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AP. ΦYΛΛOY 2886
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
Σ

ύσσωμο το συνδικαλιστικό Κίνημα αξίωσε όπως η ΑΤΗΚ παραμείνει κρατική. Με συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό οι εργαζόμενοι αξίωσαν σύγχρονη - ευέλικτη - αποδοτική, εύρωστη
- κερδοφόρα ΑΤΗΚ που να εξυπηρετεί τα συμφέρoντα της κοινωνίας
και όχι των μελλοντικών ιδιωτών επιχειρηματιών.
Σελ. 16

Η ΣΕΚ εύχεται στα μέλη της,
στους εργαζόμενους και
στον απανταχού Ελληνισμό

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΕΣ 2016
με την Κύπρο μας
ελεύθερη, και το Έθνος
αναγεννημένο

2016

Λόγω των Γιορτών, η «Εργατική
Φωνή» δεν θα κυκλοφορήσει
τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Μαζί και πάλι στις 4 Ιανουαρίου

ΑΖΗΤΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Λ

ήγει στις 10 Ιανουαρίου η υποβολή
αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων

αζήτητων ποσών του Ταμείου Προνοίας
εργατοϋπαλλήλων Οικοδομικής Βιομηχανίας και Συναφών Κλάδων.

(Σελ. 4)

• Το υπουργικό ενέκρινε
ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ

Ώρα να εξαργυρωθούν

οι θυσίες των εργαζομένων

Μ

ε την διαπιστούμενη οικονομική
ανάκαμψη έφθασε η ώρα να εξαργυρωθούν οι θυσίες των εργαζομένων
επανακτώντας τα δικαιώματα τους
που έχασαν την περίοδο της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα ανάψουν χωρίς προσκόμματα το πράσινο
φως για την ομαλή ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων.

• Σαφέστατο μήνυμα
συνεδρίου ΣΕΚ –
Λευκωσίας – Κερύνειας
• Ο Πάμπος Ιωαννίδης
επανεξελέγη στη θέση του
επαρχιακού γραμματέα
σίας - Κερύνειας Πάμπος Ιωαννίδης
κατήγγειλε ότι η εργασιακή εκμετάλλευση κάνει θραύση ενώ η εργοδότηση
αλλοδαπών κινείται σε ψηλά επίπεδα,

ξεπερνώντας κάθε λογικό όριο, οξύνοντας περαιτέρω το καυτό πρόβλημα
της εξασφάλισης εργασίας από μέρους
του ντόπιου εργατικού δυναμικού.
Το συνέδριο εξέλεξε την ηγεσία του
Εργατικού Κέντρου για την επόμενη
τετραετία.
Πάμπος Ιωαννίδης επαρχιακός γραμματέας, Παντελής Κούμας αναπληρωτής, Νίκος Σατσιάς επαρχιακός
οργανωτικός, Χρίστος Μαύρος επαρχιακός ταμίας, Χρίστος Πελεκάνος
μέλος.
Σελ. 3,5,8, 9

Από το βήμα του συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας, ο κ. Μωυσέως υποστήριξε ότι οι
θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας το 2015 και η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1% της τελευταίας
τριετίας, νομιμοποιούν το συνδικαλιστικό κίνημα να διεκδικήσει επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που κουτσουρεύτηκαν την περίοδο της βαθιάς
κρίσης.
Από την πλευρά του ο επανεκλεγείς
επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκω-

Χριστούγεννα: ώρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Ο

Κυπριακός λαός, ενώ πορεύεται να συναντήσει
το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου, στην πορεία σηκώνει το μαρτύριο ενός διαφορετικού Γολγοθά. Τα όσα κακώς και ατυχώς συνέβησαν τα τελευταία χρόνια σε βάρος της Κυπριακής
οικονομίας με τη δημιουργία της κοινωνίας των
ανέργων και των κοινωνικών παντοπωλείων δημιουργούν πίκρα, αναστάτωση και προβληματισμό.
Δημιουργούν άγχος και φοβία για το αύριο, που φαίνεται γκρίζο και αβέβαιο.
Δυστυχώς για αρκετές οικογένειες το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φτωχό, γιατί στο
σπίτι υπάρχει ο άνεργος πατέρας ή η άνεργη μητέρα.
Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να είναι άνεργοι και οι
δύο.
Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια βιώνει μια τραγική
κατάσταση σε πάρα πολλά επίπεδα. Εθνικά, πνευματικά, οικονομικά, υλικά. Παντού ελλείμματα και ολι-

γοπιστία.
Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γίνουν αφορμή αφύπνισης. Αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε λιγότερο
πόνο, λιγότερη δυστυχία, λιγότερη εκμετάλλευση και
ακρίβεια. Χρειαζόμαστε λιγότερη διαπλοκή, λιγότερο
ανίκανο κράτος, λιγότερη φλυαρία και λιγότερη υποκρισία.

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα
στην ευημερία και τη ζωή
Αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε περισσότερη
αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε
περισσότερη αλήθεια και λιγότερη δημαγωγία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηθική σ’ όλα τα επίπεδα της
ζωής. Χρειαζόμαστε υπομονή και ένα πιο αξιόπιστο
πολιτικό σύστημα.

Χρειαζόμαστε αυτοσυγκράτηση και αλλαγή τρόπου
ζωής. Να περιορίσουμε τις σπατάλες και να μειώσουμε το σπάταλο κράτος. Να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική. Να περιορίσουμε τα άχρηστα που
μας περιτριγυρίζουν και να τιθασεύουμε τη ροπή
προς την αχρείαστη κατανάλωση.
Στο πνεύμα των εορτών και των μηνυμάτων που
στέλνει η γέννηση του Θεανθρώπου, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο να βοηθήσει
τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Τον ανάπηρο, το
φτωχό, τον άρρωστο, τον άνεργο, τον άπορο.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη χαρά, στην
ευημερία και στη ζωή, γι’ αυτό όσοι δύνανται ας
φορτωθούν και το σταυρό των αδυνάτων.
Ο κυπριακός λαός, μέσα από τις δυσκολίες που
πέρασε, έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης γι’ αυτό θα κερδίσει και αυτή τη φορά το στοίχημα της ανθρωπιάς
και της αλληλεγγύης.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Η διάγνωση έγινε,
η θεραπεία αργεί

Α

πό τη στιγμή που υπάρχει η διάγνωση ότι το βασικό πρόβλημα της
οικονομίας τα τελευταία δύο χρόνια
είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν
υπάρχει λογική να μην αντιμετωπίζεται
ως προτεραιότητα και με αποφάσεις,
που επιβάλλονται σε μια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Διότι, μας δίνεται η
εντύπωση ότι πολιτική και τραπεζική
ηγεσία άφησαν το πρόβλημα να λυθεί
από μόνο του. Δηλαδή, ενέκριναν τη
νομοθεσία, για να ικανοποιηθεί η Τρόικα, για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων
περιουσιών και αναπαύθηκαν αναμένοντας ότι αυτό θα τρομάξει τους δανειολήπτες και θα τους αναγκάσει να τρέξουν στις τράπεζες για να διευθετήσουν
τις οφειλές τους. Όμως, ούτε η πολιτική ηγεσία ούτε οι τράπεζες έλαβαν
υπόψη το πολύ απλό δεδομένο: ότι εκείνοι που δεν πληρώνουν τα δάνειά τους
ως «στρατηγική επιλογή», όπως την
ονόμασαν, είναι ελάχιστοι και ότι η
πλειοψηφία των πολιτών είναι αδύνατο
να πληρώσει. Δεν έχουν πόρους και άρα
η μόνη επιλογή τους είναι να περιμένουν, είτε να αλλάξει κάτι στα εισοδήματά τους, είτε να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση με βάση τη νέα νομοθεσία
των εκποιήσεων για να παραδώσουν τα
υποθηκευμένα στις τράπεζες. Ούτε για
τους μισθωτούς άλλαξε κάτι στα εισοδήματά τους ούτε για τις επιχειρήσεις.
Επομένως, τα δεδομένα στην πραγματική οικονομία δεν δημιουργούν συνθήκες
επίλυσης του προβλήματος, αλλά συνθήκες επιδείνωσης. Ακόμα και για όσα
δάνεια περνούν από αναδιάρθρωση, οι
λύσεις που δίνονται είναι προσωρινές
και υπάρχει ο κίνδυνος σε σύντομο
χρόνο να επανέλθουν στα μη εξυπηρετούμενα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Θα έπρεπε να υπάρχει και η διάγνωση
ότι αυτό το πρόβλημα, που επαναλαμβάνουμε είναι το πιο καθοριστικό για
την πορεία της οικονομίας, δεν θα επιλυθεί σύντομα. Κι αν επιλυθεί με κατασχέσεις περιουσιών θα εισέλθει η οικονομία, οι τράπεζες αλλά και η κοινωνία
σε νέο φαύλο κύκλο, χειρότερο του
πρώτου. Με αυτά τα δεδομένα, εκείνο
που επείγει δεν είναι η ολοκλήρωση των
νομοθεσιών με την πακετοποίηση
δανείων για να πουληθούν στα λεγόμενα γεράκια, έστω κι αν έχει άλλη γνώμη
η Τρόικα, αλλά η ολοκλήρωση μιας
ευρύτερης πολιτικής, που θα λαμβάνει
υπόψη τις συνθήκες, κοινωνικές και
επιχειρηματικές, στις οποίες πρέπει να
δοθεί περιθώριο χρόνου για να αρχίσουν να αποδίδουν. Αυτό είναι που
απουσιάζει και δυστυχώς, όσοι έχουν
την ευθύνη ρίχνουν το βάρος τους στους
δείκτες και όχι στις συνθήκες της καθημερινής οικονομίας και στις δυσκολίες
των πολιτών. Καταγράφουμε τη διαπίστωση για πολλοστή φορά ως κώδωνα
κινδύνου, αναζητώντας, επιτέλους, ώτα
ακουόντων.
«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
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Μηνύματα προς εργοδότες με τον ερχομό του 2016

Τ

ο 2015 ήταν η πιο επώδυνη χρονιά
για τους εργαζόμενους και τα πλατειά στρώματα του πληθυσμού στην
τελευταία τριαντακονταετία. Η ανεργία έφθασε στα ψηλότερα επίπεδα
σύροντας χιλιάδες συμπατριώτες μας
στην φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Πρώτα θύματα αυτής της άσχημης
κατάστασης είναι αναμφίβολα οι νέοι
μας οι οποίοι, είτε αδυνατούν να εργοδοτηθούν, είτε υποαπασχολούνται με
εξευτελιστικούς μισθούς.

λευσης, δυστυχώς, κατέστη οξύτατο
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία η οποία
είναι ο μοναδικός τομέας της οικονομίας που όχι μόνον δεν επλήγη από την
κρίση, αλλά τουναντίον σημείωσε
αύξηση εσόδων. Με την εκπνοή του
2015, στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου τίθενται σοβαρά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα η έκβαση των οποίων θα σηματοδοτήσει έντονα το νέο
εργασιακό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί στην μετά την κρίση περίοδο.
Ήδη, η Κυπριακή οικονομία, ύστερα

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

• Υποδεχόμαστε το νέο χρόνο
με πολλές προσδοκίες
• Στο μάτι του κυκλώνα
οι Ξενοδόχοι αν δεν συνετισθούν

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Οι εργαζόμενοι που διατήρησαν τις
εργασίες τους υπέστησαν τις χειρότερες μειώσεις μισθών και ωφελημάτων
αλλά και τις πιο βαρειές φορολογίες.
Επιπρόσθετα, η υπερθέρμανση του
φαινομένου της αναζήτησης εργασίας
σε συσχετισμό με την πενιχρή προσφορά κενών θέσεων απασχόλησης στους
πλείστους τομείς της οικονομίας, οδήγησε στην αναζωπύρωση του φαινομένους της εργασιακής εκμετάλλευσης.
Το πρόβλημα της εργασιακής εκμετάλ-

από τέσσερα χρόνια βαθιάς ύφεσης,
εισήλθε δειλά –δειλά στον αστερισμό
της ανάκαμψης με θετικότερα σημάδια
για το 2016. Παράλληλα, η καλπάζουσα ανεργία αναχαιτίσθηκε και σταθεροποιήθηκε γύρω στο 15% με τάσεις
καθοδικές.
Μέσα σαυτό το θετικό κλίμα και με την
παραγωγικότητα να αγγίζει το 1%, οι
συντεχνίες πλήρως δικαιολογημένα,
διεκδικούν σταδιακή επανάκτηση των

εισοδημάτων των εργαζομένων τα
οποία απωλέσθηκαν μεσούσης της
κρίσης. Φρονούμεν, λοιπόν, ότι οι
εργοδότες θα αντικρύσουν τα συντεχνιακά αιτήματα με σύνεση και υπευθυνότητα, κατευθύνοντας τις διαπραγματεύσεις σε θετική κατάληξη, μακριά
από εργασιακές συγκρούσεις και κοινωνικές αναταράξεις. Ήδη, ο κλάδος
των Οικοδομών – Κατασκευών ο οποίος έχει τραυματισθεί σοβαρά από την
κρίση εξέπεμψε θετικά σήματα προς
την κατεύθυνση αυτή. Οι εργολάβοι,
προς τιμήν τους, έχουν συμφωνήσει
όπως βασικά ωφελήματα των συλλογικών συμβάσεων κατοχυρωθούν
νομοθετικά. Αυτή η θετική εξέλιξη,
αναμφίβολα, θα ενδυναμώσει την
σχέση εμπιστοσύνης εργοδοτών και
συντεχνιών με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την οικονομία και την κοινωνία. Θέλουμεν να πιστεύουμεν ότι το
παράδειγμα των Εργολάβων θα ακολουθήσουν και οι Ξενοδόχοι, επιδεικνύοντας πνεύμα σύνεσης και υπευθυνότητας πρωτοστατώντας στην εδραίωση μιάς νέας εποχής στις εργασιακές
σχέσεις μακριά από τα καρκινώματα
του παρελθόντος, στο νέο περιβάλλον
που δημιουργεί η πολυπόθητη οικονομική ανάκαμψη στη χώρα μας.

Απύθμενο το θράσος μου αν διεκδικήσω επίδομα
για να παρευρίσκομαι στην εργασία μου

Μ

ήπως, άραγε, θα χαρακτηριστώ
θρασύς, αν διεκδικήσω από την
εργασία μου να μου καταβάλει επίδομα για να παρευρίσκομαι σε συναντήσεις ή σε συνεδρίες εν ώρα εργασίας;
Μήπως άραγε θα πουν πως δεν έχω
αίσθηση της οικονομικής πραγματικότητας και πως το απύθμενο μου θράσος δεν έχει όρια;
Νομίζω πως θα τολμήσω να το ζητήσω για να βιώσω δια ζώσης την

σης.
Εύχομαι τα όσα γράφονται στο τύπο
περί επιδόματος που αγγίζει τα 700
ευρώ τον μήνα, για να εξασφαλίζεται
η συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές συνεδρίες να μην ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα και η αλήθεια
να είναι εντελώς διαφορετική.
Δεν είμαστε ειδικοί για να βάζουμε
κάτω από το μικροσκόπιο ποιο επίδομα είναι λογικό να λαμβάνουν οι βουλευτές. Μπορώ να μπω, όμως στο

• Διάτρητο το καλάθι
της οικονομικής εξυγίανσης

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

όποια αντίδραση.
Είναι δύσκολο να το εμπεδώσω ή να
αποδεκτώ ή να το πιστέψω πως οι
βουλευτές μας, οι αντιπρόσωποι του
λαού που ψηφίστηκαν για να θωρακίζουν την κρατική μας υπόσταση με
τη ψήφιση δίκαιων νόμων και κανονισμών που να διασφαλίζουν ένα
εύρυθμο και νόμιμο κράτος να ευλογούν τα γένια τους , χωρίς να συνυπολογίζουν πως ο κόσμος, υποφέρει
από τις βαριές επιπτώσεις της κρί-

πετσί ενός μισθοσυντήρητου που λαμβάνει μισθό ίσα με το επίδομα των
βουλευτών για να επιτελέσουν την
εργασία τους.
Μπορώ επίσης να μπω στο πετσί
συμπολιτών μου που βρίσκονται εδώ
και χρόνια στον ανεργιακό κατάλογο
και εκλιπαρούν να βρουν μια θέση
εργασίας έστω και με μισθό 700 ευρώ
για να μπορούν να συνεισφέρουν στις
πολλαπλές καθημερινές ευθύνες και
υποχρεώσεις.
Μπορώ παράλληλα να νιώσω, την
πίκρα των γονιών που καταφθάνουν

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

τα παιδιά τους από το εξωτερικό με
περγαμηνές και αναγκάζονται να
μεταναστεύσουν γιατί δεν βρίσκουν
δουλειά.
Με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς
και στα πολιτειακά αξιώματα, τολμώ
να πω δε νοείται στις συνθήκες που
βιώνει η χώρα να παραχωρούνται
ανεξέλεγκτα επιδόματα χωρίς να τίθενται στο μικροσκόπιο της γενικότερης
προσπάθειας για οικονομική εξυγίανση.
Δε νοείται να πετσοκόβουμε μισθούς
και ωφελήματα εργαζομένων καλώντας τους να συμβάλουν στην οικονομική ανόρθωση της χώρας την στιγμή
που το καλάθι στο οποίο εναποτίθεται
ο κόπος και ο μόχθος τους να παραμένει διάτρητο.
Δεν μπορεί ακόμη να το χωρέσει
μυαλό μου ότι ο κάθε δημότης καλείται να πληρώνει προκαταβολικά για
την επικείμενη απόκτηση νεκροταφείου στο δήμο του όταν η κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος δεν έχει τέλος.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια τα πάντα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Τώρα που
βρισκόμαστε υπό την ομηρεία ενός
μνημονίου η κακοδιαχείριση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς μεμπτή,
αλλά επικίνδυνη.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

3

• Πάμπος Ιωαννίδης, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας -Κερύνειας

ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΠΕΧΘΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σ

ήμερα, τα κοινωνικοοικονομικά πράγματα της χώρας
βρίσκονται μεταξύ σφύρας και
άκμονος. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να συνθλίβονται
στη μέγγενη της οικονομικής
κρίσης και των υποχρεώσεων
του κράτους έναντι των δανειστών.
Σε τούτη τη δύσκολη συγκυρία,
πρώτιστη έγνοια θα πρέπει να
είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η ανάκαμψη, η μείωση
της ανεργίας, η δημιουργία
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας,
η ενδυνάμωση της κοινωνικής
συνοχής και η ενίσχυση του
κράτους πρόνοιας, το οποίο τα
τελευταία χρόνια πλήγηκε ανεπανόρθωτα.
Παράλληλα, από μέρους του
κράτους θα πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές οι οποίες θα
συμβάλουν καταλυτικά στην
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής
των εργαζομένων και γενικότερα του λαού.

και τον άκρατο υλισμό που
δυστυχώς χαρακτηρίζουν την
εποχή μας και ταλανίζουν την
κοινωνία μας.
Μιας κοινωνίας που θα νοιάζεται για τον πάσχοντα
συνάνθρωπό μας, μιας κοινωνίας δίκαιης και πιο ανθρώπινης στην οποία θα επικρατούν
τα ιδανικά της ισοπολιτείας,
της αξιοκρατίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αξιόλογο έργο
Το έργο που είχαμε να επιτελέσουμε κατά την διάρκεια της
υπό ανασκόπηση περιόδου
ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Η
συνεχιζόμενη
οικονομική
ύφεση, η απώλεια χιλιάδων
θέσεων εργασίας και το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας
στην αγορά, επιδείνωσαν
ακόμη περισσότερο τη θέση
των εργαζομένων.

Δυστυχώς όμως, την ώρα που
μεγάλο μέρος της κοινωνίας
υποφέρει, η αδήλωτη και
παράνομη απασχόληση οργιάζει, η εργασιακή εκμετάλλευση
κάνει θραύση, ενώ η εργοδότηση αλλοδαπών κινείται σε
ψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας
κάθε λογικό όριο, οξύνοντας
περαιτέρω το καυτό πρόβλημα
της εξασφάλισης εργασίας
από μέρους του ντόπιου εργατικού δυναμικού.

Σε αυτό το πολύπλοκο σκηνικό,
τα Οργανωτικά μας αποτελέσματα ήταν αναπόφευκτο να
μην επηρεαστούν αρνητικά
από το γενικότερο οικονομικό

Το υφιστάμενο καθεστώς
εργοδότησης αλλοδαπών, είναι
αναχρονιστικό και ανήμπορο
να ανταποκριθεί στα νέα οικονομικά δεδομένα της χώρας
μας. Η κυβέρνηση θα πρέπει
άμεσα να πάρει τα αναγκαία
μέτρα για ρύθμιση της αγοράς
εργασίας, κατά τρόπο που θα
αποτρέπεται η εκμετάλλευση
των εργαζομένων.

Το Εργατικό μας Κέντρο και
γενικότερα το κίνημα μας επέδειξε την αναγκαία υπό τας
περιστάσεις στάση, σε μια
προσπάθεια να επιλυθούν με
το λιγότερο δυνατό κοινωνικό
κόστος, τα περισσότερα προβλήματα που επισώρευσε η
βαθειά οικονομική κρίση και η
κρατική χρεωκοπία.

θυνο τρόπο αλλά και συλλογική δράση, μπορέσαμε να προστατεύσουμε τον εργασιακό
διάλογο και να περιορίσουμε

• Μοναδικό κριτήριο της δράσης μας είναι
το συμφέρον των μελών μας, της εργατικής τάξης
και της Κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της
κλίμα.

Μέσα από μεθοδικό και υπεύ-

τις αρνητικές συνέπειες στα
ωφελήματα των μελών μας.
Παλέψαμε ενάντια στα εκδηλωθέντα φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης, ενώ ασκήσαμε έντονες πιέσεις για σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων.

Ταμείο Υγείας
Ηγεσία, στελέχη και μέλη του
Εργατικού μας Κέντρου, νοιώθουμε ξεχωριστή ικανοποίηση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου τιμήθηκαν οι, Τάσος Παπαδημητρίου, Ανδρέας
Κυριάκου, Παναγιώτης Σαββίδης, Θουκής Καππαής, Γιαννάκης Διαβαστός,
Σωτήρης Βαρνάβα, Φειδίας Κωνσταντίνου και ο α. Γιώργος Ευαγόρου
για την πολύχρονη και πολύμοχθη προσφορά τους στο Κίνημα της ΣΕΚ

γιατί εν τη απουσία του Γενικού Σχεδίου Υγείας καταφέραμε να διατηρούμε, βασικές
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες.
Λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να εφαρμόσει το πολύκροτο ΓΕΣΥ, το οποίο κατάντησε σύγχρονο «γεφύρι της
Άρτας», καταφέρνουμε να βελτιώνουμε κατά καιρούς τα
ωφελήματα που παρέχει το
δικό μας Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στις
οικογένειες των μελών μας.
Οι καιροί είναι δύσκολοι και
χρειάζεται η συστράτευση
όλων μας για να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μια
κοινωνία χωρίς ναρκωτικά και
η οποία να είναι απαλλαγμένη
από την σήψη, τη διαφθορά,
την διαπλοκή, τον ατομικισμό

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος
ότι όλοι μαζί μπορούμε να
δώσουμε στο κίνημα μας νέα
δύναμη για να συνεχίσει το
πρωτοποριακό του έργο για
κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Είμαστε η πρώτη συνδικαλιστική δύναμη του τόπου
και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο
Εργατικό Κέντρο. Για αυτό θα
συνεχίσουμε την υπεύθυνη
συμπεριφορά μας, με μόνο κριτήριο το συμφέρον των μελών
μας, της εργατικής τάξης και
της Κυπριακής κοινωνίας στο
σύνολό της.
Με πνεύμα ενότητας και διεκδίκησης, όλοι μαζί μπορούμε
να κρατήσουμε ψηλά το λάβαρο των συνδικαλιστικών μας
κατακτήσεων, γιατί αυτό
απαιτεί το συμφέρον του
τόπου και του λαού μας.

Στο πλαίσιο του τελετουργικού μέρους του συνεδρίου, αντηλλάγησαν
αναμνηστικά δώρα μεταξύ της ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας και
των εκπροσώπων των Εργατικών Κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης
με τα οποία το κίνημα διατηρεί άριστες αδελφικές σχέσεις
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EΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΑΖΗΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Σ

ύμφωνα με τη Νομοθεσία
Περί Ταμείων Προνοίας και
το Καταστατικό του Ταμείου,
όσοι Λογαριασμοί μελών με
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1 102993534
1 10821666
1 10901124
1 109591306
1 11030768
1 11123061
1 11421334
1 11553856
1 12160292
1 12685990
1 12858312
1 12868406
1 12869415
1 129160
1 13057234
1 13240986
1 13240990
1 13241022
1 13320645
1 13322972
1 134747472
1 13481500
1 1553981
1 229818
1 258250
1 2760864
1 300412750
1 332246184
1 358175
1 3852177
1 448432
1 491709
1 5093537
1 651187
1 733908
1 7604240107
1 7731607
1 791116
1 8267784
1 8356354
1 8696473
1 878983
1 88007
1 886686
1 89147386
1 907104
1 91531
1 92470
1 995770
1007367
1019362
1023862
1023887
1026726
1027727
1032149
1034585
1037963
1052937
1053381
1062279

ZIATKO
IOSIF
MIHAI
OMER
SERBAN
NICOLAE
OVIDIU
NICOLAE
CALIN
ION
ILINA
STEFAN
FLORIN
MARIAN
DANIEL
STEFAN
IONEL
VALENTIN
TUROREL
AUREL
ILIYA
LIVIU
ΓΚΕΡΑΚΛ
ΧΡΙΣΤΟΣ
LIVIU
PATRIK
WILLIAM
STOYAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ZDENKO
ΕΛΕΝΗ
NEGRA
ΜΙΧΑΗΛ
WILFREDO
JAROSLAV
SHABANOV
GAVRIEL
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
PAVEL
DANIEL
ILINA
ΒΑΣΙΛΗΣ
NIKOLAY
ΦΩΤΙΟΣ
MARIAN
IVAN
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΣΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ
OSMAN
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΡΕΙΓΚΑΝ
SOULEIMAN
INTRIS

Η

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και
Προστασίας Καταναλωτών
του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως η Αρμόδια Αρχή για
την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων
Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να
Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων,
κατά τον μήνα Νοέμβριο, προχώρησε σε απόσυρση από την
κυπριακή αγορά των πιο
κάτω προϊόντων τα οποία
κρίθηκε ότι εγκυμονούν
σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία και την
ασφάλεια των καταναλωτών:
1) Περιγραφή: Παιδικό φούτερ
Επωνυμία: PIAZZA
ITALIA GIRLS Εισαγωγέας:
PANRETAIL STORES LTD (PIAZZA

εισφορές μέχρι και €300 (τρακόσια ευρώ) παραμείνουν για 6
(έξη) χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας
DIMOV DIMOTROV
PUSCASU
SOARE
MAZEN CHEXADE
NICULA
GRIGORE
NICOLAE MURESAN
VELTA
SORIN ONET
NICOLAE STOICA
VALER
NEAGU
ANGHELESCU
VASILE
NOVAC FLORIN
BARBU
ALBU
COLES
VLAD
BAETICA
MUTANOV
AMARIUTII
ΧΑΝΙΖΜΠΕΚΙΔΗΣ
ΞΑΡΧΑΚΟΣ
MARIUT
BOGDAN
TAYLOR
DIMITROV
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ORAVEC
ΑΡΑΒΙΔΟΥ
COSMIN-DANIEL VASIL
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
MARTINEZ
KOLENCIK
FAIK
IULIAN TUTOR
ΓΡΕΚΑΣ
ΚΟΡΕΛΙΔΗΣ
ΜΟΥΡΑΡΟΥ
CIOBANU
KONOSIDES
LIVIU SORIN
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ
ILIEV MILENOY
ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ
CLAUDIU TURCU
HLIVA
ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΑΒΒΑ
ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΚΟΤΖΙΑΣ
ONER
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΖΙΑΜΜΑΣ
AHMET
BEHLU

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

των Εργατοϋπαλλήλων της
Οικοδομικής Βιομηχανίας και
Συναφών Κλάδων Κύπρου,
προτού προβεί στη διαγραφή

1065627
1068201
1072053
1073971
1079031
1081903
1083355
1083357
1096013
1105751
1107852
1110494
1119169
1136299
1146193
1151272
1152572
1165329
136363
2 5225712
2 5233529
2 5275083
2 5314483
2 5361878
2 5363353
2 5379004
2 5380274
2 5383876
2 5412852
2 5432970
2 5437749
2 5440048
2 5451658
2 5454807
2 5456765
2 5458093
2 5464552
2 5472046
2 5475227
2 5489932
2 5495672
2 55001252
2 55002482
2 55003427
2 5504926
2 5526475
2 5528751
2 5539453
2 5551023
2 5560760
2 5563734
2 5586087
2 5586250
2 5586687
2 5593921
2 5597879
2 5600028
2 5605363
2 5607428
2 5617476
2 5629767
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τω λογαριασμών αυτών, καλεί
τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν στο Επαρχιακό Γραφείο
της Συντεχνίας τους για να

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ
AHMED
AKIN
MURAT
SUTRI
FERUS
ALI
BEHIC
ALI
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
FAHRI
GOKMET
AIHAN
DEVIR
HASSAN
SERVET
METIN
MEHMET
ERGUN
MITOGLU
OMOUR
CHELIK
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ
IMBRAHIM
HASSAN
SALIH
OZHOVARDA
SALAHI
SAGOL
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ONER
CANSELEN
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
MEHMET
AGIKGOZ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ
ΜΕΡΑΜΠ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡ
ΜΕΛΙΝΚ
ΜΠΟΡΗΣ
ΝΤΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
MOCHANT
FARACH
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ
HACHIM
HKIAH
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΥΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ
MICHELLE
KARASELLOS
VLADIMIR
ARAKELOV
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΝΤΙΚΙΔΗΣ
ABOUSSALIMON NADYRHAN
DUMITRU
GAINESCU
ZACHARIAS
DODU
BAHTYAR
ABDURMANOV
ΒΙΤΑΛΙ
ΛΕΩΝΟΒ
GEORGIOS
NONIASVILI
KONSTANTIN STANCU
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ
MICHAL
HAVRAN
STANISLAV
BYGLEWSKI
LESZEK
JAN KOLBUC
STOIAN
PETRU DANIEL
ΝΤΕΜΗΣ
ΦΑΧΕΙΡΙΔΗΣ
ΟΤΑΡΙ
ΠΟΠΙΔΗΣ
IRENEUSZ
WYSOCKI
ANDRIAN
DANIEL MOSINCAL
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΑΤΙΔΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
GEORGE
STANCU
AHMAD
HASAAN
MOHANAD
HOURAN

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

2 5662388
2 5662513
2 5897865
399753
463720
474065
522138
554360
570349
572768
608731
613972
659569
662927
663537
671742
683746
692189
710281
727829
767059
776682
776751
803402
806066
811961
819703
828342
834563
835390
838177
850514
853061
853202
853963
855582
858683
860009
863426
865116
867135
872472
877654
879836
880499
882544
884143
884517
884697
885795
889701
894609
897945
970236
976416
999731
9999399
9999400
9999402
9999403

MOHAMAD
MAHMOUD ABDALLAH
HASSAN
TOUSKA
ΜΑΡΙΑ
ΤΟΚΑΚΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΠΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΤΩΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Π~ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΕΣΤΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΗ
ΧΡΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΚΚΟΣ
ΚΥΠΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΦΑΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΤΙΓΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Χ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΙΣΣΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΚΟΜΟΡ
ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΑΝΔΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Π~ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΕΗ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΑΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΟΥΝΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΟΤΣΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ
ALEXANDRY
BURLACU
VIOREL
PIRLAC
MURAT
KENCAR
ΣΕΡΕΝΑΣ
ΤΟΒΙΤΑΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ITALIA)
Μοντέλο: 75763
Γραμμοκώδικας:
2075763002026
Χώρα Προέλευσης: Ιταλία
Κίνδυνος: Στραγγαλισμού ή
τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της
κουκούλας.
2) Περιγραφή: Παιδικό φούτερ
Επωνυμία: Prod
Εισαγωγέας: Μιχάλης Κυριάκου
Μοντέλο: 00031
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα
Κίνδυνος:
Στραγγαλισμού
ή τραυματισμού από την
παρουσία
κορδονιών
περίσφιξης
στην περιοχή της
κουκούλας.

3) Περιγραφή: Παιδικό φούτερ

Επωνυμία: Casarte Εισαγωγέας:
Best Look Clothing
Διανομέας: Best
Look
Μοντέλο: 51350
Χώρα Προέλευσης:
Ιταλία
Κίνδυνος: Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την

συμπληρώσουν ειδικό έντυπο
για πληρωμή των εισφορών
τους διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει σε
ένα μήνα από την παρούσα
δημοσίευση.

παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην περιοχή της κουκούλας
καθώς επίσης, κορδονιών που
δένουν στο πίσω μέρος του
ενδύματος και της μέσης.
4) Περιγραφή: Παιδικό σετ ρούχων
Επωνυμία: Hollyweek
Εισαγωγέας: Best Look Clothing
Διανομέας: Best Look
Μοντέλο: LF-8993
Γραμμοκώδικας:
5299900893033
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Στραγγαλισμού ή
τραυματισμού από την παρου-

σία κορδονιών περίσφιξης στην
περιοχή της κουκούλας.
5) Περιγραφή: Παιδικό σακάκι

Επωνυμία: Pronto Moda
Εισαγωγέας: Best Look Clothing
Διανομέας: Best Look
Μοντέλο: 51361-9205
Γραμμοκώδικας:
5299900911379
Χώρα Προέλευσης: Ιταλία
Κίνδυνος: Στραγγαλισμού ή
τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην
περιοχή της κουκούλας.
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ετά το 2015 η Κυπριακή
Οικονομία αναμένεται να
καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης
1,5%. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την τριετία 2012-2014
υπήρξε αύξηση της παραγωγικότητας που πλησιάζει το 1%,
το συνδικαλιστικό κίνημα νομιμοποιείται να διεκδικήσει επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που κουτσουρεύτηκαν την
περίοδο της βαθιάς κρίσης.

Ανασύνταξη δυνάμεων
Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα
πως έφθασε η ώρα οι θυσίες
σας να εξαργυρωθούν.
Έφτασε η ώρα της ανασύνταξης δυνάμεων και επιχειρημάτων για να πειστούν και οι πιο
άπιστοι πως έφθασε το πλήρωμα του χρόνου και ότι οι
εργαζόμενοι δικαιωματικά θα
πρέπει να πάρουν πίσω τα
δικαιώματα τους.
Ευελπιστούμε πως οι εργοδότες θα προσεγγίσουν το μείζον
αυτό θέμα, ως ζήτημα αποκατάστασης της αδικίας
και
χωρίς προσκόμματα και αντιπαραβολές θα ανάψουν το
πράσινο φως για την ομαλή
ανανέωση των συμβάσεων
στον ιδιωτικό τομέα.

ΓΕΣΥ
Μας ανησυχούν βαθύτατα οι
δηλώσεις του Υπουργού Υγείας
πως υπάρχουν ισχυρά διαπλεκόμενα συμφέροντα που φρενάρουν την έλευση του ΓΕΣΥ.
Το Κίνημα μας θα σταθεί παρά
το πλευρό του Υπουργού Υγείας προκειμένου να τελεσφορήσουν οι συνεχείς προσπάθειες
που καταβάλλει η Κυβέρνηση
να ξεπεράσει τους σκοπέλους
προσφέροντας , ανάσα ζωής
σε χιλιάδες συμπολίτες μας
που βάζουν το χέρι βαθιά στη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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φάνειας.

Νίκος Μωϋσέως, γ.γ. ΣΕΚ

Ενωμένοι σαν μια γροθιά θα αντισταθούμε
σθεναρά σε κάθε κοινωνική αδικία

Παράλληλα θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσους βαρύνονται με την
καταστροφή της κυπριακής
οικονομίας.

• Από την ομιλία του γ.γ. της ΣΕΚ Νίκου Μωϋσέως στο συνέδριο
του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου Λευκωσίας - Κερύνειας

Υποδεικνύουμε για άλλη μια
φορά πως η αχίλλειος πτέρνα
της οικονομίας είναι η χαμηλή
παραγωγικότητα και ως εκ
τούτου φρονούμε πως έφθασε
η ώρα για μια συνολική αποτίμηση του μείζονος αυτού
κεφαλαίου, μέσα από έναν πειστικό και τεκμηριωμένο απολογισμό.

τσέπη για να τους παρασχεθεί
ιατρική περίθαλψη.
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο
αγαθό για τον άνθρωπο. Είναι
ανεπίτρεπτο να επαιτεί για να
το εξασφαλίσει.

Χρονίζοντα προβλήματα
Υπάρχουν βέβαια σημαντικά
προβλήματα που χρονίζουν
στο τραπέζι του κοινωνικού
διαλόγου, που το Κίνημα μας
έχει θέσει τις δικές μας προτάσεις για την επίλυση τους,

Είμαστε ικανοποιημένοι από
τις ενέργειες που το υπουργείο
Εργασίας έχει κάνει για την
προώθηση του νομοσχεδίου
για την αντιμετώπιση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος
τις παράνομης απασχόλησης
και αναμένουμε το νομοσχέδιο
για να τοποθετηθούμε.
Είμαστε ικανοποιημένοι από τη

θέση του υπουργείου Εργασίας
και τη δέσμευση του ότι μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή
που θα ρυθμίζει το θέμα της
ίσης μεταχείρισης μεταξύ των
εργαζομένων, πράγμα που θα
σταματήσει την εκμετάλλευση
που γίνεται εις βάρος των κοινοτικών εργαζομένων και θα
ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό την
αγορά εργασίας.

Χαιρετίζουμε τις ενέργειες της
υπουργού Εργασίας για την
προώθηση και επίλυση των
σημαντικών αυτών θεμάτων.

Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη τονίζει
πως η χώρα δεν πρόκειται να
βγει από τα σημερινά αδιέξοδα
αν δεν επέλθει η κάθαρση στην

Τ

Το θέμα υποβλήθηκε ενώπιον του Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού από
τις 9 Ιανουαρίου 2015 και έγινε εκτενής συζήτηση
στην Υποεπιτροπή της ΜΕΕ όπου τέθηκαν τεκμηριωμένες οι απόψεις της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ. Η διαμαρτυρία των Ωρομισθίων είναι καθαρά προειδοποιητική και στην περίπτωση που δεν εξευρεθεί άμεσα
μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα, τότε οι
αντιδράσεις θα πάρουν δυναμικό χαρακτήρα.

Ταμείο Προνοίας Οικοδόμων
Τα Γραφεία του Ταμείο Προνοίας Οικοδόμων
θα παραμείνουν κλειστά από τις
24/12/15 μέχρι και τις 3/1/16
και των δύο ημερομηνιών
συμπεριλαμβανομένων

Ευρωστία οικονομικών
Η ευρωστία των οικονομικών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
μας έγνοιες. Το κάθε ευρώ έχει τη δική του αξία και συμβολή
στην καθολική προσπάθεια για οικονομική ανόρθωση και
σωτηρία του τόπου.

Αυτό το θηρίο θα πρέπει πάση θυσία να τιθασευτεί τιμωρώντας τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά όσους τροφοδοτούν
την δράση του.

όπως είναι η αντιμετώπιση
του προβλήματος της αδήλωτης απασχόλησης που εξακολουθεί να κινείται στο 25%
περίπου και να επηρεάζει
σημαντικά
τα
κοινωνικά
ταμεία όπως είναι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
λόγω της ανεξέλεγκτης απασχόλησης κοινοτικών εργαζομένων που χρησιμοποιούνται
από τους εργοδότες ως φθηνό
εργατικό δυναμικό και που
εκτοπίζουν κυπριακά εργατικά
χέρια.

ην ερχόμενη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015
μεταξύ των ωρών 11.30-12.00 θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια στάση εργασίας όλων των
Ωρομισθίων που απασχολούνται με σύστημα βάρδιας (Νοσοκομεία, ιδρύματα Γραφείου Ευημερίας,
Διυλιστήρια ΤΑΥ, Αρχαιολογικοί χώροι / Μουσεία
κ.α.), λόγω της αρνητικής θέσης που τηρεί η επίσημη πλευρά σε σχέση με την αποζημίωση του
προσωπικού κατά τις δημόσιες αργίες.

Η χώρα θα μπορέσει να σταθεί
στα πόδια της, μόνον αν εμπεδωθούν συνθήκες αξιοκρατίας,
ισονομίας και απόλυτης δια-

Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη έμφαση
στο μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής, επώνυμης η ανώνυμης.

√ Η ΣΕΚ ολόψυχα στο
πλευρό του υπουργού
Υγείας για τάχιστη
εφαρμογή του ΓΕΣΥ

Παγκύπρια στάση εργασίας ΩΚΠ
που απασχολείται με σύστημα βάρδιας

κρατική μηχανή και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

Κάθαρση - εκσυχρονισμός

Ανησυχούμε έντονα για την τροπή που προσλαμβάνει το θέμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων για αυτό καλούμε την πολιτεία να εγκύψει σε αυτό το καίριο ζήτημα το οποίο φρενάρει
την οικονομική επανεκκίνηση.
Ανησυχούμε επίσης και για την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που παρατηρούνται για χορηγήσεις δανείων στα νοικοκυριά και πιστωτικών διευκολύνσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ουδέποτε η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες συνέβαλαν στην πρόοδο και στην ανάπτυξη.
Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τις διαβεβαιώσεις που
λάβαμε από την κεντρικό τραπεζίτη πως βρίσκεται στο τελικό
στάδιο η αναθεώρηση οδηγίας που θα δίδει τη δυνατότητα και
την διακριτική ευχέρεια και ευελιξία στα πιστωτικά ιδρύματα
να απλουστεύουν τις διαδικασίες ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Η κοινωνική αλληλεγγύη αλλά και η εταιρική ευθύνη θα πρέπει
να γίνουν για όλους μας τρόπος και νόημα ζωής ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο από κοινού όλες εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που επιφορτίστηκαν
από τις συνέπειες της κρίσης.

Τακτική Γενική Συνέλευση Ταμείου Προνοίας Οικοδόμων

Τ

ο Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015
πραγματοποιήθηκε η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του
Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας της
Οικοδομικής Βιομηχανίας στο
Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη Λευκωσία.
Τις εργασίες της Συνέλευσης
παρακολούθησαν δεκάδες αντιπρόσωποι των μελών του Ταμείου
Προνοίας από όλες τις ελεύθερες
πόλεις της Κύπρου.
Αναλύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2014 και έγινε ενημέρωση για τις επενδύσεις του
Ταμείου, για την εναρμόνιση του
Καταστατικού με τη Νομοθεσία,
καθώς και συζήτηση επί του νέου
Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Οικοδομικής Βιομηχανίας.
Ακολούθως
συζητήθηκαν
τα
πεπραγμένα της τελευταίας διετίας και απαντήθηκαν ερωτήσεις
και απορίες των μελών. Έγιναν
εισηγήσεις εκ μέρους των μελών με
σκοπό την καλύτερη λειτουργία
του, οι οποίες είχαν πρώτιστο
στόχο την προστασία του Ταμείου

προς όφελος των μελών του.
Όλοι οι παρόντες εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους ως προς τις
απαντήσεις που έλαβαν εκ μέρους
της Διαχειριστικής Επιτροπής

καθώς και των Ειδικών Συμβούλων
του Ταμείου και ανέλαβαν την
υποχρέωση της ενημέρωσης όλων
των μελών στους χώρους εργασίας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
Σ

τις μέρες μας ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε συνάρτηση με την
μεγάλη αξία που δίνουμε στα
υλικά αγαθά και τους νέους τρόπους επικοινωνίας, ιδίως μεταξύ
της νεολαίας, απομάκρυναν τον
άνθρωπο από το πραγματικό
πνεύμα των Χριστουγέννων και τα
έθιμα των εορτών.
Αυτή η ανεπιθύμητη εξέλιξη
ασφαλώς αποβαίνει πολλαπλώς
σε βάρος της χώρας, της κοινωνίας και γενικότερα του έθνους
μας. Αποξένωση από τις ρίζες μας
σημαίνει αλλοτρίωση του είναι
μας, γεγονός που μα ςκαθιστα …
μεταλλαγμένα όντα με όλα τα
αρνητικά συνεπακόλουθα που ο
καθείς μας μπορεί να αντιληφθεί.

Η παράδοση ορίζει πως πρέπει
να φτάχνουμε μόνοι μας τα γλυκά
για να μυρίσει το σπίτι Χριστούγεννα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Την παραμονή οι νοικοκυρές ετοιμάζουν τη γέμιση της γαλοπούλας.
Την επόμενη μέρα μετά τον εκκλησιασμό της λειτουργίας των Χριστουγέννων, σε οικογενειακή
ατμόσφαιρα, γύρω από το τραπέζι απολαμβάνουν όλοι μαζί το
ζεστό τραχανά ή τη σούπα αυγο-

πομονούμε για την "εμφάνιση" του
Άγιου Βασίλη.
Ο Άγιος Βασίλης που περιμένουμε
μικροί και μεγάλοι, ένας άνθρωπος
γενναιόδωρος και μας θυμίζει τα
παιδικά μας χρόνια, την επιθυμία
μας να πραγματοποιηθούν τα
όνειρα και οι ευχές μας.
Ακόμη και σήμερα οικογένειες με
μικρά παιδιά ετοιμάζουν το δείπνο
του Άγιου Βασίλη και τον περιμένουν την Πρωτοχρονιά να έρθει και
να τους επισκεφτεί βάζοντας τα
δώρα κάτω από το δέντρο και
αφήνοντας πίσω του ψίχουλα
από τα κουλουράκια.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι νοικοκυρές παρασκευάζουν τη βασιλόπιτα και
βάζουν μέσα νόμισμα για τον
τυχερό της χρονιάς.

Καιρός λοιπόν, ειδικά σε τούτη τη
σκληρή δοκιμασία της οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής
κρίσης να αναζητήσουμε τις ρίζες
μας και να επανεύρουμε τον Ελληνικ και Χριστιανικό εαυτό μας.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ή ΦΩΤΑ

Δωδεκαήμερο θεωρείται η χρονική
περίοδος μεταξύ παραμονής των
Χριστουγέννων και ανήμερα των
Φώτων.
Όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα οι γυναίκες αρχίζουν τις προετοιμασίες με το καθάρισμα του
σπιτιού.

λέμονο με κοτόπουλο. Και μέχρι το
μεσημέρι η σούβλα χοιρινό και
αρνί θα’ ναι έτοιμη μαζί με πολλά
άλλα παραδοσιακά φαγητά.

Ένα μήνα σχεδόν πρίν στολίζουν
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή το
καραβάκι προκειμένου όλοι στο
σπίτι να μπουν πιο εύκολα στο
πνεύμα των εορτών. Οι δρόμοι και
τα καταστήματα πλημμυρίζουν με
παιδικές φωνές που τραγουδάνε
τα κάλαντα . Το χωριό, η ενορία, η
πόλη ντύνεται γιορτινά.

Όλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά για να
πάρουν δώρα και να συναντηθούν
με αγαπημένα τους πρόσωπα,
ανταλλάζοντας ευχές.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Περιμένοντας την Πρωτοχρονιά,
νιώθουμε και πάλι παιδιά και ανυ-

Την παραμονή των Φώτων οι
νοικοκυρές φτιάχνουν «ξεροτίανα» λουκάνικα και λουκουμάδες. Σύμφωνα με το έθιμο
ρίχνουμε τα «ξεροτίανα»
πάνω στη στέγη του σπιτιού
για να φύγουν οι καλικάντζαροι,
τα πνεύματα που κυκλοφορούν
τις νύχτες για να κλέψουν, φωνάζοντας «Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο
μασσαίρι μαυρομάνικο να φάτε
τζιαι να φύετε».
Κατά την ημέρα των Φώτων διατηρείται το έθιμο της «πουλουστρίνας», τα παιδιά ζητούν από τους
δικούς τους λεφτά για να τους
ευχηθούν λέγοντας τους «Καλημέρα και τα Φώτα και την πουλουστρίνα πρώτα».

Όμορφα Χριστούγεννα χωρίς απρόοπτα
και … μαλλιοτραβήγματα
• ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΧΑΛΟΥΝ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΛΙΜΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Τ

α Χριστούγεννα είναι ημέρες
αγάπης για κάθε οικογένεια.
Γιορτινές εκδηλώσεις, χαρά, στολίδια, γέλια, νόστιμα εδέσματα.
Κατά την διάρκεια των Γιορτών
ελπίζουμε να χαλαρώσουμε με την
οικογένεια και τα παιδιά μας,
χωρίς το άγχος της καθημερινότητας. Κάτι όμως συμβαίνει και ξαφνικά αρχίζουμε να ψιλοτσακωνόμαστε χαλώντας το κλίμα των ημερών. Τι προκύπτει ξαφνικά και
ποιοι είναι οι λόγοι που συμβαίνει
αυτό;
Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια
και οικογενειακή σύμβουλο Jules
McClean οι λόγοι που κατά κάποιο
τρόπο τσακωνόμαστε στις γιορτές
με το αγαπημένο μας πρόσωποείναι συνήθως οι εξής:
1. Η μεγάλη ένταση που φέρνει η
κούραση της προετοιμασίας.
2. Τα πολλά έξοδα
3. Η κούραση των προετοιμασιών.
Δώρα, δρομολόγια, επισκέψεις και
όλα αυτά σε ένα αέναο «πήγαινε
έλα»
4. Οι υψηλές προσδοκίες που
έχουμε για αυτές τις μέρες που στο

τέλος δεν πραγματοποιούνται,
ματαιώνονται. Συνήθως περιμένουμε υπερβολικά πολλά πράγμα-

τα στις γιορτές και όταν δεν πραγματοποιούνται, γινόμαστε εριστικοί και τσακωνόμαστε.
5. Τα παιδιά. Ναι, αν και τα Χριστούγεννα, είναι για τα παιδιά, η
ανυπομονησία τους για τα δώρα
και οι συνεχείς απαιτήσεις τους,
συχνά πυροδοτούν οικογενειακούς
καβγάδες
6. Η πολύωρη συνύπαρξη με την
οικογένεια ή το σύντροφό μας. Η
καθημερινότητα σπανίως επιτρέπει στα ζευγάρια να περνάνε
περισσότερες από 3-4 ή 5 ώρες
μαζί, ενώ τις γιορτές περνούν

αρκετές ώρες, ίσως και ολόκληρα
εικοσιτετράωρα ο ένας απέναντι
στον άλλο. Και αυτός είναι ένας
από τους λόγους
να τσακωθούν
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Με την ευλογία του αγίου Βασιλείου

Η

γιαγιά από την Πόλη την έλεγε τσουρεκοβασιλόπιτα. Κάθε φορά που την έφτιαχνε, δεν παρέλειπε να τονίζει ότι στην Πόλη, έτσι έφτιαχναν τις βασιλόπιτες, σαν τσουρέκια. Πρόκειται για την παραδοσιακή Πολίτικη συνταγή, που έφτιαχναν, για να έχουν
την ευλογία του Αγίου Βασιλείου.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Βασιλόπιτα Πολίτικη
Υλικά
• 550 γραμ. (περίπου) αλεύρι δυνατό για τσουρέκι
κοσκινισμένο
• 40 γραμ. νωπή μαγιά φούρνου
• 120 γραμ. βούτυρο γάλακτος λιωμένο
• 130 γραμ. χλιαρό γάλα
• 150 γραμ. ζάχαρη
• 3 αυγά
• 1 κουτ. σούπας ούζο (προαιρετικά)
• ½ κουτ. γλυκού μαχλέπι
• ½ κουτ. γλυκού κακουλέ ή ξύσμα από 1 λεμόνι ακέρωτο
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κρόκος αυγού για επικάλυψη
• 1 φλουρί
Εκτέλεση
Σ᾿ ένα μπολ, τρίβουμε με τα χέρια μας τη μαγιά, προσθέτουμε το χλιαρό γάλα, 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη από
τη συνταγή, και τόσες κουταλιές αλεύρι (3 - 4) ώστε
να γίνει ένας αραιός χυλός. Τον ανακατεύουμε πολύ
καλά, σκεπάζουμε το μπολ με μια καθαρή πετσέτα
και μια λεπτή κουβερτούλα και αφήνουμε το χυλό σε
ζεστό μέρος, για 20΄ περίπου, ώστε να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
Προσοχή! στο διάστημα αυτό, δεν κουνάμε το μπολ.
Όταν περάσει το εικοσάλεπτο και το ξεσκεπάσουμε,
θα δούμε ότι ο χυλός, έχει ανέβει και στην επιφάνεια
έχουν σχηματιστεί φυσαλίδες.
Σ᾿ ένα μπολ, χτυπάμε το βούτυρο (λιωμένο αλλά όχι
ζεστό), τη ζάχαρη, το αλάτι, το μαχλέπι, το ούζο και
το κακουλέ, για 5'.
Έπειτα ρίχνουμε ένα - ένα τ᾿ αυγά, κι όταν ενσωματωθούν, προσθέτουμε και τη μαγιά, που έχει γίνει
πλέον. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 1' ακόμη και μετά
ρίχνουμε λίγο - λίγο το μισό αλεύρι. Σταματάμε το
μίξερ και αρχίζουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια μας,
ρίχνοντας λίγο - λίγο το υπόλοιπο αλεύρι, μέχρι η
ζύμη να γίνει μαλακή, ελαστική και να κολλάει ελαφρά στα χέρια. (Το αλεύρι μπορεί να μην το πάρει
όλο, ή να χρειαστεί και λίγο ακόμη).

Τι να κάνουμε για
να χαλαρώσουμε;

Μεταφέρουμε τη ζύμη στον πάγκο της κουζίνας μας
και τη ζυμώνουμε για 15΄ λεπτά. Έπειτα βάζουμε τη
ζύμη πάλι στο μπολ, ελαφρά βουτυρωμένο, τη σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και μια λεπτή κουβερτούλα και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος, να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου μία έως μιάμιση ώρα.

Πως να αποφύγουμε τα … μαλλιοτραβηγματα
μέσα στις γιορτές:

Όταν γίνει η ζύμη, βουτυρώνουμε ένα ταψί Νο28
(διαμ. 28 εκ.), στρώνουμε στον πάτο του μία λαδόκολλα και τη βουτυρώνουμε. Κρατάμε στην άκρη λίγη
από τη ζύμη, για να φτιάξουμε τα σχέδια.

Αποφύγετε
τη
πολλή κούραση:
Είναι γιορτές, είναι
διακοπές, πρέπει
να τις εκμεταλλευτούμε για να
ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε.

Απλώνουμε την υπόλοιπη ζύμη στο ταψί, βάζουμε το
φλουρί, την πατάμε με τα χέρια μας να πάει παντού,
τη σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και μια λεπτή
κουβερτούλα και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος, να
διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου μισή έως μία ώρα.

Αφιερώστε χρόνο στους δικούς
σας ανθρώπους
Αποφύγετε τις υπερβολικές προσδοκίες για «τρελές βραδιές».
Διατηρήστε μέσα σας καλή διάθεση και προσπαθήστε να εγκλιματιστείτε με το πνεύμα των ημερών
που σημαίνει αγάπη, υπομονή,
κατανόηση.
Επικεντρωθείτε κυρίως όχι στο τι
θα πάρετε αλλά στο τι θα δώσετε!

Όταν φουσκώσει η ζύμη και πριν την ψήσουμε, την
αλείφουμε με ένα πινέλο, πολύ απαλά, με χτυπημένο
κρόκο αυγού, αραιωμένο με μια κουταλιά της σούπας
νερό.Έπειτα, φτιάχνουμε ό,τι σχέδιο μας αρέσει, το
κολλάμε επάνω στην ζύμη (προσεκτικά) και το αλείφουμε κι αυτό με αυγό.
Έχουμε προθερμάνει καλά το φούρνο μας στους
165°C, στον αέρα και ψήνουμε τη βασιλόπιτα για
25΄- 30΄ περίπου, μέχρι να φουσκώσει καλά και να
ροδίσει. Τη βγάζουμε από το ταψί, αφαιρούμε τη
λαδόκολλα, την αφήνουμε πάνω σε καθαρή πετσέτα
να κρυώσει, την τοποθετούμε σε πιατέλα και αν
θέλουμε την πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.
Καλή επιτυχία και καλή χρονιά!
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

14ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα
της Κύπρου στα κρίσιμα
χρόνια της κρίσης παρέδωσε
μαθήματα μέγιστης υπευθυνότητας και σύνεσης, διαφυλάσσοντας ως κόρη οφθαλμού την εργασιακή ειρήνη και
ομαλότητα.
Τη θέση αυτή πρόταξε από το
βήμα του 14ο συνεδρίου του
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως. Ο κ. Μωυσέως αναφέρθηκε
στην πρωτοφανή ωριμότητα
που επέδειξαν οι εργαζόμενοι
που αποδέχτηκαν αποκοπή
μισθών και ωφελημάτων με
στόχο τη διάσωση των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας τους. Έφτασε η ώρα,
τόνισε
της ανασύνταξης
δυνάμεων και επιχειρημάτων
για να πειστούν και οι πιο
άπιστοι πως έφθασε το πλήρωμα του χρόνου και ότι οι
εργαζόμενοι δικαιωματικά θα

Έφτασε η ώρα οι εργαζόμενοι
να πάρουν πίσω το λαβείν τους
πρέπει να πάρουν πίσω τα
δικαιώματα τους.
Κάλεσε
παράλληλα
τους
εργοδότες θα προσεγγίσουν το
μείζον αυτό θέμα, ως ζήτημα
αποκατάστασης της αδικίας
και χωρίς προσκόμματα και
αντιπαραβολές θα ανάψουν το
πράσινο φως για την ομαλή
ανανέωση των συμβάσεων
στον ιδιωτικό τομέα.
Στον χαιρετισμό της η υπουργός Εργασίας Ζετα Αιμιλιανίδου, τον οποίο ανέγνωσε η
Μαρίνα Ιωάννου, αναπληρώτρια διευθύντρια Εργασιακών
Σχέσεων τόνισε πως σύμμαχοι
και συνοδοιπόροι μας στη
δύσκολη διαδρομή της οικονομικής ανασύνταξης αποτελείτε
εσείς ως εκπρόσωποι του συν-

δικαλιστικού
κινήματος,
καθώς με την πολύχρονη
πορεία σας, διαδραματίζετε
έναν πολύ μεγάλο ρόλο στη
διάπλαση της σύγχρονης

• Το συνδιακλιστικό
Κίνημα παρέδωσε
μαθήματα μέγιστης
υπευθυνότητας
εργασιακής ταυτότητας και
κουλτούρας της κυπριακής
αγοράς εργασίας.
Ο επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
Πάμπος Ιωαννίδης στη εισαγωγική του ομιλία αφού αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που

επισώρευσε η κρίση στα πλατιά στρώματα του λαού κάλεσε
το κράτος να επιδείξει την
απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία ώστε να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ.
Ιωαννίδης τόνισε παράλληλα
πως παρά το γεγονός ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα πολιτεύθηκε με σύνεση και υπευθυνότητα εντούτοις μεγάλη μερίδα του εργατικού κόσμου προσπάθησε να περιθωριοποιήσει
και να απαξιώσει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο προεδρεύων του συνεδρίου
Πανίκος Αργυρίδης κάλεσε
τους συνέδρους σε συστράτευση για μια πιο δυνατή και
ισχυρή ΣΕΚ.

Χαιρετισμούς απεύθυναν εκ
μέρους των Εργατοϋπαλληλικών κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης Γιάννης Βασιλόπουλος και Παύλος Σαβουλλίδης.
Ακολούθησε απονομή τιμητικών διακρίσεων σε εκλεκτά
στελέχη του κινήματος για την
πολύχρονη και πολύπλευρη
προσφορά τους προς το κίνημα της ΣΕΚ.
Στο κύριο μέρος του συνεδρίου
τα οργανωτικά και οικονομικά
θέματα ανέλυσαν ο επαρχιακός
οργανωτικός και ταμίας Νίκος
Σατσιάς και Χρίστος Μαύρος
αντίστοιχα.
Εγκρίθηκαν ψηφίσματα και
επικυρώθηκαν τα μέλη του
επαρχιακού συμβουλίου.
Επαρχιακός Γραμματέας του
εργατικού κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας- Κερύνειας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επανεξελέγη ο Πάμπος Ιωαννίδης.

ΝΙΚΟΣ ΜΩΫΣΕΩΣ, γενικός γραμματέας ΣΕΚ

Η εργασιακή ειρήνη διαφυλάχθηκε ως κόρη οφθαλμού
επιπτώσεις της κρίσης που ταλαιπωρούν χιλιάδες συμπολίτες μας.
Τον οικονομικό μας κατήφορο δεν τον
επέλεξε ο λαός, ο οποίος έχει εξουθενωθεί να βλέπει καθημερινά το βιοτικό
του επίπεδο να συρρικνώνεται, αλλά
ούτε και οι εργαζόμενοι.
Ήταν αποτέλεσμα μιας κάκιστης διαχείρισης και έλλειψης προνοητικότητας
που κόστισε πολύ ακριβά στη χώρα.

Σ

τη Κύπρο της οικονομικής αλλά
προπαντός κοινωνικής κρίσης, σε
ένα ανασφαλή περιβάλλον εργασίας,
ανεργίας και αβεβαιότητας για το
απώτερο μέλλον των πολιτών πραγματοποιείται σήμερα το 14o συνέδριο του
Εργατικού σας Κέντρου.
Οι ευοίωνες και θετικές οικονομικές
προβλέψεις αναπτερώνουν, ωστόσο την
ελπίδα μας ότι το τρένο της ανάκαμψης
δεν θα αργήσει να φανεί και πως
σύντομα θα κατορθώσουμε να αναδυθούμε οριστικά από τις βαρύνουσες

στηκε σκληρά από τις τραγικές συνέπειες ενός ολέθριου πολέμου του 1974
, να καλείται σχεδόν μετά από τέσσερεις δεκαετίες να αγωνιστεί ενάντια σε
καινούργιο εχθρό. Μια επαπειλούμενη
άτακτη χρεοκοπία που θα έριχνε τη
χώρα στην οικονομική άβυσσο, χωρίς
να μπορεί κανείς με ακρίβεια να διαγνώσει ή έστω να προβλέψει το αποτέλεσμα.

Ήταν αποτέλεσμα πολλών και παράλληλων τραγικών συγκυριών που δεν
αναχαιτίστηκαν αλλά αντίθετα, ευνοήθηκαν από ελλείψεις και αδέξιους χειρισμούς της προηγούμενης Κυβέρνησης.

• Οι αριθμοί ευημερούν
αλλά οι πολίτες
εξακολουθούν να υποφέρουν

Δυστυχώς όμως τη νύμφη, σε τέτοιες
περιπτώσεις δεν την πληρώνουν αποκλειστικά όσοι ευθύνονται για το τραγικό αποτέλεσμα, μιας ηθικής αυτουργίας, αλλά την επωμίζεται ολόκληρος
ο λαός και οι εργαζόμενοι με όλες τις
παρεπόμενες συνέπειες, να συνθλίβουν
και να καταρρακώνουν τον κοινωνικό
ιστό.

Κληθήκαμε όλοι να στοχεύσουμε προς
μία κατεύθυνση. Να διασώσουμε τη
χώρα και σταδιακά, σε ένα κατοπινό
στάδιο, να αρχίσουμε εκ νέου την επαναξιολόγηση για επαναφορά του χαμένου εδάφους.

Είναι λυπηρό ένας λαός που δοκιμά-

Το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου
στα κρίσιμα χρόνια της κρίσης παρέ-

δωσε, εκ νέου, μαθήματα μέγιστης
υπευθυνότητας και σύνεσης. Διαφύλαξε, ως κόρη οφθαλμού την εργασιακή
ειρήνη και ομαλότητα, τη στιγμή που
δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
άρχισαν να βάζουν η μια μετά την άλλη
λουκέτο και οι εργαζόμενοι να δίδουν
μάχη για την καθημερινή τους επιβίωση.
Παρά όλα αυτά, συνειδητοποιώντας
πως οι επιπτώσεις της κρίσης θα είχαν
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, αφού η αγορά εργασίας άρχισε να
κλυδωνίζεται επικίνδυνα, οι εργαζόμενοι αποδέχθηκαν με πρωτοφανή ωριμότητα αποκοπή μισθών και ωφελημάτων
με στόχο τη διάσωση των επιχειρήσεων
και κατά συνέπεια των θέσεων εργασίας τους.
Ήλπιζαν όλοι πως κάποια στιγμή, αργά
η γρήγορα οι δικές τους θυσίες θα
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανόρθωση
της οικονομίας, και θα μπορούσαν εκ
νέου να διεκδικήσουν επαναφορά των
απολεσθέντων.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Πάμπος Ιωαννίδης επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

Θεμέλιο των υγιών εργασιακών σχέσεων
αποτελεί η Ίση Μεταχείριση των εργαζομένων

ΥΠΕΡΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σ

ύμμαχοι και συνοδοιπόροι μας σε
αυτή τη δύσκολη διαδρομή της αποτελείτε
εσείς ως εκπρόσωποι
του συνδικαλιστικού
κινήματος, καθώς με
την πολύχρονη πορεία
σας, διαδραματίζετε
έναν πολύ μεγάλο
ρόλο στη διάπλαση
της σύγχρονης εργασιακής ταυτότητας
και κουλτούρας της
κυπριακής
αγοράς
εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να υιοθετεί μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην
ώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη δημιουργία υγιών συνθηκών εργασίας, τη διατήρηση της εργατικής
ειρήνης και την πάταξη κάθε είδους ανισοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο διαφύλαξης και προαγωγής ομαλών εργασιακών σχέσεων, επικεντρώνουμε τις ενέργειές μας στην προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνθηκών απασχόλησης και διαβίωσής
τους. Η διαφύλαξη της νόμιμης απασχόλησης αποτελεί
βασικό μας μέλημα, για αυτό και το Υπουργείο, σε συνεργασία με εκπροσώπους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
και εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί,
μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μηχανισμών

για την πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης. Επιπλέον, μέσω της τροποποίησης της
υφιστάμενης νομοθεσίας για αύξηση των ποινών θα βοηθηθεί περαιτέρω η προσπάθεια για πάταξη του φαινομένου
αυτού. Με πιο εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται, επίσης, και
η λειτουργία των μικτών κλιμακίων επιθεώρησης του
Υπουργείου, τα οποία έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της
νόμιμης εργασίας, και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, έχουν πραγματοποιήσει πέραν των 4.500 επιθεωρήσεων.
Θεμέλιο των υγιών εργασιακών σχέσεων αποτελεί η ίση
μεταχείριση των εργαζομένων και ως εκ τούτου συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ισότητα και την καταπολέμηση κάθε
είδους διάκρισης.
Πέραν των προαναφερθέντων, εντατικοποιούμε τις προσπάθειες ενεργητικής στήριξης και ενίσχυσης των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μητρώου διαχείρισης επιδομάτων προνοίας, το
οποίο βασίζεται σε πλήρη διαφάνεια και έχει ως στόχο την
κοινωνική δικαιοσύνη. Ήδη μέσα από το εν λόγω σύστημα,
πέραν των 20.000 οικογενειών, οι οποίες εμπίπτουν στις
πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, έχουν εγκριθεί και λαμβάνουν μηνιαίως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Σ

τη Λευκωσία όπου δραστηριοποιείται το Εργατικό μας
Κέντρο, η οικονομική κρίση αναστάτωσε κάθε επιχειρηματική
μονάδα και επηρέασε κάθε νοικοκυριό. Πόλυ περισσότερο όμως
πλήγηκαν, ο τομέας των οικοδομών και γενικά των κατασκευών,
ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και λιγότερο οι
υπόλοιποι τομείς. Επιπρόσθετα,η Λευκωσία αντιμετωπίζει
σοβαρότατα προβλήματα εξαιτίας της διαχωριστικής γραμμής.
Αρκετές συνοικίες της που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης παραμένουν βουβές ή
υποανάπτυκτες εκτρέφοντας την
παρανομία, την εγκληματικότητα
και την ύποπτη δραστηριότητα.Δυστυχώς, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων κυρίως
στο κέντρο της πόλης, οδηγούν
την πρωτεύουσα στον μαρασμό
με ολέθριες επιπτώσεις για τους
κατοίκους της.

περαιτέρω καθυστέρηση μελέτες
που θα δίνουν λύσεις στον
κυκλοφοριακό εφιάλτη, που
ζώνει την πρωτεύουσα από τις
πρωινές ώρες που οι πολίτες
ξεκινούν για την εργασία τους
μέχρι την επιστροφή τους στο
σπίτι το βράδυ.

√ Επιβάλλεται η εφαρμογή
ολοκληρωμένης πολιτικής για στήριξη της
υπαίθρου και η εκτέλεση
υποδομών για βελτίωση
της ποιότητας ζωής
στην πρωτεύουσα

Ανάπλαση του κέντρου της πρωτεύουσας

Κάνοντας έναν απολογισμό των
πεντέμισι χρόνων λειτουργίας
του συστήματος επιβατικών
μεταφορών, μπορούμε να αναφέρουμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα χωρίς
όμως να έχει επιλυθεί το πρόβλημα.

Από το βήμα του σημερινού μας

Το κυκλοφοριακό, αποτελεί ένα

συνεδρίου, απευθυνόμαστε στην
πολιτεία, κυρίως στις τοπικές
αρχές, ζητώντας το σχεδιασμό
ξεκάθαρου πλάνου για πολεοδομική ανάπλαση του κέντρου της
Λευκωσίας, με ανάδειξη των
αξιόλογων πολιτιστικών της
θησαυρών και της ανεκτίμητης
αξίας ιστορικών της μνημείων.

από τα πιο σοβαρά προβλήματα
στην Κύπρο. Επηρεάζει αρνητικά
την εθνική οικονομία, το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια.
Είναι ένα πρόβλημα που δεν
αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Με τον τρόπο αυτό θα τονωθεί η
τουριστική κίνηση και η εμπορική
δραστηριότητα προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, θα πάψει η παλιά Λευκωσία
να είναι «γκέτο» αλλοδαπών
εργατών και κέντρο υπόπτων
συναλλαγών που προσβάλλουν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κυκλοφοριακό
Η κυβέρνηση από την άλλη, μέσω
των συναρμοδίων υπουργείων,
έχει χρέος να εκπονήσει χωρίς

9

Το κυκλοφοριακό όμως δεν μπορεί να λυθεί ούτε με μεγαλύτερο
οδικό δίκτυο, ούτε με περισσότερα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το πρόβλημα μπορεί μόνο να λυθεί μέσα
από τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών.
Ενός συστήματος που για να
είναι αποτελεσματικό δεν πρέπει
να έχει μόνο σύγχρονα μέσα
μεταφοράς, αλλά θα πρέπει να
έχει και την κατάλληλη οδική
υποδομή, την δημιουργία λεωφορειολωρίδων
και
άλλων
μέτρων που θα καθιστούν το
λεωφορείο γρήγορο μέσο μετα-

φοράς καθώς και τις απαιτούμενες διαδρομές έτσι ώστε, να συμβάλουν θετικά στην χρησιμοποίηση μαζικά από τον κόσμο.
Το Εργατικό μας Κέντρο είναι στη
διάθεση της πολιτείας και των
τοπικών αρχών, όχι μόνο για
κοινή αντιμετώπιση των καυτών
καθημερινών προβλημάτων στην
πρωτεύουσα, αλλά και στη
χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για στήριξη της
υπαίθρου, η οποία αποψιλώνεται από την πολύχρονη αστυφιλία.

Για μας, η ποιότητα ζωής των
εργαζομένων και η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου του λαού,
είναι συνυφασμένη με την ισόρροπη γεωγραφική ανάπτυξη,
αλλά και την ισοζυγισμένη κατανομή των πόρων σε αναπτυξιακά
έργα μακράς πνοής.
Είναι καιρός η τοπική αυτοδιοίκηση να μην περιορίζει την δραστηριοποίηση της σε θέματα
διαχείρισης της εξουσίας, αλλά
σε συνεργασία με τους οργανωμένους κοινωνικούς φορείς να
υιοθετήσει πρωτοποριακές πρακτικές και καινοτόμες πολιτικές,
για προώθηση της αναβάθμισης
και αποκέντρωσης υπηρεσιών
που απευθύνονται κυρίως στις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
όπως, οι ηλικιωμένοι, οι πολυμελείς οικογένειες και η νεολαία.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Τ

έθηκε σε εφαρμογή στα τέλη
Νοεμβρίου του τρέχοντος
έτους το Πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί για την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετουμένων δανείων στη βάση των
υφιστάμενων νομοθεσιών.
Ο Χρημα τοοκονομικός Επίτροπος μπορεί με την αίτηση
δικαιούχων χρεωστών να διορίζει διαμεσολαβητές, οι οποίοι να αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δανειοληπτών και των τραπεζών για
θέματα αναδιάρθρωσης μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Καταρχήν, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφαίνεται
κατά πόσο δικαιολογείται ο
διορισμός διαμεσολαβητή ή όχι
για κάθε περίπτωση. Αν ναι,
διορίζει διαμεσολαβητή. Ο
Νόμος προβλέπει ότι ο διαμεσολαβητής που θα διορίζει ο
Επίτροπος, επιλέγεται από
έναν Ειδικό Κατάλογο Διαμεσολαβητών, ο οποίος τηρείται
στο Γραφείο του Επιτρόπου. Η
διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων είναι αρκετά περιπλοκή διαδικασία, κυρίως
εξαιτίας των γραφειοκρατιών
στοιχείων που εμπεριέχει.

Η διαδικασία
διαμεσολάβησης
Ο χρεώστης, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης κάποιου δανείου, με
ενυπόθηκη εξασφάλιση ακίνητο που χρησιμοποιείται ως
κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη
και η δανειακή του υποχρέωση
κατά τη σύναψή της δεν υπερέβαινε τις 350 χιλιάδες ευρώ,
δικαιούται να αποταθεί στον
Επίτροπο, με αίτηση για να
διορίσει διαμεσολαβητή. Προκειμένου ο Επίτροπος να είναι
σε θέση να ικανοποιήσει το
αίτημα διορισμού διαμεσολαβητή, θα πρέπει ο Επίτροπος
να διασφαλίσει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ικανοποιεί το
κριτήριο της εφαρμοσιμότητας
του Νόμου, δηλαδή το κατά
πόσο ο Νόμος μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση. Και
θα μπορεί να εφαρμοστεί ο
Νόμος αν για τη συγκεκριμένη
υπόθεση, δεν έχει ληφθεί δικαστική απόφαση, δεν έχει κινηθεί διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου και δεν έχουμε φτάσει
σε κατάσταση διαδικασιών
εκποίησης. Στη συνέχεια, θα
πρέπει να εξεταστούν και άλλα
κριτήρια. Πολύ σημαντικό κριτήριο είναι αυτό της εγκαιρότητας, δηλαδή ο δανειστής
δικαιούται να υποβάλει την
αίτηση του εντός 14 ημερών
από την ημερομηνία κατά την
οποία έχει καταθέσει στην
τράπεζα όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην οδηγία της
Κεντρικής Τράπεζας για αναδιαρθρώσεις δανείων ώστε η
τράπεζα να προχωρήσει στην
αναδιάρθρωση δανείου. Ή, να
υποβάλει την αίτηση του εντός
14 ημερών, από την ημερομη-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διαμεσολάβηση για αναδιάρθρωση
Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων, (ΜΕΔ)
• Βασικά χαραχτηριστικά γνωρίσματα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί
κατά την προσφυγή χρεωστών στη Διαμεσολάβηση
νία κατά την οποία η τράπεζα
του έδωσε την πρόταση για
αναδιάρθρωση και δεν τον ικανοποιεί.

Άλλα βασικά κριτήρια
Καθοριστικό είναι το κριτήριο
σχετικά με το ενυπόθηκο ακίνητο που είναι κατοικία και θα
πρέπει να χρησιμοποιείται ως
κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη.
Και ο Νόμος ορίζει ως κύρια
κατοικία, αυτήν η οποία χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο πρόσωπο τουλάχιστον
για έξι μήνες το χρόνο. Επίσης,
μπορεί να υποβάλει αίτηση και
ένα νομικό πρόσωπο (μια επιχείρηση), η οποία έχει υποθήκη
το ακίνητο με τα χαρακτηριστικά αυτά, νοουμένου ότι η
επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις
250 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος
μέτοχος μιας εταιρείας έβαλε
την κύρια κατοικία του υποθήκη για ένα δάνειο 350 χιλιάδες
ευρώ, με σκοπό να αγοράσει η
εταιρεία τους, π.χ., μηχανές,
και τώρα δυσκολεύεται να
ανταποκριθεί στις δανειακές
του υποχρεώσεις, μπορεί να
διεκδικήσει το διορισμό διαμεσολαβητή.
Είναι προφανές ότι η αξία της
ενυπόθηκης κύριας κατοικίας,
σαν περιουσιακό στοιχεία, δεν
έχει καμία σημασία. Σημασία
έχει ότι η αρχική δανεική σύμβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις 350 χιλιάδες και αυτά τα
κριτήρια είναι πολύ σημαντικά
για να κατανοήσουμε τις
ευκαιρίες που δίδει αυτή η
νομοθεσία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

αμοιβής το καλύπτει ο χρεώστης και το 80% η Τράπεζα. Ο
Νόμος προνοεί ότι η αμοιβή
είναι μέχρι 500 ευρώ. Που
σημαίνει ότι ο χρεώστης θα
επιβαρυνθεί μέχρι 100 ευρώ, η

• O Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος, Παύλος Θ. Ιωάννου εξηγεί τη διαδικασία
που θα ακολουθηθεί
για αναδιάρθρωση δανείων
μέσω του διορισμού
τραπεζικών διαμεσολαβητών

δε τράπεζα μέχρι 400 ευρώ.
Πριν την έναρξη της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής
οφείλει να εισπράξει την αμοιβή του, ώστε απερίσπαστος να
εργαστεί για τη διαμεσολάβηση αλλά και στο τέλος της διαδικασίας να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ των μερών για
το ποιος θα πληρώσει τη διαμεσολάβηση. Ο Επίτροπος θα
καθορίσει ποια θα είναι η
αμοιβή, αλλά δεν θα έχει καμία
απολύτως σχέση με την
είσπραξη των χρημάτων.

Δεν μπορεί να αρνηθεί
η τράπεζα
Βάσει της νομοθεσίας η τρά-

Αμοιβή των
διαμεσολαβητών
Η αμοιβή των διαμεσολαβητών κατανέμεται στους δύο
ενδιαφερόμενους. Το 20% της

πεζα δεν δικαιούται να αρνηθείτη διαμεσολάβηση. Ο Νόμος
είναι σαφής και ορίζει ότι
αφού εγκριθεί η αίτηση για τη
διαμεσολάβηση και ο Επίτροπος διορίσει διαμεσολαβητή, η

τράπεζα είναι υποχρεωμένη να
αποδεκτεί τη διαμεσολάβηση
και να μπει στη διαδικασία.

Ο Διαμεσολαβητής
δεν αποφασίζει
Ο Διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει, δεν επιβάλλει λύσεις,
απλώς βοηθά τα δύο μέρη να
βρουν κοινά σημεία στη διαφορά τους και εκεί να χτίσουν την
κοινά αποδεχτή λύση. Αφού
καταλήξουν, η απόφαση θα
έχει χαρακτήρα ιδιωτικής συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής την
καταγράφει, την αποστέλλει
στον Επίτροπο και τα δύο μέρη
είναι υποχρεωμένα να την
εφαρμόσουν. Η μόνη απόφαση
που μπορεί να πάρει ο Διαμεσολαβητής, είναι να κηρύξει
ως μη τελεσφορούσα τη διαδικασία και να την τερματίσει.

Αν δεν βρεθεί λύση
τι γίνεται;
Οποσδήποτε, για να ξεκινήσει
η διαμεσολάβηση, σημαίνει ότι
τα δύο μέρη βρίσκονται ήδη σε
διαδικασία αναδιάρθρωσης
του δανείου. Επομένως αν ο
διαμεσολαβητής κηρύξει άκαρπη τη διαδικασία, τότε τα μέρη
συνεχίζουν με τα στάδια που
έχουν απομείνει για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, βάση
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της οδηγίας της Κεντρικής
Τράπεζας. Εάν έχει προσφύγει
πριν να υποβάλει πρόταση η
τράπεζα, τότε η τράπεζα πρέπει να υποβάλει την πρότασή
της. Αν ο χρεώστης δεν τη
δέχεται, πρέπει να προσφύγει
πλέον στην εσωτερική επιτροπή παραπόνων της τράπεζας,
με τη δικαιολογία ότι η συγκεκριμένη λύση δεν με ικανοποιεί
και θα αποφασίσει η επιτροπή αν θα δοθούν οδηγίες στην
τράπεζα να επανεξεταστεί η
υπόθεση ή όχι.

Ο διαμεσολαβητής
δεν παρέχει λύση
Δεν υπάρχει συνταγή λύσεων
γιατί ο διαμεσολαβητής δεν
προσφέρει λύσεις. Το ζητούμενο είναι να καταλήξουν σε
κοινά αποδεκτή μορφή αναδιάρθρωσης του δανείου. Έχει
να κάνει με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και έχει να κάνει
με μια μορφή αναδιάρθρωσης
του δανείου, ώστε να μπορεί ο
δανειστής βιώσιμα να ανταποκρίνεται πλέον στις νέες
υποχρεώσεις του όπως θα
διατυπωθούν μέσω της συμφωνίας αναδιάρθρωσης με την
τράπεζα.

Διάρκεια διαμεσολάβησης
Η περίοδος διαμεσολάβησης
δεν θα πρέπει να διαρκεί
περισσότερο από πέντε ή έξι
συναντήσεις των τριών με τεσσάρων ωρών, οι οποίες μπορεί
να επισυμβούν σε χρονικό
πλαίσιο πέντε έως δέκα ημερών, σε περίοδο ενός μηνός.

Συγκρατημένες προσδοκίες
Ο θεσμός του διαμεσολαβητή είναι εργαλείο προς τη σωστή
κατεύθυνση για άμβλυνση του φαινομένου των κόκκινων
δανείων. Αλλά επειδή υπάρχει πολύς κόσμος που περιμένει τη
διαδικασία αυτή, πολίτες σε δεινή κατάσταση και άκρως απογοητευμένοι, θα σπεύσουν να υποβάλουν πολλές αιτήσεις, οι
οποίες, στο τέλος της ημέρας, δεν θα ικανοποιούν τα κριτήρια
που θέτει ο Νόμος για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Εκτιμώ ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα
μέχρι 10 – 15%. Είναι δύσκολο να έχουμε περισσότερο ποσοστό χωρίς βεβαία να αποκλείεται, κάτω
από ορισμένες συνθήκες που βρίσκονται έκτος
δικού μου έλεγχου. Το λέω αυτό γιατί προκειμένου
να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται η διαδικασία διαμεσολάβησης, θα πρέπει τα μέρη που συμμετέχουν να έχουν απόλυτη δικαιοδοσία απόφασης
για τον τρόπο διαχείρισης της διαφοράς. Στην
προκειμένη περίπτωση, οι εκπρόσωποι των τραπεζών θα περιορίζονται από τους κανονισμούς και
τις πολιτικές της τράπεζας. Άρα θα υπάρχει αυτό
το τεχνικό μειονέκτημα, εκτός ορισμένων άλλων
όπως ο ορισμός του βιώσιμου οφειλέτη. Ωστόσο το
να βοηθήσουμε δανειστές με μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, έστω σε ποσοστό 10 – 15%, να επιλύσουν το
πρόβλημά τους μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι
επιτυχία. Δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν λυθεί το
πρόβλημα μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης,
δεν θα έχουμε τελικά αναδιαρθρώσεις δανείων,
γιατί πιθανότατα, μετά το τέλος της διαδικασίας
θα έχουν αντιληφθεί τα μέρη, πού ακριβώς στέκουν,
ποιες είναι οι δυνατότητες τους και έτσι θα είναι
πιο εφικτό και πιθανό, να γίνουν αποδεκτές κάποιες προτάσεις από τη μια πλευρά ή την άλλη. Ακόμα και σε
περιπτώσεις μη βιώσιμες, είναι πιθανόν οι ενδιαφερόμενοι να
αντιληφθούν την πραγματική τους θέση και να αποφασίσουν
το πώς θα διαχειριστούν ορθολογιστικά το πρόβλημά τους, είτε
προσφεύγοντας σε κάποια φάση ,στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, είτε κάνοντας άλλες ρυθμίσεις.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11

ERG_12-12_inn_4 12/15/15 10:48 AM Page 1

12

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 688 - 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΝΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ OΕΚΔΥ-ΣΕΚ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Ιανουαρίου
2016 στον ιερό ναό Αγίου Αρσενίου
στην Κυπερούντα, το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού

Η

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ εύχεται σε όλα τα μέλη της Καλά Χριστούγεννα και μια καλύτερη καινούρια χρονιά
για το 2016.

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ θα συνεχίσει και το 2016 να στηρίζει
με κάθε τρόπο τους εργαζομένους και να προωθεί
πολιτικές για κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία.
Μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της, η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ θα προσφέρει
την περίοδο των φετινών Χριστουγέννων χρηματική στήριξη σε 150 οικογένειες μελών της, με
συνολική δαπάνη €30,000 από το Ταμείο Ευημερίας της Ομοσπονδίας.
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. ΣΟΥΡΜΕΛΗ
(τ. συνδικαλιστή της ΣΕΚ)
από την Κυπερούντα και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια
και λοιποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΙΜΟΥ ΝΗΣΙΩΤΗ
Τα Σωματεία ΛΕΝΑΣ Λευκωσίας, ΟΧΙ Πέρα
Χωρίου Νήσου και το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού συνδιοργανώνουν Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον αείμνηστο
Δρ. ΣΙΜΟ ΝΗΣΙΩΤΗ
τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου
2016, στις 19.00
στην Πύλη Αμμοχώστου
στη Λευκωσία

20 Δεκεμβρίου 2015 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Μάμμαρι το ετήσιο
μνημόσυνο του αείμνηστου

ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΟΡΟΥ
(τ. συνδικαλιστή της ΣΕΚ)
και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Κύριος ομιλητής ο
υπουργός Εξωτερικών
Ιωάννης Κασουλίδης
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται
με αφηγήσεις και φιλμάκι για τη ζωή
και τη δράση του τιμώμενου.
Ο α. Σίμος Νησιώτης διετέλεσε επί σειρά
ετών γιατρός του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας
Μουσική επιμέλεια: Καίτη Οικονομίδου

ΓΝΩΜΙΚΟ
Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο
για τη δικαιοσύνη που δεν απονεμήθηκε.

Διάρκεια εκδήλωσης 75 λεπτά

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 – 20/12/15
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Σάββατο
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 10HΣ AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 11 – 14/12/15
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
9-1
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Δευτέρα
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
3 - 10
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
2-4
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Δευτέρα
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
4-1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - E.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τετάρτη

Ιερός Αυγουστίνος, 354-430, Άγιος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα φαρμακεία
της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – ΘΟΙ Καπέδων
3-2
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
2-1
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
2-0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
2-5
ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Ε.Μ.Ανθούπολης
2-3
Η ΑΚΑΝΘΟΥ – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
3-7
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α.Ε.Βυζακιάς – ΠΑΟ Κάτω Μονής
2-1
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
4-2
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
7-2
ΘΟΙ Τσερίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
0-1

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χωρίς άγχος

ο νόημα των εορτών συνίσταται στο να διασκεδάσουν όλοι
και να χαρούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε
στο μυαλό μας πάντοτε είναι ότι οι
καλεσμένοι μας περνάνε καλύτερα
όταν βλέπουν κι εμάς να περνάμε
όμορφα. Αν μας βλέπουν εξαντλημένους, αγχωμένους και αφοσιωμένους κυρίως στις δουλειές που
πρέπει να γίνουν και όχι στους ίδιους, τότε κι εκείνοι αισθάνονται
άβολα.
Ένας καλός τρόπος να οργανωθούμε και να καταφέρουμε μέσα σε
λίγο χρόνο να ετοιμάσουμε τα
πάντα, είναι να πάρουμε μολύβι
και χαρτί και να καταγράψουμε
ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για τη
μεγάλη βραδιά. Πρώτα από όλα
σημειώνουμε τα πιάτα που θέλουμε να σερβίρουμε. Σημειώνουμε τα
πάντα, από τα ορεκτικά μέχρι τα

ποτά και τα κεράσματα.
Στη συνέχεια, διαβάζουμε προσεκτικά τις συνταγές και σημειώνουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε
για όλα. Έτσι, μόλις πάμε για
ψώνια, θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να προμηθευτούμε ό,τι χρειαζόμαστε, χωρίς να ξαναβγούμε
στην αγορά, γεγονός που μας
τρώει πολύ από το χρόνο μας.
Καταγράφουμε ακόμη ποιες δουλειές θα κάνουμε πρώτα. Για
παράδειγμα, τον σοκολατένιο
κορμό που αποφασίσαμε να φτιάξουμε μπορούμε να τον έχουμε
έτοιμο στο ψυγείο ακόμη και δύο
ημέρες πριν από το γεύμα, οπότε
τον ετοιμάζουμε πρώτο. Οτιδήποτε χρειάζεται τηγάνισμα και πρέπει να σερβίρεται ζεστό, το αφήνουμε τελευταίο.
Καλό είναι να εστιάσουμε περισσότερο στην ποιότητα των υλικών
μας και να επιλέξουμε πιάτα που

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Υλικά:
8-10 γαρίδες μεσαίου μεγέθους
κατεψυγμένες ή φρέσκιες
λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο (ή ξερό)
¼ πιπεριά πράσινη κομμένη σε
τετράγωνα κομματάκια
5 μανιταράκια άσπρα κομμένα σε
φετούλες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 κ.σ μουστάρδα, κόκκινο πιπέρι
αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο
πιπέρι
Εκτέλεση:
Σε ένα αντικολλητικό τηγανάκι
ρίχνουμε τα μανιταράκια, τις
πιπεριές και το φρέσκο κρεμμυδάκι
να μαλακώσουν με λίγο ζεστό νερό.
Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας

είναι απλά, με έμφαση στα υλικά
και όχι στην πολύπλοκη ετοιμασία
ή την ιδιαίτερη εμφάνιση, ειδικά αν
είμαστε αρχάριοι. Το μυστικό σε
ένα καλό φαγητό είναι πάντοτε τα
υλικά.
Σημαντικό, επίσης, είναι να προβλέψουμε ώστε να αφιερώσουμε
στον εαυτό μας 1-2 ώρες προτού
έρθουν οι καλεσμένοι μας, ώστε να
μπορέσουμε να ετοιμαστούμε με
την ησυχία μας και ίσως να ξεκουραστούμε και λιγάκι. Έχουμε στο
μυαλό μας ότι όσο οργανωμένοι
και αν είμαστε, το πιο πιθανό είναι
να μη γίνουν όλα ακριβώς έτσι
όπως τα θέλαμε. Αυτό όμως δεν
έχει καμία σημασία. Μεγάλη σημασία έχει να είμαστε ευδιάθετοι,
φιλόξενοι και να φροντίζουμε όσο
μπορούμε καλύτερα τους αγαπημένους μας. Στο τέλος αυτό είναι
που θα θυμούνται όλοι.
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SUDOKU

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Γαρίδες με κόκκινη σάλτσα λαχανικών
και καστανό ρύζι

και λίγο περισσότερο νερό (αν
χρειάζεται) για να αρχίσουν να
μαλακώνουν. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε σάλτσα τριμμένης ντομάτας αντί για τον πελτέ
και το νερό. Προσθέτουμε τις γαρίδες μαζί με τη μουστάρδα και τις
αφήνουμε λίγο να βράσουν στο
ζουμί και στη σάλτσα. Προσθέτουμε νερό μέχρι να καλυφθούν οι
γαρίδες και ρίχνουμε 40 γρ. καστανό ρύζι μέσα στο τηγανάκι. Το ρύζι
χρειάζεται περίπου 8-10 λεπτά να
ψηθεί. Αφήνουμε χαμηλή τη φωτιά
μέχρι να βράσει το ρύζι και να
«δέσει» η σάλτσα καθώς οι γαρίδες
σε 3-5 λεπτά θα είναι έτοιμες.
Προσθέτουμε περισσότερο νερό σε
περίπτωση που εξατμιστεί το
περισσότερο και το ρύζι δεν έχει
βράσει ακόμη

1,5 κιλό σπανάκι
3 κρεμμυδάκια φρέσκα και 1 ξερό
4 ντομάτες
μάραθο
1 ποτήρι ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε τις σουπιές με το
λάδι και τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, προσθέτουμε 1 ποτήρι νερό και
τις αφήνουμε να βράσουν για είκοσι λεπτά. Ρίχνουμε το σπανάκι και
τον μάραθο και τα αφήνουμε να
ψηθούν όλα μαζί με τις σουπιές.
Αφού έχουν μαραθεί βάζουμε τον
χυμό από τις ντομάτες, το αλάτι
και το πιπέρι και τα αφήνουμε να
βράσουν μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Σουπιές με σπανάκι
και μάραθο
Υλικά:
4 σουπιές χωρίς το μελάνι

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ: Σε διακρίνει τέτοια δυναμικότητα και ζωντάνια, που έχεις όλα τα φόντα για να ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που σε αγχώνουν εδώ και
πολύ καιρό. Πάρα πολλά σχέδια που έχεις προγραμματίσει, θα τα πετύχεις αποτελεσματικό τρόπο. Προσπάθησε να βάλεις σε μια σειρά τις εκκρεμότητες
που έχεις και μην εκνευρίζεσαι.
ΤΑΥΡΟΣ: Πρέπει να δεις τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να
λύσεις προβληματικές καταστάσεις που σε αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις πολλά θέματα με
διαφορετικό μάτι. Η σοφία και ορθή κρίση σου θα σε
οδηγήσουν εύκολα σε συμπεράσματα που θα διευκολύνουν την μετέπειτα πορεία σου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η κοινωνικότητά σου θα είναι τονισμένη
και με κατάλληλες ενέργειες θα γνωρίσεις ενδιαφέροντα άτομα αλλά και θα κάνεις και σημαντικές συζητήσεις. Αυτό θα έχει ως άμεσο αντίκτυπο αρχικά τη
βελτίωση της καθημερινότητας σου και έπειτα την
πρόοδο της δουλειάς σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Φρόντισε να κρατήσεις την ψυχραιμία
σου και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις
τις προβληματικές καταστάσεις που θα σου παρουσιαστούν. Μην κάνεις επιπόλαιες κινήσεις, σε στιγμές αδυναμίας και έλλειψης αυτοσυγκράτησης. Θα
γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που θα σε επηρεάσουν
αρκετά και θα σε αγχώσουν.
ΛΕΩΝ: Οι εκκρεμότητες του παρελθόντος δεν λύνονται από μόνες τους, όσο κι αν εσύ το θέλεις. Φρό-

ντισε να προγραμματιστείς περισσότερο και μην
κινείσαι με παρορμητικότητα. Πρέπει να προσέξεις
τις κινήσεις σου, γιατί έχεις μια τάση να οδηγείς
μερικές καταστάσεις στα άκρα τους. Καλύτερα να
κρατήσεις την ψυχραιμία σου, για να μπορέσεις να
λύσεις αποδοτικά τις υποθέσεις που σε προβληματίζουν.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η ένταση και η ενέργεια που θα νοιώθεις
θα είναι μοναδικές. Φέρε στην επιφάνεια ζητήματα
που θέλουν ξεκαθάρισμα και λύσε τα όμορφα και
καλά, χωρίς να εκνευρίζεσαι και να τα βάζεις με
όλους, για να μην έχεις πρόβλημα μετά. Μπορείς
πάντοτε να συμβουλευτείς τους δικούς σου για ό,τι
σε απασχολεί.
ΖΥΓΟΣ: Παράμεινε ρεαλιστής και προσαρμόσου στις
αλλαγές που θα γίνουν γύρω σου, ακόμη κι αν αυτές
δεν σε βρίσκουν σύμφωνο. Από τη στιγμή που δεν
μπορείς να τις αποτρέψεις, οφείλεις να τις αποδεχτείς και να τις αξιοποιήσεις κατάλληλα, για το δικό
σου συμφέρον. Το απόγευμα είναι ευνοϊκό για βόλτες
και συζητήσεις, παρέα με κολλητούς φίλους.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο δυναμισμός που έχεις θα σε κάνει να
έχεις θετικά αποτελέσματα σε οικονομικές ή επαγγελματικές σου υποθέσεις που κινδυνεύουν ή που
απλώς είχες παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Στα
συναισθηματικά σου το κλίμα δεν αλλάζει όσο θα
ήθελες, αλλά μπορείς να αναπληρώσεις κάποιες
ελλείψεις με την παρέμβαση φίλων και να περάσεις
εξίσου καλά.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και προσπάθειά στα μελλοντικά σχέδιά σου. Οφείλεις να
κάνεις μερικές καίριες αλλαγές και να εξετάσεις την
κάθε σου κίνηση, ώστε να βαδίσεις με μεγαλύτερη
σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων σου. Μίλα
με τους δικούς σου για όλα όσα σε απασχολούν και
θα πάρεις την κατάλληλη βοήθεια, που θα σε ανακουφίσει ψυχολογικά.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα σου παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτείς άμεσα, γιατί θα
είναι πολύ καλές για την πορεία σου. Ακόμη κι αν
αισθάνεσαι κουρασμένος από κάποιες δυσκολίες που
σε έχουν βρει απροετοίμαστο, άδραξε την ημέρα σου
για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου και να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Η τύχη είναι με το μέρος σου, μην
το ξεχνάς!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη και πρέπει να ελέγχεις ό,τι κάνεις. Αξιοποίησε τη διορατικότητά σου, για να μπορέσεις να προλάβεις προβληματικές καταστάσεις, που ενδεχομένως θα προκύψουν.
Οι υποχρεώσεις που θα έχεις θα είναι πάρα πολλές,
αλλά θα έχεις το κουράγιο και τη δύναμη να ανταπεξέλθεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Μη σταματάς τις προσπάθειές σου και μην
κάνεις πίσω, απλά και μόνο επειδή κάποια άτομα
γύρω σου μπορεί να είναι αρνητικά ή να μην συμφωνούν με αυτά που θέλεις. Βάλε τις ιδέες σου σε εφαρμογή και προχώρα με μεθοδικότητα, χωρίς να επηρεαστείς από τίποτα και κανέναν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Αντιπροσωπεία της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
σε συνεδρία της ETF στις Βρυξέλλες Με την ευκαιρία των γιορτών των Ιδρύματα της Λάρνακας, «Άγιος Λάζαρος» και

Η

ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ συμμετείχε στην συνεδρίαση των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων Μεταφορών (ETF), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8
Δεκεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία της ETF στις Βρυξέλλες. Την ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ εκπροσώπησαν τα μέλη της εκτελεστικής της
Ομοσπονδίας Χαράλαμπος Αυγουστή και Γιάννης Τσουρής.
Ο Χαράλαμπος Αυγουστή
• Συλλογή υπογραφών για τις
παρουσίασε την μέχρι
σήμερα δουλειά που έγινε «Υγιείς Μεταφορές στην Ευρώπη»
στην Κύπρο, από την
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, για την βοήθεια της εκστρατείας συλλογής υπογραφών για τις «Υγιείς Μεταφορές στην Ευρώπη», την οποία πραγματοποιεί η ETF. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της
εκστρατείας, καθώς και οι στόχοι που έθεσαν τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν
τον κλάδο.

Χριστουγέννων, το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας μαζί με τον Επαρχιακό
Γραμματέα ΣΕΚ Λάρνακας Ανδρέα Πουλή, επισκέφθηκε την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015, τα

«Άγιος Σπυρίδωνας» όπου παρέθεσε πρόγευμα
στα παιδιά. Ταυτόχρονα ο κ. Πουλής επέδωσε
χρηματική εισφορά εκ μέρους του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΤΡΙΞΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ Η ΔΕΡΥΝΕΙΑ

Υ

πέταξε τον Ολυμπιακό η Αναγέννηση
Δερύνειας και πλησίασε την κορυφή
μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τη πρωτοπόρο Καρμιώτισσα η οποία έχασε εντός
από τον Οθέλλο. Την 2η νίκη της πανηγυρίσε η ΕΛΠΙΔΑ Ξυλοφάγου σε συναρπαστικό
αγώνα με το ΘΟΪ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α Π Ο Λ Λ Ω Ν : ΙΔΡΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΗ
• Εξακολουθεί να εκπλήσσει ο ΑΡΗΣ των Κυπρίων Επέπλευσε χάρις στον Κολοκούδια ο ΑΠΟΛΛΩΝ

• Άνθισε «Τριφύλλι» καταχείμωνα - Υστέρησε η ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ κι έχασε φυσιολογικά

• Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ δεν αποδίδει αλλά κερδίζει - Οι
καλές εμφανίσεις δεν αρκούν για την ΑΕΛ

• Άσχημη εμφάνιση της ΔΟΞΑΣ, με αποπομπή
παικτών - Βαθμός παρηγοριάς για Άχνα

• Σε ρυθμό ρελαντί η ΑΕΚ πέρασε και το εμπόδιο
της ΠΑΦΟΥ - Πτωτική η πορεία των Παφίων

• Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο ΑΠΟΕΛ - Αρκετά
καλή εμφάνιση ο ΕΡΜΗΣ

Μ

ε παίκτη λιγότερο από το 41’
λόγω αποβολής με 2η κίτρινη του
Μέζγκα, ο ΑΠΟΛΛΩΝ αντέδρασε στο
τέλος, κάνοντας την μεγάλη ανατροπή αποφεύγοντας την ήττα, με εκτελεστή τον Κολοκούδια που μπήκε ως
αλλαγή στο 64’. Ο ΑΡΗΣ με
πολλούς Κύπριους στη
σύνθεση συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

ανακοινώσουν αποδέσμευση τριών
παικτών, των Ρ. Φερνατέζ, Ρ. Λόπο
και τον Ισπανό Γκαράϊ. Ο Εθνικός
Άχνας παρέμεινε για 10η αγωνιστική
χωρίς νίκη με τη συνέχεια να φαντάζει πολύ δύσκολη.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η Ανόρθωση έχει το θράσος να κερδίζει χωρίς να αποδίδει τα
αναμενόμενα, παραμένοντας συγκάτοικος στο ρετιρέ. Παρά την ήττα, η
ΑΕΛ παρατάχθηκε με το καλό της
κοστούμι που φόρεσε στον νικηφόρο
αγώνα με την ΟΜΟΝΟΙΑ.
Ένωση και Αγία Νάπα έφεραν ισοπαλία που δεν βολεύει καμμιά από τις
δύο.
Η νέα άσχημη εμφάνιση της ΔΟΞΑΣ
υποχρέωσε διοίκηση - προπονητή να

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ

αθμολογικό άλμα πέτυχε ο ΕΘΝΙΚΟΣ
Άσσιας με τη νέα του νίκη, ελπίζοντας
σε μια από τις προνομιούχες θέσεις.
Οδυνηρή ήττα για την φιλόδοξη Αλκή
Ορόκλινης, ισοπαλία για τον πρωτοπόρο
Ακρίτα, σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για
Ηρακλή, ΜΕΑΠ και Διγενή.

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
ΑΡΗΣ - ΠΑΦΟΣ
ΔΟΞΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Καθοριστικό διπλό «ανακούφισης και
ηρεμίας» πέτυχε στο «Αμμόχωστος»
το «Τριφύλλι» στον απόηχο της
πορείας των σκληροπηρυνικών της
«Θύρας 9» έξω από τα γραφεία του
ΑΚΕΛ αξιώνοντας «Λευτεριά στην
Ομόνοια». Μεστή η εμφάνιση των
«Πρασίνων». Η Νέα Σαλαμίνα υστέρησε. Παρουσιάστηκε αδύναμη επιθετικά και οργανωτικά.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΕΡΜΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στις νίκες αλλά
δεν ικανοποίησε με την όλη παρουσία
του. Ο Τ. Κετσπάγια ξεκαθάρισε ότι
στον Β’ γύρο η ομάδα του θα ενισχυθεί, ενώ κάλυψε τους παίκτες κάνοντας αναφορά στην κούραση λόγω

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών φιγουράρει με διαφορά ο
Καβενάγκι (ΑΠΟΕΛ) με 16 τέρματα.
Ακολουθούν με εννέα οι, Εντλοβού
(Ανόρθωση) Άλβες (ΑΕΚ) και με
ΑΠΟΕΛ - ΕΡΜΗΣ
2-0
Καβενάγκι (πεν. 64’), Ντεβινσέντι 82

οκτώ οι, Ντεβινσέντι (ΑΠΟΕΛ) και
Μακρίεφ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ).

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)
ΦΡΕΝΑΡΟΣ: ΝΙΚΗ - ΕΚΠΛΗΞΗ

Α

πέδρασε από τον Αστρομερίτη
με το τρίποντο το Φρέναρος
στερώντας σημαντικό βαθμολογικό
άλμα στην Ελπίδα. Η Πέγεια υπέταξε, εκτός μάλιστα, τον πρωτοπόρο
Λειβαδιακό τον οποίο ακολουθεί
από απόσταση αναπνοής.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ευρώπης. Από την πλευρά του ο
ΕΡΜΗΣ έκανε αρκετά καλή εμφάνιση,
με τον Ν. Παναγιώτου να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθεια τους. Οι Αραδιπιώτες αμφισβήτησαν το πέναλτυ με το οποίο ο
ΑΠΟΕΛ σημείωσε το πρώτο τέρμα.

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕΚ
• Κληρώσεις και δώρα από τον
Άη Βασίλη. Είσοδος ελεύθερη
• Η Χριστουγεννιάτικη –
Πρωτοχρονιάτικη παιδική γιορτή
ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας θα
γίνει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου
2016 στις 10.30 στο μέγαρο της
ΣΕΚ στο Στρόβολο. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει ξεφάντωμα με την
Παιδική Σκηνή Δώρου Κυριακίδη
και χορούς από τη ΛΥΓΕΡΗ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

17.00
17.00
18.00
19.00

15η Αγωνιστική
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ
CYTAVISION
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ
PRIMETEL
ΕΡΜΗΣ - ΑΡΗΣ
CYTAVISION
Α.Ε.Κ. - ΔΟΞΑ
CYTAVISION
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
PRIMETEL
ΑΓ. ΝΑΠΑ - ΑΕΛ
CYTAVISION
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ CYTAVISION

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

16.00
17.00
18.00

Χωρίς να φορτσάρει, η ΑΕΚ
(ΦΩΤΟ) καθάρισε την ΠΑΦΟ
και οδηγεί την κούρσα. Η
Παφιακή ομάδα οδεύει
από το κακό στο χειρότερο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Η παιδική γιορτή ΣΕΚ Λεμεσού
θα πραγματοποιηθεί στις 6
Ιανουαρίου, ημέρα των Φώτων,
στις 15.00 στο MONTE CAPUTO.
Ξεφάντωμα με τον Νικολάκη και
το κουκλοθέατρο της Κάλιας
Χαραλάμπους.
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• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΑΤΗΚ ΣΤΟΝ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Συνέντευξη

ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΕΙΤΕ ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΕ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
H αγορά κρύβει παγίδες
με το Χρίστο Καρύδη, γραμματέα του Σωματείου
Εργαζομένων Καταναλωτών

1

Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά,
ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων;
Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο παραμονές
μεγάλων εορτών, όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα ή
Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, να υπάρχουν στην
αγορά αρκετές παγίδες που δημιουργούν πλήθος
προβλήματα στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν για
παράδειγμα στην αγορά επιτήδειοι που θέλουν να
εκμεταλλευτούν την εποχή και να αισχροκερδήσουν
προωθώντας στην αγορά προϊόντα που παράγονται
ανεξέλεγκτα σε μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Δυστυχώς στην αγορά σε εποχές καταναλωτικής
έξαρσης, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση,
κυκλοφορούν ελαττωματικά και χαλασμένα προϊόντα και παρέχονται ελλειμματικές υπηρεσίες.

2

Τι συστήνετε στους καταναλωτές και τι περιμένετε από το κράτος; Ο καταναλωτής οφείλει
να βρίσκεται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση. Οφείλει
να εξετάζει πολύ καλά το τι θα αγοράσει, από πού
θα το προμηθευτεί, σε ποια τιμή θα το πληρώσει,
γιατί μόνο έτσι θα προστατεύσει την υγεία του αλλά
και το πορτοφόλι του. Σήμερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης το κάθε ευρώ είναι χρήσιμο, γι’ αυτό
πρέπει να χρησιμοποιείται με αρκετή προσοχή. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει να κοιτάζουν τις ετικέτες που αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής και
την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος. Το Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές,
Προστασίας Καταναλωτή και Ανταγωνισμού), να
εντείνουν τη μεταξύ τους δράση και συνεργασία και
να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε στην
αγορά να φθάνουν προϊόντα ελεγμένα και ποιοτικά
ασφαλή. Η κοινωνία αναμένει από τις πιο πάνω
υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους καταναλωτές και τη δημόσια
υγεία.

3

Ο καταναλωτής που πρέπει να αποταθεί σε
περίπτωση εξαπάτησης του; Οι καταναλωτές
όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα
τους καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες
τις πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η
γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε
χρέωση. Αυτή η γραμμή λειτουργεί με αρκετή επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια με
ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου.

4

Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε συζήτηση για
την ανάγκη εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή. Είστε υπέρ ή εναντίον; Ως
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών είμαστε υπέρ
της εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου, γιατί
πιστεύουμε πως θα συγκεντρώσει κάτω από τη
δικαιοδοσία και την εποπτεία του όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα που αφορούν
τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών και οι
οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα διάφορα
υπουργεία.
Πιστεύουμε ότι με την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των πολιτικών με καλύτερα οφέλη και αποτελέσματα για το σύνολο του καταναλωτικού κινήματος.
Όπως είναι ήδη γνωστό το θέμα συζητήθηκε στο παρελθόν και στη βουλή και
εκεί διαπιστώθηκε πως υπέρ της εισαγωγής του Επιτρόπου Καταναλωτή
τάσσεται το σύνολο των συνδικαλιστικών και καταναλωτικών
οργανώσεων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Π

αρά την κάθετη αντίθεση των
συντεχνιών, το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προχθές Δευτέρα
τα δύο νομοσχέδια για αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του υπουργικού, οι εργαζόμενοι με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το προεδρικό εξέφρασαν την αντίθεση
τους στην αποκρατικοποίηση -

• Τελικά το υπουργικό
ενέκρινε το νομοσχέδιο
για αποκρατικοποίηση
της ΑΤΗΚ
• Τον τελικό λόγο έχει
τώρα η Βουλή
ιδιωτικοποίηση, αξιώνοντας όπως
η ΑΤΗΚ ως κερδοφόρος οργανισμός παραμείνει στο κράτος. Αντιπροσωπεία των συντεχνιών επέδωσε ψήφισμα στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας με το οποίο τον
καλούσαν να πει όχι στην ιδιωτικοποίηση.
Μετά την απόφαση του υπουργικού οι συντεχνίες αρχίζουν επαφές
με τα κόμματα σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν την αποκρατικοποίηση και κατεπέκταση το
πούλημα της ΑΤΗΚ στο ιδιωτικό
κεφάλαιο.
Τα νομοσχέδια που ενέκρινε το
υπουργικό, σύμφωνα με την
κυβέρνηση, εξασφαλίζει και διασφαλίζει τα δικαιώματα των
εργαζομένων στην περίπτωση της
αποκρατικοποίησης - ιδιωτικοποίησης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο γενικός γραμματέας της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία δήλωσε ότι οι

αποφάσεις που σχετίζονται με τις
αποκρατικοποιήσεις κεφαλαιώδους σημασίας όπως η ΑΤΗΚ, θα
πρέπει να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και σ’ αυτό λόγο
έχουν οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες τους.
Ο γ.γ. της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)

Ηλίας Δημητρίου επισήμανε ότι
«μας ενδιαφέρει το γενικότερο
καλό του τόπου, μας ενδιαφέρει η
ΑΤΗΚ να συνεχίσει να προσφέρει
ως δημόσιος οργανισμός σ’ αυτό
τον τόπο. Ο καθένας από δω και
μπρος ας αναλάβει τις ευθύνες
του».

Υπόμνημα Συντεχνιών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
» Αναγνωρίζουμε τα σημερινά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της
ΑΤΗΚ (Cyta) αλλά είναι πεποίθηση μας ότι η λύση δεν προκύπτει μέσα
από την μετοχοποίηση / ιδιωτικοποίηση, αλλά μέσα από αλλαγές σε
θεσμικό επίπεδο, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική. Προς τούτο ήδη οι πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΤΗΚ,
έχουμε ετοιμάσει συγκεκριμένη πρόταση εκσυγχρονισμού (επισυνάπτεται) που οδηγεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου ημικρατικού οργανισμού που θα στηρίζει τη δημόσια αναπτυξιακή στρατηγική και ταυτόχρονα να είναι οργανισμός πρότυπο στον τρόπο οργάνωσης και τις
συνθήκες εργασίας, ικανός ν’ αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η ΑΤΗΚ έχει άμεσες δυνατότητες αύξησης της αποδοτικότητας κερδοφορίας της, αν αφεθεί να δουλέψει με ευελιξία. Η ΑΤΗΚ, μπορεί να
συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομίας της χώρας
μας και όχι πεδίο γρήγορου επιχειρηματικού κέρδους. Μέσα από τον
εκσυγχρονισμό η ΑΤΗΚ πρέπει - και μπορεί - να παραμείνει αποτελεσματική και να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική μέσα στο νέο διαμορφούμενο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον. Θα
μπορεί έτσι να συνεχίσει να στηρίζει τη δημόσια αναπτυξιακή στρατηγική και ταυτόχρονα να είναι οργανισμός πρότυπο στον τρόπο οργάνωσης και τις συνθήκες εργασίες, ικανός ν’ αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό».

Σεβασμός στα ανθρώπινα
δικαιώματα:
Κανένας εργαζόμενος
απλήρωτος
«Ο 13ος μισθός
θεωρείται
μέρος
του μισθού και
εκεί όπου
παραχωρείται πρέπει
να καταβάλλεται»
Ενωμένοι στον κοινό στόχο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

