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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Επείγουσα ανάγκη ο περιορισμός
της εργοδότησης αλλοδαπών

• Το Γενικό Συμβούλιο εξέτασε καίρια εργατικά ζητήματα

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΣΥ - ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ
4

Ολόθερμη συμπαράσταση ΣΕΚ στον αγώνα της Ελληνικής κυβέρνησης

Έ

Ε

πείγει η αναθεώρηση της πολιτικής
εργοδότησης αλλοδαπών στην Κύπρο
προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας για Κύπριους, ενδυναμώνοντας
ταυτόχρονα την Κοινωνική συνοχή. Η αλόγιστη εργοδότηση ξένων και η εκμετάλλευση των Κοινοτικών από επιτήδειους εργοδότες αποτελούν χαίνουσες πληγές και
πρέπει να επουλωθούν χωρίς περαιτέρω
καθυστέρηση.
(Μελέτη του Τμήματος

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2848
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ντονη ανησυχία διατυπώνει η
ΣΕΚ για την τροπή που προσλαμβάνουν καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα με αιχμή το
Γενικό Σχέδιο Υγείας, τις εκποιήσεις,
τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών
οργανισμών και της ανεργίας.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε συνεδρία του την περασμένη Πέμπτη εξέτασε τα σοβαρά ζητήματα που απα-

σχολούν την εργατική τάξη και την
κοινωνία ευρύτερα, στέλλοντας το
μήνυμα ότι επείγει η υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης που θα φέρουν
νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας
ταυτόχρονα τη κοινωνική συνοχή.
Ύστερα από εκτενή συζήτηση των
Οργανωτικών και Οικονομικών
καταστάσεων του 2014, τονίσθηκε η
ανάγκη περαιτέρω εντατικοποίησης

της προσπάθειας για οργάνωση
νέων μελών σε όλο το φάσμα της
οικονομικής δραστηριότητας.
Σύσσωμο το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε την ολόθερμη συμπαράσταση
του στην κυβέρνηση της Ελλάδας
στην τιτάνεια προσπάθεια που
καταβάλλει για να εξευρεθεί συναινετική λύση στο θέμα του μνημονίου
με την τρόϊκα.
Σελ. 16

4

Να ληφθούν μέτρα
κατά της αδήλωτης
εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης

Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ, σελ. 8, 9)

Διεθνής μέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η

ΣΕΚ συμμετέχει ενεργά στην Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για επικράτηση των αγαθών της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και αποτροπή των πολιτικών στυγνής λιτότητας.
Σελ. 3

4 Εξοικονόμηση θέσεων

Η κρίση και οι κροίσοι
του ποδοσφαίρου

εργασίας για Κύπριους
με κλειδί τη χρήση

Ο

ι κροίσοι του ποδοσφαίρου δεν καταλαμβαίνουν από κρίση. Σε ανοδική
πορεία τα έσοδα των 20 συλλόγων που
συνιστούν την αφρόκρεμα της Ευρωπαϊκής
ποδοσφαιρικής βιομηχανίας.

της Ελληνικής γλώσσας
σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα

Σελ. 15

Να ελέγχεται με αυστηρότητα η μείωση των επιτοκίων

Η

μείωση των επιτοκίων, που δυστυχώς ήρθε με
πολύ μεγάλη καθυστέρηση, είναι καλοδεχούμενη
και ως εκ τούτου χαιρετίζεται, βέβαια, με μια σειρά
προϋποθέσεις.
Η βασικότερη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή αυτής
της απόφασης να ελέγχεται συνεχώς από την Κεντρική Τράπεζα και να λειτουργεί έγκαιρα και αποτελεσματικά προς όφελος των άμεσα επηρεαζομένων
δανειοληπτών αλλά και προς όφελος του συνόλου
της οικονομίας.
Η Κεντρική Τράπεζα, οφείλει μόνιμα και καθημερινά,
να παρακολουθεί με προσοχή την εφαρμογή των μειώσεων των επιτοκίων, γιατί οι τράπεζες δυστυχώς
με τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεν διαθέτουν
την έξωθεν καλή μαρτυρία που πείθει ότι θα σεβαστούν και θα πειθαρχήσουν στις υποδείξεις των
Νομισματικών Αρχών.
Η μείωση των επιτοκίων από μόνη της δεν μπορεί να

φέρει τη ζητούμενη ανάπτυξη. Γι’ αυτό ακριβώς το
λόγο πρέπει να συνδυαστεί αφενός με σωστές αναδιαρθρώσεις δανείων και αφετέρου να συνοδευτεί με
πολιτική νέων δανειοδοτήσεων κυρίως στους τομείς
της υγείας, της παιδείας, του τουρισμού. Χρειάζο-

• Τεράστια η ευθύνη
της Κεντρικής Τράπεζας
• Χρειάζεται συνδυασμός πολιτικών
για να υπάρξει ανάπτυξη
νται αναπτύξεις που θα επιφέρουν συνεχή προστιθέμενη αξία στην κυπριακή οικονομία.
Ακόμα θα πρέπει η Κεντρική Τράπεζα να δει και την
προοπτική μείωσης και άλλων χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες στα διάφορα προϊόντα, (π.χ.

επιτόκια καρτών κ.λ.π), ενώ η κυβέρνηση οφείλει να
μελετήσει και την πιθανότητα μείωσης των διαφόρων φορολογιών που αφορούν τις τραπεζικές
συναλλαγές.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των βαρών που επωμίζονται οι πολίτες.
Παράλληλα με τη μείωση των επιτοκίων, (που
δυστυχώς ακόμα εξακολουθούν να είναι τα πιο ψηλά
στην Ευρωζώνη), πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους και του τραπεζικού συστήματος,
στοιχεία που θεωρούνται σοβαρό προαπαιτούμενο
για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Η μείωση της γραφειοκρατίας και η μείωση της τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος σε βάθος χρόνου, θα βοηθήσουν επίσης την επιχειρηματική δραστηριότητα να
κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης.

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

Ο Γερμανικός ηγεμονισμός, η Ευρώπη κι εμείς

Καιρικά Φαινόμενα
Οι λαοί με το κεφάλι σκυφτό

Η

Ευρώπη δεν έχει ελπίδες
επιβίωσης αν δεν αναχαιτίσει το Γερμανικό ηγεμονισμό
και τις τροικανές πρακτικές
που συνθλίβουν την αξιοπρέπεια των χωρών, συμπαρασύροντας τους λαούς στη
μιζέρια. Τη θέση αυτή διατύπωσε πριν από ενάμιση
χρόνο σε διάλεξη του στη
Λευκωσία ο τότε Ευρωβουλευτής Γερμανίας Γιώργος
Χατζημαρκάκης της ομάδας

Γ

ια ποιον τα είπε, άραγε, ο Έλληνας πρωθυπουργός: Μόνο για το
Σόιμπλε ή και για άλλους; Μιλώντας στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ.
Τσίπρας είπε: «Ο πολίτης δεν
αισθάνεται πλέον την απαξίωση
και τον εκνευρισμό Δεν μπορούν
κάποιοι να συμπεριφέρονται στην
Ελλάδα σαν να είναι αποικία»,
συνέχισε και επανέλαβε ότι η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται και
δεν εκβιάζει κανέναν, αλλά συνομιλεί ως ισότιμος εταίρος στην ΕΕ.
«Για πρώτη φορά κάποιοι λένε
«όχι» και το εννοούν», είπε, ενώ
τόνισε ότι ο κ. Σόιπλε έχασε την
ψυχραιμία του και εκφράστηκε
υποτιμητικά απέναντι στους Έλληνες. «Θα του επισημάνω ότι θα
ήταν καλύτερα να λυπάται τους
λαούς που περπατάνε με το κεφάλι
σκυφτό. Αυτούς να λυπάται», είπε
χαρακτηριστικά. Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας έδωσε αξιοπρέπεια και περηφάνια στους
Έλληνες. Προφανώς, κάποιοι εκ
των εταίρων μας δεν καταλαβαίνουν τι αυτό σημαίνει για τους
πολίτες της Ευρώπης που αίφνης,
βλέπουν ένα 40αρη Πρωθυπουργό
να λέγει εκείνα που όλοι γνωρίζουν
και να διεκδικεί την αλληλεγγύη
που οι περισσότεροι ξέχασαν. Έτσι
ακόμα και τίποτα να μην πετύχει, ο
αλ. Τσίπρας έχει δημιουργήσει μια
νέα κατάσταση πραγμάτων στη
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κι αυτή
την κατάσταση κανείς δεν μπορείνα
την παραγνωρίσει. Συνοψίζεται
στην ανάπτυξη, στην κοινωνική
συνοχή και σε μια καλύτερη Ευρώπη. Υπερήφανη, όχι με το κεφάλι
σκυφτό.
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

των «Ευρωπαίων Φιλελευθέρων». Με τόλμη και παρρησία
έστειλε ισχυρό το μήνυμα ότι
η Ευρώπη αν δεν απαλλαγεί
από το Γερμανικό δόγμα το
οποίο θέλει τους αδύναμους
εταίρους γονατιστούς για να
τους απομυζά και να τους
εκμεταλλεύεται, θα οδηγηθεί
σε τρομερά αδιέξοδα.
Σήμερα που ο Ελληνικός λαός
βιώνει στο πετσί του τις
δηλητηριώδεις συνταγές της
Τρόικα κατεντολήν Μέργκελ,

Ο

διεστραμμένος ψυχισμός
πολλών ενηλίκων που
ενεργούν μεθοδικά για να εκμεταλλευτούν ανήλικα αθώα
παιδιά είναι υπαρκτός και
καθημερινός.
Ειδικότερα με την έξαρση της
τεχνολογίας αλλά και με την
τάση της εποχής, οι γονείς να
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

εφοδιάζουν τα παιδιά από
μικρές ηλικίες με σύγχρονες
συσκευές κινητών, τάμπλετ και
ηλεκτρονικών υπολογιστών
έχουν δυστυχώς ανοίξει στους
επιτήδειους
διάπλατα τις
πόρτες του σπιτιού τους.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Και ενώ οι γονείς κοιμούνται
ήσυχοι, οι διαδικτυακές συζητήσεις αποτελούν βραδυφλεγή
εκρηκτικό μηχανισμό με κίνδυνο να παρασύρει στο διάβα
τους την οικογενειακή γαλήνη
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οι «προφητείες» Χατζημαρκάκη δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Έχοντας αυτά κατά νουν
πιστεύουμε βαθύτατα ότι η
Ευρώπη σήμερα για να ορθοποδήσει, χρειάζεται ένα
εμπνευσμένο πολιτικό – κοινωνικοοικονομικό μοντέλο με
ανθρωποκεντρικό χαραχτήρα
που να αποδίδει κοινωνική
δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη λήψη
των αποφάσεων στο πλαίσιο
μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η οποία να σέβεται
έμπρακτα την εθνική καταγωγή των λαών και τα ιδιαίτερα
τα τοπικά χαραχτηριστικά
τους. Επιπροσθέτως, πρό του
τζιχαντιστικού κινδύνου που
καραδοκεί ανά πάσα στιγμή
να τινάξει στον αέρα την
γαλήνη και ευημερία των
Ευρωπαικών λαών, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη δημιουργίας κοινής εξωτερικής
πολιτικής και άμυνας της
Ευρωπαικής Ένωσης. Φυσικά
για την προώθηση αυτών των
προχωρημένων θέσεων απαιτείται η ύπαρξη εμπνευσμένων ηγετών με όραμα, που
αμφιβάλλουμεν αν υπάρχουν
στη σημερινή Ευρώπη. Με
αυτά τα δεδομένα, αν οι

ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθήσουν να υποκλίνονται στην
Μέργκελ, πολύ φοβόμαστε ότι
σύντομα η Ευρωπαική Ένωση
θα μετατραπεί σε Γερμανική
Ευρώπη με απρόβλεπτους
κινδύνους για το αύριο.
Με τη διατύπωση αυτών των
θέσεων μας σε καμμία περίπτωση δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τις τεράστιες δικές
μας ευθύνες για τη θλιβερή
κατάντια της Ελλάδας και της
Κύπρου τις οποίες εξαπέστειλαν στην χρεοκοπία αχρείες
πολιτικές ηγεσίες οι οποίες
συμμαχώντας με τα γεράκια
του εύκολου πλουτισμού,
καταλήστευσαν το δημόσιο
πλούτο.

Ας το συνειδητοποιήσουν κάποιοι, ότι η υπονόμευση των
σχέσεων Αθηνών – Λευκωσίας επενεργεί ως η ταφόπετρα των
δύο αδελφών χωρών οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να ενδώσουν στους εκβιασμούς εχθρών και φίλων. Ο
Ελληνισμός παρά τα μειονεκτήματα και τις εγγενείς αδυναμίες του, ουδέποτε υποτάχθηκε στη μακραίωνη ιστορική του
πορεία. Αυτό θα πράξει και σήμερα. Ας το αντιληφθούν,
εχθροί και «φίλοι» ότι το Ελληνικό φιλότιμο δεν ανέχεται
τελεσίγραφα, ούτε υποκύπτει σε τοξικές απειλές. Στο κάτω
– κάτω της γραφής, οι Έλληνες έχουν πάνω απόλα ψυχή και
δουλεύουν για να ζήσουν. Δεν ζούν για να δουλεύουν. Όσο
πιο νωρίς το καταλάβουν αυτοί που θέλουν να μας βάλουν
το πιστόλι στον κρόταφο, τόσο το καλύτερο για τους ίδιους.

Γονείς επαγρυπνείτε.
Τα παιδιά και τα μάτια σας
και ηρεμία.
Ένα από τα ευρήματα της
έρευνας του Οργανισμού θεμελειωδών δικαιωμάτων κρούει
το καμπανάκι του κινδύνου
στους γονείς. Καταδεικνύει ότι
σε ποσοστό 11% οι γυναίκες
στην Κύπρο σε ηλικία από 12
ετών έχου βιώσει παρενόχληση
στο κινητό, στο διαδίκτυο ή
άλλως πως. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι
κίνδυνοι που διατρέχουν τα
παιδιά ειδικότερα στην εφηβική ηλικία που έχουν άμεση
πρόσβαση σε κινητά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι
τεράστιοι και καθημερινοί.

ντας στους τρίτους μια εντελώς διαφορετική εικόνα από
την πραγματική.
Οι γονείς πολλές φορές λόγω
των πολλαπλών τους ρόλων
αδυνατούν σε καθημερινή
βάση να ελέγχουν, διακριτικά,
τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να χάνετεαι πολύτιμος
χρόνος άμεσης παρέμβασης,
αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Στη βάση όμως της διαπίστωσης
ότι
το
Κυπριακό
δίκαιο
δεν

Οι επιτήδειοι ελοχεύουν αναμένοντας το επόμενο τους
«θύμα» στο χώρο των ευαίσθητων ηλικιών της εφηβείας. Σ’ αυτή την ηλικία τα
παιδιά επιθυμούν να εκδηλώνουν μια άνευ προηγουμένου ανεξαρτησία προβάλλο-
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Μεσούντων των οδυνηρών
πραγματικοτήτων που αιωρούνται
σαν
δαμόκλεια
σπάθη πάνω από την Κύπρο
και την Ελλάδα, έχουμε υπέρτατο καθήκον να πρωτοστατήσουμε ως ενεργοί πολίτες
στην προώθηση ενός αφυπνιστικού σαλπίσματος για
να περιορισθεί η ασύδοτη
κομματοκρατία και να περάσει η εξουσία σε έντιμες
δυνάμεις που δεν κινούνται
στη σφαίρα των διαπλεκομένων συμφερόντων. Ταυτόχρονα έχουμε υπέρτατο εθνικό
καθήκον να διαφυλάξουμε
σαν κόρη οφθαλμού τις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας πού
αποτελεί τον άξονα επιβίωσης του Ελληνισμού.

θωρακίζει τους θύτες από
παρενοχλητική παρακολούθηση η πολιτεία υποχρεούται να

τα. Οι καιροί που διανύουμε
είναι δύσκολοι και όλοι λίγο ή
πολύ βιώνουν τις βαρύνουσες
επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης. Χρειάζεται ωστόσο
πολύ προσοχή γιατί η οικονομική δυσπραγία και η ανέχεια,
επιτείνουν τη δράση των επι-

• Η τάση των γονιών να εφοδιάζουν από μικρές ηλικίες
τα παιδιά τους με σύγχρονες συσκευές κινητών και
τάμπλετ, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στη ψυχική
και σωματική τους ακεραιότητα
λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα ώστε να διώκονται ποινικά ανεπιθύμητες συμπεριφορές που ανά πάσα στιγμή
μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.
Χρειάζονται λοιπόν άμεσες
δραστικές παρεμβάσεις ούτως
ώστε να μπορέσουμε ως
κοινωνία να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και
αφετέρου να επενεργούμε
προληπτικά σε κάθε
απατεωνίσκο
που
ψάχνει να εκμεταλευτεί
την εφηβική αθωώτη-

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,

τήδειων που εκμεταλεύονται
την κατάσταση. Οφείλει ο
γονιός να επαγρυπνεί αλλά και
η πολιτεία. Τα παιδιά δέχονται
συνεχείς εξωτερικές επιδράσεις και ως εκ τούτου οφείλουν
όλοι να δρουν προληπτικά. Και
η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί
πρόληψη.
Η πολιτεία οφείλει να προστατέψει τα παιδιά της από ανίερες συμπεριφορές. Ας ενεργήσουμε όλοι μεθοδικά αλλά και
προληπτικά αναλαμβάνοντας
ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η

ΣΕΚ για άλλη μια χρονιά θα τιμήσει την 8η Μαρτίου, Διεθνή ημέρα της Γυναίκας, με εκδηλώσεις
και επισκέψεις, σε χώρους εργασίας, στη Λευκωσία
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι. Στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα
εργατικά κέντρα της ΣΕΚ, το νόημα της ημέρας αλλά
και τις θέσεις του Κινήματος στο καίριο θέμα της
Ισότητας θα αναλύσουν σε χαιρετισμό τους οι επαρχιακές γραμματείς των Τμημάτων Γυναικών ΣΕΚ
Νατάσα Ιωάννου, Γιώτα Ζαβρού, Κατερίνα Παμπακά
και Νίκη Χαλαμάντουρου. To πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως ακολούθως:
Λευκωσία

Πέμπτη, 5 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ. – Χαιρετισμό θα
απευθύνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξης Ιωνάς Νικολάου. Το θέμα των κινδύνων που
εγκυμονεί το διαδίκτυο για τα παιδιά θα αναλύσει ο
Υπεύθυνος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ανδρέα Αναστασιάδης.
Πάφος
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ. Η
Κοινωνική Επιστήμονας, Συγγραφέας και Σύμβουλος
Σχέσεων Μιράντα Σιδερά θα αναλύσει το θέμα «Σήμερα αλλάζω τη ζωή μου».
Λεμεσός
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015 4 μ.μ. Η δερματολόγος και
αφροδισιολόγος Δρ Νικόλ Σακκά θα αναλύσει το
θέμα «Ομορφιά και Κοσμητική δερματολογία».
Παραλίμνι
Πέμπτη, 5 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ.Τα μυστικά μιας
επιτυχημένης συζυγικής σχέσης με τη ψυχολόγο
Δώρα Κώστα Σπανάσιη.

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 ενημερώθηκαν
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 27 Φεβρουαρίου 2015. Αιτήσεις
υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΣΕΚ.
Το πρόγραμμα επιχορηγεί πλήρως το Ταμείο Ευημερίας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και
Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ.

3

Συντεχνίες ΑΗΚ

Καταγγέλουν προσπάθεια ποδηγέτησης της ΡΑΕΚ

Ε

πιστολή προς τη ρυθμιστική
Αρχή ενέργειας απέστειλαν οι
τέσσερεις συντεχνίες της ΑΗΚ
καλώντας την να διαφυλάξει το
ρυθμιστικό της ρόλο στον τομέα
της ενέργειας.
Οι τέσσερεις συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ,
ΣΥΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΥΚ εκτιμούν πως οι ενέργειες του υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου «τείνουν να ποδηγετήσουν ένα ανεξάρτητο θεσμό. Τονίζουν παράλληλα
στην επιστολή: «Από τις δημοσιοποιημένες εισηγήσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την
ΡΑΕΚ, διαπιστώνουμε πως το
Υπουργείο επιδιώκει την άνιση
μεταχείριση της ΑΗΚ, βάζει σε
σοβαρό κίνδυνο την ασφαλή επάρκεια σε ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα
εξουδετερώνει οποιαδήποτε οφέλη
προκύπτουν από συνέργειες.
Το Υπουργείο πέραν τούτου,
παράνομα και ευρισκόμενο σε
αντίθεση με τις εκ του Συντάγματος υποχρεώσεις της ΑΗΚ, με βάση

τις οποίες η ΑΗΚ κατατάσσεται
ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
με γνώμονα την εξυπηρέτηση του
Δημοσίου Συμφέροντος, εισηγείται
την αποξένωση παραγωγικών
μονάδων, την ενοικίαση των οικονομικότερων εξ αυτών σε τρίτους,
καθώς και τιμολογιακή πολιτική σε
βάρος της ΑΗΚ και υπέρ τρίτων.
Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, αναμένουμε να απαιτήσετε τον σεβασμό
του θεσμού της ΡΑΕΚ και να ενεργήσετε κατά τρόπο αξιοκρατικό
σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής
και ίσης μεταχείρισης, με γνώμονα
την επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας και της διασφάλισης της
δυνατόν χαμηλότερης τιμής αυτού
του αγαθού προς όφελος της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των
πολιτών αυτού του τόπου.»
Παράλληλα σε επιστολή τους προς
τον υπουργό Οικονομικών για τον
Έφορο Αποκρατικοποήσεων, τονίζεται χαρακτηριστικά πως «ο
θεσμός του Εφόρου είναι ο πιο
αναρμόδιος να σχεδιάσει και να

χαράξει πολιτική σ’ αυτόν τον
ζωτικής σημασίας τομέα».
Ο Έφορος ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή του, τονίζουν παράλληλα
στην επιστολή, ότι οι ενέργειες του
δεν σχετίζονται με τις εισηγήσεις
του Υπουργείου προς την ΡΑΕΚ και
όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στον διαγωνισμό που
προκήρυξε, υιοθετεί σχεδόν αυτούσιο το πιο πάνω έκτρωμα, δηλ. τις
εισηγήσεις του Υπουργείου.»

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η

ΣΕΚ στηρίζει τις ενέργειες των
Ευρωπαικών Συνδικάτων για
μείωση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων
Σε τούτην την περίοδο της κρίσης
και της αδυσώπητης δοκιμασίας
πλατειών στρωμάτων του πληθυσμού, η προάσπιση του ιδανικού
της κοινωνικής δικαιοσύνης προβάλλει ως υπέρτατη ανάγκη.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Μέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, η
ΣΕΚ στέλλει μήνυμα αλληλεγγύης
και συμπαράστασης στους δεινοπαθούντες πολίτες και γενικότερα
στους εργαζόμενους, διαβεβαιώνοντας τους ότι ό αγώνας για μείωση των κοινωνικοοικονομικών
ανισοτήτων και επικράτηση συνθηκών ευημερίας για όλους συνεχί-

• Να ανακοπούν
οι πολιτικές στέρησης
που επιβάλλονται
στις χώρες του νότου

ζεται ακατάπαυστα. Σε στενή
συνεργασία με την Συνομοσπονδία
Ευρωπαικών Συνδικάτων [ETUC ] η
ΣΕΚ εντείνει την προσπάθεια για να
περιορισθεί η φτώχεια και η κοινωνική περιθωροποίηση που
πλήττει ιδιαίτερα τους λαούς του
Ευρωπαικού νότου.
Μας τρομάζει το γεγονός ότι το 1%
των κροίσων του πλανήτη κατέχει
το 48% του παγκόσμιου πλούτου.
Μας συγκλονίζουν τα στοιχεία που
επιβεβαιώνουν πώς 122 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εκτίθενται

σοβαρά στον κίνδυνο της φτωχοποίησης. Μας θλίβει η πραγματικότητα που λέει πώς το ένα τρίτο
των Κυπριακών νοικοκυριών βιώνουν στο όριο της φτώχειας.
Με στόχο της ανακοπή των κινδύνων περαιτέρω επιδείνωσης των
συνθηκών φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, η ΣΕΚ
συμπαρατάσσεται ενεργά στον
αγώνα των Ευρωπαικών Συνδικάτων για να πεισθούν οι κυβερνήσεις να επενδύσουν γενναιόδωρα
στην πραγματική οικονομία που θα
φέρει ανάπτυξη, δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης και αύξησης
των εισοδημάτων των ασθενέστερων τάξεων. Παράλληλα, η ΣΕΚ
στηρίζει θερμότατα την εκστρατεία

των Ευρωπαικών Συνδικάτων για
καταπολέμηση της οργιάζουσας
φοροδιαφυγής και της κακής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
Κεντρική επιδίωξη τούτη την
δύσκολη ώρα είναι να ανακοπούν
οι πολιτικές στέρησης που επιβάλλονται στους λαούς του Ευρωπαικού νότου και ιδιαίτερα στις Μνημονιακές χώρες, δημιουργώντας
ελπιδοφόρες προοπτικές ανάπτυξης με θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΣΕΚ
ενώνει τις δυνάμεις της με την
εντεινόμενη προσπάθεια των
Ευρωπαικών Συνδικάτων προσδοκώντας σε θετικά αποτελέσματα
προς όφελος των μη προνομιούχων. Επίσης εκφράζει την ολόπλευρη αλληλεγγύη της στον
αγώνα
της
Ελλάδας
στο
ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ για να αποτραπούν
τα χειρότερα και να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες στον
δυσπραγούντα λαό της χώρας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής η «Κομισιόν»

Ατμοπλοϊκή σύνδεση
Κύπρου - Ελλάδος

Α

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Τ

κούγαμε προχθές τον Υπουργό
Συγκοινωνιών να δηλώνει ότι η
Κύπρος βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με
τη φίλη Αίγυπτο για την ατμοπλοϊκή
σύνδεση με την Κύπρο. Και εκπλαγήκαμε και οργιστήκαμε. Ορθή η ενέργεια για
μια τέτοια σύνδεση με την Αίγυπτο
αλλά, κύριε Υπουργέ των Συγκοινωνιών, η ατμοπλοϊκή σύνδεση που προέχει, επιβάλλεται για πληθώρα λόγων,
που καταλαβαίνετε, και οι Έλληνες της
Κύπρου αξιώνουν, είναι πρώτα με την
Ελλάδα μας.

α θεμέλια για μια πιο δίκαιη και
διαφανή προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άρχισε τις
εργασίες επί ενός φιλόδοξου προγράμματος για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, το Κολλέγιο
των κοινοτικών επιτρόπων προχώρησε
σε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις βασικές δράσεις
που ενδεχομένως αναληφθούν για να
διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη και διαφανής προσέγγιση της φορολογίας
στην ΕΕ.

Ξέρουμε και θυμόμαστε πως η ΣΕΚ, π.χ.
, κατ’ επανάληψιν έχει θέσει τέτοιο
ζήτημα στις κυβερνήσεις αλλά… φωνή
βοώντος. Ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες και εμπορευόμενους, αλλά κυρίως από πολίτες, γι ’
αυτήν την επιβαλλόμενη ατμοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Πού σκοντάφτει ;

Όπως αναφέρει η Κομισιόν σε σχετική
ανακοίνωσή της, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει ορίσει
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής ως ύψιστη
πολιτική προτεραιότητα της παρούσας
Επιτροπής, και η σημερινή συζήτηση
επικεντρώθηκε στα πλέον επείγοντα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν σ’ αυτό
τον τομέα.

Ποιος ή ποιοι την εμποδίζουν; Ποια
συμφέροντα κρύβονται πίσω από τη μη
υλοποίησή της; Αν είναι τόσο εύκολη
και συζητείται η ατμοπλοϊκή σύνδεση
και η ανάπτυξη ναυτικού τουρισμού με
την Αίγυπτο, δεν είναι πολλαπλασίως
πιο επιτακτική αυτή η σύνδεση με την
Ελλάδα μας και τα πανέμορφα ελληνικά νησιά;

Συμφωνήθηκε ότι βασικός στόχος
είναι να διασφαλιστεί πως οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου
ασκούνται οι κερδοφόρες οικονομικές
τους δραστηριότητες και ότι δεν θα
μπορούν να αποφεύγουν την
καταβολή του μεριδίου που τους
αναλογεί μέσω πρακτικών
επιθετικού
φορολογικού
σχεδιασμού. Στο πλαίσιο
αυτό, υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ
των επιτρόπων ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της
φορολογικής διαφάνειας στον τομέα
της φορολογίας των εταιρειών.

Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων Κυπρίων επιλέγουν την
Ελλάδα για τις διακοπές, τις σπουδές,
την αναψυχή και τις δουλειές τους.
Λοιπόν; Το Υπουργείο θα δώσει εξηγήσεις;

Για τον σκοπό αυτόν, οι επίτροποι
συμφώνησαν να παρουσιάσουν το

Μάρτιο δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια.
«Μια ευημερούσα Ευρώπη χρειάζεται
δίκαια, διαφανή και προβλέψιμα φορολογικά συστήματα, ώστε να ενισχυθούν
οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και να
ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στο πλαίσιο των εργασιών μας
για μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, θέλουμε να διασφαλί-

• Το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα παρουσιάσει μια
πρώτη δέσμη μέτρων για τη
φορολογία των επιχειρήσεων,
επεκτείνοντας την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών

σουμε
μεγαλύτερη
φορολογική διαφάνεια
και έναν δικαιότερο
φορολογικό ανταγωνισμό, τόσο εντός της
ΕΕ, όσο και παγκοσμίως. Είναι απαράδεκτο
να εξαρτώνται οι φορολογικές
αρχές από τις διαρροές πληροφοριών για να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία» δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος
για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.
«Οι "γκρίζες ζώνες" ευνοούν την ανάπτυξη καταχρηστικών φορολογικών
πρακτικών και επιζήμιων φορολογικών
καθεστώτων- η διαφάνεια και η συνεργασία είναι οι φυσικοί εχθροί τους.
Έφτασε η ώρα για μια νέα εποχή ανοίγματος μεταξύ των φορολογικών διοι-

Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Εκτεθειμένοι
υπ. Τουρισμού - ΚΟΤ

Δ

υστυχώς για το υπουργείο Εμπορίου και το ΚΟΤ δεν έπεισαν με τα
επιχειρήματα που προέβαλαν διαφωνώντας στη διά νομοθεσίας εισαγωγή
της ελληνικής, ως προαπαιτούμενο για
την εργοδότηση στα ξενοδοχεία. Εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση του γ.δ.
του υπουργείου Τουρισμού για μαλακές
ρυθμίσεις στο θέμα της γλώσσας.
Όπως και η τοποθέτηση του ΚΟΤ, που
τώρα θυμήθηκε τα 91 πρότυπα κριτήρια, που είναι προαιρετικά, αλλά αν
καταστούν υποχρεωτικά θα αποτελούν
ικανοποιητικό πλαίσιο, όπως υποστηρίζει. Και τόσα χρόνια γιατί δεν μερίμνησε ο ΚΤΟ να τακάνει υποχρεωτικά;
Μήπω η καλή γνώση της εθνικής
γλώσσας δεν εμπίπτει στο κεφάλαιο
της βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος; Παρεμπιπτόντως, με ποιους επιθεωρητές ο ΚΟΤ θα κάνει έλεγχο ως
προς την τήρηση των κριτηρίων;
Όπως μαθαίνουμε ο αριθμός τους δεν
είναι δα και μεγάλος.
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κήσεων, μια νέα εποχή αλληλεγγύης
μεταξύ των κυβερνήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη φορολογία για όλους.
Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο
φορολογικής διαφάνειας στην Ευρώπη» δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων Πιερ Μοσκοβισί.
Το Μάρτιο η Κομισιόν θα προτείνει
νομοθεσία για την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Βάσει
των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, τα
κράτη-μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες
πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις
που αφορούν τα εταιρικά φορολογικά
τους καθεστώτα, τα οποία είναι συνήθως ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές Αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον τόπο άσκησης
των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και, κατ’ επέκταση, να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία με δίκαιο τρόπο. Κατά συνέπεια,
πολλές πολυεθνικές επιχειρούν να
μεταφέρουν τα κέρδη τους και να μειώνουν στο ελάχιστο τις φορολογικές
τους οφειλές, στερώντας τις κυβερνήσεις τής ΕΕ από φορολογικά έσοδα και
υπονομεύοντας τη δίκαιη φορολογία.
Η Επιτροπή θα υποβάλει μια δεύτερη
δέσμη μέτρων σχετικά με τη δίκαιη και
αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών, η οποία θα λαμβάνει επίσης υπόψη
τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του G20 και του
ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

ΣΥΜΕΑ: «Εθνική προδοσία» η νομοθεσία των εκποιήσεων»

«Ε

θνική προδοσία» χαρακτηρίζει ο
Σύνδεσμος Μικρών Επιχειρήσεων
και Αυτοεργοδοτουμένων την εφαρμογή
της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων και ζητά από τους
Βουλευτές να μην ψηφιστεί.
Σε δηλώσεις του ύστερα από επαφές με
αρχηγούς ή εκπροσώπους κομμάτων, ο
Πρόεδρος του ΣΥΜΕΑ, Σταύρος Αλαμπρίτης, χαρακτήρισε τη νομοθεσία
των εκποιήσεων ως «εθνική προδοσία»
και ζήτησε από τους Βουλευτές να μην
θέσουν σε ισχύ το νόμο.
«Ο νόμος θα οδηγήσει σε ξεπούλημα

περιουσιών σε ξένα χέρια έναντι πινακίου φακής», είπε, προσθέτοντας πως

με την εφαρμογή του νόμου θα γίνουν
σε τρεις μήνες χιλιάδες εκποιήσεις στον

Συνεργατισμό λόγω παράνομων, όπως
είπε, διαιτητικών αποφάσεων που
έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια.
Παράλληλα, ζήτησε όπως δοθούν διά
νόμου διευκολύνσεις μέχρι και 60 μηνιαίων δόσεων για αποπληρωμή των
φορολογικών οφειλών των μελών του
ΣΥΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
δημιουργούνται νέες οφειλές, λέγοντας
ότι «αυτό θα είναι ανάσα ζωής για τις
μικρές επιχειρήσεις που κρατιούνται με
νύχια και με δόντια και θα ωφελήσει
και το κράτος που θα έχει ένα σημαντικό έσοδο».

Ξεκίνησε η εκστρατεία επιθεώρησης εργοταξίων
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ξ

εκίνησε αυτό τον μήνα η ειδική
εκστρατεία του επιθεώρησης εργοταξίων για τον Συντονισμό Εφαρμογής
Μέτρων στα Εργοτάξια και τις Εργασίες
σε Ύψος.

φωσης με τις διατάξεις της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νομοθεσίας για τον αποτελεσματικό
συντονισμό των προληπτικών και προ-

Η εντύπωση που έδωσαν, υπουργείο
Τουρισμού και ΚΟΤ, είναι ότι θέλουν να
διευκολύνουν τους ξενοδόχους, αφήνοντας χαλαρό πεδίο για προσλήψεις
φθηνών κοινοτικών. Και γι’ αυτό είναι
εκτεθειμένοι.

Την εκστρατεία διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.Αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα για
μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στους χώρους εργασίας

• Στο επίκεντρο ο Συντονισμός
Εφαρμογής Μέτρων και
οι Εργασίες σε ύψος

Α.Λ. «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Ακόμη, στοχεύει στον έλεγχο συμμόρ-

στατευτικών μέτρων και την ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών σε ύψος.Η
εκστρατεία θα καλύψει τους μήνες
Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο,

Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2015
Κατά την περίοδο της περσινής
εκστρατείας για τις εργασίες σε ύψος,
πραγματοποιήθηκαν 119 επιθεωρήσεις
σε αντίστοιχα εργοτάξια. Διαπιστώθηκεβελτίωση στο ποσοστό συμμόρφωσης σε σύγκριση με το ποσοστό συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε κατά την
αντίστοιχη εκστρατεία του 2013.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
morphanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και
στα τηλ. 22405660 / 22405676.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Άνεργοι το 50%
των πτωχευσάντων
την τελευταία 5ετία

Τ

ο 50% των ατόμων που πτώχευσαν τα τελευταία
χρόνια είναι άνεργοι και το 21.05% των εταιρειών
που τέθηκαν υπό διαδικασία εκκαθάρισης είναι από
τον κλάδο των οικοδομικών εργασιών. Αυτό προκύπτει, από στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από τον
Έφορο Εταιρειών, τα οπποία επιβεβαιώνουν το
πλήγμα που δέχθηκε ο τομέας των κατασκευών και
σχετιζόμενοι με αυτόν κλάδοι. Τα τελευταία πέντε
χρόνια, οι πτωχεύσεις φυσικών προσώπων έφθασαν
στις 10.000 και κινήθηκαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης άλλων 5.000 περίπου εταιρειών, με τις 2.000
εταιρείες, να αναμένουν την ολοκλήρωση του πλαισίου αφερεγγυότητας για διορισμό συμβούλου αφερεγγυότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Έφορο Εταιρειών,
όσον αφορά στις πτωσεύσεις, το 12.5% αφορά περιπτώσεις ιδιωτικών υπαλλήλων και 10% συνταξιούχων. Ένα άλλο 7,5% αφορά περιπτώσεις εργατών.
Ανάμεσα στους πτωχεύσαντες το 5% αφορά ασφαλιστές και ένα άλλο 5% οικοκυρές. Ένα ποσοστό 2,5%
των πτωχευσάντων είναι βοηθοί κουζίνας, άλλο ένα
2,5% αφορά οπτικούς. Επιπλέον, ένα άλλο 2,5% των
πτωχευσάντων είναι θηροφύλακες και το υπόλοιπο
2,5% τουριστικοί υπάλληλοι.
Στην περίπτωση των εταιρειών που βρίσκονται σε
διαδικασία εκκαθάρισης τη περίοδο 2010 - 2014, το
15,79% αφορά εταιρείες που σχετίζονται με το γενικό εμπόριο και το 7,02% αφορά τουριστικά γραφεία.
Ένα άλλο 3,51% αφορά εταιρείες ανάπτυξης γης. Το
ίδιο ποσοστό ισχύει και για εταιρείες άλλων πέντε
κλάδων. Πρόκειται για εταιρείες κατασκευής επίπλων, επενδυτικών εργασιών, ψησταριών και εστιατορίων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων και κέντρων αναψυχής.
Το υπόλοιπο 35% των εταιρειών που βρίσκονται υπό
διαδικασία εκκαθάρισης τα τελευταία πέντε χρόνια,
προέρχεται από άλλους 20 κλάδους της οικονομικής
δραστηριότητας, με το ποσοστό που αναλογεί σε
κάθε έναν από αυτούς να βρίσκεται στο 1,75%.

24ωρη απεργία στο λιμάνι Λάρνακας
για την κοινοπραξία «Ζήνων»

Σ

ε 24ωρη προειδοποιητική απεργία κατήλθαν την
περασμένη Πέμπτη οι εργαζόμενοι της Αρχής
Λιμένων Κύπρου στο Λιμάνι Λάρνακας, διαμαρτυρόμενοι για την ανεπαρκή ενημέρωσης τους για τη
συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Κοινοπραξία
«Ζήνων» και αφορά το έργο της ενιαίας ανάπτυξης
του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.
Προς συμπαράσταση των εργαζομένων στο λιμάνι
λάρνακας απείχαν από τις εργασίες τους και οι
εργαζόμενοι στο λιμάνι Λεμεσού.
Η παράταση που δόθηκε στην Κοινοπραξία έληξε την
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και από τη Δευτέρα 16
Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας
απείχαν από κάθε υπερωριακή απασχόληση.
Την περασμένη Τετάρτη οι συντεχνίες είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρχής Λιμένων Αλέκο Μιχαηλίδη με τον οποίο συμφωνήθηκε όπως καθοριστεί
συνάντηση με το διευθυντή της διαχειριστικής επιτροπής που διαπραγματεύεται με την κοινοπραξία
Ζήνων.
Την επόμενη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων που
ανήκουν στις συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΙΕ ΣΕΚ ΣΗΔΗΚΕΚ –
ΠΕΟ, ΣΥΑΛΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ και ΣΥΠΑΛΚ και λήφθηκε η απόφαση της 24ωρης απεργίας αφού έκριναν
πως η πληροφόρηση που έτυχαν ήταν ανεπαρκής.
Στο μεταξύ καθορίστηκαν συναντήσεις για την Τρίτη
24 Δεκεμβρίου με τον διευθυντή της διαχειριστικής
επιτροπής και την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου με τον
Υπουργό Συγκοινωνιών.
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ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Η Ευρώπη να δράσει άμεσα για μείωση
της ανεργίας των νέων

Τ

ην ιδέα της επιτάχυνσης
της χρηματοδότησης των
έργων που θα βοηθήσουν
στην καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων, συζήτησαν πρόσφατα οι Ευρωβουλευτές, με τον Επίτροπο
Marianne Thyssen, αναπτύσσοντας παράλληλα μακροπρόθεσμες λύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν η
ΕΕ να αναλάβει άμεση δράση
για την μείωση του αριθμού
των νέων ανέργων που
έχουν φτάσει συνολικά τα
7,5 εκατομμύρια στην ΕΕ.
Στις περιφέρειες που πλήττονται
περισσότερο, και ειδικά στη νότια
Ευρώπη, το 50% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργοι. Η
Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει μια
ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων,
υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές,
ενώ ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχία σε ό,τι αφορά την ικανότητα
των ευρωπαϊκών κρατών να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αποτελεσματικά συμβάλλοντας στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας,
και όχι δαπανώντας τα σε προσωρινές λύσεις.

νει το 25%. Η νέα πρόταση μπορεί να αυξήσει
κατά τριάντα φορές τη
χρηματοδότηση που θα
λάβουν τα κράτη μέλη
της ΕΕ μέσα στο 2015
για την ενίσχυση των
προσπαθειών τους για
την επαναφορά 650.000
νέων στην αγορά εργασίας.

πρόγραμμα "Εγγύηση για τη Νεολαία", τα μέτρα του οποίου αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας
των νέων μέσω της ταχύτερης

• Η Ευρώπη κινδυνεύει
να χάσει μια ολόκληρη
γενιά ανθρώπων
μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία. Η πρωτοβουλία για
την απασχόληση των νέων αφορά
τα κράτη μέλη που έχουν περιοχές
όπου η ανεργία των νέων υπερβαί-

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το

Η Επίτροπος Marianne
Thyssen εξήγησε ότι η
επιτάχυνση της εκταμίευσης του 1 δισ. ευρώ,
που αντιστοιχεί στο ένα
τρίτο της συνολικής
χρηματοδότησης για την περίοδο
2014-2020, είναι αναγκαία για την
αποτελεσματικότητα των έργων
ενώ υποσχέθηκε αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιολόγηση των
σχεδίων, υπογραμμίζοντας ότι το
μέτρο αυτό δεν θα επηρεάσει τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ούτε
τις πληρωμές από άλλα ταμεία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσουν τον κανονισμό για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε
ισχύ η αύξηση της χρηματοδότησης για το 2015.

Σημαντική δομή του εκπαιδευτικού
συστήματος τα ΜΙΕΕΚ
Τ

ην πρόθεση αναβάθμισης των
Μεταλυκειακών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) και τη θεσμοθέτησή τους ως Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με καθαρά
επαγγελματική κατεύθυνση, εκδήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, Κώστας Καδής, κατά
την 1η Τελετή Αποφοίτησης των
σπουδαστών ΜΙΕΕΚ.

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο Παραγωγικότητας
Κύπρου, το Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
την
Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων, καθώς και
τις Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ

Χαιρετίζοντας την τελετή, ο κ.
Καδής εξήρε τον ρόλο των ΜΙΕΕΚ
σημειώνοντας ότι αποτελούν μια
σημαντική δομή του εκπαιδευτικού
μας συστήματος, η οποία παρέχει
εξειδικευμένη
επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση σε αποφοίτους λυκείων, έτσι ώστε να
καταστούν ικανοί για απασχόληση
και συμμετοχή στη σύγχρονη,
απαιτητική αγορά εργασίας.
Απευθυνόμενος στους πρώτους
απόφοιτους των ΜΙΕΕΚ, ο κ. Καδής
τους συνεχάρη που επέλεξαν να
διευρύνουν τις δεξιότητες τους και
την τεχνογνωσία τους σε επαγγέλματα με πολλές αξιώσεις στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα του
τόπου μας, υπογραμμίζοντας ότι
μεγάλο ποσοστό των νέων που
ολοκλήρωσαν τη φοίτησή έχουν
ήδη εργοδοτηθεί στην εγχώρια
αγορά. Ο κ. Καδής προέτρεψε τους
νέους να τολμήσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν
και να δημιουργήσουν καινοτομίες

και δράσεις που θα αναδείξουν το
ταλέντο τους, την αρτιότητά τους
στον τομέα που επέλεξαν και να
ενισχύσουν την πρόοδο και την
ευημερία της Κύπρου.
Ο κ. Ηλίας Μαρκάτζιης, Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Πρόεδρος Συμβουλευτικού Σώματος ΜΙΕΕΚ, ευχαρίστησε το Υπουργείο Εργασίας

και ΔΕΟΚ για τη στήριξη και την
προώθηση του θεσμού.
Το συνολικό κόστος για την ίδρυση
και λειτουργία τους για την περίοδο 2012-2013 μέχρι 2014-2015,
ανέρχεται στα €4.411.696, ποσό
το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και την Κυπριακή Δημοκρατία.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο

Σύνδεσμος Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών
(ΣΥΠΡΟΔΑΤ) δημοσιοποίησε
πρόσφατα Κώδικα Συμπεριφοράς των δανειοληπτών
στον οποίο παρατίθενται οι
διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθεί ένας δανειολήπτης
μετά την υπογραφή δανειακής συμφωνίας με τις τράπεζες αλλά και όταν παραστεί
ανάγκη αναδιάρθρωσης του
δανείου του.
Σκοπός του Κώδικα τον οποίο
εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα
είναι να βοηθήσει τη συνεργασία των Τραπεζών και των
δανειοληπτών, ούτως ώστε να
εξυπηρετούνται τα δάνεια να
διατηρηθεί η περιουσία των
δανειοληπτών και να περιοριστούν οι εκποιήσεις.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις δανείων ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ
τονίζει πως η Οδηγία και ο
Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας εφαρμόζεται σε όλους
τους δανειολήπτες, των οποίων η οικονομική κατάσταση
έχει επιδεινωθεί και δεν μπορούν, ή ενδεχομένως να μην
μπορούν, να εξυπηρετήσουν τα
δάνειά τους. Παράλληλα, ο
Σύνδεσμος υποδεικνύει πως
μέσα από τις επιλογές αναδιάρθρωσης που προτείνουν,
τα ΑΠΙ οφείλουν να παρέχουν
σειρά από βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του
κάθε δανειολήπτη που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες
και προνοώντας για τη διαφύλαξη των εύλογων δαπανών
διαβίωσής του, που περιλαμβάνουν τη συντήρηση του ατό-
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
• Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) παραθέτει
τις υποχρεώσεις των τραπεζών και των δανειοληπτών
που αφορά στη σύναψη συμφωνίας και την αναδιάρθρωση δανείων
μου του, της οικογένειας, του
νοικοκυριού και της οικίας του.
Δεν είναι προϋπόθεση για την
αναδιάρθρωση τα ακόλουθα:
- Η καταβολή των καθυστερημένων δόσεων.
- Η εξεύρεση νέων
εγγυητών.

• Να εξηγούν με σαφήνεια στον
δανειολήπτη ότι η αναδιάρθρωση είναι εθελοντικού χαρακτήρα και ότι η ελεύθερη
συναίνεσή
τ ο υ
είναι

Πρόσθετες
εξασφαλίσεις με
ακίνητη περιουσία.

Υποχρεώσεις των ΑΠΙ
Οι τράπεζες είναι υπόχρεες να
προτείνουν βιώσιμες λύσεις
αναδιάρθρωσης σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες και
οφείλουν, μεταξύ άλλων:
• Να εξετάζουν τη βιωσιμότητα της λύσης, ειδικά με σκοπό
την αποφυγή νομικών διαδικασιών και τη ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων.

Τα δικαιώματα των δανειοληπτών
Οι δανειολήπτες, έχουν μεταξύ άλλων, δικαίωμα να απαιτούν
από τα Αδειούχα Πιστωτικά Ιδύματα, ΑΠΙ :
• Να τους συμπεριφέρονται με επαγγελματικό, δίκαιο, διαφανή και συνετό τρόπο.
• Να τους ενημερώνουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, καθώς, επίσης, και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑΠΙ.,

απαραίτητη για οποιαδήποτε τροποποίηση των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων.
• Να διεξάγουν τη διαδικασία
για τον εντοπισμό των σχετικών επιλογών αναδιάρθρωσης
με διαφανή τρόπο και σε στενή
συνεργασία με τον δανειολήπτη.
• Να παρέχουν στον δανειολήπτη μια σειρά από διαθέσιμες
λύσεις αναδιάρθρωσης και να
τον ενημερώνουν για το δικαίωμά του να αναζητήσει συμβουλή ανεξάρτητου επαγγελματία για την υποβοήθησή του
στη λήψη απόφασης, εάν κρίνει απαραίτητο.
• Να διασφαλίζουν ότι οι προτεινόμενες λύσεις είναι βιώσιμες και ότι ο δανειολήπτης θα
συνεχίσει να είναι βιώσιμος.
• Να ενημερώνουν τον δανειολήπτη αναφορικά με το δικαί-

• Να τους παρέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την
περίπτωσή τους, αλλά και για τις γενικές διαδικασίες που
ακολουθούνται από το ΑΠΙ.
• Να τους φέρονται αμερόληπτα, να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και να ενεργούν αντικειμενικά προς το καλύτερο
συμφέρον του δανειολήπτη.
• Να τους παρέχουν αληθείς και ακριβείς επεξηγήσεις αναφορικά με το εύρος των διαθέσιμων λύσεων και των αντίστοιχων
επιπτώσεών τους.
• Να επικοινωνούν μαζί τους με σαφήνεια και να βεβαιώνονται
ότι ο δανειολήπτης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται όλους
τους προτεινόμενους όρους και προϋποθέσεις
• Να σέβονται το δικαίωμα της ιδιωτικής τους ζωής.
. Να τους ενημερώνουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους όταν παρουσιάζονται καθυστερήσεις.
• Να τους τεκμηριώνουν με ακρίβεια όλες τις αποφάσεις και να
τις διαβιβάζουν με σαφήνεια στους δανειολήπτες.
• Οι χρεώσεις να είναι μόνο για εξουσιοδοτημένο κόστος και, εν
πάση περιπτώσει, όχι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει ως
αποτέλεσμα των καθυστερήσεων ή/και της αναδιάρθρωσης.
• Δεν μπορεί να γίνεται κεφαλαιοποίηση των τόκων περισσότερες από δύο φορές τον χρόνο.

Τους νέους όρους και προϋποθέσεις που υπόκεινται στην
έγκριση.
Ανάλυση όλων των επιπλέον
εξόδων, εάν υπάρχουν, που
πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης, ως αποτέλεσμα της
προτεινόμενης αναδιάρθρωσης.
Τη διαδικασία προκειμένου ο
δανειολήπτης να αποδεχθεί
επισήμως την προσφορά και
να νομιμοποιηθούν οι τροποποιήσεις της ισχύουσας σύμβασης.

- Η απαίτηση
πληρωμής ενδεικτικής δόσης για
ένα χρονικό διάστημα ως απόδειξη
συνεργασίας.
- Η επιβολή νέας
δανειακής σύμβασης, αφού
αυτομάτως αναγνωρίζεται το
ισχυριζόμενο ποσό χρέους ως
νόμιμο και μεταφέρεται στη
νέα σύμβαση.

την αιτιολογία της απόφασης.

ωμά του να απαντήσει στο ΑΠΙ
εντός επτά (7) ημερών για το
ποια από τις προτεινόμενες
λύσεις, εκείνος θεωρεί πιο
κατάλληλη.

Γνωστοποίηση
αναδιάρθρωσης
Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ υπογραμμίζει,
ταυτόχρονα, πως η τελική
απόφαση
αναδιάρθρωσης
πρέπει να γνωστοποιείται με
επιστολή που θα περιλαμβάνει:
Σαφή επεξήγηση της απόφασης και τι συνεπάγεται η προτεινόμενη λύση.
Τα βασικά επιχειρήματα και

Τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσει ο δανειολήπτης
εάν απορρίψει την πρόταση
αναδιάρθρωσης. Δηλαδή ότι
(α) ο δανειολήπτης πρέπει να
ενημερώσει τα ΑΠΙ γραπτώς,
εντός είκοσι (20) εργάσιμων
ημερών ότι δεν αποδέχεται την
προσφορά, (β) το ΑΠΙ οφείλει
σε πέντε (5) μέρες να ανταπο-
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λήπτης έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή
Επίλυσης Διαφορών του ΑΠΙ σε
ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής
προσφοράς.

Γνωστοποίηση αρνητικής
απόφασης
Στις περιπτώσεις εκείνες που η
απόφαση των ΑΠΙ είναι αρνητική, οφείλουν να γνωστοποιήσουν, επισήμως, είτε γραπτώς είτε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την αρνητική απόφασή
τους στους δανειολήπτες σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την τελευταία ημέρα επικοινωνίας τους. Επίσης, τα ΑΠΙ
οφείλουν να επεξηγούν και να
τεκμηριώνουν, δεόντως, την
αρνητική τους απόφαση, περιλαμβανομένων των επαληθευτικών στοιχείων της αξιολόγησης και των αιτιολογήσεων
που οδήγησαν σε αυτή την
απόφαση, και να διαβιβάζουν,
επισήμως και γραπτώς, στον
δανειολήπτη την αρνητική
απόφαση, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, σαφή εξήγηση της απόφασης και τα
βασικά επιχειρήματα και την
αιτιολογία της. Επιπρόσθετα,
ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση
από την Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών του ΑΠΙ εντός ενός

Οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών
Οι δανειολήπτες έχουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω υποχρεώσεις.
• Να συνεργάζονται πλήρως με τα ΑΠΙ, προκειμένου να επιτευχθεί
μια βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης.
• Να παρέχουν, εγκαίρως, πλήρη, ολοκληρωμένα και ορθά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική
τους κατάσταση (π.χ. ύψος εσόδων και καθαρή αξία).
• Να γνωστοποιούν όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων στοιχείων των πιστωτικών διευκολύνσεών τους με άλλα
πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική
οικονομική τους κατάσταση και να επιτευχθεί, τελικά, μια συναινετική συμφωνία μεταξύ όλων των πιστωτών και του δανειολήπτη.
• Να κατανοούν ότι η μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα αποπληρωμής και η μη παροχή αξιόπιστων πληροφοριών δύναται
να παύσει τη συνεργασία και, ενδεχομένως, να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.
κριθεί γραπτώς στον δανειολήπτη, εκφράζοντας την προθυμία του να τον καλέσει ξανά
για να αξιολογηθούν άλλες
επιλογές ή να του εξηγήσει ότι
αυτό δεν είναι δυνατό και να
του τονίσει τις συνέπειες της
άρνησής του και (γ) ο δανειο-

(1) μηνός από την ημερομηνία
παραλαβής της επιστολής
Οι δανειολήπτες που έχουν
διαφορές με τα ΑΠΙ, το ύψος
των οποίων δεν υπερβαίνει τις
€170.000, έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν παράπονο στον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
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ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 235η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 830η
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Π

ολύ πίσω στην παγκόσμια βαθμολογική κατάταξη βρίσκονται τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο
Κύπρου που κατατάσσεται στον πίνακα
τη αφρόκρεμας της πρώτης χιλιάδας
κατέχοντας την 830 θέση. Το
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φιγουράρει στην 235 κατέχοντας
τα σκήπτρα στον Ελληνικό χώρο. Άλλα
έξι Ελληνικά πανεπιστήμια δεσπόζουν
στην πρώτη χιλιάδα. Στον Ελληνικό
χώρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει
της 7η θέση μετά το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ, το
ΜΕΤΣΟΒΙΟ και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πάτρας, Κρήτης και Ιωαννίνων.
Βάσει του καταλόγου Ranking Web ή
Webmetrics, στην Κύπρο το ίδρυμα που
κατέχει την υψηλότερη θέση είναι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε παγκόσμιο
επίπεδο βρίσκεται στην 830ή θέση από
τα 21.997 συνολικά πανεπιστήμια που
αξιολογήθηκαν.
Ακολουθεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το κρατικό ΤΕΠΑΚ στην 4η θέση και ακολουθούν στην πέμπτη και έκτη θέση, το
ιδιωτικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και
το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Φρέντερικ,
αντιστοίχως.
● Με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Κύπρου
το οποίο βρίσκεται στην πρώτη χιλιάδα
και κατ’ επέκταση στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων, τα υπόλοιπα
ιδρύματα είναι αρκετά πιο κάτω στην
παγκόσμια κατάταξη. Το Ανοικτό Πανε-

πιστήμιο είναι στην 2.282η θέση, το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην 3.060η,
το ΤΕΠΑΚ στην 3.087 κοκ. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπου αξιολογήθηκαν 5.837
ακαδημαϊκά ιδρύματα, το μεν Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 338ο. Το Ανοικτό
στη θέση 797, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 994ο και το
Τ Ε Π Α Κ
999ο.

Οι
κατάλογοι
κατάταξης
Τι είναι,
όμως, οι
κατάλογοι
κατάταξης - τα γνωστά «rankings»;
Είναι πίνακες, όπου διεθνείς οργανισμοί
αξιολογούν και κατατάσσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα όλου του
κόσμου. Υπάρχουν πολλές
και διάφορες λίστες, οι
οποίες λαμβάνουν υπόψη
εντελώς διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, ενδεχομένως και επίτηδες
ώστε να μην είναι συγκρίσιμες. Αν και έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός ως προς την
αξιοπιστία και αντικειμενικότητά τους, εντούτοις
αποτελούν ένα εργαλείο αξιολόγησης
που -τουλάχιστον- για εμπορικούς
σκοπούς, μπορεί να προσθέσει «κύρος»
στα πανεπιστήμια.

Να θυμίσουμε, εξάλλου, ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, είχε πει πως ο στόχος είναι
«να έχει η Κύπρος, σε μια δεκαετία, ένα

πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 200 καλύτερα του κόσμου, για να είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο κορυφαίο 1% των
πανεπιστημίων παγκοσμίως».

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η

Ελληνική είναι αναντίλεγκτα η Γλώσσα των Γλωσσών. Αποτελεί παγκόσμιο
θησαυρό για όλη την ανθρωπότητα. Με την ευκαιρία της
Διεθνούς Ημερας Μητρικής
Γλώσσας αξίζει να προβάλουμε τι είπαν κορυφαίες προσωπικότητες για την αξία της
Γλώσσας μας την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε σαν
κόρη οφθαλμού . Άλλωστε η
γλώσσα μας είναι το ίδιο το
είναι μας και μείς οι Έλληνες
θεωρούμεν τους εαυτούς μας
τυχερούς που μιλούμε την πιο
υπέροχη, πλουσιότερη και
αρχαιότερη γλώσσα.
- Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολταίρος είχε πεί «Είθε
η Ελληνική γλώσσα να γίνει
κοινή όλων των λαών».
- Ο Γάλλος καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Σορβόνης
Κάρολος Φωριέλ είπε «Η
Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν
την Γερμανική, είναι όμως πιο
πλούσια από αυτήν. Έχει την
σαφήνεια της Γαλλικής, έχει
όμως μεγαλύτερη ακριβολογία.
Είναι πιο ευλύγιστη από την
Ιταλική και πολύ πιο αρμονική
από την Ισπανική. Έχει δηλαδή

ότι χρειάζεται για να θεωρηθεί
η ωραιότερη γλώσσα της
Ευρώπης.»
- Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ,
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής του TLG δήλωσε «Η
γνώση της Ελληνικής είναι
απαραίτητο θεμέλιο υψηλής
πολιτιστικής καλλιέργειας.»

αρχαίας Ρώμης, 106-43 π.Χ.)
«Εάν οι θεοί μιλούν, τότε
σίγουρα χρησιμοποιούν τη
γλώσσα των Ελλήνων.»

- Φρειδερίκος Σαγκρέδο
(Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας)
«Η Ελληνική γλώσσα είναι η
καλύτερη κληρονομιά που έχει
στη διάθεσή του ο άνθρωπος
για την ανέλιξη του εγκεφάλου
του. Απέναντι στην Ελληνική
όλες, και επιμένω όλες οι
γλώσσες είναι ανεπαρκείς.»

- Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πεί
«Αν το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η
Ελληνική γλώσσα είναι το
βιολί του ανθρώπινου στοχασμού.»

Ο ΓΚΑΙΤΕ
- Διάλογος του Γκαίτε με τους
μαθητές του:
- Δάσκαλε τι να διαβάσουμε
για να γίνουμε σοφοί όπως
εσύ;
- Τους Έλληνες κλασικούς.
- Και όταν τελειώσουμε τους
Έλληνες κλασικούς τι να διαβάσουμε;
- Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.
- Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (Ο
επιφανέστερος άνδρας της

νική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Είναι η τελειότερη
γλώσσα, επειδή εκφράζει τις
σκέψεις τελειοτέρων ανθρώπων.»

√ Τι είπαν κορυφαίες

προσωπικότητες για
την Ελληνική γλώσσα

- Gilbert Murray (Καθηγητής
του
Πανεπιστημίου
της
Οξφόρδης)
«Η Ελληνική είναι η τελειότερη
γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει
κανείς ότι μιά σκέψη μπορεί να
διατυπωθεί με άνεση και χάρη
στην Ελληνική, ενώ γίνεται
δύσκολη και βαρειά στην Λατι-

«Η Ελληνική γλώσσα είναι από
ουσία θεϊκή.» [4]
- Ερρίκος Σλήμαν (Διάσημος
ερασιτέχνης
αρχαιολόγος,
1822-1890)
«Επιθυμούσα πάντα με πάθος
να μάθω Ελληνικά. Δεν το είχα
κάνει γιατί φοβόμουν πως η
βαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης γλώσσας θα με απορροφούσε τόσο πολύ που θα με
απομάκρυνε από τις άλλες μου
δραστηριότητες.» (Ο Σλήμαν
μίλαγε άψογα 18 γλώσσες. Για
2 χρόνια δεν έκανε τίποτα
άλλο από το το να μελετάει τα
2 έπη του Ομήρου)

- Γεώργιος Μπερνάρ Σώ
(Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός
συγγραφέας, 1856-1950)
«Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι
δίχως φώς.»
- Τζέιμς Τζόυς (Διάσημος
Ιρλανδός συγγραφέας, 18821941)
«Όλος ο κόσμος πρέπει να
μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα μας βοηθάει
πρώτα από όλα να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα.»
- Φρανγκίσκος Λιγκόρα (Σύγχρονος Ιταλός καθηγητής
Πανεπιστημίου και Πρόεδρος
της Διεθνούς Ακαδημίας πρός
διάδοσιν του πολιτισμού)
«Έλληνες να είστε περήφανοι
που μιλάτε την Ελληνική
γλώσσα ζωντανή και μητέρα
όλων των άλλων γλωσσών.
Μην την παραμελείτε, αφού
αυτή είναι ένα από τα λίγα
αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο
πολιτισμό.»
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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 σχέσεων προκειμένου να
κατατεθούν εισηγήσεις στο υπουργικό
Συμβούλιο και στον πρόεδρο της Δημο-

Έ

να από τα πλέον σοβαρά
θέματα που πρέπει να
απασχολούν την κυπριακή
πολιτεία σ’ όλα τα θεσμοθετημένα της επίπεδα, είναι η απασχόληση αλλοδαπών εργατών
στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα κρίσιμο και
ενδιαφέρον θέμα που προσλαμβάνει ποικίλες διαστάσεις
με παράπλευρες συνέπειες και
επιπτώσεις τόσο για την ορθόδοξη λειτουργία της αγοράς
εργασίας όσο και για την

Του Χρίστου
Καρύδη
Οικονομολόγου

• Το 1/4 (περίπου) των
εργαζομένων στο νησί μας
είναι μη Κύπριοι (αλλοδαποί - Κοινοτικοί)

• Οι πλείστοι μη Κύπριοι
απασχολούνται στο χονδρικό - λιανικό εμπόριο,
στον τομέα τουρισμού εστίασης και τη μεταποίηση ενώ αγγίζουν τις
21.000 οι οικιακές βοηθοί
κυπριακή κοινωνία στο σύνολο
της.
Ανασκαλίζοντας ιστορικά το
θέμα, εντοπίζουμε και καταγράφουμε τα εξής:
• Οι πρώτοι αλλοδαποί νόμιμοι εργάτες ήρθαν στην Κύπρο
το 1991, επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου και υπουργού
Εργασίας Ιάκωβου Αριστείδου.
Ήρθαν στη βάση κριτηρίων
που συμφωνήθηκαν ανάμεσα
στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και τις συντεχνίες. Η συμ-

κρατίας. 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.

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.

νοτροφία είναι ανασφάλιστοι ενώ στον

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.

Υπενθυμίζεται ότι,το ένα τρίτο,περίπου, των εργαζομένων στη Γεωργοκτη-

χείων, του τουρισμού και ζωτικών κλά-

αέρα βρίσκεται η κυβερνητική υπόσχεση, η Ελληνική Γλώσσα να αποτελεί
προαπαιτούμενο για εργοδότηση στην
πρώτη γραμμή του τομέα των ξενοδοδων των υπηρεσιών.

• 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

Σημειώνεται ότι η υπουργός Εργασίας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ

Ιστορική αναδρομή στην απασχόληση
αλλαδαπών εργατών στην Κύπρο
• Στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία η παρουσία ανειδίκευτων

υποβάθμισε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
φωνία προέβλεπε την εισαγωγή μέχρι και 1500 εργατών που
θα κάλυπταν συγκεκριμένες
ανάγκες της αγοράς εργασίας
π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία,
οχληρά επαγγέλματα.
• Το 1998 απασχολούντο στην
Κύπρο 20700 ξένοι εργάτες
που αποτελούσαν το 7.1% του
Επικερδώς Απασχολούμενου
Πληθυσμού (Ε.Α.Π.).
Το 2005 αυξήθηκαν στις
56800, ποσοστό 15.5% του
Ε.Α.Π. Δηλαδή, σε εφτά χρόνια
ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε.
• Πριν την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι
αλλοδαποί εργάτες προέρχονταν κατά κανόνα από τις Τρίτες Χώρες. Μετά την ένταξη το
2004 έρχονται στην Κύπρο και
εργάτες από τις χώρες της Ε.Ε.
σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης
διακίνησης.
• Σήμερα απασχολούνται στην
Κύπρο συνολικά 99972 Κοινοτικοί και αλλοδαποί εργαζόμενοι, (επίσημα στοιχεία Ιουλίου
2014), εκ των οποίων πέραν
των 50 χιλιάδων είναι Κοινοτικοί. Οι περισσότεροι απασχολούνται στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, στα εστιατόρια,
στα ξενοδοχεία, στη μεταποίηση, ενώ 20778 είναι οικιακοί
βοηθοί.
Οι ξένοι εργάτες αποτελούν
σήμερα το 23.53% του Επικερδώς Απασχολούμενου Πληθυσμού.

• Από τους Κοινοτικούς οι
περισσότεροι είναι Ρουμάνοι
(14742), Ελλαδίτες (12774),
Βούλγαροι (9976), Βρετανοί
(4185), Πολωνοί (1917).

Προβλήματα
Φαίνεται πως η απασχόληση
ξένων εργατών στην Κύπρο
δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην εσωτερική αγορά
εργασίας, αφού η Κύπρος

νων υπηρεσιών.
Εκτός των πιο πάνω πρέπει να
σημειώσουμε και τα εξής:
• Αρκετοί εργοδότες χρησιμοποίησαν τους αλλαδαπούς ως
φθηνό εργατικό δυναμικό και
δημιούργησαν αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις.
• Η εδώ παρουσία των αλλοδαπών έγινε η αιτία να ανα-

• Γύρω στις 100.000 οι αλλοδαποί και κοινοτικοί
εργάτες που απασχολούνται στην Κύπρο.
Οι μισοί περίπου είναι Κοινοτικοί ενώ οι άλλοι
μισοί προέρχονται από τρίτες χώρες.
νομικά και άλλως πως, δεν
ήταν έτοιμη να δεχτεί και να
διαχειριστεί τέτοιους αριθμούς
αλλοδαπών.
Υπάρχει επίσημη παραδοχή
από πρώην υπουργούς, αλλά
και από το Γραφείο Προγραμματισμού πως, υπήρξε αλόγιστη εισαγωγή και εργοδότηση
εργατικού δυναμικού.
Η εδώ παρουσία χιλιάδων
ανειδίκευτων εργατών δημιούργησε σοβαρά προβλήματα
στο επίπεδο της εθνικής παραγωγικότητας.
Για παράδειγμα στην τουριστική – ξενοδοχειακή βιομηχανία,
η παρουσία των πολλών ανειδίκευτων συνέβαλε τόσο στη
μείωση της παραγωγικότητας
όσο και στην υποβάθμιση της
ποιότητας των προσφερομέ-

τραπεί η λογική των συλλογικών συμβάσεων, αφού οι
περισσότεροι πρόθυμα εργάστηκαν στη βάση ατομικών
συμβολαίων με υποδεέστερους
όρους από τα όσα προνοού-

νται στα εργασιακά θέσμια και
στις συλλογικές συμβάσεις.
Το υπουργείο Εργασίας, ως ο
θεματοφύλακας των εργασιακών θεσμίων, διαχρονικά απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς
και ικανοποιητικά τη θεσμοθετημένη συλλογική σύμβαση.
• Σήμερα αρκετοί αλλοδαποί
κατέχουν θέσεις εργασίας, στις
οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να απασχοληθούν Κύπριοι
(π.χ. στην αρτοποιητική βιομηχανία).
• Η ελεύθερη διακίνηση εργατικού
δυναμικού
συνέβαλε
δυστυχώς και στην αύξηση της
αδήλωτης εργασίας.
Στην
Κύπρο η αδήλωτη εργασία
ξεπερνά το 25%, (στις κατασκευές και στην τουριστική
βιομηχανία), με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρωστία των
κοινωνικών ταμείων.
• Θετικές για την οικονομία
υπήρξαν οι επιπτώσεις από
την εδώ παρουσία ξένων,
κυρίως νεαρής ηλικίας και
ψηλού μορφωτικού επιπέδου
που εργοδοτούνται π.χ. στις
επικοινωνίες, στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στη
διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.
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Κοινωνικά προβλήματα
Αρκετά προβλήματα δημιουργούνται στην Κύπρο και
στην αγορά εργασίας από τη λαθρομετανάστευση.
Λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της Κύπρου είμαστε
ευάλωτοι με αποτέλεσμα να έρχονται εδώ λαθρομετανάστες από τις γύρω χώρες ή και από τα κατεχόμενα.
Επίσης η παρουσία αλλοδαπών σε κάθε κοινωνία διαφοροποιεί τα δημογραφικά δεδομένα.
Εισάγονται νέα ήθη και έθιμα. Δημιουργούνται νέες
κοινότητες με ποικίλες αντιλήψεις και εισάγεται γενικά μια νέα κουλτούρα.
Δημιουργούνται γκέτο, όπως είναι π.χ. στην εντός των
τειχών Λευκωσία. Η γκετοποίηση με ότι αυτό συνεπάγεται δημιουργεί προβλήματα π.χ. φοβίας και ανασφάλειας στον ντόπιο πληθυσμό.
Πολλά παιδιά της Κύπρου μεγαλώνουν σήμερα με τη
φροντίδα οικιακών βοηθών, η πλειοψηφία (97.6%) των
οποίων προέρχεται από Τρίτες Χώρες.
Από επίσημα στοιχεία της αστυνομίας που είδαν στο
πρόσφατο παρελθόν τη δημοσιότητα προκύπτει το
συμπέρασμα πως, περίπου 28-32% των θυμάτων των
οδικών δυστυχημάτων είναι αλλοδαποί. Το ποσοστό
αυτό θεωρείται πολύ υψηλό και τούτο παρά το ότι,
στα αεροδρόμια κατά καιρούς διανέμεται δωρεάν
υλικό σε όλες τις γλώσσες με στοιχεία και πληροφορίες για το πώς οδηγούμε στην Κύπρο.
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Λύσεις
Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ
τούτου αποδέχεται πλήρως τις
αρχές της ελεύθερης διακίνησης
ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων.
Η νόμιμη διακίνηση των πιο πάνω
αποτελεί την πεμπτουσία και τη
φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Η ελεγχόμενη μετανάστευση στο
σύγχρονο κόσμο είναι καλοδεχούμενη.
Για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνται θα
πρεπει να δοθούν οι πιο κάτω
λύσεις:
• Πρώτον, αυστηρότατοι έλεγχοι
στη γραμμή αντιπαράταξης για
περιορισμό της λαθρομετανάστευσης.
• Δεύτερον, πιστή και αυστηρή
εφαρμογή της νομοθεσίας περί
Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχό-

ληση, ώστε αφενός να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των
Κυπρίων και αφετέρου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των ξένων
εργατών.
• Τρίτον, να υπάρξει από πλευράς
υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με την αστυνομία, σοβαρή
εκστρατεία πάταξης της αδήλωτης εργασίας και προώθησης των
ωφελημάτων που προκύπτουν
από την ύπαρξη των συλλογικών

εργασία και όσοι εργοδοτούν
παράνομους και,
• Πέμπτο, να μελετηθεί και να
διαφοροποιηθεί η στρατηγική
απασχόλησης
αλλοδαπών,
κυρίως από Τρίτες Χώρες.
Η εφαρμογή των πιο πάνω λύσεων επείγει ιδιαίτερα αυτή την
εποχή που στην Κύπρο υπάρχουν
σχεδόν 70000 άνεργοι (16.2% του
Εργατικού Δυναμικού), εκ των
οποίων το 80% είναι Ελληνοκύπρι-

• Σήμερα που η ανεργία βρίσκεται σε πρωτόγνωρα ύψη,
μπορούν κάλλιστα να απασχοληθούν Κύπριοι
σε διάφορους τομείς της οικονομίας σε θέσεις
που εργοδοτούνται ξένοι

συμβάσεων και της συλλογικής
διαπραγμάτευσης.
• Τέταρτον, να γίνει πιο αυστηρό
το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να
τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι
εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη

Κρούσματα εκμετάλλευσης

√ Η αδήλωτη εργασία και η παράνομη εργοδότηση

• Αρκετοί εργάζονται με ατομικά συμβόλαια, μακριά
από συλλογική εκπροσώπηση και σύμβαση. Υπήρξαν
περιπτώσεις συμβολαίων με 250 ευρώ το μήνα,
εργασία 7 μέρες τη βδομάδα, 14 ώρες την ημέρα.
Έγιναν καταγγελίες στις συντεχνίες που με τη σειρά
τους ενημέρωσαν το υπουργείο Εργασίας.

οργιάζουν, υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή,
πλήττωντας ταυτόχρονα
τα κοινωνικά ταμεία.
Επιτήδειοι εργοδότες
εκμεταλλεύονται στυγνά
ξένους και κοινοτικούς
εργάτες τους οποίους
καταβάλλουν μισθούς
φτώχειας. Αυτό διαπιστώνεται και μέσα από
αποφάσεις δικαστηρίου

• Στις 9 Ιουνίου 2004, (δηλαδή αμέσως μετά την
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.), το υπουργείο Εργασίας με επιστολή του πληροφορεί τους κοινωνικούς
εταίρους πως: «υπάρχουν ονομαστικές καταγγελίες
από Ευρωπαίους πολίτες για ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και εκμετάλλευση τους από εργοδότες, οι
οποίοι τυγχάνει να είναι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής στην Αγία Νάπα ….Πρεσβεία χώρας-μέλους της
Ε.Ε. μας έχει πληροφορήσει ότι έχει ήδη επαναπατρίσει αριθμό υπηκόων της … που τύγχαναν ανεπίτρεπτης μεταχείρισης από τον εργοδότη τους».
• Τέτοια φαινόμενα που δυστυχώς συμβαίνουν και
σήμερα, αντιλαμβάνεσθε πως δημιουργούν κινδύνους
για διασυρμό του ονόματος της Κύπρου στον διεθνή
και ευρωπαϊκό τύπο.
• Η παράνομη και αδήλωτη απασχόληση οργιάζει.
Εργοδότες χρησιμοποιούν παράνομους εργάτες σε μια
προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών τους. Εκμεταλλεύονται τη φτώχεια τους και τη δύσκολη περίσταση στην οποία βρίσκονται. Για το θέμα παλαιότερη
απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου αναφέρει τα εξής:
«Τα Δικαστήρια αντιμετωπίζουν με περισσότερη
αυστηρότητα τους εργοδότες αντί τους εργοδοτούμενους, γιατί οι πρώτοι είναι αυτοί που προτιμούν να
εργοδοτούν αλλοδαπούς για να τους εκμεταλλεύονται,
πληρώνοντας τους με πενιχρούς μισθούς και χωρίς
άλλα ωφελήματα».

οι.
Η τυχόν συνέχιση της παρανομίας
και της εκμετάλλευσης της
ανθρώπινης εργασίας και αξιοπρέπειας οδηγεί στην αύξηση της
φτώχειας και στον κοινωνικό
αποκλεισμό.

√ Η εκμετάλλευση Κοινοτικών εργατών προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και μεταξύ των επιχειρήσεων και
πρέπει να προβληματίσει
βαθύτατα τους εργοδότες και
το υπουργείο Εργασίας

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).
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Πέντε τρόποι για να μην
εξουθενωθείτε στη δουλειά

Πως να φέρεστε σαν
«σωστοί επαγγελματίες»
στη δουλειά

Ό

ταν «βαπτίζεσθε» στην αγορά
εργασίας ή ξεκινάτε μια καινούργια δουλειά, είναι η στιγμή για
να κάνετε τη δική σας «προσωπική
αναζήτηση» και να δείτε αν μπορείτε
να συμπεριφερθείτε σαν επαγγελματίες.
Η εργασία προϋποθέτει κανόνες. Ο
τρόπος που μιλάτε και συμπεριφέρεστε στον εργασιακό χώρο, καθορίζει ποιος είστε και αντίστοιχα μπορεί να μειώσει το εργασιακό σας
ήθος.
Είναι άδικο, ενώ είστε πολύ καλοί
στην εργασία σας, να «χάνετε» εξαιτίας της συμπεριφοράς σας. Δείτε
ποιες κινήσεις θα σας βοηθήσουν να
δημιουργήσετε σταθερές επαγγελματικές σχέσεις, δίνοντας ταυτόχρονα
το δικό σας στίγμα.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
1. Δείξτε ενθουσιασμό με αυτό που
κάνετε, αλλά μην υπερεκτιμήσετε τις
δυνάμεις σας και υποσχεθείτε πράγματα που δε θα μπορέσετε να υλοποιήσετε.
2. Ξεχάστε τη διάλεκτο του «πανεπιστημίου». Η φοιτητική “αργκό” ήταν
για τα έδρανα και πρέπει να παραμείνει εκεί.
3. Μην εμπλέκεστε σε πολιτικές ή
θρησκευτικές συζητήσεις, αποφύγετε ακόμα και να πάρετε θέση για
ζητήματα της επικαιρότητας.
4. Πριν διακοσμήσετε το γραφείο σας
προσπαθήστε να φανταστείτε πως
θα αντιδράσουν οι πελάτες και οι
συνάδελφοι σας όταν το δουν. Τα
έντονα χρώματα είναι ωραία, αλλά
καθόλου επαγγελματικά.
5. Πρέπει να καταλαβαίνετε τη ψυχολογική κατάσταση των συνεργατών
σας. Η αναβολή μιας συνάντησης για
μια ημέρα θα έχει λιγότερες επιπτώσεις από μια συνάντηση, όταν
κάποιος είναι ευεραίσθητος.
6. Μην εμφανίζεστε με άδεια χέρια
όταν σας καλούν σε κάποιο σπίτι.
7. Μην ανακατεύεστε σε ξένες υποθέσεις. Αποφύγετε συζητήσεις που
αφορούν δύο άτομα για να μη βρεθείτε στη μέση.
8. Όταν είστε αναστατωμένοι αποφύγετε να εκφράσετε τα συναισθήματα σας ή να πάρετε κάποια σοβαρή απόφαση. Η συναισθηματική σας
κατάσταση θα επηρεάσει αρνητικά
τις κινήσεις σας.
9. Εάν κάποιος είναι καλός στη δουλειά του ή σας έχει βοηθήσει επιβραβεύστε τον. Είναι καλό να ακούμε
έναν καλό λόγο, δίνει ένα επιπλέον
κίνητρο για εργασία.
10. Θυμάστε τα ραβασάκια του σχολείου; Τα επαγγελματικά «ραβασάκια» είναι ακόμα καλύτερα. Ένα post
it με «ευχαριστώ» σε κάποιον που
σας έβγαλε από μια δύσκολη θέση ή
σας βοήθησε θα δείτε πως θα επιδράσει άμεσα στη ψυχολογία.
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Σ

ίγουρα, όλοι μας έχουμε κατά καιρούς
θελήσει να μην πάμε στο γραφείο και
να κάτσουμε στον καναπέ μέχρι να υποχωρήσει ο πονοκέφαλος μας. Αλλά αν
αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα κάτι δεν
πάει καλά. Όλοι μας εργαζόμαστε σκληρότερα για να ανταμειφθούμε λίγο (ή
καθόλου) επιπλέον για τις προσπάθειές
μας, αλλά η επαγγελματική εξουθένωση
δεν πρέπει να είναι αναπόφευκτη.
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι διαφορετική από το κανονικό άγχος, και
μπορεί να είναι επικίνδυνη, λένε οι ειδικοί της Mayo Clinic. «Η επαγγελματική
εξουθένωση στη δουλειά είναι ένας ειδικός τύπος άγχους εργασίας – μια
κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής ή ψυχικής εξάντλησης σε συνδυασμό με αμφιβολίες
σχετικά με την ικανότητά μας και
την αξία της εργασίας μας,»
αναφέρει στην ιστοσελίδα της. Προειδοποιεί ότι η επαγγελματική εξουθένωση
μπορεί να συμβάλει στην αϋπνία, την
κατάθλιψη, την κατάχρηση αλκοόλ, την
υψηλή χοληστερόλη και μια σειρά από
άλλα προβλήματα υγείας.
Ιδού ορισμένοι τρόποι για να την αποφύγετε:
Σταματήστε να προσπαθείτε να τα
κάνετε όλα τώρα. Μελέτες έχουν δείξει
ότι οι ταυτόχρονες πολλαπλές εργασίες
δεν είναι πανάκεια για την παραγωγικότητα. Στην πραγματικότητα, μερικές
φορές η προσπάθεια να εστιάσετε σε
πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα
μπορεί να υποσκάψει την πραγματική
ορμή σας. «Προσπαθήστε να διαθέσετε
χρόνο για να συγκεντρωθείτε και να
έχετε απρόσκοπτο παραγωγικό χρόνο
για να κάνετε τη δουλειά σας», λέει η

Τζόνι Κόρτνεϊ, ανώτερη αντιπρόεδρος
σταδιοδρομίας και απασχόλησης στη
Monster. «Μην αφήνετε περισπασμούς
να σας αποσπάσουν από το έργο σας,
επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο άγχος, αν δεν μπορείτε να κάνετε τη
δουλειά σας.»
Κάντε ένα διάλειμμα. Βεβαιωθείτε
ότι
έχετε
χρόνο
τόσο
για
σωματικά όσο
και ψυχικά
διαλείμ-

• Η επαγγελματική εξουθένωση
είναι διαφορετική από
το κανονικό άγχος και μπορεί
να είναι επικίνδυνη.
ματα. «Η εξουθένωση είναι το αποτέλεσμα της μείωσης των κινήτρων από
υπερκόπωση. Εάν αισθάνεστε έτσι, θα
πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο για να κάνετε ένα διάλειμμα,» λέει η Κόρτνεϊ. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η
εργασία σας περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εργασίες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό
Cognition διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι
που κάνουν διαλείμματα μπορούν να
«επαναφορτίσουν» τη συγκέντρωσή

τους και να επιστρέψουν σε μια εργασία
με ανανεωμένη εστίαση.
Αντιμετωπίστε επιλύσιμα προβλήματα. Αν μπορείτε να προσδιορίσετε την
πηγή της επαγγελματικής εξουθένωσης
– ας πούμε, μια εξαντλητική μετακίνηση
ή αν αισθάνεστε ότι δε λαμβάνετε τις
πληροφορίες που χρειάζεστε – προσπαθήστε να το διορθώσετε. «Συζητήστε
για συγκεκριμένες ανησυχίες σας
με τον προϊστάμενό σας. Ίσως
μπορείτε να εργαστείτε μαζί για
να αλλάξετε τις προσδοκίες ή να
καταλήξετε σε συμβιβασμούς ή
λύσεις,» προτείνει η Mayo Clinic.
Για παράδειγμα, αν ξοδεύετε τρεις
ώρες την ημέρα σε μετακινήσεις,
ίσως θα μπορούσατε να εργάζεστε
από το σπίτι μία
ημέρα την εβδομάδα.
Εάν
αισθάνεστε ότι δεν λαμβάνετε την εκπαίδευση ή την καθοδήγηση που χρειάζεστε,
προσπαθήστε να προγραμματίσετε μια
μόνιμη συνάντηση με το αφεντικό σας
για να δείτε μαζί τις υποχρεώσεις σας.
Επιβραβεύστε τον εαυτό σας. Ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι το αίσθημα
κυνισμού και απουσίας ικανοποίησης
από τα επιτεύγματά σας. Αν αυτό σας
φαίνεται γνώριμο, πρέπει να αντιληφτείτε ότι πρέπει να αναγνωρίζετε την
προσπάθεια που καταβάλετε στο χώρο
εργασίας, λέει η Χάιντι Γκόλετζ, διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της
CareerBliss.com. «Κάθε βράδυ, κάντε μια
λίστα με πράγματα που επιτύχατε μέσα
στη μέρα και αυτά που θέλετε να πετύχετε αύριο,» προτείνει.

Πως να αντιμετωπίσετε την έντονη κριτική στην εργασία σας

Α

ναντίλεγκτα, κανέναν δεν αρέσει η
κριτική, αλλά είναι αναπόφευκτο
τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στις
σχέσεις. Ο καθένας από εμάς έχει έναν
συγκεκριμένο τρόπο που πιστεύει πως
πρέπει να γίνονται τα πράγματα και
συχνά δεν ταιριάζει με των υπολοίπων.
Τι γίνεται όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι
με μια σκληρή κριτική;
Αξιολογήστε όλα όσα είπαν για εσάς
συγκριτικά με την αντίληψη σας
Αν για παράδειγμα νιώθετε ανασφαλείς
κατά τη διάρκεια μια παρουσίας και δεν
είστε σίγουροι για την ικανότητα να
μεταδώσετε τις πληροφορίες στο κοινό,
το να «κριτικάρει» κάποιος τις επιδώσεις σας θα σας κάνει πιο ευαίσθητους
καθώς και επιρρεπείς σε υπερβολικές
αντιδράσεις. Αποστασιοποιηθείτε και
προσπαθήστε να ακούσετε τη κριτική
που σας ασκούν χωρίς να προβάλετε τις
δικές σας ανασφάλειες και δώστε σημασία σε αυτά που σας λένε, και μην τα
ερμηνεύετε όπως θέλετε.

Συγκρατήστε τον εαυτό σας
Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια που
τον οδηγεί στο να αμύνεται κάθε φορά
που έρχεται σε δύσκολη θέση, ακόμα κι
αν αυτό διαδραματίζεται σε λεκτικό επίπεδο. Σε περίπτωση που δε σας αρέσει η
κριτική αποφύγετε να έρθετε σε άμεση

ρήξη. Το πιο πιθανό είναι πως για να
αμυνθείτε θα «χτυπήσετε» τον συνομιλητή σας σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε
επαγγελματικό, κάτι που θα έχει συνέπειες.

Αξιολογήστε τη πηγή
Μην παίρνετε υπ’ όψιν κάθε κριτική που
ασκείται. Έχει ιδιαίτερη σημασία από
ποιον προέρχεται, αφού κάποιοι
άνθρωποι θέλουν να υποτιμήσουν τους
άλλους, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος
για να νιώσουν οι ίδιοι καλύτερα.
Πόσο αληθή είναι όσα ειπώθηκαν;
Υπάρχει πηγή αλήθειας στη κριτική; Για
παράδειγμα αν κάποιος φίλος σας, σας
κάνει κάποια παρατήρηση για τα τρύπια
παπούτσια που φοράτε και σας προτείνει να αγοράσετε
ένα νέο ζευγάρι,
μη βιαστείτε να
τον αποπάρετε. Σκεφτείτε
μ ή π ω ς
ό ν τ ω ς
αυτή η εικόνα

δεν είναι «καθώς πρέπει» και θα ήταν
ωφέλιμο να αγοράσετε καινούργια
παπούτσια.

Επιλύστε εποικοδομητικά
τις διαφορές σας
Υπάρχουν δύο είδη κριτικής: η εποικοδομητική (καλοπροαίρετη) και η κακοπροαίρετη. Η εποικοδομητική επικεντρώνεται στη συμπεριφορά, όχι στο πρόσωπο, ενώ στην κακοπροαίρετη το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε πως
είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να
ελέγξετε τον εαυτό σας.
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«Η ανεργία σκοτώνει» - Αυξημένες
οι πιθανότητες αυτοκτονίας

Απόδοση βάσει
κιρκαδιανού ρυθμού
• Το βιολογικό ρολόι καθορίζει
τον νικητή και τον ηττημένο

Ο

κιρκαδιανός ρυθμός του οργανισμού μπορεί να αυξομειώσει την απόδοση ενός
αθλητή κατά 26
Μια νέα επιστημονική θεωρία σχετικά με τους
αθλητές που είναι γεννημένοι νικητές διατυπώνουν βρετανοί επιστήμονες. Σε άρθρο τους
που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο
Current Biology υποστηρίζουν ότι το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου επηρεάζει καθοριστικά την απόδοσή του και στον αθλητισμό.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ρόναλντ
Μπραντστέτερ του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, υποστηρίζουν ότι ο κιρκαδιανός ρυθμός του οργανισμού μπορεί να αυξομειώσει
την απόδοση ενός αθλητή κατά 26%, στο
24ωρο.
Αυτή η διαφορά είναι αρκετή για να χαρίσει σε
κάποιον τη νίκη ή να τον καταδικάσει σε ήττα.
Το ίδιο ισχύει και σε ομαδικό επίπεδο. Αν ο
αγώνας γίνεται σε ώρα που συγχρονίζεται με
το βιολογικό ρολόι των παικτών, έχει καλώς,
αλλιώς θα πρέπει να παίξουν (και) ενάντια
στο βιολογικό τους ρολόι.
Έτσι, το πρόβλημα αφορά σαφώς τις ομάδες,
για παράδειγμα τις ποδοσφαιρικές, ιδίως
όταν καλούνται να παίξουν σε μια μακρινή
χώρα, όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας.
Στον παράγοντα αυτό μάλιστα, απέδωσαν σε
σημαντικό βαθμό την αποτυχία της αγγλικής
ομάδας ποδοσφαίρου στο τελευταίο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Ε

υθέως ανάλογη η αύξηση της
ανεργίας με την αύξηση των
αυτοκτονιών σύμφωνα με έρευνα του
Πανεπιστημίου της Ζυρίχη που
παρουσιάζει η γαλλική εφημερίδα.
Η γαλλική εφημερίδα «Figaro», με
τίτλο «η ανεργία σκοτώνει» παρουσιάζει μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης που επιβεβαιώνει και συγκεκριμενοποιεί τα
ευρήματα παλαιότερων ερευνών,
σύμφωνα με τα οποία η αύξηση των
αυτοκτονιών είναι ευθέως ανάλογη
με την αύξηση της ανεργίας.
Η έρευνα που δημοσιεύθηκε την
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, στο περιοδικό «The Lancet Psychiatry», βασίζεται
σε παρατηρήσεις που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
το 2008. Οι Ελβετοί ερευνητές κάλυψαν συγκεκριμένα 63 χώρες στην
αμερικανική, στην ευρωπαϊκή και
στην ασιατική ήπειρο.
Λαμβάνοντας υπόψη στατιστικές
έρευνες για τις αυτοκτονίες στις
χώρες αυτές από το έτος 2000 και
εντεύθεν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα χρόνια μετά το 2008

Υ

Χαλαρώστε
Χρόνιες συνθήκες στρες, εκτός από
το πλήθος των προβλημάτων που
προκαλούν στην υγεία μας, προκαλούν και πρόωρη γήρανση. Αυστριακή έρευνα έδειξε πως το επαγγελματικό στρες προκαλεί τέτοια βλάβη
στα κύτταρα του DNA, ώστε να επηρεάζεται ακόμα ο χρόνος ζωής μας.

Ο κιρκαδιανός ρυθμός ελέγχει ένα μεγάλο
εύρος σωματικών λειτουργιών, δημιουργώντας για κάθε άνθρωπο ένα ξεχωριστό «προφίλ» του τρόπου με τον οποίο αυξομειώνεται
η ενεργητικότητά του μέσα σε ένα 24ωρο.
«Για έναν αθλητή -και για τον προπονητή
του- είναι σημαντικό να γνωρίζει πώς 'δουλεύει' το βιολογικό ρολόι του. Μια απόκλιση
της τάξης του 1% στην απόδοση ενός αθλητή
μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα
χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και σε μια τέταρτη θέση. Άρα μπορεί να φανταστεί κανείς
ποιά επίπτωση έχει μια απόκλιση 26% στην
απόδοση;», σχολιάζει ο Δρ Μπραντστέτερ.

περίπου 45.000 αυτοκτονίες ετησίως
οφείλονται στη μάστιγα της ανεργίας που εκτινάχθηκε στα ύψη ένεκα
της ύφεσης των οικονομιών.
Βάσει της έρευνας το έτος 2009
κατεγράφησαν 230.000 στις 63
χώρες, έναντι 226.000 το 2007, προτού δηλαδή ξεσπάσει η οικονομική
κρίση. Από τις 230.000 του 2009 οι
ερευνητές απεφάνθησαν ότι οι
46.000 οφείλονται στην ανεργία. Το
2007 η αιτία αυτή είχε προκαλέσει

41.000 αυτοκτονίες και το 2008
44.000.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της
Ζυρίχης διαπίστωσαν ότι την περίοδο 2008-2010, που η ανεργία αυξανόταν σε παγκόσμια βάση, αυξάνονταν και οι αυτοκτονίες. Αντίθετα

από το 2010, χρονιά κατά την οποία
στις ΗΠΑ (κατά κύριο λόγο) αλλά και
σε άλλες χώρες άρχισαν να αποδίδουν τα μέτρα οικονομικής επέκτασης για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και την υπέρβαση της κρίσης, παρατηρείται πτώση του αριθμού των αυτοκτονιών.
Οι επιστήμονες σημειώνουν, ωστόσο, ότι υπάρχει μια χρονική περίοδος
έξι μηνών μέχρι να προκαλέσει η
αύξηση της ανεργίας αύξηση και
των αυτοκτονιών.
«Οι περικοπές θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο στρες και μια
ανασφάλεια στον εργασιακό χώρο,
που αποσταθεροποιούν ψυχικά τους
εργαζομένους», εξηγούν οι μελετητές. Διότι αυτόχειρες δεν κινδυνεύουν
να γίνουν μόνο όσοι έχασαν τη δουλειά τους, αλλά κι αυτοί που φοβούνται ότι θα τη χάσουν.
Ωστόσο, στις 63 χώρες στις οποίες
διεξήγαγαν την έρευνά τους οι Ελβετοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι «ο
κίνδυνος να αυτοκτονήσει κάποιος
που χάνει την εργασία του αυξάνεται
κατά 20% 30%».

Οδηγός για καλύτερη ζωή στην καθημερινότητα σας
πάρχουν απλοί τρόποι για να
καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα μας η οποία στη σημερινή
εποχή της κρίσης και της καθίζησης
των αξιών, κινείται στον αστερισμό
του άγχους. Ασφαλώς και υπάρχουν.
Ο πιο κάτω οδηγός επιβεβαιώνει του
λόγου το αληθές.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι το πότε φθάνει στο
αποκορύφωμα η απόδοση ενός ανθρώπου,
εξαρτάται καθοριστικά απ' το αν είναι πρωινός ή βραδινός τύπος. Ως γνωστόν, οι πρωινοί τύποι που ξυπνάνε νωρίς, φθάνουν σε ένα
αποκορύφωμα ενεργητικότητας γύρω στις 12
το μεσημέρι. Οι ενδιάμεσοι τύποι φθάνουν σε
ένα μέγιστο το απόγευμα (γύρω στις 4), ενώ οι
βραδινοί τύποι, που ξυπνάνε πιο αργά, αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους
περίπου στις 8 το βράδυ.
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Οι λόγοι για να αντιμετωπίσετε
άμεσα το στρες είναι πολλοί και οι
τρόποι επίσης. Είτε με τη βοήθεια
της γιόγκα, είτε με τη βοήθεια του
διαλογισμού, είτε το κυριακάτικο
παιχνίδι με τα παιδιά σας, ό,τι και
αν είναι αυτό που σας βοηθάει, εξασκήστε το καθημερινά, ώστε να μην
γεράσετε πριν την ώρα σας.
Δια βίου μάθηση
Όσο περισσότερη η κατάρτιση, τόσο
περισσότερη και η διάρκεια ζωής. Τα
άτομα που έχουν λάβει καλύτερη
εκπαίδευση και έχουν διαβάσει μερικά βιβλία παραπάνω, έχουν καλύτερη επίγνωση των υγιεινών τρόπων
διατροφής και ζωής, ενώ ένα υψηλό
εισόδημα,
ως αποτελέσματα
μια καλής
δουλειάς,
προσφέρει
πρόσβαση
σε καλύτερες ιατρο-

φαρμακευτικές και ασφαλιστικές
επιλογές.
Κοινωνικοποιηθείτε
Έρευνα του πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, παρουσίασε αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία, ο
γάμος μειώνει τις πιθανότητες του
θανάτου από καρδιακά προβλήματα,
αποδίδοντας αυτό το συμπέρασμα
στη θετική επίδραση που έχει ο ένας
σύντροφος στην υγεία του άλλου. Τα
ίδια πορίσματα ανάγονται και στις
φιλικές σχέσεις, καθώς σύμφωνα με
ανάλογη αυστραλιανή έρευνα, όσοι
έχουν μεγαλύτερο κύκλο φίλων, ζουν
22% περισσότερο χρόνο από όσους
δεν έχουν τόσους πολλούς φίλους. Δε
χρειάζεται άλλωστε η επιβεβαίωση
από μια επιστημονική έρευνα, για να
αντιληφθούμε το καλό που κάνουν οι
καλές και στενές σχέσεις, στην ποιότητα ζωής του ατόμου.
Βοηθάτε αλλήλους
Ο εθελοντισμός έχει συνδεθεί με
χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου
θανάτου, γι’ αυτό μην διστάζετε
ποτέ να δώσετε μια χείρα βοηθείας
σε όποιον έχει την ανάγκη σας. Αν
δεν προλαβαίνετε να γίνετε εθελοντές
σε κάποιο οργανισμό, βοηθήστε τους
φίλους που έχουν την ανάγκη σας ή
σταθείτε δίπλα στην οικογένειά σας,
είτε παραστεί η ανάγκη είτε όχι.
Εκτός από την αλληλεγγύη και τη
συντροφικότητα που προωθείτε με
τέτοιες κινήσεις, ρίχνετε και την
αρτηριακή σας πίεση! Διπλό το
καλό!
Γυμνάζεστε τακτικά
Η συχνή γυμναστική, σε εβδομαδιαία
βάση, ιδανικά 2-3 φορές την εβδομάδα, που περιλαμβάνει αεροβική
και ασκήσεις ενδυνάμωσης, έχει

αντιγηραντικές ιδιότητες, καθώς
διατηρείτε σε φόρμα τον οργανισμό
σας, ώστε να έχει καλύτερη κατάσταση να αντιμετωπίσει όλα όσα
φέρνει ο χρόνος. Ακόμα και αν ποτέ
δεν ήσαστε αθλητικός τύπος, ποτέ
δεν είναι αργά να ξεκινήσετε να
γυμνάζεστε και να παρέχετε προστασία στον οργανισμό σας από
τούδε κι εφεξής.
Προσοχή στις πρωτεΐνες
Εάν καταναλώνετε συχνά επεξεργασμένο κρέας, όπως είναι τα λουκάνικα και τα παστά κρέατα, τότε αυξάνετε το ρίσκο εμφάνισης καρδιακών
προβλημάτων, διαβήτη και καρκίνου
στο παχύ έντερο. Μην τα αποκλείσετε τελείως από τη διατροφή σας,
αλλά διατηρείτε τουλάχιστον το
μέτρο.
Κόψτε το κάπνισμα
Το κάπνισμα, αυξάνει το ρίσκο
εμφάνισης όχι μόνο καρκίνου των
πνευμόνων, αλλά και κάθε είδους
καρκίνου σε όλα τα ζωτικά όργανα.
Ακόμα και ένα τσιγάρο την ημέρα
προκαλεί βλάβη στον οργανισμό και
αν, δε, θεωρείτε πως είναι πολύ
αργά για να το κόψετε και δεν βρίσκετε νόημα πια, θα αλλάξετε γνώμη
αν λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι
με το που κόβετε το κάπνισμα και
μέσα στον επόμενο χρόνο ρίχνετε στο
εντυπωσιακό μισό το ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

του άλλου. Ξέρουμε τι θέλει ο
άλλος, χωρίς καν να τον ρωτήσουμε. Καμιά φορά, εκνευρίζουμε
ο ένας τον άλλον, αλλά λιγάκι.

ο έγραψε ο Τζόνι Κας στη
γυναίκα του Τζουν

Ένα συγκινητικό γράμμα που
έγραψε ο Τζονι Κας απευθυνόμενος στην πολυαγαπημένη του
σύζυγο, Τζουν, ψηφίστηκε ως το
καλύτερο ερωτικό γράμμα όλων
των εποχών.
Ο κορυφαίος μουσικός της κάντρι

έζησε ένα παθιασμένο έρωτα με
την
επίσης
τραγουδίστρια
σύντροφό του, με την οποία έκανε
μεγάλη επιτυχία ως ντουέτο. Το
γράμμα το έγραψε ο Κας το 1994,
όταν η Τζουν ήταν σε ηλικία 65
ετών:
«Γεράσαμε και συνηθίσαμε ο ένας
τον άλλον. Αλλά σκεφτόμαστε το
ίδιο. Διαβάζουμε ο ένας το μυαλό

Ίσως κάποιες φορές, θεωρούμε
δεδομένο ο ένας τον άλλον. Αλλά
μια στο τόσο, όπως σήμερα, το
αναλογίζομαι όλο αυτό, και
συνειδητοποιώ, πόσο τυχερός
είμαι που μοιράζομαι τη ζωή μου
με την σημαντικότερη γυναίκα
που συνάντησα ποτέ. Ακόμα με
γοητεύεις και με εμπνέεις. Με επηρεάζεις ώστε να γίνομαι καλύτερος. Είσαι το αντικείμενο της επιθυμίας μου. Ο νούμερο ένα επίγειος λόγος για την ύπαρξη μου.
Σ΄αγαπώ πάρα πολύ!»
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζουν
πέθανε τον Μάιο του 2003 και
τέσσερις μήνες αργότερα, την
«ακολούθησε» και θρυλικός μουσικός.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ.

Η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία έγινε από χάκερς!

Ε

ίναι η μεγαλύτερη
ληστεία της ιστορίας
και
είναι
ψηφιακή…
Χάκερς, χρησιμοποιώντας
κακόβουλο λογισμό, «χτύπησαν» 100 τράπεζες και
οικονομικούς
οργανισμούς σε 30 χώρες, σηκώνοντας 1 δισ. δολάρια.
Την αποκάλυψη έκανε η
εταιρεία Kaspersky Lab, η
οποία συνεργάστηκε με
την Interpol, την Europol
και αρχές από διάφορες
χώρες ανά τον κόσμο για
να αποκαλύψουν την
πρωτοφανή αυτή ψηφιακή ληστεία.

Σύμφωνα με έκθεση που
φέρνουν στη δημοσιότητα οι New
York Times, η σπείρα, που αποκαλείται Carbanak από το όνομα
του λογισμικού που χρησιμοποιούσε, αποτελείται από Ευρωπαίους, Ρώσους και Κινέζους η
δράση των οποίων ξεκίνησε πριν
από δύο χρόνια, όταν έστειλαν σε
υπαλλήλους email που υποτίθεται ότι προέρχονταν από συναδέλφους τους και περιείχαν έναν
σύνδεσμο.

ΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ

Το γεγονός σηματοδοτεί την
απαρχή μιας νέας φάσης στην

Η συμβουλή της ημέρας

Το καλύτερο ερωτικό γράμμα όλων των εποχών

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟΥ

Τ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Κοιμηθείτε στο απόλυτο
σκοτάδι για καλή διάθεση!

Έ

ρευνες έχουν δείξει, ότι το να κοιμόμαστε
έστω και με ένα μικρό φως κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να μας χαλάσει τη
διάθεση και μάλιστα χωρίς να υπάρχει
συγκεκριμένη αιτία.

Γύρισε σπίτι της και άκουσε περίεργους
θορύβους στην κρεβατοκάμαρα!

Συμβαίνουν κι αυτά
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Η

μητέρα είχε φύγει το μεσημέρι από το
σπίτι, για να πάει να πάρει το παιδί της
από το σχολείο. Όταν επέστρεψε μαζί με το
παίδί, άκουσε περίεργους θορύβους από
την κρεβατοκάμαρά της.
Έχοντας μαζί της το παιδί, μπήκε στο
δωμάτιο και... βρέθηκε μπροστά στο τρομακτικό σκηνικό! Ένας 25χρονος Πακιστανός
ήταν γυμνός και ξαπλωμένος στο κρεβάτι
της ενώ μαζί του είχε κι όλα τα μαχαίρια
της κουζίνας!
Αμέσως η γυναίκα έβαλε τις φωνές κι έτρεξαν στο σπίτι οι γείτονες που έσωσαν από
τις αρρωστημένες ορέξεις του 25χρονου,
την μητέρα και το παιδί.

Στο σημείο κλήθηκε ο πατέρας αλλά και η Αστυνομία που επιχείρησε να συλλάβει τον 25χρονο ο
οποίος όμως αντιστάθηκε σθεναρά. Λίγη ώρα
αργότερα, οι άνδρες της Αστυνομίας κατάφεραν
και του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο
αστυνομικό τμήμα της Ιεράπετρας.
Το παραπάνω περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη "Κίνηση Πολιτών Ιεράπετρας" τονίζοντας ότι κάτι πρέπει να
γίνει με τους ανθρώπους που διαμένουν παράνομα στην χώρα κι έχουν επιλέξει την Ιεράπετρα για
τόπο κατοικίας, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους κατοίκους.

εξέλιξη της ψηφιακής εγκληματικής δραστηριότητας, στην οποία
οι κακόβουλοι χρήστες κλέβουν
χρήματα απευθείας από τις τράπεζες, αποφεύγοντας να βάλουν
τους τελικούς χρήστες στο στόχαστρο, αναφέρει το Bloomberg.
Από το 2013, οι ληστές-χάκερ
προσπάθησαν να επιτεθούν σε
πάνω από 100 τράπεζες, συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
και άλλους χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς σε περίπου 30
χώρες.
Σύμφωνα με δεδομένα της
Kaspersky Lab, στους στόχους
περιλαμβάνονταν χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην Ευρώπη
αλλά και την Κίνα, τον Καναδά, το

Μ

ια δήλωση που έκανε σε
συνέντευξη Τύπου που
δόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1979,
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με αφορμή την αναγγελία
για τη βράβευσή του με το
Νόμπελ Λογοτεχνίας, σαρώνει
σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα:
Διαβάστε τι είχε πει ο μεγάλος
ποιητής μας:
« Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ‘ρχεται
μεταμφιεσμένη, κάτω από άνο-

Σοβαρά …
αστειάκια

Χονγκ Κονγκ, την Ταιβάν, το
Νεπάλ, τη Βραζιλία και την
Αυστραλία.
Θεωρείται βέβαιο ότι τα μεγαλύτερα ποσά αποσπάστηκαν με το
χακάρισμα τραπεζικών συστημάτων και την κλοπή 10 εκατ. δολ.
σε κάθε επιδρομή της συμμορίας.
Κατά μέσο όρο, κάθε ληστεία
πραγματοποιούταν σε 2 έως 4
μήνες, από τη στιγμή της προσβολής του πρώτου υπολογιστή
στο εταιρικό δίκτυο μιας τράπεζας έως την τελική κλοπή των
χρημάτων.
Στη συνέχεια, μετέφεραν τα τεράστια ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές χώρες.

Χριστιανή Αρκούδα....!!!!!!

Τ

ην Κυριακή πρωί ένας κυνηγός αποφάσισε να
πάει για κυνήγι, αντί για την εκκλησία.

Ο Θεός όμως τον τιμώρησε και μία πεινασμένη
αρκούδα άρχισε να τον κυνηγά.
Μόλις την είδε άρχισε να τρέχει, αλλά η αρκούδα τον
πρόλαβε και τον στρίμωξε.
Εκεί που ήταν έτοιμη να τον φάει, ο κυνηγός τρομοκρατημένος άρχισε να προσεύχεται στον Θεό, να
ζητάει συγχώρεση, και του ζήτησε να κάνει την
αρκούδα χριστιανή!
Από εκεί λοιπόν που η αρκούδα τον είχε στριμώξει
και τον κοίταζε άγρια και απειλητικά, έκανε ένα
βήμα πίσω, γονάτισε, σταύρωσε τα χέρια και είπε...
- Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το πλούσιο πρωινό που
μου έδωσες. Αμήν

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΣΟ ΠΟΤΕ Η ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ
μες συμμαχίες και προσυμφωνημένες
υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για
τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά
για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον
πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του.
Οπότε αναρωτιέται κανείς: Για τι

παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι στα
εργαστήριά μας; Παλεύουμε για ένα
τίποτα, που ωστόσο είναι το παν.
Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα
δείχνουν ότι δεν θ’ αντέξουν για πολύ.
Είναι η ποιότητα, που γι’ αυτή δεν δίνει
κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του
ατόμου, που βαίνει προς την ολική της
έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των

μικρών λαών, που έχει καταντήσει ήδη
ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια και
το σκότος. Ότι οι λεγόμενοι «πρακτικοί
άνθρωποι» -κατά πλειονότητα, οι
σημερινοί αστοί- μας κοροϊδεύουν,
είναι χαρακτηριστικό.
Εκείνοι βλέπουν το τίποτα. Εμείς το
πάν. Που βρίσκεται η αλήθεια, θα
φανεί μια μέρα, όταν δεν θα μαστε πια
εδώ. Θα είναι, όμως, εάν αξίζει, το
έργο κάποιου απ’ όλους εμάς. Και αυτό
θα σώσει την τιμή όλων μας -και της
εποχής μας.»
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ... ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ε

κτός από τη θεολογική της
σημασία και αξία, είναι γενικά
παραδεκτό στον ιατρικό κόσμο, ότι
η νηστεία είναι ωφέλιμη. Πρέπει
όμως να γίνεται σωστά. Ο άνθρωπος είναι παμφάγος γι αυτό χρειάζεται όλα τα συστατικά. Πρέπει να
τρώει από όλα. Αλλά σύμφωνα με
τον Ιπποκράτη, δεν υπάρχουν
δηλητήρια, αλλά δηλητηριώδεις
δόσεις. Δεν είναι καλό να τρώμε
συνέχεια το ίδιο πράγμα. Η Δρ.
Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη
δίνει το δικό της επιστημονικό
στίγμα για την θρεπτική αξία της

Είναι λοιπόν καλό να μην τρώμε
συνέχεια τα ίδια φαγητά. Άρα η
αποχή από το κρέας και τα γαλακτερά κατά περιόδους, όπως επιβάλλουν οι νηστείες, μας προστα-

να είναι αυτό. Είναι πολύ επιβαρυντικό για την υγεία γενικά, η λήψη
πολλών θερμίδων και η παχυσαρκία που προκαλεί.
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια από χταπόδι
Υλικά:
½ κιλό χταπόδι
4 κουταλιές ελαιόλαδο
1 φλ. κόκκινο κρασί
1 φύλλο δάφνης
3 κουταλιές κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
½ φλ. γαλέτα (φρυγανιά)
3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κουταλιές άνηθο ψιλοκομμένο
½ φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (self raising)
σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Eκτέλεση:

• Όλα με μέτρο, η μαγική
συνταγή. Μην τρώτε πολλά
γλυκά, ψωμιά και ζυμαρικά
νηστείας στον ανθρώπινο οργανισμό.Ιδού τι επισημαίνει.
Πρέπει οι τροφές να εναλλάσσονται για δύο λόγους. Πρώτον γιατί
έτσι παίρνουμε όλα τα απαραίτητα συστατικά, αφού είναι
κατανεμημένα σε διάφορες
τροφές και δεύτερον δεν
αναπτύσσουμε δυσανεξία
σε μια τροφή, κάτι που
γίνεται όταν τρώμε
συνέχεια το ίδιο
πράγμα. Γι’ αυτό
και η φύση από
μόνη της κάθε
περίοδο παράγει διαφορετικά
πράγματα. Διαφορετικά φρούτα
και λαχανικά κάθε εποχή π.χ. το
καλοκαίρι ντομάτες και αγγούρια,
καρπούζια και πεπόνια, το χειμώνα λάχανο και μαρούλια, πορτοκάλια και μήλα κ.λ.π.

τεύουν από το ενδεχόμενο ανάπτυξης
δυσανεξίας.
Σημαντικό όμως
για την διατροφή, είναι και η
ποσότητα
τροφής.
Νηστεία
λοιπόν

Γι αυτό στην περίοδο της νηστείας
μην τρώτε πολλά ψωμιά, γλυκά και
ζυμαρικά. Όλα με μέτρο. Προσθέσετε όσπρια και ξηρούς καρπούς
που η πρωτεΐνη που περιέχουν,
αναπληρώνει την πρωτεΐνη από το
κρέας και τα γαλακτερά που δεν
παίρνετε.
Και κάτι πολύ βασικό, πίνετε
άφθονο νερό, γιατί με τη νηστεία
όπως και με κάθε είδους δίαιτα,
δημιουργούνται προϊόντα καύσεως
των τροφών, τοξικά για τον οργανισμό, που χρειάζονται αυξημένη
διούρηση για να αποβληθούν. Καλή
Σαρακοστή λοιπόν και καλήν προσπάθεια για καλύτερη υγεία !

σημαίνει και έλεγχο στην ποσότητα
τροφής μας. Να ξέρετε ότι σάκχαρο και χοληστερίνη και γενικά
λίπος, δημιουργείται από την
μεγάλη ποσότητα φαγητού. Είναι
λοιπόν σημαντικό να μάθουμε να
ελέγχουμε την ποσότητα του
φαγητού μας, όσο καλό και υγιεινό

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Καλό είναι να ανασκουμπωθείς, να ανασυνταχθείς και να δεις με ωριμότητα και
σοβαρότητα τις υποχρεώσεις σου. Αν
νιώθεις ότι έχεις πολλά να κάνεις,
είναι επειδή έχεις αφήσει πολλές
εκκρεμότητες, αναβάλλοντας συνεχώς
τις λύσεις τους.
Ταύρος: Θα θελήσεις να αλλάξεις
πολλά πράγματα, που δεν πηγαίνουν
όπως θα ήθελες. Μην κάνεις πίσω και
κυρίως μη χάνεις την αισιοδοξία σου.
Όλα μπορούν να συμβούν, αν πραγματικά τα προσπαθήσεις. Με τονισμένη την αυτοπεποίθησή σου, μπορείς να κάνεις θαύματα!
Δίδυμοι: Είναι πολλοί οι άνθρωποι
που σε εκτιμούν και θα θελήσουν να
σε βοηθήσουν, τόσο σε επαγγελματικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο κι
αυτό θα σε κάνει να ικανοποιηθείς
ιδιαίτερα.
Καρκίνος: Η ημέρα θα είναι καλή για
να αποκαταστήσεις κάποιες σχέσεις
σου, που το τελευταίο διάστημα περνάνε αρκετές δυσκολίες. Μπορείς να
μιλήσεις ανοιχτά για όλα σε έχουν
στεναχωρήσει και με ειλικρίνεια, να
καταφέρεις να λύσεις πολλές από τις
παρεξηγήσεις, που σε έχουν προβληματίσει.
Λέων: Θα νιώθεις ότι χάνεις την υπομονή σου με κάποια ζητήματα, που
παραμένουν στο ίδιο ακριβώς σημείο.
Μην εκνευρίζεσαι, γιατί θα δεις
σύντομα ότι όλα προχωράνε για το
δικό σου καλό, ακόμα κι αν αυτό γίνε-

ται με αργούς ρυθμούς. Άλλωστε, το
πλανητικό σκηνικό της ημέρας σε
βοηθά ιδιαίτερα για να πετύχεις όσα
έχεις στο νου σου.
Παρθένος: Είναι μια γεμάτη μέρα και
πολύ δημιουργική για εσένα, αφού το
πλανητικό σκηνικό βελτιώνει κατά
πολύ την ψυχολογική σου διάθεση, με
αποτέλεσμα να βάλεις σε σειρά τις
σκέψεις σου και να τις πραγματοποιήσεις χωρίς πολύ κόπο. Οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές για νέες προτάσεις.
Ζυγός: Η μέρα είναι καλή για να σκεφτείς και να προγραμματίσεις εκ νέου
όλα όσα θέλεις να κάνεις. Τώρα που
οι πλανήτες ευνοούν τις ενδοσκοπήσεις και τους βαθύτερους συλλογισμούς, είναι σημαντικό να ανακαλύψεις τις ουσιαστικές ανάγκες σου,
που αφορούν στο μέλλον της επαγγελματικής σου ζωής, αλλά και τις
σχέσεις σου με κάποια άτομα.
Σκορπιός: Η ενέργεια που αισθάνεσαι
είναι απίστευτα μεγάλη και αυτό σε
κάνει να μπορείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί ή ήδη σε
προβληματίζει. Επίσης, θα νιώσεις
ανεξάρτητος και αρκετά αυτάρκης και
αυτό θα αποκαταστήσει και τις σχέσεις σου με κάποιους ανθρώπους.
Τοξότης: Η ημέρα απαιτεί να επιστρατεύσεις τις πιο κοινωνικές πτυχές του χαρακτήρα σου και να επιδιώξεις νέες γνωριμίες με άτομα
ισχύος, που θα σε βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση των επαγγελματικών σου σχεδίων. Επίσης, καλή

θα είναι η ημέρα για να διορθώσεις
κάποια λάθη του παρελθόντος και να
συνεχίσεις μπροστά, απαλλαγμένος
πλέον από αυτά.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι αγχωτική
για εσένα καθώς θα κληθείς να
πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις για την ζωή σου. Βέβαια, να
ξέρεις ότι με τις θετικές επιρροές που
δέχεσαι την παραμονή του Ερμή στον
Υδροχόο, το μυαλό σου είναι καθαρό
για να πάρεις τις πιο ορθές. Πρόσεξε
μόνο να μην παρασυρθείς από το
συναίσθημα και δεν κρίνεις με τη
λογική.
Υδροχόος: Αρκετά ζητήματα θα σε
απασχολήσουν και πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος θα κάνουν την
εμφάνισή τους, για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι δεν λύνεται στην ώρα
του, δεν εξαφανίζεται, αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο εκεί που δεν το
περιμένεις. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά
για προφανείς λύσεις που δεν έχεις
σκεφτεί και συζήτησε με τα άτομα του
κοντινού σου περιβάλλοντος. Κάτι θα
έχουν να σε συμβουλέψουν και
αυτοί…
Ιχθείς: Αν καταφέρεις να ξεκολλήσεις
από κάποια ζητήματα που ανήκουν
στο παρελθόν, θα μπορέσεις να
περάσεις πολύ πιο όμορφα στο
παρόν και να υλοποιήσεις τα περισσότερα σχέδια που έχεις για το μέλλον. Είναι στο χέρι σου να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις.

Ξεπλένετε καλά το χταπόδι. Ρίχνετε το ελαιόλαδο σε μια
μέτρια κατσαρόλα και όταν κάψει σοτάρετε το χταπόδι.
Στη συνέχεια, σκεπάζετε την κατσαρόλα και το αφήνετε να
αχνιστεί μέχρι να βγάλει τα υγρά του και να αλλάξει
χρώμα (να γίνει κόκκινο). Ακολούθως, προσθέτετε το
κρασί, τη δάφνη και σκεπάζετε ξανά την κατσαρόλα. Βράζετε για 45 λεπτά. Αφήνετε το χταπόδι να κρυώσει και το
κόβετε σε μεγάλα κομμάτια. Ύστερα, το βάζετε στο μπλέντερ και το πολτοποιείτε. Ρίχνετε το χταπόδι σε ένα μπολ
και προσθέτετε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη γαλέτα, το μαϊντανό, τον άνηθο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύετε για να
ενωθούν καλά τα υλικά. Βάζετε το αλεύρι σε ένα πιάτο.
Μετά, πλάθετε τα κεφτεδάκια και τα αλευρώνετε. Ρίχνετε
μπόλικο λάδι σε ένα τηγάνι και όταν κάψει βάζετε μέσα τα
κεφτεδάκια. Τα γυρίζετε να ψηθούν ομοιόμορφα από όλες
τις πλευρές. Τα βγάζετε από το τηγάνι, τα τοποθετείτε σε
απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα σερβίρετε ζεστά.

Bίδες με μπρόκολο και πινόλια
Υλικά:
1 πακέτο (500γρ.) μακαρόνια
βίδες, 1 κιλό μπρόκολο, ½ φλ.
πινόλια (κουκουνάρια), 1 κουταλάκι μουστάρδα σε σκόνη
(Mustard powder Carnation
Spices π.χ), 4 κουταλιές ελαιόλαδο, 1 λεμόνι ο χυμός,
αλάτι
Εκτέλεση: Ρίχνετε μπόλικο νερό σε μια κατσαρόλα και
όταν βράσει βάζετε το ζωμό, το αλάτι και τα μακαρόνια
βίδες. Ακολούθως, χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε τα
μακαρόνια να βράσουν για 15 λεπτά. Ύστερα, τα ξεπλένετε με μπόλικο κρύο νερό και τα σουρώνετε. Παράλληλα, βράζετε το μπρόκολο σε μπόλικο αλατισμένο νερό,
μέχρι να μαλακώσει. Βγάζετε το μπρόκολο σε ένα γυάλινο
μπολ στο οποίο έχετε βάλει νερό και μπόλικα παγάκια. Το
αφήνετε για 1-2 λεπτά και μετά το σουρώνετε. Σε ένα
μεγάλο μπολ, βάζετε τα μακαρόνια, το μπρόκολο και τα
πινόλια. Ανακατεύετε προσεκτικά και ρίχνετε το ντρέσινγκ. Σε ένα μικρό βαζάκι βάζετε το ελαιόλαδο, το χυμό
λεμονιού, τη μουστάρδα και αλάτι. Κλείνετε το βαζάκι με
το πώμα του και το κουνάτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το ντρέσινγκ. Σερβίρετε τις βίδες σε ατομικά πιάτα και
ρίχνετε από πάνω το ντρέσινγκ.

SUDOKU
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Έκδοσηδελτίων
ταυτότηταςμεβιομετρικάστοιχεία

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 644 - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝΑΝΕΡΓΩΝΤΩΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΕΠΕΔΟΘΗΕΙΣΤΟΝκ.ΚΛΗΡΙΔΗΝ

ο Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού
και
Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι από χθες
Τρίτη, 24/2/2015, άρχισε η έκδοση δελτίων
ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία για τους
Κύπριους πολίτες.
Τα δελτία ταυτότητας με
βιομετρικά στοιχεία δεν
θα εκτυπώνονται πλέον
αυθημερόν στα σημεία
υποβολής
αιτήσεων,
αλλά θα παραλαμβάνονται από εκεί σε πέντε,
περίπου, εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
Τονίζεται ότι για τους
πολίτες
της
Δημοκρατίας οι οποίοι
είναι κάτοχοι δελτίων
ταυτότητας που είναι σε
ισχύ, δεν δημιουργείται
υποχρέωση να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

ΛΥΣΗSUDOKU
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 5/2015, 18/2/2015
100.000 ...............58167
*ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ...................53838
400 ......................57544
400 ......................11621
400 ......................59292
200 ......................43254
200 ......................42159
200 ......................57205
200 ......................50134
200 ......................13282
200 ......................55126
200 ......................54219
200 ......................16434
200 ......................15569
200 ......................41294
100 ......................26528
100 ......................29272
100 ......................25926
100 ......................52363
100 ......................29870

100 ......................28467
100 ......................26564
100 ......................58056
100 ......................30410
100 ......................42517
100 ......................51893
100 ......................11713
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5641,9138
Από €20 οι λήγοντες σε
888
Από €10 οι λήγοντες σε
991,958
Από €4 οι λήγοντες σε
33,43

ΓΝΩΜΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΕΚ
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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Σ

Ηκυρά-Σαρακοστή

αρακοστή λέγεται μια μεγάλη περίοδος νηστείας
της Εκκλησίας μας. Ξεκινάει μετά την περίοδο της
Απόκριας, που είναι μέρες χαράς και διασκεδάσεων.
Τη Μεγάλη Σαρακοστή έχουμε νηστεία 49 ημερών για
τους χριστιανούς. Οι τρείς πρώτες μέρες είναι από
τις πιο αυστηρές σε όλη τη
νηστεία και ονομάζονται ‘τριήμερο’.
Παλαιότερα
η
κυρά
–
Σαρακοστή ήταν το ημερολόγιο
των Χριστιανών, την παρίσταναν ως μια καλόγρια με επτά
πόδια, γιατί είναι και επτά οι
εβδομάδες νηστείας μέχρι τη
Μεγάλη Εβδομάδα.
Έχει τα χέρια σταυρωμένα, γιατί διαρκώς προσεύχεται, δεν έχει στόμα για να μην πολυλογεί, δεν έχει
αυτιά για να μην ακούει πολλές κουβέντες ή άσχημα
λόγια.
Μπορείτε κι εσείς να ζωγραφίσεις την κυράΣαρακοστή και κάθε βδομάδα να κόβεις ένα πόδι της,
ώστε, όταν κοπούν και τα επτά θα έχει φτάσει η
Μεγάλη Εβδομάδα. Αν θέλεις όμως μπορείς να φτιάξεις την κυρά-Σαρακοστή, με ζυμάρι, να τη ψήσεις
και να την έχεις στολισμένη.

ΚάνεΚουράγιοΕλλάδαμου...
Μίμης Τραϊφόρος, Μιχάλης Σουγιούλ, Σοφία Βέμπο

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωναγιαώραανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Ποιος το περίμενε στ’ αλήθεια,
να βγουν ψευτιές και παραμύθια
και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους,
που μας τα `λέγαν κάθε βράδυ απ’ τα Λονδίνα τους.
Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει,
δε θα το βάλουμε μαράζι
και δε θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε,
γιατί δεν είν’ πρώτη φορά που μας τη σκάσατε
και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε
και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε:
Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου
κι όσο μπορείς κρατήσου
και στα παλιά παπούτσια σου,
γράψε όσα λέν οι εχθροί σου.
Κι αν μας τη σκάσανε με μπαμπεσιά,
οι σύμμαχοι στη μοιρασιά,
κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστήσεις,
γιατί το θέλει ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις.
Σε κάθε χιονισμένη ράχη,
σαν πολεμούσαμε μονάχοι,
όλοι λαγούς με πετραχήλια μας ετάζατε
και μεσ’ στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε.

ΚΕΝΤΡΑΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΗ(ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Η

παρατεταμένη οικονομική
ύφεση που πλήττει την
Ευρώπη την τελευταία πενταετία δεν φαίνεται να έχει επιδράσει αρνητικά στις οικονομικές επιδόσεις των ισχυρών
του ποδοσφαίρου. Τα μέλη της
ιδιότυπης λἐσχης που φέρει
την επωνυμία «Football Money
League» και περιλαμβάνει τις
20 ομάδες με τα μεγαλύτερα
έσοδα για την περίοδο 201314 όχι μόνον δεν είχαν ζημιές
αλλά τουναντίον αύξησαν τα
έσοδα τους.
Ως μονάδες μέτρησης για τα
έσοδα των συλλόγων υπολογίστηκαν τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά και τα εμπορικά δικαιώματα.
Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών
δεν περιλαμβάνονται στα
έσοδα, ενώ τα στοιχεία στα
οποία βασίστηκε η έρευνα
προέρχονται από ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις και
μεμονωμένες πληροφορίες που
ήρθαν σε γνώση της εταιρείας
από τους συλλόγους. Όπως
διαπιστώνεται και στο σχετικό
γράφημα, στην κορυφή του
καταλόγου με τις πλουσιότερες
ποδοσφαιρικές ομάδες στον
κόσμο βρίσκεται για δέκατη
συνεχή χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης
τα έσοδα της οποίας αυξήθηκαν κατά 6% και έφθασαν τα
599,5
εκατ.
ευρώ.
Η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η
δεύτερη πιο πλούσια ομάδα
στον κόσμο με έσοδα 518,3
εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη
θέση βρίσκεται η Μπάγερν
Μονάχου με έσοδα 487,5 εκατ.
ευρώ.
Όμως, ίσως το πιο σημαντικό
στοιχείο είναι ότι στη σεζόν
2013-14 υπήρξε σημαντική

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ
• Τι επισημαίνει έρευνα της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων Deloitte
αύξηση των εσόδων των συλλόγων που βρίσκονται στη
«Football Money League». Τα
ετήσια έσοδά τους ξεπερνούν
τα έξι δισ. ευρώ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά και
συνιστά αύξηση της τάξης του
14% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.
Η συνολική άνοδος των
εσόδων ανεβάζει με τη
σειρά της τον οικονομικό
πήχυ που πρέπει να
περάσει ένα κλαμπ προκειμένου ως νεοεισερχόμενο να αποτελέσει
μέλος των οικονομικά
ισχυρών. Σύμφωνα με
τους
υπολογισμούς,
πρέπει να έχει έσοδα
144 εκατ. ευρώ που σε
σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχουν αυξηθεί κατά 20%.
Με βάση την αυξητική τάση
που παρατηρείται, εκτιμάται
ότι στη σεζόν 2014-2015 τα
κλαμπ που θα βρίσκονται στις
πέντε πρώτες θέσεις της
λίστας θα έχουν έσοδα πάνω
από 500 εκατ. ευρώ, κάτι που
σε αυτήν την έρευνα έχουν
πετύχει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης
και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των συλλόγων που ανήκουν στο «γκρουπ των ισχυρών» προέρχονται από τα

«πέντε μεγάλα πρωταθλήματα» που βρίσκονται στον
πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα, οκτώ σύλλογοι προέρχονται από το
αγγλικό πρωτάθλημα, τέσσερις σύλλογοι από το ιταλικό,
τρεις σύλλογοι από το ισπανι-

κό, τρεις σύλλογοι από το γερμανικό και ένας σύλλογος από
το γαλλικό πρωτάθλημα. Η
λίστα συμπληρώνεται με έναν
σύλλογο από το τουρκικό
πρωτάθλημα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο
πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ
που θεωρείται αυτό με τις πιο
πλούσιες ομάδες, κάτι που
οφείλεται στα υψηλά τηλεοπτικά συμβόλαια. Ο αριθμός
αγγλικών ομάδων στο «top 20»
αυξήθηκε μέσα σ’ ένα χρόνο

από έξι σε οκτώ, ενώ ο αριθμός τους στο «top 30» αυξήθηκε από 8 σε 14. Αν πάμε στο
«top 40» θα διαπιστώσουμε ότι
δίνουν το «παρών» όλες οι
ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος.
Ξεχωριστό είναι το παράδειγμα της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, η οποία
πέρυσι έκανε τη χειρότερή της χρονιά
στην Πρέμιερ Λιγκ,
όμως λόγω υψηλών
εσόδων ανέβηκε από
την τέταρτη στη δεύτερη
θέση
της
Football
Money
League. Εκτιμάται δε
ότι αν κατακτήσει το
Τσάμπιονς Λιγκ την
επόμενη σεζόν μπορεί να ξεπεράσει τη
Ρεάλ.
Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα, οι συνθήκες
εισόδου ενός συλλόγου στο
«top-20» μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από τα πέντε
μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι σύλλογοι από τα
υπόλοιπα
πρωταθλήματα
είναι δύσκολο να το πετύχουν,
εκτός αν υπογράψουν ένα πολύ
πιο ακριβό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Επίσης, πρέπει να ρίξουν
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το βάρος τους στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία
στις διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις που φέρνουν
μεγάλα έσοδα.
Από τις τρεις κύριες πηγές
εσόδων -τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικά δικαιώματα,
εισιτήρια– η πώληση των εισιτηρίων παρουσιάζει μεγάλη
πτώση και έχει φτάσει στα
χαμηλότερα επίπεδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι 14 από
τους 20 συλλόγους είδαν σε
σχέση με την προηγούμενη
περίοδο να μειώνονται τα
έσοδά τους από την πώληση
εισιτηρίων και τις υπόλοιπες
δραστηριότητες που συνδέονται με την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο την ημέρα
του αγώνα.
Την περίοδο 2004-2005 το 1/3
των συνολικών εσόδων αυτών
των συλλόγων προέρχονταν
από τα έσοδα της «ημέρας των
αγώνων». Δέκα χρόνια μετά το
ποσοστό αυτών των εσόδων
έχει μειωθεί στο 20% του συνόλου. Ελάχιστα από τα κλαμπ
της «Football Money League»
είχαν κατά τη σεζόν 20132014 μεγαλύτερη προσέλευση
θεατών σε σχέση με την προηγούμενη. Οπως τονίζεται, η
πτώση στην πώληση εισιτηρίων οφείλεται στο κόστος
ζωής και αποτελεί μια πρόκληση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τους συλλόγους, οι οποίοι ενώ σπάνε
ρεκόρ συμφωνιών στα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα «αφήνουν» την πιο παραδοσιακή πηγή εσόδων να φυλλορροεί.

Η εξερεύνηση νέων αγορών
Η έρευνα περιλαμβάνει αναλυτικές αναφορές για τα έσοδα των 20 πλουσιότερων συλλόγων στον
κόσμο.
Τα μεγαλύτερα έσοδα για τα κλαμπ της «Football Money League» προέρχονται από τα εμπορικά
δικαιώματα και υπολογίζονται σε 1,9 δισ. ευρώ ετησίως. Ακολουθούν τα έσοδα από τα τηλεοπτικά
δικαιώματα που ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ και αμέσως μετά είναι τα έσοδα από την πώληση
εισιτηρίων που ανέρχονται σε 0,9 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σεζόν 2013-2014 προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:
231,5 εκατ. ευρώ από τα εμπορικά δικαιώματα, 204,2 εκατ. ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα
και 113,8 εκατ. ευρώ από εισιτήρια και άλλα έσοδα από την «ημέρα του αγώνα». Τα 57,4 εκατ.
ευρώ που πήρε ο ισπανικός σύλλογος από την UEFA για τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις εμπεριέχονται στα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Η σεζόν 2013-2014 ήταν η πρώτη στην ιστορία που ένας σύλλογος, η Ρεάλ συγκεκριμένα, κατάφερε να εισπράξει πάνω από 200 εκατ. ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ που σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση έχει έσοδα 226,4 εκατ ευρώ από τα εμπορικά
δικαιώματα, 162,3 εκατ. ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων και των 44,8
εκατ ευρώ από την UEFA και 129,3 εκατ. ευρώ από την «ημέρα του αγώνα» (εισιτήρια κ.ά.). Το
μεγάλο ατού για τη Μάντσεστερ είναι η πολιτική της όσον αφορά τα εμπορικά δικαιώματα και το
άνοιγμα σε «νέες αγορές» όπως της Κίνας, της Νότιας Κορέας και της Νιγηρίας.
Οσον αφορά την Μπάγερν, 291,8 εκατ. ευρώ που αποτελούν το 60% των εσόδων της προέρχεται
από τα εμπορικά δικαιώματα, 107,7 εκατ. ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των 44,6 εκατ. ευρώ από την UEFA και 88 εκατ. ευρώ από την «ημέρα του αγώνα». Οπως
αναφέρεται στην έρευνα, οι φίλαθλοι της γερμανικής ομάδας υπολογίζονται σε 300 εκατομμύρια
παγκοσμίως και αυτό την οδηγεί σε άνοιγμα προς την αγορά των ΗΠΑ.
Η Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας, ενώ μέχρι πέρυσι βρισκόταν στη
δεύτερη, αποκομίζει το 38% των εσόδων της, 185,7 εκατ. ευρώ, από τα εμπορικά δικαιώματα ενώ
αντίστοιχα είναι τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα που ανέρχονται στα 182,1 εκατ. ευρώ
συμπεριλαμβανομένων των 42 εκατ. ευρώ από την UEFA.
Τέλος, μια άλλη παράμετρος της έρευνας έχει να κάνει με τα social media. Στη λίστα που δημοσιεύεται πιο δημοφιλής ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα με 81,4 εκατομμύρια «like» στο facebook και
13,8 εκατομμύρια «followers» στο twitter. Aκολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης με 80,7 εκατ. και 14,4 εκατ.
αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 63,9 εκατ. και 42 εκατ.
αντίστοιχα.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Κ

αίρια κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνεδρίας του γενικοιύ συμβολίου της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015.

Η Κοινωνική δικαιοσύνη
με το α.γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Μάτσα

1 Σχολιάστε τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη. Οι συνδικαλιστικές προσεγγίσεις και
διεκδικήσεις προδιαγράφουν την κοινωνική
δικαιοσύνη στη βάση της ισότητας στα
δικαιώματα και στις ευκαιρίες, της μείωσης
του μισθολογικού χάσματος και της κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Επιπρόσθετα, βασική παράμετρος αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση, η αξιοπρέπεια στην εργασία, η κοινωνική στόχευση της ανάπτυξης, η προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στη βάση της κοινωνίας των πολιτών, η αναχαίτιση της
φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, όπως
και η σωστή και ουσιαστική δημιουργία
δομών και προϋποθέσεων αναβάθμισης του
κοινωνικού διαλόγου και της επιχειρηματικότητας ως προοπτική δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης.
2

Ποια η συμβολή της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στην ενίσχυση
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέσα από τις
παρεμβάσεις της στα θεσμικά όργανα της
Ε.Ε, συμμετέχοντας στη διαδικασία χάραξης
ουσιαστικής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, το διαπραγματευτικό της ρόλο στη
συνομολόγηση συμφωνιών πλαισίου,
καθώς επίσης και μέσα από τις δημόσιες
παρεμβάσεις και συζητήσεις, τις δραστηριότητες και τις εκστρατείες της, συμβάλλει
τα μέγιστα έτσι ώστε να ενισχύεται η κοινωνική δικαιοσύνη και να αποτελεί, τουλάχιστο ως προοπτική, βασικό στοιχείο του
Ευρωπαϊκού οράματος.

3 Που βρίσκεται το όραμα της Ευρώπης

όταν εκατομμύρια ευρωπαίοι εκτίθενται
στον κίνδυνο φτωχοποίησης. Είναι πραγματικότητα πως αυτή τη στιγμή, υπάρχει
σημαντικό έλλειμμα κοινωνικής δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός
των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Είναι γι’ αυτό το λόγο που
επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισμός της
Ευρωπαϊκής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, η ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων
και δικαιωμάτων, η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, η κοινωνική και πράσινη διάσταση της ανάπτυξης,
η ουσιαστική εμβάθυνση των θεσμών και
δομών της Ε.Ε, όπως επίσης και η δημιουργία της σωστής προοπτικής για την πολιτική ενοποίηση.

4 Οι χώρες του Νότου βιώνουν εντονότε-

ρα τις συνέπειες της κρίσης. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός της Ε.Ε στη βάση της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, θέτοντας σε
κίνδυνο την ίδια την Ένωση. Είναι γι’ αυτό
που επιβάλλεται, η δημιουργία ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου ανάπτυξης, μέσα από
το οποίο να γίνεται καλύτερη στόχευση της
κοινωνικής Ευρώπης στη βάση της αναζήτησης ενός νέου κοινωνικού κεκτημένου μέσα από
το οποίο θα αίρεται η
λιτότητα και θα προωθείται η ανάπτυξη
στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Στη συνεδρία μετά από ανάλυση της
επικρατούσας κατάστασης στα μείζονα κοινωνινικοοικονομικά θέματα
το γενικό συμβούλιο απεφάσισε τα
ακόλουθα:

1. Εκφράζει την ανησυχία του για το
ύψος της ανεργίας και καλεί την
κυβέρνηση να λάβει σειρά μέτρων και
να εφαρμόσει πολιτικές ανάπτυξης
για ελαχιστοποίηση του ανεργιακού
δείκτη που βρίσκεται πέραν του 16%.
Θα πρέπει να μελετηθεί εκ νέου η
πολιτική απασχόλησης αλλοδαπών,
να παταχθεί η αδήλωτη εργασία που
ξεπερνά το 25% και να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά η νομοθεσία περί
Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση,
ώστε οι Κοινοτικοί εργαζόμενοι να
μην αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης
και αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα
στις επιχειρήσεις.

Μέτρα ανάπτυξης
για νέες θέσεις εργασίας
Παράλληλα καλεί την Κυβέρνηση να
καταθέσει στη Βουλή τα επαγγέλματα
που πρέπει απαραίτητα οι εργαζόμενοι να μιλούν την ελληνική γλώσσα,
πράγμα που θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
στην εξοικονόμηση θέσεων εργασίας
για τους Κυπρίους. Η ΣΕΚ είναι πεπεισμένη ότι, η λήψη μέτρων που θα
διορθώνουν τα κακώς έχοντα στην
κυπριακή αγορά εργασίας θα βοηθήσει στη συγκράτηση και στη μείωση
της ανεργίας.

Προστασία της ιδιοκατοίκησης
γιατί κυβέρνηση και βουλή δυσκολεύονται να συναποφασίσουν για το
θέμα των εκποιήσεων. Η λογική που
παρακολουθούμε με τη μία εξουσία να
ψηφίζει νόμους και την άλλη να τους
αναπέμπει έχει καταντήσει ζημιογόνα
για την κυπριακή οικονομία.

4. Εκφράζει την ικανοποίηση του για
τα αποτελέσματα των εισαγγελικών
και αστυνομικών ερευνών κατά της
διαφθοράς και της διαπλοκής και
αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
αγωνία τα αποτελέσματα των υπολοίπων ερευνών για τα όσα κακώς
συνέβησαν σε βάρος της κυπριακής
οικονομίας. Καλεί τη Γενική Εισαγγελία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, την
αστυνομία και όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποδοθούν
ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το περί δικαίου
αίσθημα του λαού.

5.

Επανατονίζει την άμεση ανάγκη
για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓΕΣΥ) και υποδεικνύει πως, η
λειτουργία του θα πρέπει να βασιστεί
πάνω στις υφιστάμενες μελέτες διακεκριμένων οίκων, όπως ο Μακίνζυ.
Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί πολυασφαλιστικό σύστημα πριν λειτουργήσει το Σχέδιο και δεν θα πρέπει να
υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών
στο πρόσωπο του εκάστοτε υπουρ-

2. Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ επικυρώνει την απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής όσον αφορά το θέμα της
ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων η οποία είναι η πιο κάτω:- Οι συλλογικές συμβάσεις που
λήγουν 31/12/2014, να ανανεωθούν
μέχρι το τέλος του 2015.
- Εκεί που υπάρχει δυνατότητα να
γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν
συγκεκριμένα ωφελήματα για τα
οποία έγιναν παραχωρήσεις τα
προηγούμενα χρόνια όπως, 13ος
μισθός, ταμεία προνοίας κ.λ.π.
- Εκεί που οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα, να υποβληθούν αιτήματα με
αυξήσεις.

3.

Καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και το
ύψιστο αγαθό της ιδιοκατοίκησης και
προειδοποιεί πως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθεί εκποιήσεις κατοικιών που ανήκουν σε οικογένειες 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 της Κύπρου.
Εκφράζει επίσης την ανησυχία του,
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ΓΕΣΥ τώρα
Όχι στο πολυασφαλιστικό
γείου Υγείας, ούτε να υποβιβάζεται ο
ρόλος των κοινωνικών εταίρων και να
καταργείται η αυτονομία του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας. Παράλληλα
καλεί την κυβέρνηση όπως, προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε διάλογο με
το συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο
την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων στα κρατικά νοσηλευτήρια οι οποίοι θα επηρεαστούν από
την αυτονόμηση των νοσοκομείων.

6.

Εκφράζει την απογοήτευση του,
γιατί τροχιοδρομούνται μια σειρά
από αποκρατικοποιήσεις Ημικρατικών Οργανισμών χωρίς να προηγηθεί
επαρκής και ικανοποιητικός διάλογος
με τους κοινωνικούς εταίρους.
Καλείται η κυβέρνηση να εμπλακεί σε
ένα συνεχή και ουσιαστικό διάλογο
ώστε οι όποιες διεργασίες ακολουθήσουν να μην θυματοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους εργαζόμενους και
να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη οι ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα του τομέα
λειτουργίας κάθε Ημικρατικού Οργανισμού. Η ΣΕΚ τονίζει ότι, μονομερείς
αποφάσεις και ενέργειες που στοχεύουν στην διάσπαση Ημικρατικών
Οργανισμών αλλά και παραλήψεις
που δυνατόν να οδηγήσουν στην
απαξίωση τους, δεν μπορεί να γίνουν
αποδεκτές.

7.

Καλεί την κυβέρνηση να σταθεί
συμπαραστάτης και αρωγός στην
προσπάθεια που καταβάλλει η ΣΕΚ,
ώστε μέσω της Συνομοσπονδίας

Ημικρατικοί: Διασφάλιση
δημοσίου συμφέροντος
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) να
υπάρξει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για άρση των επιφυλάξεων και διαφωνιών που διατυπώνει η
Τρόικα για την κατοχύρωση των
Ταμείων Προνοίας που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου και
στη Λαϊκή Τράπεζα. Η ΣΕΚ υπογραμμίζει εκ νέου πως, στο συγκεκριμένο
θέμα θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα
εργαλεία που έχει στα χέρια της, ώστε
να προστατευθούν τα Ταμεία Προνοίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

8. Εκφράζει την αγανάκτηση του για
τις μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των ανεργιακών επιδομάτων
και των αποζημιώσεων λόγω πλεονασμού και καλεί την κυβέρνηση να
στελεχώσει τις υπηρεσίες του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
9. Χαιρετίζει τις εξαγγελθείσες μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων και
καλεί τις τράπεζες να προχωρήσουν
στην αναδιάρθρωση των δανείων με
στόχο την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την προστασία των δανειοληπτών.

Συμπαράσταση στον αγώνα του Ελληνικού λαού
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ εκφράζει τη συμπαράσταση του στον αγώνα
που η Ελληνική κυβέρνηση και ο Ελληνικός λαός διεξάγουν με στόχο την εξασφάλιση της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και τον τερματισμό της
στυγνής λιτότητας που έχει οδηγήσει στη φτώχια εκατομμύρια εργαζόμενους και καλεί τους ηγέτες της Ε.Ε. όπως αλλάξουν τις πολιτικές τους και
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και τη διασφάλιση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής και να εγκαταλείψουν το μοντέλο της
λιτότητας που έχει αποτύχει παταγωδώς.
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