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Εορτασμός Εργατικής Πρωτομαγιάς

Η

ΣΕΚ θα γιορτάσει με μεγαλοπρέπεια την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με ποικίλες εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην
αίθουσα ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο. Κύριος ομιλητής, ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως. Θα τιμήσει με την παρουσία της και θα απευθύνει
χαιρετισμό η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Θα ακολουθήσει δεξίωση και καλλλιτεχνικό –μουσικό πρόγραμμα στο προαύλιο του μεγάρου της ΣΕΚ.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά, αξιωματούχοι του κινήματος
θα επισκεφθούν χώρους δουλειάς για να εξάρουν το νόημα της ημέρας και να ανταλλάξουν
απόψεις με τους εργαζόμενους για τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την εργατική τάξη
και τον τόπο, μεσούσης της κρίσης και της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης.
Σε κεντρικά σημεία των πόλεων θα στηθούν ειδικά περίπτερα ενημέρωσης και διαφώτισης
του κοινού ενώ θα διανέμεται υλικό με το μήνυμα της επετείου και τους στόχους του ελεύθερου εργατικού κινήματος.

• Με τις ψήφους ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ λύθηκε ο γόρδιος δεσμός των εκποιήσεων

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η

ΣΕΚ συμμετέχοντας στη διεθνή εκστρατεία
για ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων
φορέων στη λήψη μέτρων για περιορισμό
των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, διοργανώνει και
φέτος την καθιερωμένη τελετή «Λαμπάδα
Ελπίδας».
Η τελετή θα γίνει
• 28 Απριλίου στο στο μέγαρο της ΣΕΚ
την
Τρίτη,
28
μέγαρο της ΣΕΚ
Απριλίου 2015 και
στην παρουσία της
ώρα 12 το μεσημέυπουργού Εργασίας ρι. Οι Κοινωνικοί
Εταίροι θα ανάψουν από κοινού λαμπάδα στη μνήμη όσων
πέθαναν ή τραυματίσθηκαν στον αγώνα για
το μεροκάματο, ανανεώνοντας τη δέσμευση
τους για στενότερη συνεργασία με σκοπό την
ύπαρξη ασφαλέστερων και πιο υγιεινών
χώρων εργασίας. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό η υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Χαιρετισμό θα απευθύνει εκ
μέρους της ΣΕΚ ο γ.γ. Νίκος Μωυσέως.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας,
ITUC, της οποίας η ΣΕΚ είναι ενεργό μέλος.

Σελ.8

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε

φαλτήριο για να χαραχθεί πορεία
οικονομικής ανάπτυξης και ταχύτερης εξόδου από το Μνημόνιο θεωρείται η νομοθεσία για τις εκποιήσεις
και την αφερεγγυότητα που ψήφισε η
Βουλή το περασμένο Σάββατο, με τις
ψήφους ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. Τα
πέντε νομοσχέδια που ψηφίσθηκαν,
αφορούν στον χειρισμό των €28 δισ.
προβληματικών δανείων που έχουν
συσσωρευτεί στο τραπεζικό σύστημα.
Η νέα νομοθεσία καθορίζει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης βιώσιμων
δανειοληπτών και χρεοκοπίας αυτών
των οποίων τα δάνεια θα κριθούν ως
μη βιώσιμα. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για διαγραφή χρεών.
Σε πολλά σημεία των διαδικασιών
εμπλέκονται τα δικαστήρια ενώ νέοι
δρώντες στο σύστημα θα είναι οι
σύμβουλοι αφερεγγυότητας, που θα
μεσολαβούν μεταξύ πιστωτών και

4 Μέτρα προστασίας
της ιδιοκατοίκησης και
θωράκισης των ευάλωτων
δανειοληπτών
4 Εφαλτήριο για να βγεί
η Κύπρος από το Μνημόνιο
η νομοθεσία για
την Αφερεγγυότητα
χρεωστών.
Η διαδικασία είναι δαιδαλώδης και εν
πολλοίς δυσνόητη στο ευρύ κοινό.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος

Μωυσέως στο πρώτο του σχόλιο,
εξέφρασε την προσδοκία ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου λύνει το γόρδιο
δεσμό που κρατούσε όμηρη την οικονομία, για αρκετούς μήνες, διανοίγοντας το δρόμο της οικονομικής επανεκκίνησης και οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θωρακίζονται υπό
τις περιστάσεις οι ευάλωτες ομάδες
που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια
με κύριο σκοπό την προστασία της
πρώτης κατοικίας.
H ΣΕΚ, σημείωσε, θα παρακολουθεί
στενά την εφαρμογή του νόμου και τη
συμπεριφορά των τραπεζών έναντι
δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα λόγω ανεργίας
ή χαμηλών εισοδημάτων.
Για εφαρμογή περαιτέρω μέτρων
προστασίας της ιδιοκατοίκησης των
ευάλωτων δανειοληπτών, προωθείται ειδικό σχέδιο από τον Κυπριακό
Οργανισμό Ανάπτυξης Γής.
(Σελ.3)

Αισιόδοξη προοπτική για το ΓΕΣΥ

Ά

ρχισε, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, να διαγράφεται στον ορίζοντα αισιόδοξη προοπτική
για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ).
Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την
προεδρία του προέδρου της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας και του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας
(ΟΑΥ), διαπιστώθηκε πως, το ΓΕΣΥ μπορεί να μπει
ξανά σε τροχιά υλοποίησης στη βάση συγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων.
Από σχετικό έγγραφο που ο ΟΑΥ επέδωσε στον πρόεδρο Αναστασιάδη προκύπτει πως, ο Οργανισμός
είναι έτοιμος με τις δικές του υπηρεσίες να υποστηρίξει την εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής ώστε
έγκαιρα να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης
φάσης για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, ενώ από πλευράς κυβέρνησης θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η σχετική νομοθεσία η

οποία προς το παρόν βρίσκεται από το Σεπτέμβρη
του 2013 στο υπουργείο Υγείας.
Όσον αφορά τη γενικότερη ιστορία με το λογιστικό
σύστημα στο σχετικό έγγραφο του Οργανισμού τονίζονται τα εξής: «Παρά την καθυστέρηση που προκλήθηκε από παράγοντες πέραν του ελέγχου του

• Δεν δικαιολογείται
άλλη αναβλητικότητα
ΟΑΥ, ο Ανταγωνιστικός Διάλογος για το Σύστημα
Πληροφορικής βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του και η πρόσκληση προς τις συμμετέχουσες
εταιρείες για την υποβολή των τελικών προσφορών
τους αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος Μαΐου 2015».
Πέραν των πιο πάνω η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να αρχίσει διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα

για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, ενώ ο ίδιος ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε πως, παρά
τις οποιεσδήποτε αλλαγές τροχιοδρομούνται στο
χώρο της υγείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων
θα διασφαλιστούν πλήρως.
Η ΣΕΚ χαιρετίζει τις συγκεκριμένες εξαγγελίες – πρωτοβουλίες και υπενθυμίζει πως, δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε άλλα κυβερνητικά η άλλα πισωγυρίσματα
που θα υποσκάπτουν ή και θα υποθάλπτουν τη λειτουργία του ΓΕΣΥ.
Ήδη από λάθη και παραλείψεις των εκάστοτε κυβερνήσεων – τα τελευταία 15 χρόνια – υπήρξε σοβαρή
καθυστέρηση στην εφαρμογή του Σχεδίου Υγείας και
δεν δικαιολογείται άλλη αναβλητικότητα, γιατί είναι
γνωστό πως, το υφιστάμενο σύστημα παροχής
δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατάρρευσε πλήρως με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής του απλού πολίτη.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Καιρικά

Ο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι βαρύτατες ευθύνες Προέδρου - Γ. Εισαγγελέα- Κομμάτων

Φαινόμενα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ

ι μισοί πολίτες δεν εμπιστεύονται την κυπριακή δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του
IMR / Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό το φως των γεγονότων των τελευταίων ημερών, η εμπιστοσύνη των Κυπρίων προς
τους θεσμούς έχει μειωθεί δραματικά. Οι συνεχείς
αποκαλύψεις σκανδάλων κάνουν τους Κυπρίους
όλο και πιο απαισιόδοξους για το μέλλον του
τόπου, τον οποίο χαρακτηρίζουν «μπανανία» με
βαθιά διαφθορά.
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν στιγματίσει την κυπριακή δικαιοσύνη, τον θεσμό στον
οποίο στρέφεται η κοινωνία, αναζητώντας κάθαρση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης,
μόλις το 15% των Κυπρίων την εμπιστεύονται αρκετά ή πολύ, ενώ λίγη εμπιστοσύνη δείχνει ένας στους
τρεις. Χαρακτηριστικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί είναι το γεγονός πως οι μισοί Κύπριοι
δηλώνουν πως πλέον δεν εμπιστεύονται καθόλου
την κυπριακή δικαιοσύνη.
Πάντως, οι τραγελαφικές εξελίξεις των
τελευταίων ημερών
δεν αφήνουν κανέναν στο απυρόβλητο. Εννέα στους
δέκα Κυπρίους δηλώνουν ότι
έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη
τους στους πολιτικούς αρχηγούς και το 88% έχουν την
ίδια γνώμη για τον Αρχιεπίσκοπο. Για τέσσερεις
στους πέντε πολίτες μειώθηκε και η εμπιστοσύνη
προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο Γενικός Εισαγγελέας, ένας από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, είδε επίσης την εμπιστοσύνη
προς το πρόσωπό του να διολισθαίνει. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τα ΜΜΕ.
Ώρα λοιπόν για αναστήλωση των θεσμών. Διαφορετικά, το αύριο, σε συνδυασμό με την οικονομική
στασιμότητα, θα φαντάζει μαύρο κι άραχνο.

Ό

λοι γνώριζαν πως η
εφαρμογή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος δεν
θα ήταν εύκολη υπόθεση,
όπως ισχύει εξάλλου και σε
κάθε καινούργιο εγχείρημα.
Ωστόσο με την εφαρμογή ενός
νέου θεσμού αναδεικνύονται
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

σίγουρα πολλές αδυναμίες
που στην πορεία χρήζουν
συνεχούς βελτίωσης και εδώ
είναι ο ρόλος της πολιτείας
αλλά και των κοινωνικών
φορέων να συμβάλουν προς
αυτήν την κατεύθυνση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μ

έρα με τη μέρα η άλλοτε ευημερούσα Κύπρος μετατρέπεται
σε κολαστήριο ανθρώπινου πόνου
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, της υψηλής ανεργίας,
των εντεινόμενων επιπτώσεων της
τραπεζικής κατάρρευσης και της
θεσμικής κρίσης που πλήττει ανηλεώς της Κύπρο.

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης και ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, προς
τιμήν τους, έδωσαν το έναυσμα
δίωξης όσων εμπλέκονται στο
οικονομικό έγκλημα που έσυρε τον
τόπο στην χρεοκοπία. Αναντίλεγκτα
το έργο της Εισαγγελείας είναι πολύ
δύσκολο, το οποίο περιπλέκεται
πολλαπλώς με τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Προέδρου, του Γενικού εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Το σκηνικό καθίσταται ακόμη πιο καταθλιπτικό
από την ανεύθυνη στάση των κομμάτων τα οποία επιχειρώντας να
εκμεταλλευθούν την κατάσταση
προς ίδιον όφελος, προφανώς ενόψει βουλευτικών εκλογών, αγνοούν
σκοπίμως ότι φέρουν τεράστια
ευθύνη για την γενικότερη κρίση.
Ιδιαίτερη αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση του ΑΚΕΛ το οποίο εντελώς ανερυθρίαστα, θέλει μετά

μανίας να παρουσιάζεται αμόλυντο
και αδιάφθορο τη στιγμή που και ο
τελευταίος πολίτης γνωρίζει ότι το
εν λόγω κόμμα φέρει το μεγαλύτερο
μερίδιο της ευθύνης για τη σημερινή
τραγωδία της Κύπρου και του λαού
της.
Ο λαός που παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανα , αδυνατεί προς το
παρόν να αντιδράσει.Τα πράγματα
στο μεταξύ χειροτερεύουν, με τους
μη προνομιούχους πολίτες να συνθλίβονται στη μέγγενη της οικονομικής στασιμότητας και της έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Το αύριο

• Επανίδρυση του κράτους
με τους άριστους στο τιμόνι
των «θέσεων κλειδιά»
• Εκσυγχρονισμός - εκδημοκρατισμός κομμάτων
δεν το γνωρίζει κανείς. Το μόνο
βέβαιο είναι ότι η νεολαία και τα
ντόπια μυαλά μαραζώνουν ή
μεταναστεύουν σε άλλες πολιτείες,
αυξάνοντας τις ολέθριες δημογραφικές και κοινωνικές επιπτώ-

Όλοι γνωρίζουν πως υπάρ-

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

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

χουν συνάνθρωποι μας με
πολλαπλά οικονομικά προβλήματα και με αυξημένες
καθημερινές ανάγκες που
απαιτούν από το κράτος
άμεση και αποτελεσματική

• Λάθος θα ήταν να μην
εφαρμοζόταν το ΕΕΕ και
στο εγγύς μέλλον το ΓΕΣΥ
με το φόβο αδυναμιών ή
παραλείψεων
στήριξη. Υπάρχουν όμως και
αρκετές περιπτώσεις πολιτών
που ενώ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος υποβάλλουν αιτήσεις με την ελπί-

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

Ο φτωχοποιούμενος λαός που
παρακολουθεί
έκθαμβος τα
αισχρά Έργα και τις βρωμερές
Ημέρες των πρωταγωνιστών της
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αξιώνει πλήρη εξιχνίαση όλων των πτυχών που
συνθέτουν τη σύγχρονη Κυπριακή
τραγωδία καλώντας τον Γενικό
Εισαγγελέα και τον πρόεδρο τη
Δημοκρατίας να καθήσουν στο ίδιο
τραπέζι για εξεύρεση της χρυσής
συνταγής που θα σηματοδοτήσει
την πορεία εξόδου από τα σημερινά θεσμικά και οικονομικά αδιέξοδα. Η παράταση της υφιστάμενης
θεσμικής κρίσης ωφελεί μόνον
τους επιτήδειους που καραδοκούν
να κατασπαράξουν τα όσα ιμάτια
απέμειναν από το πτώμα της λεηλατηθείσας οικονομίας. Επιπροσθέτως ο πρόεδρος, οφείλει να
προχωρήσει με τόλμη και αποφασιστικότητα, μακριά από αμαρτωλές δεσμεύσεις και τοξικές εξαρτήσεις, στην επανίδρυση του κράτους
με πρώτο έμπρακτο βήμα το διορισμό στις θέσεις κλειδιά των αρίστων και όχι των αρεστών.

Τεράστια είναι και η ευθύνη των κομμάτων, κυρίως των μεγάλων, τα
οποία αντί να στρουθοκκαμηλίζουν, ας αναλάβουν τις βαρύτατες ευθύνες τους για την κατάντια του τόπου. Τ ο πρώτο πράγμα που έχουν να
κάνουν, αν φυσικά θέλουν να προσφέρουν θετική υπηρεσία στο λαό,
είναι να ζητήσουν δημοσίως και ειλικρινώς άφεση αμαρτιών από τους
δυσπραγούντες πολίτες, προχωρώντας σε εδραίωση συνθηκών πλήρους διαφάνειας στα του οίκου τους και ασφαλώς σε εκδημοκρατισμό
των δομών και των μηχανισμών τους, προκειμένου να αναζωογονηθεί η
κομματική ζωή και να ανθίσει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σε αντίθετη περίπτωση, καλά θα κάνουν, όλοι ανεξαιρέτως, να φορέσουν την
κατάλληλη ασπίδα για να προστατευθούν από την επερχόμενη έκρηξη
της λαικής οργής.

Σύγχρονο κράτος, προϋποθέτει τολμηρές μεταρρυθμίσεις
Ρόλος κάθε Κυβέρνησης είναι η
προώθηση μέτρων και η εισαγωγή θεσμών με στόχο την
αναβάθμιση και ενίσχυση του
κράτους πρόνοιας ενώ από
την αντίπερα όχθη κόμματα
και οργανώσεις οφείλουν να
ασκούν καλόπιστη κριτική με
στόχο τη συνεχή βελτίωση και
καλυτέρευση του τρόπου
παροχής κοινωνικών ωφελημάτων. Αποδεχόμενοι ο ένας
τον ρόλο του άλλου οφείλουμε
όλοι με τεκμηριωμένες απόψεις και τοποθετήσεις να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση
της αλόγιστης καθυστέρησης
στην εξέταση αιτήσεων πολιτών που έχουν πραγματική
ανάγκη.

σεις για την μικρή Κύπρο.

δα πως το σύστημα θα κλείσει
τα μάτια.
Όλος αυτός ο αριθμός αιτήσεων θα πρέπει να εξεταστεί σε
βάθος για να δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση ώστε να
απαλλαχθεί ο μηχανισμός από
μια ενδεχόμενη ένσταση.
Έχοντας ως δεδομένο πως
κάθε νέα μεταρρύθμιση δημιουργεί παράπλευρες απώλειες
μέχρι ότου το νερό μπει οριστικά στο αυλάκι οφείλουμε
όλοι με γνώμονα πάντοτε το
ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον
να ενεργούμε με στόχο ένα
θετικό αποτέλεσμα.
Κάποια στιγμή θα κληθούμε
ως κράτος να εφαρμόσουμε το
γενικό σχέδιο υγείας αφού το
υφιστάμενο σύστημα έχει προ

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,

πολλού καταρρεύσει. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι
πως και σε αυτήν την περίπτωση θα προκληθούν επιπλοκές για τις οποίες θα κληθούν

όλοι να δώσουν μάχες

για να ξεπεραστούν.
Καλύτερα όμως να έχουμε τη
δύναμη και την τόλμη να προβαίνουμε

σε μεταρρυθμίσεις

για ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής παρά να επιλέγουμε
τη οδό της αναχρονιστικότητας.
Η επιλογή να παραμένεις
στάσιμος μήπως κριθείς για
λάθη και παραλείψεις αυτό
σίγουρα δεν συμβαδίζει με
την προσπάθεια ενός κράτους να θέλει να εκσυγχρονιστεί και να προοδεύσει.

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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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνάντηση ΟΗΟ ΣΕΚ με υπουργό
Γεωργίας

Τ

ην πλήρη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών
Πατατών και της Επιτροπής Σιτηρών αξίωσε την Τετάρτη 7 Απριλίου, σε συνάντηση με τον υπουργό
Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη η ΟΗΟΣΕΚ.
Στη συνάντηση η συντεχνία αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία που
επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους για το μέλλον των οργανι-

√ Οι συντεχνίες διεκδικούν
πλήρη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και
της Επιτροπής Σιτηρών

σμών αλλά και στις αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες και
σενάρια σε σχέση με την προοπτική και την μορφή που θα λάβουν οι
συγκεκριμένοι οργανισμοί.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε από τους εκπροσώπους της
συντεχνίας πως η μεταφορά του
προσωπικού στο δημόσιο, θα πρέπει να διεξαχθεί στο πρότυπο
παρόμοιων οργανισμών που υπάγονταν στο υπουργείο Γεωργίας,
όπως το Συμβούλιο Αμπελοοινικών
Προϊόντων (ΣΑΠ) και ο Οργανισμός
Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ).
Ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε
στην πολιτική δέσμευση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και
των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους δύο οργανισμούς. Ζήτησε δε πίστωση χρόνου για νέα
συνάντηση με τις συντεχνίες για
να υπάρξει συνεννόηση με τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο οργανισμών.
Παράλληλα οι συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ
και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με επιστολή
τους στον Υπουργό Γεωργίας , ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2015,
ζητούν
την
παρέμβαση του
Υπουργού προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που
προβλέπονται στην απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου του Ιουνίου 2013, σε σχέση με τη μεταφορά
του προσωπικού του Συμβουλίου
Εμπορίας Πατατών στη δημόσια
υπηρεσία μέχρι τον Αύγουστο του
2015.
Την ΟΗΟ - ΣΕΚ εκπροσώπησαν στη
συνάντηση ο γ.γ. της ΟΗΟ.-.ΣΕΚ
Ανδρέας Ηλία, ο αναπλ. γενικός
γραμματέας Σάββας Κούλας ο
οργανωτικός γραμματέας Χρήστος
Μάμας και Μαρίνα Προκοπίου
στέλεχος της ΟΗΟ-ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα

Η

νομοθεσία για τις εκποιήσεις και την
αφερεγγυότητα που ψήφισε η Βουλή
το περασμένο Σάββατο, προσδιορίζει τη
διαδικασία αναδιάρθρωσης βιώσιμων
δανειοληπτών και χρεοκοπίας εκείνων
των οποίων τα δάνεια θα κριθούν ως μη
βιώσιμα ενώ περιλαμβάνονται πρόνοιες
για διαγραφή χρεών.

σφαλισμένων οφειλών) δεν ξεπερνά τις
€350.000.

Τα πρώτα δύο νομοσχέδια αφορούν διαδικασίες που σχετίζονται με φυσικά
πρόσωπα, ενώ το τρίτο και τέταρτο
νομοσχέδιο αφορούν διαδικασίες για
νομικά πρόσωπα. Το πέμπτο είναι για
τους συμβούλους αφερεγγυότητας.

• Τη συνολική αξία των υπόλοιπων
περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη,
εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του,
δεν υπερβαίνει τις €250.000.

• Τουλάχιστον ένας από τους πιστωτές
του είναι εξασφαλισμένος πιστωτής και
έχει εξασφάλιση επί την κύρια κατοικία
του χρεώστη, η οποία βρίσκεται στη
Δημοκρατία και έχει αγοραία αξία μέχρι
€300.000.

• Ο χρεώστης αδυνατεί να αποπληρώσει

Ο νόμος περί Αφερεγγυότητας Φυσικών
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής
Οφειλών) Νόμος
θεσπίζει δύο νέους μηχανισμούς σχετικά
με οφειλές φυσικών προσώπων:
α) Τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής,
μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται,
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
αποπληρωμή των πιστωτών και να διατηρηθεί, όπου είναι εφικτό, η κύρια
κατοικία, και
β) τον μηχανισμό απαλλαγής οφειλών,
όπου μέσω σχετικών δικαστικών διαταγμάτων, χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν
διαθέσιμο εισόδημα ούτε ουσιαστικά
περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους, θα απαλλάσσονται από χρέος ύψους μέχρι €25.000.

που αποτελεί το αντικείμενο σχεδίου,
δεν απαλλάσσεται από εξασφαλισμένα
χρέη τα οποία καλύπτονται από το σχέδιο αποπληρωμής, εκτός στον βαθμό
που προνοείται στο σχέδιο.

Εγγυητές
Ο νόμος περιλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με το χειρισμό εγγυητών, οι οποίοι
ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα. Περιληπτικά αναφέρεται ότι η υποχρέωση
του εγγυητή σε σχέση με το δάνειο του
πρωτοφειλέτη θα ισοδυναμεί με το ποσό
της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπόλοιπου του δανείου. Συνεπώς, το δικαίωμα
του πιστωτή να εισπράξει από τον
εγγυητή περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς. Εάν το υπόλοιπο του δανείου
είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις
τους.

√ Διαγράφονται αυτόματα οι τραπεζικές υπερχρεώσεις,
τα πανωτόκια και οι καταχρηστικές ρήτρες
√ Απαλλάσσονται οι εγγυητές των οποίων η αξία της περιουσίας
τους δεν υπερβαίνει €750.000, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας
√ Προστατεύεται από εκποίηση η πρώτη κατοικία αξίας μέχρι
€300.000 και η επαγγελματική στέγη μέχρι €350.000
για μη βιώσιμους δανειολήπτες
√ Διαγραφή δανείων μέχρι €25.000 για ευάλωτους οφειλέτες

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής
i. Συναινετικό Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής
Ο νόμος προνοεί μία διαδικασία όπου ο
χρεώστης απευθύνεται σε ένα σύμβουλο
αφερεγγυότητας, ο οποίος λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική κατάσταση του
χρεώστη, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία, ετοιμάζει κατάλληλο σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους του. Εάν η υπηρεσία αφερεγγυότητας συμφωνήσει ότι
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που
προνοεί η νομοθεσία, υποβάλλει αίτηση
στο δικαστήριο για έκδοση προστατευτικού διατάγματος. Το προστατευτικό
διάταγμα γίνεται για σκοπούς προστασίας του χρεώστη από οποιεσδήποτε
ενέργειες των πιστωτών εναντίον του,
ισχύει για περίοδο 95 ημερών, ενώ υπό
ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να
επεκταθεί.

Μη Συναινετικό Προσωπικό Σχέδιο
Αποπληρωμής
Σε περίπτωση που το σχέδιο απορριφθεί από τη συνέλευση πιστωτών, αλλά
ο σύμβουλος κρίνει ότι ο χρεώστης ικανοποιεί τα κριτήρια που καθορίζονται
στη νομοθεσία, τότε ο χρεώστης μπορεί
να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για
έκδοση διατάγματος με το οποίο να επιβάλλεται το σχέδιο σε όλους τους
πιστωτές. Σημειώνεται ότι το μέρος του
νόμου που στην επιβολή Μη Συναινετικού Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής
θα ισχύει για τρία χρόνια με δυνατότητα
ανανέωσης του.
Τα κυριότερα κριτήρια αφορούν στα
ακόλουθα:
• Το συνολικό υπόλοιπο των χρεών του
(περιλ. εξασφαλισμένων και μη εξα-

τα χρέη του λόγω χειροτέρευσης της
οικονομικής του κατάστασης ως αποτέλεσμα γεγονότων ή καταστάσεων εκτός
του ελέγχου του και είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση του εισοδήματος του κατά τουλάχιστον 25%.
Το δικαστήριο για να αποφασίσει την
επιβολή του σχεδίου («Μη Συναινετικό
Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής»), θα
πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.
Το κύριο αποτέλεσμα εφαρμογής σχεδίου αποπληρωμής, είτε κατόπιν αποδοχής του από τους πιστωτές, είτε κατόπιν επιβολής του από το δικαστήριο,
αφορά στο ότι καθίσταται νομικά
δεσμευτικό τόσο για τον χρεώστη όσο
και τους πιστωτές. Όταν ο χρεώστης
έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
που προνοούνται στο σχέδιο, ο χρεώστης απαλλάσσεται από ανεξασφάλιστα χρέη, τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί μέσω του σχεδίου αποπληρωμής.
Ο χρεώστης εξασφαλισμένου χρέους

• Οι τράπεζες υποχρεούνται να προχωρήσουν σε δίκαιες και βιώσιμες
αναδιαρθρώσεις δανείων
• Προστατεύονται επαρκώς
οι πρωτοοφειλέτες και οι εγγυητές
• Αποκλείεται το ενδεχόμενο πακέτα
ενυπόθηκων δανείων να πωληθούν
σε εταιρείες τουρκικών συμφερόντων

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΑΓ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Στο μεταξύ, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γής, προωθεί σχέδιο προστασίας μη βιώσιμων δανειοληπτών αναφορικά με τις δόσεις της πρώτης κατοικίας
τους. Το σχέδιο προνοεί την επιδότηση επιτοκίου μέχρι 4% για περίοδο τεσσάρων
ετών κάτω από συγκεκριμένες προυποθέσεις. Οι δικαιούχοι καθορίζονται με εισοδηματικά κριτήρια. Η εκτιμημένη αγοραία αξία της κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250,000 ευρώ ενώ το ύψος του δανείου που παραμένει προς εξόφληση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300,000 ευρώ.
Ο προυπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα τριάντα εκατομμύρια ευρώ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πρόνοιες του σχεδίου θα ανακοινωθούν σύντομα.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κύκλωμα «σικέ» αγώνων
με πλοκάμια στην Κύπρο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 2014

Τ

ο
Τμήμα
Φορολογίας
υπενθυμίζει ότι η τελευταία
ημερομηνία υποβολής Δήλωσης
Εισοδήματος Μισθωτού για το
φορολογικό έτος 2014 είναι η 30η
Απριλίου
2015
για
όσους
υποβάλλουν
τη
Δήλωση
Εισοδήματος σε έντυπη μορφή και
η 31η Ιουλίου 2015 για όσους την
υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω
Taxisnet.
Η υποβολή των Φορολογικών
Δηλώσεων σε έντυπη μορφή, μπορεί να γίνει στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος
Φορολογίας - Φόρου Εισοδήματος
και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σ

τον αστερισμό του παράνομου ποδοσφαιρικού
στοιχήματος κινείται τα τελευταία χρόνια η Κύπρος.
Όπως αποκαλύπτεςται, στην Κύπρο παίζονταν
τεράστια ποσά στο στοίχημα σε προσυνεννοημένους
αγώνες. Στο κύκλωμα πρωταγωνιστούσαν ποδοσφαιριστές, διαιτητές, πράκτορες στοιχημάτων,
ιδιοκτήτες ομάδων, καθώς και αρκετοί άλλοι που
είχαν το ρόλο του παίχτη στα στοιχήματα.Στην
Ελλάδα στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα Παναγιώτη
Πούλιου και στην πρότασή του προς το Συμβούλιο
Εφετών, προτείνεται να παραπεμφθούν σε δίκη και
δύο Κύπριοι. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Θεοχαρίδη 39 ετών και τον Νεοκλή Θεοχαρίδη 34 ετών
από τη Λευκωσία.Ανάμεσα στα άτομα που προτείνονται για να παραπεμφθούν σε δίκη εντύπωση προκαλούν τα ονόματα του πρώην Προέδρου του Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέα Μπέου, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Πειραιώς και του Άρη
Θεσσαλονίκης Αβραάμ Παπαδόπουλου και του
ποδοσφαιριστή Κώστα Μενδρινού.
Όπως προκύπτει από το πόρισμα που ετοίμασε ο
αντιεισαγγελέας αναφορικά με το σκάνδαλο
«koriopolis» (όπως το αποκαλούν στην Ελλάδα), τη
χρονική περίοδο 2010-2011 κατέθεταν από την
Ελλάδα μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς
στοιχηματικών εταιρειών.Από τους λογαριασμούς
των εταιρειών, άτομα στην Κύπρο αναλάμβαναν να
στοιχηματίσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για
τα οποία υπήρχε εκ των προτέρων ενημέρωση για
την έκβαση των αποτελεσμάτων.Τα άτομα στην
Κύπρο καρπώνονταν προμήθεια από τα κερδοφόρα
στοιχήματα. Πέραν από τους δύο Κύπριους που προτείνονται για παραπομπή σε δίκη, τουλάχιστον
άλλοι δύο συμπατριώτες μας αναφέρονται σε διαλόγους που αποκάλυψε το Αθηναϊκό «Βήμα», σύμφωνα
με τους οποίους ενεργούσαν ως μεσάζοντες για να
στοιχηματίζουν μεγάλα ποσά στην Κύπρο για λογαριασμό ποδοσφαιριστών ή άλλων από την Ελλάδα.
Ο ποδοσφαιριστής Αβραάμ Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι συμμετείχε στο παράνομο στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, και το όνομά του αναφέρεται σε στοιχήματα που παίχτηκαν στην Κύπρο.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Πληροφοριες στον αριθμό 22803030
Για σκοπούς συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού όσον αφορά πληροφορίες για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
ο αριθμός επικοινωνίας του Τηλεφωνικού
Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) έχει αλλάξει και
το κοινό μπορεί να καλεί στον Παγκύπριο
αριθμό 22 803030 .
Το σύστημα του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης έχει προγραμματιστεί να δέχεται
ταυτόχρονα αριθμό κλήσεων.
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Παρακαλώ σημειώστε ότι για το
έτος 2014 και μετά υποχρεούστε να
προβείτε σε αυτοφορολογία,
συμπληρώνοντας το σχετικό μέρος
της Δήλωσης Εισοδήματος («Υπολογισμός
Φόρου»).
Σας
ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα
του
Τμήματος
Φορολογίας
www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί
ειδικό εργαλείο για διευκόλυνση
στον υπολογισμό του φόρου,
λεπτομερής οδηγός συμπλήρωσης
της Φορολογικής Δήλωσης 2014
και απαντήσεις σε Συνήθεις
Ερωτήσεις.

τρόπου υποβολής της δήλωσης
εισοδήματος.
Μέχρι
τις
30/06/2015 μπορειτε να πραγμα-

του Τμήματος Φορολογίας, από τις
8.30πμ – 3.00μμ, στα τηλέφωνα:
Παρακαλούνται οι φορολογούμενοι

Λευκωσία 22807214 / 22807458 / 22807309
Λεμεσός 25803700
Λάρνακα 24803624 / 24803625 / 24803626 / 24803627 / 24803628
Πάφος 26804335 / 26804354
Αμμόχωστος 23811451 / 23811457
τοποιήσετε τις πληρωμές σας
τόσο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy , όσο
και στα κατά τόπους Επαρχιακά
Γραφεία Είσπραξης Φόρων. Οι
πληρωμές μετά τις 30/06/2015
γίνονται μόνο στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης
Φόρων και φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις.

να σπεύσουν να υποβάλουν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις
είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη
μορφή, αποφεύγοντας το συνωστισμό που παρατηρείται πάντοτε
κατά τις διάφορες καταληκτικές
ημερομηνίες. Το Τμήμα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την
καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γραφεία

Στην περίπτωση που προκύπτει
οφειλόμενο ποσό φόρου, αυτό θα
πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις
30/06/2015, ανεξαρτήτως του

Η αλυσίδα εστιατορίων Mc Donald’s κατηγορείται για φοροδιαφυγή
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
αποστείλει επιστολή στην
κυβέρνηση του Λουξεμβούργου
ζητώντας εξηγήσεις για τις ειδικές
φορολογικές διευθετήσεις που
τυγχάνει η εταιρεία Mc Donald’s
στο Λουξεμβούργο. Η παρέμβαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων
πολλών διεθνών συνδικαλιστικών
και άλλων οργανώσεων οι οποίες
κοινοποίησαν πρόσφατα σχετική
έκθεση με τον τίτλο ‘unhappy meal
report’, η οποία παρουσιάζει την
διεθνή αλυσίδα εστιατορίων Mc
Donald’s να έχει αποφύγει την
πληρωμή ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ σε φόρους, σε 12 συνολικά
Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ 2009
και 2013.
Με βάση την έκθεση που ετοίμασαν
οι Διεθνής Οργανώσεις, υπάρχουν
αποδείξεις ότι η μεγαλύτερη αλυσίδα ταχυφαγείων στον κόσμο έχει
αποφύγει την καταβολή ενός δις σε
φόρους, διοχετεύοντας δικαιώματα σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για κέρδη που προέρχονται
από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας στο μεγάλο Δουκάτο
του Λουξεμβούργου.
Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική
Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών
EPSU που συμμετείχε ενεργά στην
ετοιμασία της έκθεσης, χαιρετίζει
την προκαταρκτική έρευνα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος

της Mc Donald’s τονίζοντας ότι
αποτελεί μια νίκη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των υπόλοιπων διεθνών οργανώσεων που
είχαν συνεργαστεί εναντίον της
φοροδιαφυγής και του κοινωνικού
ντάμπινγκ. Τώρα αναμένεται ότι η
παρέμβαση της ΕΕ θα οδηγήσει σε
μια επίσημη έρευνα για την Mc
Donald’s όπως έγινε και παλαιότερα σε παρόμοιες περιπτώσεις
(Apple στην Ιρλανδία, Amazon &
Fiat Finance/Trade στο Λουξεμβούργο και Starbucks στην Ιρλανδία).
Το θέμα των προνομιακών μεταχειρίσεων που δέχονται πολυεθνικές εταιρείες σε κάποια κράτη
υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα
δικαιότερο φορολογικό σύστημα το

οποίο θα προστατεύει τον υγιή
ανταγωνισμό,

και τα κέρδη και

υπερκέρδη των επιχειρήσεων να
οδηγούν σε αυξήσεις των μισθών
των εργαζομένων και όχι να παραμένουν κέρδη για τους λίγους.
Ειδικότερα σήμερα, υπογραμμίζει
σε σχετική ανακοίνωση της η EPSU,
που οι πολίτες βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πολιτικές λιτότητας,

θα πρέπει οι

κυβερνήσεις και η ΕΕ να ασκήσουν
όλες τις απαιτούμενες πολιτικές
πιέσεις προς τις πολυεθνικές εταιρείες και στον πλούτο

για να

καταβάλλουν στο ακέραιο τις
φορολογικές υποχρεώσεις που
τους αναλογούν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής
προωθεί η Ευρωπαική Επιτροπή

ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2016

Φ

ως στην άκρη της σήραγγας της Κυπριακής οικονομία δεν φαίνεται ούτε φέτος. Η ύφεση στην κυπριακή
οικονομία προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2015. Ωστόσο το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα υπάρξει ηπιότερη
ύφεση με αμυδρά σημάδια ανάκαμψης Σύμφωνα με το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστήμιου
Κύπρου, «ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές
τιμές) για το 2015 προβλέπεται σε -0,9%.
Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1,7%
και 1,2% το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2015 αντίστοιχα (συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014).
Περαιτέρω μείωση στην πραγματική δραστηριότητα
εκτιμάται κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους
(συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2014)
• Για 4ο συνεχές έτος
με τις αντίστοιχες προη Kυπριακή οικονομία
βλέψεις στο -0,5% και καταγράφει αρνητικό
0,1%». Ωστόσο όπως
ρυθμό ανάπτυξης
υπογραμμίζει το Κέντρο,
«η οικονομετρική ανάλυση
και τα διαθέσιμα στοιχεία παρέχουν ενδείξεις για θετικό
ρυθμό ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία το 2016
υποβοηθούμενο από τις χαμηλές τιμές πετρελαίου, την
υποτίμηση του ευρώ και το βελτιωμένο οικονομικό
κλίμα».
Σε ό,τι αφορά το 2015, σημειώνεται ότι η αποκλιμάκωση
της ύφεσης σχετίζεται με τα ακόλουθα:
(α) επιβράδυνση της συρρίκνωσης της εγχώριας δραστηριότητας και απασχόλησης,
(β) μειωμένες εγχώριες τιμές και χαμηλός εξωτερικός
πληθωρισμός λόγω υποτονικής ζήτησης και πτωτικών
τάσεων στις τιμές του πετρελαίου,
(γ) αύξηση της δραστηριότητας στην ΕΕ και ευρωζώνη το
τελευταίο τρίμηνο του 2014 και βελτιωμένες προοπτικές
ανάπτυξης στην ευρωζώνη,
(δ) περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο,
(ε) η αποδυνάμωση του ευρώ έναντι της στερλίνας με
θετικό αντίκτυπο στην εγχώρια δραστηριότητα μέσω του
τουρισμού.
Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου προσθέτει πως
κίνδυνοι για βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση
σχετίζονται με τα ακόλουθα:
► την επιδείνωση της ύφεσης στη ρωσική οικονομία και
περαιτέρω υποτίμηση στην ισοτιμία ρούβλι έναντι ευρώ,
► την αβεβαιότητα σχετικά με νέα συμφωνία χρηματοδότησης της Ελλάδας που μπορεί να έχει άμεσες αρνητικές
συνέπειες στην εγχώρια οικονομία και να δημιουργήσει
έμμεσες πιέσεις μέσω μιας νέας κρίσης στην ευρωζώνη,
► τα ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με
περιπλοκές στην εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου,
► καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Παράγοντες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ηπιότερη
από την προβλεπόμενη ύφεση είναι οι ακόλουθοι:
► η χαλαρή νομισματική πολιτική που ανακοινώθηκε
από την ΕΚΤ και αναμένεται να βελτιώσει τη ρευστότητα
στο τραπεζικό σύστημα (όταν συμπληρωθεί θετικά η
αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου),
► βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης στην ευρωζώνη,
► ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης στο Ην. Βασίλειο σε
συνδυασμό με την υποτίμηση του ευρώ έναντι της στερλίνας που λειτουργούν ευεργετικά για τον τουρισμό,
► επενδυτικές αποφάσεις που σχετίζονται με τους
τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, καθώς και
► προώθηση δημόσιων επενδύσεων για επέκταση/αναβάθμιση υποδομών που βελτιώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης.
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• Με προσδοκώμενον ορίζοντα εφαρμογής το 2016. Στελέχωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
• Καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών

Η

Ευρωπαική Ένωση φαίνεται
διατεθειμένη να προωθήσει
δέσμη μέτρων για πάταξη της
οργιάζουσας φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής
στα κράτη –
μέλη της. Ο πρόεδρος της «Κομισιόν» Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ σε
ομιλία του στην Ολομέλεια της
Ευρωβουλής διαβεβαίωσε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει μέτρα προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην Ε.Ε. Σε πρώτο στάδιο μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει Κοινοτική Οδηγία, για την
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, που αφορούν εμπλεκόμενους σε κρούσματα φοροδιαφυγής και σχετικές δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Προς τούτο, θα
ζητήσει τη συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου.

και με τη δική τους συνδρομή
είναι δυνατή η πάταξη της φοροδιαφυγής. Εξάλλου μόνο έτσι
μπορούμε να κτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος.
8. Τέλος ας μην ξεχνούμε πώς
όλοι μαζί με την απόδειξη
είσπραξης στο χέρι από το κατάστημα αγοράς, από την αγορά
υπηρεσιών [από τον υδραυλικό,
ηλεκτρολόγο, γιατρό, δικηγόρο
και τον οποιοδήποτε άλλο που
είναι υποχρεωμένος να εκδίδει
τέτοιες αποδείξεις], συμβάλλουμε
στην ενίσχυση των δημόσιων

ματα πληροφορίες σχετικά με τις
φορολογικές τους συμφωνίες. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει
να οριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα: κάθε τρεις μήνες, οι
εθνικές φορολογικές αρχές θα
πρέπει να στέλνουν μια σύντομη
έκθεση σε όλα τα άλλα κράτη
μέλη σχετικά με όλες τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες
που έχουν εκδώσει. Στη συνέχεια,
τα κράτη μέλη θα μπορούν να
ζητούν λεπτομερέστερες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη
απόφαση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
1. Στελέχωση της ελεγκτικής
υπηρεσίας, της εισαγγελίας και
άλλων αρμόδιων υπηρεσιών με
στόχο την έγκαιρη αποτελεσματικότητα.
2. Συμπληρωμένη και επαρκής
νομοθεσία που να προβλέπει
πολύ βαριές ποινές και που θα
αφορά τη δήμευση περιουσίας
στην περίπτωση που διαπιστώνεται διαφθορά/φοροδιαφυγή
και την καταβολή όλου του
ποσού που καρπώθηκε κάποιος
παράνομα. Το μέτρο αυτό δεν
είναι σημερινό εφεύρημα, αλλά
εφαρμοζόταν στην Αρχαία Αθήνα
στην περίπτωση κατάχρησης
δημοσίου χρήματος.
3. Το πόθεν έσχες δεν είναι αρκετό, αλλά να προχωρήσουν διαδικασίες ελέγχου περιουσιακών
στοιχείων όλων των δημοσίων
προσώπων, αξιωματούχων και
ιδιαίτερα όλων όσων εμπλέκονται άμεσα με το δημόσιο χρήμα
και μη.
4. Η περίφημη λίστα Λαγκάρντ να
εξασφαλιστεί και να γίνει αντιπαραβολή με τα στοιχεία δήλωσης φόρου εισοδήματος που
κατέχει το Τμήμα Δημοσίων Προσόδων.
5. Να δημιουργηθεί αρμόδιο
τμήμα το οποίο να δέχεται ανώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή οι οποίες να αξιοποιούνται
άμεσα.
6. Αξιωματούχοι ή και μέλη κομμάτων που αποδεδειγμένα φοροδιέφυγαν να αποβάλλονται
άμεσα και να αποκλείονται από
τη διεκδίκηση θέσης στο δημόσιο
ή δημοσίων αξιωμάτων.
7. Η καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης πρέπει να είναι
ένας από τους στόχους του
εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Μόνο έτσι οι πολίτες θα ενσωματώσουν στη συνείδησή τους ότι

Τέρμα στην ανεκτικότητα έναντι των εταιρειών που αποφεύγουν
να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί καθώς και
έναντι των καθεστώτων που τους το επιτρέπουν
πόρων και του κοινωνικού κράτους
Εκτιμάται ότι τέτοια μέτρα ή και
άλλα ακόμη θα αποδώσουν
άμεσα οφέλη για τον τόπο, με
διασφαλισμένη την προοπτική
για το μέλλον.
Βασικό στοιχείο της δέσμης
μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια που εξαγγέλθηκαν είναι η
νομοθετική πρόταση για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στις διασυνοριακές
φορολογικές συμφωνίες και
στόχο έχει να σηματοδοτήσει μια
νέα εποχή διαφάνειας. Με βάση
το σημερινό καθεστώς τα κράτη
μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες
πληροφορίες μεταξύ τους για τις
φορολογικές συμφωνίες. Εναπόκειται μάλιστα στη διακριτική
ευχέρεια του κράτους μέλους να
αποφασίζει αν μια φορολογική
απόφαση μπορεί να επηρεάζει
άλλη χώρα της ΕΕ. Συνεπώς, τα
κράτη μέλη συχνά αγνοούν διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες, που συνάπτονται σε άλλες
χώρες της ΕΕ, οι οποίες μπορεί να
επηρεάζουν τη φορολογική τους
βάση. Την έλλειψη διαφάνειας
στις φορολογικές αυτές συμφωνίες εκμεταλλεύονται ορισμένες
εταιρείες για να μειώνουν τεχνητά τη φορολογική τους εισφορά.
Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτείνει να καταργηθεί αυτό το
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας
και ερμηνείας. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να ανταλλάσσουν αυτό-

Με την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών για φορολογικές
συμφωνίες θα επιτρέπεται στα
κράτη μέλη να εντοπίζουν ορισμένες καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές εταιρειών και να
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
για την αντιμετώπισή τους.
Εκτός από αυτά τα μέτρα η Επιτροπή κατέθεσε μια σειρά άλλων
πρωτοβουλιών για την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας
στην ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες συνοπτικά είναι οι εξής:
- Εξέταση της σκοπιμότητας
νέων απαιτήσεων διαφάνειας για
τις πολυεθνικές εταιρείες
- Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολόγηση
των Επιχειρήσεων
- Ποσοτικός προσδιορισμός της
έκτασης της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής
- Κατάργηση της οδηγίας για τη
φορολόγηση εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις
‘Όλες οι προτάσεις της Επιτροπής που συμπεριλαμβάνονται σε
δύο νομοθετήματα θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά
με την πρόταση για τις φορολογικές συμφωνίες έως το τέλος
του 2015, ούτως ώστε αυτή να
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.
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Ευρήματα έρευνας Επιτροπής Ισότητας στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η οικονομική κρίση ενισχύει
τις υπάρχουσες διακρίσεις

Η

εκτόξευση της μακροχρόνιας ανεργίας
στη Κύπρο, αποτελεί πλέον ένα αρνητικό στοιχείο που τείνει να παγιωθεί και το
οποίο χρήζει αποτελεσματικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης.
Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου,
του περασμένου χρόνου, 33341 άτομα,
άνδρες και γυναίκες, βρίσκονται εκτός
εργασίας άνω
των 12 μηνών
• Ο αριθμός μερικώς αναδεικνύοντας
απασχολούμενων
το μέγεθος της
δυσκολίας να
ανερχόταν το 2014
επανενταχτεί
στις 51578
ένας
άνεργος
στην
αγορά
εργασίας, στους χαλεπούς και δύσκολους
καιρούς της κρίσης.
Την ίδια στιγμή 23884 πολίτες βρίσκονταν
στην ανεργία κάτω από έξι μήνες ενώ
12682 πολίτες είναι εκτός αγοράς εργασίας
από έξι μέχρι και 11 μήνες.
Η μεγαλύτερη μάζα ανέργων 54,517 είναι
ηλικίας μεταξύ 25-64, ως επί το πλείστον
με πολλαπλές οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που χρήζει
ανάλυσης είναι ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων (51578) που εργάζονται υπό
καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Οι 30750 αφορούν γυναίκες που συνήθως
επιλέγουν αυτή τη μορφή απασχόλησης
μέχρι και το τέλος της εργασιακής τους
ζωής με αποτέλεσμα να λαμβάνουν, σε
βάθος χρόνου, συντάξεις φτώχειας και
ανέχειας.
Δέσποινα Ησαϊα

Πτώση ανεργίας
9,4% το Μάρτιο

Μ

είωση 9,4% σε ετήσια βάση παρουσίασε το Μάρτιο του 2015 ο αριθμός των
εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Ειδικότερα, με βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά
Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου
2015, έφτασε τα 47.833 πρόσωπα σε
σύγκριση με 50.240 το Φεβρουάριο και
50.039 τον Ιανουάριο. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο
2015 μειώθηκε στα 44.736 πρόσωπα σε
σύγκριση με 45.423 τον προηγούμενο μήνα
και 45.531 τον Ιανουάριο. Σε σύγκριση με το
Μάρτιο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.939
προσώπων ή 9,4%. Η μείωση αποδίδεται
κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.301 ανέργων), του εμπορίου (μείωση
1.124), της μεταποίησης (μείωση 864), των
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων (μείωση 815), της εκπαίδευσης (μείωση 351), των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 304) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.264).
Κατά την ίδια περίοδο υπήρξε και αύξηση
στην ανεργία στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 869
ανέργων) και των μεταφορών (αύξηση
276).
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Της Δέσποινα Ησαϊα

γυναίκα.

Η

Η μελέτη παραπέμπει στην Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής
(2013), που διαπιστώνει ότι το ποσοστό απασχόλησης τόσο των ανδρών
όσο και των γυναικών καταγράφει
πτωτικούς ρυθμούς από το 2011 και
μετά. Ο συντελεστής απασχόλησης
των ανδρών μειώθηκε από το 82,7%
το 2010 στο 79,6% το 2011, στο 76,1%
το 2012 και στο 72.6% το 2013. Η
κρίση σπρώχνει τις γυναίκες στη
μερική απασχόληση. Το 2012 το
ποσοστό τους ήταν μεγαλύτερο κατά
5,5% από το αντίστοιχο των ανδρών.

κρίση επηρεάζει αρνητικά τη
θέση των γυναικών σε όλους τους
τομείς και επέκταση την ισότητα των
φύλων αφού ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις.
Το πιο πάνω τονίστηκε στο πλαίσιο
δημοσιογραφικής διάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Τρίτη στο Υπουργείο Εργασίας, όπου
παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μελέτης της Επιτροπής Ισότητας των
φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου και της Επιτρόπου Ισότητας Ιωσηφίνας Αντωνίου.
Τόσο η Υπουργός όσο και η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ισότητας Αργεντούλλα
Ιωάννου επεσήμαναν πως είναι διαπιστωμένο πως σε καιρούς οικονομικής κρίσης οι γυναίκες πληρώνουν
ακριβά το τίμημα ενώ έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στο μείζον ζήτημα των στερεοτύπων και αντιλήψεων αλλά και
της λανθασμένης εικόνας που προβάλλεται στην τηλεόραση για το ρόλο
που μπορεί να επιτελέσει σήμερα η

Προκύπτει ακόμη από τη μελέτη πως
τα μέτρα λιτότητας επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό την Ισότητα σε
όλους τους τομείς, απασχόληση,
ανεργία, συμφιλίωση οικογένειαςεργασίας, χάσμα συντάξεων κ.λπ.

Πως καταγράφονται
οι επιπτώσεις σε Παγκόσμιο και
Ευρωπαϊκό επίπεδο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σύμφωνα με μελέτη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (2013), η οικο-

Πορίσματα
- Οι γυναίκες παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένα ποσοστά μερικής απασχόλησης που οδηγούν μακροπρόθεσμα σε μείωση των αποδοχών κατά τη
διάρκεια της ζωής τους σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν πλήρη απασχόληση.
- Χαμηλότερες οι συντάξεις των γυναικών λόγω διακεκομμένης καριέρας
λόγω φροντίδας των παιδιών και των εξαρτωμένων γονέων.
- οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απόλυσης, αμείβονται με
χαμηλότερους μισθούς και έχουν μικρότερη κάλυψη από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας
- η εκμετάλλευση σε βάρος των γυναικών είναι αυξανόμενη τόσο στην επίσημη οικονομία όσο και στην παραοικονομία.
- διαρκώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται σε άτυπη και μη αμειβόμενη
εργασία (εθελοντική ή μη), με μικρότερη κοινωνική προστασία
- λόγω της κρίσης και της μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος, οι
γυναίκες επιφορτίζονται την απλήρωτη εργασία φροντίδας (επιστροφή
στους έμφυλους παραδοσιακούς ρόλους).
- οι γυναίκες διαχρονικά είναι περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια από τους
άντρες. Το 2013, στην Κύπρο, το 16,5% των γυναικών ήταν κάτω από το
όριο της φτώχειας ενώ των αντρών το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 14,1%.
- όσον αφορά στο χάσμα συντάξεων, οι άνδρες ελάμβαναν κατά 39% υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες το 2012 και 35.2% υψηλότερες το 2013.
Την ΣΕΚ στην επιτροπή Ισότητας εκπροσωπεί η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕK Δέσποινα Ησαϊα.

νομική κρίση προκαλεί δραματικές,
καταλυτικές και άμεσες κοινωνικές
αλλαγές. Ιστορικά, καταγράφονται
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες ανατρέπουν τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και τις καθιερωμένες πρακτικές της ισότητας των φύλων. Οι
συνέπειες της κρίσης για τα δύο φύλα
διαφέρουν τόσο ως προς το είδος
τους όσο και ως προς τη χρονική
περίοδο που εκδηλώνονται και γι’
αυτό είναι δύσκολο να αναλυθούν σε
πρώιμο στάδιο. Κατά τη διάρκεια της
οικονομικής ύφεσης το 2007-2009, η
απασχόληση των γυναικών συρρικνώθηκε στις περισσότερες χώρες
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η τάση αυτή
εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την
πιο ισχυρή απασχόληση στον τομέα
των υπηρεσιών, όπου η απασχόληση
των γυναικών είναι συγκεντρωμένη,
σε σύγκριση με ανδροκρατούμενους
κλάδους όπως οι κατασκευές και η
μεταποίηση. Για παράδειγμα, στις
Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της περιόδου 2007-2012,
οι απώλειες θέσεων απασχόλησης
των αντρών κατά 4,6 εκατομμύρια
ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις απώλειες θέσεων απασχόλησης στις
γυναίκες. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία από προηγούμενες υφέσεις, το
πρότυπο άλλαξε μεταξύ 2009 και
2011-2012, όταν η γυναικεία ανεργία
συνέχισε να αυξάνεται, ενώ η ανεργία
μεταξύ των ανδρών, είτε μειώθηκε ή
παρέμεινε σταθερή.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μελέτη
του
Ευρωπαϊκού
Γυναικείου
Λόμπυ (2013),
καταδεικνύει ότι
μέχρι σήμερα,
καμία χώρα δεν
έχει αξιολογήσει
τις έμφυλες επιπτώσεις
των
προτεινόμενων περικοπών στις
δημόσιες δαπάνες, ούτε από τα επιμέρους
μέτρα
ή
τις
αθροιστικές/σωρευτικές επιπτώσεις
τους. Σε ορισμένες χώρες, οι γυναικείες οργανώσεις διεξήγαγαν ανεξάρτητες αξιολογήσεις των έμφυλων επιπτώσεων στους προτεινόμενους
προϋπολογισμούς λιτότητας. Αυτές
οι αναλύσεις δείχνουν σταθερά ότι τα
χρήματα που οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να εξοικονομήσουν λαμβάνονται
από τις τσέπες των γυναικών. Για
παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
εκτιμάται ότι οι γυναίκες πλήττονται
δύο φορές πιο σκληρά από περικοπές
στις παροχές και από τις αλλαγές
στο φόρο. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις δεν
έχουν ακόμη λάβει μέτρα για τη διόρθωση αυτών των λαθών, λόγω έμφυλων επιρροών. Ο αντίκτυπος της κρίσης στην απασχόληση των γυναικών
έχει υπο-εκτιμηθεί και είναι σαφές
ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν κρίση
απασχόλησης σε μεγάλο βαθμό.
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ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΛΩΒΗΤΗ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»
Τ

ις τελευταίες ημέρες διεξάγεται κοινωνικός διάλογος
για την μεταρρύμιση της Παιδειας μας. Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κωστας
Καδής φαίνεται διατεθειμένος
να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές αλλαγές για ενίσχυση
της Ελληνικής Γλώσσας αλλά
και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης της κριτικής σκέψης
της θωράκισης της εθνικής μας
ταυτότητας και καθαρού
προσδιορισμού της αυτοσυνείδησης μας, που στο κάτω
–κάτω αποτελούν θεμελιώδεις
άξονες για μια ανθρωποκεντρική παιδεία που είναι και το
μέγα ζητούμενο στη σημερινή
εποχή της κρίσης αξιών ιδανικών. Οι κάθε λογής ομάδες
συμφερόντων κομματικές και
συνδικαλιστικές, κάνουν ύστατες προσπάθειες για να εμποδίσουν την επικείμενη μεταρρύθμιση αποσκοπώντας αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση

των δικών τους ιδιοτελών επιδιώξεων. Η φιλόλογος Πόλα
Χατζηνεοφύτου υπερασπίζεται την πρόταση του υπουργού
για ενίσχυση των Αρχαίων
Ελληνικών και γενικότερα της
Ελληνικής γλώσσας όπως
προνοείται στην προτεινόμενη

κυβερνητική μεταρρύθμιση. Σε
άρθρο της επισημαίνει:
Ο Β. Φίλιας (2013) μιλά για την
επίθεση κατά της γλώσσας,
που επέφερε την αμάθεια και
την πολιτιστική παρακμή, τη
λεηλασία και την αποσύνθεση
του κοινωνικού ιστού της
χώρας μας. Το πρόσχημα πως
ό,τι δεν ευροποιείται (μετατρέπεται σε ευρώ) είναι ανώφελο
και συνεπώς παραμερίζεται,
είναι μια νέα τάση της εποχής,
που σε θανατηφόρο συνδυασμό με τη χρήση των greeklish,
έχει οδηγήσει τη γλώσσα μας
σε μια άμετρη και ασύστολη
κακοποίησή της, σε ένα σταδιακό αφανισμό της, με επακόλουθο, την
αλλοίωση του
χαρακτήρα του πολιτισμού
μας και του έθνους μας.

Η μεταρρύθμιση στην παιδεία θα πρέπει να έχει ως βασικό
συστατικό τις ακατάλυτες αξίες του Ελληνικού πολιτισμού
Μήπως αυτό είναι το επιδιωκόμενο; Η ασυδοσία και η ανεκτικότητα, που μαζί με το
εύκολο και το προσοδοφόρο,
υπονόμευσαν το ηθικό ανοσοποιητικό μας σύστημα; Που
οδήγησαν στην ηθική, οικονομική, πνευματική αλλά και
γλωσσική μας ένδεια; Όταν
στην Αγγλία διδάσκονται

ως επίδοξοι μνηστήρες με
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.
Κλείνω με τη δήλωση του Ο.
Ελύτη για τη «σημερινή κακοποίηση της γλώσσης». Το θέμα
όμως, δεν είναι να αρκείσαι
στην κριτική, αλλά να προσφέρεις τα εργαλεία και τα
μέσα για καλύτερη πρόσβαση
στη γλώσσα (Μπαμπινιώτης,

• Ορθή η πρόταση του υπουργού Παιδείας για
αναβάθμιση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών
και ουσιαστική ενίσχυση της Ελληνικής Γλώσσας
Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά
από το Δημοτικό, στην Ισπανία, Ιταλία, Ουκρανία, Ρωσία,
Κίνα, Ιαπωνία, από τη δύση
στην ανατολή και από την
Ευρώπη στην Ασία, μαρτυρούνται δεκάδες
έως εκατοντάδες κλασικά Λύκεια,
πώς
είναι
δυνατόν στην
Κύπρο,
το
μάθημα των
Αρχαίων
Ελληνικών
στο Λύκειο να αποτελεί είδος
σπάνιο και μάλιστα είδος
προς εξαφάνιση;
Η εκπαιδευτική κοινότητα και
δη οι φιλόλογοι, οφείλουμε να
διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας
και να προσπαθήσουμε -όσο

αυτό καθίσταται δυνατό- να
την κρατήσουμε ζωντανή,
καθάρια, ατόφια! Αδιαμφισβήτητα η γλώσσα μας είναι ο
πολιτισμός μας, είναι το έθνος
μας, είναι η ίδια η ύπαρξη μας!
Δεν είμαι σίγουρη αν εξακολουθεί να ισχύει η ρήση του
Δημόκριτου ότι «η γλώσσα
είναι ο άγγελος της ψυχής»
αλλά σίγουρα εξακολουθεί να
συνδέεται άμεσα και έμμεσα με
την εθνική μας συνείδηση και
την πολιτιστική μας κληρονομιά… Με την ιστορία μας και
την αγάπη μας στον «καλόν
καγαθόν» άνδρα… Με το σμίλευμα της ψυχής! Με την
ώσμωση του πολιτισμού, της
μνήμης, της θρησκείας, του
κόσμου και της ζωής… Ως
εραστές της γλώσσας και όχι

2013). Εφόσον δεχόμαστε ιστορικά ότι η γλώσσα μας είναι
ενιαία, τότε είναι και αμφίδρομη και επομένως δεν έχει
σημασία από πού θα ξεκινήσεις... Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούμε τα αρχαία και
λόγια κείμενα για να προετοιμάσουμε γλωσσικά καλύτερους
νεοέλληνες και όχι για τους
κάνουμε να κατανοούν το

αρχαίο κείμενο αυτό καθαυτό.
Οι μαθητές στη δική τους
γλώσσα πρέπει να είναι δημιουργικοί και όχι αναγνωριστικοί. Πρέπει να δεχτούν και να
νιώσουν τη συνέχεια της
γλώσσας τους. Πρέπει
να
κατανοήσουν ότι οι γλωσσικές
γνώσεις και ευαισθησίες θα
τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τα παλαιότερα κείμενα
και να προσπελάσουν διαχρονικά τη γλώσσα. Μαθαίνω τον
αρχαίο λόγο για να έχω καλύτερες μνήμες και αναφορές στο
νεοελληνικό λόγο. Η ετυμολογία των λέξεων και η αμφίδρομη σχέση της
γλώσσας, θα
δώσει
στους
μαθητές
τη
δυνατότητα να
μην απομνημονεύουν αλλά να
κατανοούν και
να κατασκευάζουν (Μπαμπινιώτης, 2011).

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η
διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών δεν είναι ούτε οπισθοδρομική αλλά ούτε και
αναχρονιστική! Αντίθετα είναι
πάντα σύγχρονη γιατί είναι
διαχρονική!
Η ανάληψη της ευθύνης για
αλλαγή του Ωρολογίου Προγράμματος βαραίνει το κράτος,
την κοινωνία, το σχολείο, την
οικογένεια…Είναι
υπόθεση
όλων! Η πρόκληση και η πρόσκληση ισχύει για τον καθένα
μας: ως εκπαιδευτικοί, ως
γονείς, ως μέλη μιας κοινωνίας
που επιθυμεί και επιδιώκει να
συνεχίσει να ονομάζεται Ελληνική.

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΛΩΒΗΤΗ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Στο πείσμα των καιρών, πρέπει να κρατήσουμε τη γλωσσική μας κληρονομιά αλώβητη,
γιατί καλή γνώση και εκμάθηση της μητρικής
μας γλώσσας οδηγεί σε μια σωστή και εξισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
Κανένας δε μας στερεί την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας ή και περισσοτέρων… Κανένας
δεν αποκλείει τη μουσική παιδεία ή τον τεχνολογικό αλφαβητισμό ή την εκγύμναση του
σώματος και του πνεύματος. Δεν υποβαθμίζεται και δεν απαξιώνεται το εύρος και η αξία
κανενός εκπαιδευτικού και κανενός γνωστικού
αντικειμένου! Η πρόταση για επιστροφή σε
κλάδους εξάλλου, δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο,
αντίθετα οδηγεί στον εξορθολογισμό του Ωρολογίου Προγράμματος. Οι ενδείξεις για αυτή
την αλλαγή είναι αρκούντως ενθαρρυντικές. Οι
επιλογές ανήκουν στα παιδιά μας. Όποια
όμως γνωστικά αντικείμενα και αν επιλέξουν
το κανάλι επικοινωνίας όλων είναι η γλώσσα
μας και αυτή είναι η ελληνική. Αν δεν κατακτήσουν τη γλώσσα δε θα μπορέσουν ποτέ να
κατακτήσουν κανένα άλλο γλωσσικό αντικείμενο.
Η Νέα Ελληνική είναι ενιαία, αδιαίρετη και
αδιάσπαστη συνέχεια της Αρχαίας, της ομηρικής. Ως τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε. Η
Αρχαία είναι το χρυσό κλειδί για να ανοίξουμε
τις πύλες της Νέας! Δυστυχώς, στο όνομα της
ψηφιοποίησης, του εκμοντερνισμού, του εύκολου και του τερπνού, τα Αρχαία Ελληνικά τείνουν να εξαφανιστούν από τα Λύκεια ως μάθημα επιλογής, ενώ οι μαθητές μας καθίστανται
κάθε χρόνο και κατά τι φτωχότεροι γλωσσικά
και πνευματικά. Αδύναμοι να αντισταθούν
στην αλματώδη και φρενήρη πρόοδο της ύλης.
Αυτό θέλουμε για τα παιδιά μας; Να καταστούν
έρμαια και αθύρματα μιας εποχής χωρίς μέτρο;
Η αντιμετώπιση των Αρχαίων Ελληνικών στο
προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τείνει να
αντισταθεί στο ρεύμα των καιρών, που μιλούν
για οπισθοδρόμηση του δημόσιου σχολείου και
για αναχρονιστικές μεθόδους. Οι μέθοδοι διδα-

σκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών δε διαφέρουν
από τις μεθόδους διδασκαλίας των άλλων
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός δημιούργησε
τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ισονομία,
τον σεβασμό στον εαυτό σου και στον συνάνθρωπο σου. Αντίκρυσε τον άνθρωπο ως αξία.
Στην πολυπολιτισμική Κύπρο του σήμερα, τα
εφόδια της ανθρωπιστικής παιδείας, θα ενδυναμώσουν τον άνθρωπο και θα τον ορθώσουν
με σθένος, απέναντι στον εκφοβισμό, είτε
αυτός λέγεται φυλετικός είτε κοινωνικός είτε
ακόμα και διαδικτυακός. Ίσως θα ακουγόταν
υπερβολική η διαπίστωση του Σ. Καργάκου ότι
είμαστε «η τελευταία γενιά που ομιλεί και γράφει κάπως υποφερτά την ελληνική. Τα παιδιά
είναι πάντα παιδιά της παιδείας τους, και
τούτη η παιδεία που τους προσφέρουμε, δεν

είναι παιδεία ελληνική. Όταν δεν είναι ανθελληνική, είναι υποπαιδεία, μια ανάπηρη ή ημιπληγική παιδεία. Δυστυχώς τα γεγονότα μας
δικαιώνουν». Κρινόμαστε όλοι καθημερινά και
σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα ως
φιλόλογοι καλούμαστε να επιφορτιστούμε με
το βαρύ έργο της διάσωσης της γλωσσικής μας
κληρονομιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πολιτισμό, κουλτούρα, ήθη, έθιμα, ταυτότητα. Έχουμε να παλέψουμε όχι με θεριά μα με την αδιαφορία, τον ωχαδερφισμό και τον ωφελιμισμό
του σύγχρονου ανθρώπου οποιασδήποτε ηλικίας. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι η
πηγή της ελευθερίας του πνεύματος και ως
τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται. «Μήγαρις
έχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία
και γλώσσα;»
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• 28η Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Υπέρτατη ευθύνη των Κοινωνικών Εταίρων η στενή συνεργασία
για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

H

28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης
των εργατικών ατυχημάτων
και των επαγγελματικών ασθενειών.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία
επελέγη συμβολικά και αρχικά
καθιερώθηκε από τα συνδικάτα εργαζομένων στην Αμερική
και στο Καναδά στη μνήμη των
συναδέλφων τους που έχασαν
τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα. Στη συνέχεια, η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε από
τη Διεθνή Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία, ITUC, ως μέρα
μνήμης και τιμής των θυμάτων
σε εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές ασθένειες.
Στον εορτασμό της ημέρας
αυτής συμμετέχουν 100 και
πλέον χώρες ανά τον κόσμο
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Κύπρος και η Ελλάδα.
Στην Κύπρο, η μέρα αυτή τιμάται από τη ΣΕΚ, η οποία είναι
ενεργό μέλος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας.
Η εκδήλωση πραγματοπιείται
με εκδήλωση στο μέγαρο της
ΣΕΚ με συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στην παρουσία
του /της υπουργού Εργασίας.

νέο στρατηγικό πλαίσιο για
την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία 2014-2020, στο
οποίο προσδιορίζονται οι
βασικές προκλήσεις και οι
στρατηγικοί στόχοι για την
υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία, παρουσιάζονται οι
κύριες δράσεις και προσδιορίζονται τα μέσα για την αντιμετώπισή τους. Σκοπός του νέου
αυτού πλαισίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει
ηγετικό ρόλο στην προώθηση
υψηλών προτύπων για τις
συνθήκες εργασίας, τόσο εντός
της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη
στρατηγική «Eυρώπη 2020». Το
νέο αυτό στρατηγικό πλαίσιο
έχει στόχο να συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας των
θέσεων εργασίας και στην
αύξηση της ικανοποίησης από
την εργασία, με παράλληλη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, και μείωση του
κόστους για τα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης».
Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει δύο μείζονες προκλήσεις για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία:

1 Βελτίωση της εφαρμογής
των υφιστάμενων κανόνων για
την υγεία και την ασφάλεια,
ιδίως με την αναβάθμιση της

ικανότητας των πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων να
εφαρμόζουν αποτελεσματικές
και αποδοτικές στρατηγικές
πρόληψης κινδύνου.
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Βελτίωση της
πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών
με την αντιμετώπιση
των νέων και αναδυόμενων κινδύνων, χωρίς να
παραβλέπονται οι υφιστάμενοι κίνδυνοι συνεκτίμηση της
γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.
Το στρατηγικό πλαίσιο προτείνει την αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων με μια
δέσμη δράσεων στο πλαίσιο
επτά βασικών στρατηγικών
στόχων:
Περαιτέρω ενοποίηση των
εθνικών στρατηγικών στον
τομέα της υγείας και της
ασφάλειας, για παράδειγμα
μέσω του συντονισμού των
πολιτικών και της αμοιβαίας
μάθησης·
Παροχή πρακτικής υποστήριξης στις μικρές και στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις, που θα τις
βοηθήσει να αυξήσουν τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες
ασφάλειας και υγιεινής. Οι
επιχειρήσεις θα ωφεληθούν
από την παροχή τεχνικής βοήθειας και πρακτικών εργαλείων, όπως είναι το διαδικτυακό
διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (Online Interactive
Risk Assessment- OiRA), μια
διαδικτυακή πλατφόρμα για
την παροχή εργαλείων εκτίμησης τομεακών κινδύνων·
Βελτίωση της επιβολής από τα
κράτη μέλη, για παράδειγμα με
την αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών επιθεωρήσεων
εργασίας·
Απλούστευση της ισχύουσας
νομοθεσίας, όπου ενδείκνυται
για την εξάλειψη περιττού

Οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών
Εταίρων
ανάβουν
«Λαμπάδα Ελπίδας» ανανεώνοντας την δέσμευση τους να
συνεργάζονται για την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων
και την εδραίωση ασφαλών
συνθηκών στους χώρους εργασίας και καλού εργασιακού
περιβάλλοντος.

To Ευρωπαικό στρατηγικό
πλαίσιο για την περίοδο
2014-2020
Με στόχο να βελτιωθεί η προστασία περισσότερων από 217
εκατομμυρίων εργαζομένων
στην ΕΕ από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές
ασθένειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα

διοικητικού
φόρτου,
ενώ
παράλληλα θα διατηρείται το
υψηλό επίπεδο προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας
των εργαζομένων·
Αντιμετώπιση της γήρανσης του ευρωπαϊκού
εργατικού

δυναμικού
και βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών
ασθενειών για να αντιμετωπίζονται υφιστάμενοι και νέοι
κίνδυνοι σε τομείς όπως τα
νανοϋλικά, η πράσινη τεχνολογία και οι βιοτεχνολογίες·

Βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων για να
υπάρχουν καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία, και ανάπτυξη
εργαλείων παρακολούθησης·
Ενίσχυση του συντονισμού με
διεθνείς οργανισμούς [όπως η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ), η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)] και εταίρους με σκοπό τη συμβολή στη
μείωση των εργατικών ατυχη-

Κόστος
Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και των ασθενειών παγκόσμια υπολογίζεται ότι ανέρχεται
ετησίως περίπου στο 4% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος.
Τα εργατικά ατυχήματα κοστίζουν πάνω από €1 δισ. Ετησίως.
Η επένδυση σε ασφάλεια-υγεία της εργασίας είναι οικονομικά αποδοτική.
Σε διεθνές επίπεδο, το κόστος από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες υπολογίζεται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Εκτός από τον ανθρώπινο πόνο, το κόστος αυτό είναι απαράδεκτα υψηλό, με άμεση αρνητική επίπτωση στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και μετρήσιμες απώλειες στην παραγωγικότητα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε χρόνο πάνω από 4.000 εργαζόμενοι πεθαίνουν λόγω ατυχημάτων
που συμβαίνουν στην εργασία και πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό
ατύχημα στην εργασία τους, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία τους από αυτήν για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών ημερών.
Στην Ελλάδα, σε περισσότερα από ένα δισ. ευρώ τον χρόνο ανέρχεται το άμεσο κόστος των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες περίθαλψης και τα επιδόματα μόνιμης ανικανότητας
Στην Κύπρο, ο δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων την περίοδο 2007-2012 μειώθηκε κατά
27%, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 25%, που είχε καθοριστεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία για την προηγούμενη πενταετία.

Τρομάζουν οι αριθμοί
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κάθε χρόνο παγκόσμια
χάνουν τη ζωή τους περίπου
2,2
εκατομμύρια
άνθρωποι, από εργατικά ατυχήματα και
επαγγελματικές ασθένειες.
Ταυτόχρονα, περίπου 270
εκατομμύρια
εργαζόμενοι
παγκοσμίως υφίστανται μη θανατηφόρο
εργατικό ατύχημα, ενώ 160
εκατομμύρια υποφέρουν από
επαγγελματικές ασθένειες.
• Ένας εργαζόμενος πεθαίνει
κάθε 16 δευτερόλεπτα και
5.400 εργαζόμενοι πεθαίνουν
κάθε ημέρα.

μάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το πλαίσιο θα επανεξεταστεί
το 2016 προκειμένου να γίνει
απολογισμός της εφαρμογής
του και να ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσματα της εν εξελίξει
πλήρους αξιολόγησης της
νομοθεσίας της ΕΕ για την
επαγγελματική
υγεία
και
ασφάλεια, που θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2015.

Μείωση ατυχημάτων
κατά 27.9%
Στο πλαίσιο, ιδίως, της οικονομικής κρίσης, η επένδυση
στο πνεύμα πρόληψης των
κινδύνων και η προώθηση
καλύτερων συνθηκών στο
χώρο εργασίας αποφέρουν
οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη, όπως μείωση των ατυχών περιστατικών κατά την
εργασία, βελτιωμένη ευεξία για
το προσωπικό και μεγαλύτερη
ικανοποίηση από την εργασία.
Η εφαρμογή παρόμοιων κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ δημιουργεί, επίσης, ίσους όρους
ανταγωνισμού για όλες τις
επιχειρήσεις
στην
ενιαία
αγορά,
αντιμετωπίζοντας
ταυτόχρονα την ανάγκη αποφυγής του κοινωνικού ντάμπινγκ.
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εμπορία ανθρώπων και η εργασιακή εκμετάλλευση είναι ένα
οργανωμένο και αόρατο έγκλημα,
που καταπατεί βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Παρά τις επανειλημμένες διαπιστώσεις, συζητήσεις και λήψη
μέτρων το ζήτημα αυτό αποτελεί
γάγγραινα ανά το παγκόσμιο. ΈχοΤης Δέσποινα Ησαϊα

ντας προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις, οι θύτες βρίσκουν νέους
τρόπους διείσδυσης γεγονός το
οποίο καθιστά την αντιμετώπιση
του ιδιαίτερα δύσκολη και μη ελεγχόμενη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ),
τα θύματα εμπορίας ανέρχονται

τουλάχιστον σε 20,9 εκατομμύρια σε
παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων
τα 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά. Ο
αριθμός των θυμάτων σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε
εκατοντάδες χιλιάδες. Η έκταση
φυσικά του φαινομένου μπορεί να
εκτιμηθεί μόνο κατά προσέγγιση και
αποτιμάται σε αριθμούς μικρότερους από την τραγική πραγματικό-
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τητα.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία
των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση ενώ οι
μετανάστες αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων εκμετάλλευσης στην εργασία και καταναγκαστικής εργασίας.

Ντροπή για την πολιτισμένη Ευρώπη
η εμπορία προσώπων
• Αόρατο και οργανωμένο έγκλημα η εργασιακή εκμετάλλευση και η εμπορία προσώπων

Έ

• Οικιακές βοηθοί παγιδευμένες
στην οικιακή δουλεία
Το καίριο ζήτημα της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό
την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην οικιακή εργασία
τέθηκε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την
Τετάρτη 8 Απριλίου στο σπίτι της Ευρώπης με
συντονιστές το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Κοινωνικού φύλου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, τον οργανισμό SURT στην Ισπανία και τον Οργανισμό Womens Issues Information
Centre Λιθουανίας.
Στην συζήτηση έλαβαν μέρος συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι πολιτειακοί και κοινωνικοί φορείς
που κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους σε σχέση με την
εκμετάλλευση των οικιακών εργαζομένων στην
Κύπρο ενώ αντηλλάγησαν απόψεις για τρόπους
αντιμετώπισης της εργασιακής εκμετάλλευσης.

κθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, σχετικά με την
εμπορία προσώπων για το 2014
στη Κύπρο, αποκαλύπτει πως η
κυβέρνηση δεν έκανε ικανοποιητικές έρευνες για τον εντοπισμό δραστών. Επιπλέον, επισημαίνει πως
οι τιμωρίες των καταδικασθέντων
για εγκλήματα σωματεμπορίας
ήταν μικρές. Έτσι το αμερικανικό
Υπουργείο υποβάθμισε την Κύπρο
στην Κατηγορία 2 δηλαδή υπο επιτήρηση . Στην Κατηγορία 3, που
είναι η χειρότερη, τοποθέτησε τα
κατεχόμενα.

Χώρα προέλευσης
και προορισμού
Η Κύπρος περιγράφεται στην έκθεση ως χώρα προέλευσης και προορισμού για άντρες και γυναίκες
θύματα εμπορίας για εργασιακή
και σεξουαλική εκμετάλλευση.
Παραθέτοντας κάποια θετικά
στοιχεία που αφορούν τον τομέα
αυτό, η έκθεση υπενθυμίζει ότι τον

Απρίλη 2014 η κυβέρνηση θέσπισε
νόμο που εφαρμόζει την Οδηγία
της ΕΕ και ενισχύει το νομικό πλαίσιο καταπολέμησης του trafficking,
ενώ υιοθέτησε ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης για καταπολέμηση
του trafficking, για την περίοδο
2013-15.
Προσθέτει ότι πως η κυπριακή
κυβέρνηση ενίσχυσε το Γραφείο
Καταπολέμησης της Εμπορίας
Προσώπων της Αστυνομίας με
ένα συνολικό αριθμό οκτώ λειτουργών, περιλαμβανομένου δικανικού ψυχολόγου, εγκληματολόγου
και κοινωνικού λειτουργού.
Εν τούτοις, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, «υπήρξε σημαντική
υποχώρηση στις αστυνομικές
προσπάθειες. Η διερεύνηση υποθέσεων μειώθηκε κατά 68%, οι
προσαγωγές στο δικαστήριο
κατά 70% και οι καταδίκες κατά
55%».

Μικρές τιμωρίες, λιγότερα
θύματα
Σύμφωνα με την αμερικανική έκθεση, η πλειοψηφία των δραστών
συνέχισαν να καταδικάζονται με
βάση τον ποινικό κώδικα που
προνοεί ελαφρότερες τιμωρίες
από αυτές του νόμου κατά της
εμπορίας προσώπων. Η κυβέρνηση αναγνώρισε λιγότερα θύματα
εμπορίας, ενώ ένα από τα θύματα
αυτά απελάθηκε παράνομα. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση αναγνώρισε
25 θύματα εμπορίας το 2013, σε
σύγκριση με 34 το 2012. Τα 8 από
τα 25 θύματα ήταν άντρες, ενώ τα
12 από τα 25 ήταν θύματα
trafficking στην εργασία.
Το 2013 υπήρξε αυξημένος αριθμός αναγνωρισμένων θυμάτων
εμπορίας στην εργασία, από την
Ινδία. Αιτητές ασύλου από τη
νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική
και την Ανατολική Ευρώπη υπήρξαν θύματα καταναγκαστικής
εργασίας στις οικοδομές, τη γεωργία και την οικιακή εργασία.

Όπως τονίστηκε παρά το γεγονός ότι οι οικιακές
εργαζόμενες είναι ενήμερες για τους όρους εργοδότησης τους εντούτοις τις πλείστες φορές ανέχονται
σιωπηρά την εκμετάλλευση για να μην χάσουν τη
δουλειά τους.
Την ΣΕΚ εκπροσώπησε η γραμματέας του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαϊα η οποία σε
παρέμβαση της υπερτόνισε την αναγκαιότητα όπως
όλοι οι φορείς με συντονισμένες προσπάθειες να
φράξουν το δρόμο στην εργασιακή εκμετάλλευση
οικιακών βοηθών που εξαναγκάζονται να εργάζονται
σκληρά και να υπομένουν απαράδεκτες συμπεριφορές εκ μέρους των εργοδοτών για ένα κομμάτι ψωμί.
Το συνδικαλιστικό κίνημα παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες τόνισε, μπορεί να δράσει καταλυτικά
σε συνεργασία με την πολιτεία για προστασία και
θωράκιση αυτών
των εργαζομένων
που επιτελούν μια
κοινωνική εργασία
που δυστυχώς από
πολλή κόσμο δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό που
πρέπει. Η φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών
δεν μπορεί να θεωρηθεί
εύκολη υπόθεση και θα
πρέπει τουλάχιστον να
μην επιτρέπουμε σε
επιτήδειους να εκμεταλλεύονται
καταστάσεις, κατέληξε.

Αθέατη η μορφή
της καταναγκαστικής εργασίας
Η δεύτερη πιο συνηθισμένη μορφή εμπορίας
ανθρώπων είναι η καταναγκαστική εργασία
(18%). Η διαλεύκανση και καταγγελία των περιπτώσεων καταναγκαστικής εργασίας είναι πολύ
πιο σπάνια από τις περιπτώσεις σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
το φαινόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι
πολύ ορατό στις πόλεις ενώ η καταναγκαστική
εργασία δε φαίνεται.
Μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματος είναι
ορατό . Χιλιάδες θύματα εξαναγκάζονται να
εργάζονται σκληρά στα σκλαβοπάζαρα, τα
χωράφια, ή βρίσκονται παγιδευμένα στην οικιακή δουλεία; Ο αριθμός τους σίγουρα θα αυξηθεί
καθώς η οικονομική κρίση μεγαλώνει τον κύκλο
των εν δυνάμει θυμάτων ενώ η ζήτηση φτηνών
αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς.

Η εκμετάλλευση της παιδικής αθωότητας
Το 20% των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι παιδιά. Ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής και την περιοχή του Μεκόγκ, τα παιδιά αποτελούν την πλειοψηφία. Τα ευκίνητα δάκτυλα τους χρησιμοποιούνται για να ξεμπερδεύουν τα δίχτυα των ψαράδων, να ράβουν είδη
πολυτελείας ή να καθαρίζουν το κακάο. Αθώα παιδιά
ωθούνται στην επαιτεία, την παιδική πορνεία, η την
παιδική πορνογραφία. Άλλα πουλιούνται ως νύφες ή
αναβάτες καμήλας. Παιδιά επίσης ζουν σε συνθήκες
δουλείας σε εμπόλεμες ζώνες, όπως για παράδειγμα
σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.
«Αγόρια που μαθαίνουν να σκοτώνουν πριν μάθουν
να διαβάζουν, κορίτσια που εξωθούνται στην πορνεία πριν γίνουν γυναίκες. Η νοοτροπία και οι διακρίσεις με βάση το φύλο ευθύνονται όσο ευθύνεται και η
φτώχεια. Η εκμετάλλευση των παιδιών είναι η πιο
απάνθρωπη πτυχή ενός εγκλήματος που αποτελεί
ντροπή για όλους μας», είπε ο Αντόνιο Κόστα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Προγράμματα κατά της ανεργίας
εξήγγειλε η κυβέρνηση

Τ

ην προκήρυξη εννέα προγραμμάτων που αφορούν
την επιδότηση απασχόλησης, την απόκτηση εργασιακής πείρας και την κατάρτιση ανέργων εξήγγειλε
πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διάσκεψη τύπου στην οποία ανακοίνωσε
μέτρα τόνωσης της οικονομίας
Με τα προγράμματα δαπάνης ύψους 58 εκατομμυρίων όπως είπε ο Πρόεδρος, θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας .
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για:
1. Σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση
ανέργων
2. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας
3. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων
γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών, και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για
απόκτηση εργασιακής πείρας.
4. Σχέδιο κατάρτισης ανέργων
5. Σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες
ρυθμίσεις
6. Σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων για
υλοποίηση της σύστασης για τη νεολαία.
7. Τρία Σχέδια παροχής κινήτρων για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία και ατόμων από ευπαθείς
και ευάλωτες ομάδες.
Ο κ.Αναστασιάδης, σημείωσε ότι κατά το 2014 που
εφαρμόστηκαν τέσσερα ανάλογα προγράμματα,
απασχολήθηκαν 6,200 άτομα συμπληρώνοντας ότι
από την εφαρμογή του προγράμματος εργασιακής
πείρας που αφορούν άνεργους πτυχιούχους νέους και
άνεργους απόφοιτους γυμνασίων έχουν παραμείνει
στην αγορά εργασίας ένας στους δύο.
Οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων θα ανακοινωθούν σύντομα από την υπουργό Εργασίας

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για Νέους
Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για Σχέδιο Νεανικής
Επιχειρηματικότητας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι χώρες με τις περισσότερες διακοπές και αργίες
• Πρωταθλήτρια αργιών η Βραζιλία με 41 ημέρες ετησίως.

Ε

ν όψει κάποιων αργιών, των
διακοπών του Πάσχα, αλλά
αργότερα και των καλοκαιρινών
διακοπών, είναι καιρός να δούμε
ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες και τις περισσότερες
καλοκαιρινές διακοπές. Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικήτρια αναδεικνύεται η χώρα με τις περισσότερες πληρωμένες αργίες, που
όμως κάποιες χρονιές πέφτουν σε
Σαββατοκύριακα.

15. Σλοβενία - 33 ημέρες

20. Αυστραλία - 28 ημέρες

13. Πολωνία - 33 ημέρες

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 8 πληρωμένων
αργιών. Στον πάτο της
λίστας με τις 20 χώρες
με τις περισσότερες
αργίες, οι Αυστραλοί
απολαμβάνουν
ένα
ωραίο πακέτο με 28
ημέρες άδειας κάθε
χρόνο, τις οποίες θεωρητικά περνούν αποφεύγοντας την επικίνδυνη άγρια ζωή της
χώρας. Άλλωστε τι να
το κάνεις το πικνίκ
στην παραλία αν ένας
καρχαρίας φάει τη
σανίδα του σκι.

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων
αργιών.

19. Ιρλανδία - 29 ημέρες

12. Ισπανία - 34 ημέρες

ημέρες

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 9 πληρωμένων
αργιών. Παρότι του Αγίου Πατρικίου θα πρέπει να μετράει για τρεις
ημέρες, δεδομένου ότι όλοι είναι
μεθυσμένοι μία μέρα πριν και μία
μέρα μετά.

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων
αργιών.

Συνολικά 30 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 10 πληρωμένων
αργιών.

11. Γερμανία - 34 ημέρες

2. Σουηδία - 41 ημέρες

Συνολικά 24 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 10 πληρωμένων
αργιών. Η Γερμανία με τα εκπληκτικής ποιότητας προϊόντα που
εξάγει στο εξωτερικό και οι πολίτες της έχουν προφανώς συνειδητοποιήσει ότι είναι αδύνατο να
είναι κανείς αποτελεσματικός 365
μέρες το χρόνο.

Συνολικά 25 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 16 πληρωμένων
αργιών.

18. Τυνησία - 30 μέρες

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει
ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για
υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Πιο κάτω
αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής.

Συνολικά 30 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 0 πληρωμένων
αργιών. Η μόνη Αφρικανική χώρα
στη λίστα, η Τυνησία προσφέρει
στους εργαζομένους της ένα μήνα
άδειας.

Δικαιούχοι

17. Ιταλία - 31 ημέρες

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν νέοι και νέες,
που έχουν νόμιμα τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, για τουλάχιστον έξι
μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, και οι
οποίοι:

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 11 πληρωμένων
αργιών.

• Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40
ετών
• Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
• Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής
της πρότασής τους.
Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της
Δημόσιας Χρηματοδότησης
Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου
προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των
προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
• Εξοπλισμός / Ειδικές Εγκαταστάσεις / Κτήρια - Διαμόρφωση Χώρων
• Κατάρτιση – Προβολή – Προώθηση
• Κεφάλαιο Κίνησης - Άλλες Δαπάνες
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.:22479313, Email: info@cobeconsultants.com
Website: www.cobeconsultants.com
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16. Νέα Ζηλανδία - 32 ημέρες
Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 11-12 πληρωμένων
αργιών, αναλόγως με το πού εργάζεσαι.

Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων
αργιών. Εδώ υπάρχει ένας συνδυασμός χώρας της Ανατολικής Ευρώπης και επαρχιών με διάφορες
αργίες.
14. Κροατία - 33 ημέρες
Συνολικά 20 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων
αργιών.

αργιών. Η πανέμορφη, ορεινή
Ευρωπαϊκή χώρα καταφέρνει με
δυσκολία να νικήσει το Βόρειο γείτονά της με μία ημέρα ξεκούρασης
παραπάνω το χρόνο.
8. Ισλανδία - 37 ημέρες
Συνολικά 24 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων
αργιών.
7. Μεγάλη Βρετανία - 37 ημέρες
Συνολικά 28 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 9 πληρωμένων
αργιών.
6. Πορτογαλία - 38 ημέρες
Συνολικά 25 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων αργιών.
5. Γαλλία - 38 ημέρες
Συνολικά 30 μέρες
πληρωμένων διακοπών + 8 πληρωμένων
αργιών.
4. Λιθουανία - 39
μέρες
Συνολικά 28 μέρες
πληρωμένων διακοπών + 11 πληρωμένων αργιών.

10. Δανία - 34 μέρες
Συνολικά 25 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 9 πληρωμένων
αργιών. Επιτέλους, εμφανίστηκε
στη λίστα μία χώρα της Σκανδιναβίας, με τη Δανία να φροντίζει
τους πολίτες της και να τους δίνει
34 ημέρες διακοπών το χρόνο.
9. Αυστρία - 35 μέρες
Συνολικά 22 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 13 πληρωμένων

3. Φινλανδία - 40

Οι χώρες της Σκανδιναβίας είναι
γνωστές για το κοινωνικό τους
πρόσωπο, αλλά η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή, ξεπερνώντας τη
Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Φιλανδία και τη Δανία και δίνοντας
στους εργαζομένους τις περισσότερες ημέρες διακοπών στη Βαλτική Θάλασσα.
1. Βραζιλία - 41 ημέρες
Συνολικά 30 μέρες πληρωμένων
διακοπών + 11 πληρωμένων
αργιών. Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν
μόνο τις περισσότερες ημέρες διακοπών, αλλά παραμένουν ουσιαστικά «κλειστά» όλο το Φεβρουάριο
για τις διακοπές.

Με «μάστερ» θα ισοδυναμούν τα πτυχία των Πολυτεχνείων της Ελλάδας!

Μ

ε «μάστερ» θα ισοδυναμούν στο
εξής τα πτυχία που χορηγούν
τα Πολυτεχνεία, οι Πολυτεχνικές και
Γεωπονικές Σχολές της χώρας ύστερα από ενιαίες και αδιάσπαστες
πενταετείς σπουδές, εφόσον περάσει διάταξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Παιδείας της
Ελλάδας μελετά να συμπεριλάβει σε
πολυνομοσχέδιο για την παιδεία τις
επόμενες ημέρες.
"Στον κατάλογο με τα 100 καλύτερα
πανεπιστήμια στον κόσμο δεσπόζουν κάποια από τα ελληνικά
πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα σχετικής έρευνας
της εταιρείας Quacquareli Symonds
(QS), που ειδικεύεται στις κατατά-

ξεις των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
διακρίνεται στις τρεις ειδικότητες,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτι-

• Φιγουράρουν στα 100
καλύτερα παγκοσμίως
τα Ελληνικά πολυτεχνεία
με το Μετσόβειο να έχει
το πάνω χέρι
κών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, στις θέσεις κατάταξης
μεταξύ 51 – 100 και είναι το μόνο
ελληνικό πανεπιστήμιο που τοποθετείται τόσο ψηλά και στις τρεις

ειδικότητες.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κατέχει την 199
θέση παγκοσμίως στα πεδία των
Πολυτεχνικών Επιστημών και της
Πληροφορικής, με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στη θέση μεταξύ 51
– 100. Σημειωτέον ότι το Α.Π.Θ. ως
ίδρυμα κατά το παρελθόν έτος 2009
– 2010 βρισκόταν μεταξύ των θέσεων 401 – 450.
Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας,
τοποθετείται στις θέσεις μεταξύ
101-150.
Πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως
ανακηρύσσεται
το
ΜΙΤ
(Massachusetts
Institute
of
Technology) στις Η.Π.Α.
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ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε

ιδικά σε περιόδους βαθιάς
οικονομικής ύφεσης η εργοδότηση είναι μεγάλο πράγμα.
Οι θέσεις εργασίας ανακοινωονται με το σταγονόμετρο ενώ
ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος. Γιαυτό στην συνέντευξη
και η τελευταάι λεπτομέρεια
μετρά. Με άλλα λόγια κάθε
συνέντευξη (interview) αποτελεί
ουσιαστικά μια αντιπαράθεση
μεταξύ εργοδότη και υποψήφιου υπαλλήλου, που διέπεται
από συγκεκριμένους κανόνες.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα
βρείτε μερικές πρακτικές συμβουλές, που θα σας δώσουν
την ευκαιρία να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσληψης..

Τα μυστικά της συνέντευξης πρόσληψης
Συμβουλές - κλειδιά που θα ανοίξουν πιο έυκολα
την πόρτα της εργοδότησης σας
2. Φροντίστε να έχετε σωστή
παρουσία, η οποία θα πρέπει
να είναι σε αρμονία με αυτά
που περιμένει η επιχείρηση.
Όσον αφορά το ντύσιμο, θα
πρέπει να είναι τέτοιο που να

σει ποτέ.
3. Δείξτε ενθουσιασμό.
4. Κοιτάξτε το συνομιλητή σας
ευθεία στα μάτια.
5. Μη διστάσετε να κάνετε

12. Όταν μιλάτε για τον εαυτό
σας, δώστε έμφαση στην ενέργεια, στη θέληση και στα επαγγελματικά σας προσόντα.

2. Μην αργείτε ούτε ένα λεπτό.
3. Μην κάθεστε στην άκρη της
καρέκλας.

6. Μην κοιτάζετε το ρολόι σας.
7. Μην πείτε ότι είναι η μοναδική συνέντευξη που κλείσατε.
8. Μη δυσφημείτε τον πρώην
εργοδότη σας.
9. Μην προσπαθείτε να διαβάσετε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο του συνομιλητή σας.
10. Μην τα λέτε όλα.
11. Μην ξεκινάτε πολιτικές
συζητήσεις.
12. Μην παρουσιάζετε τον
εαυτό σας ως υπεράνθρωπο
που τα καταφέρνει όλα.
13. Μην παρουσιάζετε τον
εαυτό σας ως κάποιον που
αμφισβητεί τις δυνατότητές
του.
14. Μη λέτε ότι δεν έχετε ανάγκη να δουλεύετε για να ζείτε.
15. Μη λέτε ότι είστε διατεθειμένος να δουλέψετε για λίγα
χρήματα.
16. Μην αποκαλύπτετε απόρρητα στοιχεία που αφορούν
την προηγούμενη εργασία σας.
17. Μη μιλάτε πολύ για προσωπικά σας θέματα.
18. Μην απαντάτε μονολεκτικά
(ναι - όχι).
19. Μη λέτε ψέματα.
20. Μην κοιτάτε με επιμονή τα
έπιπλα του γραφείου.
21. Μην ξεχνάτε ότι το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η
συνέντευξη είναι φτιαγμένο
έτσι ώστε να σας κάνει να νιώσετε άνετα. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι πρέπει να νιώσετε
τόσο άνετα ώστε να αρχίσετε
να λέτε ό,τι θέλετε. Ακόμη και
κάποιες απλές ερωτήσεις μπορεί να κρύβουν παγίδες.
Τι πρέπει να κάνετε
1. Εμπλουτίστε κάθε επιχείρημα με συγκεκριμένο και αριθμοποιημένο παράδειγμα.

9. Μην κρύβετε ότι έχετε κλείσει
και άλλες συνεντεύξεις. Έτσι
θα «πουλήσετε» καλύτερα τα
προσόντα σας.

11. Πληροφορηθείτε για τη
θέση και τις ευθύνες του συνομιλητή σας στην επιχείρηση.

1. Μην πηγαίνετε στο ραντεβού
παραπάνω από 5 λεπτά νωρίτερα.

5. Μην ανάβετε τσιγάρο πρώτος.

8. Κρατήστε σημειώσεις.

10. Επαναλαμβάνετε στις ερωτήσεις σας επιχειρήματα που
χρησιμοποίησε ο συνομιλητής
σας.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

4. Μη σφίγγετε τα χέρια σας
νευρικά.

σεις, δώστε πληροφορίες που
έχετε συγκεντρώσει για την
εταιρεία.

δίνει την εντύπωση στον απέναντί σας ότι σέβεστε τον
εαυτό σας, την εταιρεία και
εκείνον. Ένα κλασικό ντύσιμο
δεν πρόκειται να σας προδώ-

ερωτήσεις.
6. Προσπαθήστε να μάθετε
γρήγορα εάν πρόκειται ή όχι
για καινούργια θέση.
7. Όταν απαντάτε στις ερωτή-

13. Χρησιμοποιήστε τα κενά
(σιωπές) του συνομιλητή σας
για να θέσετε ενδιαφέρουσες
ερωτήσεις.
14. Απομακρυνθείτε εάν χτυπήσει το τηλέφωνο.
15. Φροντίστε να έχετε πάντα

TA «KΛIΣE» MIAΣ ΣYNENTEYΞHΣ
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω μερικές
από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που
μπορούν να σας τεθούν κατά τη διάρκεια
μιας συνέντευξης. Τις έχουμε κατατάξει
σε τέσσερα μεγάλα θέματα. Έτσι θα μπορέσετε να σκεφτείτε και να προετοιμάσετε τις απαντήσεις σύμφωνα με τις συμβουλές μας.
Προσωπικές ερωτήσεις
Mπορεί να θεωρείτε ότι αυτός ο τομέας
ανήκει στην προσωπική σας ζωή και δεν
έχει
σχέση
με
τη
θέση
που
επιδιώκετε.Ωστόσοτέτοιου τύπου ερωτήσεις είναι,πολύ συνηθισμένες. Γι' αυτό
είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένος.
• «Πείτε μου για τον εαυτό σας». Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη ερώτηση, η
οποία μπερδεύει πολλούς υποψήφιους.
Το καλύτερο είναι αρχικά να απαντήσετε
«ναι, ευχαρίστως» και στη συνέχεια να
ζητήσετε διευκρινίσεις, όπως «ποιο
σημείο θέλετε να αναπτύξω» ή «θέλετε να
σας μιλήσω για την επαγγελματική μου
σταδιοδρομία;», «για την προσωπική μου
ζωή;». Σε κάθε περίπτωση, όμως, μη
μιλήσετε περισσότερο από δύο λεπτά και
ρωτήστε στο τέλος εάν απαντήσατε στην
ερώτηση.
• «Ποιος από τους γονείς σας σας επηρέασε περισσότερο;» Για να μη δώσετε την
ευκαιρία για ψυχολογικές αναλύσεις, αν
είστε άντρας απαντήστε «ο πατέρας μου»
και εάν είστε γυναίκα «η μητέρα μου».
• «Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία;»
• «Ποια τα αδύνατα;»
• «Πώς κρίνετε τον εαυτό σας;»
• «Προτιμάτε να δουλεύετε μόνος σας ή
ομαδικά;» Στην ερώτηση αυτή μπορείτε
να απαντήσετε «αναλόγως των έργων».
•«Πριν πάρετε αποφάσεις χρειάζεστε
χρονοβόρα σκέψη;»
• «Ποιες αποφάσεις είναι οι πιο δύσκολες
για εσάς;» Mια προτεινόμενη απάντηση

είναι «σίγουρα αυτές που αφορούν
ανθρώπινες υπάρξεις».
• «Τελειώνετε πάντα αυτό που έχετε ξεκινήσει;»
• «Έχετε υπομονή ή όχι;»
Επαγγελματικές ερωτήσεις
• «Γιατί φύγατε από την προηγούμενη
δουλειά σας;» Ετοιμάστε μια θετική απάντηση, που δεν θα εκθέτει τον προηγούμενο εργοδότη σας.
• «Τι σας άρεσε περισσότερο (λιγότερο);»
o «Σε τι πιστεύετε πως συνεισφέρατε
περισσότερο στην προηγούμενη δουλειά

σας;»
• «Ποια ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία ή
απογοήτευση στην προηγούμενη δουλειά
σας, και γιατί τη βλέπετε έτσι;»
• «Ποια είναι τα σχέδια της σταδιοδρομίας σας; Ποιοι είναι οι σκοποί σας;»
• «Τι ξέρετε για εμάς, την επιχείρηση, τα
προϊόντα, την αγορά, τους πελάτες μας;»
Φροντίστε να έχετε ενημερωθεί σχετικά
πριν από τη συνέντευξη.
• «Τι σας ενδιαφέρει σ' αυτή τη θέση; Σ'
αυτό το επάγγελμα;» o «Σας αρέσουν οι
ευθύνες; Μέχρι στιγμής ποιες ευθύνες
είχατε;»
• «Πώς βρήκατε τις δουλειές σας;»
• «Γιατί διαλέξατε μια μικρή (μεγάλη)
εταιρεία;»

11

το χαμόγελο στα χείλη.
16. Αποδείξτε ότι η εμπειρία
και τα προσόντα σας μπορούν
να βοηθήσουν την επιχείρηση
να λύσει τα προβλήματά της.
17. Προσπαθήστε να συναντήσετε (π.χ. σε ένα γεύμα) το μελλοντικό προϊστάμενό σας, όχι
όμως να το προτείνετε.
18. Προσοχή στις κινήσεις σας!
Η γλώσσα του σώματος μπορεί
να σας προδώσει.
19. Δείξτε αυτοπεποίθηση.
Δηλαδή, μπείτε μέσα στο
δωμάτιο με αποφασιστικά
βήματα, χαμογελώντας απαλά.
20. Καθίστε στην καρέκλα
άνετα.
21. Κατανικήστε ενδεχόμενες
αδυναμίες.
22. Εκφραστείτε σωστά. Είναι
αναγκαίο να εκφραστείτε
σωστά, να μην κάνετε γλωσσικά λάθη, να χρωματίσετε τη
φωνή σας και να μιλάτε σε
κατάλληλο ρυθμό.
23. Μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Προσπαθήστε δηλαδή να
βελτιώσετε την ποιότητα της
φωνής σας χάρη στη σωστή
αναπνοή, άρθρωση και προφορά.

•
«Για ποιους λόγους θέλετε να δουλέψετε
στην επιχείρησή μας;»
Aπαντώντας σε αυτή την ερώτηση μην
αναφερθείτε στο μισθό και στις διάφορες
παροχές, ακόμη και αν αποτελούν την
κυριότερη αιτία.
Mπορείτε να απαντήσετε ότι θα σας
άρεσε να δουλέψετε στην επιχείρηση αυτή
για τους παρακάτω λόγους: 1. Το είδος
της δουλειάς σάς αρέσει. 2. Οι δυνατότητες εξέλιξης είναι ενδιαφέρουσες. 3. Για
το όνομα και τη φήμη της επιχείρησης.
• «Τι περιμένετε από τον εργοδότη σας;»
• «Τι μπορεί αυτός να
περιμένει από εσάς;»
Mερικές εναλλακτικές
απαντήσεις στην ερώτηση αυτή είναι οι
εξής: 1. Τη θέληση να
εργάζομαι όσο καλύτερα γίνεται. 2. Tο σεβασμό των υποχρεώσεών
μου. 3. Καλές επαγγελματικές σχέσεις.
• «Σκέφτεστε να μείνετε
πολύ καιρό στην εταιρεία;» Μπορείτε να
απαντήσετε «όσο θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου».
• «Τι μισθό θέλετε;»
• «Εάν αυτή η δουλειά απαιτούσε να είστε
εδώ στις οκτώ η ώρα το πρωί κάθε μέρα
και να φεύγετε αργά το απόγευμα, πώς
θα αντιδρούσατε;»
Ερωτήσεις σχετικές με τη διασκέδαση
• «Ποιες είναι οι εξω-επαγγελματικές σας
δραστηριότητες;»
• «Πώς περνάτε τις διακοπές σας;»
• «Σας αρέσει να δέχεστε φίλους στο
σπίτι σας;»
• «Αθλείστε; Σε ποιο άθλημα;»
• «Έχετε άλλα χόμπι;»
Aν η απάντησή σας είναι καταφατική,
αναφέρετε ποια.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γνωρίζατε ότι υπάρχει πτηνό που ταξιδεύει 2,700 χλμ χωρίς στάση;

Ε

ίναι από τις περιπτώσεις που τις περιγράφουμε με τον χαρακτηρισμό «θαύμα της
φύσης».
Πρόκειται για ένα μικρό ωδικό πτηνό το οποίο
διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιεί ένα από τα
πιο επικά ταξίδια μετανάστευσης στο ζωικό
βασίλειο.
Διαπιστώθηκε ότι το πτηνό αυτό πετά χωρίς
να κάνει στάσεις για περισσότερα από 2,700
χλμ!
Ακούραστο

Το Setophaga striata έχει μέγεθος παρόμοιο με
εκείνο του σπουργιτιού. Το πτηνό αυτό περνά
τα καλοκαίρια του σε Αλάσκα και Καναδά και
ξεχειμωνιάζει στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα, στο
Περού και σε περιοχές του Δυτικού Αμαζονίου.
Ένα τόσο μικρό πτηνό θα περίμενε κάποιος ότι δεν
μπορεί να καλύψει να καλύψει μεγάλες αποστάσεις
χωρίς να κάνει συχνές στάσεις για να ξεκουραστεί
και να τραφεί.
Ομάδα ερευνητών αμερικανικών πανεπιστημίων
τοποθέτησαν πομπούς στα πτηνά αυτά και έμειναν
με το στόμα ανοικτό όταν παρέλαβαν τα δεδομένα
της παρακολούθησης. Τα πτηνά αυτά πετούν χωρίς
στάση για περίπου 2,730 χλμ!
Το δρομολόγιο
Οι πομποί έδειξαν ότι το S.striata ξεκίνησε το ταξίδι
του από τη Βόρεια Αμερική πετούσε συνεχώς επί
τρεις μέρες μέχρι να φτάσει στην Κεντρική Αμερική
και να κάνει εκεί την πρώτη του στάση.
Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στο ταξίδι του S.striata

είναι ότι πετά πάνω από την ανοικτή θάλασσα. Εχει
διαπιστωθεί ότι μεγάλα θαλασσοπούλια όπως τα
άλμπατρος πετούν για εκατοντάδες χλμ στην ανοικτή
θάλασσα αλλά είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται ότι μπορεί να κάνει το ίδιο ένα πουλάκι που ζυγίζει μόλις 12 γρμ.

«Πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τρώνε όσο περισσότερο
μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασιάζουν
τη μάζα και το λίπος του σώματος τους έτσι ώστε να
πετάξουν όσο περισσότερο μπορούν χωρίς να χρειαστεί να σταματήσουν για τροφή ή και νερό» αναφέρει ο Ράιν Νόρις, του Πανεπιστημίου Guelph, επικεφαλής των ερευνητών. Η ανακάλυψη δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση «Biology Letters.

Μπάνιο σε βρύση που τρέχει σοκολάτα γάλακτος!
Μ
λουτρών της. Ένας δισεκατομμυριούχος αποφάσισε να κάνει
δώρο στην αγαπημένη του μια
βρύση που αντί για νερό τρέχει
σοκολάτα, αξίας περίπου 10.000

ευρώ. Ο Danny Lambo δεν σκέφτεται τα χρήματα και για το λόγο
αυτό θέλησε να ευχαριστήσει την
κοπέλα του προσφέροντάς της τη
δυνατότητα να κάνει σοκολατοθεραπεία στο σπίτι.
Η βρύση έχει ενσωματωμένο
σύστημα το οποίο γεμίζει με
σοκολάτα που λιώνει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και στη
συνέχεια γεμίζει την μπανιέρα.
Μάλιστα κάθε μπάνιο κοστίζει
πάνω από 1.000 ευρώ. Ωστόσο ο
ίδιος επισήμανε πως «η σοκολάτα αρέσει σε όλες τις γυναίκες
πόσω μάλλον όταν κάνουν το
μπάνιο τους με αυτήν. Τα ινστιτούτα προσφέρουν σοκολατένιες
θεραπείες και εγώ θέλησα να
δημιουργήσω ένα προσωπικό
σοκολατοspa στο σπίτι»!

Γνωρίζετε ότι το σπανιότερο χρώμα ματιών είναι το μαύρο;

Θ

α περίμενες ίσως το πιο
σπάνιο χρώμα ματιών στον
κόσμο είναι το κόκκινο ή το βιλοετί!
Η αλήθεια είναι πως και αυτά δεν
τα συναντάς συχνά αλλά δεν
είναι τα σπανιότερα. Το σπανιότερο χρώμα ματιών είναι το
μαύρο καθώς μόνο το 1% των
ανθρώπων το έχει παγκοσμίως.
Το αμιγώς μαύρο (και όχι καστα-
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10 χρήσεις της εφημερίδας
στο νοικοκυριό

1. Το μυστικό για κόκκινες ντομάτες
Πήρες ντομάτες άγουρες και θέλεις να τις φας
πιο γρήγορα; Τύλιξέ τες προσεκτικά και
χωριστά την καθεμιά σε εφημερίδα και θα
ωριμάσουν πολύ πιο γρήγορα.
2. Πιο φρέσκα λαχανικά
Αν θέλεις να κρατήσεις χαμηλά την υγρασία
στο θάλαμο λαχανικών του ψυγείου στρώσε
δύο φύλλα εφημερίδας στον πάτο.
3. Τα κάνει αόρατα
Καθάρισε τα τζάμια σου με εφημερίδα και δεν θα
πιστεύεις το αποτέλεσμα…
4. Ασφαλείς μεταφορές
Τύλιξε σε εφημερίδα πιάτα, ποτήρια και μπιμπελό
σε περίπτωση μετακόμισης ή απλής αποθήκευσης
και έχεις λύσει το πρόβλημά σου.
5. Μη στάξει και μη βρέξει
Βάφεις το σπίτι και θέλεις να προστατεύσεις το

Σύμφωνα με τους ειδικούς η διαδρομή πάνω από την
ανοικτή θάλασσα είναι πιο γρήγορη από ότι εκείνη
πάνω από τη στεριά επειδή κρύβει λιγότερους κινδύνους από ότι το ταξίδι πάνω από τη στεριά για αυτό
και όπως φαίνεται προτιμά αυτή η διαδρομή και το
S.striata.

«Λαχταριστή» Εμπειρία

ια μπανιέρα γεμάτη σοκολάτα και μάλιστα με τη βρύση
να τρέχει σοκολάτα γάλακτος
φέρνει στο νου την εικόνα της
Κλεοπάτρας και των μυθικών

Η συμβουλή της εβδομάδας

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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νομαύρο) θεωρείται πιο συνηθισμένο εμφανίζεται στα μάτια
στα οποία είναι σχεδόν αδύνατο
να διακρίνει κανείς την ίριδα του

ματιού. Αυτό μπορεί να οφείλεται
στο χρώμα της ίριδας που είναι
χρώματος καστανού τόσο σκοτεινό ώστε να φαίνεται μαύρο, ή
ότι το πρόσωπο πάσχει ανιριδία,
μια κατάσταση που προκαλεί η
σχεδόν παντελής απουσία της
ίριδας.
Αυτό το χρώμα είναι σχετικά
συχνό σε ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής, Ασιάτες και ιθαγενείς της Αμερικής.

πάτωμα; Στρώσε απ” άκρη σ” άκρη εφημερίδα ιδιαίτερα κάτω από τα κουτιά της μπογιάς- για
παν ενδεχόμενο.
6. Το αγαπημένο παιχνίδι της ψιψίνας σου
Έχεις γατάκι στο σπίτι; Κόψε μια σελίδα -ή παραπάνω ανάλογα με το μέγεθος του κατοικίδιου- τσαλάκωσέ την, φτιάξε μια μπάλα και δώσε τη στο
ζωάκι. Η διασκέδαση εξασφαλισμένη.
7. Εναλλακτικό περιτύλιγμα
Τύλιξε τα δώρα σου με εφημερίδα. Έτσι θα επιδείξεις έντονο οικολογικό προφίλ, αλλά θα «πουλήσεις και μούρη» για προχωρημένη ιδέα.
8. Για παπούτσια πάντα με φόρμα
Έπιασε βροχή και έγινες μουσκίδι. Τα καλά σου
παπούτσια το ίδιο. Μη σκας! Άστα να στεγνώσουν
«γεμίζοντάς» τα με εφημερίδα. Έτσι, η υγρασία θα
φύγει πιο γρήγορα αλλά και η φόρμα τους δεν θα
χαθεί. Επίσης, η εφημερίδα θα σου φανεί χρήσιμη
στην αλλαγή της σεζόν, και ειδικά όταν μαζεύεις τα
χειμερινά παπούτσια και τις μπότες. Γέμισε με αυτή
το καθένα έτσι ώστε να τα βρεις σε καλή κατάσταση το επόμενο φθινόπωρο.
9. Το σίγουρο προσάναμμα
Τώρα που ο καιρός κρυώνει σιγά σιγά και θα πιάσουν «δουλειά» τα τζάκια με μια εφημερίδα στο
σπίτι έχεις σίγουρο το ξεκίνημα της φωτιάς.
10. Τέλος στις άσχημες μυρωδιές
Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό το κομμάτι, η
εφημερίδα έχει την ιδιότητα να απορροφά εκτός
από την υγρασία και την… μπόχα. Οπότε, φρόντισε να τη χρησιμοποιήσεις κατά το δοκούν σε ντουλάπια με παπούτσια, ή σε συρτάρια με εργαλεία
κλπ.

Σοβαρά …
αστειάκια
Ο πρωθυπουργός
Ήταν ένας Γερμανός ένας Αμερικάνος και ένας Έλληνας. Λέει ο Γερμανός:
- Εμείς έχουμε την καλύτερη τεχνολογία! Πήραμε
έναν... άνθρωπο χωρίς πόδι και του βάλαμε πόδι.
Λέει ο Αμερικάνος:
- Όχι εμείς την έχουμε. Εμείς πήραμε έναν άνθρωπο
χωρίς χέρια και του βάλαμε χέρια.
Λέει και ο Έλληνας:
- ΑΑΑΑΑ!! Εμείς έχουμε την καλύτερη, πήραμε ένα
άνθρωπο χωρίς κεφάλι του βάλαμε ένα σταφιδόψωμο και τον κάναμε Πρωθυπουργό!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι τροφές που κρατούν μακριά
τις αλλεργίες της άνοιξης

Η

άνοιξη είναι η εποχή που μας
δημιουργεί διάθεση για βόλτες
στη φύση αλλά και η εποχή που
κάνουν την εμφάνισή τους οι
αλλεργίες. Εάν η διάθεσή σας είναι
κακή γιατί είστε συνέχεια με συνάχι και δακρύζουν τα μάτια σας,
τότε ήρθε η ώρα να μάθετε πως
μπορείτε να μειώσετε την ένταση
των συμπτωμάτων με σωστή διατροφή. Υπάρχει ένας φυσικός τρόπος να ανακουφιστείτε από τα
έντονα συμπτώματα και αυτόν σας
τον παρέχει η ίδια η φύση και τα
προϊόντα της.
Ξηροί καρποί: το σνακ που σας
προστατεύει
Οι ξηροί καρποί είναι σούπερ υγιεινοί και αποτελούν ένα από τα
καλύτερα σνακ και για δεκατιανό
και για απογευματινό. Το μαγνήσιο
και η βιταμίνη Ε ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σας
σύστημα και σας
προστατεύουν από
τις
ελεύθερες
ρίζες που προκαλούν βλάβες φλεγμονές.
Ένα μήλο την ημέρα την αλλεργία κάνει πέρα
Τα μήλα είναι πλούσια σε θρεπτικά
συστατικά και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Προτιμήστε να τα
τρώτε με τη φλούδα τους μια και
αυτή είναι γεμάτη με αντιοξειδωτικά που αναστέλλουν οποιαδήποτε
κυτταρική βλάβη. Παράλληλα,
σύμφωνα με έρευνες που έχουν
γίνει, όσα περισσότερα μήλα καταναλώνετε, τόσο χαμηλότερα θα
είναι τα ποσοστά εμφάνισης βήχα,
αναπνευστικών λοιμώξεων και
άσθματος.

Ντομάτες νόστιμες και υγιεινές
Οι ντομάτες περιέχουν βιταμίνη C
αυτή ενισχύει το ανοσοποιητικό
σας σύστημα και καταστέλλει το
οίδημα ενισχύοντας καταλυτικά
την άμυνα του οργανισμού κατά
του άσθματος και των αναπνευστικών προβλημάτων.
Τα λιπαρά ψάρια «ασπίδα» στις
αλλεργίες
Τα ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα που
διαθέτουν,
έχουν
αντιφλεγμονώδη
δράση
η
ο π ο ί α
ενισχύει
το ανοσοποιητικό
σύστη-

μα. Παράλληλα η συχνή
κατανάλωσή τους μπορεί να σας
ανακουφίσει από πολλά, όπως τα
συμπτώματα της δερματίτιδας,
του εκζέματος, της αρθρίτιδας ,
ακόμα και του άσθματος.
Μπρόκολο
Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε
βιταμίνη C, η οποία καταπραΰνει
τα αλλεργικά συμπτώματα και
επιπλέον βοηθά να ανοίξουν τα
βουλωμένα ιγμόρεια. Οι ερευνητές
θεωρούν πως περίπου 500 mg
βιταμίνης C την ημέρα, μπορεί να
ανακουφίσουν τα συμπτώματα
αλλεργίας.
Εσπεριδοειδή
Μπορείτε επίσης να καταναλώνετε

πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ και
λεμόνια. Ένα μεγάλο πορτοκάλι
περιέχει περίπου 100 mg βιταμίνης
C, ενώ το μισό ενός μεγάλου
γκρέιπφρουτ περιέχει περίπου 60
mg
Τσουκνίδα
Βοηθά στην αντιμετώπιση της
φλεγμονής που εμφανίζεται όταν
εκδηλώνονται συμπτώματα αλλεργίας. Η τσουκνίδα περιέχει ισταμίνη, τη χημική ουσία
που παράγει το σώμα
μας κατά τη διάρκεια
μιας αλλεργικής αντίδρασης, κι έτσι βοηθά στο να
αποκτάμε ανοχή.
Κρεμμύδι και σκόρδο
Η κερκετίνη είναι ένα
άλλο μυστικό «όπλο»
που βοηθά στην καταπολέμηση των αλλεργιών, λειτουργώντας
σαν ένα αντιισταμινικό. Τα
κρεμμύδια και το σκόρδο, είναι
πλούσια σε κερκετίνη, όπως και τα
μήλα. Αν προτιμήσετε τα μήλα,
απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υποκινούν το σύνδρομο στοματικής
αλλεργίας.
Μαϊντανός
Ο μαϊντανός αναστέλλει την έκκριση ισταμίνης που προκαλεί τα
δυσάρεστα αλλεργικά συμπτώματα. Παράλληλα όμως ο μαϊντανός
ένα φυσικό διουρητικό, γι’ αυτό και
θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό
σας πριν καταναλώσετε μεγάλες
ποσότητες. Εντάξτε αυτές τις τροφές στην διατροφή σας για να
αντιμετωπίσετε πιο ήπια τα
συμπτώματα των ανοιξιάτικων
αλλεργιών.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Κριός: Πρέπει να δεις κάποια
θέματα με περισσότερη αισιοδοξία,
για να μπορέσεις να λύσεις προβληματικές
καταστάσεις που σε αγχώνουν. Θα ανταμειφθείς για αυτό, αφού καταστάσεις που
σε κούραζαν και σε καταπίεζαν, τώρα θα
πάρουν τέλος.

Λέων: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη και
πρέπει να ελέγχεις πολύ καλά από πριν
ό,τι κάνεις. Φρόντισε να έχεις τεταμένη την
προσοχή σου και τη διορατικότητά σου,
για να μπορέσεις να προλάβεις προβληματικές καταστάσεις, που ενδεχομένως θα
έρθουν.

Ταύρος: Κάποιος θα σου υποβάλει μια
ενδιαφέρουσα προσφορά ή θα σου παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες, που πρέπει
να εκμεταλλευτείς άμεσα. Καλά θα κάνεις
λοιπόν να σκεφτείς τα πράγματα πολύ
σοβαρά, γιατί πρέπει να επωφεληθείς από
αυτή την ευκαιρία τώρα.

Παρθένος: Η ημέρα θα είναι καλή αν δεν
παρασυρθείς σε υπερβολές. Συγκράτησε τη
φαντασία σου, μην κινείσαι με συναισθηματισμούς κι άσε τους άλλους να κάνουν
τα υπόλοιπα. Έχεις πολύ καλές προοπτικές για να δεχθείς κάποιες ανταμοιβές.
Συγκράτησε την ανυπομονησία σου και
διατήρησε τον αυτοέλεγχό σου.

Δίδυμοι: Έχε υπομονή με τους συνανθρώπους σου. Θα γίνονται κάποια λάθη, που
ίσως να μην τα προλαβαίνεις. Την στιγμή
που θα διορθώνεις τα πρώτα λάθη, θα
γίνονται από κάποιον άλλο τα δεύτερα και
εσύ θα παριστάνεις τον δρομέα σε μαραθώνιο, γιατί θα τρέχεις από τον ένα στον
άλλο να διορθώσεις αυτά που χωρίς να
σκέφτονται πράττουν.
Καρκίνος: Θα έχεις ένταση αλλά και ενέργεια για να διεκπεραιώσεις πάρα πολλά
θέματα που σε απασχολούσαν και σε προβλημάτιζαν μέχρι τώρα, ενώ θα μπορέσεις
να περάσεις τις απόψεις σου σε πολλά
άτομα. Θα προκύψουν βέβαια κάποια
απρόοπτα σε συζητήσεις και σε καινούργιες υποθέσεις που θέλεις να προωθήσεις,
αλλά μπορείς να τα αποκρούσεις με
ευστοχία και αποτελεσματικότητα.

Ζυγός: Θα διαθέτεις τέτοια δυναμικότητα
και ζωντάνια, που έχεις όλα τα φόντα για
να ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που σε αγχώνουν εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Προσπάθησε να βάλεις σε μια σειρά
τις εκκρεμότητες που έχεις και με συνετή
συμπεριφορά θα καταφέρεις να υπερπηδήσεις τα εμπόδια που σου έχουν φέρει
καθυστερήσεις.
Σκορπιός: Φρόντισε να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου και να οπλιστείς με κουράγιο για να ξεπεράσεις με υπομονή και
λογική τις προβληματικές καταστάσεις.
Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που θα σε
επηρεάσουν αρκετά. Φροντίστε να δείξεις
ψυχραιμία σε κάθε περίσταση και να μην
βγεις καθόλου από το πρόγραμμά σου
αλλά ούτε και από… τα ρούχα σου.

Τοξότης: Να ξέρεις ότι μπορείς να τα
καταφέρεις μια χαρά, αρκεί κάποιες στιγμές να μην απαισιοδοξείς, γιατί τότε βλέπεις μερικές καταστάσεις από την αρνητική πλευρά τους χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η
επικοινωνία σου θα είναι στο μέγιστο
σημείο της και πρέπει να την αξιοποιήσεις
κατάλληλα.
Αιγόκερως: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο
και προσπάθειά στα επερχόμενα σχέδιά
σου. Οφείλεις να κάνεις μερικές καίριες
αλλαγές και να εξετάσεις την κάθε σου
κίνηση, ώστε να βαδίσεις με μεγαλύτερη
σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων
σου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Φουρνιστό κοφτό Μακαρονάκι με κιμά
Υλικά:
1 συσκευασία ζωμός λαχανικών
350 γρ. κοφτό μακαρονάκι, μέτριο
Για τον κιμά
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
1 κουταλάκι πελτές ντομάτας
400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, κατά προτίμηση από
σπάλα
2 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, τριμμένες στον τρίφτη
αλάτι και πιπέρι
1 κοφτό κουταλάκι καστανή ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένα φύλλα μαϊντανού
1 φλιτζάνι χονδροτριμμένο κασέρι
1/2 φλιτζάνι χονδροτριμμένη γραβιέρα
Eκτέλεση:
Για το κοφτό μακαρονάκι: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε
να βράσει μπόλικο νερό μαζί με τον Ζωμό Λαχανικών.
Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί στο καυτό νερό και,
όταν αυτό κοχλάσει ρίχνουμε το κοφτό μακαρονάκι και
ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα για να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. Το αφήνουμε να βράσει μέσα στο ζωμό, για όσο χρόνο αναγράφεται στη
συσκευασία του ζυμαρικού. Τα στραγγίζουμε και κρατάμε κατά μέρος το ζωμό.
Για τον κιμά: Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα
ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με λίγο αλάτι, για 2 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 - 2 λεπτά, ανακατεύοντας με
μια ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε τον κιμά και δυναμώνουμε τη φωτιά. Τον ανακατεύουμε με την κουτάλα
μέχρι να κομματιαστεί καλά και τον σοτάρουμε για 5 6 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και παντού. Σβήνουμε
με τις τριμμένες ντομάτες και προσθέτουμε 2 κουτάλες
από το ζωμό που βράσαμε το κοφτό μακαρονάκι. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Μόλις το υγρό
πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά και
σιγομαγειρεύουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να
σωθούν τα περισσότερα υγρά και ο κιμάς να μείνει με
το λάδι του. Αν στεγνώσει πιο γρήγορα, μπορούμε να
προσθέσουμε άλλη 1 κουτάλα από το ζωμό. Περίπου 3
λεπτά πριν αποσύρουμε από τη φωτιά ρίχνουμε το
μαϊντανό και ανακατεύουμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Αδειάζουμε το κοφτό μακαρονάκι σε
ένα μέτριο, σχετικά βαθύ πυρίμαχο ταψί, το περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.
Πασπαλίζουμε με τη μισή ποσότητα των τυριών, από
πάνω απλώνουμε με ένα κουτάλι το μείγμα του κιμά,
ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με τα
υπόλοιπα τριμμένα τυριά. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο και το ψήνουμε για 20 - 25 λεπτά, μέχρι τα τυριά να
λιώσουν και να ροδίσουν απαλά. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό.

SUDOKU

Υδροχόος: Μην σταματάς τις προσπάθειές
σου και μην κάνεις πίσω σε καταστάσεις
που μπορεί να σκέφτεσαι αρνητικά. Οι
ευκαιρίες που θα έχεις θα είναι πάρα πολλές. Βάλε τις ιδέες σου σε εφαρμογή και
προχώρα με μεγάλη μεθοδικότητα, χωρίς
να επηρεαστείς από τίποτα και κανένα.
Ιχθείς: Σημαντικές αλλαγές θα προκύψουν
στη ζωή σου και πολλές θα είναι αυτές
που θα γίνουν χωρίς την δική σου θέληση.
Από την άλλη όμως, οφείλεις να είσαι σε
εγρήγορση και να μην αφήσεις τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν να περάσουν,
γιατί θα αποδειχτούν πολύ συμφέρουσες
σε βάθος χρόνου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Αιτήσεις για φοιτητική χορηγία

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Χορηγιών και Επιδομάτων του
ΗΥπηρεσία
Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι τα έντυπα
αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία θα είναι διαθέσιμα
στα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων,
το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 653 - 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

Επισημαίνεται ότι, με βάση τους περί Παροχής
Φοιτητικής Χορηγίας Νόμους του 2011 έως 2012, κατά
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, δικαίωμα σε
φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας
το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις
€59.000, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.
Η υποβολή αιτήσεων λήγει στο τέλος Αυγούστου
2015.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου στο
Γέρι. Πλήρως επιπλωμένο με όλες τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και
κλιματιστικά
Πληρωμένα κοινόχρηστα
και νερό
ΤΙΜΗ: €280 μηνιαίως
ΤΗΛ. 99585038

ΛΥΣΗ SUDOKU

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Ανδρέας Αγγελόπουλος,

πρόεδρος Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20 χρόνια προσφοράς
στον Κυπριακό
Ελληνισμό

Γ

ιόρτασε τα 20χρονα της επιτυχούς λειτουργίας του και της
μεγάλης προσφοράς του στην κοινωνία το Μέλαθρο Αγωνιστών της
ΕΟΚΑ, την Πέμπτη 16 Απριλίου
2015 στο χώρο του Ιδρύματος. Της

εδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών
της
ΕΟΚΑ
55-59
Θάσος
Σοφοκλέους. Παρευρέθηκαν μεταξύ
άλλων,
οι βουλευτές Λεμεσού
Ανδρέας Μιχαηλίδης και Ευθύμιος
Δίπλαρος, ο δήμαρχος Μέσα
Γειτονιάς Δώρος Αντωνίου, ο αντι-

δήμαρχος Σάββας Στούπας, ο
Έπαρχος

Λεμεσού

Κυριάκος

Τσολάκης, ο κοινοτάρχης Παλώδιας Χαράλαμπος Ζορπάς και
πλήθος φίλων και υποστηρικτών

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

του Μελάθρου.

Φέτος το Μέλαθρο συμπληρώνει 20 χρόνια χρόνια μεστής προσφοράς
προς το συνάνθρωπο μας. Οι πύλες του είναι ορθάνοιχτες σ’ όλους
τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ στα Μέλη της Εθελοντικής Εθνοφρουράς, στα
μέλη των οικογενειών των πεσόντων για την ελευθερία της πατρίδας
και των αγνοουμένων μας καθώς και στους Εφέδρους της εθνικής
Φρουράς 1964 - 1974.
Μέσα από τις άριστα οργανωμένες και εξοπλισμένες με σύγχρονα
ιατρικά μηχανήματα και εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό προσφέρεται πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.
Έχοντας την έμπρακτη και διαρκή συμπαράσταση του συνόλου του
Ελληνισμού της Κύπρου και με την άοκνη και διαρκή στήριξη των οργανωμένων φίλων του Μελάθρου προχωρούμε αναβαθμίζοντας συνεχώς
το έργο και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Το Μέλαθρο
αποτελεί σήμερα ασφαλές λιμάνι ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου
καθώς και αξιόπιστο Κέντρο Αποκατάστασης.

εκδήλωσης προηγήθηκε Δοξολογία
στο
εκκλησάκι
των
Αγίων
Αναργύρων
του
Μελάθρου.
Απηύθυναν χαιρετισμό, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Μελάθρου
Ανδρέας Αγγελόπουλος και ο πρό-

Τόσο για τους δικαιούχους αγωνιστές όσο και για το σύνολο του
Ελληνισμού της Κύπρου. Οι συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες που
προσφέρει το έχουν καθιερώσει στην συνείδηση του συνόλου του λαού,
η δε φήμη του, ιδιαίτερα του Κέντρου Αποκατάστασης έχει εξέλθει των
συνόρων της πατρίδας μας με αποτέλεσμα να δέχεται αιτήσεις ασθενών προς αποκατάσταση της υγείας τους.

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ηλίου φαεινότερο ότι το Κυπριακό ποδόσφαιΕίναι
ρο τα τελευταία χρόνια κινείται απόλυτα στον

αστερισμό των προσωπικών συμφερόντων και των
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. Οι στημένοι αγώνες, οι
υπόγειες διαδρομές του χρήματος, η βία μέσα κι έξω
από τα γήπεδα και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου από επιτήδειους, μετέτρεψαν το δημοφιλέστερο
άθλημα σε τοξική βιομηχανία.
• Το μερίδιο της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας στο
ΑΕΠ αν και είναι αξιοσημέιωτο εν τούτοις ελάχιστα
προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου διακινείται υπογείως ενώ τεράστια ποσά μεταναστεύουν μέσω των
συμβολαίων των ξένων παικτών που κατακλύζουν
το επαγγελματικό πρωτάθλημα.
• Η ανέλιξη των Κυπρίων φαντάζει ουτοπική καθώς
παράγοντες, προπονητές και οι άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείς, ακόμη και των προσφυγικών σωματείων,
εξυπηρετούν τα στενά τους προσωπικά συμφέροντα
με την αλόγιστη χρήση ξένων ποδοσφαιριστών, με
φόντο το στοίχημα.
• Η Εθνκή ομάδα, λόγω περιθωροποίησης του ντόπιου ταλέντου, παραμένει ο φτωχός συγγενής στον
Ευρωπαικό χώρο.
Αναντίλεγκτα, το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Ιστορικά σωματεία διαλύθηκαν λόγω χρεών, αρκετά άλλα κρατιούνται με το ζόρι στον αναπνευστήρα, ποδοσφαιριστές
καταγγέλλουν συχνά – πυκνά φαινόμενα σκλαβοπάζαρου ενώ τα χρέη των σωματείων στα ταμεία του
κράτους καλά κρατούν. Φυσικά, για όσους γνωρίζουν
από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στα ενδότερα του
ποδοσφαίρου, αυτές οι ασχήμιες είναι κατά κάποιο
τρόπο φυσιολογικές, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν
ότι το ποδόσφαιρο στην Κύπρο είναι προέκταση της
πολιτικής αθλιότητας που εξέθρεψε αδίστακτους
τραπεζίτες
και
ασύδοτους
κερδοσκόπους,.
Ήρθε ή ώρα, λοιπόν η Πολιτεία να ενεργήσει έτσι
ώστε το δημοφιλέστερο άθλημα να εξυγιανθεί και να
πάρει τη θέση που του αξίζει.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
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ΑΠΟΕΛ: Ξανά στον Όλυμπο με +2
• Τρίποντο κορυφής σε συσχετισμό με την ήττα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
• Χαμένοι ΑΠΟΛΛΩΝ και ΑΕΚ, κερδισμένοι ΑΝΟΡΘΩΣΗ και ΟΜΟΝΟΙΑ
• Δειλά - δειλά στο κόλπο του τίτλου πέντε ομάδες
• Ήττα εφιάλτης για Άχνα, πέντε στο χορό για τη μάχη της σωτηρίας

Ο

ΑΠΟΕΛ σε ρυθμό προπόνησης
κέρδισε τον Ερμή και αναρριχήθηκε στον Όλυμπο εκμεταλλευόμενος την ήττα του Απόλλωνα στο
ΓΣΠ από την Ομόνοια. Χαμένος των
αγώνων κατάταξης θεωρείται ο
Απόλλωνας, ενώ κερδισμένη είναι
η ΟΜΟΝΟΙΑ που με το νέο τρίποντο
μπήκε κατά κάποιο τρόπο στο
κόλπο του τίτλου.

φυσικά, τον τίτλο. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στα
κάτω διαζώματα, όπου πέντε ομάδες δίνουν αγώνα «υπέρ βωμών
και εστιών» με τον Οθέλλο σε
δυσχερέστερη θέση. Τα πράγματα
πήραν άσχημη τροπή για τον
Εθνικό Άχνας ο οποίος με την νέα
ήττα άρχισε να βλέπει εφιάλτες.

Στις εναπομείνασες πέντε αγωνιστικές, η ανδρεναλίνη αναμένεται
να φθάσει στα ύψη καθώς πέντε
ομάδες στα άνω διαζώματα κυνηγούν, με διαφορετικές πιθανότητες

Το πρώτο λόγο για την υπόθεση
του τίτλου έχουν ασφαλώς ο
ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας. Η
Λεμεσιανή ομάδα ανανεώνει την
προσπάθεια για κατάκτηση του
τίτλου με τον
Τον Καάνεν
στο τιμόνι της
τεχνικής ηγεσίας.

ελπίδες στην Ευρώπη, ενώ η ΑΕΚ
προβληματίζει με τα συχνά σκαμπανεβάσματα της.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η Ανόρθωση
και η Ομόνοια
έχουν
κάθε
δικαίωμα να
προσβλέπουν
με
βάσιμες

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Αποτελέσματα του Πρωταθλήματος κατάταξης
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, 18-19 Απριλίου 2015:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ – 4η Αγωνιστική:
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών - ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
B΄ ΟΜΙΛΟΣ – 3η Αγωνιστική:
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου
Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

της

0-2
0-3
5-3
1-3

Ν. ΚΑΡΤΑΚΟΥΛΛΗΣ: Η ΚΟΠ δεν έχει πλάνο για το ποδόσφαιρο

Τ

ο γάντι στην ΚΟΠ για τα
τεκταινόμενα στο Κυπριακό
ποδόσφαιρο με αφορμή την
απόφαση για την αύξηση των
ομάδων Α Κατηγορίας σε 14
έρριξε ο Πανεπιστημιακός,
πρώην πρόεδρος του ΚΟΑ
Νίκος Καρτακούλης.

φέρνει πίσω αφού έτσι θα
έχουμε
ένα
υποδεέστερο
αγαθό. Βλέπουμε και σε άλλες
χώρες ομάδες με τεράστια
ιστορία να παίζει στη Β΄ και
στη Γ΄ Κατηγορία».
Για το γεγονός ότι η απόφαση πάρθηκε και ενώ βρισκόμαστε στα τελικά στάδια του
πρωταθλήματος…

Σε συνέντευξη του στον Σπόρ
Εφ –Εμ επισήμανε:
«Όταν λαμβάνονται τέτοιες
αποφάσεις, μπορούν οι αρμόδιοι να πάνε σε ανεξάρτητους
φορείς, να πάνε σε τρίτους
που δεν έχουν δικό τους συμφέρον. Εδώ οι παράγοντες των
σωματείων πήραν κάποιες
αποφάσεις και δεν μπορούν να
απομακρυνθούν από τα δεδομένα και να τα δουν από τον
φακό ενός τρίτου. Το πιο εύκολο ήταν να πάνε στη FIFA και
στην UEFA και να ζητήσουν μια
τοποθέτηση που είναι και το
πιο απλά, αλλά δεν έγινε,.
Ένας σοβαρός οργανισμός
πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν
ήταν ο σωστός τρόπος αυτός

που ακολουθήθηκε, χωρίς να
υπονοώ ότι έγινε κάτι μεμπτό.
Έτσι όμως θέλουμε να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο; Όχι δεν
θέλουμε. Θέλουμε να βλέπουμε
αποτελέσματα 6-5, 9-7, να
γελάει ο κόσμος και να είμαστε
ευτυχισμένοι. Αν θέλουμε να
βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο,
δεν είναι αυτή η σωστή απόφαση».
Για την τοποθέτηση από
πλευράς Ομοσπονδίας για
μείωση του ανταγωνισμού…
«Δεν τεκμηριώνεται και δεν
στέκει. Αυτή η απόφαση, μας

«Υπήρχε η καχυποψία και με
αυτή την απόφαση, απλά
προσθέτουμε
περισσότερη
καχυποψία σε αυτό που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Δεν
δείχνουν οι παράγοντες να
θέλουν να βελτιώσουν το
ποδόσφαιρο. Η οικονομική
κρίση έχει επηρεάσει και το
ποδόσφαιρο. Ε πως μπορείς
να δεσμευτείς για την επόμενη
εξαετία από τη στιγμή που
υπάρχει κρίση»;
Για το ότι εκεί που περιμέναμε αλλαγές στο ποδόσφαιρο
μετά
τις
καταγγελίες
Παναγή, βλέπουμε να γίνο-

νται όλα αυτά…
«Έπρεπε να γίνουν κάποιες
αλλαγές. Το ποδόσφαιρο μας
μας έχει βελτιωθεί σε κάποιους τομείς αλλά χρειάζονται
να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές αν θέλουμε να μιλάμε για
βελτίωση. Τέτοιες αποφάσεις
δεν βοηθούν στο να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός και να ακολουθηθεί
μια στρατηγική για να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο».
Για την ΚΟΠ…
«Ομοσπονδίες με τεράστια
εμπειρία ζητούν βοήθεια τρίτων πριν πάρουν σημαντικές
αποφάσεις για τα πρωταθλήματα τους. Αυτή τη φορά αποφάσισε μόνη της η ομοσπονδία με τα σωματεία. Αν θέλει
κάποιος να πάρει σωστές
αποφάσεις θα ήταν σοφότερο
να γίνει μελέτη. Το πρώτο
πράγμα που χρειάζεται να
γίνει είναι ένα στρατηγικό

πλάνο. Αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει πλάνο. Αν πας σε
άλλη ομοσπονδία θα δεις να
υπάρχει. Στη δική μας δεν
υπάρχει πλάνο. Είναι όπως
ένα ακυβέρνητο καράβι. Δεν
υπάρχουν σκοποί και στόχοι.
Δεν υπάρχει πλάνο για την
Εθνική, δεν υπάρχει πλάνο για
το πώς θα έχουμε διακρίσεις
στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν
τα πιο βασικά πράγματα που
πρέπει να έχει μια σοβαρή
ομοσπονδία. Δεν γίνεται να
υπάρχουν άτομα στην ομοσπονδία που μπήκαν όταν
ήταν 30 χρονών και τώρα να
είναι 65. Δημιουργούνται
εύκολα εξαρτήσεις και αυτές
δεν είναι για το καλό του
αθλήματος».
Αν μπορεί να γίνει μια επαγγελματική «λίγκα»…
«Για τα κυπριακά δεδομένα δεν
είναι ο σωστός χρόνος να
γίνει. Δεν έχουμε δομές και δεν
είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι η
κατάλληλη περίοδος».
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Αύριο Πέμπτη το 21ο Συνέδριο ΣΕΚ Λάρνακας

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΜΕ ΤΟΝ ... ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΤΗ

Δ

ιαχρονικά η Πρωτομαγιά αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης και δημιουργίας με σκοπό τις
καλύτερες συνθήκες εργασίας και την προστασία
της μισθωτής απασχόλησης.

Μ

είζονα κοινωνικά και εργασιακά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και
ευρύτερα την κοινωνία της πόλης
και επαρχίας θα τεθούν στο μικροσκόπιο του 21ου Επαρχιακού
Συνέδριου της ΣΕΚ Λάρνακας που
θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα
«Μακένζυ» αύριο Πέμπτη 23
Απριλίου στις 10πμ.
Το συνέδριο θα εκλέξει την νέα
ηγεσία του εργατικού κέντρου, την
επόμενη τετραετία, με επίκεντρο
τις προκλήσεις που αναφύονται

εξαιτίας των επιπτώσεων της
οικονομικής κρίσης που βαραίνουν
τους εργαζόμενους.
Στο τελετουργικό μέρος του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο
γγ της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως ενώ
εισηγητική ομιλία θα καταθέσει ο
επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ
Λάρνακας
Ανδρέας
Πουλής
(φωτό). Στο Β μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονται: Εισηγητική ομιλία από τον επαρχιακό
οργανωτικό Κυριάκο Γιασουμή.
Εισηγητική ομιλία από την επαρ-

χιακή ταμία Εύη
Λουκά. Συζήτηση
και έγκριση έκθεσης
δράσης.
Έγκριση ψηφισμάτων. Εκλογή
μελών
γραμματείας
Εργατικού
Κέντρου. Επικύρωση μελών Επαρχιακού Συμβουλίου Εργατικού
Κέντρου. Εκλογή εκπροσώπων του
Εργατικού Κέντρου για το Γενικό
Συμβούλιο της ΣΕΚ.

Μείζονα ναυτιλιακά ζητήματα στο επίκεντρο επαφών
της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και των ρωσικών συνδικάτων (SUR)

Σ

ημαίνοντα ναυτιλιακά δρώμενα
σε Κύπρο και Ρωσία τέθηκαν
στο μικροσκόπιο των συνομιλιών
μεταξύ ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και της ηγεσίας της συντεχνίας Ναυτικών
Ρωσίας SUR που επισκέφθηκε την
Κύπρο στις 14 με 18 Απριλίου μετά
από πρόσκληση της Ομοσπονδίας
Μεταφορών και Πετρελαιοειδών
ΣΕΚ.

• Οι επιπτώσεις στους
Ρώσους ναυτικούς, από το
εμπάργκο, τέθηκε στη
συνάντηση συντεχνιών με
τον Υπουργό Συγκοινωνιών
Οι δυο συντεχνίες, που είναι ενεργά μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Μεταφορών ITF, είχαν την ευκαιρία, την Πέμπτη 16 Απριλίου, στο
πλαίσιο κοινής συνεδρίας της
εκτελεστικής
επιτροπής
της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και της ηγεσίας της
ρωσικής συντεχνίας να ανταλλάξουν απόψεις για μείζονα ναυτιλιακά ζητήματα που αφορούν τις
δύο συντεχνίες ενώ αντηλλάγησαν
απόψεις και πληροφορίες για
διμερούς φύσεως θέματα αλλά και
για θέματα στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής
των δύο συντεχνιών στη Διεθνή
Ομοσπονδία Μεταφορών.
Ακολούθως οι δύο συντεχνίες έγιναν δεκτές από τον Υπουργό
Συγκοινωνιών και Έργων Μάριο
Δημητριάδη (φωτο) στον οποίο
ηγέρθη το σοβαρό ζήτημα των
κυρώσεων που υπόκεινται οι

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ρώσοι ναυτικοί στην πληρωμή των
δεδουλευμένων τους από τις τράπεζες, λόγω του εμπάργκο που
επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά
της Ρωσίας.
Ο Υπουργός υπέδειξε πως η
Κύπρος ως μέλος της ευρωπαϊκής
οικογένειας έχει υποχρέωση να
τηρεί τις αποφάσεις της ΕΕ. Ωστόσο ανέφερε, πως είναι δεδομένη η
ευαισθησία όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων ειδικότερα όταν πρόκειται για την απρόσκοπτη πληρωμή των μισθών
τους. Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε
πως θα προβεί σε διαβήματα,
μέσω του Κυπριακού Ναυτιλιακού
επιμελητηρίου, στις ναυτιλιακές
εταιρείες που εδρεύουν στην
Κύπρο και εργοδοτούν ρώσους
ναυτικούς, που είναι θύματα ενός
γενικότερου πολιτικού περιβάλλο-

ντος, για εξεύρεση τρόπων καταβολής των μισθών.
Ο γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου
δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
πως η Ομοσπονδία
διατηρεί
αρμονικές σχέσεις με τη ρωσική
συντεχνία που εδραιώθηκαν και
αναπτύχθηκαν μετά την κατάρρευ-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Επιστολή SUR
στην ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
O πρόεδρος της SUR σε ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε στον
γενικό γραμματέα της ΟΜΕΠΕΓΕΣΕΚ Παντελή Σταύρου, μετά την
επιστροφή της αντιπροσωπείας
των Ρωσικών συνδικάτων στη
Ρωσία, εκφράζει τη βαθιά του
ευγνωμοσύνη για την άριστη φιλοξενία που έτυχαν στην Κύπρο.
Τονίζεται επίσης στην επιστολή
πως οι αρμονικές σχέσεις των δύο
συντεχνιών θα συμβάλουν στην
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
και της εργασίας των μελών που
εκπροσωπούν οι δυο συντεχνίες.
ση της Σοβιετικής Ένωσης και την
ένταξη των ρωσικών συνδικάτων
στην ITF.

Η αντιπροσωπεία έτυχε θερμής
φιλοξενίας από την ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
σε όλες τις επαρχίες.
Η ηγεσία της συντεχνίας των Ναυτικών Ρωσίας αποτελείτο από τον
πρόεδρο της Γιούρι Σιοκορούκοφ
και τους τέσσερεις περιφερειακούς
προέδρους από όλη τη ρωσική
επικράτεια.

www.oho-sek.org.cy

