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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Πρόστιμα και ποινές για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας

Μ

ε εξώδικα πρόστιμα και αυστηρότερες χρηματικές ποινές, προτίθεται να κτυπήσει η κυβέρνηση την αδήλωτη εργασία που κυμαίνεται γύρω
στο 25%. Το μήνυμα αυτό έστειλε προς κάθε κατεύθυνση, ύστερα από συνάντηση που είχε η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου με την αντιπροσωπεία
της Τρόϊκα.
Η υπουργός Εργασίας ενημέρωσε για την εξασφάλιση από την Ελλάδα, του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνης», στην εφαρμογή του οποίου το
υπουργείο Εργασίας εναποθέτει αυξημένες προσδοκίες στην προσπάθεια να επιφέρει ουσιαστικό
κτύπημα στη μαύρη εργασία. Στο εν λόγω σύστημα
ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να ενημερώνει
λεπτομερώς για την εργοδότηση ενός εργαζόμενου
και για σειρά παραμέτρων, όπως το καθεστώς
εργοδότησης (πλήρης, μερική, κλπ.), θα αποτυπώνεται η ροή των μισθωτών και των ανέργων και
των κενών θέσεων εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Ανεργιακό άλμα
στο πρωτόγνωρο 17.5%
• Σπάζει κόκκαλα
η ανεργία των νέων
που ξεπερνά το 40%

Πλήγμα στο ανεργιακό ταμείο
Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας γονάτισε και το Ανεργιακό Ταμείο. Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες
των ανέργων, η κυβέρνηση θα ενισχύσει το Ανεργιακό
Ταμείο με ποσό ύψους €170 εκ. από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το θέμα εξετάσθηκε στο Εργατικό Συμ(Σελ. 16)
βουλευτικό Σώμα.

ΤΟΠΕ ΣΤΑΡΑΤΑ Η ΖΕΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

«Δ

εν είναι θέμα υποστελέχωσης, είναι θέμα
ενός αποτυχημένου κοινωνικού συστήματος, το οποίο δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις
πραγματικές ανάγκες των
πολιτών».

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της
Βουλής, υπογράμμισε ότι «τα προβλήματα δεν
λύνονται με 30 επιπλέον υπαλλήλους, αλλά χρειάζεται αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού
στην κοινωνική πολιτική».

4 78.000 οι άνεργοι τον περασμένο Δεκέμβριο
4 Η Κύπρος στην πρώτη θλιβερή 4άδα της Ε.Ε.

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕΚ:
Ώρα για βαθύτατο προβληματισμό και υιοθέτηση ενεργητικών μέτρων
για να δαμασθεί ο ανεργιακός εφιάλτης που
σύρει την κοινωνία στο
περιθώριο και τη νέα
γενιά στη μετανάστευση.
(Σελ. 3)

Αποτυχημένο το σύστημα πρόνοιας

Η τοποθέτηση της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου,
για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις
υπηρεσίες κοινωνικής Ευημερίας και τα περί υποστελέχωσης του Τμήματος ήταν ξεκάθαρη.

Απλήρωτοι για δύο μήνες
οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ

Ανύπαρκτη η κουλτούρα
καταναλωτή στην Κύπρο

ναστάτωση επικρατεί ξανά μεταξύ των
εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης οι οποίοι παραμένουν
απλήρωτοι για δύο μήνες.

οβαρότατα προβλήματα υπάρχουν στους
μηχανισμούς υλοποίησης των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών για προστασία του Καταναλωτή στην
Κύπρο.
Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κτυπά δυνατά
το καμπανάκι, τονίζοντας ότι η κουλτούρα
καταναλωτή
στην
Κύπρο είναι αδύναμη.
Στην Κύπρο μόνο το
15% των καταναλωτών γνωρίζουν τα
βασικά τους δικαιώματα.
(Σελ. 6)

Α

Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ καταδικάζουν
για άλλη μια φορά την παράνομη και άδικη απόφαση για εργοδότηση των εν λόγω εκπαιδευτικών
(Σελ. 5)
με το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών.

Η τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας ότι το κοινωνικό σύστημα θα αρχίσει να βελτιώνεται και να
αλλάζει με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τον προσεχή Ιουλιο, δεν φαίνεται να έπεισε τους βουλευτές της Επιτροπής
Εργασίας.

Γ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2800
TIMH 0.68€(£ 0.40)

Σ

Η Κύπρος χρειάζεται ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική

ια πάρα πολλά χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία
εφάρμοζε μια «συγχυσμένη» κοινωνική πολιτική η
οποία υλοποιείτο από διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς προγραμματισμό και
στόχευση.
Αυτή η τακτική δημιούργησε ανισότητες, σπατάλες,
αδικίες, κακοδιαχείριση, αλλά και προβληματισμό.
Σε μια χώρα που είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα ακολουθείτο για χρόνια μια αστόχευτη κοινωνική
πολιτική.
Αυτή την κρίσιμη και δύσκολη ώρα, λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας,
θα πρέπει να επανακαθοριστεί η κοινωνική πολιτική
του κράτους.
Χρειάζεται να χαραχθεί μια νέα ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική, με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθε-

σμους και μακροχρόνιους στόχους που θα δίνει
λύσεις και απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα
και στα κοινωνικά ελλείμματα. Χρειάζεται μια κοινωνική πολιτική με όραμα και ευαισθησία που θα
ενισχύει τις πραγματικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και θα υλοποιείται μόνο από ένα πολιτικό

• Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για νέα λάθη
ή για χαμένο χρόνο
φορέα, όπως είναι π.χ. το Υπουργείο Εργασίας.
Ήδη στα πλαίσια της υλοποίησης του Μνημονίου
Συναντίληψης με την Τρόικα η κυβέρνηση προσπαθεί
να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του συστήματος ευημερίας από την 1η Ιουλίου
2014, κυρίαρχο στοιχείο του οποίου θα είναι η εισα-

γωγή του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Το εισόδημα αυτό θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο
σύστημα δημοσίου βοηθήματος και θα παρέχεται στη
βάση συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων σε
όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
Για τον επιτυχή σχεδιασμό του νέου συστήματος
χρειάζεται σοβαρή μελέτη και προεργασία, αλλά και
κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και
τους κοινωνικούς εταίρους.
Η ΣΕΚ είναι έτοιμη να προσέλθει σ’ ένα τέτοιο διάλογο για να συμβάλει στο σχεδιασμό μιας νέας στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής που θα είναι αποτελεσματική και θα δίνει λύσεις μακριά από σπασμωδικές κινήσεις και πειραματισμούς, που στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργούσαν αχρείαστο οικονομικό
και κοινωνικό κόστος.

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

Ξενή Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

Του

ΚΑΥΤΑ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Η μισοί Κύπριοι στη φυλακή

Τ

ην ώρα που ο λαός σύρεται στην οικονομική εξαθλίωση και η Τράπεζα Κύπρου χρηματοδοτεί ολοσέλιδες διαφημίσεις για «ευέλικτα καταθετικά σχέδια» πληροφορούμαστε ότι δεν καταβάλλονται
δόσεις για το 48% των δανείων στην Κύπρο.
Το ύψος των μη εξυπηρετουμένων δανείων ανέρχεται
στο αστρονομικό για τα Κυπριακά δεδομένα ύψος
των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια
• Αν παρελπίδα,
ώρα, κυβέρνηση, κόμκυβέρνηση και κόμματα ματα και Διοικητής,
συνεχίσουν τη στρου- ερίζουν για το ποιός
πταίει για τα δέκα
θοκαμηλική στάση
δισεκατομμύρια ευρώ
τους, αφήνοντας ανε- του ELA τα οποία
ρίχθηκαν για λόγους
νόχλητα τα γεράκια
κομματικών
και
της κερδοκοπίας να
άλλων σκοπιμοτήτων
αλωνίζουν, είναι
στην μαύρη τρύπα
βέβαιο ότι ο μισός
της
μακαρίτισσας
πληθυσμός θα κινδυ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ την
οποία
οι
πρώην
νεύει με φυλάκιση και κυβερνώντες κρατικοτο υπόλοιπο 40%,
ποίησαν φορτώνοπερίπου, θα υποφέρει ντας το λαό και ιδίως
τη νεά γενιά με ασήαπό κατάθλιψη
κωτα βάρη.
Οι νύν κυβερνώντες
στην προσπάθεια τους να εξομαλύνουν την εκρηκτική κατάσταση που προκάλεσε το τραπεζικό έγκλημα,
συναγελάζονται με τους μεγαλοοφειλέτες - μεγαλοεπιχειρηματίες γής και όχι μόνον, στοχεύοντας στην
δημιουργία προϋποθέσεων επανεκκίνησης της οικονομίας.

Μέσα σ’ αυτό το θολό τοπίο, φρονούμεν ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Γενική Εισαγγελεία, οφείλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα τα οποία αν δεν
τύχουν της δέουσας προσοχής, όχι μόνον δεν θα
λύσουν το πρόβλημα αλλά θα το οξύνουν περαιτέρω.
1 Να δημευθούν προληπτικά οι περιουσίες όλων
όσων έχουν μεγάλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα
οποία παραχωρήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες
από τις δύο Τράπεζες και το Συνεργατισμό.

2 Να δημευθούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών που
με τις υπογραφές τους ενέκριναν μεγάλα δάνεια με
κραυγαλέους επισφαλείς όρους.
3 Να διαχωρισθούν τα δάνεια για πρώτη κατοικία
και να παρασχεθούν ευκολίες αποπληρωμής με
χαμηλό επιτόκιο και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής τους, παγώνοντας το οφειλόμενο ποσό,
μεσούσης της κρίσης. Το ίδιο να ισχύσει και για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει
δάνεια λογικού ύψους και αποδεδειγμένα αδυνατούν
να τα αποπληρώσουν.
4

Τα υποθηκευμένα φιλέτα που δεν αποπληρώνονται, να προσφερθούν σε επενδυτές ντόπιους ή
ξένους με απώτερο στόχο να εισρεύσει ρευστό στις
τράπεζες και να αναθερμανθεί η οικονομία, υποβοηθώντας την τιτάνεια προσπάθεια που καταβάλλεται
για επανεκκίνηση της.
Πράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίας για δίωξη όσων συνέβαλαν στο μέγα τραπεζικό
έγκλημα που σε συνάρτηση με την πολιτική αχαπαρωσύνη, μετέτρεψαν την Κύπρο από γή της Επαγγελίας σε Κρανίου Τόπο.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μόνον έτσι θα σφυρηλατηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις τράπεζες. Μόνο έτσι θα ανακτήσει το
πολιτικό σύστημα της αξιοπιστία του.

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)

Η παιδεία
στο βωμό των
κερδοσκόπων

Φ

ιλονικούν δημοσίως
οι, Κυριάκος Κενεβέζος υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού και Ειρήνη Χαραλαμπίδου, βουλευτής Αριστεράς Νέων δυνάμεων, για το
διαφαινόμενο σκάνδαλο
της ψηφιακής βιβλιοθήκης
«Αριστοτέλης».
Μάλιστα αλληλοεκτοξεύουν απειλές ότι θα
αποκαλύψουν κι άλλα
σκάνδαλα. Στους πολίτες που παρακολουθούν
αμήχανοι τη θλιβερή
κατάντια του πολιτικού
βίου ένα τους λέμε: Στο
τέλος όλα θα συγκαλυφθούν
γιατί
στην
«Κυπριακή Μπανανία»
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου εφάπτονται εξού και αλληλοκαλύπτονται!!!

Κομματικές
δεσμεύσεις
Τα κοινοβουλευτικά
κόμματα δεσμεύθηκαν να προωθήσουν
τη διαφάνεια και τον
έλεγχο του πολιτικού
χρήματος. Αν οι εν
λόγω δέσμευση τους
είναι όπως τις προεκλογικές δεσμεύσεις
τους, τότε θα γελάσει
για άλλη μια φορά
και
το
παρδαλό
κατσίκι. Το θέμα που
αναφύεται είναι: ως
πόσο οι πολίτες θα
ανέχονται την κραυγαλέα αναξιοπιστία
των κομματαρχών;

&
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ΠΙΠΕΡΑΤΑ
Κυβερνητική μαγκιά

Βουλευτής του ΑΚΕΛ και δεκάδες επώνυμοι επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης, που αρέσκονται να αποκαλούνται
Developers, οφείλουν εκατομμύρια ευρώ,
φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας. Πέραν
τούτου, άλλοι επιχειρηματίες, κάποιοι εκ
των οποίων πρώην τραπεζίτες, έχουν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια που αγγίζουν τα
€6δις. Καλά θα κάνει η κυβέρνηση, με τη συνδρομή της Βουλής, να ζητήσει
εδώ και τώρα τα χρήματα αυτά προκειμένου να ορθοποδήσει η οικονομία
και να αποτραπεί η περαιτέρω εξαθλίωση των πολιτών. Όλα τα άλλα είναι
προφάσεις εν αμαρτίαις τις οποίες όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου ο
κατακρεουργημένος λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μόνο έτσι θα αποδειχθεί στην πράξη η κυβερνητική μαγκιά και η πολιτική αξιοπιστία. Όλα τ’ άλλα είναι «μουσκουρούδκια», που έλεγε η
μακαρίτισσα η γιαγιά μου.

Κυβέρνηση - ΟΕΒ
και διαφθορά
Την ώρα που επώνυμοι, βουλευτές και επιχειρηματίες οφείλουν στο κράτος εκατομμύρια ευρώ από
φόρους, κι ενώ η διαφθορά συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της,
η κυβέρνηση επιχειρεί με πρόσχημα το Τροϊκανό Μνημόνιο, να
πριονίσει κι άλλο το Κοινωνικό κράτος.
Από την πλευρά τους, οι εργοδότες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κρίση
προκειμένου να αφαιρέσουν δικαιώματα
των εργαζομένων του ημικρατικού τομέα,
χωρίς σεβασμό στα ισχύοντα εργασιακά
θέσμια.
Καλούμεν τη κυβέρνηση, να επικεντρώσει,
πρωτίστως την προσοχή της στον περιορισμό του σπάταλου κράτους και
της κακοδιαχείρισης. Στους δε εργοδότες έχουμε να πούμε ετούτο: Αντί να
δαιμονοποιείτε τα κεκτημένα των ημικρατικών υπαλλήλων, καλύτερα να
απαιτήσετε με όλη τη δύναμη που διαθέτετε την προσαγωγή των ενόχων της οικονομικής κρίσης ενώπιον της δικαιοσύνης με δήμευση
των περιουσιών τους. Πέραν τούτου, η ηγεσία των εργοδοτών,
οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η σωτηρία της Κυπριακής
οικονομίας την οποίαν κατέστρεψαν επώνυμοι τραπεζίτες, μέλη της ΟΕΒ, είναι αδύνατον να επιτευχθεί
από συρρίκωνση μισθών και ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι
εργαζόμενοι.

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Έλεος!!!
Το Κυπριακό ποδόσφαιρο πνέει τα λοίσθια και κάποιοι ασχολούνται ακόμη
με την ασύδοτη κερδοσκοπία μέσω της διακίνησης ξένων παικτών και των
στημένων παιχνιδιών μέσω του στοιχήματος.
Στα συρτάρια παραμένουν 10 φάκελλοι για στημένους αγώνες χωρίς να
προωθούνται. Σε αγώνες της Α’ Επαγγελματικής Κατηγορίας δεν υπάρχει
ζεστό νερό για να λουσθούν ποδοσφαιριστές - διαιτητές μετά από επίσημους αγώνες. Σωματεία δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τη διαιτησία. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΚΟΠ μιλούν με στόμφο για βαθιές τομές που θα συνεχισθούν το 2014. Έλεος!!!

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

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
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Υπέρτατη ανάγκη η ρύθμιση της αγοράς εργασίας

78.000 οι άνεργοι

Σ

το 17.5% του ενεργού πληθυσμού σκαρφάλωσε η
ΣΕΚ καλεί την πολιτεία και
ανεργία στην Κύπρο που σε απόλυτους αριθμούς
την Κοινωνία σε συστράτευμεταφράζεται στις 78.000 άνεργους. Με αυτό το πρωση
για
να δαμασθεί ο εφιάλτης
τοφανές ποσοστό ανεργίας έκλεισε ο περασμένος
της
ανεργίας
ο οποίος μέρα με τη
Δεκέμβρης, σε σύγκριση με 17,3% το Νοέμβριο. Σύμφωμέρα δείχνει τα δόντια του όλο
να με τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία της
και περισσότερο πριονίζοντας
ανεργίας, η Κύπρος διατηρεί θέση ανάμεσα στην
τον κοινωνικό ιστό.
πρώτη θλιβερή τετράδα. Το συνολικό ποσοστό ανερΤον περασμένο Δεκέμβριο ο
γίας επί του ενεργού πληθυσμού, που κατγαγράφηκε
ανεργιακός δείκτης έκανε νέο
στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης τον περασμένο
άλμα σκαρφαλώνοντας στο
Δεκέμβριο διαμορφώθηκε ως εξής: Ελλάδα 27,8%
πρωτόγνωρο 17.5% στέλλοντας
(στοιχεία Οκτωβρίου), Ισπανία 25,8%, Κύπρος 17,5%
ισχυρό μήνυμα ότι πλέον δεν
και Πορτογαλία 15,4%. Ειδικότρα, όσον αφορά στις
αστειεύεται.
επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το ποσοστό ανερΗ ΣΕΚ εκτιμά ότι τα μέτρα που υιογίας ανάμεσα στους άνδρες ήταν 18,4%, στις γυναίκες
θετούνται τον τελευταίο καιρό για
16,6% και στους νέους κάτω των 25 ετών 40,8% ή
πάταξη της ανεργίας είναι μεν
17.000 άτομα. Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη
καλοδεχούμενα αλλά δεν θεωρούανάμεσα στους άνδρες ήταν 12,0%, στις γυναίκες
νται αποτελεσματικά. Ο γενικός
12,1% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 23,8%.
γραμματέας Νίκος Μωϋσέως τονίΓια την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν στον
ζει την αναγκαιότητα καθορισμού
Οκτώβριο, όταν η συνολική ανεργία ανήλθε στο 27,8%
ολοκληρωμένης πολιτικής
για
(1,388 εκατ. άτομα), ποσοστό που ήταν το υψηλότερο
στην Ε.Ε. Στις επιμέρους
Πορεία ανεργιακού δείκτη
κατηγορίες στην Ελλάδα,
το ποσοστό ανεργίας 2009
5.3%
στους άνδρες ήταν στις 2010
6.2%
γυναίκες 32,1% και στους
2011
7.9%
νέους κάτω των 25 ετών
11.8%
59,2% (174.000 άτομα). Η 2012
17%
Ελλάδα τόσο στο σύνολο 2013
όσο και στις γυναίκες και
τους νέους είχε την υψηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. Στο
μεταξύ, η παρατεταμένη
απογείωση της ανεργίας
στην Κύπρο εκτινάσσει
στα ύψη το οικονομικό
κόστος της.

Η

2014

20%

(πρόβλεψη)
2015

(πρόβλεψη)
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Στατιτστικής
Υπηρεσίας ο ανεργιακός δείκτης την πε΄ριοδο 2009 - 13 (διακυβέρνηση ΑΚΕΛ - Χριστόφια) υπερτριπλασιάσθηκε. Από 5.3%
ανήλθε στο 17% πλήττοντας βάναυσα την κοινωνική συνοχή.

μισός παγκόσμιος πλούτος βρίσκεται στα χέρια του 1% του πληθυσμού της γης σύμφωνα με έκθεση
της ΜΚΟ Oxfam ενώ τονίζεται ότι στις
χώρες που χτύπησε η οικονομική
κρίση αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες.
Η έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam δημοσιεύτηκε λίγο πριν
από την έναρξη του πρόσφατου
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο
Νταβός και αναφέρει ότι σχεδόν ο
μισός παγκόσμιος πλούτος βρίσκεται
στα χέρια του 1% του πληθυσμού της
γης. Παράλληλα, οι 85 πλουσιότεροι
άνθρωποι στο κόσμο κατέχουν τόσο
πλούτο όσο το φτωχότερο μισό του
συνολικού πληθυσμού.
Η έκθεση διευκρινίζει ότι στις χώρες που
υπάρχει οικονομική κρίση, αυξήθηκε το

Συναγερμός για την ανεργία
• Να σημάνουμε χωρίς χρονοτριβή, συναγερμό
για περιορισμό της ανεργίας
• Να δημιουργηθούν το ταχύτερο, θέσεις
εργασίας για τη νέα γενιά
• Να αποτρέψουμε τους επιστήμονες
μας από την μετανάστευση

αναχαίτιση της καλπάζουσας
ανεργίας προκειμένου να αποτραπούν σοβαρότατοι κοινωνικοί κλυδωνισμοί. Ενόσω η κρίση βαθαίνει
είναι υποχρεώση της κυβέρνησης
κα της πολιτείας ευρύτερα να θέσει
το θέμα της ανεργίας στην κορυφή
των προτεραιοτήτων της. Ήρθε η
ώρα να περάσουμε στην υιοθέτηση
ενεργητικών μέτρων που θα αποτελούν ανάχωμα στην φρενήρη
κούρσα της ανεργίας.

Παράλληλα, προβάλλει επιτακτικότερα η ανάγκη για εξάλειψη των
κρουσμάτων εκμετάλλευσης της
εργασίας που δυστυχώς κάνουν
θραύσεις μεσούσης της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης. Σε τούτη τη
αδυσώπητη συγκυρία, καλούμε την
κυβέρνηση να αφουγκρασθεί τις
ανησυχίες των συνδικάτων προχωρώντας χωρίς περιστροφές και
προσχήματα στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, κατέληξε.

ΣΕΚ: «5» ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 Υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπτυξης του δημοσίου
2 Πάταξη της αδήλωτης εργασίας
3 Νομική υπόσταση προνοιών των συλλογικών συμβάσεων

18.7%

Ο

Νίκος Μωϋσέως, γ.γ. ΣΕΚ

4 Περιορισμός στην εργοδότηση ξένων
5 Υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής σε καίριους
τομείς όπως ο τουρισμός

Ο μισός παγκόσμιος πλούτος κατέχεται
από το 1% του πληθυσμού
√ Διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες στη παγκοσμιοποιούμενη οικονομία
√ H οικονομική ολιγαρχία δεν συγκινείται για την εξαθλίωση των λαών
η οποία εξαπλώνεται ραγδαίως σε όλο τον πλανήτη
χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών με
αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες.
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έκθεσης της Oxfam αναφέρουν ότι το 1% των
πλουσιότερων ανθρώπων αύξησε τα
εισοδήματα του σε 24 από τις 16 χώρες
για τις οποίες κρατούνται στοιχεία από
το 1980 έως το 2012. Παράλληλα, επτά
στους δέκα από αυτούς ζούνε σε χώρες
όπου η οικονομική ανισότητα αυξήθηκε
τα τελευταία τριάντα χρόνια.
«Ανέκτησαν τα κέρδη τους οι πιο πλούσιοι άνθρωποι
στον κόσμο» που
προσωρινά
τα
είχαν δει να μειώνονται λόγω της
οικονομικής κρίσης, σημειώνει η
Oxfam. Η έρευνα
καταλήγει
με
συγκεκριμένα
στοιχεία:
Το
πλουσιότερο 1%
στην Κίνα, την
Πορτογαλία και
τις ΗΠΑ έχει

υπερδιπλασιάσει το μερίδιό του στο
εθνικό εισόδημα από το 1980.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η Εκθεση για την Ανθρώπινη
Ανάπτυξη 2000 του ΟΗΕ Το εντυπωσιακότερο ίσως συμπέρασμα είναι οι τεράστιες οικονομικές ανισότητες που έχουν
δημιουργηθεί μεταξύ των φτωχότερων
και των πλουσιότερων χωρών και οι
οποίες (ανισότητες) φαίνεται να αυξάνονται με τον χρόνο. Η έκθεση του ΟΗΕ
αναφέρει ότι πριν από περίπου 200
χρόνια, το 1820, η σχέση των φτωχότερων προς τις πλουσιότερες χώρες ήταν
1 προς 3. Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, το 1973, η σχέση αυτή ήταν 1 προς
44 και το 1992, δηλαδή σε 20 μόλις χρόνια, διαμορφώθηκε σε 1 προς 72. Υπολογισμοί αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά δύσκολοι και οι εκτιμήσεις είναι
κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει όμως
αμφιβολία ότι το οικονομικό χάσμα
μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών
διευρύνεται.
Οι διαφορές αυτές δεν εμφανίζονται

μόνο μεταξύ χωρών. Είναι ακόμη πιο
έντονες αν συγκριθούν άτομα ή ομάδες
ατόμων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Η
έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ένα στοιχείο
το οποίο δραματοποιεί την οικονομική
κατάσταση στον πλανήτη μας: ο συνολικός πλούτος των 200 πλουσιότερων
ανθρώπων πλησίασε το 1999 το ποσό
του 1 τρισ. δολαρίων, ενώ τον ίδιο χρόνο
το εισόδημα 582 εκατ. ανθρώπων στις
φτωχές χώρες του κόσμου ήταν περίπου
146 δισ. δολάρια. Αν υποθέσουμε ότι ο
πλούτος των ατόμων αποδίδει 5% τον
χρόνο και κάνουμε τις κατάλληλες διαιρέσεις, τα παραπάνω στοιχεία λένε το
εξής εντυπωσιακό: υπάρχουν στον
κόσμο 200 άνθρωποι που έχουν εισόδημα 250 εκατ. δολαρίων τον χρόνο ο
καθένας, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 582
εκατ. άνθρωποι που έχουν εισόδημα ο
καθένας 250 δολαρίων τον χρόνο.
Τα στοιχεία αυτά φαίνονται απίστευτα,
αλλά δεν είναι πρωτοφανή. Στο βιβλίο
«Κοινωνική Δικαιοσύνη» (εκδόσεις
Καστανιώτη) που κυκλοφόρησε πριν
από λίγους μήνες αναφέρονται και σχολιάζονται στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που τεκμηριώνουν τη
μεγάλη ανισότητα μεταξύ φτωχών και
πλούσιων χωρών και τη μεγάλη έκταση
της φτώχειας σε όλες τις χώρες. Στο ίδιο
βιβλίο αναφέρεται επίσης ότι τα έσοδα
μιας χρηματιστηριακής εταιρείας (της
Γκόλντμαν Σακς) είναι μεγαλύτερα από
το εθνικό εισόδημα μιας χώρας 25 εκατ.
ανθρώπων (της Τανζανίας).
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Οι γυναίκες τα μεγαλύτερα
θύματα της κρίσης

Ο

ι αυστηρές πολιτικές λιτότητας έχουν κατακεραυνώσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε τέτοιο
τραγικό βαθμό που ακόμη και η εξεύρεση εργασίας
δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ένδεια και τη
φτώχεια.
Μια τραγική διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ουσιαστικά ανατρέπει κάθε προηγούμενη εκδοχή. Ότι δηλαδή ανεργία και φτώχεια
πάνε πακέτο και κρούει παράλληλα τον κώδωνα
κινδύνου για τη σοβαρή απορρύθμιση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας γεγονός που επιδρά
αρνητικά στις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
λόγω των συνεχών μειώσεων στους μισθούς και
άλλα ωφελήματα.

Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο
υποδεικνύει, ότι για όλη αυτή τη
χαώδη κατάσταση δεν ευθύνονται
μόνον τα μνημόνια αλλά και οι ίδιες
οι χώρες που υπέπεσαν σε τραγικά
λάθη τα οποία τις έκαναν ευάλωτες.

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση
στην Ευρώπη οδήγησε σε
εκρηκτική αύξηση της
• Τα κονδύλια που φτώχειας μεταξύ των
αφορούν θεσμούς ανθρώπων παραγωγικής
που προάγουν την ηλικίας, για τους οποίισότητα δεν πρέπει ους η εξεύρεση εργασίας
να περικόπτονται ενδέχεται όπως καταδεικνύει η έκθεση να μην
αρκεί για να ξεφύγουν
από την ένδεια. Και επισημαίνει, ότι μόνο στο 50%
των περιπτώσεων η εξεύρεση εργασίας αποτέλεσε
τη λύση για τη φτώχεια. Όσοι καταφέρνουν να
βρουν δουλειά συνήθως εργάζονται λιγότερες ώρες
και λαμβάνουν μικρότερο μισθό σε σχέση με το
παρελθόν, γεγονός που αυξάνει το φαινόμενο της
λεγόμενης «φτώχειας στην εργασία.
Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα που επικρατεί η έκθεση της Κομισιόν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα
μεγαλύτερα θύματα της κρίσης που εξακολουθούν
να είναι οι γυναίκες, πλήττονται ως προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τις αμοιβές και τον
κίνδυνο της φτώχειας εξαιτίας του γεγονότος ότι
τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες από ότι οι
άνδρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται
οι ευκαιρίες εργοδότησης, χαμηλότερο μισθό και
συντάξεις και κατά συνέπεια, τη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας τους.
Οι διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την
Κυπριακή πολιτεία ειδικότερα όσον αφορά τα
ζητήματα ισότητας.
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης η γυναικεία απασχόληση βρίσκεται στο στόχαστρο και ως εκ τούτου οι περικοπές κονδυλίων δεν θα πρέπει να
αφορούν θεσμούς που μέσα από τις δράσεις τους
προσπαθούν να ευαισθητοποιούν και να προωθούν
ζητήματα ισότητας. Θα ήταν πραγματικά λυπηρό,
όλα όσα κτίσαμε
μέσα
από συμπληγάδες
στα
ζητήματα
ισότητας να
ισοπεδωθούν
και
κάποια
στιγμή η έξοδος από την
κρίση να βρει
την χώρα μας
με περισσότερες διακρίσεις
και ανισότητες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Διάλογος ουσίας για κοινωνική συνοχή

Ε

ίναι προφανές πως σε μια
περίοδο βαθιάς οικονομικής
κρίσης, όπως αυτή που βιώνει η
χώρα μας, αναπτύσσεται περισσότερο η κοινωνική αλληλεγγύη. Οι
πολίτες στην πλειοψηφία τους
λειτουργούν με περισσότερη ευαισθησία και δημιουργείται μια
μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αυτό
αποτελεί μια σημαντική βοήθεια σε
όσους τη χρειάζονται, ενώ επιβεβαιώνεται ότι ο λαός δεν έχει χάσει
την ανθρωπιά, η οποία τον χαρακτηρίζει διαχρονικά.
Όλα αυτά, όμως, δεν είναι αρκετά.
Δεν φτάνουν για να κλείσουν πληγές, και να αντιμετωπισθούν τα
μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Σε
μια περίοδο λιτότητας το κράτος
πρέπει να λειτουργεί στοχευμένα
και με απώτερο σκοπό να διαμορφώσει τις συνθήκες για βελτίωση
της διαβίωσης των πολιτών. Για
να επιτευχθεί τούτο, θα πρέπει να
μην αντιμετωπίζονται όλα τα
ζητήματα λογιστικά. Δηλαδή, να
μην προσεγγίζονται όλα τα ζητή-

ματα στη λογική των περικοπών,
της οικονομικής περισυλλογής.

κερδισμένη θα πρέπει να είναι η
κοινωνία.

Χρειάζεται με μια συνολική προσέγγιση, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος μπορεί να συνδυάζει τόσο την επίτευξη των
οικονομικών στόχων όσο και την
προστασία της κοινωνικής συνοχής. Τόσο δύσκολο είναι άραγε να
επιτευχθεί τούτο; Θεωρούμε πως
για να επιτευχθεί αυτό επιβάλλονται να εκπληρωθούν μια σειρά
προϋποθέσεις.

Όλα αυτά τίθενται με προβληματισμό καθώς παρακολουθούμε το
θέατρο του παραλόγου. Από την
πλευρά της κυβέρνησης παρουσιάζεται μια ιδέα (ούτε καν πρόταση), που δεν είναι πλήρης και δίνεται έναυσμα για κόντρες. Από την
άλλη, η αντιπολίτευση από κεκτημένη ταχύτητα αντιδρά χωρίς να
ακούσει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά,
γιατί στο βάθος υπάρχουν πάντα
και οι κομματικές διαμάχες και η
αναζήτηση πολιτικού οφέλους.

Πρώτο, η διαμόρφωση μιας κοινωνικής πολιτικής με φόντο την
κρίση, με στόχο την προστασία
όσων επηρεάζονται περισσότερο
από τη σημερινή οικονομική κατάσταση. Αυτό σημαίνει σχεδιασμός,
ιδέες και προτάσεις.
Δεύτερο, προώθηση ενός διαλόγου. Όχι στη βάση της αντιπαράθεσης αλλά με στόχο τη συναίνεση.
Για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα
πλαίσιο, το οποίο να είναι όλοι
κερδισμένοι. Πρωτίστως, όμως,

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν θα πρέπει να θεσμοθετηθεί
ένα διαρκής διάλογος, όπου να
συζητούνται στη βάση συγκεκριμένων εισηγήσεων προτάσεις πολιτικής. Χρειαζόμαστε το διάλογο,
να ακούει ο ένας τον άλλο, αλλά
και προτάσεις και πολιτικές για να
προστατευθεί η κοινωνική συνοχή,
να προστατευθούν οι πολίτες.
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Πολιτικά εγκλήματα

Λ

έγεται συχνά μία κωμική όσο
και εξωπραγματική διατύπωση: Ότι, τάχα, τα κόμματα είναι
τα… κύτταρα της δημοκρατίας.
Μπορεί αυτή η θεωρία να ισχύει σε
δημοκρατικές χώρες, όπου πραγματικά τα κόμματα και οι πολιτικοί
λειτουργούν δημοκρατικά, λογοδοτούν στους πολίτες και επιβάλλεται η διαφάνεια στις πολιτικές
ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις
τους. Στην Κύπρο της εμπεδωμένης
ατιμωρησίας, της πελατειακής
συναλλαγής, της διαπλοκής με
οικονομικά, τραπεζικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, και της
εξάρτησης από μεγαλοπαράγοντες, τα κόμματα και οι πολιτικοί
απαξιώνονται από τους πολίτες.
Διότι ακριβώς οι περισσότεροι
πολιτικοί και σχεδόν όλα τα κόμματα είναι διαπλεκόμενα, εξαρτημένα και εμπεπλεγμένα σε συναλλαγές που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτά.
Καθημερινά τα παραδείγματα
πολιτικής ανεπάρκειας και κομματικής ρεμούλας είναι ενδεικτικά
μιας νοσηρής κατάστασης πραγμάτων, που οι πολίτες δεν αντέχουν πια. Ιδιαίτερα, με αφορμή την
οικονομική κρίση, βγήκαν στην
επιφάνεια τα εγκλήματα που κόμματα, πολιτικοί, τραπεζίτες, συνδικαλιστές, κρατικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι διέπραξαν σε
βάρος του τόπου.
Κι ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι
και ατιμώρητοι. Χθες γράφαμε για
όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, ναι,
σε αυτήν τη χώρα που μερικοί εδώ
μιλούν απαξιωτικά και προσβλητικά. Με αφορμή δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων που δόθηκαν
χωρίς εξασφαλίσεις, εκδόθηκαν
από την Εισαγγελία εντάλματα
σύλληψης για 25 πρόσωπα. Προ-

σέξτε, για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Αυτά δεν συνέβησαν και στην
Κύπρο; Δόθηκαν δάνεια δισεκατομμυρίων από τις τράπεζες και
τον Συνεργατισμό. Σήμερα, γίνεται
παραδεκτό πως το 40% των παραχωρηθέντων δανείων δεν μπορούν
να αποπληρωθούν, είτε διότι οι
οφειλέτες «παίζουν πελλόν» είτε
διότι οι περισσότεροι αδυνατούν
πραγματικά να το πράξουν είτε
επειδή τα δάνειά τους δόθηκαν
«τζερεμέ», δηλαδή χωρίς εξασφα-

λίσεις. Στην Ελλάδα συλλαμβάνουν
και διώκουν όσους επιδόθηκαν σε
τέτοιες ανόσιες οικονομικά πράξεις. Στην Κύπρο, άκρα του τάφου
σιωπή! Ουδείς διώκεται, ουδείς
συλλαμβάνεται, ουδείς, να είστε
σίγουροι, θα τιμωρηθεί. Εδώ είναι
το κράτος της εδραιωμένης ατιμωρησίας και της ακαταδίωκτης
ασυδοσίας.
Ευρωβουλευτές που ήρθαν για να
ελέγξουν τη νομιμότητα των αποφάσεων της Τρόικας για την
Κύπρο σοκαρίστηκαν, είπαν, από
όσα οι ξένοι δανειστές μας κατέφεραν κατά των Κυπρίων. Οι
Ευρωβουλευτές επισήμαναν δύο

τινά. Πρώτον, πληρώνουμε και για
την Ελλάδα. Και, δεύτερον, πληρώνουμε τα λάθη, τις ολιγωρίες και
τις εγκληματικές ανεπάρκειες και
την ενσυνείδητη αδιαφορία των
πολιτικών μας των τελευταίων 4-5
χρόνων. Δηλαδή της διακυβέρνησης Χριστόφια, κατά κύριο λόγο,
αλλά και τα διαχρονικά εγκλήματα
τραπεζιτών, με τη συνέργεια κομμάτων, συνδικαλιστών, κρατικών
και πολιτειακών αξιωματούχων.
Αν οι πολιτικοί μας αντιμετώπιζαν
έγκαιρα και αποφασιστικά τα
προβλήματα της οικονομίας, που
ανεφύησαν ευθύς μετά την έκρηξη
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είπαν οι Ευρωβουλευτές, δεν
θα φτάναμε σε αυτά τα χάλια και
σε αυτό το κατάντημα. Οι Κύπριοι
πολιτικοί απέφυγαν να δώσουν
λύσεις σε συστημικά προβλήματα
που προέκυψαν. Απλώς τα άφησαν να εκραγούν και να διαλύσουν
τον τόπο.
Ο νυν Πρόεδρος πήγε στο Γιούρογκρουπ αξιόπιστος, όπως δήλωσε,
και επέστρεψε αναξιόπιστος. Πήγε
απροετοίμαστος. Χωρίς εναλλακτικές αντιδράσεις σε εκβιασμούς
των δανειστών μας. Και ισχυρίστηκε ότι του «έβαλαν το πιστόλι
στον κρόταφο». Αλλά δεν είναι ο Ν.
Αναστασιάδης που δεσμευόταν
προεκλογικά και μετεκλογικά ότι
δεν θα δεχόταν ποτέ κούρεμα και
ότι, συν τοις άλλοις, θα διαπραγματευόταν το μνημόνιο Χριστόφια;
Θα το ξαναπούμε: Σε άλλες χώρες,
ακόμα και στην Ελλάδα, που
κάποιοι ανόητοι εδώ λοιδορούν,
όσοι εμπλέκονται σε οικονομικά
εγκλήματα συλλαμβάνονται και
διώκονται. Εδώ ακόμα ερευνούν
και σκόπιμα καθυστερούν…
«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ Η ΟΡΓΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΕ

Απλήρωτοι για δύο μήνες

Κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ

Η κυβέρνηση καταδίκασε τους καθηγητές ΚΙΕ
με άδικη και παράνομη απόφαση

Ο

ι εκπαιδευτικοί ΚΙΕ έχουν καταδικαστεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού ενώ με την παράνομη και άδικη
απόφαση για την απασχόληση τους με αγορά υπηρεσιών,
αναφέρουν οι συντεχνίες ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ.
Σε κοινή ανακοίνωση τους οι δύο συντεχνίες τονίζουν: «Η
Κυβέρνηση συνεχώς διακηρύττει ότι προσπαθεί να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες των πολιτών αλλά στην πράξη
έχει ποδοπατήσει τους νέους εκπαιδευτικούς με την στέρηση
από αυτούς των ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων τους.
Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ χαμηλές απολαβές
€600-1000 τον μήνα και καλούνται να πληρώνουν από αυτό
το εισόδημα €90 -150 περίπου τον μήνα κοινωνικές ασφαλίσεις σαν αυτοτελώς εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δικαίωμα σε
ανεργιακό επίδομα τους μήνες που δεν έχουν απασχόληση.
Πέραν αυτού επιβαρύνονται με τα καύσιμα μεταφοράς τους
από σχολείο σε σχολείο για να διδάξουν. Τώρα που
είναι απλήρωτοι δεν έχουν να πληρώσουν τις οφειλές προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και θα επιβαρυνθούν πρόστιμο.

Γ

ια άλλη μια φορά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στα Κ.Ι.Ε. παραμένει
απλήρωτη ενώ ταυτόχρονα η
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους ζητεί να πληρώσουν
εκατοντάδες ευρώ έκαστος ως
εισφορά στο ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων πριν από τις 10
Φεβρουαρίου.
Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι διδάσκουν στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιμόρφωσης δεν
έχουν πληρωθεί για το Δεκέμ-

στιο εισοδηματικό πλήγμα αφού
μετά από την διάλυση του
ΙΔΑΒΕΠ (Ίδρυμα Διαχείρισης
Απογευματινών και Βραδινών

• Kαλούνται να πληρώσουν
εκατοντάδες ευρώ στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις
πριν να πληρωθούν
Επιμορφωτικών Προγραμμάτων), από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούνιο

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δήλωνε ότι η
αγορά υπηρεσιών ήταν η καλύτερη επιλογή και ότι
θα κρινόταν από το αποτέλεσμα στην πράξη η απόφαση του για την αγορά υπηρεσιών. Τελικά από την
εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού φάνηκε
καθαρά ότι κανένα όφελος δεν είχε κανένας από την
αγορά υπηρεσιών, ούτε η εκπαίδευση είχε οποιοδήποτε όφελος, ούτε το κράτος και το χειρότερο είναι
ότι καταδικάστηκαν οι νέοι εκπαιδευτικοί στην
φτώχεια και την μιζέρια.
Η κυβέρνηση όταν διακηρύττει στήριξη στους πολίτες δεν πρέπει να μένει στα λόγια αλλά να στηρίζει
με έργα τους πολίτες που έχουν ανάγκη και υποφέρουν και οι αποφάσεις της να μην είναι καταστροφικές για
τις ευάλωτες ομάδες των πολιτών.
Η παράνομη απόφαση για την αγορά υπηρεσιών έχει καταγγελθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και η υπόθεση είναι στην
διαδικασία.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει οδηγίες για την άμεση πληρωμή των εκπαιδευτικών, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα που επέφερε η απόφαση του για
αγορά υπηρεσιών και να την ανακαλέσει ώστε να υπάρξει
στήριξη στους νέους εκπαιδευτικούς που έχουν αδικηθεί
κατάφορα.»

Σ

βριο. Ενώ την ίδια στιγμή ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι, υποχρεούνται να καταβάλουν το
12,6% της αμοιβής τους για την
τριμηνία 7.10.2013 - 5.1.2014
στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί
των K.I.E. ανήκουν στις χαμηλά
αμειβόμενες ομάδες του πληθυσμού και έχουν υποστεί τερά-

του 2013, εργοδοτούνται πλέον
με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.
Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί καλούνται ως αυτοτελώς
εργαζόμενοι πλέον να καταβάλλουν το 14.6% των ήδη χαμηλών
απολαβών τους στο Ταμείο
Κοινωνικών ασφαλίσεων χωρίς
να έχουν δικαίωμα σε ανεργιακό

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού
το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού θα τεθεί
σύντομα το σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο εγκρίθηκε
από την αντιπροσωπεία τις
Τρόϊκας η οποία βρίσκεται στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το σχέδιο το 2014 αναμένεται να είναι δύσκολη χρονιά για τον
συνεργατικό τομέα, θα σημειωθούν
σημαντικές ζημιές όπως θα συμβεί και
για τη χρήση του 2013.
Το 2015, η κατάσταση θα αρχίσει να
σταθεροποιείται και το 2016 φιλοδοξεί
ο Συνεργατισμός να επιστρέψει στην
κερδοφορία. Η εικόνα των προβληματικών δανείων είναι κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά τους ισολογισμούς και
σύμφωνα με το πλάνο αναδιάρθρωσης
αναμένονται να ληφθούν σημαντικές
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
το 2013 και 2014.
Η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται το 2015 όσον αφορά τις προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
και οι δείκτες να βελτιώνονται από το
2016. Σύμφωνα με τη ανακοίνωση της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, «το
σχέδιο αναδιάρθρωσης θεμελιώνει, σε
ένα τεχνοκρατικό πλαίσιο, την αλλαγή
στη δομή και λειτουργία του Συνεργατικού Πιστωτικού Κινήματος, διασφαλίζοντας την ανακεφαλαιοποίησή του με

• Στην κερδοφορία το 2016 ο Συνεργατισμός
στόχο την ανάκαμψή του για να συνεχίσει να διαδραματίζει τον σημαντικό του
ρόλο στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Η Επιτροπεία θα πλαισιώσει και
θα εμπλουτίσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης με το όραμα και τη στρατηγική της,
μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας, για
να εκσυχρονίσει και να θέσει σε υγιείς
συνεργατικές βάσεις το Κίνημα».
Όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Δεκεμβρίου του 2013,
μετά τη νομική ενσωμάτωση της εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων στην Κεντρική, η λειτουργική
ενοποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τα
τέλη Μαρτίου 2014.
Αυτό το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει
μέτρα για την πρόσληψη έμπειρου προσωπικού και την εφαρμογή του εποπτικού και ρυθμιστικού μοντέλού της
Κεντρικής για την αποτελεσματική
παρακολούθηση ολόκληρου του συνεργατικού πιστωτικού τομέα. Οι λογαριασμοί των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων θα υπόκεινται σε ανεξάρτη-

το ετήσιο έλεγχο από εξωτερικό, αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο ελεγκτικό
Οίκο. Η Κεντρική θα έχει το δικαίωμα να
ανατρέψει την επιλογή ενός ελεγκτή
από οποιοδήποτε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα. Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των Συνεργατικών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων θα δημοσιεύονται, αρχίζοντας από τους ετήσιους λογαριασμούς
του 2013.
Σύμφωνα με τη στρατηγική για την
αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου
που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο
του 2013, τα επιμέρους
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα θα συγχωνευθούν σε
έναν μέγιστο αριθμό 18 οντοτήτων μέχρι τα τέλη Μαρτίου
2014. Αυτές οι συγχωνεύσεις
αποσκοπούν στην επίτευξη
βιωσιμότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που στη συνέ-

επίδομα τους καλοκαιρινούς
μήνες που δεν εργάζονται. Η
Κίνηση Αδιόριστων Καθηγητών
(ΚΙΕ) θεωρεί παράνομο το καθεστώς του αυτοτελώς εργαζομένου που έχει επιβληθεί σε όλους
τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς των απογευματινών προγραμμάτων του Υπουργείου
Παιδείας αφού οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες εργάζονται είναι συνθήκες μισθωτού
υπαλλήλου όχι αυτοτελώς
εργαζόμενου.
Σε ανακοίνωση της τονίζει ότι
το πρόβλημα επιβίωσης τους
επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο αφού εκτός από τις συχνές
καθυστερήσεις στην καταβολή
των πληρωμών τους πολλοί
από αυτούς έχουν να καλύψουν
και αυξημένο κόστος μετακίνησης αφού καλούνται να διανύουν καθημερινά αποστάσεις 40
– 80 χιλιομέτρων για να μεταβούν στα σχολεία όπου διδάσκουν. Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί Κ.Ι.Ε. που δηλώνουν
πως εξ αιτίας της καθυστέρησης στις πληρωμές τους, έχουν
αναγκαστεί να δανειστούν χρήματα από τους οικείους τους
για να μπορέσουν να μεταβούν
στο σχολείο όπου διδάσκουν.
Η Κίνηση καλεί τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να πάψουν
να νίπτουν τας χείρας τους και
να συνεργαστούν μεταξύ τους
ούτως ώστε να βρεθούν οριστικές λύσεις στο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών τους.

χεια θα καταστούν μη βιώσιμα, θα πρέπει να συγχωνευθούν με τα βιώσιμα. Μετά την
ολοκλήρωση κάθε νομικής
συγχώνευσης των συνδεδεμένων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
θα συνεισφέρει επαρκή κεφάλαια σε
αυτά, λαμβάνοντας ένα μερίδιο 99% και
διασφαλίζοντας συμμόρφωση με την
ατομική αναλογία κύριων βασικών
ίδιων κεφαλαίων Core Tier 1 στο 4%. Οι
ενέργειες αυτές θα ολοκληρωθούν μέχρι
τέλη Μαρτίου 2014, με σκοπό να επισπεύσουν τον διορισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου του κάθε Ιδρύματος και την
εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων
γραμμών διακυβέρνησης.
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ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• Καταγγελίες από τις 10 Φεβρουαρίου και βαριές επιβαρύνσεις

Λ

ήγει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014
η κανονική περίοδος ανανέωσης της
άδειας κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από φέτος δεν
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της
περιόδου ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας. Δηλαδή, τελευταία
ημερομηνία
ανανέωσης της
άδειας κυκλοφορίας
θα
είναι η 9η
Φεβρουαρίου,
και από τις 10 Φεβρουαρίου θα ξεκινούν
οι έλεγχοι και οι καταγγελίες όσων ιδιοκτητών οχημάτων δεν ανανέωσαν την
άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων τους.
Με βάση τη νέα νομοθεσία, που τίθεται σε
ισχύ την 1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την
Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 30
ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατόν (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας.

Εφιστά την προσοχή
σε παραπλανήσεις

Η

ΑΤΗΚ συστήνει προσοχή στο κοινό
σχετικά με παραπλανητικά μηνύματα,
που αποστέλλονται από τρίτους μέσω
sms σε κινητά τηλέφωνα. Όπως αναφέρει
ανακοίνωση του Οργανισμού, ως αποστολέας εμφανίζεται δήθεν όνομα τράπεζας ως Α Bank ή VC Bank, ενώ το περιεχόμενο των μηνυμάτων παραπέμπει σε
δήθεν διεκπεραίωση
τραπεζικών συναλ• Αναφορά σε
λαγών που αφορούν
μηνύματα που
ετοιμασία επιταγής
αποστέλλονται ή έγκριση δανείου.

από τρίτους
μέσω sms

Επίσης, προτρέπουν
τους παραλήπτες
να καλέσουν σε
συγκεκριμένη αρίθμηση, που αφορά δορυφορικό δίκτυο με χρέωση κλήσης €3,08 /
λεπτό, που προφανώς αφορούν αυτόκλητα μηνύματα που παραπέμπουν σε τηλεπικοινωνιακή απάτη τύπου spamming,
spoofirg, phishing.
Ο Οργανισμός συστήνει στους παραλήπτες αυτών των μηνυμάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρίνονται και να αποφεύγουν την αποστολή
προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων,
αφού μοναδικός στόχος είναι η εξαπάτησή τους και η απόσπαση χρημάτων. Για
την προστασία των ανυποψίαστων πολιτών, η Cyta, ενεργώντας υπεύθυνα και
θέλοντας να προστατεύσει το κοινό, ενημερώνει ότι από τις 20/1/2014, έχει ήδη
προχωρήσει σε εφαρμογή φραγής των
εξερχόμενων κλήσεων προς την αρίθμηση
που προτρέπουν σε επικοινωνία, παρά το
γεγονός ότι τα μηνύματα δεν αφορούν την
ίδια και το δίκτυό της και συνεπώς τους
πελάτης της.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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«Αδύνατη η κουλτούρα του καταναλωτή»
• Στόχος της «Κομισιόν» είναι «η αγορά να δουλεύει για τον καταναλωτή και όχι το αντίθετο»,
λέει ο Επίτροπος Μίμικα

Σ

το πλαίσιο εκστρατείας της «Κομισιόν» για τα δικαιώματα του καταναλωτή, ο Ευρωπαίος Επίτροπος
αρμόδιος για ζητήματα καταναλωτή,
Νέβεν Μίμικα, σημειώνει πως τα προβλήματα στην εφαρμογή των σχετικών
οδηγιών στην Κύπρο ειναι αρκετά
σοβαρά. «Η νομοθεσία έχει υιοθετηθεί
στην Κύπρο και δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται στην εφαρμογή των σχετικών μηχανισμών», σχολιάζει, κάνοντας λόγο και για αδύνατη «κουλτούρα καταναλωτή» στο νησί
μας.

Θα εργαστούμε μαζί τους και θα τους
βοηθήσουμε, όταν αυτό είναι αναγκαίο», σημειώνει.
«Με την κρίση, όλοι οι θεσμοί της Ε.Ε.
εργάζονται για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που έχουν να κάνουν με
το χρέος και τα προβλήματα των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Πλέον,
πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
και τους πολίτες. Δικό μας εγχείρημα
είναι να δουλεύει η αγορά για αυτούς,
και όχι το αντίθετο».
Η Κομισιόν, πάντως, έχει αρχίσει
εκστρατεία ενημέρωσης των κατανα-

Σημειώνει πως η αντιπροσώπευση των καταναλωτών δεν είναι
όσο δυνατή όσο ο ίδιος θα ήλπιζε. «Ζητήματα όπως η συλλογική
προσφυγή για προστασία των
δικαιωμάτων, αλλαγή παροχέα,
για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, είναι σημαντικά».
Ως παράδειγμα, ο κ.Μίμικα αναφέρει τις υπηρεσίες διαδικτύου.
Στην Κύπρο, σχολιάζει πληρώνουμε πολύ ακριβά για πρόσβαση
στο διαδίκτυο. «Πρέπει να μπορείτε να μεταφέρετε την πελατεία
σας σε άλλο παροχέα με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό το βλέπουμε
έντονα από την Κομισιόν. Η εμπειρία,
στις χώρες όπου γίνεται μεταφορά
λογαριασμών από παροχέα σε παροχέα, είναι πολύ θετική». Πράγματι,
έναντι του μέσου όρου στην Ε.Ε., όπου
10% των πελατών αλλάζουν πάροχο
υπηρεσιών διαδικτύου όταν δεν είναι
ευχαριστημένοι για κάποιο λόγο, στην
Κύπρο το ποσοστό κινείται στο 7%.
Στη Ελλάδα, για παράδειγμα, εν μέσω
κρίσης (και ενδεχομένως λόγω ακριβώς της οικονομικής κατάστασης), το
ποσοστό φτάνει στο 16% των καταναλωτών, «με εξαιρετικά αποτελέσματα». Αυτό το στοιχείο, τονίζει ο Επίτροπος, δείχνει πως στη Κύπρου
υπάρχει «μεγάλο περιθώριο βελτίωσης».
Από την πλευρά της, η Κομισιόν αντιλαμβάνεται πως μέρος του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι
οι πολίτες δεν γνωρίζουν πολύ καλά
τα δικαιώματά τους. «Πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές, να μάθουν τα δικαιώματά τους. Η
γνώση των δικαιωμάτων, η εμπιστοσύνη τους, ακόμα και η διάθεση να
αναζητήσουν διαμεσολάβηση για να
προστατευτούν, είναι πολύ χαμηλά.
Ιδίως ως προς την αναζήτηση επίλυσης διαφορών, η κατάσταση δεν είναι
ικανοποιητική στην Κύπρο».
Το πρόβλημα στην Κύπρο, μάλιστα,
δεν εστιάζεται μόνο σε συγκεκριμένες
κατηγορίες, όπως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπο δίνεται μεγάλη προσοχή. Στις τηλεπικοινωνίες, το
νερό, τον ηλεκτρισμό, τα καύσιμα,
ακόμα και στο διαδίκτυο που ο κ.
Μίμικα αναφέρει συχνά για την Κύπρο,
η κουλτούρα καταναλωτή είναι ελλιπής.
Μέρος του ζητήματος έχει να κάνει και
με την αντιπροσώπευση των καταναλωτών. «Θα συναντηθούμε και με
οργανωμένα σύνολα καταναλωτών.

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά
την αγορά. «Αυτά τα δικαιώματα
δίνουν στους καταναλωτές τον έλεγχο
- τους βάζουν στη θέση του οδηγού».
Κάτω από τις σημερινές οικονομικές
συνθήκες, πάντως, βασικό ερώτημα
είναι κατά πόσον η Κομισιόν με τις
εκστρατείες της επιχειρεί να «ενθαρρύνει» τους πολίτες να δαπανήσουν
περισσότερα χρήματα. Ο κ. Μίμικας
απαντά: «Θέλουμε οι καταναλωτές να
αντλούν όσο το δυνατόν περισσότερο
όφελος από το κάθε ευρώ που δαπανούν- ιδίως σήμερα που δεν μπορούν
να δαπανούν όσο θα ήθελαν. Στόχος δεν είναι
να
δαπανήσουν
περισσότερα, αλλά να
αποκομισουν περισσότερα από το κάθε
ευρώ που δαπανούν».

Χρηματοπιστωτικά

• Μόνο το 15% μπορεί
να απαντήσει σε πέντε
ερωτήσεις για τα βασικά τους
δικαιώματα ως καταναλωτές

λωτών για τα δικαιώματά τους,
εστιάζοντας την προσοχή της σε
χώρες όπου τα δικαιώματα των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους,
εστιάζοντας την προσοχή της σε
χώρες όπου τα δικαιώματα των καταναλωτών «υστερούν στην εφαρμογή»:
Ιρλανδία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα και
Κύπρο. «Το βασικό ζητούμενο είναι η
εμπιστοσύνη στην αγορά. Ιδίως κάτω
από συνθήκες κρίσης, όταν οι καταναλωτές πρέπει να σκέφτονται πολύ
καλά την κάθε τους αγορά, η ενίσχυση
της αίσθησης πως τα δικαιώματά
τους προστατεύονται, είναι πολύ
σημαντική», σημειώνει ο κ. Μίμικα.
Όταν οι καταναλωτές έχουν πλήρη
επίγνωση των δικαιωμάτων τους, και
όταν, ακόμα αναζητούν να τα εφαρμόζουν αυτά τα δικαιώματα, τότε

Κεντρικό μέρος της
όλης εκστρατείας της
Κομισιόν, είναι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
που είναι και «επίκαιρος», ιδίως στις χώρες
όπου επικεντρώνεται η
εκστρατεία της Κομισιόν. Η Οδηγία για
την Καταναλωτική Πίστη έχει λάβει
ιδιαίτερη προσοχή στις Βρυξέλλες,
κυρίως διότι η σωστή εφαρμογή της
«κολλάει» στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.
«Δίνουμε ιδαίτερη προσοχή στους
νέους που δεν έχουν εμπειρία με τις
τράπεζες. Στόχος μας είναι να τους
ωθήσουμε προς τη λήψη πιο υπεύθυνων και πιο καλά ενημερωμένων αποφάσεων. Έτσι θα αποκομίζουν περισσότερη αξία με το κάθε ευρώ που
δαπανούν», σημειώνει ο κ. Μίμικα.
Ο Οδηγία, η οποία ψηφίστηκε πριν
από περίπου πέντε χρόνια, ακόμα
υστερεί στην εφαρμογή της, ιδίως σε
χώρες όπως η Κύπρος. Η προσπάθεια
της Κομισιόν έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτών, οι οποιοι
δειχνουν να μην πιέζουν ως πελάτες
τα πιστωτικά τους ιδρύματα για να
σεβαστούν τα δικαιώματά τους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumercredit/index_el.htm

Τα βασικά δικαιώματα για καταναλωτικά δάνεια
Ξεκάθαρη διαφήμιση: Πρέπει να αναφέρει όλες ανεξαιρέτως τις χρεώσεις και
να περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
Πληροφόρηση: Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, πρέπει το πιστωτικό
ίδρυμα να δώσει στον πελάτη σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται
σε σχετικό έντυπο της Ε.Ε.
Σαφήνεια: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο της συμφωνίας, που
να είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
Δικαίωμα εξόδο: Εντός 14 ημερών, ο πελάτης δικαιούται να αλλάξει γνώμη,
επιστρέφοντας τα χρήματα (με τόκο) και ανακαλώντας τη συμφωνία.
Πρόωρη αποπληρωμή: Όποιος λάβει πίστωση δικαιούται να εξοφλήσει το
δάνειο πρόωρα, αλλά το δικαίωμα υπόκειται σε κάποια αποζημίωση για τον
πιστωτικό φορέα. Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τόκους που
θα πλήρωνε ο πελάτης, αν δεν αποπλήρωνε πρόωρα.
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OΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
Ενωμένες οι συντεχνίες για αντίδραση
ενάντια στην αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ξ

εχειλίζει η οργή των συντεχνιών της ΑΗΚ για την δρομολογούμενη αποκρατικοποίηση του οργανισμού χωρίς να
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι
για τα τεκταινόμενα. Οι συντεχνίες του προσωπικού με κοινή
επιστολή τους προς τη Βουλή
την καλούν να παρέμβει ενώ
ζητούν συνάντηση με τους
αρχηγούς των κομμάτων.
«Από πληροφόρηση που έχουμε από τα ΜΜΕ ετοιμάζεται
Νομοσχέδιο για μεταφορά /
μεταβίβαση των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων της Βουλής
όσον αφορά την διαχείριση
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στο Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό την ανάθεση τους
σε Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε και πάλι μόνο από τα
ΜΜΕ, για ένα νεοφιλελεύθερο
Οδικό Χάρτη Ιδιωτικοποιήσεων, που συντάχθηκε ερήμην
των Οργανισμών και των
εργαζομένων και χωρίς κανένα
διάλογο.
Σημειώνουμε πως όλη αυτή η
διαδικασία δεν έγινε με διαφάνεια και σε κανένα στάδιο δεν
επετράπηκε να ακουστεί καμιά
διαφορετική ή άλλη άποψη και
δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η
θέση των Κομμάτων.
Ενώ επισήμως δηλωνόταν ότι
θα υπήρχε διάλογος, παρατηρείται μια μεγάλη μυστικοπάθεια στην ετοιμασία του Νομοσχεδίου που πιθανόν να κατατεθεί στη Βουλή εσπευσμένως
για να ζητηθεί η άμεση ψήφιση
του, που στόχο έχει να διαλυθεί
ένας Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, χωρίς σοβαρά

Σ

είναι αναπόσπαστο μέρος της
επιστολής μας. Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε πως,
σύμφωνα με νομική γνωμάτευση που έχουμε, η μεταφορά της
ΑΗΚ από το Δημόσιο Δίκαιο
στο Ιδιωτικό, είναι αντισυνταγματική.

• Ευθείες βολές κατά του υπουργού Οικονομικών για απουσία διαβούλευσης
και ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα
• Προειδοποιητική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τους βουλευτές
και του αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων
επιχειρήματα και τεκμηρίωση,
και χωρίς να ληφθεί υπόψη το
συμφέρον του τόπου.
Ιδιαίτερα για την ΑΗΚ, χωρίς
να υπάρχει η έγνοια για επιβίωση όλων των ζωτικών
υπηρεσιών της, κατά το

όπως η συνταγματικότητα, η
ασφάλεια του εφοδιασμού, η
ασφάλεια του συστήματος, η
ασφάλεια του κράτους, η
υπευθυνότητα έναντι των
επενδύσεων της ΑΗΚ και
σίγουρα το καλό της οικονο-

μνημονιακής δέσμευσης για
εξεύρεση ποσού €1,4 δις από
κρατική περιουσία για την
αποφυγή των ιδιωτικοποιήσεων, εύλογα δημιουργούν τους
πιο κάτω προβληματισμούς:
• Γιατί δεν έγινε σοβαρή προσπάθεια για εναλλακτική λύση;
• Γιατί η Τρόικα επιμένει, αν
επιμένει, στην ιδιωτικοποίηση
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας,
τη στιγμή που το Κράτος βρίσκεται σε δεινή οικονομική
κατάσταση;
• Αυτή η στάση δεν οδηγεί στο
ξεπούλημα κρατικών πόρων σε
εξευτελιστικές τιμές με εθνικούς και κοινωνικούς κινδύνους;

δοκούν και προκλητικά χαράσσεται ο διαμελισμός και κατακερματισμός της σε τέσσερις
ξεχωριστές Νομικές Οντότητες
ιδιωτικού δικαίου επιτυγχάνοντας έτσι εξουδετέρωση οποιουδήποτε ελέγχου και λογοδοσίας προς τη Βουλή.
Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε πως οι προωθήσαντες αυτό
το πλάνο στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι εμπνευστές της
εισήγησης αυτού του διαμελισμού, όπως εκτιμούμε δεν
έχουν λάβει υπόψη έννοιες

μίας και η τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Ο διαμελισμός ενός καθετοποιημένου Οργανισμού, εκτός του
ότι εξουδετερώνει θετικές
οικονομικές συνέργειες, κατά
την ταπεινή μας γνώμη το μόνο
που εξυπηρετεί είναι δυστυχώς
το εύκολο ξεπούλημα, που σε
τελική ανάλυση μεταξύ άλλων,
θα οδηγήσει και στην εκμετάλλευση των καταναλωτών.
Οι υποστηρικτές της πρότασης
ενώ θέτουν το δίλημμα της

Για διευκόλυνση, σας παραθέτουμε επιγραμματικά τα σχόλια και επιχειρήματα μας στο
επισυνημμένο κείμενο, που

Μιλώντας σε ομάδα Υπουργών, Κεντρικών Τραπεζιτών και κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας
Haruhiko Kuroda δήλωσε: «Πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τους
καθοδικούς κινδύνους, αλλά νομίζω ότι
μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα
αισιόδοξοι για τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας».
Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να
αυξηθεί ταχύτερα από 3% αυτό το έτος
και το επόμενο έτος, ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη «επιτέλους ανακάμπτει».
«Οι αναδυόμενες οικονομίες, όπως η
Ινδία, η Κίνα, η Ινδονησία και άλλες
χώρες είναι πιθανό να διατηρήσουν σε
υψηλά επίπεδα τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξής τους ή να επιταχυνθούν», σύμφωνα με εκτίμηση του Ιάπωνα Κεντρικού Τραπεζίτη.

«Η Ευρωζώνη, ως σύνολο, δεν είναι
πλέον στο κέντρο των ανησυχιών της
παγκόσμιας οικονομίας. Είναι μια
χαρά», πρόσθεσε.
Ίσως αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι
ότι οι χώρες που ζήτησαν σχέδιο διάσωσης έχουν την καλύτερη απόδοση,

Με επισυναπτόμενο σημείωμα
τους οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ - ΑΗΚ,
ΣΕΠΑΗΚ και ΣΕΒΑΗΚ εξηγούν
τους λογους για τους οποίους
τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού
καθεστώτος της ΑΗΚ.

Παρακαλούμε τους Αντιπροσώπους του λαού, όπως το θέμα
τεθεί ως επείγον ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να συζητηθεί και να υπάρξει διάλογος επί της
ουσίας, αφού τούτο δεν το έπραξε η Εκτελεστική Εξουσία.
Παράλληλα, από τους Αρχηγούς των Κομμάτων ζητούμε συνάντηση για ανάπτυξη των θέσεων μας.»

είπε ο Γερμανός
Υπουργός, «επειδή
έχουν πράξει αυτά
που έπρεπε να
πράξουν».

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε στο πλαίσιο του Φόρουμ ότι η κρίση της Ευρωζώνης δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, η
όλη διαδικασία που ακολουθείται αποτελεί προσπάθεια
εξουδετέρωσης της Βουλής και
αποστέρησης αρμοδιοτήτων
της, γεγονός που είναι δυνατόν
να αποβεί σε βάρος της οικονομίας του τόπου. Αναμένουμε
πως η ίδια η Βουλή, αιρόμενη
στο ύψος των περιστάσεων
και λαμβάνοντας υπόψη τις
ευθύνες της έναντι των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον,
δεν θα εκχωρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις σε οποιαδήποτε επιτροπή ή μονάδα αποκρατικοποιήσεων.

Εμείς ως άμεσα επηρεαζόμενοι και αποκλειστικά εκπροσωπούντες τους εργαζομένους στην ΑΗΚ, με βάση την εργασιακή μας
ιδιότητα, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από
αυτή, θα διεκδικήσουμε με ανιδιοτέλεια και με κάθε νόμιμο
τρόπο τη στήριξη του Οργανισμού μας.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την παγκόσμια
οικονομία στο Φόρουμ του Νταβός

υγκρατημένη αισιοδοξία,
για τις προοπτικές της
παγκόσμιας οικονομίας το
2014, εξέφρασαν οι ηγέτες
της παγκόσμιας οικονομίας,
κατά την ολοκλήρωση του
Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο
Νταβός της Ελβετίας την περασμένη
εβδομάδα.
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«Η Ιρλανδία τα
πήγε πολύ καλά. Η
Πορτογαλία
τα
πηγαίνει
πολύ
καλά. Η Ισπανία τα
πήγε
εξαιρετικά
καλά. Η Ελλάδα τα
πήγε πολύ καλύτερα
από
ό,τι
πίστευε οποιοσδήποτε πριν από δύο χρόνια, για να είμαι
πολύ ειλικρινής», πρόσθεσε.
Ωστόσο, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν
Λαγκάρντ τόνισε, ότι διαγράφεται ένας
«νέος κίνδυνος στον ορίζοντα», ο οποίος σχετίζεται με την απόσυρση των
μέτρων τόνωσης της αμερικανικής
οικονομίας από την Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ.
«Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ»,
προειδοποίησε η κ. Λαγκάρντ, εν μέσω

ανησυχιών ότι οι αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία
και η Βραζιλία πρόκειται να
πληγούν, καθώς οι επενδυτές αποσύρουν τα κεφάλαιά
τους από τις δύο αυτές
χώρες.

Η κ. Λαγκάρντ είπε ακόμη ότι ο περαιτέρω κίνδυνος είναι οι πιθανότητες που
υπάρχουν από 15% μέχρι 20%, είναι η
Ευρωζώνη να εισέλθει σε περίοδο αποπληθωρισμού, παρά το ότι ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Μάριο Ντράγκι αποσιωπά αυτήν την
ανησυχία.
Ο επικεφαλής της BlackRock Larry Fink το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο που
διαχειρίζεται παγκοσμίως κεφάλαια
ύψους περίπου 4 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων- δήλωσε ότι «η φτωχή εσωτερική πολιτική κατηγορείται πολύ
συχνά για τα προβλήματα στις αναδυόμενες αγορές».
«Είναι μια βολική δικαιολογία για να
πούμε ότι αυτή είναι η αιτία όλων των
κακών. Απλά, δεν είναι», είπε ο κ. Fink.
Επίσης, ο κ. Fink εμφανίστηκε λιγότερο
αισιόδοξος, λέγοντας ότι η αστάθεια
των αγορών τις τελευταίες ημέρες, με
το νόμισμα της Αργεντινής να έχει απολέσει 14% από την αξία του μέσα σε δύο
ημέρες λόγω πωλήσεων πανικού, πιθανότατα θα συνεχιστεί.
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• ΣΕΚ ΚΑΙ CITUB ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Ανεπαρκής η ενημέρωση για τα δικαιώματα των Βούλγαρων εργαζόμενων
Η

προστασία των δικαιωμάτων των Κύπριων και Βούλγαρων
εργαζομένων που τυγχάνουν σοβαρής εκμετάλλευσης από
εργοδότες, τέθηκε στο μικροσκόπιο εκπαιδευτικού σεμιναρίου
στη Σόφια συνδικαλιστών από τη ΣΕΚ και τη Συνομοσπονδία
Ανεξάρτητων Συνδικάτων Βουλγαρίας CITUB - KNSB.
Στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιούν από
κοινού οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η ενδυνάμωση
της γέφυρας πληροφόρησης των εργαζομένων των δύο χωρών
σε θέματα που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις, τις εργασιακές σχέσεις, την εργατική νομοθεσία και τα νέα δεδομένα
που έχει δημιουργήσει η οικονομική ύφεση στην Κυπριακή
αγορά εργασίας.
Έχει διαφανεί ότι πολλοί εργαζόμενοι αγνοούν τα δικαιώματα
τους, γεγονός που τους καθιστά πιο ευάλωτους στην αγορά
εργασίας.

Η αποστολή η οποία επισκέφθηκε την Βουλγαρία εκπροσωπείτο από τις 5 Ομοσπονδίες της ΣΕΚ, των Εργατικών
Κέντρων, του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών, της Συνδικαλιστικής Σχολής, το Τμήμα
Οικονομικών Μελετών και το
Τμήμα Μηχανογράφησης. Έγιναν παρουσιάσεις από Βούλγαρους αξιωματούχους της
CITUB, καθώς επίσης και από
τους ερευνητές που είχαν
ασχοληθεί με το πρόγραμμα,
τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα και τους στόχους του
προγράμματος, όσο και με την
υφιστάμενη κατάσταση στην
Βουλγαρία. Οι αξιωματούχοι
της ΣΕΚ Βαγγέλης Ευαγγέλου
και Χρίστος Καρύδης ανέλυσαν τα αποτελέσματα της
έρευνας που έγινε στην Κύπρο
σε σχέση με τα οικονομικά
στοιχεία και στατιστικές που
αφορούν τους μετανάστες
αλλά και γενικότερα στοιχεία.
Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με
την παροχή πληροφοριών σε
Βούλγαρους εργαζόμενους οι
οποίοι έχουν μεταναστεύσει
στην Κύπρο όσο αφορά τα
δικαιώματα τους ως μέλη των

συντεχνιών, την Νομοθεσία
των κοινωνικών ασφαλίσεων
και την διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Κατά
την διάρκεια του σεμιναρίου
δόθηκε ευκαιρία σε όλους συμμετέχοντες να γνωρίσουν το
σύστημα στην Βουλγαρία και
ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε
εποικοδομητικό διάλογο, κάνοντας συγκρίσεις και αποκομίζοντας εμπειρίες για πολύ
σημαντικά θέματα που μας
απασχολούν ως συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο Αντιπρόεδρος της CITUB
Plamen Nadkov ανάλυσε επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Βουλγαρία

Η υφυπουργός εργασίας της Βουλγαρίας, αντάλλαξε απόψεις με την ηγεσία της CITUB - KNSB
και τους αξιωματούχους της ΣΕΚ Χρίστο Καρύδη και Βαγγέλη Ευαγγέλου για την πορεία
του Ευρωπαϊκού προγράμματος
χρονα ότι για τους λόγους
αυτούς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία.
Ανάλυσε ότι μέσα από το πρόγραμμα θα γίνει σύγκριση των
καλών πρακτικών καθώς επίσης και της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν ενδεχομένως διάφορα
κενά τα οποία μπορούν να
καλυφθούν. Η γενική εκτίμηση
είναι ότι οι Βούλγαροι μετανάστες δεν έχουν γνώση τόσο των
δικαιωμάτων τους, όσο και
των νομοθεσιών και πρακτι-

4 Η συνεργασία των δύο συντεχνιών στοχεύει
στην κάλυψη των κενών που δημιουργούνται
από την ανεπαρκή ενημέρωση των Βουλγάρων εργαζομένων στην Κύπρο για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους

τα συνδικάτα, ως αποτέλεσμα
τόσο της οικονομικής κρίσης
όσο και των ελλιπών υποδομών, επισημαίνοντας ταυτό-

κών και κατά συνέπεια δεν τα
διεκδικούν.
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια Κύπρου και Βουλγαρίας θα
αποτελέσουν το Δίκτυο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα
έχουν την ευθύνη να παρέχουν
πληροφόρηση για την νομοθεσία και τις πρακτικές στους
Βούλγαρους εργαζόμενους. Η
συνεργασία των δύο χωρών θα
παρέχει αμοιβαίο όφελος τόσο
στην Κύπρο σαν χώρα υποδοχής, όσο και στην Βουλγαρία
σαν χώρα μετανάστευσης.
Κατά την διάρκεια του τριημέρου αναλύθηκαν επίσης:

Κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία
Γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Βουλγαρία αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους που ωθούν τους Βούλγαρους στην μετανάστευση. Ένα από τα θέματα που αναλύθηκε
για παράδειγμα, ήταν ο Εθνικός κατώτατος μισθός ο οποίος
ανέρχεται μόλις στα 177 ευρώ, ποσό που είναι κάτω από το όριο
της σχετικής φτώχειας. Aναφέρθηκε ότι το κόστος ζωής στη
Βουλγαρία είναι περίπου διπλάσιo από τον Εθνικό Κατώτατο. Με
βάση την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου Plamen Nankov η υιοθέτηση του Εθνικού Κατωτάτου μισθού δεν αποτέλεσε αντίβαρο για
την οργάνωση νέων μελών, αντιθέτως διασφάλισε την συμμετοχή της CITUB στην διαδικασία του Κοινωνικού Διαλόγου.

• Η υφιστάμενη κατάσταση
στην Βουλγαρία,
• Ιστορική αναδρομή της CITUB
και του τρόπου λειτουργίας
της,
• Νομική βάση των Εργασιακών Σχέσεων στη Βουλγαρία,
• Οι υποχρεώσεις των μελών
που εμπλέκονται στις Εργασιακές σχέσεις στη Βουλγαρία,
• Νομοθεσία που αφορά τα

Στόχοι της συνεργασίας
• Διεξαγωγή έρευνας/ μελέτης, σε σχέση με τα προβλήματα των
Βουλγάρων εργαζομένων και τη στάση των εργοδοτών
• Μελέτη και αξιολόγηση υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας
και συλλογικών συμβάσεων
• Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και προετοιμασία
συμβούλων εργασίας
• Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις κλαδικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ
• Δημιουργία γραφείου πληροφόρησης Βουλγάρων εργαζομένων στην Κύπρο (το γραφείο αυτό θα στεγαστεί στο ΕΕΚ ΣΕΚ
Λεμεσού)
• Δημιουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης
δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης στη Βουλγαρία,
• Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία (Νομοθετικό πλαίσιο),
• Ο Κοινωνικός διάλογος και το
σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης,
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις
των συντεχνιών στη Βουλγαρία,
• Ανάλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι Βούλγαροι
Εργαζόμενοι
στην
Κύπρο,
• Ανάλυση της αντιμετώπισης
των Κυπρίων εργοδοτών έναντι στους ξένους εργαζόμενους
στην Κύπρο και ιδιαίτερα
στους Βούλγαρους,
• Καλές πρακτικές της συλλογικής διαπραγμάτευσης στους
τομείς των Οικοδομών, ξενοδοχείων και εστιατορίων,
Γεωργίας, τροφίμων και μεταποίησης,
• Το σύστημα υγείας στη Βουλγαρία και η αναδιάρθρωση
του.
Με βάση τα όσα είχαν αναλυθεί
εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι
το πιο σημαντικό μέρος των
εργασιακών σχέσεων στη
Βουλγαρία είναι ο Κώδικας
Εργασίας, ο οποίος κατά
κάποιο τρόπο συνάδει με τον
Κυπριακό Κώδικα Εργασιακών

Σχέσεων. Η βασική διαφορά
είναι το γεγονός ότι στη Βουλγαρία ο Κώδικας Εργασίας
αποτελεί αναλυτικό μέρος της
Νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα
τα βασικά δικαιώματα των
εργαζομένων, δηλαδή το δικαίωμα της οργάνωσης, της διαπραγμάτευσης αλλά και της
απεργίας
κατοχυρώνονται
επίσης από το σύνταγμα.
Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν παρούσα η
Υφυπουργός Εργασίας της
Βουλγαρίας γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία και την
βαρύτητα του προγράμματος.
Ο Πρόεδρος
της
CITUB
Dimitrov ευχαρίστησε την ΣΕΚ
για την άψογη συνεργασία και
τόνισε ότι αναμένονται θετικά
αποτελέσματα σε μεσοπρόσθεσμο και μακροπρόθεσμο στάδιο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ετοιμαστεί οδηγός
που θα μπορεί να διανέμεται
στους Βούλγαρους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί μια καινούργια ιστοσελίδα, η οποία θα συνδέεται
με την ιστοσελίδα της ΣΕΚ και
της CITUB, για να αποτελεί μια
σύγχρονη μορφή πληροφόρησης. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί Γραφείο Εργασίας για
Βούλγαρους εργαζόμενους του
οποίου η έδρα θα είναι η ΣΕΚ
Λεμεσού.
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ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σ

τον καιρό της κρίσης στην
πενταετία της μεγάλης καταστροφής η Ελλάδα είτε από διαίσθηση είτε από ανάγκη συγκέντρωσε πρωτοφανές ανθρώπινο κεφά-

λαιο, διαμόρφωσε ένα μοναδικό
απόθεμα γνώσης, ικανό να την
απογειώσει αν συντρέξουν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις. Περίπου
50.000 νέοι απόφοιτοι πανεπιστη-

μίων απέκτησαν στην πενταετία
2009 - 2013 μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς τίτλους σε διάφορα
επιστημονικά πεδία. Αποτελούν μια
δεξαμενή εξειδικευμένων στελεχών

που αξιοποιείται μερικώς από
ξένες πολυεθνικές εταιρείες αλλά σε
μεγάλο βαθμό παραμένει αδρανής
και αναμένει τράπεζες και κεφαλαιούχους να την ανακαλύψουν.

Ένας κρυμμένος θησαυρός της Ελλάδας
Στην Ελλάδα την τελευταία
πενταετία αναγνωρίστηκαν
επισήμως 15.902 τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών (διδακτορικοί τίτλοι
2.439 και μεταπτυχιακοί τίτλοι
13.463). Τα στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δίνουν
τη συγκλονιστική εικόνα της
ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας: 8.045 διδακτορικά
διπλώματα κατατέθηκαν από
το 2009 ως σήμερα στις υπηρεσίες του, στις οποίες και
καταγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία. Από αυτές, οι 833
κατατέθηκαν μέσα στο 2013.
Πρώτη “δύναμη» η Ιατρική
σχολή αφού τα περισσότερα
διδακτορικά (2.336) έχουν
εκδοθεί από φοιτητές των επιστημών υγείας, ενώ ακολουθούν οι επιστήμες μηχανικής
και τεχνολογίας που την τελευταία πενταετία είναι 1.329.
Μια άλλη «κοινωνία» υπερεξειδικευμένων επιστημόνων αποτελεί την παράλληλη εικόνα
της αθηναϊκής πραγματικότητας και τα μέλη της αναζητούνται και συχνά προσλαμβάνονται από διεθνείς εταιρείες
που έχουν την έδρα τους στην
Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι εκπρόσωπος μεγάλης διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας
έλεγε πρόσφατα ότι την περίοδο της κρίσης σχεδόν διπλασίασε το προσωπικό του.
Τι γίνεται όμως με τους
άλλους; Εκείνους που επιθυμούν να μείνουν και να εργαστούν για την Ελλάδα; Και πως
η Ελλάδα μπορεί να τους αξιοποιήσει;
Όπως προκύπτει από τα μέχρι
σήμερα στοιχεία ως το 2012
όλοι οι εγγεγραμμένοι σε προγράμαμτα
μεταπτυχιακών
σπουδών στην Ελλάδα ήταν
35.570, από τους οποίους οι
23.853 είναι φοιτητές διδακτορικών προγραμμάτων. Αν σε
αυτούς προστεθούν και όσοι
κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο εξωτερικό, τότε ο
αριθμός τους ξεπερνάει τις
50.000. Μόνο στη Νομική
Σχολή της Αθήνας ήταν εγγεγραμμένοι 1.687 φοιτητές σε
προγράμματα διδακτορικών
τίτλων (1.947 σε προγράμματα
μεταπτυχιακών τίτλων), αλλά
έπειτα από πρόσφατο «ξεκαθάρισμα» στους καταλόγους
της αποδείχθηκε ότι καταγράφονται πλέον έγκυρα 1.000
νέοι πτυχιούχοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τελευταίων πέντε ετών, ενώ κάθε
χρόνο ορκίζονται περίπου 15

κάτοχοι διδακτορικών τίτλων.
Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο περίπου 800 υπερεξειδικευμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων έχουν
πάρει τα πτυχία τους την
τελευταία 5ετία και αναζητούν
δουλειά.
Όσον αφορά τις μεταπτυχια-

εξωτερικό. Όπως αναφέρει,
πρώτη επιλογή είναι πλέον η
Γερμανία όπου η συντηρητική
πολιτική στην πρόσληψη γιατρών τα προηγούμενα χρόνια
έχει οδηγήσει σε ελλείψεις στο
υγειονομικό σύστημα σήμερα.

λής Αθηνών Θεόδωρος Φορτσάκης αναφέρει ότι περισσότεροι από 250 νέοι δικηγόροι
με εξειδικευμένους τίτλους
μεταπτυχιακών
σπουδών

βγαίνουν στην αγορά κάθε
χρόνο, από τους οποίους όμως
ένας μεγάλςο αριθμός αποφασίζει να αναζητήσει δουλειά
στο εξωτερικό.

«Από την Ιατρική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού

• Πρώτη «δύναμη» η Ιατρική σχολή αφού τα
περισσότερα διδακτορικά (2.336) έχουν εκδοθεί
από φοιτητές των επιστημών Υγείας, ενώ ακολουθούν οι επιστήμες μηχανικής και τεχνολογίας που την τελευταία πενταετία είναι 1329
κές υποτροφίες για σπουδές
στο εξωτερικό, υπάρχει πανσπερμία φορέων ελληνικών και
ξένων. Υπολογίζεται ότι περίπου 1500 φοιτητές κάθε χρόνο
πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό ως υπότροφοι.

Γιατροί και νομικοί
Στην Ελλάδα σε έρευνες που
έχουν γίνει από τράπεζες αλλά
και εκπαιδευτικούς οργανισμούς προκύπτει χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που
ζητούν οι επιχειρήσεις και
εκείνες που προσφέρουν τα
πανεπιστήμια. Τα ανώτατα
Ιδρύματα της χώρας ωστόσο
προσφέρουν υψηλό επίπεδο
γνώσεων υποδομής.
Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Θάνος Δημόπουλος λέει ότι κάθε χρόνο εκπαιδεύονται δεκάδες ικανοί επιστήμονες στη χώρα, αλλά ένα
διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό
που αγγίζει το 20% επιλέγει να
κάνει την ειδικότητά του στο

Πανεπιστημίου Αθηνών αποφοιτούν κάθε χρόνο περί τους
300 - 350 φοιτητές» λέει ο κ.
Δημόπουλος. «Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς
γύρω στο 80% των πτυχιούχων
από τη Σχολή μας ζήτησαν και
έλαβαν βεβαίωση αναλυτικής
βαθμολογίας για χρήση στο
εξωτερικό. Δεν γνωρίζουμε
πόσοι από αυτούς τελικά έφυγαν στο εξωτερικό
προκειμένου
να συνεχίσουν
την εκπαίδευσή
τους
στο
π λ α ί σ ι ο
ιατρικής ειδικότητας. Πάντως υπολογίζουμε ότι ένας από τους τρεις
αποφοίτους της Σχολής μας
φεύγει στο εξωτερικό μετά τη
λήψη του πτυχίου του».
Πάντως στην Ιατρική Σχολή
Αθηνών πργματοποιούνται 33
μεταπτυχιακά προγράμματα.
Ο πρόεδρος της Νομικής Σχο-

Η πρωτιά στην... οικονομία
Μόνιμα κερδισμένοι ωστόσο μοιάζουν οι απόφοιτοι των οικονομικών σπουδών κα των περίφημων ΜΒΑ του οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι απόφοιτοι των οποίων, όπως λέει
ο καθηγητής του Γιώργος Δουκίδης, σε μεγάλους αριθμούς
απορροφώνται άμεσα από την αγορά εργασίας.
Όπως αναφέρεται σε έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών η απασχόληση των αποφοίτων έχει τα υψηλότερα
ποσοστά για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
(80%) και το χμαηλότερο για το Τμήμα της Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων (57%).
Συνολικά, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των πτυχιούχων ΑΕΙ
που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα από τα
500 μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων έχει εκτιναχθεί. Και παρότι νέα προγράμματα την περίοδο της κρίσης δεν σχεδιάζονται, ωστόσο οργανώνονται νέα
διατμηματικά ή διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα με τη συνεργασία ανωτάτων ιδρυμάτων στη χώρα μας,
αλλά και ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Όπως φανερώνουν τα στοιχεία εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών,
το 73% των νέων επιστημόνων που δοκιμάζουν τη τύχη τους
στο εξωτερικό έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2% έχουν διδακτορικό, ενώ το 41% έχει σπουδάσει στα εκατό καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
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Αυτοσεβασμός και αυτοεκτίμηση:
Δύο έννοιες που ξεκλειδώνουν
την πόρτα της επιτυχίας

Ό

λοι αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία της
έννοιας του σεβασμού στην καθημερινότητα μας. Η
ανάγκη να σεβόμαστε είναι κάτι που μαθαίνουμε από
παιδιά, όπως ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους,
προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα, προς τους συνανθρώπους μας. Αλλά κάτι
που συνήθως δεν μαθαίνουμε ως παιδιά, αν και θα μας
χρειαστεί αρκετά στην ενήλικη ζωή μας, είναι ο αυτοσεβασμός. Ο αυτοσεβασμός είναι ίσως μία από τις πιο
βασικές πτυχές μιας αρμονικής σχέσης με τον εαυτό σας
και μια σημαντική προϋπόθεση για να έχετε υψηλή
αυτοεκτίμηση. Θα αναφερθούμε σε 5 απλά βήματα που
θα σας δείξουν τον δρόμο για να αρχίσετε να δείχνετε
τον απαιτούμενο σεβασμό στον εαυτό σας. Ιδού τι λένε
οι ειδικοί.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Αντιμετωπίστε τον εαυτό σας με καλοσύνη. Αν
κάποιος σας συμπεριφερόταν άσχημα θα τον σεβόσασταν; Μάλλον όχι. Συμπεριφερθείτε καλά στον εαυτό σας
και μιλήστε του όμορφα. Φράσεις όπως «είμαι ηλίθιος»,
«δεν είμαι άξιος για τίποτα», κτλ θα σας κάνουν μόνο
κακό και θα σας κρατήσουν μακριά από την επίτευξη
των στόχων σας αφού ποτίζουν τους φόβους και τις
ανασφάλειές σας.
• Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό
σας. Αν ανακαλύπτατε πως κάποιο
κοντινό σας άτομο
σας λέει ψέματα θα
πληγωνόσασταν,
ενώ
παράλληλα
μπορεί εσείς ο ίδιος
να λέτε ψέματα
στον εαυτό σας.
Μην ξεγελάτε τον
εαυτό σας, να είστε
ειλικρινείς και έντιμοι μαζί του. Αν είστε
μέσα σε μια κακή κατάσταση, παραδεχτείτε την πραγματικότητα και προσπαθήστε να βελτιώσετε την κατάσταση. Να είστε αισιόδοξος σε μια άσχημη κατάσταση
αλλά χωρίς να εξαπατάτε τον εαυτό σας λέγοντας του
ψέματα. Η αισιοδοξία που περιλαμβάνει ψέματα είναι
σαν δηλητήριο για τον εαυτό σας.
• Απαιτήστε τον σεβασμό από τον κόσμο γύρω σας
και δείξτε σεβασμό στον κόσμο γύρω σας. Οι άνθρωποι πολλές φορές μαθαίνουν ένα μοντέλο συμπεριφοράς
και το ακολουθούν για όλους. Αν κάποιος φέρεται άσχημα στον εαυτό του, θα φέρεται άσχημα και στους
άλλους. Και αν κάποιος φέρεται άσχημα στους άλλους
θα φέρεται άσχημα και στον εαυτό του. Δείξτε σεβασμό
και δεχτείτε σεβασμό δημιουργώντας έτσι ένα νέο μοντέλο συμπεριφοράς.
• Φροντίστε τον εαυτό σας. Προσέξτε την εικόνα σας, το
σώμα σας, την εμφάνισή σας, τη διατροφή σας… κλπ.
Αφιερώστε χρόνο στο να ασκηθείτε, πιείτε άφθονο νερό
και ξεκινήστε να ασχολείστε με πράγματα που σας αρέσουν. Χαλαρώστε, απολαύστε και χαρίστε στον εαυτό
σας πράγματα που αγαπάει.
• Γνωρίστε τον εαυτό σας. Ανακαλύψτε τα ταλέντα σας,
τις επιθυμίες σας, τα κίνητρα σας, τον τρόπο που σκέφτεστε, τα ένστικτα σας και ένα σωρό άλλα γνωρίσματα του χαρακτήρα σας που πιθανώς αγνοούσατε. Ξεκινήστε σήμερα μια διαδικασία ενδοσκόπησης ώστε να
γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας.
Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο της ζωής σας και
να σταματήσετε να κάνετε ότι κάνουν οι άλλοι. Αν δεν
σεβαστείτε τον εαυτό σας όλα αυτά τα όνειρα, οι στόχοι
και οι επιθυμίες που έχετε δεν θα γίνουν πραγματικότητα ή θα δυσκολευτείτε πολύ να τα καταφέρετε αφού θα
έχετε για αντίπαλο και τον εαυτό σας. Όλα εξαρτώνται
από εσάς. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι καταστάσεις, ούτε
τα γεγονότα μπορούν να σας αποτρέψουν από το να
κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Μπορούν μονάχα
να σας καθυστερήσουν αλλά όχι να σας εμποδίσουν.
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Απλές και έξυπνες κινήσεις
για χαλάρωση - αναζωογόνηση

Α

ν είσθε σε συνεχές άγχος,
τότε μπορείτε με μερικές
απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής
σας να σας κάνετε τη θετική διαφορά στην καθημερινότητα σας.
Το βρίσκετε αδύνατο να γυρίσετε
τον διακόπτη και να χαλαρώσετε; Έχετε πάντα όλο το
βάρος του κόσμου στους ώμους
σας; Η πίεση της σύγχρονης
ζωής σάς οδηγεί σε αμέτρητα
βράδια αϋπνίας;
Εάν η απάντηση σ’ αυτές τις
ερωτήσεις είναι «ναι», ή εάν
αισθάνεστε απλά λίγο αγχωμένοι, τότε πρέπει να μάθετε να
χαλαρώνετε. Το μέσο άτομο περνάει 27 ημέρες τον χρόνο ανησυχώντας και νιώθοντας αγχωμένο, αλλά μπορείτε να το αποφύγετε αυτό με το να υιοθετήσετε
μίαν από τις ακόλουθες αλλαγές
στον τρόπο ζωής σας, που είναι
σχεδιασμένες να σας βοηθήσουν
να χαλαρώσετε.
• Κάνετε συχνά μασάζ
Μην αφήνετε τον εαυτό σας να
πιστεύει πως το μασάζ είναι
απλώς μία πολυτέλεια ή κάτι
που πρέπει να κάνετε δώρο στον
εαυτό σας μία ή το πολύ δύο
φορές τον χρόνο. Το συστηματικό μασάζ είναι απίστευτα ευεργετικό -αναπτερώνει τους μύες
σας που χαλαρώνουν και
μακραίνουν,
βελτιώνει
την
κυκλοφορία του αίματος, δίνει
ώθηση στο ανοσοποιητικό σας
σύστημα και εξίσου σημαντικό
είναι πως σας κάνει να αισθάνεστε τόσο cool, όπως μία… πολική αρκούδα.

• «Χρυσός 10λογος» για
να απαλλαγείτε από
αγχωτικές καταστάσεις
μουσική, βοηθά να ηρεμήσετε και
να χαλαρώσετε. Δοκιμάστε το
όταν είστε στο κρεβάτι για να
σας βοηθήσει να κοιμηθείτε.
•. Διαβάστε ένα καλό βιβλίο

• Ακούστε κλασική μουσική
Μπορεί να νομίζετε πως δεν σας
αρέσει, όμως έρευνα που έχει
γίνει στο πανεπιστήμιο Case
Western Reserve στο Κλίβελαντ
του Οχάιο, αποκάλυψε πως
ακούγοντας χαλαρωτική κλασική

• Αρχίστε να γυμνάζεστε
Το να τρώτε σωστά είναι σίγουρα καλό, αλλά το να προσθέσετε
συχνή γυμναστική εξάσκηση θα
χαμηλώσει τα επίπεδα του
άγχους σας ακόμα περισσότερο.
Αμέτρητες έρευνες έχουν δείξει
πως ιδρώνοντας κάνοντας
γυμναστική, αυτό κάνει θαύματα
στην πνευματική σας κατάσταση, για να μην αναφέρουμε τη
σεξουαλική σας ζωή, τον ύπνο
και τα προφανή οφέλη για το
σώμα σας.
• Πάρτε μίαν ανάσα

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το
δωμάτιο αναμονής του γιατρού
σας είναι γεμάτο από περιοδικά;
Όχι, δεν είναι επειδή θα καθυστερήσει η σειρά σας για κανένα
δίωρο, αλλά επειδή έρευνες
έχουν δείξει πως ένα καλό διάβασμα κάνει πραγματικά καλό
στην υγεία σας.
• Αρχίστε τη γιόγκα

Εάν συχνά αισθάνεστε πιεσμένοι,
με λίγες ανάσες ή σα να «τρέχουν» χίλιες και μία σκέψεις από
το μυαλό σας, τότε εξασφαλίστε
πως κάθε μέρα θα βρίσκετε
χρόνο για να οδηγήσετε το σώμα
σας στην άλλη πλευρά της κλίμακας. Αφιερώστε 20 λεπτά
κάθε μέρα για να σταματάτε ό,τι
κάνετε, να κάθεστε κάτω και να
διαλογίζεστε. Κλείστε τα μάτια
σας και συγκεντρωθείτε στην
αναπνοή σας μέχρι να πέσουν οι
ρυθμοί σας, αφήνοντάς σας να
αισθάνεστε χαλαρωμένοι και
πως έχετε τον έλεγχο.
• Ανακαλύψτε τη φύση

• Απενεργοποιήστε το κινητό
σας
Όταν φεύγετε από το γραφείο το
απόγευμα ή το σαββατοκύριακο,
αυτό το διάστημα που ακολουθεί
-όσο απογοητευτικά σύντομο κι
αν είναι- είναι απόλυτα δικό
σας. Τα κινητά είναι σχεδιασμένα για ένα πράγμα και μόνο - να
ενοχλούν τους ανθρώπους. Γι’
αυτό κλείστε το κινητό σας,
καθίστε και χαλαρώστε.

σώμα σας με τα λάθος τρόφιμα.
Μειώστε την καφεΐνη, το αλκοόλ
και τα φαγητά που περιέχουν
λίπη και θερμίδες, και θα
αισθανθείτε πολύ καλύτερα
σύντομα.

Υπάρχει κάτι στο οποίο δεν κάνει
καλό η γιόγκα; Εκτός από αμέτρητα οφέλη στο σώμα σας, η
γιόγκα είναι επίσης ιδανική να
σας βοηθήσει να κοιμάστε και να
ελαττώσετε το στρες.
• Ξεκινήστε να τρώτε σωστά
Ποτέ μην υποτιμάτε τη σημασία
που έχει η διατροφή
στην υγεία σας και
στην ευημερία σας. Εάν
αισθάνεστε
μόνιμα
ευέξαπτοι, εκτός φόρμας και «τσιτωμένοι»,
το πιο πιθανό είναι
πως προμηθεύετε το

Το να αποδράστε από την πόλη,
έστω και για μία ημέρα, και να
έρθετε κοντά στη φύση θα σας
βοηθήσει να καθαρίσετε το
μυαλό σας από τις σκοτούρες
και θα σας επιτρέψει να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό
σας ή με τους αγαπημένους σας.
• Αποκτήστε ένα ζωάκι
Τα ζώα μοιάζουν να έχουν μία
μαγική επίδραση στους ανθρώπους, τόσο πολύ που οι γιατροί
τα χρησιμοποιούν όλο και
περισσότερο για να γιατρεύουν
τους ασθενείς τους. Με ένα
ζωάκι μπορείτε να
μειώσετε δραστικά το άγχος σας,
έτσι ίσως να είναι
καιρός να εμπιστευτείτε
τον
καλύτερο φίλο του
ανθρώπου…

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει Αποκριάτικη – Καθαροδευτεριάτικη
εκδρομή σε Θεσσαλονίκη - Β. Ελλάδα στις 1-5 Μαρτίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 99 373000 ή στο in.el.politismou@gmail.com.
Θεσσαλονίκη – Καρναβάλι Ξάνθης - Καθαρά Δευτέρα στον Τύρναβο Λάρισσας όπου κορυφώνονται
τα παραδοσιακά έθιμα «Μπουράνι». Ο Δήμος Τυρνάβου θα προσφέρει δωρεάν παραδοσιακά εδέσματα και άφθονο τσίπουρο.
Μοναδική τιμή κατά άτομο 395 ευρώ.
Περιλαμβάνεται: αεροπορικό με φόρους, μεταφορικά στην Ελλάδα, διαμονή σε δίκλινο 3* με πρόγευμα και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, βάσει του προγράμματος. Το αναλυτικό πρόγραμμα
υπάρχει στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.
Οι εκδρομές διοργανώνονται μέσω του γραφείου Skylab Travels ltd.
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2014 год – год глубокой рецессии

Как объяснить детям, что такое
экономический кризис?
Полезные советы

П

рофессор психологии Калифорнийского университета Род
Kогер предложил 9 полезных советов, как помочь детям
справиться с экономическим кризисом, основанных на
исследовании о влиянии финансового кризиса 1980-х годов
в США на детей.
1. Объясните ребенку причины своего беспокойства. В
противном случае ребенок может уловить ваше беспокойство и
будет расстраиваться еще больше.
2. Поддерживайте открытый диалог. Сейчас, когда дети имеют
доступ к огромному количеству информации, постарайтесь стать
для него хорошим собеседником, чтобы в случае необходимости
опровергнуть и смягчить услышанное, норамализовать ситуацию,
успокоить и внушить ему уверенность.
3. Установите свой бюджет. Объясните ребенку, что вы должны
ограничить свои расходы. Попробуйте вместе найти способы, как
справиться с данной ситуацией,
определив приоритетность его
потребностей.
4. Расслабьтесь. Несмотря на
раздражительность
и
тревожность,
постарайтесь
сохранять
самообладание.
Пожалуй, конфликты в семье
являются для детей самым
серьезным испытанием в период

кризиса.
5. Поддерживайте семейные традиции. Когда все вокруг
меняется, все мы и особенно дети нуждаются в знакомых
повторяющихся ритуалах, общих обедах, сказках на ночь,
объятиях и ласках, которые дают чувство защищенности и
безопасности.
6. Постарайтесь снизить уровень напряженности в семейных
отношениях. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Ищите пути
борьбы со стрессом (к примеру, велосипедные прогулки или
слушание музыки вместе с детьми), тем самым вы помогаете себе
и своим детям.
7. Прислушивайтесь к своим детям. В трудные времена
постарайтесь подстроиться под ребенка. Если вы заметили в его
поведении необычные вспышки раздражительности или признаки
стресса, поговорите с ребенком или попросите другого
взрослого, с которым у него близкие и теплые отношения,
провести с ним время, обратитесь к педиатру или к психологу.
8. Вселяйте в ребенка надежду. Дети выносливы и легко
адаптируются в любых социальных ситуациях, важно, чтобы они
чувствовали, что всегда могут рассчитывать на сильную
поддержку своей семьи. И не уставайте повторять, что данная
ситуация – временное явление, все обязательно изменится в
лучшую сторону
9. Купите ребенку копилку. Это очень полезный подарок. Через
какое-то время вместе с ребенком вскройте ее и посчитайте
скопившуюся там сумму. Пусть он распорядится этими деньгами
по своему усмотрению, дайте ему понять, как важно экономить.

С

о с т о я н и е
государственных
финансов нельзя улучшить
только за счет сокращения
заработной платы и льгот,
которые получает рабочий
класс. Тем более его нельзя
улучшить за счет сокращения
социальных
пособий,
которые на Кипре и так уже
урезаны, по сравнению с
Европейским
союзом
(расходы на социальную
защиту на Кипре составляют
22,8% ВВП, в то время как в
среднем по ЕС-27 они
составляют 29%).
В связи со спорами, которые
разгорелись в последнее
время вокруг вопроса о
необходимости повышения
адресности социальной пен-

Серьезный вызов для экономической
команды правительства

В

2014
году
перед
экономической
командой правительства
стоят серьезные задачи.
Обеспечение
строгого
выполнения требований
Меморандума Тройки ЕС и
последствия
его
реализации для общества
являются
огромным
вызовом
для
п р а в и т е л ь с т в а .
Государство
призвано
защитить
экономику,
обеспечив максимально
возможный
приток
капиталов
в
государственную казну.
Сокращение расходов и
повышение налогов – это
единственный надежный
источник
получения
денег.
В рамках бюджета на 2014
год
политика
по
управлению
бюджетным
дефицитом
является
серьезным вызовом для
Министерства финансов,
который в 2014 году, по
предварительным оценкам,
достигнет 6,3% валового
внутреннего
продукта
(ВВП), а первичный дефицит
– 1,4 % , при условии, что
степень
исполнения
бюджета будет 100% . В
связи
с
макроэкономическими
прогнозами,
бюджет
включает в себя прогнозы,
содержащиеся
в
Меморандуме,
согласно
которым
темпы
роста
экономики в реальном
выражении сократились на
8,7% в 2013 году (-2,4 % в
2012 году), что приведет к
снижению инфляции до 1 %
с 3,1% и повышению
безработицы до 17 %
против 11,9% в 2012 году.

Тем
не
менее,
по
предварительным оценкам
Статистической службы, по
итогам первого и второго
кварталов ожидается, что
рецессия немного ослабнет,
несмотря
основной
макроэкономический
сценарий.

• Сбор просроченных налогов, сумма которых по официальным
данным
Контрольной службы в конце
2012 года составила 968,73
млн. евро, из которых 602,52
млн евро подлежат взысканию,
по
оценкам
Департамента внутренних
доходов. Стоит отметить, что

все эти задержки в основном
касаются юридических и
самозанятых лиц, а не работающих граждан, подавляю-

• Укрепление
государственной казны
без свертывания
социальной политики
щее большинство которых
последовательно выполняет
свои налоговые обязательства.
• Выдача документов, подтверждающих право собст-

были подготовлены на
основе
прогноза
социально-экономического
развития и, в частности, с
учетом
ситуации
в
банковском
секторе,
возможностей сокращения
темпов роста экономики и
целей Меморандума. В
частности, скрытые риски
касаются:
1. Неопределенности в
отношении
банковской
системы и жестких условий
кредитования.
2. Перспектив строительной
отрасли
и
рынка
недвижимости.

Риски
Кроме того, по данным
Министерства финансов,
проекты государственного
бюджета на текущий год и
среднесрочной финансовой
рамки на 2014-2016 гг.

3. Дальнейшего ухудшения
внешней обстановки, в
частности, отношений с
основными
торговыми
партнерами Кипра.
4. Нестабильности ситуации
на Ближнем Востоке.

Что должно быть сделано в этом году?
На фоне всех этих негативных прогнозов государство
должно срочно провести ряд структурных и других
изменений. Выполнение условий Меморандума обязывает
кипрские власти к принятию важных решений, которые
изменят механизм функционирования государства. В
течение года государство должно:
• Представить Тройке ЕС подробный план приватизации
полугосударственных организаций.
• Приступить к реструктуризации полугосударственных
организаций.
• Завершить планирование и приступить к постепенному
внедрению
Генерального
плана
развития
здравоохранения.
• Реформировать государственный сектор.
• Создать новый налоговый орган путем объединения
Департамента внутренних доходов (IRD) и Управления по
сбору НДС (VAT).
• С 1 июля 2014 года ввести
гарантированный доход для граждан.

минимальный

• Принять меры по сокращению количества заявлений на
приобретение титулов собственности, находящихся на
рассмотрении более одного года, до менее 2000.

Нет уменьшению легитимности
социального государства!
сии за счет сокращения соответствующих расходов на 10
млн евро (в соответствии с
требованием Тройки ЕС), SEK
подчеркивает, что государственные доходы можно
увеличить и другими способами, такими как, например:
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венности на тысячи объектов
недвижимости, которые оказалась в руках предпринимателей, занимающихся развитием земельных ресурсов.
Речь идет о многолетней
проблеме, которая свидетельствует о некомпетентности и медлительности кипрского государства в принятии окончательных решений
и взыскании миллионов евро.
К сожалению, это очень серьезный вопрос, который
выставляет Кипр в невыгодном свете перед отечественными и зарубежными покупателями.

• Реальная и эффективная
борьба с уклонением от
уплаты налогов.
• Сокращение расходов на
содержание государственного аппарата, за счет экономии средств на дорогих
лимузинах и охране политических лиц, а так же за счет
уменьшения
коррупции,
кумовства и бесхозяйственности, как отмечается в ежегодных
докладах
Контрольной службы.
Необходимо определить
приоритеты
укрепления
государственных финансов,
которое нельзя проводить в
одностороннем порядке и за
счет работников и пенсионеров.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Zzzzzz………: Πώς να προστατευθείτε από
τους ενοχλητικούς «επισκέπτες»

Ε

ίναι μια από τις πιο ενοχλητικές
αδικίες: άλλοι γίνονται... σουρωτήρια από τα τσιμπήματα των
κουνουπιών και άλλοι είναι σαν να
μην υπάρχουν γι’ αυτά τα έντομα.
Ο Νικόλαος Βακάλης, ομότιμος
καθηγητής στον Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Υγείας εξηγεί
πώς διαλέγουν τα κουνούπια
τη λεία τους και τι μπορούμε
να κάνουμε για να τα αποφύγουμε.

Μας τσιμπούν μόνο τα θηλυκά κουνούπια, γιατί χρειάζονται το αίμα για να κάνουν
γόνιμα αυγά και έτσι να δημιουργηθεί η νέα γενιά κουνουπιών.
Πως επιλέγουν τη λεία τους.
Με ειδικούς αισθητήρες που σχετίζονται με την οσμή και την όρασή
τους. Βασική σημασία έχει το διοξείδιο του άνθρακα που αποβάλλει
ο άνθρωπος με την αναπνοή του.
Οσο μεγαλύτερη είναι αυτή η
ποσότητα, τόσο πιο ελκυστικός
είναι κανείς. Τα κουνούπια αντιλαμβάνοντα το διοξείδιο του
άνθρακα τουλάχιστον από απόσταση 35 μέτρων.
Άλλοι παράγοντες που παίζουν
ρόλο είναι η θερμοκρασία του
σώματος, η κίνηση και διάφορες

Μοσχαράκι Κατσαρόλας με Μπύρα

οσμές του σώματος. Αυτές προέρχονται από την ποικιλία των
μικροοργανισμών που βρίσκονται
στο δέρμα των ανθρώπων.

διοξείδιο του άνθρακα.
Η κακοσμία των ποδιών επίσης
είναι ελκυστικός παράγοντας, το
ίδιο και η χρήση αρωμάτων.

Ο ιδρώτας είναι ένα άλλο ιδιαίτερα
ελκυστικό στοιχείο για τα κουνούπια - το ίδιο και το γαλακτικό οξύ,
το οποίο παράγεται κατά την
άσκηση και βρίσκεται στο αίμα,

Η κατανάλωση ορισμένων τροφών,
εξάλλου, έχει συσχετισθεί με τις
προτιμήσεις των κουνουπιών,
χωρίς όμως προς το παρόν να
θεωρείται σίγουρο. Όπως φαίνεται, οι μπανάνες προσελκύουν τα κουνούπια, ενώ το
σκόρδο και η λήψη βιταμίνης
Β12 όχι.

1 ½ κιλό μοσχαράκι κομμένο σε μικρά κομμάτια
4 κουταλιές ελαιόλαδο
2 μεγάλα κρεμμύδια
2 καρότα ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο
2 ποτήρια μπύρα
Μισό ποτήρι νερό
2 φύλλα Δάφνης
Λίγη ρίγανη
Αλάτι
πιπέρι

Η μπίρα, όταν καταναλίσκεται σε σταθερή βάση, επίσης
είναι ελκυστικός παράγοντας
για τα κουνούπια.
Πως να προστατευθείτε

στο δέρμα και στον ιδρώτα. Έτσι,
όσοι ασκούνται και όσοι εκ φύσεως ιδρώνουν περισσότερο, είναι
πιο ελκυστικοί τα κουνούπια.
Υπάρχουν
παράγοντες
που
αυξάνουν τον κίνδυνο για τσιμπήματα;
Εκτός από την αυξημένη εφίδρωση
και την παραγωγή γαλακτικού
οξέος κατά την άσκηση, έχει διαπιστωθεί ότι τα κουνούπια τσιμπούν
περισσότερο τις εγκύους – ίσως
επειδή έχουν ελαφρώς αυξημένη
θερμοκρασία σώματος και αναπνέουν πιο έντονα και γρήγορα,
οπότε αποβάλλουν περισσότερο

• Χρήση των ενδεικνυόμενων
εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα
ρούχα.
• Προσοχή κατά τις σημαντικότερες ώρες έκθεσης στα τσιμπήματα
(σούρουπο μέχρι το χάραμα).

ΛΕΩΝ: Μερικές φορές αισθάνεσαι ανασφάλεια για κάποια θέματα, που νομίζεις ότι δεν τα κάνεις τόσο καλά. Καλό
είναι να διώξεις και την παραμικρή
υποψία που έχεις και να αφιερώσεις
το χρόνο σου σε πιο εποικοδομητικές
δραστηριότητες, που μπορούν να σε
κάνουν να νιώσεις καλύτερα..
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάποια αναπόφευκτα
γεγονότα, που θα περιπλέξουν μερικές
καταστάσεις και θα σε βάλουν σε
πολλά ερωτηματικά. Πρέπει να σκεφτείς με ηρεμία και ρεαλισμό, να επιστρατεύσεις την εξυπνάδα που διαθέτεις και να κοιτάς μακριά. Μπορεί να
αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα,
αλλά ευτυχώς μπορείς να τα ξεπερνάς
όλα πολύ καλά με τις ενέργειες σου.
ΖΥΓΟΣ: Είσαι πολύ κοντά στην επιτυχία. Πρέπει να κινηθείς ανάλογα, να
μην επαναπαυτείς καθόλου και
κυρίως, να μην ανακοινώσεις τα σχέδια που έχεις για το μέλλον. Έχεις
κάνει πάρα πολλά στο παρελθόν και
τώρα ήρθε ο καιρός που θα ανταμειφθείς. Η διάθεσή σου θα είναι πολύ
καλή και η δυναμικότητά σου στα ύψη.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έχεις ανεπτυγμένο μέσα
σου το αίσθημα της δικαιοσύνης και
προσπαθείς να την αποδίδεις σε όλες
τις περιστάσεις, ακόμη και όταν δεν
σου ζητηθεί. Αυτό προκαλεί την
ευγνωμοσύνη των άλλων, αλλά κάποιες φορές ερμηνεύεται σαν προσπάθεια
να χώσεις τη μύτη σου σε ξένες υποθέσεις και προκαλεί την δυσφορία του
περίγυρού σου. Ακόμη κι αν οι προθέσεις σου είναι αγνές, αυτό δε σου δίνει
το δικαίωμα να παρεμβαίνεις στις
ζωές των άλλων.

Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια με το σκόρδο και το καρότα σε
ένα τηγάνι με το μισό λάδι μας. Σε μία κατσαρόλα με το
υπόλοιπο λάδι τσιγαρίζουμε το μοσχαράκι. Σβήνουμε με
την μπύρα μας και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και
σιγοβράζουμε μέχρι να έχουμε μια όμορφη σάλτσα.
Θυμηθείτε να βγάλετε τη δάφνη και σερβίρετε το με πουρέ
πατάτες ή με πατάτες τηγανητές.

Ανθότυρο ή cottage cheese με μάνγκο
Υλικά:

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά
μανίκια και παντελόνια). Πιο αποτελεσματικά είναι τα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.

400 γρ ανθοτύρο ή cottage cheese
1 ένα μέγαλο ώριμο μάνγκο , κομμένο σε λεπτές φέτες
2 κουταλιές της σούπας (40 ml) Κρέμα γάλακτος
2/3 φλιτζάνιου (100 γρ) ζάχαρη άχνη
1/2 g Κρόκος (Saffron ), εμποτισμένος με ροδόνερο

• Συχνά λουτρά καθαριότητας για
την απομάκρυνση του ιδρώτα

Στραγγίστε το νερό αν χρησιμοποιείτε cottage cheese
πίεζοντας καλά με τις
παλάμες σας. Όταν θα
είναι απαλό και αφράτο, προσθέτουμε την
κρέμα γάλακτος και την
ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε την 'ζύμη'
μας πολύ καλά. Χωρίστε το μείγμα σε ίσα 2
μέρη. Απλώστε τα μέρη
σε δυο τετράγωνα πάχους περιπου ενός εκατοστού.
Καλύψτε το πρώτο μέρος με τις φέτες μάνγκο και στη
συνέχεια τοποθετείστε το δεύτερο στρώμα πάνω από
το μάνγκο έτσι ώστε να το καλύπτει πλήρως. Με ένα
μεγάλο μαχαίρι τετραγωνίστε τις άκρες νοικοκυρεμένα.
Γαρνίτε το με σαφράν και αφήστε το να στην άκρη για
τουλάχιστον 1 / 2 ώρα.

• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, διότι ο δροσερός αέρας
μειώνει τη δραστηριότητά των
κουνουπιών (δεν τα σκοτώνει).

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Μην αποσυντονίζεσε από διάφορες καταστάσεις
που μπορεί να συμβαίνουν γύρω σου.
Μείνε προσηλωμένος στους στόχους
και στα όνειρα σου. Χάραξε τη δική
σου πορεία και μην αποκλίνεις με
τίποτα από τα σχέδια που έχεις βάλει.
Οι πλανήτες στέκονται στον πλευρό
σου, για να σε βοηθήσουν να φτάσεις
πολύ γρήγορα στην επιτυχία.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα υπάρξουν κάποιες διαφωνίες και συγκρούσεις με κάποια
άτομα από τον περίγυρο σου, αλλά αν
χρησιμοποιήσεις την διπλωματία που
σε χαρακτηρίζει, μπορείς με τα επιχειρήματά σου, να περάσεις αυτά που
θέλεις. Πρόσεξε να μην χάσεις την
ψυχραιμία σου, που στο μέλλον μπορεί
να μετανιώσεις..
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η πίεση της καθημερινότητας σε έχει αποσυντονίσει και δεν
μπορείς να σκεφτείς το μέλλον και
πώς θα μπορέσεις να φτάσεις στην
επιτυχία που αποζητάς. Μπορείς να
μοιραστείς τα θέματα που σε απασχολούν με τους δικούς σου και να ακούσεις αυτά που θα σου πουν με πολλή
σοβαρότητα. Οι δυνατότητες σου είναι
πολλές και θα μπορέσεις να πετύχεις
όλα αυτά που θα προγραμματίσεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλό είναι να μην εκνευριστείς με θέματα που δεν έχουν και
πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στο τέλος
θα κάνεις λάθος εκτιμήσεις και δεν θα
πετύχεις τους στόχους σου. Φρόντισε
να κινηθείς με δυναμισμό, αποφασιστικότητα και αυστηρότητα στη κρίση
σου, ώστε στο τέλος να δικαιωθούν οι
προσπάθειές σου.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Υλικά:

Γιατί μας τσιμπούν τα κουνούπια;
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ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορεί να ακούσεις κάποια
παράπονα από άτομα της οικογένειάς
σου που θα σε στεναχωρήσουν. Καλό
θα είναι να μην κάνεις συζητήσεις για
να λύσεις τυχόν παρεξηγήσεις, γιατί
μπορεί να προκύψουν αντιπαραθέσεις
μαζί τους. Φρόντισε να περάσεις τη
μέρα σου χαλαρά, κάνοντας ευχάριστες σκέψεις και προγραμματίζοντας
το χρόνο σου κατάλληλα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάποιες συναντήσεις θα
σου φέρουν μεγάλη ικανοποίηση.
Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά και να
πεις κάποια πράγματα με το όνομά
τους, ώστε να νιώσεις καλύτερα ψυχικά. Θα έχεις μεγάλη δυναμικότητα,
ώστε να ξεπεράσεις πολλά προβλήματα, που σε αγχώνουν από το παρελθόν. Η επικοινωνία που θα έχεις με τον
περίγυρό σου θα είναι σε πολύ καλό
βαθμό και θα υπάρχει αλληλοκατανόηση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα αποφασίσεις να κάνεις
πράγματα τα οποία ανέβαλες τις προηγούμενες μέρες. Τόλμησε να κάνεις
κάποιες συζητήσεις, παρόλο που ξέρεις
ότι είναι ψυχοφθόρες, γιατί μόνο έτσι
θα καταλάβεις τις προθέσεις που έχουν
οι άλλοι, για τα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Το βράδυ φρόντισε να χαλαρώσεις και να περάσεις ευχάριστα.
ΙΧΘΕΙΣ: Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις
της ημέρας θα είναι πολλές και θα
υπάρξουν στιγμές που θα σε πιέσουν
έντονα. Φρόντισε να κινηθείς με προγραμματισμό και μεθοδικότητα, να μην
τα βάζεις με άτομα του οικογενειακού
σου περιβάλλοντος και να μην ξεστομίζεις λόγια, που μπορεί να πληγώνουν. Όσο εκνευρισμένος και να είσαι,
δεν φταίνε σε τίποτα οι γύρω σου, να
τους χαλάσεις την διάθεση.

Εκτέλεση:

Κόψτε το σε τεταγωνάκια 3 εκατοστων και σερβιρετε
το.

SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 695
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 2/2014, 29/1/2014

Τελείται την Κυριακή
09/02/2014
στο Μητροπολιτικό
Ναό Παναγίας
Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) το 4ον ετήσιο
μνημόσυνο του αξέχαστου μας συζύγου ,
πατέρα και παππού

50.000.............. 20857
TZAKPOT
1.000................ 48076
400................... 28072
400 .................. 26912
400 .................. 56128
200 .................. 14961
200 .................. 53092
200 .................. 41040
200 .................. 24468
200 .................. 32687
200 .................. 53254
200 .................. 47678
200 .................. 36495
200 .................. 57180
200 .................. 40113
200 .................. 28839
100 .................. 23556
100 .................. 51293

ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Τέως
Επαρχ.
Γραμματέα
ΣΕΚ
Λεμεσού)

Καλούμε
όσους τιμούν την
μνήμη του όπως
παραστούν
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

100 ...................43128
100 ...................35908
100 ...................19717
100 ...................56462
100 ...................21233
100 ...................51554
100 ...................51857
100 ...................36347
100 ...................16832
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6523, 3031
Από €20 οι λήγοντες σε
891
Από €10 οι λήγοντες σε
048, 886
Από €4 οι λήγοντες σε
96, 61

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
• Ζητείται κοπέλλα ταμίας με ευχάριστη προσωπικότητα και γνώσεις
Ηλεκρονικού Υπολογιστή για να εργαστεί σε πρατήριο βεντζίνης στην
Παλλουριώτισσα. Μισθός: €700.00 Καθαρά +13ος μισθός. Ωράριο: 7πμ-2μμ
Δευτέρα-Παρασκεύη και 2 Σάββατα του μήνα απο τις 7πμ-3μμ.
• Ζητείται άντρας με γνώσεις tekalemit για να εργαστεί σε πρατήριο βεντζίνης
στην Παλλουριώτισσα. Μισθός: €900.00 Ακάθαρτα+13ος μισθός.
Ωράριο: 6πμ-6μμ Καθημερινά 6πμ-2μμ Τετάρτη, 6πμ-3μμ Σάββατο
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 99482878 ΠΑΝΙΚΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΛΥΣΗ SUDOCU

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

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

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΡΤΑ

Κ

ηδεύθηκε την περασμένη Κυριακή
στη γενέτειρα του Πολύστυπο ο
τομεάρχης της ΕΟΚΑ Ανδρέας Μ.
Τσιάρτας ο οποίος απεβίωσε την
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 σε ηλικία 80 ετών. Τον επικήδειο εκφώνησε ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, πρώην
υπουργός, Νίκος Κόσιης. Ύστατο
χαίρε απήυθυναν, ο εγγονός του
εκλιπόντος Ανδρέας Γ. Τσιάρτας, ο
εκπαιδευτικός
Όμηρος
Χατζηστυλλής εκ μέρους του
Εθνικού
Σωματείου
Ηρώων
Πολυστύπου «Χρίστος Τσιάρτας –
Ανδρέας Παναγιώτου» και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού
Πολιτισμού Ξενής Ξενοφώντος.
Στεφάνια κατατέθηκαν, μεταξύ
άλλων, εκ μέρους του προέδρου της
Δημοκρατίας και του προέδρου του
ΔΗΣΥ. Παρέστη και κατέθεσε στεφάνι
ο
Δήμαρχος
Λευκωσίας
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

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

ΝΕΚΡΟΛΟΛΟΥΔΑ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Καταθέτουμε στέφανον τιμής κι
ευγνωνοσύνης για την προσφορά
του αείμνηστου Ανδρέα Τσιάρτα
στην Κοινωνία και την πατρίδα. Η
κοινότητα Πολυστύπου και η
περιοχή Πιτσιλιάς πρέπει να
αισθάνονται ξεχωριστή υπερηφάνια γιατί γέννησαν άνδρες του
μεγέθους του Ανδρέα Τσιάρτα , του
αδελφού του ήρωα Χρίστου
Τσιάρτα και του συγχωριανού τους
ήρωα Ανδρέα Παναγιώτου οι οποίοι αψηφώντας κάθε κίνδυνο της
ζωής τους αγωνίσθηκαν γενναία
για τα κοινωνικά κι εθνικά δίκαια της μαρτυρικής Κύπρου.
Τον τελευταίο καιρό ο εκλιπών βαθύτατα ανήσυχος για την πολιτική
παρακμή, την κοινωνική κατάπτωση και την οικονομική χρεοκοπία, αναζητούσε εναγωνίως τρόπους μαζί με άλλους φίλους του, για δημιουργία
συγκροτημένης αντίδρασης ενάντια στους ντόπιους και ξένους εμπόρους
των λαών που έσυραν την Κύπρο στην κοινωνική μιζέρια και την οικονομική εξαθλίωση. Ωστόσο η μοίρα του έκοψε το δρόμο.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΕΛ: Κολλημένη στην κορυφή

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Την καταδιώκει από κοντά ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που καλπάζει
• ΑΠΟΕΛ: Ψαλίδισε τους «φτεροπόδαρους»,
γλυκοκοιτάζοντας τον Όλυμπο

Κ

Στο στρατόπεδο των ερυθρολεύκων της Αμμοχώστου επικρατεί μεγάλη
απογοήτευση γιατί ούτε με
το Ν. Λάρκου στο τιμόνι η
ομάδα βρίσκει το δρόμο
της.
Στο κόλπο μπήκε με αξιώσεις και ο ΑΠΟΕΛ που με
φανταζί εμφάνιση και
φιγούρα τον Αργεντινό Ντε
Βινσέντι έσπασε το αήττη-

• Γλυκόπικρη ισοπαλία για Ομόνοια και ΑΕΚ

• Νίκη - βάλσαμο για Ανόρθωση που
αλλάζει ξανά προπονητή
διπλό από το «Δασάκι». Η
ομάδα της Άχνας έμεινε
πάλι με τις εντυπώσεις.

ολλημένη στην κορυφή
παραμένει η ΑΕΛ που
πέρασε σχετικά εύκολα και
το εμπόδιο της Νέας Σαλαμίνας. Την ακολουθεί κατά
πόδας ο Απόλλων που
συνεχίζει για έβδομη αγωνιστική τη φρενήρη κούρσα
του, απειλώντας σοβαρά
τους πρωτοπόρους.

15

Η συνέχεια

Νίκη ελπίδας πέτυχε η
Ένωση επί του Άρη ο οποίος έκανε άσχημη εμφάνιση
στο «Τ. Μάρκου».
Η Δόξα που συνήλθε μετά
την πρόσφατη συντριβή
της, σκόρπισε στους πέντε
ανέμους την ουραγό ΑΛΚΗ.

Με την εξαιρετική εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ ο Γ.
Δώνης δείχνει το δρόμο
προς την κορυφή
το των 17 συνεχών αγωνιστικών του ΕΡΜΗ.
Η Ανόρθωση με υπηρεσιακό
προπονητή του Α. Μιχαήλοβιτς απέδρασε με το

Αποτελέσματα

Σ’ ένα ανούσιο παιχνίδι στο
ΓΣΠ Ομόνοια και ΑΕΚ γεύθηκαν τη γλυκόπικρη γεύση
της άγονης ισοπαλίας.
• Στον πίνακα των δεινών
εκτελεστών εξακολουθεί να
φιγουράρει ο Ορλάντο Σα
(ΑΕΛ) με 13 τέρματα, έναντι
12 του Γ. Σανγκόϊ (Απόλλων) και του Κολαούτι
(Ανόρθωση).

Η βαθμολογία

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
9-3
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Θ.Ο.Ι ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
1-3
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
1-1
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
14-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ -Α&Ν/ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2-1
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3-0
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
6-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
3-0
Π. & Σ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
1-2
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
1-4
Για την 5ην αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.2.2014 και ώρα 7.00
Α&Ν/ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ..
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ - ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Α.Ε. ΛΑΝΙΑΣ {ΚΥΠΕΛΛΟ}
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ[ΚΥΠΕΛΛΟ]
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ[ΚΥΠΕΛΛΟ]
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.2.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ{ΚΥΠΕΛΛΟ}
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.2.2014 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΟΚ Π.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ στις 2.02.2014:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΘΟΙ Καπέδων
1-3
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας – Ε.Μ.Ανθούπολης
2-3
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
1-2
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς ΔΙΕΚΟΠΗ
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού
1-2
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς – ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρ.Σκυλλούρας 0-4
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
3-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νικηταρίου
6-3
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι
0-2
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
2-0
ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής – ΠΑΟ Κάτω Μονής
0-3
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών
0-0

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 8 – 9 Φεβρουαρίου, 2014, συνεχίζεται η διεξαγωγή του Β΄ Γύρου του
«Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος» με τους πιο κάτω αγώνες:
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8-9/2/14
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
(Παρασκευή)
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
(Σάββατο)
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
(Σάββατο)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ-ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
(Παρασκευή)
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΚΕΝΗ
Τα αποτελέσματα της 16ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1-2/2/14
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ ......................................... 3 - 1
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ-Ε.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ .............................................. 1 – 5
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ .................................................... 4 – 0
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ-ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ .................................................. 0 - 0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ-ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ .................................... (Δευτέρα)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ .................................................................. ΚΕΝΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού Σάββα Γεωργίου

1 Ποια κατάσταση επικρατεί στην επαρχία σας
στον τομέα της απασχόλησης; Από την εμφάνιση
της οικονομικής ύφεσης και των επιπτώσεων στην
αγορά εργασίας, η ανεργία παρουσιάζει συνεχή
αύξηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Στην επαρχία Λεμεσού παρουσιάστηκε ποσοστιαία
αύξηση 33,8%.
Το πρόβλημα στην επαρχία μας είναι πολλή μεγάλο.
Οι περισσότεροι άνεργοι είναι νέοι και οικογενειάρχες.
Νέοι που αποτελούν τον βασικότερο πυλώνα για την
υλοποίηση των οραμάτων κάθε κοινωνίας και οικογενειάρχες με υποχρεώσεις και εξαρτώμενα.

2 Ποιοι τομείς έχουν επηρεαστεί; Δυστυχώς ζούμε
σε μία εποχή που οι εργοδότες βρήκα την ευκαιρία
να καταπατήσουν όλα τα ωφελήματα των εργαζομένων. Αρκετοί είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται το
νέο οικονομικό περιβάλλον. Τώρα είναι η στιγμή
που ο μηχανισμός του Εργατικού μας Κέντρου πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για
διαφύλαξη των κεκτημένων των μελών του και να
συνεχίσει την επαφή με τα μέλη του για περισσότερη ενδυνάμωση της ΣΕΚ. Έτσι θα μπορούσαμε να
καταπολεμήσουμε την κάθε μορφής εκμετάλλευση.
3 Που εστιάζεται την προσοχή σας ως Εργατικό
Κέντρο για να φρενάρετε την εργατική εκμετάλλευση; Πρέπει πρώτα από όλα η Κυβέρνηση να επισπεύσει όλα τα έργα ανάπτυξης να φιλελευθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, να τιμωρηθούν αυστηρά οι ένοχοι για την όλη οικονομική
κατάρρευση του συστήματος μας και πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιστεύω ακράδαντα,
ότι η περαιτέρω ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού
κινήματος της ΣΕΚ θα δημιουργήσει όλα τα εχέγγυα
για θωράκιση των δικαιωμάτων εργαζομένων οι
οποίοι δυστυχώς τίθενται στο στόχαστρο της εργασιακής εκμετάλλευσης και ασυδοσίας.

4 Στείλτε ένα μήνυμα με την είσοδο της νέας χρονιάς Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι όμως πιστεύω
ότι με τον σωστό προγραμματισμό, με ζήλο, εργατικότητα και την σωστή συνεργασία με τα στελέχη και
μέλη μας πιστεύω ότι μπορούμε να ατενίσουμε το
μέλλον με αισιοδοξία. Οι προκλήσεις είναι μπροστά
μας και οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι με δύναμη και
βεβαιότητα να επιχειρήσουμε να κτίσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη και ανθρώπινη.

5 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το εργατικό
σας Κέντρο μεσούσης της οικονομικής κρίσης; Ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε είναι η αυξανόμενη ανεργία η
οποία ουσιαστικά οδηγεί τους πολίτες στη φτώχεια
και στην εξαθλίωση. Ο μηχανισμός του εργατικού
μας κέντρου έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με ένα
σωρό οικογενειακά δράματα και προσπαθούμε στο
μέτρο του δυνατού να συμβάλουμε στην επίλυση
τους. Ειδικότερα οι νέοι οι οποίοι κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα, χωρίς όμως αντίκρυσμα, επιλέγουν πολλές φορές
το δρόμο της ξενιτιάς. Εύχομαι
πως σύντομα η οικονομία θα
ανακάμψει και οι πολίτες και
πάλι θα βρουν το δρόμο
τους. Ως εργατικό
κέντρο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες
μας στις δύσκολες
αυτές εποχές.

Στις κορυφαίες προτεραιότητες
η κοινωνική σύνταξη και το Ε.Ε.Ε.
Σ

ημαντικά θέματα συζητήθηκαν την περασμένη Πέμπτη σε
συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό την
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Η Κοινωνική σύνταξη
Η υπουργός ενημέρωσε τα μέλη του
Ε.Σ.Σ. για τις διαβουλεύσεις με τις
συντεχνίες για το θέμα της στόχευσης στην παροχή της Κοινωνικής
σύνταξης. Διαβεβαίωσε ότι θα
συνεχίσει τις επαφές με τα εμπλεκόμενα μέρη και τα κόμματα και
σύντομα θα υποβάλει την τελική
της πρόταση προς το υπουργικό
συμβούλιο το οποίο με τη σειρά
του θα την παραπέμψει στη Βουλή
για ψήφιση.
Το συνδικαλιστικό κίνημα προσεγγίζει θετικά την αναθεωρημένη
πρόταση της υπουργού που
καταργεί την Κοινωνική σύνταξη
σε εισοδηματίες πέραν των €2100
ευρώ μηνιαίως. Διατηρείται ωστόσο το επίδομα εξαρτώμενου ύψους
€130 που παραχωρείται ως μέρος
της Κοινωνικής σύνταξης. Με τα
προτεινόμενα εισοδηματικά κριτήρια επηρεάζονται γύρω στους
1900 συνταξιούχους με το ποσό
εξοικονόμησης να φθάνει τα €10
εκατομμύρια.

Ε.Ε.Ε.
Για το θέμα της εφαρμογής του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
υπουργός ενημέρωσε τους Κοινωτικούς εταίρους ότι θ’ αρχίσει
σύντομα διάλογο για τις επί
μέρους πτυχές που αφορούν στη
δημιουργία του θεσμού. Με βάση
τις απαιτήσεις της Τρόϊκα ο
θεσμός του Ε.Ε.Ε. θα λειτουργήσει
τον προσεχή Ιούλιο.
Ο προϋπολογισμός του 2014, είπε,
είναι αυξημένος κατά 126 εκ., τα
οποία αφορούν τη χρηματοδότηση
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αποτελεί ένα ύστατο
δείκτη προστασίας όλων των
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.
Εξήγησε ότι αντικαθίστανται
κάποια επιδόματα που εδίνοντο
από διάφορα υπουργεία χωρίς να
υπάρχει ενιαία βάση μηχανογραφημένη και χωρίς να υπάρχει σε
όλα τα επιδόματα η στόχευση.

Από 1/7/2014 στόχος είναι να
γίνει η πλήρης κοινωνική μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας, «έτσι ώστε να διασφαλίζονται
οι συμπολίτες μας και να διαβιούν
αξιοπρεπώς στον τόπο μας».
«Βρισκόμαστε στο στάδιο της εκτίμησης του πραγματικού κόστους
που θα έχει το εγγυημένο ελάχιστο
εισόδημα. Η διεργασία η οποία
πρέπει να γίνει είναι να υπολογί-

√ Τίθεται σε εφαρμογή
τον προσεχή Ιούλιο
το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα
σουμε το ελάχιστο καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή τι χρειάζεται από
άποψη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρισμού όλα τα έξοδα
που έχει ένα νοικοκυριό ή ένα
άτομο για να διαβιεί αξιοπρεπώς
και όταν αυτό ολοκληρωθεί θα
προχωρήσουμε σε εκτίμηση για να
δούμε το πραγματικό κόστος και
πόσο θα είναι αυτό το επίδομα»,
ανέφερε.
Η υπουργός εξήγησε ότι το επίδομα αυτό δεν θα είναι το ίδιο για
όλους. Δικαιούχοι θα είναι όλοι
εκείνοι που είναι κάτω από όριο
αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτοεργοδοτούμενους, χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους κτλ.
Θα μπουν, σημείωσε, κριτήρια τα
οποία θα καθορίζουν ποιοι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και θα
λαμβάνονται υπόψη τα περιουσια-

κά τους στοιχεία, «γιατί στόχος
είναι να δίνονται επιδόματα σε
όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη, τα οποιαδήποτε επιδόματα θα
αφορούν επιδόματα της εργασίας
και όχι της ανεργίας, να επιδοτούμε δηλαδή την εργασία».

Ταμείο ανεργίας
Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας
σε συνδυασμό με το Τροϊκανό μνη-

√ Ακτίνα συναντίληψης για στοχευμένη
παροχή της Κοινωνικής Σύνταξης
μόνιο υποχρέωσε το υπουργείο
Εργασίας να θέσει ενώπιον του
Ε.Σ.Σ. θέμα μεταφοράς χρημάτων
στο λογαριασμό ανεργίας από το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν
στην εκταμίευση ποσού €170 εκ.
για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών του Λογαριασμού Ανεργίας για τη διετία 2013 - 14. Μέχρι
τώρα τα ελλείμματα του Λογαριασμού Ανεργίας καταβάλλονται από
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Τονίσθηκε, ότι με βάση την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη του
ΤΚΑ, (Αύγουστος 2013) λαμβάνοντας υπόψιν το μνημόνιο Συναντίληψης Κυπριακής Δημοκρατίας Τρόϊκας η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΤΚΑ μέχρι το 2060 δεν
αναμένεται να διαφοροποιηθεί
από τις εν λόγω μεταφοράς χρημάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΙΑΣΜΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Προσκαλείστε στον ετήσιο αγιασμό της ΣΕΚ επί ευκαιρία του νέου έτους 2014,
την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 5:00μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Τον αγιασμό θα τελέσει ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της
Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Με το πέρας του αγιασμού, θα ακολουθήσει ομιλία του με θέμα

«Η σημερινή κρίση και η υπέρβαση της»
Για περισσότερες πληροφορίες 22849849

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

