ σοβαρό και προκαλεί ποικίλες σκέψεις αλλά και ανησυχίες στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Η ΣΕΚ, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα με
σαφήνεια και παρρησία προειδοποιεί πως, σε καμιά
περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί εκποιήσεις
ακινήτων – και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας –
που ανήκουν σε ανθρώπους που σήμερα δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις
τράπεζες, οι οποίες βέβαια φέρουν τεράστιες και
ασήκωτες ευθύνες για τη σημερινή οικονομική
δυσπραγία του τόπου και του λαού.
Τούτων εισαγωγικώς λεχθέντων, οφείλουμε αυτή την
κρίσιμη ώρα να σημειώσουμε τα εξής:
• Πρώτον, οι εμπλεκόμενοι φορείς, (κυβέρνηση,
βουλή και Τρόικα), μέσα από ποιοτική διαβούλευση,
θα πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή που θα προστατεύει αποτελεσματικά το ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης.

Η λογική που παρακολουθούμε, με τη μία εξουσία να
ψηφίζει νόμους και την άλλη να τους αναπέμπει, έχει
καταντήσει πολύ κουραστική, αναποτελεσματική και
ζημιογόνα.
Η ΣΕΚ ευθύς εξ’ αρχής όταν κλήθηκε στη βουλή υπέδειξε πως, η νομοθεσία για τις εκποιήσεις θα έπρεπε
να κατατεθεί ταυτόχρονα με το νόμο για την αφερεγ-

• Οι απλοί πολίτες είναι τα θύματα του
τραπεζικού εγκλήματος – Το κυνήγι της
μαρίδας αποτελεί πολιτική υποκρισία
όταν οι καρχαρίες μένουν στο απυρόβλητο
γυότητα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και σήμερα βιώνουμε
τα όσα βλέπουμε με την Τρόικα να σκληρύνει τη θέση
της απέναντι στην Κύπρο γιατί δυστυχώς νοιώθει
πως δικαιούται να έχει το πάνω χέρι.
• Δεύτερον, προέχουν οι μεγαλοοφειλέτες και ύστερα οι απλοί και ανυποψίαστοι πολίτες. Υπάρχουν
πολύ μεγάλοι οφειλέτες που χρωστούν στις τράπεζες τεράστια ποσά. Αυτά θα πρέπει να εισπραχθούν

πρώτα. Αυτό το θέμα αποτελεί ένα σοβαρό στοίχημα για την κυπριακή πολιτεία που πρέπει να κερδηθεί. Να αφήσουμε στο απυρόβλητο τους καρχαρίες
και να κυνηγούμε τις μαρίδες αποτελεί πολιτική υποκρισία και ανωριμότητα του χειρίστου είδους.
• Τρίτον, η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τους
απλούς πολίτες που κατάφεραν με κόπο και ιδρώτα
να φτιάξουν τη δική τους κατοικία ή τη δική τους
επαγγελματική στέγη. Πρέπει να σταθεί δίπλα τους
αρωγός.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση και η πολιτεία
στο σύνολο της, πρέπει να φτιάξουν μια δυνατή
νομοθεσία, που θα αποτελεί ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον κάθε ανυποψίαστο πολίτη που εμφανίζεται ενώπιον της πανίσχυρης τράπεζας για να
διευθετήσει τις υποθέσεις του.
Σ’ αυτή τη συζήτηση πρέπει να γίνει κατανοητό
πως, η καρδιά της Κύπρου είναι οι απλοί άνθρωποι
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γι’ αυτό ακριβώς
το λόγο αυτή η καρδιά πρέπει να προστατευθεί πάση
θυσία.

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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

Καιρικά Φαινόμενα
300 διανοούμενοι: «Και ζήτω
η Ελλάδα!»
Ένα αυξανόμενο κίνημα και κύμα αλληλεγγύης εμφανίζεται διεθνώς. Ήδη 300
ξένοι διανοούμενοι, με επιστολή τους
που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα του
πρώην διευθυντή της γαλλικής «Le
Monde», με υπέρτιτλο στον πρόλογο:
«Και ζήτω η Ελλάδα...Είμαστε όλοι μαζί
με την Ελλάδα και την Ευρώπη» υπογραμμίζεται ότι, οι υπογράφοντες είναι
οικονομολόγοι και πανεπιστημιακοί
από όλον τον κόσμο, ονόματα διάσημα
όπως οι: Τζέιμις Γκαλμπρέιθ, Στέφανι
Γκρίφιθ Τζόουνς, Ζακ Σαπίρ, Ντομινίκ
Μεντά κ.α.
Στην επιστολή υπογραμμίζεται ακόμα:
«Δικαίως η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίος ένας εκ
βάθρων επαναπροσανατολισμός, διότι
οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν έως
τώρα αποδείχθηκαν ένα απόλυτο φιάσκο. Δεν προσέφεραν ούτε την οικονομική ανάκαμψη, ούτε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ούτε την απασχόληση, αλλά ούτε καν τις εξωτερικές επενδύσεις. Αντίθετα αποδείχθηκαν επιζήμιες για την ελληνική κοινωνία και αποδυνάμωσαν τους θεσμούς. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε αποδείχθηκε
ξεκάθαρα καταστροφική και δεν επέτρεψε καμία πρόοδο, για την οποία
προοριζόταν.
»Είμαστε μαζί με την Ελλάδα και την
Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την
αλλαγή. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να
αναγνωρίσουν την αποφασιστική
δημοκρατική επιλογή του Ελληνικού
λαού μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες, πρέπει να προχωρήσουν σε μια ρεαλιστική αξιολόγηση
της κατάστασης και να δεσμευθούν
χωρίς καθυστέρηση στην πορεία για μια
λογική διαπραγμάτευση». Προσυπογράφουμε!
Σ.Ι. (ΣΗΜΕΡΙΝΗ)

Κ

ι αν δεν μπορείς να κάμεις
τη ζωή σου όπως την
θέλεις, τούτο προσπάθησε
τουλάχιστον όσο μπορείς:
μην την εξευτελίζεις μες στην
πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στις πολλές κινήσεις κι
ομιλίες.
Μην την εξευτελίζεις πηγαίνοντας την, γυρίζοντας
συχνά κ’ εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή
ανοησία, ως που να γίνει
σαν μια ξένη φορτική.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μέσα από ένα λιτό λόγο ο σύγχρονος Έλληνας ποιητής
Κωνσταντίνος Καβάφης προτρέπει τον κάθε άνθρωπο που
επιθυμεί να ζει μια ήρεμη και
αυθεντική ζωή μακριά από
τυμπανοκρουσίες και κύμβαλα
αλαλάζοντα να προσπαθεί
όσο μπορεί να δημιουργεί
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Γ

ια την επίσκεψη του νέου Έλληνα
πρωθυπουργού στην Κύπρο και την
Ευρώπη λέγονται και γράφονται
πολλά. Η γενική εντύπωση που αποκομίζει κάποιος που παρακολουθεί τις
κινήσεις Τσίπρα είναι θετικότατη.
Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι
βασικοί συνεργάτες του στα κρίσιμα
υπουργεία
διακρίνονται για την
ευφυία, την συγκροτημένη πολιτική
σκέψη και την σοβαρότητα τους. Πάνω

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

απόλα , όμως, πείθουν πως έχουν
όραμα όχι μόνον Ελληνικό αλλά Ευρωπαικό το οποίο επιχειρούν να υλοποιήσουν με μελετημένες και προσεκτικές
κινήσεις οι οποίες εντάσσονται στο
πλαίσιο μιάς καλά σχεδιασμένης
στρατηγικής. Το όραμα Τσίπρα συνίσταται στη δημιουργία της νέας Ευρώπης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής διακαιοσύνης που θα έχει ως επίκεντρο της τον άνθρωπο και όχι τους
ψυχρούς λογιστικούς αριθμούς.

λικά Ελληνικές σημαίες διαδήλωσαν
μαζικά και μαχητικά ενάντια στις
πολιτικές στέρησης που καταδυναστεύουν τα πλατειά στρώματα του
πληθυσμού στη νότια Ευρώπη. Θέλουμεν να πιστεύουμεν ότι τα Κυπριακά
κόμματα και η κυβέρνηση, θα αφουγκρασθούν τις κραυγές αγωνίας του κ.
Τσίπρα και μακριά από ιδεολογικοκομματικές σκοπιμότητες και ιδιοτελή
συμφέροντα θα συστρατευθούν στο
Ευρωπαικό μέτωπο που οικοδομεί ο Α.
Τσίπρας για την προώθηση μιάς νέας
ατζέντας που θα οδηγεί στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Οι καιροί είναι κρίσιμοι, οι γεωστρατηγικοί
συσχετισμοί αλλάζουν άρδην, οι τζιχαντιστές καραδοκούν και οι κίνδυνοι
υπονόμευσης της ευημερίας και της
γαλήνης των ευρωπαικών λαών είναι
πλέον ορατοί. Γι αυτό, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη σφυρηλάτησης στο μέγιστο βαθμό της αλληλεγγύης και της
ψυχικής ενότητας των λαών της
γηραιάς ηπείρου καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εχθρού δεν

Το στίγμα αυτής της πολιτικής το
έδωσε ξεκάθαρα κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του στην Κύπρο καλώντας
την Κυπριακή κυβέρνηση και τα κόμματα σε κοινή πορεία συμπόρευσης στην
αναλαηφθείσα προσπάθεια για να
απαλλαγούν οι κατακρεουργημένοι
πολίτες του Ευρωαπικού Νότου από τα
απάνθρωπα μνημόνια. Ήδη, το μήνυμα
Τσίπρα έχουν συλλάβει πρώτοι οι
Ισπανοί οι οποίοι ανεμίζοντας συμβο-

είναι αποκλειστική υπόθεση ούτε της
Γερμανίας, ούτε της Γαλλίας ή άλλης
πλούσιας ή φτωχής χώρας αλλά κορυφαίο ζήτημα όλων των Ευρωπαίων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι πλούσιοι Ευρωπαίοι που βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος με φόντο τον
φανατικό φανταμενταλισμό και το
τυφλό Τζιχάντ, καλούνται να διαφυλάξουν τα ζωτικά τους συμφέροντα
τα οποία κινδυνεύουν πλέον, θανάσιμα. Πρώτο βήμα για υλοποίηση αυτού
του κολοσσιαίου στόχου
είναι η
έμπρακτη στήριξη των φτωχότερων
λαών της Ευρώπης. Ο Α. Τσίπρας και
οι συνεργάτες του που όπως φαίνεται
μισούν την διαπλοκή και την διαφθορά όπως ο διάβολος το λιβάνι, πρόταξαν τίμιες, ειλικρινείς και πραγματιστικές προτάσεις στους Εταίρους για
να χαλαρώσει ο δανειστικός τροικανός
βρόγχος που κρατεί την Ελλάδα και
άλλες χώρες στον αναπνευστήρα, διανοίγοντας ελπιδοφόρους ορίζοντες όχι
μόνον για της Ελλάδα αλλά και για το
σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.

Η μικρή Κύπρος με τη σπουδαία γεωστρατηγική της θέση καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο για ευόδωση του επιδιωκόμενου στόχου στηρίζοντας
ειλικρινά και αποφασιστικά την πολιτική λογική Τσίπρα. Σε περιφερειακό επίπεδο, Κύπρος και Ελλάδα θα πρέπει να εδραιώσουν και να ενδυναμώσουν τους
γεωστρατηγικούς άξονες Κύπρου – Ελλάδας - Ισραήλ και Κύπρου – Ελλάδας –
Αιγύπτου που υιοθέτησαν οι Σαμαράς - Αναστασιάδης, εμπλέκοντας ενεργά
στο παιχνίδι και την Ευρωπαική Ένωση. Ήρθε ή ώρα, κυβέρνηση και κόμματα
στην Κύπρο να σοβαρευτούν, να απαγκιστρωθούν από τις προσφιλές πρακτικές της μίζας και της διαπλοκής, εμπνέοντας το λαό για διεξαγωγή συγκροτημένου αγώνα με σκοπό την κοινωνική – οικονομική ανόρθωση και θωράκιση
των μείζονων εθνικών συμφερόντων. Αν δεν τα καταφέρουν οι κομματάρχες
μας, νάναι σίγουροι ότι ο καταπονημένος και βαθύτατα τραυματσιμένος
Κυπριακός λαός θα τους συντρίψει δημοκρατικά αλλά αμείλικτα, όπως ακριβώς έπραξε ο Ελληνικός λαός εξαποστέλλοντας τους ΠΑΣΟΚοσοσιαΛΗΣΤΕΣ και
τους κάθε λογής κλεπτοκράτες στον πολιτικό καιάδα.

Ας φέρουμε την αλλαγή αρχίζοντας πρώτα
από τον περίγυρο μας
γύρω του καταστάσεις και
σχέσεις που να μην τον εκθέτουν και να το εξευτελίζουν.
Μέσα στη σημερινή κοινωνία
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

του άκρατου υλισμού και των
επιφανειακών προσεγγίσεων
το νόημα των στίχων του
έλληνα ποιητή θα πρέπει να
λάβει σάρκα και οστά στην
καθημερινή μας ζωή όπου
συνεχώς φυτρώνουν υποκρι-
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τές και κάλπικοι άνθρωποι
που εκμεταλλευόμενοι τη
δυστυχία του κόσμου πωλούν
ψεύτικες ελπίδες.

με αυτούς που τους δίδουμε
την εντολή να μας διοικούν και
να αποφασίζουν για το μέλλον μας.

Έφτασε ο καιρός ο καθένας
από εμάς να αναθεωρήσει τις
μέχρι σήμερα απόψεις του και
να απομακρύνει από κοντά του
ανθρώπους που δεν προσθέτουν τίποτα το ουσιαστικό στη
ζωή του.

Σοφές οι παραινέσεις του
Καβάφη και ευτυχώς έστω και
αργά αυτά τα λόγια άρχισαν
να ωριμάζουν μέσα στη ψυχή
του καθενός μας αφού έγινε
πλέον αντιληπτό πως λίγοι
είναι αυτοί που θέτουν το
κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Δεν λέω
πως θα πρέπει να γίνουμε
αντικοινωνικοί είτε να αποξενωθούμε. Ωστόσο μέσα στη
σήψη τη διαπλοκή και τη διαφθορά, οφείλουμε όλοι να
θωρακίσουμε
τουλάχιστον
τους εαυτούς μας από όσους

Και επειδή έχει πλέον αποδειχθεί πως γύρω μας σχεδόν τα
πάντα κινούνται σύμφωνα με
τα ιδιοτελή και προσωπικά
συμφέροντα επί όλων των
ζητημάτων οφείλουμε ηθικά
τουλάχιστον έναντι του εαυτού
μας να γίνουμε πιο επιλεκτικοί
με τους γύρω μας ειδικότερα

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

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,

επιχειρούν ξεδιάντροπα να
υποτιμούν σε υπερθετικό
βαθμό την νοημοσύνη μας .
Όσο μπορούμε και όσο περνά
από το χέρι μας ας αποφύγουμε τους άθλιους και τους
αλγεινούς και ας προσπαθήσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε τίμιους ικανούς και
ειλικρινείς ανθρώπους να
βοηθήσουν την κοινωνία να
βγει από τα σημερινά δύσκολα
αδιέξοδα.
Στο βωμό της αβρότητας και
της ευγένειας ανεχόμαστε από
τους άλλους να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας .
Ας τους φράξουμε το δρόμο.
Αρχίζοντας πρώτα από τον
περίγυρο μας ας προσπαθήσουμε να θέσουμε το λιθαράκι
μας για να αλλάξουμε την κοινωνία. Μπορούμε.

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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Σθεναρή αντίδραση σε τυχόν
ξεπούλημα της ΑΗΚ

Ο

ι εργαζόμενοι της ΑΗΚ είναι αποφασισμένοι να
αντιδράσουν σθεναρά σε κάθε ενέργεια που στοχεύει στη συρρίκνωση και στο ξεπούλημα του Οργανισμού με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για τον
τόπο. Ήδη τα αρμόδια σώματα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων της ΑΗΚ την περασμένη εβδομάδα απεφάσισαν την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων
των μελών τους για να λάβουν αποφάσεις για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Οι συντεχνίες της ΑΗΚ, αντιδρούν τόσο στις θέσεις
του Υπουργείου Ενέργειας για το θέμα της διαφοροποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονομικών για κρατικούς οργανισμούς
και κρατικές επιχειρήσεις καθώς και για τις προσφορές που βγήκε το
• Μαζικές συνελεύσεις Υπ. Οικονομικών για
την πρόσληψη συμοργανώνουν
βούλων για το νομικό
οι συντεχνίες της Αρχής διαχωρισμό της ΑΗΚ
Ηλεκτρισμού
με στόχο την ιδιωτικοποίηση της.
Το Υπουργείο Ενέργειας, όπως επισημαίνεται προχωρεί προς τη συρρίκνωση της ΑΗΚ, την απενεργοποίηση, την πώληση
των περιουσιακών της στοιχείων και την ενοικίαση
σε τρίτους των πιο οικονομικών μονάδων παραγωγής της, με αποτέλεσμα τη διάλυση του παραγωγικού δυναμικού της.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ Ανδρέας Πανόρκος εξέφρασε «πικρία και αγανάκτηση» εκ μέρους των εργαζομένων. «Είναι ανεπίτρεπτο το Υπουργείο Εμπορίου, που θα έπρεπε να ήταν ο θεματοφύλακας της
ΑΗΚ και ο προστάτης της, να απεργάζεται το ξεπούλημα των μονάδων της στο εξωτερικό και σε ιδιώτες,
και -ακόμα χειρότερα- την ενοικίαση σε ιδιώτες των
παραγωγικότερων μονάδων της ΑΗΚ, να βάζει
φραγμούς και περιορισμούς στην Αρχή, για να μην
φθηνύνει η ηλεκτρική ενέργεια και το ίδιο το Υπουργείο να παραδέχεται ότι αμφιβάλλει, αν θα υπάρξει
έστω και τότε φθηνότερος ηλεκτρισμός», σημείωσε ο
κ. Πανόρκος, προσθέτοντας πως «με μαθηματική
ακρίβεια οδηγούμαστε προς την καταστροφή». Οι
συντεχνίες, είπε, με γνώμονα το συμφέρον του
κυπριακού λαού, θα καλέσουν τη Βουλή να βάλει
φραγμό σε όσα τεκταίνονται.
Στο μεταξύ χθες οι συντεχνίες της ΑΗΚ σε μια ύστατη προσπάθεια τους, με επιστολές τους προς τους
υπουργούς οικονομικών και ενέργειας τους καλούν
να αποσύρουν τις μέχρι τώρα ενέργειες τους και αν
κρίνουν σκόπιμο να καλέσουν τις συντεχνίες της ΑΗΚ
σε διάλογο.

3

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ
• Η ΣΕΚ αξιώνει την προώθηση μέτρων για δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους
Κύπριους • Ζητεί επειγόντως τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας για να αποτρέπονται
τα απεχθή φαινόμενα της εκμετάλλευσης και της αδήλωτης εργασίας

Η

ΣΕΚ επαναφέρει επιτακτικά
στο προσκήνιο το θέμα της
εργοδότησης αλλοδαπών στην
Κύπρο αλλά και τα φλέγοντα
ζητήματα που αφορούν στην
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Μεσούσης της κρίσης και της
βαθειάς οικονομικής ύφεσης που
πλήττει την Κύπρο η αδήλωτη
απασχόληση οργιάζει, η εργασιακή εκμετάλλευση κάνει θραύση ενώ
η εργοδότηση αλλοδαπών κινείται
σε υψηλά επίπεδα οξύνοντας
περαιτέρω το καυτό πρόβλημα της
ανεργίας Κυπρίων.
Η ΣΕΚ εκφράζει έντονη ανησυχία
για την κατάσταση που επικρατεί
καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση
την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης του περασμένου Οκτωβρίου στο αίτημα της ΣΕΚ
για σύσταση εξειδικευμένης Τεχνικής Επιτροπής η οποία θα μελετήσει το θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών και την ανάγκη καλύτερης
ρύθμισης των εργασιακών σχέσε-

ων προκειμένου να κατατεθούν
εισηγήσεις στο υπουργικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ευθύνη για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής ανέλαβε
ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Εργασίας αλλά μέχρι σήμερα
τα πράγματα παραμένουν στάσιμα
πυροδοτώντας τις ανησυχίες των
συντεχνιών.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως δήλωσε ότι στην
παρούσα συγκυρία προβάλλει
αδήριτη η ανάγκη περιορισμού της
εργοδότησης ξένων προκειμένου
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας
για το ντόπιο δυναμικό. Παράλληλα,θα πρέπει οποσδήποτε να επιλυθεί το φλέγον θέμα της αδήλωτης εργασίας αλλά και της εκμετάλλευσης της απασχόλησης,

κυρίως Κοινοτικών. Το φαινόμενο
της αδήλωτης εργασίας χρονίζει
και δεν μπορεί να αφεθεί να διογκώνεται, τόνισε, τονίζοντας ότι
το ποσοστό άγγιξε το 26% κάτι που
πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα. Ακόμη μας ανησυχεί το γεγονός
ότι υπάρχουν μαύρες τρύπες στην
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ίσης
Μεταχείρισης στην Εργασία, υπογράμμισε.
Σημειώνεται ότι η υπουργός Εργασίας τον Ιούλιο του 2014 διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί το μηχανογραφικό πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΙ ως
εργαλείο για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, χωρίς ωστόσο να
υπάρξει εξέλιξη στο όλο θέμα.
Υπενθυμίζεται
ότι,το
ένα
τρίτο,περίπου, των εργαζομένων
στη Γεωργοκτηνοτροφία είναι
ανασφάλιστοι ενώ στον αέρα βρίσκεται η κυβερνητική υπόσχεση, η
Ελληνική Γλώσσα να αποτελεί
προαπαιτούμενο για εργοδότηση
στην πρώτη γραμμή του τομέα των
ξενοδοχείων, του τουρισμού και
ζωτικών κλάδων των υπηρεσιών.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ιούλιος 2014)
Η απασχόληση αλλοδαπών εργατών - που σε αρκετές περιπτώσεις
έγινε με αλόγιστο ρυθμό και τρόπο
- συνέβαλε και στην αύξηση της
αδήλωτης εργασίας, η οποία κατά
μέσο όρο αγγίζει ή και ξεπερνά το
25% στους τομείς των κατασκευών
και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
Τα ψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα
για την ύπαρξη αλλά και την ευρωστία των Κοινωνικών ταμείων.

• Σύνολο αλλοδαπών και κοινοτικών απασχολούμενων στην
Κύπρο: 99972 άτομα, εκ των οποίων οι 13218 είναι στο
χοντρικό και λιανικό εμπόριο, 12846 στα εστιατόρια, 9704
στα ξενοδοχεία.
• Από τους 99972 πέραν των 50 χιλιάδων είναι Κοινοτικοί.
Από αυτούς οι περισσότεροι είναι Ρουμάνοι (14742), ελλαδίτες (12774), ενώ στην τρίτη θέση είναι οι Βούλγαροι (9976).

Ξένοι εργάτες στην Κύπρο
1998

20700 άτομα

7.1% Ε. Α. Π

2005

56800 άτομα

15.5% (Επικερδώς Απασχο-

2014

99972 άτομα

23.53% λούμενος Πληθυσμός)

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα ΣΕΚ για επαγγελματική
κατάρτιση στον τομέα Φιλοξενία – Ξενοδοχεικά

Τ

ο Ε.Ε. Σωματείο Υπαλλήλων
Ξενοδοχείων & Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ Λεμεσού, λόγω της
μεγάλης προσφοράς κενών θέσεων εργασίας από αρκετά Ξενοδοχεία της Επαρχίας Λεμεσού σε
συγκεκριμένες ειδικότητες, προσφέρει την ευκαιρία σε άνεργους
νέους να παρακολουθήσουν δωρεάν το πιο πάνω πρόγραμμα. Σε
συνεργασία με το Ε.Ε.Κ. της ΣΕΚ
Λεμεσού και την ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ,
ανατέθηκε η εφαρμογή του προγράμματος στο εκπαιδευτικό
κέντρο Innovative Hospitality
Education που ειδικεύεται σε θέματα κατάρτισης στον κλάδο.
Εκτιμάται πως η ανταπόκριση θα
είναι μεγάλη και το αποτέλεσμα
θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον
από εργοδότες στη Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία οι οποίοι ενημερώθη-

καν σχετικά και η στήριξη τους
είναι δεδομένη. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν σοβαρές
προοπτικές για άμεση απασχόληση. Η δράση αυτή έχει ως στόχο
την καταπολέμηση της ανεργίας
αφού προσφέρει τη δυνατότητα

κατάρτισης σε ένα κλάδο όπου η
ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεγάλες.
Η τελετή έναρξης του προγράμματος θα γίνει στις 2 Μαρτίου
2015 στη ΣΕΚ Λεμεσού και θα
διαρκέσει μέχρι τέλη Απριλίου
2015. Για πληροφορίες και αιτήσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να αποτείνονται στους οργανωτικούς γραμματείς του Ε.Ε. Σωματείο
Υπαλλήλων
Ξενοδοχείων
&
Κέντρων Αναψυχής στη ΣΕΚ Λεμεσού, Δευ.– Παρ. 14:30-17:30. Τηλ.
2586100 Φαξ. 25362567 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 18 Φεβρουαρίου 2015.
Αιτήσεις υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί πλήρως
το Ταμείο Ευημερίας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ.
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Ισχνή η ανάπτυξη του ΑΕΠ
μέσα στο 2015

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ AQUAL SOL
• Την περασμένη Πέμπτη κατήλθαν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας

• Προβλέψεις «Κομισιόν» για Κύπρο:

Σ

ε τροχιά σταθεροποίησης τίθεται η κυπριακή
οικονομία, η οποία ωστόσο καλείται να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και τις επιπτώσεις από τον αναμενόμενο περιορισμό του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία, που χαρακτηρίζονται από την Κομισιόν ως οι δύο βασικοί κίνδυνοι
που ορθώνονται ενώπιον της Κύπρου. Τις εκτιμήσεις
αυτές διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των χειμερινών της προβλέψεων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ΑΕΠ της Κύπρου θα
αναπτύσσεται ισχνά κατά το 2015 και το 2016, σε
ποσοστό 0,4% και 1,6%, αντίστοιχα. Το δημόσιο
έλλειμμα θα κυμανθεί στο -3% το 2015, ενώ το 2016
αναμένεται να περιοριστεί στο -1,4%. Το δημόσιο
χρέος αναμένεται να κλείσει στο 107,5% το 2014, να
αναρριχηθεί στο 115,2% το 2015 και να μειωθεί στο
111,6% του ΑΕΠ το 2016.
Η ανεργία αναμένεται να κλείσει στο 16,2% του ενεργού πληθυσμού το 2014, ενώ εκτιμάται ότι θα
κυμανθεί στο 15,8% το 2015 και στο 14,8% το 2016.

Προπληρώνει 1 δισ. ευρώ
για ανεργία νέων η ΕΕ

Π

ροχρηματοδότηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για
την τόνωση της απασχόλησης των νέων προτείνει η Κομισιόν, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για
το 2015, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την
προσπάθεια των κρατών - μελών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, να περιορίσουν τη νεανική ανεργία. Το 1 δισ. ευρώ δεν αποτελεί «φρέσκο χρήμα»,
αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης
«Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων (ΠΑΝ) της
ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει κονδύλι
• Αν και το σχέδιο της
3,2 δισεκατ. ευρώ
Κομισιόν χαρακτηρίζεται
από ειδική γραμυπερφιλόδοξο, στοχεύει να μή του προϋπολογισμού της ΕΕ
βοηθήσει 650.000 νέους να (επισπεύδεται η
βρουν γρηγορότερα δουλειά χορήγηση για το
2014 - 15) και
συνοδεύεται από
τουλάχιστον ακόμη 3,2 δισεκατ. ευρώ από κονδύλια
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τα κράτη
μέλη. Με την πρότασή της η Κομισιόν στοχεύει να
αυξήσει «έως και 30 φορές την προχρηματοδότηση».
Ουσιαστικά, επιχειρεί να επισπεύσει τη διαδικασία
προπληρωμής, προκειμένου να ανακουφίσει τα
κράτη - μέλη που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω τη νεανικής ανεργίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν, εκτιμάται ότι η πρότασή της αυτή θα βοηθήσει «έως και 650.000 νέους να
βρουν δουλειά γρηγορότερα», κάτι πάντως που κοινοτικοί κύκλοι θεωρούν ως «υπερφιλόδοξο στόχο». Η
έγκριση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης τελεί υπό
την αίρεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, που δεν αναμένεται πάντως να προβάλουν ενστάσεις.

Μ

ε την απαίτηση να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους
που ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια
και να ξεκαθαρίσει το εργασιακό
τους καθεστώς οι 600 εργαζόμενοι
των εταιρειών aqualsol και
Marismare βγήκαν και πάλι στους
δρόμους την περασμένη Πέμπτη.
Οι εργαζόμενοι που παραμένουν
ξεκρέμαστοι από τον περασμένο
Φθινόπωρο στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν
έξω από τα γραφεία της Τράπεζας
Κύπρου στη Λάρνακα εξέφρασαν
εκ νέου την δυσαρέσκεια τους για
την κατάσταση στην οποία
περιήλθαν αφού βρίσκονται εκτε-

θειμένοι ανάμεσα στη διαφορά της
τράπεζας και της εταιρείας.
Οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριξαν
παράλληλα πως οι τουριστικοί
πράκτορες οφείλουν στις εταιρείες
πόσο γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια
αλλά λόγω της διαμάχης εκμεταλλεύονται την κατάσταση και δεν
πληρώνουν.
Στο μεταξύ ορατός είναι ο κίνδυνος
την προσεχή Άνοιξη να μην επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία των
εταιρειών καθώς οι τουριστικοί
πράκτορες λόγω της εκκρεμότητας
ίσως επιλέξουν να μην συνεργαστούν. Μετά την εκδήλωση διαμαρτυρίας στην τράπεζα Κύπρου

οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τη
Βουλή.
Ο γγ της ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους επεσήμανε χαρακτηριστικά πως η εταιρεία θα πρέπει να
ξεκαθαρίσει την στάση της αν θα
λειτουργήσει τα ξενοδοχεία ή όχι
ώστε οι υπάλληλοι να διευθετήσουν να βρουν άλλη εργασία.
Παράλληλα, πρόσθεσε, η τράπεζα
Κύπρου και η εταιρεία έχουν υποχρέωση να βρουν τρόπους επίλυσης της διαφοράς τους ώστε το
συντομότερο να καταβληθούν οι
μισθοί του προσωπικού.

Συνέλευση μελών της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ στην Κυπερούντα

Κ

λιμάκιο της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ αποτελούμενο από, τον γενικό
γραμματέα της Μιχάλη Μιχαήλ,
τον αν. γενικό γραμματέα Γιώργο
Κωνσταντίνου, το γραμματέα του
Εργατικού Σωματείου Κυβερνητικών Λεμεσού Τάκη Χριστοφόρου
και τον οργανωτικό γραμματέα
Ανδρέα Νεοφύτου του Εργατικού
Σωματείου Κυβερνητικών Λευκω-

σίας, επισκέφθηκε την Τετάρτη 4
Φεβρουαρίου 2015 το χωρίο Κυπερούντα όπου πραγματοποίησε
συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας.
Στη συνέλευση ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ενημέρωσε για όλα
τα θέματα που αφορούν τα μέλη
της Ομοσπονδίας στο Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό και τις
Σχολικές Εφορείες. Υπήρξε συζή-

τηση και ανταλλαγή απόψεων για
όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν
τους εργαζόμενους των απόμακρων αγροτικών περιοχών. Δόθηκε
η ευκαιρία στα μέλη να εκφράσουν
τις απόψεις, τους προβληματισμούς και ανησυχίες τους στην
ηγεσία της Ομοσπονδίας και
υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος που άφησε όλους ικανοποι-

ημένους.
Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ βρίσκεται πάντοτε
κοντά στα μέλη της και χειρίζεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα
τα εργασιακά θέματα που προκύπτουν στην εργασία των μελών
που εκπροσωπεί.
Μετά το τέλος της συνέλευσης το
Ταμείο Ευημερίας της ΟΕΚΔΥ
δεξιώθηκε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συνέλευση.
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Διευρύνονται οι ανισότητες στην υγεία
φτωχών και πλούσιων

Διαγράφει τα χρέη 317.000
φτωχών πολιτών η Κροατία

Χ

αράς ευαγγέλια για τους φτωχούς Κροάτες.
Το χρέος τους διεγράφη με πρόσφατη κυβερνητική απόφαση βάσει κυβερνητικού προγράμματος ουσιαστικής ανακούφης των δυσπραγούντων. Στόχος του κυβερνητικού προγράμματος
είναι να δοθεί συνολικά σε περίπου 317.000
πολίτες η ευκαιρία σε μία «νέα αρχή» (όπως
ονομάστηκε και το πρόγραμμα), αρχής γενομένης
με το «ξεπάγωμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών
εξαιτίας
των χρεών τους.
• Σβήνονται
Αρχικά το μέτρο
οι οφειλές χιλιάδων αφορά, 60 χιλιάδες
Κροατών σε
άτομα με χρέη που
δεν ξεπερνούν τα
τράπεζες και
4.500 ευρώ (35.000
τηλεπικοινωνίες.
κούνα) και το μηνιαίο
Η πρώτη χώρα
εισόδημά τους δεν
μέλος της ΕΕ
είναι άνω των 122
που χαρίζει χρέη
ευρώ (1.250 κούνα).
Επίσης, για να δουν
πολιτών
τα χρέη τους να σβήνονται δεν πρέπει να έχουν ακίνητη περιουσία ή
αποταμιεύσεις.
Το πρόγραμμα θα κοστίσει 27 εκατομμύρια
ευρώ. Ο πρωθυπουργός Ζόραν Μιλάνοβιτς έχει
πείσει πολλές πόλεις, δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις, μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους της χώρας, καθώς και εννέα τράπεζες
να σβήσουν τα χρέη ορισμένων πολιτών τους. Η
κυβέρνηση δεν θα αποζημιώσει τις εταιρείες για
τις απώλειες τους.
Στην Κροατία των 4,4 εκατομμυρίων κατοίκων
το ποσοστό των υπερχρεωμένων πολιτικών
ίπταται. Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της
Κροατίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα για το
τρέχον έτος.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Κροατίας
Μιλάνκα Όπασιτς εκτιμά ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περίπου 60.000 πολίτες. «Με αυτόν το
τρόπο, θα δοθεί η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα
χωρίς επιβάρυνση του χρέους», είχε δηλώσει
προ ημερών.

Ανάπτυξη 1,3% με αρνητικό
πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Μ

ικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη φέτος και το 2016 προέβλεψε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναθεωρώντας προς το
καλύτερο τις προβλέψεις για το ΑΕΠ. Ωστόσο ο
πληθωρισμός προβλέπεται να είναι αρνητικός
το 2015 και μόλις 1,3% το 2016, ενώ η ανεργία
θα μειωθεί με πολύ αργό ρυθμό. Ίσως να πρέπει
να θεωρηθεί επιτυχία ότι για πρώτη φορά μετά
πολλά χρόνια ούτε ένα μέλος της Ευρωζώνης δεν
προβλέπεται να έχει ύφεση.
Η Κομισιόν απέδωσε
τη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής
στην κατάρρευση της
τιμής του πετρελαίου,
στην εξασθένηση του
ευρώ και στο πρόγραμμα
ποσοτικής
χαλάρωσης που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι χώρες που
εφάρμοσαν τα προηγούμενα χρόνια πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής προβλέπεται να αναπτυχθούν με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης, ωστόσο η ανεργία και το δημόσιο χρέος παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η δε Κύπρος, που εγκαινίασε την είσοδό της στο
Μνημόνιο με την απαράδεκτη απόφαση του
Eurogroup για «κούρεμα» των καταθέσεων, προβλέπεται να αναπτυχθεί, για πρώτη φορά
φέτος, με ρυθμό 0,4%, και με 1,6% το 2016.

5

Μ

πορεί να παρατηρούνται ορισμένες βελτιώσεις στη σωματική και στη ψυχική υγεία των
εφήβων σε αρκετές ανεπτυγμένες
χώρες κατά την τελευταία δεκαετία, όμως αυτή η θετική εξέλιξη
δεν αφορά όλους τους νέους στον
ίδιο βαθμό.
Αυτό οφείλεται στο ότι -καθώς
διευρύνονται γενικότερα οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον
πλανήτη- διευρύνονται σταδιακά
και οι ανισότητες στο πεδίο της
υγείας μεταξύ των πλουσίων και
των φτωχών στο εσωτερικό πολλών
χωρών, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη
διεθνή επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (της
περιόδου 2002 - 2010) για σχεδόν
μισό εκατομμύρια εφήβους ηλικίας
11 έως 15 ετών σε 34 χώρες της
Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
αναπληρωτή καθηγητή Φρανκ
Έλγκαρ του Τμήματος Ψυχιατρικής
του καναδικού Πανεπιστημίου
ΜακΓκιλ του Κεμπέκ, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο διεθνούς
κύρους ιατρικό περιοδικό "The
Lancet", διαπίστωσαν ότι διαχρονικά αυξάνονται οι κοινωνικοοικονο-

μικές διαφορές, με συνέπεια οι νέοι
από τις φτωχότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες να έχουν αυξημένες
πιθανότητες να εμφανίζουν χειρότερη υγεία.
Σε γενικές γραμμές, οι φτωχότεροι
έφηβοι είναι λιγότερο σωματικά
δραστήριοι, έχουν μεγαλύτερο
βάρος και εκδηλώνουν περισσότερα
συμπτώματα σωματικών και ψυχικών ασθενειών, σε σχέση με τους
πιο πλούσιους εφήβους. Μόνο σε
ένα πεδίο, στην ικανοποίηση από τη
ζωή, η ανισότητα μειώθηκε μεταξύ
των εφήβων.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Φρανκ
Έλγκαρ ότι «αν οι ανισότητες στην
υγεία διευρύνονται σε τόσο πλούσιες χώρες, ιδίως στη διάρκεια των
λεγόμενων ″υγιών ετών″ της εφηβείας, τότε αυτές οι τάσεις είναι
άκρως ανησυχητικές για την μελλοντική υγεία του πληθυσμού».
«Οι ανισότητες στην υγεία κατά τη
νεανική ηλικία διαμορφώνουν τις
μελλοντικές ανισότητες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην
υγεία των ενηλίκων και στο προσδόκιμο ζωής, γι' αυτό θα πρέπει να
αποτελούν προτεραιότητα των
πολιτικών υγείας», πρόσθεσε.

Σταδιοδρομία

Πέντε επαγγέλματα με λαμπρό μέλλον
Δ

ύο από τις μεγαλύτερες τάσεις
της εποχής μας είναι η γήρανση
του πληθυσμού και η ανάπτυξη της
ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό δεν
σημαίνει απλά πως αυξάνεται η
ζήτηση για επαγγέλματα σχετικά με
τις υπηρεσίες φροντίδας ή ότι θα
χρειάζονται όλο και περισσότεροι
προγραμματιστές ή μηχανικοί λογισμικού.
Σημαίνει επίσης πως πολλαπλασιάζονται οι τρόποι με τους οποίους τα δύο αυτά «ταιριάζουν» σε
συσκευές, υπηρεσίες, διαγνωστικά
εργαλεία κ.λπ. Ταυτόχρονα, καθώς
τα πάντα γύρω μας γίνονται
ψηφιακά και «έξυπνα» αυξάνονται
οι κίνδυνοι προσβολής τους.
Ας δούμε πέντε επαγγέλματα που
αποτελούν θαυμάσιες επιλογές
καριέρας εφόσον έχετε κατάρτιση σε
παρόμοια πεδία.
Τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής
Είναι το νέο εντυπωσιακό όνομα
των βοηθών Ραδιολογίας και Ακτινολογίας. Οι χειριστές διαγνωστικών μηχανημάτων όπως οι αξονικοί τομογράφοι (CT), οι τομογράφοι εκπομπής ποζιτρονίων
(PET scan) και άλλων αντίστοιχων συσκευών, θα έχουν ζήτηση
όσο διαδίδεται ακόμα περισσότερο η χρήση των τομογράφων
σε νοσοκομεία και διαγνωστικά
κέντρα.
Τεχνικός Ιατρικού Εξοπλισμού
Εγκαθιστά, συντηρεί και επι-

διορθώνει ιατρικά και διαγνωστικά
μηχανήματα και εξοπλισμό φροντίδας. Ανάλογα με το επίπεδο και την
ειδίκευση, μπορεί να ασχολείται με
πολύπλοκες απεικονιστικές συσκευές ή απλά να μάθει «πάνω στη δουλειά» τη συντήρηση π.χ. κρεβατιών,
ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων κ.λπ.
Υπεύθυνος Ψηφιακού Κινδύνου

αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα υπό το φως των πρόσφατων παραβιάσεων σε μεγάλες εταιρείες (όπως Sony, Target, Home
Depot κ.ά). Φυσικά, απαιτείται
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, σχετικό πανεπιστημιακό πτυχίο κ.λπ. και
η ικανότητα να σκέφτεται κανείς
σχεδόν όπως οι χάκερς.

Είναι το επίσης νέο και εντυπωσια-

Σύμβουλος Yγείας

• Θαυμάσιες επιλογές καριέρας
νοουμένου πως υπάρχει
κατάρτιση σε παρόμοια επίπεδα
κό όνομα του αρμόδιου για την
ασφάλεια του δικτύου υπολογιστών
μιας εταιρείας, τη φύλαξη των ευαίσθητων στοιχείων και την προστασία από επιθέσεις και κλοπή δεδομένων. Υπολογίζει τον κίνδυνο και
εφαρμόζει μέτρα.
Η ειδικότητα

Διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και προπονητές βρίσκουν νέους δρόμους
καριέρας μέσα από τη συνολικότερη
εικόνα της βελτίωσης της ζωής του
πελάτη τους και γίνονται ο σύμβουλός του στην προσπάθεια να καλυτερεύσει τη ζωή του, την καριέρα
του ή το σώμα του. H τάση στο εξωτερικό είναι εταιρείες να προσλαμβάνουν ή να ζητούν τη βοήθεια
τέτοιων επαγγελματιών για να αντιμετωπίσουν σε προσωπική βάση τα
σχετικά προβλήματα των υπαλλήλων τους.
Οργανωτικός Ψυχολόγος
Κάτι ανάμεσα σε σύμβουλο επιχειρήσεων και HR manager, ο ψυχολόγος αυτός βρίσκει τρόπους και
οργανώνει διαδικασίες μέσα σε
μεγάλες εταιρείες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την
ικανοποίηση των εργαζομένων και
την εκπαίδευσή τους σε νέα skills. Ο
χώρος ευθύνης του μπορεί να είναι
η διαδικασία των προσλήψεων, η
μέτρηση της απόδοσης ή η
πολιτική υγιεινής και
ασφάλειας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ξεπερνούν τα 40 δίς τα κέρδη
της Γερμανίας από την κρίση

Ο

ι ξένοι επενδυτές είχαν στραφεί
θεαματικά στα Γερμανικά ακίνητα
ως με φόντο την ασφάλεια και την
σταθερότητα στην χώρα.
Αστρονομικά θεωρούνται τα οφέλη τα
οποία έχει αποκομίσει η Γερμανία την
πενταετία 2010-2014, οπότε και
ξέσπασε η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, τα οφέλη της χώρας,
της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, ανέρχονται σε 40,9 δισ. ευρώ,
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
έγκριτου γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου του Κιέλου, και στον ποσόν
αυτό συγκαταλέγονται τα επιπλέον
κρατικά έσοδα λόγω χαμηλών επιτο-

• Η μαζική εισροή καταρτισμένου
και άρτια εκπαιδευμένου
δυναμικού στη Γερμανία
από χώρες της Ε.Ε. έχει ωφελήσει
τη γερμανική αγορά

κίων δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, το
γερμανικό Δημόσιο δανείστηκε την εν
λόγω περίοδο με χαμηλότερα επιτόκια,
ενώ και τα γερμανικά ομόλογα, ως
σύμβολα ασφάλειας και σταθερότητας, είχαν μεγάλη ζήτηση εν μέσω
δημοσιονομικής κρίσης.
Κατά το Ινστιτούτο του Κιέλου, η
αγορά ομολόγων έχει προσφέρει στο
Βερολίνο σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε έσοδα
μεταξύ 2009 και 2013, συμβάλλοντας
μαζί με τα φορολογικά έσοδα στον
ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και
τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους της. Εξίσου σημαντική είναι και η
συμβολή των εξαγωγών, οι οποίες
βοηθήθηκαν από ένα σχετικά αδύναμο
ευρώ ως προς το δολάριο. Η κρίση χρέους κλόνισε την επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, το ευρώ εξασθένησε και κατέστησε φθηνότερα και ελκυστικότερα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Επιπλέον, οφέλη από την κρίση είχαν
και τα ακίνητα στη Γερμανία.
Προτού να εκδηλωθεί η κρίση χρέους, η
αγορά ακινήτων της χώρας δεν φαινόταν να έχει κάποιο ενδιαφέρον για τους
ξένους επενδυτές. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τιμές των ακινήτων είχαν μείνει στάσιμες, αλλά η αστάθεια και τα
σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους

πιο αδύναμους κρίκους της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία,
Ιρλανδία) μετέβαλλαν άρδην το σκηνικό. Υπό τα νέα δεδομένα, οι ξένοι επενδυτές είχαν έναν ακόμα λόγο να στραφούν στη γερμανική αγορά ακινήτων, η
οποία θεωρείτο ασφαλής επιλογή.
Συν τοις άλλοις, παρατηρήθηκε ζήτηση
και εκ των ένδον. Με το σκεπτικό ότι σε
μεγάλο βαθμό οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες διατήρησαν τις θέσεις εργασίας
τους κατά τη διάρκεια της κρίσης και,
επιπλέον, εξασφάλισαν μικρές αυξήσεις, αντιμετώπισαν διαφορετικά την
ιδιοκατοίκηση. Ετσι, φάνηκαν πολύ πιο
πρόθυμοι να επενδύσουν στην απόκτηση της δικής τους στέγης. Εάν εξετάσει
κανείς τα στατιστικά στοιχεία του
ΟΟΣΑ, θα διαπιστώσει πως στη Γερμανία, συνολικά, οι τιμές ακινήτων αυξήθηκαν 5,4% το 2011, ενώ στα μεγάλα
αστικά κέντρα το ποσοστό της αύξησης αποδείχθηκε έτι υψηλότερο. Η
συγκεκριμένη τάση, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτυπώνεται και στη δραστηριότητα των κατασκευαστικών
ομίλων και του κλάδου εν γένει. Το
2011 και το 2012 υπήρξε ουσιαστική
ενίσχυση στην οικονομική δραστηριότητα κατά 4,4% και 4,2% αντίστοιχα.
Ένα ακόμα κεφάλαιο, το οποίο αφορά
τα οφέλη της Γερμανίας από την κρίση
στην Ευρωζώνη, έχει να κάνει με τη
μαζική εισροή κατηρτισμένου και
άρτια εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες
από την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Πορτογολία κατευθύνθηκαν στη Γερμανία προς αναζήτηση εργασίας και
προοπτικών. Βέβαια, σε δηλώσεις της,
η ίδια η Γερμανίδα καγκελάριος είχε
κάνει λόγο για το «αποτυχημένο πείραμα της πολυπολιτισμικότητας», αφήνοντας να εννοηθεί πως στη χώρα δεν
είχαν διαμορφωθεί και οι πιο ευνοϊκές
συνθήκες για μετανάστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, υπάρχει μια
ειδοποιός διαφορά, κατά τους αναλυτές: στην πλειονότητά τους όσοι μετανάστευσαν δεν ήταν μουσουλμάνοι,
ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση με την
πολυπολιτισμικότητα. Το 2012 οι
μετανάστες ανήλθαν σε 370.000, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του
πληθυσμού μετά μία οκταετία συρρίκνωσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταδιακά και πολύ προσεκτικά η επαναφορά
του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

Μ

ε προσεκτικά βήματα, στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την
απασχόληση και τις επιχειρήσεις και
υπό τον φόβο δημιουργίας «σοκ» στην
εγχώρια οικονομία και την αγορά απασχόλησης, κινείται το υπουργείο Εργασίας στο θέμα της επαναφοράς του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.
Μάλιστα, ενώ προεκλογικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ έθεταν ως πρωταρχική προτεραιότητα την ψήφιση νόμου με τον
οποίο θα επανέλθει ο κατώτατος
μισθός στα προ 2012 επίπεδα, μετά τις
εκλογές, ο νέος υπουργός Εργασίας
Πάνος Σκουρλέτης προτάσσει την επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και των προστατευτικών διατάξεων για τις ομαδικές

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ΣΕΒ,
τάσσεται υπέρ του κοινωνικού διαλόγου επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις
στα θέματα της αγοράς εργασίας πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από διάλογο ή τριμερείς συζητήσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζει μελέτη με
την οποία θα εξεταστούν οι συνέπειες
της αύξησης των κατώτατων μισθών
στην αγορά. Επιφυλακτική είναι η
στάση του ΣΕΤΕ, ενώ η ΕΣΕΕ [ μικροέμποροι , βιοτέχνες και μικρομεσαίοι
επαγγελματίες ] προτείνει τη σταδιακή
επαναφορά του κατώτατου μισθού,
καθώς και τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα επιδότησης
της εργασίας, με κίνητρα για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν ανέργους. Η

απολύσεις, αφήνοντας σε δεύτερο στάδιο το θέμα του κατώτατου μισθού. Στο
πρώτο νομοσχέδιο θα υπάρχουν επίσης
διατάξεις για την επεκτασιμότητα των
συλλογικών συμβάσεων, τη μετενέργεια
αυτών αλλά και τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

ΓΣΕΒΕΕ εμφανίζεται η οργάνωση με τις
μεγαλύτερες ενστάσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν
θα μπορέσουν να κρατήσουν το προσωπικό τους σε περίπτωση αύξησης
των κατώτατων μισθών. Η ΓΣΕΕ, τέλος,
έχει ζητήσει από τις εργοδοτικές οργανώσεις την έναρξη διαπραγματεύσεων
για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διεκδισχεδιασμός προβλέκώντας την επαναπει την εξέταση του
φορά του κατώταθέματος του κατώ- • Έναρξη των διαπραγματεύσεων
του μισθού στα 751
τατου μισθού, ύστεγια υπογραφή νέας εθνικής
ευρώ.
ρα από διάλογο με

συλλογικής σύμβασης
τους
κοινωνικούς
Εκτιμάται ότι με το
εταίρους, σε συνδυακατώτατο ημερομίζήτησε η ΓΣΕΕ
σμό με παρεμβάσεις
σθιο, έτσι όπως
άλλων υπουργείων
έχει διαμορφωθεί
και αφού πρώτα γίνει ιεράρχηση των
από τον Φεβρουάριο του 2012, με
προτεραιοτήτων. Στόχος είναι η
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, υπολοπαράλληλη προώθηση φορολογικών
γίζονται οι αμοιβές περίπου 300.000
και άλλων μέτρων, που θα στηρίξουν
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Από
την επιχειρηματικότητα και θα δώσουν
αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του
κίνητρα για προσλήψεις. Στο πλαίσιο
συστήματος Εργάνη, οι 137.103 λαμβάαυτό, εντάσσεται και η προώθηση νέας
νουν είτε 586 ευρώ εάν είναι πάνω από
ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφει25 ετών, είτε 510 ευρώ εάν είναι νεότελές σε Ταμεία και εφορίες.
ροι. Εργοδοτικοί φορείς εκτιμούν ότι εάν
η επιλογή του υπουργείου Εργασίας
Οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν πριν απ’
αφορά μια «ακαριαία» αύξηση των
οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση,
μισθών στα 751 ευρώ, το μηνιαίο
να υπάρξει διαβούλευση με την κυβέρκόστος θα αυξηθεί κατά 25,2%.
νηση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΕΘΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ό

Ο

ι Αποκριές στην Κύπρο λέγονται «Σήκωσες». Αρχίζουν από
την Κυριακή της Απόκρεω, που
λέγονται και «Σήκωσες της Κρεατινής» και διαρκούν μια βδομάδα,
μέχρι την επόμενη Κυριακή, τις
«Σήκωσες της Τυρινής». Πριν από
την Κυριακή της Απόκρεω έχουμε
την «Τσικνοπέφτη», γιατί αναδίδεται από τις καπνοδόχους των σπιτιών η τσίκνα από τα κρέατα που
ψήνονται. Το Σάββατο που ακολουθεί λέγεται πρώτο Ψυχοσάββα-

το. Ψυχοσάββατο, γιατί είναι αφιερωμένο στις ψυχές των πεθαμένων
και πρώτο, γιατί προηγείται του
δεύτερου και του τρίτου, που είναι
αφιερωμένα στους ιερείς και τους
σκοτωμένους αντίστοιχα. Κατά
τους εσπερινούς συνηθίζεται να
παίρνουν στην εκκλησία κόλλυβα
«για να μακαριστούν οι πεθαμένοι». Την πρώτη Σήκωση συνηθίζουν να κάνουν ψητό, μακαρόνια
με βραστό κοτόπουλο, αρνιά
παραγεμιστά κτλ. Μετά από το
ξεφάντωμα της πρώτης Σήκωσης
σηκώνεται το κρέας από το τραπέζι και αρχίζει η Εβδομάδα της
Τυροφάγου κατά την οποία οι
πιστοί απέχουν από την κατανάλωση κρέατος. Την Κυριακή της
Τυρινοσήκωσης σηκώνονται από
το τραπέζι και τα γαλακτοκομικά,
για να αρχίζει από την επομένη,
μέρα της Καθαράς Δευτέρας, η
νηστεία της Σαρακοστής ή του
«Σαρανταήμερου» που τελειώνει τα
μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου
με το άκουσμα του «Καλού Λόγου».
Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά
των ημερών αυτών σε διάφορες
περιοχές του τόπου μας.

νοικοκυρές είχαν τραπεζομάντηλα
μήκους περίπου 8-10 μέτρων και
κάθονταν πάνω σε ψάθες 30-40
άτομα.

΄Εθιμα της περιοχής Κυθρέας
Στην Κυθρέα έστηναν σούσες στο
ύπαιθρο, συνήθως πάνω σε
δέντρα. Οι σούσες κρεμάζονταν
τις Σήκωσες της Τυρινής. Την
Κυριακή της Τυρινής όλες οι νοικοκυρές ξυπνούσαν από τα χαράματα και ετοίμαζαν τις φορεσιές με
τις οποίες θα μασκαρεύονταν το
βράδυ. Αλλού όμως, όπως σε
μερικά χωριά της Μεσαορίας, οι
μασκαράδες τολμούσαν και κυκλοφορούσαν με το φως της ημέρας,
ανταλλάσσοντας πειράγματα με
τον κόσμο. Οι γυναίκες του σπιτιού είχαν όλη την ευθύνη για την
ετοιμασία των τόσο νόστιμων
σπιτίσιων φαγητών, γαλακτερών
και ζυμαρικών, αφού το κρέας είχε
σηκωθεί από το τραπέζι την
προηγούμενη Κυριακή της Απόκρεω.

΄Εθιμα της περιοχής
Λευκονοίκου
Στο Λευκόνοικο, εκτός από τις
«ραφκιόλες» με χαλλούμι, τα πουρέκκια της αναρής και τις τυρόπιτες, έφτιαχναν και αυτοσχέδια
σπιτίσια μακαρόνια. Αυτά γίνονταν με τον πιο κάτω τρόπο :
Από τους πρόποδες του Πενταδα-

εποχή στους κάμπους. Μάζευαν
αγρέλια, στρουθούκια, χωστές και
τα τηγάνιζαν με αυγά.

΄Εθιμα της περιοχή
Μεσαορίας
Εκτός από τα φαγητά στο τραπέζι
της Σήκωσης υπήρχαν και τα απαραίτητα γλυκίσματα. Συνηθισμένα
γλυκίσματα ήταν το «κατείφιν», οι
«πισσιή(δ)ες» και «οι πίττες της
σάτζιης». Βασιλιάς όμως όλων
των γλυκισμάτων ήταν η «τσιππόπιττα», που γινόταν με την «τσίππαν του γαλάτου» των προβάτων,
που το συνήθιζαν κυρίως στα
χωριά της Μεσαορίας.

Η Δευτέρα της Καθαράς
Η ονομασία Καθαρά Δευτέρα προέρχεται από τον καθαρισμό των
σωμάτων και των ψυχών που
αρχίζει τη μέρα αυτή και συνεχίζεται για πενήντα μέρες με τη
νηστεία Εκτός από την έξοδο των
ανθρώπων στα βουνά και σε εξοχικά μέρη για να «κόψουν την
μούττην της Σαρακοστής» με
νηστίσιμα φαγητά πολλές νέες
κοπέλες που ήθελαν να παντρευτούν και πολλές γριές νήστευαν
τρεις μέρες, έκαναν δηλαδή «τριμέρι» και την τέταρτη μέρα μεταλάμβαναν. Τις τρεις αυτές ημέρες
δεν έτρωγαν τίποτα φαγώσιμο.
Μετά από τη Θεία Μετάληψη, οι
άλλες γυναίκες έφερναν σ’αυτές

Κατά τη νύκτα οι φιλικές οικογένειες μαζεύονταν στο σπίτι του
πλουσιότερου ή του πιο αξιοσέβαστου μέλους τους για την καθιερωμένη διασκέδαση. Οι πλούσιες

Το νηστίσιμο φαγοπότι της Δευτέρας σηματοδοτεί την
περίοδο νηστείας μέχρι το Πάσχα Από το τραπέζι δεν
λείπουν βέβαια ο ταραμάς, ο χαλβάς, οι λαγάνες και
πολλά άλλα νηστίσιμα φαγητά. Εκτός όμως από το
παραδοσιακό τραπέζι, αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας ήθη και έθιμα, από τα οποία, μερικά είναι
διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια, όπως και στην
Κύπρο, όπως το πέταγμα του χαρταετού, ενώ άλλα
τελούνται σε ορισμένες μόνο περιοχές.
Λίγα λόγια για την Καθαρά Δευτέρα
Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την
Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος
της Αποκριάς. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι
από τον χριστιανικό λαό και σημαίνει πνευματική και
σωματική “κάθαρση”. Επίσης, μια άλλη εκδοχή είναι
πως ονομάστηκε έτσι επειδή οι νοικοκυρές καθάριζαν
τα σκεύη τους όλη μέρα από το φαγοπότι της αποκριάς. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για
τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες,
όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην
έρημο.
Από παλιά η Καθαρή Δευτέρα, πέρασε στην συνείδηση
του λαού, σαν μέρα καθαρμού. Οι βυζαντινοί, την
Καθαρή Δευτέρα την ονόμαζαν Απόθεση -Απόδοση,
και τελούσαν δρώμενα. Τραγουδούσαν σχετικά άσματα, από τα οποία έχουν σωθεί μικρά μέρη μέχρι στις
μέρες μας. «Ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει,
φέρον υγείαν και χαρά και την ευημερίαν».

Τα Κούλουμα
Κούλουμα ονομάζεται η καθαροδευτεριάτικη έξοδος
στην εξοχή και το πέταγμα του αετού.
Παρέες βγαίνουν στην εξοχή, παίρνοντας μαζί τους
νηστίσιμα φαγητά, και το ρίχνουν στην διασκέδαση
και τον χορό. Τα κούλουμα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, με διάφορες εκδηλώσεις.
Παντού όμως επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι.
Τα Κούλουμα μπορεί να έχουν ρίζες στην Αθήνα,
ωστόσο οι εορτασμοί γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
Ετυμολογικά για την λέξη «Κούλουμα» υπάρχουν
πολλές εκδοχές ως προς την προέλευση και τη ερμηνεία. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, υποστηρίζει ότι η λέξη προέρχεται από
το λατινικό «cuuiulus», που σημαίνει αφθονία, αλλά
και τέλος. Τα κούλουμα εκφράζουν, δηλαδή, τον
επίλογο της Αποκριάς και παράλληλα την έναρξη
της περιόδου της Σαρακοστής (σαράντα ημέρες για
το Πάσχα).

΄Εθιμα της περιοχής Μόρφου
Στην περιοχή της Μόρφου τη μέρα
της Τσικνοπέμπτης έλεγαν ότι
«τζι’ οι σιύλλοι έν χορτασμένοι». Σε
μερικά χωριά (Αστρομερίτης) έπρεπε να φάνε και ξυνόγαλα (γιαούρτι) για να μη μαυρίσουν. Στον
εσπερινό της Κυριακής προς τη
Δευτέρα της Τυροφάγου σε μερικά
χωριά (Ζώδια και Περιστερώνα)
γινόταν το «καλόν στάδιον». Μετά
το τέλος του εσπερινού οι γέροντες φιλούσαν το χέρι του ιερέα
που τους ευχόταν «καλόν στάδιον», δηλαδή να περάσουν καλά
το στάδιο των νηστειών. Σε απάντηση αυτοί εύχονταν «και τη
Λαμπρήν αχώριστοι», δηλαδή και
τη Λαμπρή να μην είναι χωρισμένοι
μεταξύ τους, εννοώντας να μην
πεθάνουν μέχρι το Πάσχα.

λη αυτή την περίοδο της Αποκριάς οι άνθρωποι
χαίρονταν με την ψυχή τους, γλεντούσαν και
ξεχνούσαν τα βάσανα και τους πόνους τους. Ήταν μια
περίοδος ξεκούρασης από την καθημερινή δύσκολη
ζωή.

χτύλου μάζευαν ένα είδος φυτού,
που σύχναζε σε μέρη όπου υπήρχε
νερό, το λεγόμενο «σκλυνίτζιην».
Αφού το καθάριζαν καλά, άνοιγαν
την έτοιμη ζύμη από σιμιγδάλι ή
αλεύρι και τύλιγαν μέσα το «σκλυνίτζιην» κουλουρώνοντάς το σε
σχήμα μακαρονιού. Στη συνέχεια,
έκοβαν το έτοιμο μακρόστενο
μακαρόνι σε κομμάτια που είχαν
μέγεθος τεσσάρων δακτύλων.
Κόβοντας κάθε κομμάτι, αφαιρούσαν από μέσα και το «σκλυνίτζιην»
και αφού τοποθετούσαν τα μακαρόνια σε πανέρι, τα έβαζαν στον
ήλιο για να στεγνώσουν. Τα μακαρόνια αυτά τα έβραζαν σε παχύ
ζωμό βραστής κότας και τα
πασπάλιζαν με τριμμένο χαλλούμι.
Από το τραπέζι δεν έλειπαν,
βέβαια, τα χαλλούμια, τα αυγά και
τα ψαρικά. Επίσης, έτρωγαν και
χόρτα που αφθονούσαν τέτοια

που έκαναν «τριμέρι», πίττες του
σατζιού, χαλουβά, ελιές, πορτοκάλια και άλλα φαγώσιμα. Επίσης, οι
νεαρές, για να προβλέψουν το μέλλοντα σύζυγό τους, χρησιμοποιούσαν την «αρμυροκουλλούραν».
΄Ολη τη μέρα της Καθαράς Δευτέρας δεν έτρωγαν τίποτα και κοσκίνιζαν αλεύρι «αξινόστραφα», με το
αριστερό τους χέρι. Το ζύμωναν
επίσης με το αριστερό και έφτιαχναν πίττα την οποία έψηναν στο
«σάτζιν». Κατά τη δύση του ήλιου,
όταν επέστεφαν από τον εσπερινό,
έκοβαν ένα κομμάτι και το έτρωγαν
και το υπόλοιπο το έβαζαν κάτω
από το μαξιλάρι τους. Έτσι
πίστευαν ότι το βράδυ θα έβλεπαν
στο όνειρο τους το μέλλοντα σύζυγο τους. Αν επαναλάμβαναν αυτή
τη διαδικασία τρεις φορές πίστευαν ότι θα έβρισκαν όμορφο σύζυγο.

Μια άλλη εξίσου πιθανή θεωρία θέλει τα κούλουμα
να προέρχονται από την, επίσης λατινική, λέξη
«columna» –που σημαίνει κίονας, κολώνα– κι αυτό
γιατί οι Αθηναίοι συνήθιζαν να γιορτάζουν την Καθαρή Δευτέρα στις «κολώνες», δηλαδή στις Στήλες του
Ολυμπίου Διός, χωρίς φυσικά να ξεχνούν να πάρουν
μαζί τους το χάρτινο σύνεργο του υπαίθριου παιχνιδιού, που τελικά επικράτησε ως έθιμο.

Βόνιτσα, το έθιμο του “Αχυρένιου Γληγοράκη”
Ο Γληγοράκης λέγεται ότι ήταν ψαράς και απαρνήθηκε τη θάλασσα ψάχνοντας τη μοίρα του στη στεριά. Οι
σημερινοί ψαράδες της Βόνιτσας καταδικάζουν αυτήν
του την πράξη και κάθε τέτοια μέρα τον τιμωρούν.
Φτιάχνοντας λοιπόν έναν αχυρένιο ψαρά, τον δένουν
σ’ ένα γάιδαρο και τον γυρνούν σε όλο το χωριό. Όσο
περνά η μέρα στήνουν μεγάλο γλέντι
με τραγούδι και
χορό και στη συνέχεια ρίχνουν τον
καημένο τον Γληγοράκη σε μια βάρκα
που φλέγεται στ’
ανοιχτά.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

Ελληνοκύπριοι, το 80% των ανέργων
Μ

πορεί η ανεργία να ακολουθεί πτωτική πορεία τους τελευταίους έξι
μήνες, (σε σχέση με το 2013), όμως η
κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

αλλοδαποί και το 0.55% Τουρκοκύπριοι.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Παρά το ότι η ανεργία ακολουθεί
πτωτική πορεία τους τελευταίους
μήνες η κατάσταση είναι δύσκολη
και ανησυχητική.

Ευθύς εξ’ αρχής οφείλουμε να σημειώσουμε πως ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά μέσο όρο το 2014

Για να υπάρξουν θέσεις εργασίας
πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Για
να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζεται
φθηνό χρήμα και μείωση των επιτοκίων, όπως και μείωση του
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας
που αποτελεί πρώτη ύλη παραγωγής.

Του Χρίστου Καρύδη
Οικονομολόγος

ανέρχετο στα 47197 άτομα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά τα δύο πρώτα
τρίμηνα του 2014, οι άνεργοι ανέρχονταν στις 69733 άτομα ή 16.2%, ενώ το
σύνολο του εργατικού δυναμικού της
χώρας ήταν 431358 άτομα.
Αναλύοντας με προσοχή τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ανεργίας, (τόσο της
εγγεγραμμένης όσο και αυτής που προκύπτει από την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού που διεξάγεται ανά τρίμηνο
από τη Στατιστική Υπηρεσία), προκύπτουν ανησυχητικά συμπεράσματα ως

Και τα δύο μαζί, (επιτόκια και ηλεκτρισμός), μαζί με τη γραφειοκρατία έχουν σκοτώσει κάθε επιχειρηεξής:
• Στην Κύπρο αρχίσαμε να βιώνουμε
συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας αφού
διαπιστώνεται πως, υπήρξαν μήνες
όπου οι άνεργοι πέραν των έξι μηνών
ξεπερνούν κατά πολύ το 46%, ενώ το
Μάιο του 2014 ξεπέρασαν το 50%. Σχεδόν, δηλαδή, ένας στους δύο ανέργους,
μόνιμα πλέον βρίσκεται εκτός εργασίας

Α) Άνεργοι κατά μήνα
Ιούλιος

2013

2014

48001

46727 άτομα

Αύγουστος

48451

45583 άτομα

Σεπτέμβριος

47017

43017 άτομα

Οκτώβριος

45092

41334 άτομα

Νοέμβριος

49334

47603 άτομα

Δεκέμβριος

50467

47886 άτομα

• Η πλήρης αποκατάστασης της αξιοπιστίας του
τραπεζικού συστήματος και
η μείωση των επιτοκίων θα
συμβάλουν στην ανάπτυξη

Β) Άνεργοι πέραν των έξι μηνών (άτομα και ποσοστό)
2013

2014

Ιανουάριος

=

12724

27.70%

20288

38.43%

Φεβρουάριος

=

12986

28.16%

21322

40.07%

Μάρτης

=

14111

31.86%

22030

41.74%

Απρίλης

=

15437

34.15%

22084

47.23%

Μάιος

=

15430

34.73%

22275

50.89%

Ιούνιος

=

16207

34.58%

21090

46.94%

Ιούλιος

=

16772

34.94%

20788

44.50%

Αύγουστος

=

16630

34.32%

20461

44.88%

Σεπτέμβρης

=

16930

36%

20005

46.50%

Οκτώβριος

=

17925

39.75%

19362

46.84%

Νοέμβριος

=

19318

39.15%

19637

41.25%

Δεκέμβριος

=

19950

39.53%

19645

41.02%

Σε μέσους όρους για τους δώδεκα μήνες του 2014 προκύπτει πως, το 43.96% των
ανέργων ήταν εκτός δουλειάς για διάστημα πέραν των έξι μηνών.
Γ) Ελληνοκύπριοι άνεργοι (άτομα και ποσοστό)
2013
Ιανουάριος

2014

=

32937

71.70%

40742

77.18%

Φεβρουάριος =

32980

71.52%

41118

77.28%

Μάρτης

=

32015

72.29%

41145

77.96%

Απρίλης

=

33681

74.51%

37166

79.48%

Μάιος

=

34304

77.21%

35312

80.67%

Ιούνιος

=

36624

78.15%

36860

82.04%

Ιούλιος

=

38303

79.79%

38701

82.82%

Αύγουστος

=

39489

81.50%

37867

83.07%

Σεπτέμβρης =

37949

80.71%

35254

81.95%

Οκτώβριος

=

36020

79.88%

33336

80.65%

Νοέμβριος

=

38016

77.05%

36432

76.53%

Δεκέμβριος

=

38982

77.24%

36436

76.08%

για διάστημα πέραν του εξαμήνου.
• Οι Ελληνοκύπριοι αποτελούν την
πλειοψηφία του συνόλου των ανέργων
σε ποσοστό κατά μέσο όρο που πλησιάζει το 80%. Τα αριθμητικά δεδομένα
γι’ αυτό το θέμα το 2014 είναι χειρότερα από το 2013.
• Οι περισσότεροι άνεργοι, (πέραν του
22% του συνόλου), είναι άτομα που βρίσκονται στην ηλικία των 30-39 ετών,
κατά τεκμήριο οικογενειάρχες με υποχρεώσεις.
• Το 49.25% των ανέργων είναι γυναίκες
(23249 άτομα).
Από την επεξεργασία των στοιχείων της
εγγεγραμμένης ανεργίας, προκύπτουν οι
εξής σημαντικοί πίνακες:
Σε μέσους όρους για τους δώδεκα μήνες
του 2014 προκύπτει πως, το 79.51%
των ανέργων είναι Ελληνοκύπριοι, το
15.89% είναι Κοινοτικοί, το 4.03% είναι

ματική αναπτυξιακή πρωτοβουλία και
έχουν κυριολεκτικά αλώσει τα πορτοφόλια των πολιτών και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Πέραν τούτου για να υπάρξει ανάπτυξη
θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η
αξιοπιστία του κυπριακού τραπεζικού
συστήματος η οποία έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα μετά το κούρεμα των καταθέσεων το 2013.
Η αύξηση των μακροχρόνιων ανέργων
επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό αίτημα της ΣΕΚ για αύξηση της
περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις
π.χ. κατάρτιση.
Το αίτημα της ΣΕΚ για το θέμα αυτό
πρωτοϋποβλήθηκε στο υπουργείο
Εργασίας από τις 18 Ιουλίου 2006.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απόηχος της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο

ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα και Κύπρος στο ίδιο μετερίζι

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η

επόμενη μέρα της εκλογής Τσίπρα
βρίσκει τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη να
αποδύονται σε αγώνα δρόμου σε Ευρωπαικές πρωτεύουσες για να καθησυχάσουν τις κυβερνήσεις αλλά και να ζητήσουν τη στήριξη τους στην τιτάνεια

√ Επί τάπητος σχέδιο
για να δαμασθεί το χρέος
αποκλείοντας τα σενάρια
για διαγραφή
προσπάθεια για έξοδο της χώρας από
την παρατεταμένη κρίση.

Ο

Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας δήλωσε ότι η πρώτη του
επίσκεψη στο εξωτερικό που πραγματοποιείται στην Κύπρο έχει έναν ισχυρό
συμβολισμό ότι η Κύπρος παραμένει
στο μυαλό και την καρδιά της Ελλάδας
ως ένα αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού που βρίσκεται σε μια διαρκή
κατάσταση παραβίασης από την πλευρά των κατοχικών στρατευμάτων στο
βόρειο τμήμα του νησιού.
Τα μηνύματα του Ελληνα Πρωθυπουργού ήταν πολλαπλά για πολλούς αποδέκτες. Η επίσκεψη δεν ήταν παραδοσιακή τόνισε γιατί δεν υπάρχει τίποτα
το παραδοσιακό σε σχέσεις με τόση
ιστορία και τόσο μέλλον.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
• Kοινή προσπάθεια η προάσπιση του
διεθνούς δικαίου στην περιοχή που
παραβιάζεται από την Τουρκία, με
σκοπό τη δημιουργία τετελεσμένων.
• Στόχος μια Κύπρος απαλλαγμένη από
τα ξένα στρατεύματα κατοχής και το
αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων.
• Μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα της
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία, επιτέ-

λους, θα ανταποκριθεί, συμμορφούμενη
στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
• Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα
και θα αντιταχθεί ενεργά σε οιαδήποτε
μάταιη προσπάθεια νομιμοποίησης
των συνεπειών της τουρκικής κατοχής
στην Κύπρο.

Η προσεκτική μεταβολή της προεκλογικής ρητορικής της κυβέρνησης Τσίπρα
κατέστη επιβεβλημένη, προκειμένου να
μην υπάρξουν μεγάλες αναταράξεις

Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε πως θα χρησιμοποιηθούν όλα τα «εργαλεία» για τη

• Η Ελλάδα αναμένει στη
δημιουργία κατάλληλου
για την επανέναρξη των
συνομιλιών κλίματος με
απόσυρση του ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός»
από
τα
κυπριακά χωρικά ύδατα
και την Κυπριακή ΑΟΖ
και υφαλοκρηπίδα.

• Η Ευρώπη πρέπει να βάλει
στην πρώτη προτεραιότητα
την ανάπτυξη και την απασχόληση.
• Θα είμαστε σθεναρά στο
ίδιο μετερίζι για να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, και πιο
δίκαιες κοινωνίες που δεν θα
ρίχνουν τα βάρη μονομερώς
στα χαμηλότερα εισοδήματα.
• Θα συμβάλλουμε στην
ενδυνάμωση των θεσμών του
κοινού μας σπιτιού, της
Ευρώπης. Ιδιαίτερα των
θεσμών που αποτυπώνουν
στη σύνθεσή τους τη βούληση όλων των ευρωπαίων
πολιτών.

στην εγχώρια οικονομία, αλλά και να
διατηρηθούν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους
ενόψει της επικείμενης σκληρής διαπραγμάτευσης.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του
σε ευρωαπικές πρωτεύουσες ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης
ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά για ονομαστική απομείωση του ελληνικού χρέους
αλλά για ένα σχεδιο ανταλλαγής των
ελληνικών χρεογράφων.
Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
έστειλε ισχυρό το μήνυμα πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει στο στόχαστρο
τους πλούσιους που φοροδιαφεύγουν
και να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 1 ως 1,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Τα δυνατά εργαλεία

• Η τουρκοκυπριακή
κοινότητα
αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
του κυπριακού λαού και
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Η Ελλάδα με όλες τις
δυνάμεις της και σε
όλους τους τομείς θα
παραμείνει αρωγός και
συμπαραστάτης
της
αδελφής
Κυπριακής
Δημοκρατίας, που αποτελεί
κομβικό παράγοντα σταθερότητας και νομιμότητας
στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.
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δανείων που έχει διαθέσει η Ευρώπη με
τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας. Για παράδειγμα, αν η Ελλάδα έχει
ρυθμό ανάπτυξης 3%,
τότε θα αποπληρώνει
κανονικά τα δάνειά της.
Αν έχει ύφεση ή ανάπτυξη μικρότερη του 1%,
τότε δεν θα τα αποπληρώνει, ενώ αν κινείται
στο ενδιάμεσο, θα καταβάλει κάτι λιγότερο από
ό,τι θα έπρεπε.
Πάντως, η πρόταση
αυτή δεν φαίνεται να
πείθει
Ευρωπαίους
αξιωματούχους, καθώς
διαβλέπουν
πιθανά
αντικίνητρα για την
Ελλάδα να επιτύχει
ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς.

μείωση του χρέους.
Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων αποτελεί μια τέτοια
λύση, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση
κινείται και το σχέδιο μείωσης των επιτοκίων μέρους των δανείων. Παράλληλα, ο κ. Βαρουφάκης έχει θέσει άλλα δύο
«εργαλεία» στο τραπέζι:

2. Να αντικατασταθούν
τα ελληνικά ομόλογα
που έχει στην κατοχή της
η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) με νέα ομόλογα που δεν
θα λήγουν (perpetual bonds). Σε αυτό το
σενάριο, η ΕΚΤ θα εισπράττει τους
τόκους για τα ομόλογα που θα έχει στο
χαρτοφυλάκιό της, αλλά το κεφάλαιο
θα αποπληρωθεί στο διηνεκές. Δηλαδή,
κάποια στιγμή που η Ελλάδα θα μπορεί
να εξυπηρετήσει την υποχρέωσή της.

1. Τη σύνδεση της αποπληρωμής των

Πρωτογενή πλεονάσματα 1-1,5% του ΑΕΠ
Τη δέσμευση επίτευξης πρωτογενών
πλεονασμάτων της τάξης του 1%-1,5%
του ΑΕΠ ετησίως και σε βάθος χρόνου
διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ.
Βαρουφάκης, καθιστώντας σαφές ότι η
νέα κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να
εγκαταλείψει την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η νέα πρότασή
του δείχνει ότι μπορεί η κυβέρνηση να
μην υλοποιήσει τους υπερφιλόδοξους
στόχους του Μνημονίου για πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξης του 4,5% του
ΑΕΠ έως το 2020, αλλά ταυτόχρονα δεν
θα αρκεστεί και στην ύπαρξη απλώς

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα η Ελλάδα πρέπει
να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα
φέτος ύψους 3% του ΑΕΠ, 4,5% του ΑΕΠ
το 2016 και το 2017 και έκτοτε κάθε
χρόνο ένα πρωτογενές πλεόνασμα της
τάξης του 4,2%. Το σχέδιο αυτό δεν το
αποδέχεται η Αθήνα και πλέον αντιπροτείνει μία σταθερή δημοσιονομική
πορεία με πρωτογενή πλεονάσματα της
τάξης του 1%-1,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το δικαίωμα της ετήσιας άδειας είναι
άμεσα συνυφασμένο με τη σωματική
και ψυχική υγεία των εργαζομένων

Τ

ο δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών δεν
αποτελεί απλώς ιδιαίτερης σημασίας αρχή του
κοινωνικού δικαίου της Ένωσης, αλλά έχει και ρητώς
κατοχυρωθεί βάσει του ο άρθρου 31 παρ. 2 του
Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ελλαδίτης δικηγόρος Δημοσθένης
Στεφανίδης αναφέρεται σε δικαστικές αποφάσεις και
Ευρωπαικές Οδηγίες που δίδουν το στίγμα της σημασίας του θεσμού της άδειας ανάπαυσης των εργαζομένων.
Ο σκοπός του δικαιώματος ετήσιας άδειας έγκειται
στο να παράσχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να
αναπαυθεί και να έχει χρόνο προς τέρψη και αναψυχή [ενδεικτικά, C-194/2012, σκέψη 18, KHS AG κατά
Winfried Schulte, Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, ημ. 22.11.2011, C- 214/10, σκέψη
31: «…το δικαίωμα
ετήσιας άδειας μετ’
αποδοχών,… έχει ένα
διττό σκοπό ο οποίος συνίσταται στην
παροχή στον εργαζόμενο της δυνατότητας, αφενός, να
αναπληρώσει
τις
Πολύ ενδιαφέρουσες
δυνάμεις του σε
αποφάσεις διακαστηρίων σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων
στην Ελλάδα
τα οποία έχει αναμε Ευρωπαϊκή ισχύ
λάβει στο πλαίσιο
της σχέσεως εργασίας του και, αφετέρου, να έχει στη διάθεσή του ένα
χρονικό διάστημα χαλαρώσεως και ψυχαγωγίας (βλ.
προαναφερθείσα απόφαση Schultz-Hoff κ.λπ., σκέψη
25, «δυνατότητας ανάπαυσης και αναψυχής του
μισθωτού και έτσι ανανέωσης των παραγωγικών του
δυνάμεων», απόφαση 847/2001 του Εφετείου Αθηνών
(Ελληνική Δικαιοσύνη 2001, Τόμος 42, σελ. 1381,
«σκοπό έχει να εξασφαλίσει στο μισθωτό την ανάπαυση και την ανανέωση των δυνάμεών του» (Α.Π.
1240/2014, κ.α.).
Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει όντως στη διάθεσή
του ελεύθερο χρόνο «χάριν αποτελεσματικής προστασίας της ασφάλειας και της υγείας του» (Προτάσεις
της Γενικής Εισαγγελέως Trstenjak της 16ης Ιουνίου
2011, Williams κ.λπ. κατά British Airways plc, Αίτηση
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως Υπόθεση
C-155/10, με παραπομπή σε νομολογία) και η ετήσια
άδεια θα πρέπει όχι μόνο να έχει την έννοια του χρόνου χαλαρώσεως και ψυχαγωγίας αλλά να έχει και
ευεργετικά αποτελέσματα ως χρόνος αναπληρώσεως
δυνάμεων (προαναφερθείσα απόφαση C- 214/10,
σκέψη 33) αλλά και ο εργαζόμενος θα πρέπει να απολαύει «πραγματικής αναπαύσεως» (C-194/2012, ημ.
21.2.2013) δεδομένης της σύμφυτης με την άσκηση
των καθηκόντων του υπαλλήλου κοπώσεως (Υπόθεση
C-428/09 και C-151/02).
Συναφώς, αναφέρθηκε στην απόφαση 11800/2012
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
ότι «το δικαίωμα απόληψης άδειας με αποδοχές επιβάλλεται από το νόμο για λόγους κοινωνικού συμφέροντος που ανάγονται στη διατήρηση του εργατικού
δυναμικού σε υψηλό επίπεδο σωματικών και πνευματικών δυνάμεων και παραγωγικής ικανότητας» αλλά
και ότι «κάθε διάταξη της εργατικής νομοθεσίας, με
την οποία καθιερώνεται δικαίωμα του εργαζόμενου
(άδεια ανάπαυσης) είναι αναγκαστικού δικαίου, ενόψει του ότι η εργασιακή δύναμη συνδέεται αμέσως με
τη σωματική και ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, οι
οποίες θέτουν από τη φύση τους όρια στην ενεργοποίησή του, η τήρηση δε των ορίων αυτών δεν μπορεί
να αφεθεί στην ιδιωτική συναλλαγή, γιατί με δεδομένη την οικονομική ανάγκη των μισθωτών, θα υπήρχε
κίνδυνος καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων
με τη σωματική και ψυχική υγεία να αποτελεί το
υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου [Εφετείο Πατρών 182/2001, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 4531/2004 (ασφαλιστικά
μέτρα)].

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ
• Πώς θα πρέπει να κινηθούν οι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Η

εξεύρεση εργασίας σε περιόδους βαθιάς οικονομικής ύφεσης δεν είναι καθόλου εύκολη. Το
πρώτο βήμα είναι η σύνταξη ενός
καλού βιογραφικού, με εμφανείς
επαγγελματικούς στόχους και επιτεύγματα, που να τραβάει εύκολα
το ενδιαφέρον του αξιολογητή,
χωρίς να τον κουράζει. Μια συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα
προβάλλεται η εργασιακή εμπειρία
και θα τονίζονται τα δυνατά
σημεία του υποψηφίου, μπορεί να
είναι ακόμη και η αφορμή για έναν
αξιολογητή να ξεχωρίσει ένα βιογραφικό από τα άλλα. Παράλληλα,
η εξασφάλιση συστάσεων είναι ένα
σημαντικό «συν» για κάθε υποψήφιο που θέλει να κάνει τη διαφορά.
Η ενεργοποίηση του δικτύου γνωριμιών μπορεί να φανεί πολύτιμη
στην αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε πιο δύσκολους καιρούς. Μέσω ενός τέτοιου δικτύου ο
υποψήφιος ενημερώνεται για
πιθανά ανοίγματα στην αγορά
εργασίας, μαθαίνει πληροφορίες
για εταιρίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας, την κουλτούρα τους
και την πραγματική τους θέση στην
αγορά και κατατοπίζεται για τις
εξελίξεις στον κλάδο του, νέα
συστήματα, συστήματα αμοιβών
κ.λπ. Έτσι έχει την ευκαιρία να
είναι κοντά στην πραγματικότητα,
να επιμορφώνεται κατάλληλα,
ώστε να αποκτά περισσότερες
δεξιότητες και να βελτιώνει το
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα,
ενώ παράλληλα ενισχύεται η
συναίσθηση της πραγματικής του

αξίας.

Η συνέντευξη
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
είναι σημαντικό ο υποψήφιος να
μην προσπαθήσει να αποκρύψει
τυχόν απόλυση (εάν υπάρχει) αλλά
ούτε και να δικαιολογηθεί, βάζοντας τον εαυτό του σε αμυντική
στάση. Σε καμία περίπτωση δεν
είναι σωστό να κατηγορήσει τον
πρώην εργοδότη του, εκφράζοντας

• Βιογραφικό, συνοδευτική
επιστολή, συνέντευξη, δίκτυο
γνωριμιών και εταιρίες
συμβούλων τα «όπλα»
των υποψηφίων για την
αγορά εργασίας.
έτσι την πικρία του ή να αποκαλύψει εμπιστευτικά στοιχεία για να
δικαιολογήσει την απόλυσή του.
Θα πρέπει, λοιπόν, να εστιάσει σε
αντικειμενικά γεγονότα που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από
την εταιρία και να μη διστάσει να
δώσει τα απαραίτητα στοιχεία,
ώστε να διευκολύνει τον υποψήφιο
εργοδότη να πάρει συστάσεις που
να υποστηρίζουν τα λεγόμενά του.
Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να αποτελέσουν ένα
επιπλέον «συν» στη διαδικασία
αξιολόγησής του.

Εταιρίες συμβούλων για πολυπροσοντούχους υποψηφίους
Ο ρόλος των εταιριών συμβούλων

σε τέτοιες εποχές, λοιπόν, ενισχύεται σημαντικά για τους υποψηφίους, κυρίως των πολυπροσοντούχων.Στην πραγματικότητα, είναι
πολύ πιο ασφαλές για τους ίδιους
τους υποψηφίους να αναζητούν
εργασία μέσα από μια αξιόπιστη
εταιρία επιλογής στελεχών. Πολλές
θέσεις δεν ανακοινώνονται απευθείας στην αγορά εργασίας, για
διάφορους λόγους, ενώ παράλληλα η καθοδήγηση και η πληροφόρηση που λαμβάνουν από τον
αρμόδιο σύμβουλο συντελούν στην
καταλληλότερη επιλογή, ειδικά σε
μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή
που διανύουμε. Ένας σύμβουλος
μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές
προτάσεις στον υποψήφιο και να
τον βοηθήσει να τις αξιολογήσει
καλύτερα, με βάση τις δεξιότητες,
την εμπειρία αλλά και τις ανάγκες
του καθώς επίσης να τον ενημερώσει για την εξέλιξη και την κίνηση
της αγοράς εργασίας. Τέλος, η
αναζήτηση μέσω συμβούλου εξασφαλίζει την εχεμύθεια, για αυτό
και πολλά στελέχη δεν αισθάνονται
ασφάλεια να εκτίθενται απευθείας
στην αγορά εργασίας. Έτσι, παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο
υποψηφίους να μην απευθύνονται
απευθείας σε εταιρίες, όσο δυνατό
<<brand name>> και αν έχουν,
αλλά να εμπιστεύονται την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά και
μόνο σε εταιρίες επιλογής στελεχών.

ΟΙ ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ
Η τραγωδία των βαθύπλουτων: Περνούν τη ζωή τους προσπαθώντας να μιμηθούν
αυτά που κάνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι

Ο

Ζακ Περέτι της εφημερίδας
Independent σε ανάλυσή του
προσπαθεί να μπει στο μυαλό και
την καθημερινότητα των βαθύπλουτων προκειμένου να δώσει μία απάντηση στο αν οι πολυδισεκατομμυριούχοι είναι μία διαφορετική φυλή
τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά
από αυτή των κοινών θνητών.
Ο συντάκτης του άρθρου πέρασε έξι
μήνες κοντά στους πλουσιότερους
ανθρώπους του κόσμου προσπαθώντας να βρει απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα όπως: οι πολυδισεκατομμυριούχοι είναι παλιάνθρωποι ή
μήπως είναι άνθρωποι σαν κι εμάς
που απλώς έχουν περισσότερα χρήματα; Θα μας σώσουν; Θα μας καταστρέψουν; Μήπως είναι ψυχοπαθείς
που διοχετεύουν τις δολοφονικές
τους τάσεις στην παραγωγή χρημάτων; Αραγε, είναι μοναχικοί τύποι
που χρειάζονται αγάπη, αλλά βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ολόχρυσα κλουβιά φτιαγμένα από τις Μπέντλεϊ και τα ιδιωτικά αεροσκάφη;

Δυσανεξία για την αδυναμία
Οι ζάπλουτοι αυτοί άνθρωποι
πιστεύουν ότι είναι κύριοι της Υφηλίου και τα αντικειμενικά στοιχεία
επαληθεύουν την πεποίθησή τους
αυτή. Ομως αυτή ακριβώς η θέση
τους γεννά δυσανεξία για την αδυναμία. Ακόμη και ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος δαπανά πολλά χρήματα για να

δημιουργεί βιβλιοθήκες και προγράμματα εμβολιασμού των παιδιών
στην Αφρική, αδυνατεί να κατανοήσει γιατί δεν είμαστε όλοι μας εξίσου
αποφασισμένοι να γίνουμε όσο επιτυχημένοι είναι αυτοί.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει ο
καθένας επιχειρηματίας. Σε πολλές
διαδηλώσεις οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν απλώς εναντίον της λιτότητας, αλλά επειδή προσπαθούν να
επαναπροσδιορίσουν την ανθρωπιά
τους.

Η ανισότητα δεν έχει καμία σχέση
με τα χρήματα
Στη δική τους βιόσφαιρα τρώνε
καλύτερα φαγητά, φοιτούν σε καλύτερα σχολεία, φορούν καλύτερα
ρούχα, λαμβάνουν καλύτερα φάρμακα και τελικά αναπαράγουν μία
καθαρότερη, πλουσιότερη φυλή. Η

αλήθεια είναι ότι αναπνέουν και
καθαρότερο αέρα. Στην πραγματικότητα η ανισότητα δεν έχει καμία
σχέση με τα χρήματα, αλλά είναι μία
ιδέα ευγονικής που παράγεται από
τον πλούτο. Στη σκέψη τους αυτοί οι
άνθρωποι δεν είναι μόνο πλουσιότεροι από εμάς, είναι και καλύτεροι.
Ωστόσο, αυτοί οι ζάπλουτοι δεν
είναι κακοί άνθρωποι. Είναι απλά
άβαταρ για την ανισότητα αλλά στο
εσωτερικό τους έχουν ένα ψήγμα
ανθρωπιάς, που αποζητεί να επανασυνδεθεί με το κοινωνικό σύνολο.Οι ζάπλουτοι του κόσμου ζουν σε
μία ερμητικά κλειστή φυσαλίδα. Στην
πραγματικότητα θα μπορούσε κανείς
να παραλληλίσει τη ζωή τους με
αυτή ενός ασθενούς που πάσχει από
Εμπολα και βρίσκεται σε μία καραντίνα με όλες τις ανέσεις, κοιτώντας
τον έξω κόσμο.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Σεξουαλική παρενόχληση
στο χώρο εργασίας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

71.000 άνεργοι «κοσμούν»
τον κατάλογο της ανεργίας

ΡΟΣ

ΚΥΠ

Μ

ικρή μείωση παρουσίασε η ανεργία
στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του
2014, παραμένοντας
ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που
ανακοίνωσε χθες η
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat).

χιλ. τον τελευταίο μήνα του 2014 έναντι
72 χιλ. τον Νοέμβριο του 2014 και 71
χιλ. τον Δεκέμβριο του
2013.
Το ποσοστό ανεργίας
ανάμεσα στους νέους
(κάτω των 25 ετών)
φθάνει το 32,8%.
Στους
άντρες
το
ποσοστό
ανεργίας
φθάνει στο 18% και
στις γυναίκες στο
14,7%.

Σύμφωνα
με
τη
Eurostat, το ποσοστό

√ Την πρωτιά κατέχει η Ελλάδα
και ακολουθεί η Ισπανία

Στο 9,9% ο μέσος όρος στην ΕΕ
Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη η ανεργία
μειώθηκε.

ανεργίας στην Κύπρο μειώθηκε τον
Δεκέμβριο του 2014 στο 16,4% από
16,6% τον Νοέμβριο και 16,5% τον
Δεκέμβριο του 2013.
Το ποσοστό είναι το τρίτο πιο υψηλό
στην ΕΕ μετά την Ελλάδα και την Ισπανία. Στην Ελλάδα η ανεργία ανέρχεται
στο 25,8% (Οκτώβριος 2014) και στην
Ισπανία στο 23,7%.Στην Κροατία το
ποσοστό ανεργίας ανέρχεται επίσης
στο 16,4%.
Στο 32,81% οι άνεργοι νέοι
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των
ανέργων στην Κύπρο ανήλθε στις 71

Στην ΕΕ των 28 η ανεργία μειώθηκε στο
9,9% από 10% τον Νοέμβριο. Πρόκειται
για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του
2011 που ο δείκτης υποχωρεί κάτω από
το 10%.
Στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 11,4%
από 11,5%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2012.
Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται
στα 24,1 εκ. στο σύνολο της ΕΕ, με τα
18,1 εκ. να βρίσκονται στην Ευρωζώνη.
Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τα
μικρότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Γερμανία (4,8%).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
δέχεται αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα (60) νέων υποτροφιών για
τις σπουδές των τέκνων τους, σε πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή στο
εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης
Δικαιούχοι θα είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν τους πιο κάτω
όρους:
(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο 18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά
επιτυχίας στις εξετάσεις GCE, σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL από
τα οποία τουλάχιστο το ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο με
βαθμό C,
και
(β) Να φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.
2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών
Θα παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια
πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών
Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων Σχολών Μέσης
Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E.,
γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).
4. Επιλογή των δικαιούχων
Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται από την Επιτροπεία της
Εταιρείας και κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πιστοποιητικά επιτυχίας
στις εξετάσεις GCE) ως αναφέρεται στο σημείο (1) πιο πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το σχετικό έντυπο
από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με τα
αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.
Από την Επιτροπεία

Του Γιώργου Ζ. Γεωργίου
Δικηγόρος

Τ

ο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας κυριαρχεί
στον ευρωπαϊκό χώρο γεγονός που
οδηγεί στη δημιουργία όλο και πλουσιότερης νομολογίας, τόσο σε κρατικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού παραβιάζει κατάφωρα
ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε ατόμου.
Στην Κύπρο, το θέμα άρχισε να ξεπροβάλλει σιγά - σιγά με τους εργοδοτούμενους να προχωρούν δειλά δειλά σε
καταγγελίες εργοδοτών, οι οποίοι είτε
προβαίνουν οι ίδιοι σε πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης είτε δεν φροντίζουν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας ή να χειρίζονται με
σοβαρότητα και εμπιστευτικότητα
παράπονα τέτοιου τύπου.
Το θέμα ρυθμίζεται από το Νόμο Περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του 2002 (Νόμος
205(Ι)2002). Σύμφωνα με αυτόν ως
«σεξουαλική παρενόχληση» σημαίνει
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον
αποδέκτη της συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή
έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα
την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός
προσώπου, ιδίως όταν δημιοργεί ένα
εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό,
ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον,
κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά
την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.
Ο εν λόγω Νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης
στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και
οιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση συνεπεία της καταγγελίας ή απόκρουσης
πράξης σεξουαλικής παρενόχλησης
από το θύμα. Επίσης, καθιερώνεται
υποχρέωση του εργοδότη για παροχή
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας απαλλαγμένου από οποιαδήποτε
πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης.
Περαιτέρω, ο εργοδότης υποχρεούται,
μόλις λάβει γνώση για ένα οποιοδήποτε συμβάν σεξουαλικής παρενόχλησης,
να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την
παύση του και μη επανάληψη του στο
μέλλον, καθώς και για άρση των συνεπειών του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
νόμος ορίζει ότι είναι συνυπεύθυνος εις
ολόκληρον με το άτομο που προέβη
στην υπό κρίση πράξη.
Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ο
Νόμος 205(Ι)2002 παρέχει δικαίωμα
προσφυγής στο Δικαστήριο Εργατικών
Διαφορών σε οποιοδήποτε άτομο υποστηρίζει ότι έχει υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας του.
Το βάρος απόδειξης είναι στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν έλαβε χώρα η
υπό κρίση πράξη, εφόσον οδ ιάδικος
που ισχυρίζεται ότι θίγεται από την
αναφερόμενη πράξη στοιχειοθετεί
πραγματικά περιστατικά από τα οποία
πιθανολογείται η παράβαση και η
ζημιά που υπέστη.
Επιπρόσθετα, ο Νόμος 205(Ι)2002 προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού από
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τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόσο Επιθεωρητών όσο και άλλων λειτουργών και
Αρχιεπιθεωρητή με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω Νόμου,
οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι στο
Υπουργείο Εργασίας, Πόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οποιοδήποτε
άτομο θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία δύναται να προχωρήσει σε καταγγελία στον Αρχιεπιθεωρητή και / ή στον
Επιθεωρητή, οι οποίοι ερευνούν με κάθε
πρόσφορο μέσο τα καταγγελλόμενα.
Επίσης, δύναται να καταχωρηθεί σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως, ο οποίος λειτουργεί και ως Αρχή
της Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και Εργασία στην Κύπρο.
Σχετική με το θέμα είναι η πρόσφατη
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Σταυρούλλα Αλκιβιάδου ω.1. Γενικού
Εισαγγελέα της Φημοκρατίας και 1.
Χαράλαμπου Κουρουσίδη (Πολιτική
Έφεση Αρ. 404/2008) στα πλαίσια της
οποίας εξετάστηκε έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου στο οποίο
είχε καταχωρηθεί αίτηση αναφορικά με
πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης
κατά της εφεσείουσας. Το Ανώτατο
Δικαστήριο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
δύναται τόσο η καταχώρηση παραπό-

νου στον Επίτροπο Διοικήσεως όσο και
η καταχώρηση καταγγελίας στον Αρχιεπιθεωρητή για τα ίδια γεγονότα.
Καταλήγοντας σημειώνεται ότι η αυξητική τάση που παρατηρείται αναφορικά με τις καταχωρήσεις παραπόνων και
καταγγελιών από θύματα πράξεων
σεξουαλικής παρενόχλησης από εργοδοτουμέους κατά εργοδοτών είναι πολύ
σημαντική ένδειξη για την έκταση του
θέματος κα ότι δεν αποτελεί σπάνιο
φαινόμενο. Εφόσον υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο προστασίας των θυμάτων η αποκάλυψη τέτοιων περιστατικών θα πρέπει να ενθαρρύνεται, ούτως
ώστε να καταστεί δυνατή και η αντιμετώπιση του θέματος αφού η προσφυγή
στις αρμόδιες αρχές και η επιβολή των
προβλεπόμενων ποινών, όπου αυτό
προβλέπετεαι και αποδεικνύετεαι,
δυνατόν να δημιουργήσει ένα δυνατό
προληπτικό και αποτρεπτικό δίκτυ
προστασίας όλων των εργοδοτουμένων.
Περαιτέρω, είναι εξίσου σημαντικό για
τους εργοδότες να αντιμετωπίζουν
ορθά τις οποιεσδήποτε καταγγελίες,
ούτως ώστε να μην αφήνονται οι ίδιοι
και οι επιχειρήσεις εκτεθειμένοι για μη
προστασία του εργοδοτουμένου ακόμα
και σε παράπονα εκδικητικής φύσης ή
που γίνονται με αλλότρια κίνητρα.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

A

νεπιφύλακτα,
ο
υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης είναι
το πρόσωπο των τελευταίων ημερών. Μάλιστα,
ο… αντισυμβατικός πολιτικός αποτελεί έμπνευση
ακόμα και για τους μπάρμεν. Ένας από αυτούς
μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ρεσιτάλ δημιουργίας και έφτιαξε ένα ξεχωριστό κοκτέιλ, εμπνευσμένο από
τον υπουργό Οικονομικών. Ο
λόγος για τον Δημήτρη Κορρέ, ο
οποίος σέρβιρε στο Rover Bar
στα Λαδάδικα, το νέο του
κοκτέιλ «Βαρου – φάνκι – ς», το
οποίο έκανε θραύση. Κάθε
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο Δημήτρης, παρασκευάζει
διάφορα κοκτέιλ, ενώ την
Κυριακή τέσσερα με πέντε
κοκτέιλ έχουν θεματικό προσανατολισμό, ευφάνταστα ονόμα-

Η συμβουλή της ημέρας

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟΥ

O Βαρουφάκης «έγινε κοκτέιλ»
και ξεπουλά στα μπάρ
τα και συνοδεύονται από δωρεάν μπουφέ. Το κοκτέιλ «Βαρου –
φάνκι – ς» περιέχει απόσταγμα
μαστίχας, λικέρ πορτοκάλι και
λεμόνι, ενώ ο Δημήτρης έχει
προσθέσει bitters λεβάντας και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι για πιο
πικάντικη γεύση.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

Αερίστε το σπίτι καλά και συχνά,
ανοίγοντας τα παράθυρα, ώστε να
ανανεωθεί ο αέρας.
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών, δεν
είναι μόνο ανακουφιστική για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία μας.
Προτιμήστε αποσμητικά σε μορφή ρολ ον
και προσπαθήστε να αποφύγετε τα σπρέι.
Αποφύγετε τα χαλιά σε περίπτωση που
έχετε ξύλινα πατώματα. Μπορεί να προστατεύουν το πάτωμα, είναι όμως τεράστια
πηγή μικροβίων για τον οργανισμό.
Βγάλτε τα παπούτσια σας, με το που μπαίνετε στο σπίτι σας.

Απλώστε τα ρούχα σε εξωτερικό χώρο, ή
άμα δεν έχετε τη δυνατότητα, αφήστε τα
παράθυρα ανοικτά.
Αντικαταστήστε τις
κουρτίνες του μπάνιου, σε περίπτωση
που έχουν πιάσει
μούχλα και αποφύγετε εκείνες που
είναι από βινύλιο.

Σοβαρά …
αστειάκια
Είναι δύο βελόνες...
Είναι δυο βελόνες και τρέχουν στην ανηφόρα.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΛΑΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΡΥΤΙΔΕΣ
Η 50χρονη σήμερα Tess
Christian έχει πάρει μία
συνειδητή απόφαση τα
τελευταία 40 χρόνια. Δεν
γελάει ούτε χαμογελάει για
να διατηρήσει τη νεανικότητά της και να μην κάνει
ρυτίδες. Ούτε όταν γεννήθηκε η κόρη της δεν έσπασε αυτόν τον περίεργο
όρκο.

«Δεν έχω ρυτίδες γιατί έχω
εκπαιδεύσει τον εαυτό μου
να ελέγχει τους μυς του
προσώπου μου» λέει η
ίδια. Όλοι με ρωτούν πώς
διατηρούμαι κι αν έχω
κάνει μπότοξ. Η απάντηση
είναι όχι. Έχω καταφέρει
να μην έχω ούτε μία ρυτίδα
στο πρόσωπό μου γιατί
δεν έχω αφήσει τον εαυτό μου να
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Και συνεχίζει: «Ναι είμαι ματαιόδοξη και θέλω να παραμείνω νέα.
Η μέθοδός μου είναι πιο φυσική
και πιο αποτελεσματική από
κάποια ακριβή κρέμα ομορφιάς ή
κάποια μικροεπέμβαση στο πρόσωπο».
Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι
αυτή η περίεργη τεχνική μπορεί
να έχει αποτελέσματα. Ο δερματολόγος Dr Nick Lowe λέει: «Μπορεί να είναι μία αποτελεσματική
αντιγηραντική μέθοδος. Υπάρχουν πολλές σταρ του Χόλιγουντ
που την έχουν δοκιμάσει».

γελάσει από τότε που ήμουν
έφηβη» λέει στη Dailymail.

Τέλος η ίδια εξηγεί ότι αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν έχει χιούμορ ούτε
ότι είναι δυστυχισμένη. «Αγαπάω
τη ζωή αλλά δεν αισθάνομαι την
ανάγκη να το δείχνω στους
άλλους έχοντας στο πρόσωπό
μου.

Τότε περνάει ένας σκατζόχοιρος από δίπλα τους και
λέει η μία βελόνα στην άλλη:
- Το χάσαμε το λεωφορείο!!

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ………
• Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό.
• Οι καμήλες έχουν τρία βλέφαρα.
• Η ατμομηχανή εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα.
• Οι τάρανδοι ήταν τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν.
• Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια ταχύτητα που θα
μπορούσε να κάνει την περιφορά της Γης 8 φορές σε
1 δευτερόλεπτο.
• Εάν περάσει κάποιος έξω από το παλιό σπίτι του
George Orwell (Άγγλος
συγγραφέας)
στο
Λονδίνο, θα καταγραφεί 33 φορές από τις
κάμερες ασφαλείας.
• Καθημερινά, στην
Ιαπωνία, σημειώνονται κατά μέσο όρο

90 αυτοκτονίες.

Γνωρίζατε ότι τα emoticons ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα;
Τα γνωστά σε όλους προσωπάκια emoticons, που
ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα.
Το δημοφιλές κίτρινο χαμογελαστό προσωπάκι που
συνοδεύουν τις περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής
γραπτών μηνυμάτων,δημιουργήθηκε το 1963 από τον
καλλιτέχνη Χάρβεϊ Μπολ. Το στρογγυλό emoticon που
αποτέλεσε τη βάση για μια στρατιά που ακολούθησε
αργότερα σχεδιάστηκε αρχικά για χάρη της ασφαλιστικής εταιρείας State Mutual Life Assurance, γνωστής
πλέον και ως Hanover Insurance. Η εταιρεία είχε τότε
συγχωνευθεί με μια άλλη και η συγκεκριμένη διαδικασία είχε επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων.
Στόχος της δημιουργίας ενός χαρούμενου προσώπου
λοιπόν ήταν η ψυχική ανάταση των εργαζομένων. Το
κίτρινο προσωπάκι σύντομα χρησιμοποιήθηκε σε
κουμπιά, κονκάρδες, κάρτες και πόστερ εντός των
γραφείων της εταιρείας αποβλέποντας σε ένα ευχά-

ριστο εργασιακό περιβάλλον. Για το απλοϊκό αλλά
παράλληλα επικοινωνιακό σχέδιό του, που αργότερα
έγινε σήμα κατατεθέν της χαράς, της θετικής στάσης
ζωής και μιας ολόκληρης βιομηχανίας προϊόντων, ο
καλλιτέχνης είχε τότε λάβει μόλις 45 δολάρια.

• Όλοι οι αριθμοί σε
μία ρουλέτα έχουν
άθροισμα 666.
• Σε οποιαδήποτε
στιγμή, πραγματοποιούνται 100 εκατομμύρια τηλεφωνήματα στις Η.Π.Α.
• Κάθε ρήγας στην τράπουλα αναπαριστά έναν
μεγάλο βασιλιά της ιστορίας: ο ρήγας μπαστούνι
τον Δαυίδ, ο ρήγας σπαθί τον Μέγα Αλέξανδρο, ο
ρήγας κούπα τον Καρλομάγνο και ο ρήγας καρό τον
Ιούλιο Καίσαρα.
• Ορισμένα λιοντάρια ζευγαρώνουν πάνω από 50
φορές την ημέρα.
• Ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπινου σώματος είναι
η γλώσσα.
• Ο αστερίας δεν έχει εγκέφαλο.
• Τα μαργαριτάρια λιώνουν στο ξύδι.
• Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμούνται για 3 χρόνια χωρίς να τρώνε καθόλου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι μύθοι του χειμώνα

Ο

χειμώνας είναι για πολλούς
ένας παρεξηγημένος μήνας με
αποτέλεσμα να έχουμε στο μυαλό
μας λανθασμένες αντιλήψεις για το
κρύο, τις αλλεργίες, το αντηλιακό
με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να θωρακίσουμε τον ευατό μας έχοντας
κατά νου λανθασμένο
υπόβαθρο.

γυμναστούμε.
Μύθος: Οι αλλεργίες μειώνονται
το χειμώνα
Υπάρχει πιθανότητα η καταρροή
που σας ταλαιπωρεί όλο το χειμώ-

Μύθος: Ο κρύος αέρας
μας αρρωσταίνει
ΟΙ χαμηλές θερμοκρασίες
από μόνες τους δεν
αρκούν για να σας ρίξουν
στο κρεβάτι. Για την ακρίβεια συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς
τα κύτταρα του ανοσοποιητικού
αυξάνονται κάθε φορά που εκτίθεστε σε κρύες θερμοκρασίες, αφού
έτσι το σώμα οχυρώνεται απέναντι
στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, τα μικρόβια και ιοί αναπτύσσονται καλύτερα σε υψηλές
θερμοκρασίες και όχι στις ψυχρές
συνθήκες του χειμώνα.
Μύθος: Δεν πρέπει να ασκείστε
στο κρύο
Η αλήθεια είναι ότι η γυμναστική
στο χειμωνιάτικο κρύο, αν και
δύσκολη για πολλούς από εμάς,
κάνει πολύ καλό και είναι συχνά
αποτελεσματικότερη
από
τη
γυμναστική το καλοκαίρι. Το κρύο
αναγκάζει σε μεγαλύτερη ένταση
όσον αφορά στην προσπάθεια, το
οποίο σημαίνει δυο πράγματα:
περισσότερες καμένες θερμίδες και
αυξημένα επίπεδα ενδορφινών, τα
οποία ήδη αυξάνονται με το που
θα βγούμε, εκτός σπιτιού, για να

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

ακτινοβολία, αλλά το πρόσωπό
μας παραμένει εκτεθειμένο. Σε αυτό
το σημείο λοιπόν, ανακύπτει η
ανάγκη του αντηλιακού, δεδομένου
μάλιστα ότι το χιόνι και ο πάγος,
ενισχύουν, μέσω της
αντανάκλασης,
κατά
80%, τις υπεριώδεις
ακτινοβολίες.
Μύθος:
Το
ζεσταίνει

Τι από αυτά που πιστεύαμε μέχρι σήμερα λοιπόν
είναι λάθος και τι είναι -εν
μέρει- σωστό;

να, να μην είναι αποτέλεσμα μιας
ίωσης διαρκείας, αλλά αλλεργικό
σύμπτωμα. Το χειμώνα, για παράδειγμα, τα κατοικίδια περνούν
περισσότερο χρόνο εντός σπιτιού,
τα, συχνά, κλειστά παράθυρα δεν
επιτρέπουν την ανανέωση του
αέρα μέσα στο σπίτι και η οικιακή
μούχλα του χειμώνα, μπορεί να
προκαλέσει πολλές αλλεργίες. Αν
λοιπόν, δοκιμάσετε ένα αντισταμινικό και διαπιστώσετε βελτίωση
στην καταρροή, τότε δεν είστε
άρρωστος αλλά αλλεργικός στο…
χειμώνα και καλό θα ήταν να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν αλλεργιολόγο.
Μύθος: Δε χρειάζεστε αντηλιακό
το χειμώνα
Την περίοδο του χειμώνα η γη βρίσκεται πλησιέστερα του ήλιου, γι’
αυτό και εκτιθέμεθα, σε μεγαλύτερο
βαθμό, στην ηλιακή ακτινοβολία,
απ’ ότι το καλοκαίρι. Το χειμώνα
ωστόσο, τα βαριά ρούχα, παρέχουν προστασία από αυτή την

αλκοόλ

Το αλκοόλ, σας ζεσταίνει μεν όταν το νιώθετε
να εισέρχεται στον
οργανισμό σας, αλλά η
αλήθεια είναι ότι απλά
προκαλεί το αίμα να
κινηθεί πιο γρήγορα
προς το δέρμα, απομακρυνόμενο από τα ζωτικά σας
όργανα, που είναι και μεγαλύτερης
σημασίας η θερμότητά τους.
Με λίγα λόγια, μετά την πρώτη
γουλιά πέφτει η θερμοκρασία του
σώματος, ενώ το αλκοόλ, αποδυναμώνει την ικανότητα του σώματος να τρέμει, που είναι ένας βασικός τρόπος για να αυξήσει τη θερμοκρασία του, όταν κρυώνει.
Μύθος: Μην πίνετε κρύα (ή καυτά)
όταν είστε άρρωστοι
Κάποιοι προτείνουν να απέχετε
από τα κρύα ροφήματα όταν είστε
άρρωστοι και κάποιοι προτείνουν
αποχή από τα ζεστά. Η αλήθεια
είναι ότι η θερμοκρασία του ροφήματος δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση
στην πορεία της φλεγμονής που
σας ταλαιπωρεί. Μόλις το (κρύο ή
ζεστό) υγρό μπει στον οργανισμό
σας, θα αποκτήσει τη θερμοκρασία
του σώματός σας. Η μόνη διάκριση
για το τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να πίνετε, είναι τι σας είναι
πιο εύκολο στην κατάποση.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Θα είστε ιδιαίτερα
δραστήριοι και εξωστρεφείς,
αρκετά σίγουροι για τον εαυτό σας και
τις δυνατότητές σας. Θα βρεθείτε με
πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους
και η αυξημένη κοινωνικότητά σας θα
τους γοητεύσει και θα μπορέσετε να
βρείτε την ευκαιρία για να κάνετε νέες
συμμαχίες.
Ταύρος: Μπορείτε κυριολεκτικά να λάμψετε και να κερδίσετε το παιχνίδι, οι
αλλαγές που θέλετε να κάνετε στον
επαγγελματικό σας τομέα θα είναι πολύ
αποτελεσματικές. Εκπέμπετε μια ιδιαίτερη γοητεία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα,
μάλιστα ακόμη και άτομα που δεν σας
είχαν προσέξει θα εντυπωσιαστούν από
την παρουσία σαςι.
Δίδυμοι: Κάποιες από τις ιδέες σας θα
δείτε να καρποφορούν και αυτό θα σας
δώσει αυτοπεποίθηση και ελπίδες για
τα μελλοντικά σας σχέδια. Συμβουλευτείτε έμπιστους φίλους σας για ό, τι
πρόκειται να αποφασίσετε. Κάποια
σχέση σας με άτομο που ζει μακριά από
τον τόπο σας θα νοιώσετε ό, τι σας
ενδιαφέρει περισσότερο από το φιλικό
επίπεδο.
Καρκίνος: Δείτε τα πράγματα με
ψυχραιμία και μην υπερεκτιμάτε τις
δυνατότητές σας. Κάποια γεγονότα, θα
σας κάνουν να πιστέψετε πράγματα
που δεν ισχύουν και αφορούν τον επαγγελματικό σας τομέα. Ζητείστε την
γνώμη κάποιου ειδικού πάνω στα οικονομικά θέματα για να ξέρετε που θα
βαδίσετε.
Λέων: Η νηφαλιότητά σας θα αντικατα-

στήσει την έμπνευση. Πρέπει να επανεξετάσετε τους στόχους σας και να συμβουλευτείτε πιο έμπειρους και έμπιστους φίλους σας για να βρείτε λύσεις
στα οικονομικά σας ζητήματα. Μην
πάρετε μόνοι σας καμία απόφαση θα
οδηγηθείτε σε αδιέξοδο, η συνεργασία
με το στενό σας περιβάλλον θα σας
ευνοήσει.
Παρθένος: Μια πολύ ενδιαφέρουσα
συνάντηση όπου θα μάθετε μέσα από
την συζήτηση πολλά πράγματα θα σας
συμβεί σήμερα. Θα πάρετε σημαντικές
πληροφορίες και θα ενθουσιαστείτε
τόσο πολύ που θα σας επηρεάσει
μακροχρόνια στον τρόπο που θα προσεγγίζετε τα πράγματα. Θα έχετε έντονη
διαίσθηση και θα μπορείτε να σχεδιάσετε με μεγάλη ακρίβεια το μέλλον σας.
Ζυγός: Ίσως να νιώθετε μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που θέλετε και
σε αυτά που έχετε. Ίσως να αναρωτιέστε για το πού πήγαν τα όνειρά σας, ή
γιατί πρέπει πάντα να προσφέρετε
περισσότερα από όσα παίρνετε. Ξέρετε
πολύ καλά ότι όποια στιγμή το θελήσετε μπορείτε και ρότα να αλλάξετε και
όρια να βάλετε στους άλλους.
Σκορπιός: Η ημέρα σας μπορεί να γίνει
πολύ όμορφη, αν το θελήσετε και αν
προσπαθήσετε να ελέγξετε μια κάποια
συναισθηματική ανασφάλεια. Έχετε χτίσει, με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες,
όμορφες συνεργασίες και σχέσεις. Θα
πρέπει να δουλέψετε πολύ συγκεκριμένα
στο κομμάτι της αλληλοκατανόησης.
Τοξότης: Συναισθηματικά είστε τόσο
πολύ γενναιόδωροι, που γοητεύετε τους
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πάντες. Θα πρέπει να προσέξετε λίγο
την υγεία σας, γιατί καθώς είστε κουρασμένοι και με πολλές υποχρεώσεις είναι
πιθανόν να έχετε ενοχλήσεις ή ακόμα
και να είστε επιρρεπείς σε μια ίωση,
κάτι που δεν το χρειάζεστε καθόλου, με
τόσο βαρύ πρόγραμμα!
Αιγόκερως: Η ανασφάλεια που νιώθετε
έρχεται και «κουμπώνει» μαζί με κάποια
καχυποψία, αλλά και με ερωτήματα που
αφορούν την βαθιά σας πεποίθηση ότι
η ζωή σας πρέπει να έχει νόημα και
αξία κάθε στιγμή. Όλο αυτό το πλέγμα
συναισθημάτων μπορείτε να το καταπολεμήσετε με την δουλειά σας, που
πάντα είναι ο χώρος ο οποίος σας βοηθάει να βρίσκετε τις ισορροπίες σας.

Σπανακοτυρόπιτα Μετσόβου
Υλικά:
1 πακέτο χωριάτικο
φύλλο, 1 κιλό σπανάκι, 3
πράσα, 4-5 ψιλά φρέσκα
κρεμμύδια, 2 αβγά, 350
γρ. φέτα Ηπείρου, ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Eκτέλεση:
Πλένουμε τα χόρτα. Τα
στραγγίζουμε σε σουρωτήρι. Τα ψιλοκόβουμε, τα βάζουμε
σε μπολ .Ψιλοκόβουμε τα πράσα και τα φρέσκα κρεμμύδια,
τα προσθέτουμε στο σπανάκι και τα αλατίζουμε. Τα τρίβουμε να μαραθούν. Τα στύβουμε να φύγουν τα υγρά τους.
Τα βάζουμε σε μπολ, τα περιχύνουμε με το μισό ελαιόλαδο. Τρίβουμε την φέτα. Χτυπάμε τα αβγά και τα προσθέτουμε. Ανακατεύουμε καλά. Δοκιμάζουμε και συμπληρώνουμε αλάτι και πιπέρι. Σε λαδωμένο ρηχό μεγάλο, ταψί
περίπου 40 εκ., Στρώνουμε ακτινωτά 3 φύλλα, λαδώνοντας τα ενδιάμεσα. Πεταχτά βάζουμε την μισή γέμιση. Λίγη
λίγη εδώ κι εκεί στην επιφάνεια του χωριάτικου φύλλου.
Καλύπτουμε με ένα σουρωμένα φύλλο, να μην εξέχει καθόλου, να εφαρμόζει στις άκρες του ταψιού. Ραντίζουμε
ελαιόλαδο. Πεταχτά ρίχνουμε την υπόλοιπη γέμιση. Καλύπτουμε με τα άλλα δυο φύλλα χωριάτικα «κιχί» της alfa
αφού τα λαδώσουμε ενδιάμεσα. Τα χωριάτικα φύλλα
«κιχί» της alfa που σκεπάζουν την πίτα να μην εξέχουν
από το χείλος του ταψιού. Τα σουρώνουμε ελαφρά να
εφαρμόζουν στην περίμετρο. Γυρνάμε τα φύλλα που εξέχουν από το χείλος του ταψιού, επάνω στην πίτα ή στα
στρίβουμε σε κόθρο. Χαράζουμε σε κομμάτια. Περιχύνουμε
με το υπόλοιπο λάδι και ραντίζουμε με λίγο νερό πεταχτά
με τα δάχτυλα. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο
στους 180ºC στις αντιστάσεις για περίπου 1 ώρα να ροδίσει καλά και να ξεκολλήσει από το ταψί. Ψήστε το τελευταίο 20' στην κάτω αντίσταση για να στεγνώσει καλά η
κάτω πλευρά της πίτας και να γίνει τραγανή.

Τρουφάκια σοκολάτας
Υλικά: ¾ πακέτου μπισκότα τύπου πτι μπερ, 150 γρ.
βούτυρο (λιωμένο), 200
γρ. κουβερτούρα, 170 γρ.
φουντούκια (ψιλοκομμένα), 1/2 φλιτζ. τσαγιού
ζάχαρη άχνη, 1/2 φλιτζ.
τσαγιού γάλα εβαπορέ,
5 κουτ. σούπας κονιάκ,
1 φλιτζ. τσαγιού κακάο (κοσκινισμένο)
Eκτέλεση: Τρίβουμε με τα χέρια ή στο μπλέντερ τα μπισκότα. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα και στη συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το γάλα, το κονιάκ και τη ζάχαρη άχνη. Ανακατεύουμε έως ότου ομοιογενοποιηθεί το μίγμα. Ενώνουμε το
μίγμα σοκολάτας με τα τριμμένα μπισκότα και τα φουντούκια και τοποθετούμε το μίγμα στο ψυγείο για 2 ώρες
μέχρι να σφίξει καλά. Στη συνέχεια, παίρνουμε μικρές
ποσότητες από το μίγμα και πλάθουμε μικρά μπαλάκια.
Ρίχνουμε το κακάο σε πιάτο και κυλάμε τα σοκολατένια
μπαλάκια μας μέχρι να καλυφθούν καλά από ολες τις
πλευρές με το κακάο. Διατηρήστε τα τρουφάκια με σοκολάτα στο ψυγείο.

SUDOKU

Υδροχόος: Έχετε πολύ όμορφα σχέδια
και τρομερή δημιουργικότητα. Αυτό που
σας προβληματίζει – και έχετε δίκιο –
είναι η έλλειψη ρευστότητας για να
μπορέσετε να πραγματοποιήσετε όλα
όσα θέλετε. Η ημέρα μπορεί να σας
φέρει πολλές ευκαιρίες. Οργανώστε τον
χρόνο σας, μείνετε σταθεροί στο όραμά
σας και είναι πιθανόν να βρείτε συμμάχους που θα το υποστηρίξουν.
Ιχθείς: Η ημέρα σας χρειάζεται κάποια
προσοχή, γιατί θα νιώθετε συναισθηματικά ευάλωτοι. Θα έχετε την τάση να
μπερδεύετε το συναίσθημα σε όλα τα
ζητήματα της καθημερινότητάς σας και
αυτό οπωσδήποτε μπορεί να σας κάνει
να χάσετε κάποιον χρόνο με το να μην
έχετε αυστηρά προσηλωμένη την προσοχή σας στα πρακτικά ζητήματα.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 3/2015, 4/2/2015

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 590 - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961

ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΤΩΝ

€150.000.............14585
€1.000.................29133
€400....................47737
€400....................38962
€400....................27294
€200....................36285
€200....................53698
€200....................31583
€200....................24121
€200....................24283
€200....................28351
€200....................18040
€200....................59384
€200....................38860
€200....................45729
€100....................42443
€100....................56530
€100....................53309
€100....................57663
€100....................42613

€100....................15864
€100....................34587
€100....................32958
€100....................32589
€100....................12306
€100....................50436
€100....................19406
Άλλα ποσά κερδίζουν οι
λαχνοί που λήγουν:
Από €40 οι λαχνοί που
λήγουν σε 9209, 0658
Από €20 οι λαχνοί που
λήγουν σε 200
Από €10 οι λαχνοί που
λήγουν σε 415, 989
Από €4 οι λαχνοί που
λήγουν σε 36, 09.

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΓΝΩΜΙΚΟ

Η πλουτοκρατία ήτο,
είναι και θα είναι ο
μόνιμος άρχων του
κόσμου, ο διαρκής
Αντίχριστος. Αύτη
γεννά την αδικίαν, αύτη
τρέφει την κακουργίαν,
αύτη φθείρη σώματα και
ψυχάς.
Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης,
1851-1911, Έλληνας
συγγραφέας

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

Ο

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΣΕΛ

ΟΣΕΛ στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
πραγματοποιεί εβδομάδα αιμοδοσίας στις 9/2/15 μέχρι
14/2/15 στο Κέντρο Αίματος στην Έγκωμη και καλεί τους
αιμοδότες να συμμετάσχουν αθρόα.

Η

Τσικνοπέμπτη

Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου
(Κρεατινής)
ονομάζεται
Τσικνοπέμπτη
ή
Τσικνοπέφτη, επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια
ψήνουν κρέας ή λειώνουν το λίπος από τα χοιρινά και
ο μυρωδάτος καπνός (τσίκνα) είναι διάχυτος παντού.
Από αυτή την τσίκνα, λοιπόν, έχει πάρει και το όνομά
της η Πέμπτη και λέγεται Τσικνοπέμπτη.

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Το έθιμο χάνεται στα
βάθη των αιώνων,
χωρίς να γνωρίζουμε
την προέλευσή του.
Εικάζεται, όμως, ότι
προέρχεται από τις
βακχικές γιορτές των
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, που επιβίωσαν του
Χριστιανισμού. Σύμφωνα με τον λαογράφο
Δημήτριο Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της
ημέρας είναι «ομοιοπαθητικές προσπάθειες για την
ευφορία της γης».

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ ΤΟ ΚΕΠ ΤΗΣ ΑΗΚ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ
Από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών (ΚΕΠ) της Αρχής Ηλεκτρισμού στη Λεωφ. Αθαλάσσης
72Α,Β&Γ στο Στρόβολο, μεταφέρεται στο κτήριο των Κεντρικών
Γραφείων της ΑΗΚ, στον οδό Αμφιπόλεως 11 στο Στρόβολο
(πάροδος λεωφ. Αθαλάσσης, κοντά στο Κτήριο Διοίκησης της
Ελληνικής Τράπεζας και το Ολυμπιακό Μέγαρο).
Οι νέοι αριθμοί επικοινωνίας: τηλ. 22201555, φαξ. 22201559

Την Τσικνοπέμπτη, που βρίσκεται στο μέσο του
Τριωδίου, ξεκινούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην
Κύπρο, οι εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι οποίες
κορυφώνονται με τα Κούλουμα την Καθαρά
Δευτέρα. Ανάλογες γιορτές υπάρχουν στη Γερμανία
(Schmutziger Donnerstag = Λιπαρή Πέμπτη) και στη
Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ (Mardi Gras = Λιπαρή Τρίτη),
που συνδυάζονται με καρναβαλικές εκδηλώσεις.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Προημιτελικής
Φάσης του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, είναι:
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

0-8

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΚΕΔΡΟΣ
Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας

0-1

ΘΟΙ Καπέδων – ΠΑΟ Κάτω Μονής

6-1

ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – Ε.Μ.Ανθούπολης

1-2

Για το Πρωτάθλημα Β΄ Ομίλου Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, διεξήχθη ο αγώνας ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Τσερίου
με σκορ 5-0.

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 13 – 16/2/15 συνεχίζονται οι αγώνες του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
17η Αγωνιστική 13 – 16/2/15
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Παρασκευή
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριακή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
Τα αποτελέσματα της 16ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6/2 – 9/2/15
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
3-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
0-6
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Δευτέρα
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
4-0
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

«Μεγάλη Κυρία» με σφραγίδα Κυπριακή
• ΑΝΟ: 5η συνεχόμενη νίκη με πρωταγωνιστή
το Λαϊφη αυτή τη φορά
• Ισάξιος αντίπαλος χωρίς όμως αντίκρυσμα
η Νέα Σαλαμίνα
• Πιο δυνατός ο ΑΠΟΕΛ με Χαραλαμπίδη Κατήφεια στο «Δασάκι»

Α

ναρριχήθηκε στην 4η θέση η
Ανόρθωση μετά την 5η συνεχόμενη νίκη της με τέρμα Κυπριακό.
Λαϊφης και Μακρής αποτελούν το
εκτελεσστικό δίδυμο της «Κυρίας»
στέλλοντας ισχυρό μήνυμα προς
όλους για αξιοποίηση και ανάδειξη
των ταλέντων ντόπιας κοπής. Η Ν.
Σαλαμίνα πήγε πολύ καλά αλλά για
άλλη μια φορά αδυνατεί να κερδίσει
βαθμό παραμένοντας στο τετράγωνο του βυθού.
Σε ρυθμούς ρελαντί ο πρωτοπόρος
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πήρε το τρίποντο από
τη ΔΟΞΑ και συνεχίζει να κάθεται
μόνος του στην κορυφή του
Ολύμπου. Στην Κατωκοπιά η
σφραγίδα των «Λεγεωναρίων»
ξεθωριάζει επικίνδυνα.
Ο ΑΠΟΕΛ με το Χαραλαμπίδη στα
πάνω του και τη ψυχολογία στα

• Μοναξιά κορυφής για ΑΠΟΛΛΩΝΑ Βυθίζεται η ΔΟΞΑ
• Πετάει τους βαθμούς η ΑΕΚ - Χρυσός
πόντος για ΟΘΕΛΛΟ
• Έκανε την ανατροπή η ΟΜΟΝΟΙΑ - Σκληρό
καρύδι η Αγία Νάπα

ύψη πολυβόλησε τετράκις τον
Εθνικό αναμένοντας στραβοπάτημα του πρωτοπόρου Απόλλωνα.
Στο «Δασάκι» ψάχνουν την αιτία
για την πτωτική πορεία της ομάδας στην οποία οι Κύπριοι παίκτες
θεωρούνται σπάνιο φρούτο.

Λαϊφης και Μακρής αποτελούν το
εκτελεστικό δίδυμο της «Κυρίας»
η οποία επενδύει (και μπράβο
της) στο Κυπριακό ταλέντο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τ

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ

ο αθλητικό ιδεώδες είναι για τον άνθρωπο πηγή
εσωτερικής τελειότητας, συναδελφοσύνης, ειρήνης, ευγένειας, αφιλοκέρδειας, καλής θέλησης και
αγνότητας. Είναι εκείνο που ικανοποιεί από κάθε
άποψη τη διάνοια και το συναίσθημα του αθλητή και
του φιλάθλου.
’Το γνήσιο αθλητικό ιδανικό σημαδεύει με ισχυρή
προσωπική σφραγίδα, καλλιεργεί θαρραλέες πρωτοβουλίες, απομακρύνει τις σκέψεις από δαιδαλώδεις στοές και γλυκαίνει την αναμονή αυτού που
ποθούμε.

Τη μεγάλη ανατροπή έκανε η ΟΜΟΝΟΙΑ στην οποία ο Οικονομίδης
έλαμψε για άλλη μια φορά. Οι
ΑΓΙΑΝΑΠΙΤΕΣ αντιστάθηκαν σθεναρά αλλά στο τέλος υπέκυψαν στην
ανωτερότητα της αντιπάλου.
Κραυγαλέα
σκαμπανεβάσματα
διακρίνουν την απόδοση της ΑΕΚ η
οποία χάνει εύκολα βαθμούς, προβληματίζοντας βαθύτατα διοίκηση
και τεχνική ηγεσία. Στον ΟΘΕΛΛΟ η
μάχη της σωτηρίας συνεχίζεται με
ενθουσιασμό και συγκροτημένη
συμπεριφορά σε κάθε παιχνίδι.
Στο 90’+4 ο ΕΡΜΗΣ ισοφάρισε την
ΑΕΛ διατηρώντας το +2 από τη
Λεμεσιανή ομάδα στη μάχη για την
πρώτη εξάδα. Δίκαιο το αποτέλεσμα είπε ο προπονητής των «φτεροπόδαρων» Φαντέρ Χάακ. Αιχμές
κατά της διαιτησίας από την ΑΕΛ.
• Στον πίνακα των δεινών
εκτελεστών προηγείται ο
Ποτέ (ΟΜΟΝΟΙΑ) με 15 τέρματα,
ακολουθούμενος
από τον Ονίλο (ΕΡΜΗΣ) με
11.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σάββατο 14/2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
1-1
Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ - ΤΡΑΧΩΝΙ Β.
5-0
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
0-5
Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3-1
ΘΟΪ ΠΥΡΓΟ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
1-2
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4-1
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
0-3
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
6-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 4-1
Επόμενη αγωνιστική:
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.2.2015 και ώρα 7.30 μ.μ.
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Ε.Ν. ΛΑΝΙΑΣ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ 14.2.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 15.2.2015 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

Σε καλό δρόμο ο διάλογος κυβέρνησης
και συντεχνιών για τις απολύσεις στις Κ.Α.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η αγορά εργασίας
με τον Μιχάλη Βασιλείου σύμβουλο σπουδών
κι επαγγελματικής εκπαίδευσης

1 Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο που επιθυμεί να
σπουδάσει. Ένας νέος πρέπει από νωρίς να αποφασίσει τι θα σπουδάσει και να αποταθεί σε ένα
σύμβουλο σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού που θα του δώσει ερεθίσματα και θα τον
βοηθήσει να δει τις επιλογές του με βάση τις επιδεξιότητές του και την ζήτηση της αγοράς. Πλέον είναι
πολυτέλεια να σπουδάζεις κάτι μόνο επειδή σου
αρέσει, χωρίς να μπορείς να το «εξαργυρώσεις»
στην αγορά εργασίας.
2 Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο που θα
εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ο απόφοιτος πρέπει να έχει ένα ευπαρουσίαστο βιογραφικό και μια
καλή εμφάνιση. Όσο και να φαίνεται περίεργο, σε
όλες τις χώρες σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οι εταιρείες βλέπουν αρχικά την εμφάνιση ενός υποψηφίου
και μετά τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Δηλαδή ο
υποψήφιος πρέπει να είναι ευπαρουσίαστος γιατί η
εμφάνισή του είναι σημαντική στην επαφή της εταιρείας με τους πελάτες της.
3

Ποια επαγγέλματα πιστεύετε πως θα έχουν
ζήτηση τη δεκαετία την οποία διανύουμε; Υπάρχουν κλάδοι όμως που θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση στο μέλλον όπως ο τομέας της υγείας -η φαρμακευτική, ιατρική, κτηνιατρική, χημεία, μικροβιολογία, αιματολογία, ανοσολογία και μια σειρά άλλων
παραϊατρικών επαγγελμάτων όπως βοηθός ακτινολόγου, εργοθεραπευτής, μαιευτική. Άλλος περιζήτητος τομέας είναι αυτός της Οικονομίας με επαγγέλματα όπως οικονομολόγος, λογιστής, ο κλάδος της
Ναυτιλίας – όπως καπετάνιος, μηχανικός πλοίου,
των Ναυτιλιακών, των Ασφαλειών, των Ακινήτων,
τα Πράσινα επαγγέλματα κλπ.

4 Οι κλάδοι στην Κύπρο είναι κορεσμένοι Η επι-

τυχία βρίσκεται στην διαφορά, δηλαδή το να κάνεις
κάτι που δεν το κάνει άλλος. Δυστυχώς οι Κύπριοι
δεν τολμούν να κάνουν την διαφορά αλλά αντιγράφουν ο ένας τον άλλο και πηγαίνουν μαζικά να
σπουδάσουν κάτι όταν δουν πως είναι ήδη περιζήτητο αλλά και κορεσμένο. Δεν σημαίνει όμως πως
ότι πτυχίο κάνεις, θα εξασκήσεις και το συγκεκριμένο επάγγελμα, αν και πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή από την αρχή..

5 Συμβουλές επιβίωσης εν μέσω οικονομικής κρίσης και ανεργίας. Ο απόφοιτος θα ήταν καλό να
βρει άμεσα δουλειά σε οποιοδήποτε τομέα. Δεν νοείται σήμερα να υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει εργασία και να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Πιστεύω πως το άτομο που
έχει υγεία και όρεξη για δουλειά
δεν μένει άνεργο, διότι μπορεί να
σκεφτεί να κάνει και δική του δουλειά, ακόμη και να πωλεί σάντουιτς
στο δρόμο, να εργαστεί σε αγροτικές δουλειές, εωσότου «περάσει
η μπόρα». Δεν είναι ντροπή!

Καρναβαλίστικος χορός
ΣΕΚ Λεμεσού
MONTE CAPUTO
20/2/2015, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.00
Τιμή €20 (φαγητό - Κυπριακό
ποτό)
Μέλη Ταμείων Ευημερίας €10
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σ

ε καλό δρόμο οδηγείται το θέμα
των αποζημιώσεων των απολυθέντων των «Κυπριακών Αερογραμμών» μετά τη συνάντηση των
ηγεσιών ΣΕΚ, ΠΕΟ με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας στις 3 Φεβρουαρίου 2015, στην παρουσία του
υπουργού Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη. Υπήρξε συμφωνία στα
ζητήματα του ταμείου προνοίας,
των μισθών προειδοποίησης.
Ανοικτά παραμένουν τα ζητήματα
των επιπρόσθετων αποζημιώσεων
και της απορρόφησης των πρώην
υπαλλήλων των Κ.Α. στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση του
προεδρικού συμφωνήθηκε όπως:
• Οι οφειλές του κράτους στα
Ταμεία Προνοίας θα καταβληθούν
τάχιστα. Ήδη το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ποσό €9.6εκ. Οι
αποχωρήσαντες το 2013 - 14 και
οι τελευταίοι 565 υπαλλήλοι που

απολύθηκαν με το κλείσιμο της
εταιρείας στις 9 Ιανουαρίου 2015
θα επωφεληθούν με 2.7% από τις
επιστροφές στο Ταμείο Προνοίας.

Θετικό κλίμα στη συνάντηση
του προέδρου Αναστασιάδη
με ΣΕΚ - ΠΕΟ

• Καλύπτεται αριθμός εργαζομένων αορίστου χρόνου που δεν
είχαν Ταμείο Προνοίας.

Εκκρεμότητες
Εκκρεμούν τα θέματα που αφορούν:
• Στην απασχόληση απολυθέντων
υπαλλήλων των Κ.Α. στο δημόσιο
στη βάση προσόντων αλλά και
αναγκών της υπηρεσίας.
• Στις πρόσθετες αποζημιώσεις
πλεονασμού στη βάση των προηγούμενων διευθετήσεων που έχουν
γίνει στις περιπτώσεις του προσωπικού των Κ.Α. Το ζήτημα των
πρόσθετων αποζημιώσεων έχει
παραπεμφθεί σε Τεχνική Επιτροπή
υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
δήλωσε ότι η συνάντηση με την
πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σε
θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Ο
διάλογος θα συνεχισθεί αυτή τη
βδομάδα με την προσδοκία θετικής
κατάληξης. Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Ημικρατικών (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
Ανδρέας Ηλίας τόνισε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση
αναμονής και θα αξιολογήσουν την
κατάσταση μετά την επόμενη
συνάντηση.

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

Ναι στις αλλαγές για ενίσχυση της αποδοτικότητας
και της βελτίωσης των υπηρεσιών στο δημόσιο

Η

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της για την κυβερνητική δέσμευση ότι θα ξεκινήσει
σύντομα ουσιαστικός διάλογος με
τις συντεχνίες για όλα τα θέματα
που αφορούν στην μεταρρύθμιση
στο δημόσιο, προάγοντας την
αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη
δικαιότερη μεταχείριση των εργαζομένων στη βάση της αξίας και
της αποδοτικότητας.
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας συμμετείχε στο σεμινάριο τις 4ης
Φεβρουαρίου όπου παρουσιάστηκαν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα αποτελέσματα της μελέτης
των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Η.Β.
(National School of Government
International), για τα οριζόντια
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού που προκύπτουν από το
μέτρο 3.9 του Μνημονίου Συναντίληψης (Κεφάλαιο Μεταρρύθμισης
Δημόσιας Υπηρεσίας).
Εισαγωγή στην εκδήλωση έκαμε ο
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ.
Κωνσταντίνος Πετρίδης, αρμόδιος
για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο οποίος τδιαβεβαίωσε πως όταν ολοκληρωθεί ηην
μελέτη των εμπειρογνωμόνων θα
καλέσει σε διάλογο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κ. Κ.
Κυπριανού και άλλοι λειτουργοί
της κυβέρνησης.
Οι εμπειρογνώμονες αναφέρθηκαν
στις αδυναμίες του υφιστάμενου
συστήματος τονίζοντας ότι χαρακτηρίζεται από ακαμψία, συγκεντρωτισμό, εξάρτηση από πολιτι-

www.sek.org.cy,

κές επιρροές, δεν συνδέεται με την
αποδοτικότητα των εργαζομένων
και είναι ισοπεδωτικό, στερείται
ευελιξίας, και δεν προάγει κίνητρα
για βελτίωση της αποδοτικότητας
των εργαζομένων και τη βελτίωση
των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Αποδοτικότητα - Αξία
υπαλλήλου
Οι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν στις
οργανώσεις τις προτάσεις τους

δίδοντας έμφαση στο θέμα της
αξιολόγησης των υπαλλήλων.
Προτείνουν ένα νέο σύστημα το
οποίο να συνδέεται περισσότερο
με την αποδοτικότητα και την αξία

κάθε υπαλλήλου, την καταπολέμηση του «ρουσφετιού», και με λιγότερη έμφαση στην προσμέτρηση
της υπηρεσίας, των προσόντων,
και άλλων κριτηρίων. Προτείνουν
επίσης την διαφοροποίηση τόσο
της σύνθεσης όσο και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας, η οποία προτείνουν να
έχει ένα σαφές πιο περιορισμένο
ρόλο, με περισσότερο συμβουλευτικό και εποπτικό χαρακτήρα.
Εισηγούνται επίσης την δημιουργία ενός Διοικητικού Δικαστηρίου
αντί του δικαιώματος προσφυγής
στο Ανώτατο Δικαστήριο στις
περιπτώσεις ενστάσεων των
υπαλλήλων, το οποίο να λειτουργεί πιο γρήγορα και ευέλικτα. Έγινε
επίσης αναφορά στο μισθολόγιο
όπου και εδώ προτείνουν τη διασύνδεση των προσαυξήσεων με
την αποδοτικότητα και αξία των
υπαλλήλων. Παρουσίασαν στατιστικές συγκριτικές μελέτες για το
μισθολόγιο της Δημόσιας υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
προτείνοντας
περιορισμό της
έκτασης των κλιμάκων ή των συνδυασμένων κλιμάκων.

Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Μ. Μιχαήλ (φωτό) που συμμετείχε στην παρουσίαση μαζί με τον Αναπληρωτή γ.γ. της Ομοσπονδίας Γ. Κωνσταντίνου, χαιρέτησε την επίσημη τοποθέτηση και διαβεβαίωση του Υφυπουργού κ. Πετρίδη ότι θα ακολουθήσει ουσιαστικός διάλογος με τα
Συνδικάτα για όλα τα θέματα που αφορούν την μεταρρύθμιση. Η ΣΕΚ,
τόνισε, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες στο υφιστάμενο σύστημα
και ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές οι οποίες θα στοχεύουν στην
ενίσχυση της αποδοτικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας, στην παροχή
πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, μέσα από μια πιο δίκαιη και
διαφανή μεταχείριση των εργαζομένων. Η ΣΕΚ θα στηρίξει προτάσεις
που θα οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας αλλά που δεν θα
πρέπει να μειώνουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

