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AP. ΦYΛΛOY 2859
TIMH 0.68€(£ 0.40)

• Σαφέστατο μήνυμα γ.γ. ΣΕΚ προς εργοδότες και κυβέρνηση

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η

Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου εξήγγειλε τρία επιδοτούμενα προγράμματα απα-

Τ

ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ο δικαίωμα της απεργίας είναι
ιερό και θα διαφυλαχθεί έναντι
οποιουδήποτε μηνύματος διαμήνυσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως. Από το βήμα του
Παγκυπρίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ, ο κ.
Μωυσέως προειδοποίησε ότι η
ποινικοποίηση του δικαιώματος

σχόλησης. Τα δύο αφορούν στην απασχόληση
πτυχιούχων και αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης
και θα υλοποιηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού.Το τρίτο που αφορά
στους εργαζόμενους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θα υλοποιηθεί από το
Γραφείο Εργασίας.
Ο προϋπολογισμός του πρώτου σχεδίου είναι 8
εκατομμύρια ευρώ και του δευτέρου 4 εκ. Το σχέδιο
για τις μικρομεσαίες έχει προϋπολογισμό 8 εκ.
Σελ. 7, 10

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΤΥΠΑ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Μ

εσούσης της κρίσης ο εφιάλτης της φτώχειας
δείχνει ολοένα και περισσότερο το απεχθές
του πρόσωπο. Σχεδόν ένας στους τρείς Κύπριους
βιώνουν τη φτώχεια, απομακρύνοντας τον εθνικό
στόχο για μείωση του κινδύνου στο 19 %.

4 Ουδέποτε υπήρξε κατάχρηση του δικαιώματος της απεργίας
4 Οι χαμένες ώρες απεργιών στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλές
της απεργίας είναι αιτία πολέμου
για το συνδικαλιστικό κίνημα υποδεικνύοντας ότι το θέμα της ρύθμισης του δικαιώματος της απεργίας
στις ουσιώδεις υπηρεσίες είναι

κλειστό από το 2004. Κάλεσε δε
την ΟΕΒ να υποδείξει στα μέλη της
να σταματήσουν να αυθαιρετούν
σε βάρος των νόμιμων δικαιωμάτων της εργατικής τάξης.
(Σελ3)

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
Κ

άτω τα χέρια από τον κατώτατο
μισθό διαμήνυσε η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ καλώντας τους εργοδότες να εργασθούν
ειλικρινά με τα εργατικά συνδικάτα
για αντιμετώπιση της κρίσης μέσα
από προτάσεις προόδου και ανάπτυξης και όχι μέσα από στοχεύσεις
αποκοπής μισθών και ωφελημάτων.
Μιλώντας από το βήμα του συνεδρί-

ου της Ομοσπονδίας, ο επανεκλεγείς
γενικός γραμματέας Ελισσαίος
Μιχαήλ κάκισε τη στάση των εργοδοτών να ζητήσουν από την Τρόικα
μείωση του κατώτατου μισθού διαβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια για
προστασία και θωράκιση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα θα
είναι συνεχής, υπεύθυνη και διεκδι(Σελ. 4, 8, 9)
κητική.

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Το συνέδριο επανεξέλεξε τον
Ελισσαίο Μιχαήλ στη θέση
του γενικού γραμματέα της
Ομοσπονδίας για την επόμενη
τετραετία. Τα λοιπά μέλη που
εκλέγησαν στην ηγεσία είναι,
Μιχάλης Καζαμίας αναπληρωτής γενικός γραμματέας,
Ανδρέας Κωμοδίκης οργανωτικός, Γιώργος Οδυσσέως
ταμίας και Μιχάλης Μιχαήλ,
μέλος.

Η Κύπρος, πάντως, θα επιστρέψει σε ρυθμούς
ανάπτυξης το 2016 σύμφωνα με όλες τις εκτιμήΣελ.6
σεις.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΙΑΖΕΙ
Ο «ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ»

Α

πειλεί την υγεία των Κυπρίων η πάθηση της
υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ακόμη και οι ήρε-

μοι άνθρωποι μπορεί να πάσχουν από υπέρταση,
γιαυτό καλούνται οι πολίτες να μην εφησυχάζουν,
κάνοντας συχνά τις απαραίτητες εξετάσεις.
Σελ.11

• Η ΟΙΥΚ - ΣΕΚ καλεί το υπουργείο
Εργασίας να εγκαινιάσει διάλογο
για επίλυση των καυτών προβλημάτων
των ιδιωτικών υπαλλήλων και δη
στο λιανικό εμπόριο

Σήμα κινδύνου προς ξενοδόχους

Τ

ο πρώτο τετράμηνο του 2015 υπήρξε αρκετά καλό
για την τουριστική βιομηχανία του τόπου, αφού
καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις αφίξεις τουριστών.
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Στατιστική Υπηρεσία την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2015 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 391483 σε σύγκριση με
344435 την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 13.7%.
Υπό τις περιστάσεις αυτοί οι αριθμοί κρίνονται ως
ικανοποιητικοί, ενώ πάντα υπάρχουν περιθώρια για
βελτίωση και καλύτερες επιδόσεις.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των πιο πάνω στοιχείων, η ΣΕΚ θέλει να επαναλάβει και να υπενθυμίσει
πως, η εργατική ειρήνη στη ξενοδοχειακή βιομηχανία

είναι σε εύθραυστη κατάσταση και τούτο γιατί η
εργοδοτική πλευρά – στη μεγάλη της πλειοψηφία –
παραβιάζει τις συλλογικές συμβάσεις.
Δυστυχώς στον τομέα των ξενοδοχείων παρατηρούνται σοβαρότατα κρούσματα εκμετάλλευσης της
ανθρώπινης εργασίας, αφού είναι γνωστό πως,

• Μην σπρώχνεται τα πράγματα

προς κρίση και εργατική αναταραχή
δίδεται προτεραιότητα στην απασχόληση Κοινοτικών και Αλλοδαπών εργατών που χρησιμοποιούνται
ως φθηνό εργατικό δυναμικό, ενώ όσοι νέοι Κύπριοι
προσλαμβάνονται εργοδοτούνται με μισθούς πείνας,
αφού εξαναγκάζονται να υπογράφουν προσωπικά

συμβόλαια, το περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται
πολύ μακριά από τις συλλογικές συμβάσεις.
Η ΣΕΚ καλεί την εργοδοτική πλευρά να εγκαταλείψει
την αυταρχικότητα και τον ετσιθελισμό γιατί θα είναι
κρίμα να καταστραφεί από εργατική αναταραχή μια
τουριστική χρονιά, που από πλευράς αφίξεων ξεκίνησε πολύ καλά.
Αν παρελπίδα συμβεί κάτι τέτοιο, η συνολική ευθύνη
θα ανήκει στους ξενοδόχους, αλλά και στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο
οφείλει να παρέμβει δραστικά, ώστε αφενός να
υπάρξει σεβασμός στα εργασιακά θέσμια και στις
συλλογικές συμβάσεις και αφετέρου να εργοδοτηθούν
Κύπριοι στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, οι οποίοι είναι
και οι μόνοι που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα του κλάδου.

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

Τ

ο θέατρο του παράλογου
πουπαίζεταιτοντελευταίο
καιρόστηνσκηνήτηςΚυπριακής καθημερινότητας, (της
Γενικής Εισαγγελίας μη εξαιρουμένης), ξεκίνησε  δυναμικά
τις παραστάσεις του και στον
ευαίσθητο τομέα της αγοράς
εργασίας με πρωταγωνιστή
την Ομοσπονδία Εργοδοτών
και Βιομηχάνων. Χωρίς αιδώ
και περίσκεψη,η ΟΕΒ ανακοίνωσε πομποδώς ότι συνέταξε

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

προσχέδιονομοθετήματοςπου
αποσκοπεί στην ποινικοποίησητωναπεργιώνστιςουσιώδεςυπηρεσίες.
Την ίδια ώρα οι μεγαλοκαταστηματάρχες επιχειρούν δια
«πυρόςκαισιδήρου»ναεπιβάλουν τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές,
ασκώντας αφόρητες πιέσεις
στην κυβέρνηση η οποία τελικώς υπέκυψε στους εκβιασμούς τους. Στο ίδιο μήκος
κύματος κινούνται και οι ΣύνδεσμοιΞενοδόχωνοιοποίοιτα
τελευταία χρόνια πρωτοστα-

Ό

λαόσαδιαδραματίζονται
τον τελευταίο καιρό για
το  ωράριο καταστημάτων
έχουν δημιουργήσει τεράστια
σύγχυση αλλά και προβληματισμό.
Κάτι παρόμοιο με τον νόμο
περίαφερεγγυότηταςπουέδινανκαιέπαιρνανοιπληροφορίες για πολλή καιρό χωρίς
κανένας να αντιλαμβάνεται
γιατίόλοαυτότοπανηγύρι.
Δενθααγγίξωτιςνομικίστικες λεπτομέρειες γιατί  αυτές
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
ΓυναικώνΣΕΚ

αφορούν νομικούς και δικαστές,αφούσύντομαθακληθεί το Ανώτατο  να επιλύσει
τη διαφορά μεταξύ ΕκτελεστικήςκαιΝομοθετικήςεξουσίας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η ουσία του όλου ζητήματος,
κατάτηνάποψημουείναιμια

Επικαιροποιημένο μήνυμα
προς Κυβέρνηση – Εργοδότες
τούνστηνεδραίωσησυνθηκών
μεσαίωναστονευρύτεροτομέα
της τουριστικής  βιομηχανίας.
Εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο
τη συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, τη μεγάλη ανεργία και
τηδυσπραγίαμεγάλωντμημάτων του πληθυσμού, οι εργοδότες,μετηνανοχήτηςκυβέρνησης, αποθρασύνονται ολοένα και περισσότερο επιδιώκοντας αποδυνάμωση του εργατικούκινήματοςκαιαπορρύθμιση της αγοράς εργασίας.
Αυτή η στάση του δίδυμου,
εργοδοτών – κυβέρνησης,
δικαιολογημένα πυροδότησε
την οργίλη αντίδραση των
συντεχνιών οι οποίες βγήκαν
στην αντεπίθεση στέλλοντας
ισχυρότομήνυμαότιθαπροτάξουν σθεναρή αντίσταση σε
κάθε μορφής ασυδοσία και
εργοδοτικήςαυθαιρεσίας.
Βαθύτατα πικραμένος από τη
στάσητηςκυβέρνησηςκαιτων
εργοδοτών ο γενικός γραμματέαςτηςΣΕΚΝίκος Μωυσέως,
απότοβήματουσυνεδρίουτης
ΟμοσπονδίαςΙδιωτικώνΥπαλλήλων υπενθύμισε ότι οι
συντεχνίεςστάθηκαναλληλέγγυες στην κυβέρνηση και
συνειδητά μέσα από θυσίες
των μελών τους βοήθησαν

εκατοντάδες επιχειρήσεις να
κρατηθούν όρθιες και ζωντανέςμέσαστηνκρίση.Μεπολλή
λύπη σημείωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ
«διαπιστώνουμεότιτηνκρίσιμη ώρα, μεγάλη μερίδα της
εργοδοτικής πλευράς δεν

• Αν η κυβέρνηση και η
εργοδοσία συνεχίσουν τις
αντεργατικές πρακτικές
τους είναι βέβαιον ότι
πολύ σύντομα θ’ ανοίξουν
οι ασκοί του Αιόλου
σεβάστηκεούτετιςσυλλογικές
συμβάσεις, ούτε και τα εργασιακά θέσμια. Είναι
πράγματιλυπηρόγιατί
οι αρμόδιοι κρατικοί
φορείς, σε αντίθεση με
τις
διακηρυγμένες
θέσεις τους περί κοινωνικής ευαισθησίας,
ανέχονταικαιενθαρρύνουν με τησιωπή τους

αλλάκαιμετηναδράνειατους
τονεργοδοτικόετσιθελισμόκαι
τιςαντεργατικέςμεθοδεύσεις.»
Φρονούμενπώςοικαταγγελίες
τουκ.Μωυσέωςείναιαπόλυτα
δικαιολογημένεςκαιπρέπεινα
προβληματίσουν σοβαρά την
κυβέρνηση η οποία οφείλει να
επαναφέρει τάχιστα την ομαλότητα και την τάξη στην
αγορά εργασίας. Προς την
κατεύθυνσηαυτή,ηκυβέρνηση
έχει υπέρτατο χρέος μεσούσης
της κρίσης να αφουγκρασθεί
τις κραυγές αγωνίας της ΣΕΚ
προωθώντας τάχιστα τα δέοντα μέτρα για ίση μεταχείριση
στηναπασχόλησηκαισεβασμό

Τα σοβαρά ζητήματα που
ταλανίζουν την κοινωνία
ευρύτερα θα πρέπει να προσεγγίζονταιμεενότητα,νηφαλιότητα αλλά και με γνήσιο
διάλογο  για να λαμβάνονται
οικαλύτερεςυπότιςπεριστάσειςαποφάσεις.
Σεμιαπερίοδοβαθιάςοικονομικήςύφεσηςαλλάκαιμεέναν
μακροσκελή κατάλογο ανέργωνσίγουραηεξεύρεσηεργασίας αποτελεί αναγκαιότητα
όσοποτέάλλοτεκαικάθεπροσπάθεια που προσφέρει ανάσες  στην  αγοράς εργασίας
είναι καλοπροαίρετη, νοουμένου ότι λαμβάνονται όλες οι
ασφαλιστικές δικλείδες που
φράσσουν το δρόμο στην
εργοδοτικήασυδοσία.
Θα πρέπει ωστόσο από την
άλλη να αγγίξουμε μια άλλη

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)

• Το κράτος έχει χρέος
να προστατεύσει τους
εργαζόμενους από ασύδοτους εργοδότες που αρέσκονται να μετατρέπουν
την εργασία σε δουλεία
εργασίας.
Είναιεδώπουηπολιτείακαι
τοκράτοςθαπρέπειναδώσει
την απαιτούμενη έμφαση και
σημασία.
Συχνές και απροειδοποίητες
επιθεωρήσειςσεχώρουςεργασίας ώστε ανά πάσα στιγμή
να υπάρχει ο απαιτούμενος

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

Ασκοί του Αιόλου στην αγορά
εργασίας και τη νύμφη θα την
πληρώσει πανάκριβα ολόκληρηηοικονομία.Ειδικότεραστο
νευραλγικό τομέα του τουρισμού που αναπόφευκτα αποτελείτηνατμομηχανήτηςοικονομίας, αν οι ξενοδόχοι και
γενικότερα οι εργοδότες του
κλάδο δεν συνετισθουν, νάναι
βέβαιοι πως θα προκληθεί
εργατικήθύελλαμεσούσηςτης
περιόδου αιχμής με θλιβερές
συνέπειεςγιαόλους.Κοντολογίς, θα θέλαμε να καλέσουμε
τουςΕργοδότεςκαιτηνκυβέρνηση να συλλάβουν τα μηνύματα των καιρών κρατώντας
τις απαιτούμενες ισορροπίες
σχέσεων και εν γένει στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα. Σε
αντίθετη περίπτωση νάναι
έτοιμοι, να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν
γιαταδεινάπουεπέρχονται.

στονθεσμότωνσυλλογικών
συμβάσεων.  Αν παρελπίδα,
η κυβέρνηση αγνοήσει τις
προειδοποιήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι

σοβαρήπτυχήτουόλουζητήματοςπουέχεινακάνειμετην
εργασιακή εκμετάλλευση που
υφίστανται πολλοί εργαζόμενοι από εργοδότες ακριβώς
γιατίοιτελευταίοιγνωρίζουν
απόπρώτοχέριτιςδυσκολίες
που υπάρχουν για εξεύρεση

βέβαιον ότι θα ανοίξουν οι

στον τομέα των εργασιακών

Ούτε ανέργους θέλουμε, ούτε και δούλους
καιθαπρέπεινααντικειμενικά
κριτήριανααναλυθείχωρίςνα
επισερχόμαστεστηδιαδικασία
ποιοςέχειδίκαιοήάδικο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

έλεγχος για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων αλλά
καιτωνεργαζομένωνοιοποίοιθέλονταςνααποφύγουντην
δίνη της ανεργίας καλύπτουν
τις παράλογες απαιτήσεις
τωνεργοδοτώντους.
Θαπρέπειοκάθεεργαζόμενος
νααισθάνεταιπωςοιμηχανισμοί ελέγχου εργάζονται
καθημερινά για να  τους
θωρακίσουνκαινατουςπροστατεύσουναπότηνσυμπεριφοράμερίδαςεργοδοτώνπου
μετατρέπουν τη δουλειά σε
δουλεία.
Αςείμαστεειλικρινείςπρώτιστα με τους εαυτούς μας και
μετά με τους άλλους τριγύρω
μας.
Οιεργαζόμενοιαπόμόνοιτους
διστάζουν  να προβούν σε
καταγγελία μήπως χάσουν τη
δουλειάτουςκαιαπότηνάλλη
οι μηχανισμοί ελέγχου λόγω
φόρτου εργασίας και λόγω
υποστελέχωσης  δεν μπορούν

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,

• Η απόπειρα μερίδας
εργοδοτών να επιφέρουν
συνθήκες εργασιακού
μεσαίωνα, μόνο δεινά
μπορεί να συσσωρεύσει
στην κοινωνία
ναανταποκριθούνστιςόποιες
καταγγελίες εργαζομένων που
τόλμησαν να σπάσουν τη
σιωπή τους και να μιλήσουν
είτε για τα εξαντλητικά ωράρια που εργάζονται είτε γιατί
ο εργοδότης καθυστερεί να
καταβάλει το μισθό είτε γιατί
παίζουν κατά την κυπριακή
διάλεκτοπελλόνγιακαταβολή
του13ομισθού.
Συνεπώςογόρδιοςδεσμόςτου
ωραρίου καταστημάτων  θα
πρέπει να λυθεί κατά τρόπο
που να εξυπηρετούνται τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα
τηςκοινωνίαςκαιτηςοικονομίας ευρύτερα. Ούτε ανέργους
θέλουμε να έχουμε αλλά ούτε
και εργαζόμενους που στο
όνομα της οικονομικής κρίσης
καταλήγουνναείναιταμεγάλα
θύματα της πολυπόθητης
ανάπτυξης.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αιτία πολέμου η ποινικοποίηση
του δικαιώματος της απεργίας

Γ

ια τη ΣΕΚ αποτελεί αιτία
πολέμου κάθε απόπειρα
ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας
Νίκος Μωυσέως, απευθυνόμενους προς την ηγεσία της Ομοσπονδίας Εργδοτών και Βιομηχάνων, από το βήμα του
Παγκυπρίου Συνεδρίου της
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ. Η ενέργεια της ΟΕΒ
να θέσει αιφνίδια και αναίτια
επί τάπητος θέμα νομοθετικής
ρύθμισης του δικαιώματος της
απεργίας στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες πυροδοτεί εμπρηστικό
κλίμα στις εργασιακές σχέσεις
υπονομεύοντας την εργασιακή
ειρήνη σε μια εξόχως δύσκολη
περίοδο μεσούσης της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης που πλήττει τον τόπο. Στην Κύπρο οι
χαμένες ώρες απεργιών είναι
πολύ χαμηλές και δεν συντρέχει κανένας λόγος αλλαγών
στην ισχύουσα συμφωνία που
ρυθμίζει το θέμα των απεργιών από το 2004. Το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό και

θα διαφυλαχθεί έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Καλά θα
κάνει η ΟΕΒ να καλέσει τα μέλη
της να σταματήσουν να αυθαιρετούν σε βάρος των νόμιμων

σύνεση.
«Εμείς είμαστε έτοιμοι εάν η
ΟΕΒ έχει οποιαδήποτε άποψη
για τροποποίηση των προνοιών του κώδικα στο πλαίσιο

√ Αυστηρή προειδοποίηση γ.γ. ΣΕΚ με κύριο
αποδέκτη την ΟΕΒ που ήγειρε θέμα περιορισμού
του δικαιώματος της απεργίας
δικαιωμάτων των εργαζομένων, υπογράμμισε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Εξάλλου σε συνέντευξη του
στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ, ο κ.
Μωυσέως διευκρίνησε πώς
αυτή τη δύσκολη στιγμή της
οικονομικής κρίσης η Κύπρος
έχει αξιοζήλευτο επίπεδο
εργατικής ειρήνης και τα συνδικάτα προσεγγίζουν τα προβλήματα με υπευθυνότητα και

3

τίθενται σοβαροί περιορισμοί
στο αναφαίρετο δικαίωμα της
απεργίας.

της ελεύθερης έκφρασης των
εργαζομένων είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, αποτελεί δε παράδοξο η Βουλή των
Αντιπροσώπων να ψηφίσει
νομοσχέδιο που κατέθεσε η
κυβέρνηση Χριστόφια που
αφορά τη ρύθμιση των απεργιών στα αεροδρόμια που

• Δεν πιστεύω ότι η ΟΕΒ προτίθεται να εξαπολύσει οργανωμένη επίθεση εναντίον των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Υπάρχει ένα καλό κλίμα
στις διαπραγματεύσεις που
γίνονται για την ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων και
ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει
για το καλό της οικονομίας και
του τόπου γενικότερα.

των καλών μας σχέσεων να τα
συζητήσουμε. Το δικαίωμα της
απεργίας είναι ιερό και απαραβίαστο και θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις» δήλωσε χαραχτηριστικά.
Βολές κατά διακυβέρνησης Δ.
Χριστόφια.
Περαιτέρω επισήμανε στην
συνέντευξη του, απαντώντας
σε σχετικές ερωτήσεις:
• Το δικαίωμα της απεργίας

Στο στόχαστρο της ΟΗΟ - ΣΕΚ το νομοσχέδιο ΔΟΚΕ
Η

Ομοσπονδία Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ-ΣΕΚ) εκφράζει την
αντίθεση της, στο προωθούμενο, από
την Κυβέρνηση Νομοσχέδιο για τους
Δημόσιους Οργανισμούς και τις Κρατικές Επιχειρήσεις (ΔΟΚΕ).
Σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία κακίζει τη στάση της Κυβέρνησης η οποία
παρά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
αλλά και των Διοικητικών Συμβουλίων
των Ημικρατικών Οργανισμών φαίνεται
να επιμένει σε ένα Νομοσχέδιο που η
ίδια υπέβαλε τον Νοέμβριο του 2014 και
που η Βουλή της ζήτησε να αποσύρει
προκειμένου να το επανεξετάσει και να

εξουσιών στους οικείους υπουργούς και
ιδιαίτερα στον Υπουργό Οικονομικών,
γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την
αυτονομία και ανεξαρτησία του κάθε
Οργανισμού. Η σύσταση και λειτουργία
των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου
πηγάζει απευθείας από το ίδιο το
Σύνταγμα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη αυτονομία που θα
τους καθιστά αποτελεσματικότερους

• Κάθετη διαφωνία με
πολιτικές που οδηγούν σε
μαρασμό των Ημικρατικών
Οργανισμών

• Όχι σε πολιτικές
που θα καταστήσουν
αναποτελεσματικούς
τους Ημικρατικούς
Οργανισμούς
διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μετά από πέντε μήνες το
Νομοσχέδιο επανακατατέθηκε χωρίς
ουσιαστικές τροποποιήσεις, χωρίς διάλογο με τους εργαζόμενους και παραγνωρίζοντας ανησυχίες και επιφυλά-

ξεις των ιδίων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.
Μέσα από το προωθούμενο Νομοσχέδιο,
παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση

Με το κυβερνητικό νομοσχέδιο θα προκληθεί ουσιαστική αύξηση στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που οι Οργανισμοί οφείλουν να ακολουθούν, αφού οι
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις τους είναι τέτοιες, που δυνατόν να τους εγκλωβίσουν σε αναποτελεσματικές καθυστερήσεις με αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε Οργανισμούς που είναι σε ανταγωνισμό, όπως η Cyta και AHK . Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απαίτηση της κοινωνίας για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών προς όφελος των Πολιτών και της Οικονομίας του τόπου.
Σημειώνεται πως το Νομοσχέδιο προβλέπει, πως ο Υπουργός Οικονομικών,
μέσα από την υιοθέτηση οικονομικών κριτηρίων θα εποπτεύει τη λήψη αποφάσεων, περιθωριοποιώντας θέματα κοινής ωφέλειας, εργασιακά, κοινωνικής
χρησιμότητας και ασφάλειας. Ο Υπουργός με οικονομικά και μόνο κριτήρια θα
μπορεί να αποφασίζει την αναδιοργάνωση ή/και την κατάργηση Οργανισμών,
παραγνωρίζοντας την αποστολή και την σκοπιμότητα σύστασης τους.

στην επίτευξη της αποστολής και του
σκοπού τους.
Η ΟΗΟ-ΣΕΚ διαχρονικά στηρίζει κάθε
προσπάθεια των Οργανισμών για αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και
χαιρετίζει δράσεις που στοχεύουν στη
βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης,
της λογοδοσίας και της διαφάνειας
τους.
Παραμένουμε όμως κάθετα αντίθετοι με
πολιτικές και δράσεις που θα καταστήσουν τους Ημικρατικούς Οργανισμούς αναποτελεσματικούς, οδηγώντας
τους στον οικονομικό μαρασμό και την
απαξίωση. Είναι για τούτο που καλούμε την Βουλή να αποτελέσει ανάχωμα
στην έγκριση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου με βάση τις πρόνοιες που περιλαμβάνει.

Συντεχνίες ΑΗΚ:

Αναχρονιστικό
το νομοσχέδιο
Ευθείες βολές κατά του νομοσχεδίου
που αφορά στους δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις,
ΔΟΚΕ, εξαπέλυσαν και οι συντεχνίες
της Αρχής Ηλεκτρισμού. Με κοινή
ανακοίνωση τους τονίζουν ότι
Νομοσχέδιο αποτελεί αναχρονισμό
του χειρίστου είδους που ουδόλως
συμβαδίζει με τις καλές διεθνείς
πρακτικές ανά τον κόσμο. Το εν
λόγω Νομοσχέδιο, δεν λαμβάνει
υπόψη την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών της ΑΗΚ και τους
σκοπούς ίδρυσης της, με βάση τον
περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο
ενώ μετατρέπει τους Ημικρατικούς
Οργανισμούς σε Κρατικούς βάζοντας τους όλους στο ίδιο καλάθι
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του
κάθε οργανισμού.
Περαιτέρω, το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο πλήττει ανεπανόρθωτα την
ανεξαρτησία, τον ρόλο, την αποστολή, την αποτελεσματικότητα και την
αυτονομία των Ημικρατικών Οργανισμών. Οι πρόνοιες του πιο πάνω
προτεινόμενου Νομοσχεδίου αναφορικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ΑΗΚ, θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση και τη μη εφαρμογή των προτεινόμενων και εγκεκριμένων από τη ΡΑΕΚ αλλαγών, εις
βάρος της ΑΗΚ και πρωτίστως εις
βάρος του καταναλωτή και της οικονομίας του τόπου.
Τέλος, θα προκαλέσει αργοπορία στη
λήψη των αποφάσεων που αφορούν
την εξέλιξη και δραστηριότητα της
ΑΗΚ στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
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Ελισσαίος Μιχαήλ, γ.γ. Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Η Ομοσπονδία μας, σαν πολυκλαδική,
επιθεωρεί και συνομολογεί πέραν των
250 συλλογικών συμβάσεων.
Το έργο του Υπουργείου Εργασίας θα
ήταν πολύ πιο εύκολο αν οι επιχειρηματίες στο λιανικό εμπόριο επέτρεπαν την
οργάνωση του προσωπικού τους στις
συντεχνίες και την συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων. Καλούμε το
Υπουργείο Εργασίας όπως εγκαινιάσει
κοινωνικό διάλογο με όλους τους
εμπλεκόμενους στο λιανικό εμπόριο για
συζήτηση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν στο τομέα καθώς και του ωραρίου και ας μην αναμένουμε ότι με νομοθεσίες λύνονται προβλήματα.
Είμαστε η μόνη χώρα που εντάχθηκε σε
μνημόνιο και κατάφερε να διατηρήσει
τον κατώτατο μισθό στα ίδια επίπεδα
που ήταν πριν την κάθοδο της Τρόϊκα,
δηλαδή στα €870 στη πρόσληψη και
στα €924 μετά από εξάμηνη υπηρεσία.
Αντίθετα με την Τρόϊκα που έχει δεχθεί
την παγοποίηση του και όχι την μείωση,
οι εργοδοτικές οργανώσεις στις συναντήσεις τους με τους Τροϊκανούς συνεχίζουν να υποβάλλουν θέση για μείωση
του. Κακίζουμε αυτή τους τη στάση και
τους καλούμε ακόμη μια φορά να εργαστούν ειλικρινά με το συνδικαλιστικό
κίνημα για αντιμετώπιση της κρίσης
μέσα από προτάσεις προόδου και ανάπτυξης και όχι μέσα από προτάσεις
αποκοπών μισθών και μειώσεων ωφελημάτων.

ΓΕΣΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ
Μετά από πολύχρονες παραστάσεις και
εισηγήσεις πετύχαμε την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά
νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.
Με την εισαγωγή της μνημονιακής υποχρέωσης αλλά και του πάγιου αιτήμα-

τος του συνδικαλιστικού κινήματος για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ απαιτούμε όπως το
Υπουργείο Υγείας εφαρμόσει τους πρότυπους κανόνες προσφορών για την
αγορά υπηρεσιών από τα ιδρύματα
αυτά, αλλά ταυτόχρονα σήμερα, που
υπάρχουν νέοι άνεργοι προσοντούχοι
νοσηλευτές, δεν πρέπει να συνηγορήσει
για αναστολή οποιωνδήποτε άρθρων
της νομοθεσίας για την στελέχωση των

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ζητούμε επίσης από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας στην
αναστολή παραχώρηση άδειας εργασίας σε εργαζόμενους από Τρίτες Χώρες
και καθορίσουν σαν βασικό κριτήριο για
την απασχόληση κοινοτικών την γραφή
και ομιλία της ελληνικής γλώσσας ώστε
να μπορούν να επικοινωνούν με τους
ασθενείς τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το Συνεργατικό Κίνημα ριζωμένο στη
συνείδηση του Κυπριακού λαού δεν ήταν

περισσότερες απαιτήσεις τόσο για τα
θέματα του προσωπικού όσο και για
την διατήρηση του χαρακτήρα του
συνεργατικού κινήματος. Μαζί θα κτίσουμε την επόμενη μέρα.
Χαιρετίζουμε την πρόσφατη μείωση
των επιτοκίων που εξαγγέλθηκαν και
πιστεύουμε ότι κινούνται προς την ορθή
κατεύθυνση για ανάπτυξη και αναμένουμε όπως προχωρήσουν και οι αναδιαρθρώσεις των δανείων. Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία που έχουν επιδείξει
οι εργαζόμενοι στο συνεργατικό κίνημα
θα βοηθήσει και θα έχει ευεργετικές
συνέπειες στις πλατιές μάζες του
κυπριακού λαού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ένας τομέας με χαμηλές απολαβές και
ελάχιστα ωφελήματα αλλά τομέας που
προσφέρει απασχόληση στις σημερινές
δύσκολες εποχές είναι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
και ούτε είναι δυνατόν να μείνει έξω
από το ενδιαφέρον μας. Στο δίλλημα
που αντιμετωπίσαμε διάλογος ή λαϊκισμός, προτιμήσαμε το δύσκολο δρόμο
του διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι με την
απόφαση της πολιτείας να ενισχύσει με
χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου
τον συνεργατισμό θα ζητούνταν θυσίες
από τους υπαλλήλους που την πλειο-

Δυστυχώς ο κλάδος μαστίζεται από
σοβαρό αθέμιτο ανταγωνισμό που προέρχεται από τις πολλές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
φύλαξης. Θεωρούμε απαραίτητο όπως
στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης για
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για
τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

• Κακίζουμε την αξίωση
των εργοδοτών για μείωση
του κατώτατου μισθού
ψηφία τους εκπροσωπούμε σαν Ομοσπονδία.
Δεν αφήσαμε τους συναδέλφους μας
αβοήθητους να εκδοθεί διάταγμα από
τον Υπουργό Οικονομικών με αποκοπές,
όπως είχε γίνει παλαιότερα με την
Λαϊκή Τράπεζα και να λαϊκίσουμε επιρρίπτοντας ευθύνες. Μπήκαμε στο διάλογο και με την συμφωνία μας που είναι
τακτής διάρκειας (2014-2018) έχουμε
καταφέρει να μην έχουμε υποχρεωτικούς πλεονασμούς αλλά εθελοντικές
αποχωρήσεις, με ειδικό σχέδιο, 300
περίπου συναδέλφων και αποφύγαμε
άλλες περίπου 500 απολύσεις. Διατηρήσαμε τις Συλλογικές Συμβάσεις σε
ισχύ, ενώ μέσα από τον διάλογο καταφέραμε να διορθώσουμε στρεβλώσεις
και να αναδείξουμε ότι μόνο με την συμμετοχή του προσωπικού μπορούν να
λυθούν προβλήματα. Έγιναν αποκοπές
οδυνηρές στους μισθούς αλλά χωρίς
διάλογο είμαστε βέβαιοι ότι οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους θα ήταν
περισσότερες.
Συνεχίζουν να υπάρχουν λειτουργικά
προβλήματα και ειδικά στον τρόπο
σύνδεσης των διάφορων ΣΠΙ με την
Συνεργατική Τράπεζα. Παρακολουθούμε
την όλη κατάσταση με προσοχή, υπάρχει η αναγκαία συνεργασία τόσο με το
συμβούλιο της τράπεζας όσο και με την
διευθυντική ομάδα. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι με την συμφωνία πλαίσιο που
έχουμε υπογράψει, δεν τους έχουμε
παραχωρήσει λευκή επιταγή. Έχουμε

θα βρεθούμε σε αδιέξοδο.
Ως Ομοσπονδία προειδοποιήσαμε και
εισηγηθήκαμε λύσεις. Θα συνεχίζουμε
να πιέζουμε για εξεύρεση λύσεων γιατί
αν ο κλάδος καταρρεύσει πέραν των
εργαζομένων που θα βρεθούν άνεργοι,
είναι τα παιδιά μας και οι ηλικιωμένοι
γονείς μας, που θα βρεθούν αβοήθητοι
με ότι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία, στη κοινωνική συνοχή και στην
αγορά εργασίας.

ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Στον κλάδο της επίγειας εξυπηρέτησης
αεροσκαφών χαιρετίζουμε την ανανέωση της άδειας παροχής των υπηρεσιών
στις υφιστάμενες εταιρείες για την
επταετία 2015-2022. Θεωρούμε επίσης

• Επείγει η μείωση του αριθμού
των ξένων εργατών για
να απελευθερωθούν θέσεις
εργασίας για τους Κύπριους
ότι ο σεβασμός εκ μέρους των εταιρειών
των επιμέρους συμφωνιών που έγιναν
αναφορικά με τα εργασιακά, θα συμβάλει θετικά στο διάλογο για ανανέωση
των συλλογικών συμβάσεων που
σύντομα λήγουν. Θεωρούμε επίσης ότι
είναι προς την σωστή κατεύθυνση η
παραχώρηση της ετήσιας προσαύξησης του 2015. Ο κύκλος εργασίας στα
αεροδρόμια παρά το κλείσιμο των
κυπριακών αερογραμμών και της
Eurocypria, παραμένει στα ίδια επίπεδα
με αυξητική τάση.

ΕΝΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ – ΘΟΚ

εφαρμόζονται οι πρότυποι κανόνες
προσφορών και η εφαρμογή του κατώτατου μισθού να είναι βασική προϋπόθεση. Ζητούμε από το Υπουργείο Εργασίας να συνεργαστεί μαζί μας για
συχνότερους και ποιοτικότερους ελέγχους όσο αφορά την εφαρμογή του
κατώτατου μισθού και της αδήλωτης
εργασίας στον τομέα αυτό.
Υποστηρίζουμε τις εισηγήσεις που έχει
ενώπιον του ο υπουργός για αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και των
μη αδειοδοτούμενων από την αστυνομία εργαζόμενους στο κλάδο και τον
καλούμε όπως σε συνεργασία με την
υπουργό εργασίας τις μελετήσει και
προωθήσει.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ -ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Στον κλάδο των κοινοτικών νηπιαγωγείων και γηροκομείων που στηρίχθηκαν στην εθελοντική προσφορά και
χρηματοδοτούνταν από κυβερνητικές
χορηγίες και εισφορές ατόμων και εταιρειών, σήμερα τα έσοδα τους έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και αντιμετωπίζουν
προβλήματα βιωσιμότητας. Δυστυχώς
πολλές από τις διαχειριστικές επιτροπές δεν έχουν πάρει τα μηνύματα των
καιρών ώστε να λάβουν έγκαιρα μέτρα,
το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί
για επιπρόσθετη στήριξη και σύντομα

Συνεχής ήταν και η προσπάθεια μας για
προώθηση των συμφερόντων των
μελών μας και στο χώρο του θεάτρου
και της τέχνης. Σε πλήρη συνεργασία με
την Ένωση Ηθοποιών Κύπρου στηρίξαμε τις προσπάθειες τους τόσο προς τον
ΘΟΚ, το Υπουργείο Παιδείας και τα
Ελεύθερα Θέατρα.Στηρίξαμε επίσης
σταθερά και έμπρακτα την όλη προσπάθεια για τα πνευματικά τους δικαιώματα που είναι καθαρά κληρονομιά
των ιδίων και δεν μπορεί να είναι στοιχείο εκμετάλλευσης και πρόσφατα
έχουν υπογραφεί συμφωνίες προς τον
σκοπό αυτό.

ΜΜΕ
Καλωσορίζουμε επίσης στις τάξεις μας
το προσωπικό των τηλεοπτικών σταθμών MEGA και SIGMA. Στόχος του προσωπικού είναι η κατοχύρωση των υφιστάμενων όρων απασχόλησης και μελλοντικά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν
η διεκδίκηση διαφόρων αιτημάτων που
να συνάδουν με άλλους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα. Γνωρίζουμε την
ευαισθησία του τομέα και υπεύθυνα θα
κινηθούμε σε όλες μας τις διεκδικήσεις.
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Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

Καλούμε την κυβέρνηση να επαναφέρει χωρίς περιστροφές
την ομαλότητα και την τάξη στην αγορά εργασίας
Ο

χρόνος που μεσολάβησε
από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα ήταν αμείλικτος τόσο για τις επιχειρήσεις,
όσο και για τους εργαζόμενους.

• Να τιμωρηθεί η οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία, αξίωσε από το βήμα
του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ ο γ. γ του κινήματος Νίκος Μωυσέως.
• Αυστηρή προειδοποίηση στους εργοδότες που παραβιάζουν τις συλλογικές συμβάσεις

Η ασύγγνωστη ολιγωρία και η
πολιτική αφέλεια που επέδειξε
η κυβέρνηση Χριστόφια την
περίοδο 2010 – 2013 στη διαχείριση των οικονομικών
πραγμάτων του τόπου, σε
συνδυασμό με την απληστία
των τραπεζιτών και των γερακιών της κερδοσκοπίας, οδήγησαν την κυπριακή οικονομία
στο κρημνό και χιλιάδες ανυ-

φορολογουμένων. Από το βήμα
του σημερινού συνεδρίου κρούωμεν τον κώδωνα του κινδύνου
για τα επερχόμενα δεινά και
καλούμε την κυβέρνηση να
επαναφέρει χωρίς περιστροφές την ομαλότητα και την
τάξη στην αγορά εργασίας,
τιμωρώντας την οποιαδήποτε
εργοδοτική αυθαιρεσία. Αυτή
την ώρα ζητούμε επιτακτικά:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

σήμερα αποτελέσματα σχετικού διαλόγου που εξελίσσεται
στο υπουργείο Εργασίας είναι
άκρως απογοητευτικά. Η
ανοχή και η αντοχή έχουν τα
όρια τους. Η εργατική τάξη δεν
μπορεί να σηκώσει μονόπλευρα το πελώριο βάρος του οικονομικού φορτίου που βαρύνει
τις πλάτες των Κύπριων

Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος, οι υγιείς εργασιακές
σχέσεις αποτελούν τη λυδία
λίθο για πρόοδο, ανάπτυξη κι
ευημερία και γι αυτό οι λοιποί
κοινωνικοί εταίροι καλούνται
να αναλάβουν το μερίδιο της
ευθύνης τους σε τούτες τις κρίσιμες ώρες για την οικονομία
και την κοινωνία. Σε αντίθετη
περίπτωση θα φέρουν ακέραιη
την ευθύνη για τυχόν πυροδότηση εργατικής αναταραχής
και κοινωνικής έκρηξης μέσα
στον κυκεώνα της κρίσης.

ΓΕΣΥ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ποψίαστα νοικοκυριά στη
μιζέρια και στην φτωχοποίηση. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως, σε πραγματικούς
όρους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Κύπρου μειώθηκε αθροιστικά κατά 15.8% την περίοδο
2008 – 2013.
Λάθη επί λαθών σε πολιτειακό
επίπεδο, κραυγαλέες πολιτικές
παραλείψεις και κρατικές
στρεβλώσεις, έθεσαν βίαια την
άλλοτε ευημερούσα Κύπρο
στην Μνημονιακή μέγγενη. Η
κατάληξη είναι θλιβερή για
όλους μας, γεγονός που μας
υποχρεώνει να μιλάμε για μια
χαμένη γενιά. Μέσα σε αυτό το
ζοφερό περιβάλλον η ΣΕΚ προσπάθησε με κάθε νόμιμο μέσο
να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών της και να διαφυλάξει τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις που εκτέθηκαν
σε σοβαρότατους κινδύνους.
Ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική δύναμη του τόπου, αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή
τις ευθύνες που μας αναλογούσαν.

ΣΥΝΕΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

- ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πολιτευθήκαμε με σύνεση,
υπευθυνότητα, αλλά και διεκδικητικότητα. Μακριά από
δογματικές αντιλήψεις και
ιδιοτελείς σκοπιμότητες, συμβάλαμε αποφασιστικά στη
διατήρηση της εργατικής ειρήνης, την εμπέδωση της εργασιακής ομαλότητας και την
εδραίωση της κοινωνικής
γαλήνης που υπονομεύθηκαν
από απαράδεκτες εργοδοτικές
συμπεριφορές και αντικοινωνικές πρακτικές. Σταθήκαμε
αλληλέγγυοι στην κυβέρνηση
και συνειδητά μέσα από θυσίες
των μελών μας βοηθήσαμε
εκατοντάδες επιχειρήσεις να
κρατηθούν όρθιες και ζωντανές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Με πολλή λύπη διαπιστώνουμε
ότι, την κρίσιμη ώρα, η εργοδοτική πλευρά στη μεγάλη της
πλειοψηφία δεν σεβάστηκε
ούτε τις συλλογικές συμβάσεις,
ούτε και τα εργασιακά θέσμια.
Υπό το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης αδίστακτοι εργοδότες απέλυσαν αδικαιολόγη-

ΤΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ
Πρώτον: Να εφαρμοστεί ο εναρμονιστικός νόμος περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση.
Δεύτερον: Να αποκτήσει νομική υπόσταση ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και Τρίτον: Η γνώση της ελληνικής γλώσσας
να θεωρείται ως προαπαιτούμενο για την εργοδότηση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα του νευραλγικού τομέα των υπηρεσιών.

τα Κύπριους εργαζόμενους, μαζικά σε αρκετές περιπτώσεις,- τους οποίους αντικατέστησαν με Κοινοτικούς και
αλλοδαπούς χρησιμοποιώντας τους ως φθηνό εργατικό
δυναμικό. Είναι πράγματι
λυπηρό γιατί οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, σε αντίθεση με τις
διακηρυγμένες θέσεις τους
περί κοινωνικής ευαισθησίας,
ανέχονται και ενθαρρύνουν με
τη σιωπή τους αλλά και με την
αδράνεια τους τον εργοδοτικό
ετσιθελισμό και τις αντεργατικές μεθοδεύσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Αναμένουμε και απαιτούμε από
την κυβέρνηση να στοχεύσει –
μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους – στη ρύθμιση της απασχόλησης των
Κοινοτικών εργαζομένων στη
βάση των νέων δεδομένων που
υπάρχουν στην αγορά εργασίας και να δει πως μπορεί να
αντικαταστήσει αλλοδαπούς
από Τρίτες χώρες με Κύπριους
ανέργους. Υπάρχουν τεράστιες
δυνατότητες για τη μείωση
αλλοδαπών από Τρίτες χώρες
και την αντικατάσταση τους με
Κύπριους ανέργους, όμως
πολύ φοβούμαστε πως, το
αρμόδιο υπουργείο και η
κυβέρνηση στο σύνολο της,
αδυνατούν να αντιληφθούν και
να κατανοήσουν αυτή την
πραγματικότητα. Τα μέχρι

Κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη και
τα πλατειά κοινωνικά στρώματα αποτελούν μόνιμη έγνοια
της ΣΕΚ. Η λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η ενίσχυση και ευρωστία των δημοσίων οικονομικών, η πάταξη της
κραυγαλέας φοροδιαφυγής, η πάταξη της κακοδιαχείρισης
και η συρρίκνωση του σπάταλου κράτους, αποτελούν πρώτιστες επιδιώξεις της ΣΕΚ. Τονίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι, ο τόπος δεν πρόκειται να βγει από σημερινά τραγικά αδιέξοδα αν δεν επέλθει κάθαρση στην κρατική μηχανή
και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με εμπέδωση
συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας, ισονομίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την
ώρα να εκφράσουμε την απαρέσκεια μας για τη συνεχιζόμενη και πολυετή καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει από
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σημαντικές και νευραλγικές εξουσίες και να τις μεταφέρει στο υπουργείο Υγείας, με
το πρόσχημα ότι έτσι θα διευκολυνθεί η γρηγορότερη λειτουργία του σχεδίου, θεωρείται από τη ΣΕΚ ως ατόπημα και
σοβαρό πισωγύρισμα. Απαιτούμε το ΓΕΣΥ να εφαρμοστεί
όπως σχεδιάστηκε, και οι κοινωνικοί εταίροι ως βασικοί
συνεισφορείς στη λειτουργία του, να έχουν σημαντικό ρόλο
στη διαχείριση και καθοριστικό λόγο στη διοίκηση του.
Ήδη, στο θέμα του ΓΕΣΥ ξεπεράσαμε και τη δωδεκάτη, υπό
την έννοια ότι το υφιστάμενο σύστημα παροχής της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατάρρευσε προ
πολλού και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του λαού.
Εκφράζουμε επίσης έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο του
νόμου για τις αποκρατικοποιήσεις. Θεωρούμε πως αυτός θα
μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε σχέση με τη διαφύλαξη
των συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων αλλά
και την εξυπηρέτηση των ευρύτερων κοινωνικών συμφερόντων.
Πέραν των πιο πάνω, εκφράζουμε την αγανάκτηση αλλά και
τη διαμαρτυρία μας για τις μεγάλες καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στην πληρωμή των ανεργιακών επιδομάτων
και των αποζημιώσεων λόγω πλεονασμού και καλούμε την
κυβέρνηση να στελεχώσει ικανοποιητικά τις υπηρεσίες του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές υποχρεώσεις τους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΤΥΠΑ
ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΣΥΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο

λοένα και εντονότερα δείχνει το απεχθές του πρόσωπο του
ο εφιάλτης της φτώχειας στον Κυπριακό πληθυσμό. Στην
παρούσα οικονομική κρίση ο κίνδυνος αύξηση της φτώχειας
μεγαλώνει αγγίζοντας το 30% . Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι
2400000 συμπολιτών μας βιώνουν τη φτώχεια και τη δυσπραγία απομακρύνοντας περισσότερο την Κύπρο από τον εθνικό
στόχο για μείωση του κινδύνου στο 19,3%.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

H Kύπρος θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2016
• Ύφεση 0,5% το 2015 προβλέπει η «Κομισιόν» για την Κύπρο

Η

οικονομική ύφεση στην
Κύπρο θα συνεχισθεί και το
2015. Σύμφωνα με τις Εαρινές
Προβλέψεις της Ευρωπαικής
Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η Κύπρος θα επιστρέψει
στην ανάπτυξη το 2016.

αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιστάθμισε τη
μείωση σε άλλους τομείς της
εγχώριας ζήτησης. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, μετά από μια μεγάλη
μείωση το 2013, ξεπερνώντας
την αύξηση στις εξαγωγές. Το

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται
στην Κύπρο τονίζεται ότι η
ύφεση μετριάστηκε σημαντικά
το 2014 με το δεύτερο ήμισυ
του έτους να είναι ασθενέστερο
του πρώτου. Οι χαμηλές τιμές
του πετρελαίου αναμένεται να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη το
2015, αλλά η εξωτερική ζήτηση
μπορεί να υποστεί μεγαλύτερες
αρνητικές συνέπειες από την
ύφεση στην οικονομία της
Ρωσίας. Η πρόσφατη πρόοδος
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενισχύσει την
οικονομική ανάκαμψη. Η δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να συνεχιστεί. Παρά την
εκ νέου αδυναμία στην ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ
προς τα τέλη του έτους, η
ύφεση μετριάστηκε, με την
πτώση του ΑΕΠ να περιορίζεται στο 2,3% στο σύνολο του
2014. Αυτό αντιπροσωπεύει
μια σημαντικά ηπιότερη ύφεση
από εκείνην του 2013, που
ήταν - 5,4%. Η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε

αποτέλεσμα ήταν η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών
στην ανάπτυξη να είναι αρνη-

Η εξέλιξη του δείκτη της φτώχειας και άλλων, εξίσου σημαντικών κοινωνικών δεικτών, αποτυπώνεται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα, που επεξεργάστηκε η Προεδρία-Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κατέθεσε ο υφυπουργός
παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνος Πετρίδης, περί τα τέλη
Απριλίου στην Ευρωπαική
Επιτροπή. Στο πρόγραμμα
• Το 2010 το ποσοστό
αποτυπώνεται η πρόοδος
του πληθυσμού που ήταν στην επίτευξη των εθνικών
αντιμέτωπο με το φάσμα ποσοτικών στόχων που
τέθηκαν στο πλαίσιο της
της φτώχειας ήταν 24,6%
στρατηγικής
«Ευρώπη
και ισοδυναμούσε με
2020».

202.000 άτομα. Σήμερα οι
αριθμοί της φτώχειας
ευημερούν ξεπερνώντας το
28% και τα 240 000 άτομα

Το απογοητευτικό είναι ότι
ενόσω ο κίνδυνος φτώχειας
εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού, την
ίδια ώρα διαπιστώνεται
συρρίκνωση της κατά κεφαλή δαπάνης για κοινωνική προστασία στην Κύπρο.
Το 2012 η δαπάνη ανερχόταν στις €4.731, σε σύγκριση με
€4.783 το 2011, σύμφωνα με την Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία. Ποσό κατά πολύ
χαμηλότερο του μέσου όρου για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανερχόταν σε €7.604.
Όπως παρατηρείται, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών
είναι ακόμη τεράστιες όσον αφορά την κοινωνική προστασία.
Υπόδειγμα στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, με
την υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη για κοινωνική προστασία, είναι το Λουξεμβούργο, που κατείχε την πρώτη θέση με
€18.862 ετησίως, ενώ αντίθετα, στη Βουλγαρία είναι €952 και
βρίσκεται στην τελευταία θέση (Στατιστική Υπηρεσία).

Η απασχόληση
Παρά την οικονομική κρίση, το ποσοστό απασχόλησης παρουσίασε μικρή αύξηση το 2014 φτάνοντας στο 67,6% από
67,2%το 2013. Παρά τη βελτίωση παρουσιάζεται σημαντική
απόκλιση από τον εθνικό στόχο που ορίζεται στο 75-77%,
αποτέλεσμα της υποτονικής ανάπτυξης.

Συρρίκνωση κοινωνικών παροχών
Η μεγέθυνση του κινδύνου της φτώχειας σε περίοδο κρίσης, σε
ένα βαθμό οφείλεται και στη συρρίκνωση της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, που μεταφράζεται με τη μείωση των παροχών.
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τική το 2014.
Αν και οι διαθέσιμοι βραχυπρόθεσμοι δείκτες για την
οικονομική δραστηριότητα στις
αρχές του 2015 υποδεικνύουν
μια αργή βελτίωση της δυναμικής της ανάπτυξης, η οικονομία δεν αναμένεται να μεγεθυνθεί πριν από το 2016. Παρά τις
χαμηλές τιμές του πετρελαίου,
η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται
να συμβάλει αρνητικά στην
ανάπτυξη, η οποία, σε συνδυασμό με μια μέτρια αρνητική
συμβολή από τις καθαρές εξαγωγές, θα οδηγήσει σε μια μείωση του πραγματικού ΑΕΠ
κατά 0,5%. Η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει κατά το
μάλλον ή ήττον σταθερή, αντικατοπτρίζοντας μια περαιτέρω προσαρμογή της εργατικής
δύναμης και οι χαμηλές τιμές
της ενέργειας θα συγκρατήσουν
τον πληθωρισμό σε αρνητικό
έδαφος το 2015.

Σταδιακή μείωση της ανεργίας
Στις Εαρινές Προβλέψεις για την Κύπρο αναφέρεται ακόμη ότι
το 2016 η σταδιακή απομόχλευση τόσο των νοικοκυριών όσο
και των επιχειρήσεων θα πρέπει να απομακρύνει εμπόδια για
μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, ο νόμος για
τις εκποιήσεις και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2015 θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικά εργαλεία για αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα χαλαρώσει τις συνθήκες για την προσφορά πιστώσεων και θα υποστηρίξει μια
μέτρια ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. Η συνακόλουθη δυναμική ανάπτυξης αναμένεται σταδιακά να μειώσει την ανεργία. Ο
πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σε θετικό έδαφος το 2016,
καθώς οι τιμές στην ενέργεια θα ανακάμπτουν.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κίνδυνοι για την ανάκαμψη κινούνται προς την αρνητική πλευρά. Μια αποτυχία να
αντιμετωπισθεί το ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παράταση των σφιχτών συνθηκών στις πιστώσεις, να οδηγήσει σε στασιμότητα την ανάκαμψη των επενδύσεων και να εξασθενίσει την εγχώρια ζήτηση.
Από εξωτερικής απόψεως, η ύφεση στη Ρωσία θα μπορούσε να
έχει μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες στις εξαγωγές από ό,τι
αναμενόταν.

Στη Δημοσιονομική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, για το
2014, αποτυπώνεται η μείωση των παροχών ως εξής:

Η ανάπτυξη έκανε δειλά –δειλά την εμφάνιση της ύστερα από πέντε χρόνια

● δημόσια βοηθήματα: το 2014 η δαπάνη ανήλθε στα €173
εκατ. σε σύγκριση με €168 εκατ. το 2013

Ανάπτυξη μετά από 14 συνεχόμενα τρίμηνα συρφερε χαρακτηριστικά. Σε τριμηνιαία βάση -δ’
ρίκνωσης κατέγραψε το α' τρίμηνο του 2015, η
τρίμηνο 2014- το ΑΕΠ στη Κύπρο αναπτύχθηκε
κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με προκαταρκτιρυθμό στο 1,6%, ενώ μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ
κή εκτίμηση της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσίας. O ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για την
σιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται
περίοδο Ιανουαρίου στο +0,2%.Θετικούς ρυθΜαρτίου διαμορφώθηκε
μούς ανάπτυξης παρου• Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για την σίασαν οι τομείς του
στο 0,4% σε ετήσια
περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου διαμορ- Εμπορίου, των Ξενοδοχείβάση.Ουπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
ων και Εστιατορίων, Επιφώθηκε στο 0,4% σε ετήσια βάση
σε δήλωσή του χαρακτήρικοινωνιών, Παροχής ηλεσε «ως μια σημαντική εξέ- • Εκτιμάται ότι το θετικό πρόσημο είναι κτρικού ρεύματος, Εκπαίλιξη, που επιβεβαιώνει τις παροδικό και ο ετήσιος δείκτης ανάπυ- δευσης, Υγείας καθώς
θετικές προοπτικές της
επίσης οι Νομικές και
ξης για το 2015 θα είναι αρνητικός
κυπριακής οικονομίας».
Λογιστικές δραστηριότηΩστόσο, πρόσθεσε, «πρέτες. Αρνητικούς ρυθμούς
πει να σημειωθεί πως έχουμε ακόμη δρόμο να
ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας
διανύσουμε».«Η ανάκαμψη βρίσκεται στα αρχικά
της οικονομίας, Λατομεία, Βιομηχανία και Καταστάδια και συνεπώς παραμένει εύθραυστη. Για
σκευές. Παρά τα θετικά σημάδια ανάκαμψης στο
το λόγο αυτό επιβάλλεται η συνέχιση της κοινής
πρώτο τρίμηνο,οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο γενικός
προσπάθειας για μεταρρύθμιση και εξυγίανση
ετήσιος δείκτης του ΑΕΠ θα είναι αρνητικός και
της οικονομίας μας, μακριά από πρόωρους
για το τρέχον έτος λόγω μείωσης της κατανάλωπανηγυρισμούς, ούτε όμως με αρνητισμό, αλλά
σης, τονίζοντας ότι η πολυπόθητη ανάπτυξης
με αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε», ανέθα έρθει το 2016.

● επίδομα τέκνου: στα €119 εκατ. ενώ το 2013 ήταν €123 εκατ.
● χορηγία σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα: στα €75
εκατ. ενώ το 2013 ήταν €79 εκατ.
● κοινωνική σύνταξη: δαπανήθηκαν €67 εκατ. σε σύγκριση με
€66 εκατ. το 2013
● φοιτητική χορηγία: δαπανήθηκαν €49 εκατ. σε σύγκριση με
€57 εκατ. το 2013.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
15ο παγκύπριο συνέδριο ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Έξυπνες συμβουλές
για τις εξετάσεις

νόψει της περίοδου της… Ιεράς Εξέτασης οι φοιτητές ετοιμάζονται ψυχολογικά και μαζεύουν δυνάμεις για ένα
δυνατό διάβασμα που θα τους χαρίσει
τον πολυπόθητο βαθμό πρόσβασης του
μαθήματος. Για πολλούς, η περίοδος της
εξεταστικής έχει καταστεί απλή συνήθεια, ενώ για άλλους, πρωτάρηδες αποτελεί εφιάλτη. Παρατίθεται πιο κάτω ο
χρυσός κανόνας που θα συμβάλει σε
όσους τον εφαρμόσουν στην μεγιστοποίηση του κέρδους.
Μοιράστε τον χρόνο σας. Πριν την εξεταστική καλό είναι να δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα μελέτης όπου θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα διαλλείματα και
εξόδους διότι ο ανθρώπινος νους δεν
μπορεί να λάβει τόνους πληροφοριών σε
λίγες μέρες. Φροντίστε να προγραμματίσετε τα δύσκολα μαθήματα να καταλάβουν περισσότερες μέρες στο πρόγραμμα
σας και τα εύκολα λιγότερες.
Μαζέψτε το υλικό σας. Μην περιμένετε
τελευταία ημέρα να συγκεντρώσετε το
υλικό που σας λείπει. Πολλές φορές
νομίζουμε ότι τα έχουμε όλα και όταν
διαβάζουμε αντιλαμβανόμαστε ότι μας
λείπουν σημειώσεις από κεφάλαια η
ακόμη και βιβλία. Φροντίστε στην κενή
εβδομάδα πριν την εξεταστική να συγκεντρώσετε όλο το υλικό μελέτης.
Μην διαβάζετε την τελευταία ημέρα.
Δύσκολα μπορείς σε μια μέρα να μάθεις
ότι διδάσκεται σε ένα εξάμηνο! Εκτός και
αν η ύλη του μαθήματος είναι πολύ
μικρή. Παρόλα αυτά πολλοί φοιτητές
προτιμούν το διάβασμα της τελευταίας
στιγμής. Καλό είναι να υπάρχει μια
γνώση πάνω στο αντικείμενο που εξετάζεστε και την τελευταία μέρα κάνετε μια
επανάληψη. Ακόμη και όσοι κυνηγούν το
5 βλέπουν ότι δυσκολεύονται γιατί δεν
διάβασαν τόσο καλά την τελευταία μέρα.
Κάνετε απαραίτητα διαλλείματα. Ο
χρόνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. Μπορείτε ανά 2 ώρες διαβάσματος
να κάνετε διαλλείματα των 15-30
λεπτών, ενώ απαραίτητο είναι και ένα
διάλειμμα μεγάλο για φαγητό, καφέ ή μια
μικρή βόλτα. Το σπίτι και οι τοίχοι δεν
βοηθάνε στην ξεκούραση. Βγείτε μια
βόλτα ως το περίπτερο, ως το πάρκο,
πιείτε ένα γρήγορο καφέ με τους φίλους
και επιστρέφετε στο διάβασμα.
Κάνετε σωστή διατροφή. Η διατροφή
παίζει μεγάλο ρόλο στην λειτουργία του
εγκεφάλου. Φροντίστε να τρέφεστε
σωστά και να καταναλώνετε γλυκά γιατί
βοηθούν στην καλύτερη σκέψη και απομνημόνευση. Μην παραμελείτε τα γεύματα και μην κρατάτε δίαιτες οι διατροφές.
Στην περίοδο εξεταστικής όλα τα φαγητά
επιτρέπονται! Δεν υπάρχει θερμιδομετρητής.
Μακριά από άχρηστες ασχολίες. Συνήθως η περίοδος εξεταστικής αποτελεί
περίοδος έμπνευσης για διάφορα πράγματα. Άλλοι ασχολούνται με την μαγειρική ενώ παλιά δεν έβραζαν ένα αβγό,
άλλοι μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο,
άλλοι παίζουν κάποιο παιχνίδι στον Η/Υ
και άλλοι βρίσκουν περίοδο να ερωτευτούν ή να απογοητευθούν από μια σχέση.
Όλα αυτά είναι προφάσεις για να σπαταλήσουμε το χρόνο και να μην διαβάσουμε.

Τ

ην Παρασκευή 29
Μάιου 2015 θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ
στη Λευκωσία το 15ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ.
Στο Συνέδριο θα παραστούν 260 αντιπρόσωποι των έξι Σωματείων-μελών
της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ.
Στο συνέδριο αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης,
Διευθυντές / Λειτουργοί κυβερνητικών
τμημάτων, εκπρόσωποι δημόσιων
οργανισμών, καθώς επίσης και συνδικαλιστές εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Εκ μέρους της κυβέρνησης θα παραστεί
και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.

7

Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με τα τρέχοντα θέματα που επηρεάζουν τους
εργαζόμενους στις Δημόσιες Υπηρεσίες και θα τεθούν προς συζήτηση και
έγκριση σημαντικά ψηφίσματα για την
Απασχόληση, τις Μεταρρυθμίσεις στις
Δημόσιες Υπηρεσίες, την παραγωγικότητα και παροχή ποιοτικών Δημοσίων
Υπηρεσιών, και την προστασία των
εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Βρετανικές Βάσεις.
Το συνέδριο θα εγκρίνει την έκθεση
δράσης της Ομοσπονδίας για την
περίοδο που μεσολάβησε από το
προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα,
και θα καθορίσει την πολιτική που θα
ακολουθήσει η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ την επόμενη τετραετία. Το συνέδριο θα εκλέξει
επίσης τη νέα ηγεσία της Ομοσπον-

δίας.
Οι σύνεδροι θα κληθούν να εγκρίνουν
ψήφισμα για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ
και την προστασία των εργασιακών
δικαιωμάτων των Ωρομισθίων στα
νοσοκομεία.
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• Σαφής προειδοποίηση γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Νίκου Μωυσέως στο 11ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ:

Η ανοχή και η αντοχή έχουν τα όρια τους
Τ

ον κώδωνα κινδύνου για τα επερχόμενα δεινά έκρουσε για ακόμη μια
φορά ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως από το βήμα του 11ου
Παγκύπριου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΟΙΥΚ-ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη 14 Μαΐου στο οίκημα της ΣΕΚ.
Ο κ Μωυσέως τόνισε εμφαντικά πως η
ανοχή και η αντοχή έχουν τα όρια τους
καλώντας την Κυβέρνηση να επαναφέρει χωρίς περιστροφές την ομαλότητα
και την τάξη στην αγορά εργασίας,
τιμωρώντας την οποιαδήποτε εργοδοτική αυθαιρεσία.
Η εργατική τάξη, πρόσθεσε, δεν μπορεί
να σηκώσει μονόπλευρα το πελώριο
βάρος του οικονομικού φορτίου που
βαρύνει τις πλάτες της. Προειδοποίησε
παράλληλα πως εκεί που θα υπάρξουν
παραβιάσεις συλλογικών συμβάσεων
και καταστρατήγηση των προνοιών του
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, η ΣΕΚ

θα αντιδράσει με δυναμισμό προστατεύοντας τα συμφέροντα των μελών
της.
Ο Ελισαίος Μιχαήλ γενικός γραμματέας
της ΟΙΥΚ-ΣΕΚ στην εισηγητική του ομιλία ανέπτυξε κορυφαία ζητήματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους στον
κλάδο που παρακολουθεί η Ομοσπονδία
και κάλεσε όλους σε συστράτευση και
ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι
πολλαπλές καθημερινές προκλήσεις.
Ο κ. Μιχαήλ κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας όπως εγκαινιάσει κοινωνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στο
λιανικό εμπόριο για συζήτηση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν στο
τομέα καθώς και του ωραρίου γιατί οι
νομοθεσίες από μόνες τους δεν λύνουν
προβλήματα.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου Εργασίας
Ανδρέας Ασιώτης, εκ μέρους της

υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου τόνισε χαρακτηριστικά πως η ΣΕΚ
έχει προσφέρει πολλά στην κοινωνία
και στην οικονομία ευρύτερα.
Το Υπουργείο Εργασίας πρόσθεσε εντατικοποιεί τις προσπάθειες για πάταξη
της αδήλωτης απασχόλησης και πως

√ Κάλεσε Κυβέρνηση και
εργοδότες να αναλογιστούν
τις ευθύνες τους
προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η
διαφύλαξη των δικαιωμάτων που
παρέχει η εργατική νομοθεσία στους
εργαζόμενους.
Ο γενικός γραμματείες της ΟΙΥ Ελλάδος
Θάσος Βασιλόπουλος κάλεσε τους
εργαζόμενους να αντισταθούν στον
εργατικό Μεσαίωνα που βρίσκεται ανάμεσα μας δρώντας και αντιδρώντας.

Πρόσθεσε δε πως όλα όσα διαδραματίζονται στις χώρες του Νότου αποτελούν επίθεση κατά των εργατικών
δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου τιμήθηκαν για την προσφορά
τους προς την Ομοσπονδία αποχωρήσαντα στελέχη.
Του συνεδρίου προήδρευσε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης ο οποίος επεσήμανε πως η προώθηση ενός νέου μοντέλου οικονομικής
ανάπτυξης θα συμβάλει καθοριστικά
στη δυναμική εκκίνηση της οικονομίας.
Πρόσθεσε δε πως ο κοινωνικός διάλογος είναι η μόνη οδός για λήψη σωστών
αποφάσεων. Στο κύριος μέρος του
συνεδρίου εγκρίθηκε η έκθεση δράσης
και ψηφίσματα για φλέγοντα εργασιακά ζητήματα και καθορίστηκε η πολιτική της Ομοσπονδίας για την επόμενη
τετραετία. Γενικός γραμματέας επανεξελέγη ο Ελισσαίος Μιχαήλ.

Νίκος Μωυσέως γ.γ. ΣΕΚ

Προειδοποίηση προς κυβέρνηση
και εργοδότες

Ο

Η ΣΕΚ στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα για προάσπιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων που τέθηκαν στο στόχαστρο της εργοδοτικής ασυδοσίας

ι εφιαλτικές
επιπτώσεις
της οικονομικής
καταστροφής και
ο εγκλωβισμός
της χώρας στο
σκληρό Μνημόνιο
είναι σήμερα τα
σοβαρότερα
θέματα
που
απασχολούν τη
ΣΕΚ και τα χιλιάδες μέλη της. Με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη
αγωνία αναμένουμε τα αποτελέσματα
των
ερευνών για τα
όσα κακώς συνέβησαν σε βάρος της Κύπρου και του
λαού της. Κάποιοι με όνομα και διεύθυνση, ηθελημένα ή άλλως πως, μας έριξαν στο βάραθρο. Η ΣΕΚ
καλεί για πολλοστή φορά τη Γενική Εισαγγελία, το
υπουργείο Δικαιοσύνης, την αστυνομία και όλες τις
αρμόδιες Υπηρεσίες να επισπεύσουν τις απαραίτητες
διαδικασίες ώστε να αποδοθούν τεκμηριωμένα ευθύνες εκεί όπου ανήκουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα
το περί δικαίου αίσθημα του λαού. Απαιτούμε
κάθαρση και τιμωρία όσων ενέχονται στο μεγάλο,
αισχρό τραπεζικό φαγοπότι και στην ελεεινή κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε πορεία ανανέωσης
αρκετών συλλογικών συμβάσεων με βασικό άξονα
πολιτικής την επαναφορά των μισθών και των ωφελημάτων στην περίοδο πριν από την οικονομική
κρίση. Τολμώ να πω ότι, αυτή η προσπάθεια άρχισε
να στέφεται με αρκετή επιτυχία, αφού πολλές συμβάσεις ανανεώνονται με πολύ καλά αποτελέσματα με
επανάκτηση μέρους της απώλειας μισθών, Ταμείων
Προνοίας και άλλων ωφελημάτων. Ευκαιρίας δοθείσης προειδοποιούμε ότι, εκεί που θα υπάρξουν
παραβιάσεις συλλογικών συμβάσεων και καταστρατήγηση των προνοιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, η ΣΕΚ θα αντιδράσει με δυναμισμό προστατεύοντας τα συμφέροντα των μελών της.
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Ελισσαίος Μιχαήλ γ.γ. ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

Προέχει η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του
προσωπικού στο επίμαχο θέμα του ωραρίου

Η

Ομοσπονδία μας δεν ήταν αρνητική στο φλέγον θέμα
της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.
Εξέφρασε τις πιο κάτω απόψεις για κατοχύρωση των
υπαλλήλων των καταστημάτων.
1. Την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας με την
παραχώρηση δύο ελεύθερων συνεχόμενων off σε εργασία
7ημέρου κύκλου και κάθε 15 μέρες η Κυριακή να είναι
ελεύθερη.
2. Καθορισμός αργιών
που τα καταστήματα
να είναι κλειστά.
3. Προστασία των
υφιστάμενων υπαλλήλων ώστε να μην τροποποιηθεί η απασχόληση τους από πλήρως απασχολούμενους σε μερικώς απασχολούμενους.
4. Κατοχύρωση των
μερικώς απασχολούμενων και εφαρμογή
της σχετικής νομοθεσίας όπως επίσης και
δημιουργία κανονισμών για τη μερική απασχόληση.
5. Αύξηση των επιθεωρητών για περισσότερους και ποιοτικότερους ελέγχους στα καταστήματα.
Κάποιες από τις πιο πάνω θέσεις μας έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε νομοθεσία.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι ρυθμίσεις για το ωράριο που έχουν
ψηφιστεί δεν έχουν λύσει οριστικά το πρόβλημα και θα
είναι ένα θέμα, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από
αύριο.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του σημερινού συνεδρίου θα
καθορίσουμε τις θέσεις μας, με προτεραιότητα στην προστασία του προσωπικού. Καλούμε τους εργοδότες να μην
πάρουν βιαστικές αποφάσεις για απολύσεις προσωπικού.

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Στο πλαίσιο του

Προτεραιότητα μας η στήριξη
της απασχόλησης

συνεδρίου τιμήθηκαν
στελέχη για

Β

την πολύχρονη
προσφορά τους
στην Ομοσπονδία.
Οι, Κώστας Δημητρίου,
Σωτηρούλλα Κλείτου,
Γιάννης Χατζηγιάννης,
Βαγγέλης Αλαμπρίτης
και Σπύρος Πασπαρής

Ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ

√ Ύψιστης σημασίας
η διαφύλαξη της
εργατικής ειρήνης
στη χώρα μας

απονέμει δώρο φιλίας

ιδιαίτερα σ’ αυτή τη

και συνεργασίας στο

κρίσιμη περίοδο που

γενικό γραμματέα

πλήττεται από

της ΟΙΥ Ελλάδος

τις επιπτώσεις της

Θάσο Βσιλόπουλο

οικονομικής ύφεσης

ασική προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο είναι
η στήριξη της απασχόλησης με καταπολέμηση της
ανεργίας, η προστασία των συμφωνημένων όρων
εργοδότησης των εργαζομένων και η διαφύλαξη των
δικαιωμάτων που τους παρέχει η εργατική νομοθεσία, αλλά και η
περαιτέρω προ• Η καταπολέμηση
στασία των ευάτης ανεργίας και η
λωτων ομάδων.
προστασία των
Για το λόγο αυτό
δικαιωμάτων των εργαεισαγάγαμε
το
Ελάχιστο Εγγυημέ- ζομένων αποτελεί ύψιστη
νο Εισόδημα που
προτεραιότητα μας
στοχεύει
στα
άτομα που ευρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Το κοινωνικό αυτό δίκτυ προστασίας θα καλύπτει εξίσου
όλους όσους δεν έχουν κανένα εισόδημα αλλά και
όσους, το εισόδημα από την εργασία τους δεν τους
επιτρέπει να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.
Η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης στη χώρα μας,
ιδίως στην περίοδο αυτή που βιώνουμε, είναι ύψιστης σημασίας. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ειλικρινή πρόθεση και προσήλωση
που επιδεικνύεται από τους κοινωνικούς εταίρους
στην τήρηση των προνοιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία
στο θέμα αυτό.
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Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Με προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία

Σ

ήμερα, όπως σαφώς γνωρίζετε, βιώνουμε τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία επέφερε επιπτώσεις
στην οικονομία, την ανάπτυξη και την
αγορά εργασίας.
Η στρατηγική της παρούσας κυβέρνησης
είναι προσανατολισμένη και επικεντρώνεται
στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας μας. Προς τούτο, λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν όλα τα αρνητικά δεδομένα και να
δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την
επίτευξη της ανάπτυξης. Έχουμε την πεποίθηση ότι σ’ αυτή τη προσπάθεια και εσείς,
ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα συμβάλετε για το καλό της οικονομίας μας και
των ιδίων των εργαζομένων. Με μια σειρά
από πολιτικές και δράσεις, το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρεμβαίνει τόσο στον τομέα της
παροχής κινήτρων, όσο και στην πάταξη
του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παραβίασης των συμφωνημένων όρων απασχόλησης. To θέμα της ανεργίας μας ανησυχεί
ιδιαίτερα και έχουμε ήδη θέσει ως ύψιστη
προτεραιότητα αυτή την περίοδο, το σχεδιασμό κινήτρων μέσω προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης για πρόσληψη
ανέργων με έμφαση στους μακροχρόνια
άνεργους και την αξιοποίηση σχεδίων
κατάρτισης, επανακατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, για να βοηθηθούν
αυτά τα άτομα να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας μας.
Ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουμε εντατικοποιήσει τις ενέργειες μας για την πάταξη του
φαινομένου της αδήλωτης και παράνομης
απασχόλησης και την εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης στην εργασία .
Βασική προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο είναι η στήριξη της απασχόλησης με
καταπολέμηση της ανεργίας, η προστασία
των συμφωνημένων όρων εργοδότησης των
εργαζομένων και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων που τους παρέχει η εργατική νομοθεσία, αλλά και η περαιτέρω προστασία των
ευάλωτων ομάδων. Για το λόγο αυτό εισαγάγαμε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
που στοχεύει στα άτομα που ευρίσκονται σε
δυσχερή οικονομική κατάσταση. Το κοινωνικό αυτό δίκτυ προστασίας θα καλύπτει εξίσου όλους όσους δεν έχουν κανένα εισόδημα
αλλά και όσους, το εισόδημα από την εργασία τους δεν τους επιτρέπει να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.
Η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης στη
χώρα μας, ιδίως στην περίοδο αυτή που
βιώνουμε, είναι ύψιστης σημασίας. Αυτό,
βέβαια, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ειλικρινή πρόθεση και προσήλωση που επιδεικνύεται από τους κοινωνικούς εταίρους
στην τήρηση των προνοιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό.
Πιστεύω ότι, με την προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο και με δεδομένη την κυβερνητική θέση για κοινωνική ειρήνη και δικαιοσύνη, θα συνεχίσουμε να έχουμε στο επίκεντρο των σκέψεων και ενεργειών μας τον
άνθρωπο, παρά τις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες. Με αυτό τον γνώμονα μπορούμε
να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον για
τους εργαζόμενους, την οικονομία και τον
τόπο μας.
(Χαιρετισμός στο 11ο συνέδριο ΟΙΥ - ΣΕΚ)
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Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

14ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

12η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη
Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού

Ο

ι προκλήσεις που αναφύονται καθημερινά
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης αλλά οι
έντονοι κλυδωνισμοί στην αγορά εργασίας θα
τεθούν στο μικροσκόπιο του 14ου Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 10π.μ. στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Την επίσημη έναρξη εργασιών του συνεδρίου θα
κηρύξει ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης. Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα απευθύνουν ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως και η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Εισηγητική έκθεση θα καταθέσει ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
Νεόφυτος Κωνσταντίνου (φωτό).
Το συνέδριο θα χαράξει την πολιτική της Ομοσπονδίας για την επόμενη τετραετία με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης
στους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέττες σε αποχωρήσαντα στελέχη για την πολύχρονη προσφορά τους στην Ομοσπονδία. Το συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία της
Ομοσπονδίας.

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 3
Ιουνίου 2015, και ώρα 5.30μ.μ. στο οίκημα της
ΣΕΚ Λεμεσού την Επαρχιακή του Συνδιάσκεψη.
Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα κηρύξει ο
επαρχιακός οργανωτικός Φλώρος Φλώρου.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, ο επαρχιακός
γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού Σάββας Γεωργίου και η γραμματέας του Τμήματος Δέσποινα
Ησαία.
Την Εκθεση Δράσης θα καταθέσει η Γραμματέας του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού Κατερίνα Παμπακά.
Η Συνδιάσκεψη θα εκλέξει την Επαρχιακή Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για την
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, που καθορίστηκε
στις 22 Οκτωβρίου 2015.
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Ο «ΣΙΩΠΗΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ» ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Ο

ι προσπάθειες για πάταξη δεν πρέπει να
επικεντρώνονται μόνο στο να μειώσουμε τη
ψηλή πίεση όταν αυτή εκδηλωθεί. Είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα, που
θα βοηθήσουν στην πρόληψη της επικίνδυνης
αυτής κατάστασης.
Η ψηλή πίεση είναι μια σοβαρή χρόνια πάθηση.
Μπορεί να προκαλέσει καρδιομεγαλία με καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και
βλάβες στους νεφρούς με νεφρική ανεπάρκεια.
Εκείνο που καθιστά την ψηλή πίεση μια ύπουλη
κατάσταση είναι το γεγονός ότι μπορεί να
υπάρχει, να εξελίσσεται και να δημιουργεί
σοβαρές βλάβες χωρίς όμως ο ασθενής να το
καταλαβαίνει.

Διώξτε τα περιττά κιλά: Οι παχύσαρκοι και οι
υπέρβαροι απειλούνται άμεσα από την ψηλή
πίεση. Όσο πιο ψηλός είναι ο Δείκτης Μάζας
Σώματος τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για
ψηλή πίεση.
Ο ΔΜΣ υπολογίζεται σαν το πηλίκο του βάρους
σώματος (Β) με μονάδα μέτρησης σε κιλά, διαιρούμενο δια του ύψους (Υ) με μονάδα μέτρησης
σε μέτρα στο τετράγωνο. Δηλαδή ΔΜΣ=Β/Υ2

Για το λόγο αυτό η ασθένεια αυτή έχει ονομασθεί
"ο σιωπηλός δολοφόνος". Οι βλάβες που προκαλεί σε ζωτικά όργανα (καρδία, νεφροί, αρτηρίες, μάτια, εγκέφαλο) είναι μόνιμες.
Η συχνότητα της ψηλής πίεσης ή υπέρτασης,
όπως την αποκαλούν οι γιατροί, βρίσκεται σε
αύξηση.
Η αύξηση της ηλικίας ευνοεί την εμφάνιση
υπέρτασης. Όμως δυστυχώς βλέπουμε σήμερα
ότι όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και έφηβοι, εκδηλώνουν τη χρόνια αυτή πάθηση.
Για τους λόγους αυτούς η ανίχνευση της νόσου
είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικότερη είναι
όμως η πρόληψη της πάθησης.

Πώς μπορούμε να προλάβουμε
την εμφάνιση ψηλής πίεσης;
Μερικοί απλοί, φυσικοί τρόποι, χωρίς φάρμακα,
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρόληψη και
στη θεραπεία της ψηλής πίεσης:

Τα άτομα με δείκτη από 25 έως 29,9 είναι υπέρβαρα ενώ εκείνοι που έχουν δείκτη μεγαλύτερο
από 30 είναι παχύσαρκοι.
Αρχίστε να χάνετε βάρος σταδιακά. Μειώστε
τις θερμίδες που τρώτε, αρχικά κατά 300 κάθε
μέρα. Συνηθίστε και μετά αφαιρέστε ακόμη 300
και στη συνέχεια προχωρήστε αργά αλλά σταθερά μειώνοντας σταδιακά τις περιττές θερμίδες που απορροφάτε καθημερινά.

Μειώστε το αλάτι στη διατροφή σας: Το άλας
βρίσκεται παντού μέσα σε αυτά που τρώμε
καθημερινά. Ακόμη και εάν εμείς δεν βάζουμε
άλας στο φαγητό μας, οι ποσότητες που απορΣταματήστε το κάπνισμα: Το κάπνισμα είναι
ροφούμε κάθε μέρα είναι πολύ περισσότερες
μια σημαντική αιτία ψηλής πίεσης.
από αυτές που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Τα
Κάθε τσιγάρο που καπνίζετε είναι αρκετά ισχυέτοιμα φαγητά, τα αλλαντικά, οι
ρό για να αυξήσει την πίεσή σας.
σάλτσες, οι ελιές, τα τυριά, το
• Τρόποι πρόληψης Όταν κάποιος καπνίσει ένα τσιχαλούμι είναι φορτωμένα με
γάρο, χρειάζονται από 30 έως 60
αλάτι.
της υψηλής πίεσης
λεπτά για να επανέλθει η πίεση
Κανονικά δεν πρέπει να παίρνουστο φυσιολογικό της επίπεδο.
με περισσότερα από 2 γραμμάρια
Μην κάνετε κατάχρηση του
αλάτι κάθε μέρα. Για τους λόγους αυτούς θα
οινοπνεύματος: Η ψηλή κατανάλωση αλκοοπρέπει να κοιτάζουμε τις ετικέτες των έτοιμων
λούχων ποτών αυξάνει την αρτηριακή πίεση.
τροφίμων που αγοράζουμε, να μη βάζουμε επιΣτις γυναίκες συστήνεται μια καθημερινή ποσόπρόσθετο αλάτι στο φαγητό και κατά το μαγείτητα αλκοόλ, όχι μεγαλύτερη από αυτήν που
ρεμα το προστιθέμενο αλάτι να είναι όσο το
περιέχεται σε ένα ποτήρι μπύρας 12 ουγκιών ή
δυνατό πιο λίγο. Και ας μη ξεχνούμε ότι σχεδόν
ένα ποτήρι 5 ουγκιών κρασιού ή ένα ποτήρι ουίόλα τα τρόφιμα στη φυσική τους κατάσταση,
σκι των 1,5 ουγκιών.
περιέχουν κάποια ποσότητα αλατιού.
Στους άνδρες οι πιο πάνω ποσότητες μπορούν
Εξασκηθείτε: Η γυμναστική, η τακτική σωματινα διπλασιαστούν.
κή εξάσκηση βελτιώνουν το μεταβολισμό, βοηθούν το καρδιαγγειακό σύστημα και βοηθούν
στην πρόληψη της ψηλής πίεσης.
Ρωτήστε το γιατρό σας εάν η κατάστασή σας το
επιτρέπει, αρχίστε σταδιακά και προσπαθήστε
να κρατήσετε ένα ρυθμό με σωματική εξάσκηση
τουλάχιστο 30 λεπτών ημερησίως για τις
περισσότερες μέρες της εβδομάδας.
Τρώτε φρούτα και λαχανικά, μειώστε το
λίπος στη διατροφή σας: Με κάθε γεύμα να
τρώτε ένα επιπρόσθετο φρούτο.
Μειώστε την ποσότητα του κρέατος και αυξήστε αυτήν των λαχανικών και των φρούτων.
Τρώτε επίσης αρκετά φρούτα ή λαχανικά που
περιέχουν κάλλιο, όπως οι μπανάνες ή οι ντομάτες, διότι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι
αυτό συμβάλλει στη μείωση της πίεσης.
Δοκιμάστε τουλάχιστο 2 φορές την εβδομάδα
να μην τρώτε κρέας.

• Ακόμη και οι ήρεμοι άνθρωποι
μπορεί να έχουν υπέρταση

Να προτιμάτε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά.

Έχει υπολογιστεί ότι ακόμη και μια μικρή μείωση της συστολικής πίεσης της τάξης των 2 έως
5 mm Hg, μπορεί να σώζει πολλές χιλιάδες
ζωές κάθε χρόνο.
Το σημαντικότερο όμως είναι κάποιος να μην
παρουσιάσει καθόλου ψηλή πίεση, διότι θα
εφαρμόζει μια αποτελεσματική πρόληψη βασισμένη πάνω στις πιο πάνω εισηγήσεις.
Εάν παρουσιαστεί ψηλή πίεση, τα πιο πάνω
φυσικά μέτρα μπορούν να βοηθήσουν. Όμως
πολύ συχνά από μόνα τους δεν είναι αρκετά και
επιβάλλεται να δοθεί φαρμακευτική θεραπεία.
Εάν ένας ασθενής αναπτύξει υπέρταση, δυστυχώς είναι πολύ πιθανόν ότι θα χρειαστεί φάρμακα για όλη του τη ζωή. Αυτό είναι κακό για
την ποιότητα ζωής του και όσο πιο νέος είναι
τόσο πιο δύσκολο θα είναι. Και ας μην ξεχνούμε
ότι τα φάρμακα εκτός από το κόστος τους
συχνά έχουν και τις παρενέργειές τους.

Έ

νας στους τέσσερις Κύπριους πάσχει από υπέρταση
και από αυτούς, ένας στους
τρεις δεν το γνωρίζει. Την ίδια
στιγμή, λιγότεροι από τους
μισούς από αυτούς που γνωρίζουν το πρόβλημα τους,
προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Τα ποσοστά της
υπέρτασης, αυξάνονται σε άτομα άνω
των 60 χρόνων,
καθώς 1 στους 2
παρουσιάζει υψηλή
αρτηριακή πίεση. Σε
γενικές
γραμμές,
όποως ανέφερε σε
διάσκεψη τύπου ο
πρόεδρος
της
Κυπριακής Εταιρείας
Υπέρτασης,
δρ.
Φίλιππος Στυλιανού,
περίπου το 25% του
Κυπριακού πληθυσμού, δηλαδή γύρω
στις 300.000 άνθρωποι είναι υπερτασικοί. Από τους ειδικούς, η υπέρταση
έχει χαρακτηρισθεί ως «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς δεν
προκαλεί συμπτώματα μέχρι
να εκδηλωθούν, με αποτέλεσμα τόσο οι επιπλοκές της όσο
και η αύξηση της πίεσης να
μην γίνονται αισθητές, όπως
ανέφερε στο χαιρετισμό του ο
υπουργός Υγείας Φίλιππος
Πατσαλής.

√ Κάνει θραύση
η υψηλή αρτηριακή
πίεση στην Κύπρο

Η υψηλή αρτηριακή πίεση,
επίσης, αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους και
συχνότερους παράγοντες που
αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για
εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και
για έμφραγμα του μυοκαρδίου,
όπως επεσήμανε από την
πλευρά του ο πρόεδρος της
Καρδιολογικής Εταιρείας, δρ.
Λοϊζος Αντωνιάδης, αλλά και
μια από τις σημαντικές αιτίες
πρόωρης νοσηρότητας και
θνητότητας, σύμφωνα με τον
πρέοδρο του ΠΙΣ, δρ. Πέτρο
Αγαθαγγέλου. Η υπέρταση,
όπως είπε, ευθύνεται για το 6%
των θανάτων διεθνώς. Την
ακριβή αιτία δημιορυγίας της
υπέρτασης, δεν την γνωρίζουμε ούτε οι γιατροί, τουλάχιστον για το 95% των περιπτώσεων, όπως είπε ο δρ. Στυλιανού και πιστεύουν ότι οφείλεται σε συνδυασμό πολλών
παραγόντων. Γι’ αυτό, σημείωσε, μιλάμε συνήθως για
«πρωτοπαθή» και για «ιδιοπαθή» υπέρταση.
Η αντίληψη που επικρατεί σε
αρκετούς ότι μόνο ο νευρικός

και αγχώδης τύπος ανθρώπου
πάσχει από υπέρταση, φαίνεται να μην ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, αφού
τα στοιχεία δείχνου ΄τοι ακόμη
και οι ήρεμοι άνθρωποι μπορεί
να έχουν υπέρταση. Με βάση
τις στατιστικές, όπως ανέφερε
ο δρ Στυλιανού στη διάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Υπέρτασης, στις 15 Μαϊου,
υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που συμβάλλουν με
κάποιο τρόπο στην παρουσία
ιδιοπαθούς υπέρτασης, όπως
το οικογενειακό ιστορικό και η
ηλικία. Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι από την ηλικία των 65
ετών έχουν υπέρταση. Επίσης,
το φύλο. Πριν από την ηλικία
των 50 η υπέρταση παρουσιάζεται συχνότερα στους άνδρες,
ενώ η συχνότητα εμφάνισης
της στις γυναίκες αλλάζει
μετά τη εμμηνόπαυση. Μετά
την ηλικία των 50-55 ετών,
πάσχουν
από
υπέρταση
περισσότερες γυναίκες σε
σχέση με τους άνδρες. Άλλες
κατ4αστάσεις είναι το αλάτι,
το σωματικό βάρος (υπέρταση
παρατηρείται συχνότερα σε
παχύσαρκα άτομα), το άγχος,
η μειωμένη σωματική άσκηση,
το αλκοόλ, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, παθήσεις
του θυροειδούς.
Πάντως, παρά τα σημαντικά
βήματα που έχουν γίνει στη
μελέτη της αρτηριακής υπέρτασης και στη χρήση νεότερων
αντιυπερτασικών φαρμάκων,
εντούτοις η αντιμετώπιση της
συνεχίζει να είναι ανεπαρκής,
σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας. Επί τούτου, ανέφερε
ότι το 2000 υπολογίστηκε ότι
το ένα τέταρτο του πληθυσμού
της γης παρουσίαζε υπέρταση. Μεταξύ των ετών 20202025 το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και να αγγίξει
το 30%. Σημείωσε, περαιτέρω,
ότι το υπουργείο ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που καθόρισε η παγκόσμια
ιατρική κοινότητα, παρέχει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
στους πάσχοντες με υπέρταση. Ανέφερε, ακόμα, ότι στα
δημόσια νοσηλευτήρια, λειτουργούν ειδικά ιατρεία υπέρτασης, τα οποία είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό. Σ’ αυτά, παρέχεται
κλινική αξιολόγηση του ασθενούς, 24ωρη καταγραφή της
αρτηριακής υπέρτασης με
ειδικό μηχάνημα αυτόματης
μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και εκτόμηση του ολικού
καρδιαγγειακού κινδύνου.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
Δανέζες δωρίζουν τα ωάρια τους σε Κύπρο – Ελλάδα
και κερδίζουν χλιδάτες διακοπές

Α

πίστευτη καμπάνια της
μεγαλύτερης τράπεζας
σπέρματος στον κόσμο.
Προσφέρει σε γυναίκες
από Δανία πολυτελείς
διακοπές καθώς και χρηματικό ποσό, με αντάλλαγμα τη δωρεά του ..
ωαρίου τους σε κλινικές
της Κύπρου, της Ελλάδας
και της Ισπανίας! Ποιος ο
στόχος; Διαβάστε πιο
κάτω για να μάθετε.

Χλιδάτες διακοπές έχουν την
ευκαιρία να περάσουν γυναίκες
από τη Δανία, μετά από μια απίστευτη προσφορά της μεγαλύτερης τράπεζας σπέρματος στον
κόσμο, επονομαζόμενης «Cryos»,
με έδρα τη Δανία.
Η εν λόγω τράπεζα σπέρματος
προτείνει σε Δανέζες να δωρίσουν
τα ωάρια τους σε κλινικές
Κύπρου, Ελλάδας και Ισπανίας με
αντάλλαγμα πολυτελείς διακοπές

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

– με όλα τα έξοδα πληρωμένα καθώς και το χρηματικό ποσό των
1600 δολαρίων!
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα
της
δανέζικης
εφημερίδας
«Jyllands-Posten», η καμπάνια της
τράπεζας σπέρματος «Cryos»,
αποσκοπεί στην καταπολέμηση
της νομοθεσίας της Δανίας, που
απαγορεύει την πώληση ωαρίων.
Σε σχετικές δηλώσεις του ο επικε-

φαλής της «Cryos», ,
Ole Schou, στάθηκε
υπέρμαχος
της
πώλησης ωαρίων:
«Δεν βλέπω τίποτα
ανήθικο. Οι κανόνες
της Δανίας είναι
παράλογοι, επιζήμιοι και είναι διάκριση, ότι εδώ στη
Δανία δεν μπορείς
να
πωλήσεις
ωάρια»,
δήλωσε
χαρακτηριστικά ο
Ole Schou.
H «Cryos» ασκεί έντονες πιέσεις
για αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, διαφημίζοντας μάλιστα την
προσφορά της σε πινακίδες δρόμου:
Η είδηση πάντως κάνει το γύρο
του κόσμου! Το άκουσμα μας
έφτασε μέχρι την Αμερική, με την
εφημερίδα «New York Daily News»
να αφιερώνει ειδικό δημοσίευμα.

Πέθανε Δύο Φορές! Όμως ζεί

Ο

22χρονος Σάσα Ελιασον από… τη Στοκχόλμη έχει δει κυριολεκτικά τον Χάρο με τα μάτια
του, και μάλιστα δύο
φορές. Σε μία διαδικτυακή
συνέντευξη στο Reddit,
περιγράφει την εμπειρία
του,
αποκαλύπτοντας
πώς είναι να είσαι κλινικά
νεκρός.

Ο τυχερός Σουηδός είναι
φοιτητής στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας
KHT.
Η
πρώτη φορά που «πέθανε» ήταν όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα.
Παρότι κατάφερε τελικά να επι-

δόση παυσίπονων που έπαιρνε
μετά την εγχείρηση.
Μιλώντας στο Reddit, συνέκρινε
την εμπειρία του με έναν γρήγορο
υπνάκο χωρίς όνειρα και κατάλαβε ότι είχε πεθάνει προσωρινά
μόνο όταν του το είπαν αργότερα
οι γιατροί.

βιώσει, μερικούς μήνες αργότερα
«πέθανε» πάλι από υπερβολική

Πλέον, έχοντας επιβιώσει, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του
στο να διασκεδάζει και να κάνει
τη ζωή των άλλων καλύτερη:
«Κανένα προσωπικό μου επίτευγμα δεν θα έχει σημασία τελικά όταν πεθάνω.Το μόνο πράγμα
που θα μείνει ζωντανό μετά από
μένα είναι η επίδραση της ύπαρξής μου στους γύρω μου».

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

Έξπνο κόλπο για να καθαρίσετε
το μελάνι από τα ρούχα
• Ο λεκές από μελάνι είναι από τους πιο
συχνούς και δύσκολους λεκέδες
Η συμβουλή της εβδομάδας

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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Ε

ιδικά όσοι από εσάς έχετε παιδιά, τέτοιου
είδους λεκέδες σας έχουν ταλαιπωρήσει
αρκετά! Εξαφανίστε τους λεκέδες με φτιάχνοντας ένα μείγμα με 2 υλικά που βρίσκονται σε
κάθε σπίτι!
ΥΛΙΚΑ:
2 φλιτζάνια γάλα
1 φλιτζάνι ξύδι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βάλτε το λερωμένο ρούχο σε μία λεκάνη με τον
λεκέ να βρίσκεται στο κέντρο. Ρίξτε πρώτα τα
2 φλιτζάνια γάλα και έπειτα το ξύδι. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο λεκές έχει καλυφθεί καλά, αφήστε το
ρούχο να μουλιάσει για ένα βράδυ.
Το επόμενο πρωί, πλύντε το στο χέρι και τρίψτε
καλά το σημείο που ήταν ο λεκές!

Συγκινητική Ιστορία
Μητέρα 100 ετών βρήκε την κόρη
της μετά από 77 χρόνια

Α

μερικανίδα 100 ετών, η Minka Disbrow, ξαναείδε μετά από 77 χρόνια την κόρη της, την οποία
αναγκάστηκε να αποχωριστεί όταν ήταν ακόμη
μωρό.
Η Disbrow είχε πέσει θύμα βιασμού όταν ήταν 16
ετών και η αυστηρή τότε κοινωνία την είχε υποχρεώσει να δώσει για υιοθεσία το παιδί που προέκυψε από το βιασμό της. Τα τελευταία 77 χρόνια
ζούσε κουβαλώντας πάντοτε μαζί της τη μοναδική φωτογραφία του αγαπημένου της παιδιού. Την
κόρη της υιοθέτησε και μεγάλωσε ένας Νορβηγός
παπάς και η γυναίκα του. Ένα από τα εγγόνια της
Disbrow, θέλοντας να εντοπίσει το γενεαλογικό
δέντρο της υιοθετημένης μητέρας του βρήκε, τελικά, τη βιολογική του γιαγιά κι επανένωσε όλη την
οικογένεια. Μητέρα και κόρη περνούν τώρα όλη
τους σχεδόν την ημέρα μαζί, ενώ συχνά τις επισκέπτονται τα εγγόνια και τα δισέγγονα της
100χρονης.

Χαράς ….ευαγγέλια για τους λάτρεις του ουίσκυ
• Τα τεχνητά παγάκια που δεν νερώνουν το καλό ουίσκυ

Ό

σοι είναι λάτρεις του καλού
ουίσκι, δεν βάζουν ποτέ
πάγο στο ποτήρι τους για να μην
αλλοιώσουν τη γεύση του. Τα
Σκωτσέζικα malt και τα αμερικανικά bourbon, απαγορεύεται να
σερβιριστούν με πάγο. Συνήθως
νερώνονται μόνο τα ουίσκι χαμηλής απόσταξης και ποιότητας.
Όταν το ποτό νερώνεται εκτός
από τη γεύση του χάνει και τα
αρώματά του. Αυτό δε σημαίνει
ότι δεν θα ήθελαν οι πότες να
είναι το ποτό τους δροσερό, αλλά
μέχρι πρότινος ήταν κάτι που δεν
μπορούσε να γίνει, εκτός αν
πάγωναν το μπουκάλι πράγμα
που απαγορεύεται για ένα καλό
ουίσκι.
Πρόσφατα έκαναν την εμφάνισή
τους στην αμερικανική αγορά τα
«Whisky stones», πέτρες ειδικά

επεξεργασμένες τις οποίες βάζετε
στην κατάψυξη και τις παγώνετε
αντί για παγάκια. Οι συγκεκριμένες πέτρες λαξεύονται στο πιο
παλιό εργαστήρι σαπουνοχώματος στο Vermont των Ηνωμένων
Πολιτειών. Είναι σαπουνόλιθος
από μη

πορώδες υλικό και είναι άοσμες και
άγευστες. Δεν αλλοιώνουν τη
γεύση του ποτού και διατηρούν τη
θερμοκρασία τους περισσότερο
απ' ότι ο πάγος. Τα πέτρινα αυτά
παγάκια είναι χειροποίητα και
όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι
καθόλου οικονομικά. Πωλούνται
ανά εννιά κομμάτια μέσα σε που-

γκί από μουσελίνα, με το οποίο
μπαίνουν στην κατάψυξη.
Φυσικά υπάρχουν κι άλλα είδη
από τεχνητά παγάκια όπως από
χάλυβα και από φυσικά βοτσαλάκια. Δεν εγγυάται κανείς ότι τα
συγκεκριμένα υλικά δεν αλλοιώνουν τη γεύση. Σε μπαρ που σερβίρουν σπάνια και ακριβά
ουίσκι είναι πιθανό να βρείτε
τα whisky stones, αλλά μη δοκιμάσετε να τα πάρετε μετά που
θα τελειώσει το ποτό σας. Αυτά
μένουν στο κατάστημα όπου πλένονται και ξαναχρησιμοποιούνται. Κοστίζουν από πέντε ευρώ
το ένα και πάνω.
Πρόκειται για μια πανέξυπνη
ευρεσιτεχνία που έρχεται να λύσει
ένα χρόνιο πρόβλημα με τα αποστάγματα ουίσκι που προβλημάτιζε τόσο τους πότες όσο και
τους ιδιοκτήτες των καλών μπαρ.

Σοβαρά …
αστειάκια
ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΡΟΤΟ
Πάει ένας νεαρός σε ένα παγωτατζίδικο και ρωτάει
τον υπάλληλο:
- Παγωτό καρότο έχετε;
- Όχι, νεαρέ μου δεν έχουμε.
Πάει την άλλη μέρα ο νεαρός και ρωτάει ξανά τον
υπάλληλο:
- Παγωτό καρότο έχετε;
- Όχι, νεαρέ μου δεν έχουμε είπαμε.
Αυτό συνεχιζόταν για 15 ημέρες.
Την άλλη μέρα λέει ο υπάλληλος από μέσα του:
- Θα δώσω όλα μου τα λεφτά για να φτιάξω παγωτό καρότο."
Την άλλη μέρα πάει ο ίδιο νεαρός στο παγωτατζίδικο και λέει στον υπάλληλο:
- Παγωτό καρότο έχετε;
- Ναι, έχουμε, απαντάει ο υπάλληλος.
- Αηδία δεν είναι;
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ελιξίριο μακροζωίας η σοκολάτα
πορεί η σοκολάτα να κατηγορείται για την αύξηση της
χοληστερόλης και του σωματικού
μας βάρους, όμως τώρα οι επιστήμονες άρχισαν να την απενοχοποιούν. Κι επειδή έχει και αρκετά άλλα
πλεονεκτήματα να μας προσφέρει,
μπορείτε να την απολαύσετε χωρίς
πολλές ενοχές!

M

έτσι από τις θρομβώσεις.

Νιώθετε ενοχές όταν τρώτε ένα
κομματάκι σοκολάτα; Καιρός να
αλλάξετε γνώμη, αφού και δύο
κομματάκια την ημέρα μπορεί να
μας χαρίσουν έναν έξτρα χρόνο
ζωής - και μάλιστα καλής ποιότητας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες
μελέτες. Άρα, τώρα μπορείτε να
την απολαύσετε αποενοχοποιημένα!

Η μαύρη σοκολάτα λοιπόν, έχει
αποδειχθεί ωφέλιμη για την καρδιά
σε πολυάριθμες μελέτες και τώρα
επιστήμονες από τη Σουηδία
πιστεύουν πως ξέρουν έναν από
τους κυριότερους μηχανισμούς
δράσης της. Σε μελέτη που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι

Απλά καλό είναι να ξέρετε ότι δύο
κομματάκια καλής ποιότητας
μαύρη σοκολάτα περιέχουν σχεδόν
τετραπλάσια ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών απ' ό,τι ένα
δαμάσκηνο ή μια χούφτα λαχανάκια Βρυξελλών; Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι αυτά τα δύο κομματάκια την ημέρα μπορεί να μας
χαρίσουν έναν έξτρα χρόνο ζωής και μάλιστα καλής ποιότητας,
σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες.

Ποικιλία στα οφέλη
Νεότερες μελέτες για τα οφέλη
στην υγεία από τις σοκολάτες με
τουλάχιστον 70% περιεκτικότητα
σε κακάο, δείχνουν τα εξής:

Γλυκιά ασπίδα για την καρδιά
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο της Αμπερντίν
δείχνει ότι οι φλαβανόλες, μια
μορφή αντιοξειδωτικών ουσιών
της σοκολάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε κακαομάζα, εμποδίζει
την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων στο αίμα, προφυλάσσοντας

Επιπλέον, μία άλλη μελέτη που
διεξήχθη στο Ντύσελντορφ της
Γερμανίας και το Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια στο Ντέιβις έδειξε ότι
η κατανάλωση φλαβανολών μπορεί ακόμα και να αντιστρέψει
κάποιες από τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στις αρτηρίες.

ως θεραπεία πρώτης γραμμής για
την υπέρταση. Όταν η δραστηριότητα αυτού του ενζύμου μειώνεται,
ελαττώνεται με το πέρασμα του
χρόνου και η αρτηριακή πίεση,
αλλά αυτό δεν μπόρεσε να καταγραφεί στην παρούσα μελέτη, διότι
θα έπρεπε να διαρκέσει μεγάλο
χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά,
«τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν
ότι τρόφιμα όπως η σοκολάτα, θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην
πρόληψη των καρδιαγγεικών
νοσημάτων», επισήμανε η δρ Πέρσον.
Το κλειδί όμως είναι να τρώει
κανείς πολύ λίγη σοκολάτα, για να
αποφεύγει τη ζάχαρη και τις θερμίδες της: οι περισσότερες μελέτες
συνηγορούν πως έως το πολύ 50
γραμμάρια την ημέρα είναι υπεραρκετά.

Γλυκιές μελέτες
…τον εγκέφαλο…
λίγη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά κακάο αναστέλλει τη δράση ενός ενζύμου στον
οργανισμό, το οποίο είναι γνωστό
ότι αυξάνει την αρτηριακή πίεση.
Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο
Linkoping.
Όταν άρχισε η μελέτη, όλοι οι εθελοντές έδωσαν δείγμα αίματος
πριν και έπειτα από την κατανάλωση 75 γραμμαρίων σοκολάτας
με περιεκτικότητα σε στερεά κακάο
72%. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η δραστηριότητα του ενζύμου ACE μειώθηκε κατά 18% τρεις
ώρες έπειτα από την κατανάλωση
σοκολάτας. Η μείωση αυτή είναι
εφάμιλλη με εκείνη που επιτυγχάνουν φάρμακα τα οποία αναστέλλουν το ACE και χρησιμοποιούνται

Η σοκολάτα αποτελεί μια από τις
πλουσιότερες πηγές μαγνησίου,
ενός ιχνοστοιχείου απαραίτητου
για την υγεία του εγκεφάλου, σύμφωνα με την επιθεώρηση «Journal
of Medicinal Food».
Μελέτη του Πανεπιστημίου Κορνέλ,
στη Νέα Υόρκη, έδειξε επίσης ότι
περιέχει μια αντιοξειδωτική ουσία
που λέγεται επικατεχίνη και η
οποία μπορεί να προστατεύει από
τις αμυλοειδείς πλάκες που προκαλούν νόσο του Άλτσχαϊμερ και
άλλες ασθένειες του εγκεφάλου.
Άλλη μελέτη, στο Πανεπιστήμιο της
Δυτικής Βιρτζίνια, έδειξε ότι η
σοκολάτα μπορεί να βελτιώνει τη
μνήμη, την προσοχή, τον χρόνο
αντίδρασης και τις ικανότητες επιλύσεως προβλημάτων, αυξάνοντας την ροή αίματος στον εγκέφαλο.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα ειδικά
αν αυτά σχετίζονται με γραπτά,
μελέτες, μεταφορές ή διαδρομές.
Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον
εμφανίζονται ιδιαίτερα σε τομείς
όπως φιλίες και ομάδες ενώ οι
αλλαγές σας ανοίγουν δρόμο για
κάτι καλύτερο.
ΤΑΥΡΟΣ: Πολύ πιθανόν να χρειαστεί
να κάνετε κάποιες διαδρομές ή
συζητήσεις που αφορούν αδέλφια ή
συναδέλφους. Ο χώρος της εργασίας
γίνεται πιο ενδιαφέρον και μπορείτε
να στηρίξετε ιδέες που είναι πρωτοποριακές ή σχετίζονται με την τεχνολογία.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σπιρτάδα του πνεύματός σας, η ευφράδεια και η ετυμολογία σας θα κρατήσουν τους άλλους
σε μια εγρήγορση. Νομικά θέματα
απαιτούν από εσάς να αναζητήσετε
εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι κεραίες σας πιάνουν
αυτά που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν και πιθανόν να ανησυχήσετε
για ζητήματα που σχετίζονται με
μετακινήσεις, κοντινούς συγγενείς ή
εκπαίδευσης. Πολύ πιθανόν η σχέση
με το ταίρι σας να γίνει καλύτερη αν
οργανώσετε το χρόνο σας.

ΛΕΩΝ: Μια ξαφνική είδηση μπορεί να
επηρεάσει θετικά μια συνεργασία,
μια σχέση ή μια γνωριμία. Ωστόσο,
είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε με
ηρεμία απρόβλεπτες καταστάσεις
και να μην αφήνετε τα νεύρα σας να
παίρνουν τα ηνία της ζωής σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρά τις διαφορές που
έχετε με κάποια πρόσωπα που εποπτεύουν τη δουλειά σας θα θελήσετε
να βρείτε τρόπους να αποδώσετε
περισσότερο και να αξιοποιήσετε τις
αναρίθμητες δυνατότητες σας.
ΖΥΓΟΣ: Πολύ πιθανόν να κάνετε
κάποιες συζητήσεις γύρω από
κάποια ταξίδια, επιμορφωτικά σεμινάρια ή πρόσωπα που ζουν στο
εξωτερικό. Ερωτικά σήμερα μια
απρόβλεπτη γνωριμία μπορεί να
αποτελέσει την αφορμή για να αλλάξετε γνώμη για το τι θέλετε από την
αισθηματική σας ζωή.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα σας δοθεί η ευκαιρία
να συζητήσετε ή να κάνετε κάποιες
μεταβολές σε ζητήματα που σχετίζονται με επιδόματα, ασφάλειες,
δωρεές και γενικότερα οικονομικές
υποθέσεις. Πολύ πιθανόν να ξαφνιάσετε την οικογένεια σας με μια
δραστηριότητά σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Έχετε τη δυνατότητα να
ανταλλάξετε απόψεις και να δρομο-

λογήσετε αλλαγές που θα κάνουν τις
επαφές σας πιο εύκολες και άνετες.
Πιθανόν έναν απρόσμενο γεγονός να
αλλάξει τα σχέδιά σας, γεγονός που
θα επηρεάσει θετικά τις διαδρομές
και τις συναναστροφές σας με
άλλους.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η εργασία σας απαιτεί
σύντομες και γρήγορες κινήσεις
καθώς πολλά θέματα θα χρειαστούν
τη γνώμη σας. Το στυλ σας είναι
κλασσικό όμως αυτή την περίοδο
αποπνέετε κάτι το σέξι και αυτό δεν
μένει απαρατήρητο από τους
πανταχού ενδιαφερόμενους για μια
θέση στην καρδιά σας.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Φιλετάκια χοιρινά µε σος µουστάρδα-µέλι
Υλικά:
2 χοιρινά φιλετάκια (250300 γρ. το καθένα) καθαρισµένα από τις ίνες και το
λίπος τους 2 σκελίδες
σκόρδο τριµµένες 1 κουταλιά ψιλοκοµµένο φρέσκο
δεντρολίβανο ή 1 κουταλάκι ξηρό 1 κουταλάκι ξύσµα
λεµονιού ½ φλ. χυµό λεµονιού 4 (κοφτές) κουταλιές
µέλι 4 κοφτές κουταλιές µουστάρδα τύπου Dijon ½ φλ.
ελαφρύ γάλα (Light) 1 κοφτή κουταλιά αλεύρι αλάτι, πιπέρι, ανάµικτα λαχανικά για το σερβίρισµα.

Eκτέλεση:
Προθερµαίνετε το φούρνο στους 200°C και ντύνετε το
εσωτερικό ενός µικρού µεταλλικού ταψιού µε αλουµινόχαρτο. Αναµιγνύετε το δεντρολίβανο µε το σκόρδο, το
ξύσµα λεµονιού και το αλατοπίπερο και τρίβετε µε το
µίγµα τα φιλετάκια. Τα µεταφέρετε στο ταψί. Αναµιγνύετε
σε ένα µπολάκι το µέλι µε το χυµό του λεµονιού, βάζετε το
µισό µίγµα σε ένα κατσαρολάκι και το κρατάτε για τη σος.
Αλείφετε µε 2 κουταλιές από το υπόλοιπο τα φιλέτα. Τα
ψήνετε στο φούρνο για 20-30 περίπου λεπτά, αλείφοντάς
τα 2-3 φορές µε το υπόλοιπο µίγµα λεµόνι-µέλι, µέχρι να
ροδίσουν καλά. Στο µεταξύ, βάζετε το γάλα µε το αλεύρι
σε ένα µπολάκι και το ανακατεύετε µέχρι να διαλυθεί το
αλεύρι. Ζεσταίνετε το λεµόνι, τη µουστάρδα µε το µέλι στο
κατσαρολάκι σε χαµηλή φωτιά και ρίχνετε µέσα λίγο-λίγο
το γάλα µε το αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς το µίγµα µε
το σύρµα, µέχρι να δέσει σε σάλτσα. Την αλατοπιπερώνετε και τη σερβίρετε µε τα φιλετάκια, συνοδεύοντάς τα µε
ανάµικτα λαχανικά.

Κέικ με Βατόμουρα
Υλικά:
160γρ Βιτάμ κλασικό, 2/3
ποτήρι αλεύρι (120γρ), 2/3
ποτήρι σιμιγδάλι, 2/3
ποτήρι αφυδατωμένη καρύδα, 1/2 ποτήρι ζάχαρη άχνη
(100γρ), 1/2 ποτήρι ζάχαρη
(125γρ), 5 αυγά, 1/5 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν
πάουντερ, 300γρ βατόμουρα, 100γρ σμέουρα
Eκτέλεση:
Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, το
σιμιγδάλι και τη καρύδα. Ξεχωρίζουμε κρόκους και
ασπράδια των αυγών. Χτυπάμε τα ασπράδια με τη
ζάχαρη μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε το Βιτάμ με
τη ζάχαρη προσθέτοντας τους κρόκους χωριστά. Στη
συνέχεια, προσθέτουμε το αλεύρι αναμιγμένο με τα
υπόλοιπα ξηρά συστατικά. Τέλος, προσθέτουμε τη
μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά με ένα κουτάλι.
Αλείφουμε τη φόρμα για κέικ, με διάμετρο 24cm του, με
το Βιτάμ και πασπαλίζουμε με φρυγανιά. Τοποθετούμε
τη ζύμη στη φόρμα. Απλώνουμε τα φρούτα στη ζύμη
και τη βάζουμε στο προθερμασμένο φούρνο. Ψήνουμε
για περίπου 50 λεπτά στους 180 ° C.

SUDOKU

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα είστε δημιουργικοί
και θα αξιοποιήσετε την ευφυΐα σας
για να καλυτερέψετε μια δραστηριότητα που αγαπάτε ή σας δίνει χαρά.
Συγχρόνως αισθηματικά ραντεβού,
φλερτ και ερωτικές επαφές θα έχουν
την τιμητική τους.
ΙΧΘΕΙΣ: Πολύ πιθανόν να κάνετε
κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό σας χώρο ή να δείξετε επιδεξιότητα στις σχέσεις με άτομα ιεραρχικά
παλαιότερα από εσάς. Η προσέγγιση
των πραγμάτων από την οπτική της
λογικής ίσως σας απελευθερώσει.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 657 - 25 ΜΑΪΟΥ 1962

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Τον νουμ’ αφείννω λεύτερον
μακρά να ταξιδέψει
Τζαι να περάσω θάλασσες με
την δική μμου σκέψη.
Εις το Σικάγο βρέθηκα που
τζιήντα γεγονότα
έφεραν το οκτάωρο τουτον θα
πούμεν πρώτα.
Πόσον τζιαιρόν η εργαδκιά
εννάν τυρανισμένη
υπόδουλη στους δυνατούς
τζαι καταπιεσμένη.
Εβκάλαν την απόφασιν τζι’
έτσι εξεγερτήκαν
μα γίνην τζιείντο ματζιελιόν
πολλά κορμιά χαθείκαν.
Ο κόσμος πιον εξύπνησεν σ’
ούλλης της γης τα μέρη
τζι’ έμελλεν τούντο γεγονός,
την αλλαγή να φέρει.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 12/2015, 13/5/2015
50.000...............31799
1.000.................49512
400....................14295
400....................25035
400....................20666
200....................20542
200....................38536
200....................15165
200....................54195
200....................47142
200....................21664
200....................25068
200....................49129
200....................57757
200....................27706
100....................50442
100....................47894

100....................24169
100....................15919
100....................23978
100....................40507
100....................39829
100....................17476
100....................25928
100....................59782
Άλλα ποσά
Από €50 οι λήγοντες σε
3366,2387,8877,6054,
9493,2775
Από €25 οι λήγοντες σε
883,024,298,295

ΛΥΣΗSUDOKU

Έτσι τζιαι εις την Κύπρο
μμας εβκείκαν μέστες στρατες
το δίτζιον τους φωνάζουσιν
για ν’ αβρουν οι αρκάτες.
Που γέννημαν ως βούττημα
του ήλιου εδουλέβκαν
μεστα χωράφκια νύχτωννεν
τζιαι ύστερα εφέβκαν.
Είρταν τα οχτωβριανά μέστο
τριανταένα
εγίνην η εξέγερσι τζιαι εσιονώστην γαίμα.
Να συναφέρω εν σωστόν
όμως τους πρωτοπόρους
που σπείραν για την εργαδκιάν δικαιωσύνης σπόρους.
Τον Δημητρίου φυσικά τζιαι
τον Μιχαηλίδη
Πρόδρομους που είναι γνωστοί τζιαι ξέρετε τους ήδη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1/2 οικόπεδο,
252 τ.μ. στη περιοχή
Αγ. Αθανάσιος Λεμεσός,
σε απόσταση 300μ. από
τον κυκλικό κόμβο
Αγ. Αθανασίου.
Τιμή πώλησης: €120.000
Πληροφορίες:99437102
/99597830

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ντ.Πίσαρεφ
Μην περνάτε τη μισή σας ζωή λέγοντας τι πρόκειται
να κάνετε και την άλλη μισή εξηγώντας γιατί δεν το
κάνατε.
ΤζωνΜέισον

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

Ιδρύθηκεν λοιπόν η ΣΕΚ πο
τούντους δκιο αδρώπους
τζι’ ήβρεν ο κόσμος νεπαμόν
για τους δικούς του κόπους.

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.

Το έργον ήταν δύσκολο μ’
αντίξοες συνθήκες
τζιη ΣΕΚ αφήννει εποχήν
τζιαι παρακαταθήκες.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Τώρα που έχουμεν τζιερούς
μαύρους φουρτουνιασμένους
εν δίπλα που τους άπορους
φτωχούς τζιαι πονεμένους.
Πρωτοπορεί τζιαι βοηθά
τζιαι οη τούτο μόνο
θα στέκεται περήφανη αιώνες
των αιώνων.
Ήταν τζι έναν φυτώριο που
έβκαλλεν λεβέντες
ήρωες έδωσεν πολλούς μεστο
πεηνταπέντε.

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

Τρανταενιά τα μέλη της που
την ζωήν εσβύσαν
ο Μάρκος Δράκος ομπρστά
τζι’ άλλοι ακολουθείσαν.
Είναι καθήκον όλων σας την
ΣΕΚ να αγαπάτε
στην Κύπρο όπουν είσαστιν
τζιαι όποιαν γην πατάτε.
Δ.Τζιαμπάζης

ΔΙΑΚΟΠΕΣΣΤΟΛΑΤΣΙ

ΕτήσιαΓενικήΣυνέλευση
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής
Βιομηχανίας για το έτος 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 27Μαίου2015ημέρα
Τετάρτη, στο St. Raphael Hotel, Λεμεσός η ώρα10:30.
Προτρέπουμε τα μέλη όπως σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, δηλώσουν στις Συντεχνίες τους ως αντιπρόσωποι του ξενοδοχείου τους και παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Μοναδική προσφορά
για καλοκαιρινές διακοπές σε μικρές οικογενειακές κατοικίες
(2 ενήλικες +3 παιδιά)
πλήρως επιπλωμένες
με a/c και 100 μέτρα
από τη θάλασσα
Για τους μήνες Μάιο Ιούνιο €60 μόνο
Για πληροφορίες:
99647700
www.eliofoscenter.com

ΚΕΝΤΡΑΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΗ(ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποχαιρετιστήριο
και εμπειρίες

ν πρώτοις θέλω να ευχαριστήσω θερμώς την ηγεσία της ΣΕΚ Λεμεσού τον Επαρχιακό γραμματέα
κύριο Σάββα Γεωργίου, την ιδιαιτέρα Άντρη
Αποστολίδου, το Φλώρον Φλώρου οργανωτικό γιατην
απόλυτα στενή συνεργασία και το υπόλοιπο προσωπικό. Να μνημονεύσω τους μακαριστούς Κυριάκον
Οικονόμου, Αβραάμ Βασιλείου και Ανδρέα
Δημητριάδη, «Ψάλτη» οι σχέσεις όλων μας είσαν
αδελφικές. Τα πρώτα μου χρόνια τα έζησα στο
χωριό μου τη Φασούλα πάντοτε με εθνικό φρόνημα.
Το 1974 ιδρύθηκε Συνεργατικό παντοπωλείο, έδωσα
την πρώτη μάχη με τους κομμουνιστές με ανθυποψήφιο μου τον
αρχηγό τους και εξελέγηκαν με
60%. Εργάστηκα 3 χρόνια. Με επολέμησαν με λύσσαν χωρίς να καταφέρουν τίποτα, παραιτήθηκα
οικειοθελώς για καλύτερο
μέλλον. Το 1953 προσεΤου αποχωρήσαντος
λήφθηκα στην ΚΕΑΝ
προσφάτως από τη
(εργοστάσιον αναψυκτιθέση του γραμματέως κών) ως ταμίας μέσα σε
των συνταξιούχων
ένα κομμουνιστικό περιτης ΣΕΚ Λεμεσού
βάλλον, εκτός του γραΧρίστου Ι. Ευαγγέλου φείου, 3 χρόνια. Εκεί ο
επιστάτης και οι συνεργάτες του όταν εζητούσε κάποιοες εργασία έπρεπε
υποχρεοτικώς να γραφτή στη ΠΕΟ όταν το αντελήφθηκα έκαμα με ένα δύο συνεργάτες έρευνα και εβρήκα 18 άτομα εκάλεσα τότε βοήθεια από τη ΣΕΚ και
ιδρύσαμε το σωματείο, η διεύθυνση ήτο ουδέτερη.
Τότε με λύσσαν άρχισαν τον ψυχολογικό πόλεμο στα
μέλη της ΣΕΚ τους αποστρέφονταν και επροκαλούσαν έχοντες την στήριξη των προϊσταμένων των. Σε
μια περίπτωση δύο εργάτριες εσηγκρούστηκαν και ο
επιστάτης απόλυσεν την κοπέλλα της ΣΕΚ ο διευθυντής μακαριστός Τάκης Χριστοδούλου για συμβιβασμό επρότινε τη κοπέλλα να εργαστεί στο σπίτι του
και μετά... η πρότασις απερρίφθη. Εγώ εν τω μεταξύ
είχα όλα τα πόστα και υποχρεώσεις επέρασεν ένας
μήνας, εκάλεσε τον Επαρχιακό μακαριστό Κ.
Οικονόμου και επαναφέραμε το θέμα προς συζύτηση. Απορρίψαμεν διάφορες προτάσεις και η κοπέλλα
επέστρεψε στην εργασία της. Σε λίγο χρονικό διάστημα υποσκελίσαμεν τους κομμουνιστές και μας εστάλη
από το γραφείο τιμητικό δίπλωμα με υπογραφή των
μακαριστών Οικονόμου και Βασιλείου ότι το σωματείο μας ήτο πρώτο εις επίδοση. Η συμμετοχή ήτο
στη ζωή μου, ευχάριστος απασχόλησις 58 χρόνων
και εμπειρία. Ευχαριστώ πολύ τη ΣΕΚ.

ΑΠΟΕΛ: ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΙΤΛΟΥ
• Ο ΑΠΟΕΛ χαϊδεύει τον τίτλο . Η ισοπαλία
με την ΑΕΚ ανέβαλε τους πανηγυρισμούς
• ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΕΚ, ΑΠΟΛΛΩΝ σφάζονται
για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο

Η

ισοπαλία με την ΑΕΚ δεν
επέτρεψε στους ΑΠΟΕΛίστες
να πανηγυρίσουν την κατάκτηση
του τίτλου που αναβάλλεται για
μια βδομάδα.
ΑΕΚ, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΠΟΛΛΩΝ
κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα
προετοιμαζόμενοι για την τελική
έφοδο της τελευταίας αγωνιστικής που θα σφραγίσει το
Ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Ναι μεν ο ΑΠΟΕΛ θα ανακηρυχθεί
πρωταθλητής Κύπρου 2014 - 2015
την προσεχή Κυριακή με την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνι-

• Ουσία και θέαμα από την ΟΜΟΝΟΙΑ
• Αυτοκτόνησε για άλλη μια φορά ο ΑΠΟΛΛΩΝ
• ΑΝΟ: Περηφάνια για τη νίκη επί του
Απόλλωνα, πικρία για τη 5η θέση

ρους τη μεγάλη πιθανότητα της
πρωτιάς μόλις μια αγωνιστική
πριν από τον πέσιμο της αυλαίας.
Στην Ανόρθωση επικρατεί ικανοποίηση για τη μεγάλη νίκη επί του
Απόλλωνα αλλά και απογοήτευση
για την 5η θέση που της στερεί την
πολυπόθητη έξοδο στην Ευρώπη.
Όσον αφορά τον Απόλλωνα στον
κρίσιμο αγώνα με την «Μεγάλη
Κυρία» φάνηκε ξεκάθαρα ότι η
ομάδα δεν ήταν έτοιμη για το
μεγάλο άλμα του πρωταθλητή. Στα

πλην της φετινής ομάδας καταγράφεται και η αλλαγή προπονητών σε στιγμές που η ομάδα ήταν
στην πρωτοπορία.
Στην ΟΜΟΝΟΙΑ το κλίμα είναι πολύ
καλό μετά το 7-1 επί του ΕΡΜΗ και
την καλή παρουσία της ομάδας
στις τελευταίες αγωνιστικές.
Πάντως, στην τελευταία αγωνιστική παίζεται ολόκληρη η χρονιά για
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΕΚ,
γεγονός που ανεβάζει την ανδρεναλίνη των οπαδών τους στα ύψη.

• Η ΑΕΚ με τη φετινή πολύ
καλή παρουσία της και το
όμορφο ποδόσφαιρο που
έπαιξε, δικαιούται να διεκδικεί πλέον θέση στον κατάλογο της αφρόκρεμας του
Κυπριακού ποδοσφαίρου
στικής, αλλά οι φίλοι του δεν είναι
ικανοποιημένοι με τη φετινή
παρουσία της ομάδας. Ο φετινός
ΑΠΟΕΛ δεν θύμισε σε καμμία περίπτωση τον περσινό ή τον προπέρσινο. Ωστόσο, ήταν η πιο συμπαγής και σταθερή ομάδα του μαραθωνίου.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στο στρατόπεδο της ΑΕΚ επικρατεί
πικρία καθώς η κλασσική ευκαιρία
του Μοντέϊρο και η «ανακάλυψη»
του πέναλτυ από το Λ. Τράττο,
στέρησαν από τους κιτρινόμαυ-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται κατάστημα στο Γέρι 170m2
(Λ. Γερίου) με πατάρι 84m2
Τηλ. 99585038

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 Μαίου 2015
στην εκκλησία, Τιμίου Σταυρού
Ακρωτηρίου το 3ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και παρακαλούμε όσους τιμούν
την μνήμη της, όπως παραστούν
Οι τεθλιμένοι:
Τα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοποί συγγενείς

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
ΣχέδιαΕπιδοτούμενηςΑπασχόλησης,
τοΕΕΕκαιτοΩράριοκαταστημάτων
Με την υπουργό Εργασίας ΖέταΑιμιλιανίδου

1 Ποιούς αφορούν τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα
απασχόλησης και που στοχεύουν. Τα δύο εκ των τριών,
αφορούν την απασχόληση πτυχιούχων και αποφοίτους
Μέσης Εκπαίδευσης, για έξι μήνες και θα υλοποιηθούν από
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το επίδομα
κατάρτισης είναι 500 ευρώ το μήνα. Το σχέδιο για τους πτυχιούχους στοχεύει να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή πείρα. Το τρίτο που αφορά τους εργαζόμενους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου
που εργοδοτούν μέχρι τέσσερις υπαλλήλους. Θα επιδοτείται
το 60% του μισθολογικού κόστους, είτε η εργοδότηση αφορά
πλήρη, είτε μερική απασχόληση. Η εξαγγελία του τρίτου σχεδίου στοχεύει σε στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
λόγω της επέκτασης του ωραρίου των καταστημάτων. Το
σχέδιο προκηρύχθηκε πρώτη φορά το 2013 και εμπίπτει
στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να βοηθήσει τις μικρές
επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν με χαμηλό κόστος να εργοδοτήσουν ένα νέο υπάλληλο.
2 Ποιόςφορέαςθαυλοποιήσειτασχέδια.Το σχέδιο για το
λιανικό εμπόριο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Εργασίας και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα επαρχιακά
γραφεία του τμήματος εργασίας. Τα σχέδια για τους πτυχιούχους και του αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν από την ΑΝΑΔ.

3 ΠοιατροπήπαίρνειτοεπίμαχοθέματουΩραρίουτων

καταστημάτων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το
νόμο που ψήφισε η Βουλή στο Ανώτατο Δικαστήριο και έχει
εκδοθεί διάταγμα, το οποίο θα ισχύει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ή την ενωρίτερη έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου
στην οποία θα κρίνεται ο νόμος συνταγματικός.

4 ΑκούγονταισφοδράπαράποναγιατοΕλάχιστοΕγγυημένο Εισόδημα. Έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των 17.500
αιτήσεων που υποβλήθηκαν Εγκρίθηκαν ήδη 6.500 νέες οικογένειες, που μέχρι σήμερα δεν έπαιρναν τίποτε. Υπάρχει
μικρός αριθμός αιτήσεων για τις
οποίες αναμένεται να υποβληθούν
τα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές ενστάσεις. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω του ότι η αξία
της ακίνητης ιδιοκτησίας, πέραν
της κύριας κατοικίας του αιτητή,
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

Μοναδικές καλοκαιρινές αποδράσεις στις εξοχικές
κατοικίες - κατασκηνώσεις της ΣΕΚ

Η

ΣΕΚ και αυτό το καλοκαίρι
προσφέρει ιδανικές εναλλακτικέςεπιλογέςγιαποιοτικέςκαι
φθηνέςδιακοπέςσταεξοχικάτης
συγκροτήματα σε βουνό και
θάλασσα.
Μέσα σε πανέμορφα τοπία στον
Κάτω Αμίαντο, στον Πρωταρά, στο
Πισσούρι, στην Πάφο και στα Καννάβια, οι εξοχικές κατοικίες είναι
έτοιμες να υποδεχτούν τα μέλη της
ΣΕΚ και τις οικογένειες τους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να
απολαύσουν αξέχαστες στιγμές
μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
2. Από 06/07-13/07/2015 θα
φιλοξενηθούν αγόρια και κορίτσια που κατά τη Σχολική χρονιά 2014-2015 φοιτούσαν στις
τάξεις Γ,’ Δ ’και Ε’ Δημοτικού.
3. Από 13/07-20/07/2015 θα
φιλοξενηθούν κορίτσια που
κατά τη Σχολική χρονιά 20142015 φοιτούσαν στις τάξεις,
ΣΤ΄ Δημοτικού Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

ΥποβολήαιτήσεωνσταΕλεύθερα
ΕργατικάΚέντρατηςΣΕΚ
Τα εξοχικά συγκροτήματα που
είναι εφάμιλλα ξενοδοχειακών
μονάδων, διαθέτουν άνετα και
ευρύχωρα διαμερίσματα με όλο τον
απαιτούμενο οικιακό εξοπλισμό.
Οι υπερσύγχρονες πισίνες που
κοσμούν τα συγκροτήματα προσφέρουν δροσιά και ευεξία ενώ τα
εστιατόρια με όλες τις σχετικές
πιστοποιήσεις ασφάλειας και υγιεινής, προσφέρουν φαγητό σε
ελκυστικές τιμές.

να εμπιστευθούν τις σύγχρονες
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ’
ένα πανέμορφο καταπράσινο
τοπίο στο χωριό Καννάβια.
Μέσα από ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
κολύμπι, θέατρο, τραγούδι, διαδρομές στα μονοπάτια της φύσης
και άλλα πολλά, προσφέρεται η
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν το αστείρευτο ταλέντο
τους.

Κατασκηνωτικέςπερίοδοι

Κατασκηνώσεις
Ο Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής που ενεργεί πάντοτε με
γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών
προτρέπει και φέτος τους γονείς

1. Από 29/06-06/07/2015 θα
φιλοξενηθούν αγόρια που κατά
τη Σχολική χρονιά 2014-2015
φοιτούσαν στις τάξεις ΣΤ’
Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου.

Δραστηριότητες
Κατασκήνωσης
Οι κατασκηνωτές συμμετέχουν
ατομικά ή με την ομάδα τους σε
πολλά εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά ή αθλητικά προγράμματα
όπως: Περπάτημα στη φύση,
θέατρο, μουσική, ζωγραφική,
τραγούδι, εκμάθηση παραδοσιακών και μοντέρνων χορών,
χειροτεχνίες, ζαχαροπλαστική,
εκμάθηση κολύμβησης, ποδόσφαιρο, πετόσφαιρα, καλαθόσφαιρα, Water polo, επιτραπέζια αντισφαίριση, ποδοσφαιράκι, μαθήματα πρώτων βοηθειών, μουσικές βραδιές και
πολλά άλλα.

•ΣυμφωνίασυντεχνιώνΟΕKΔΥ-ΣΕΚκαιΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟμετονΥπουργόΥγείας

Γραπτή δέσμευση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας
και των δικαιωμάτων των ωρομισθίων

Σ

ε συμφωνία κατέληξαν την Τρίτη 12
Μαΐου οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ με τον Υπουργό Υγείας
Φίλιππο Πατσαλή σε σχέση με τα καυτά
εργατικά ζητήματα που απασχολούν το
ωρομίσθιο προσωπικό, μετά τη γραπτή δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι
θα διασφαλιστούν πλήρως οι θέσεις
εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα
των ωρομισθίων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και αυτονόμησης των
δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Η πρόταση του υπουργού συνέβαλε
στην άρση των απεργιακών μέτρων που
αρχικά είχαν εξαγγείλει οι συντεχνίες
λόγω των πολλαπλών προβλημάτων
που παρουσιάζονται καθημερινά στα
κρατικά νοσηλευτήρια από τη σοβαρή
υποστελέχωση που επηρεάζει αρνητικά
την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών και

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣΣΕΚ:

φροντίδας των ασθενών.
Η συμφωνία που υπεγράφη προνοούσε
την άμεση παραπομπή της συζήτησης
των εργασιακών θεμάτων των ωρομισθίων για την αναδιοργάνωση και
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων στη Μικτή Εργατική Επιτροπή η
οποία συνεδρίασε ήδη χθες Τρίτη 19
Μαΐου και η οποία θα κληθεί να ρυθμίσει τα εν λόγω ζητήματα το συντομότερο δυνατό.
Μεταξύ άλλων στη συμφωνία καταγράφονται τα ακόλουθα:
• Οι δυο συντεχνίες συμφωνούν πως
είναι σημαντικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα και υλοποίηση του ΓεΣΥ η αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
• Τους επόμενους δύο μήνες να μελετη-

www.sek.org.cy,

θούν σε βάθος οι ανάγκες σε ωρομίσθιο
κυβερνητικό προσωπικό ώστε να γίνει
ορθολογιστική κατανομή ενόψει της
αυτονόμησης.
• Λήψη διοικητικών μέτρων για τη
σωστή οργάνωση και διαχείριση του
ωρομίσθιου προσωπικού ούτως ώστε
να αποσυμφορηθούν τα επαγγέλματα
που παρουσιάζουν ελλείψεις. Επιπρόσθετα αναγνωρίζοντας το πρόβλημα
της μη παραχώρησης ετήσιων αδειών
να γίνουν οι απαιτούμενες διευθετήσεις
ώστε να παραχωρηθεί τουλάχιστον
άδεια δυο εβδομάδων στο Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό προσωπικό κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο-Αύγουστο
Σε σχέση με το θέμα της υποστελέχωσης
των κρατικών νοσοκομείων που ήταν το
δεύτερο σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων Ωρομισθίων συμφωνήθηκαν τα

ΟΗΟ-ΣΕΚ:

πιο κάτω:
1.Να δοθεί έγκριση για συμπλήρωση
όλων των περιπτώσεων Ωρομισθίων
που απουσιάζουν με μακροχρόνιες
άδειες ασθενείας. Πέραν των 20 ατόμων
αναμένεται να προσληφθούν άμεσα
μέσα από αυτή τη ρύθμιση.
2. Να καταβληθεί προσπάθεια όπως
συμπληρωθούν άμεσα με εποχικό προσωπικό επείγουσες ανάγκες στελέχωσης σε κάποια νοσοκομεία, εφόσον
υπάρχουν σχετικές εξοικονομήσεις στο
μισθολόγιο.
3. Το Υπουργείο Υγείας θα καταβάλει
προσπάθεια για κάλυψη μέρους των
αναγκών σε μόνιμες θέσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενόψει της διαδικασίας
ετοιμασίας συμπληρωματικών προϋπολογισμών.

www.oho-sek.org.cy

