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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Μονόδρομος το μονοασφαλιστικό
Γενικό Σχέδιο Υγείας

Η

ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της για
την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει τάχιστα
στην προώθηση νομοσχεδίου για αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων ως
προθάλαμου για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να
μην κάνει πίσω, υλοποιώντας το παλλαικό
αίτημα για εισαγωγή μονοασφαλιστικού
ΓΕΣΥ το οποίο θα παρέχει σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο σύνολο του
πληθυσμού.
Η υγεία του λαού πρέπει επιτέλους να τεθεί
υπεράνω προσωπικών και
• Συνάντηση ΣΕΚ με
ιδιοτελών
τον Πρόεδρο Αναστα- συμφερόντων
σιάδη στις 4 Ιουλίου κάθε μορφής,
δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας,
τονίζοντας ότι τα τραγικά τεκταινόμενα
στον ζωτικό χώρο της υγείας είναι άκρως
προσβλητικά για την Κύπρο και το λαό της.
Διαμήνυσε ταυτόχρονα ότι το κίνημα δεν
πρόκειται να ανεχθεί άλλο την πολύχρονη
πολιτική κοροιδία στο μείζον θέμα του
ΓΕΣΥ. Η ΣΕΚ έχει καταθέσει προς την Πολιτεία ολοκληρωμένες προτάσεις, αναμένοντας ολοκλήρωση του Κοινωνικού Διαλόγου, προκειμένου να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες για να προχωρήσει απρόσκοπτα ο οδικός χάρτης υλοποίησης του ΓΕΣΥ,
σημείωσε.
Η ΣΕΚ, ως το μεγαλύτερο συνδικαλιστικό
κίνημα του τόπου, θέλει καθαρές λύσεις τις
οποίες θα τεκμηριώσει στην πρώτη συνάντηση της νεοεκλεγείσας ηγεσίας της στο
προεδρικό με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
στις 4 Ιουλίου στις 10 το πρωί.
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• Ο πύρινος εφιάλτης έντυσε την Κύπρο στα μαύρα

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
• Κορυφαία προτεραιότητα η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού

Σ

τα μαύρα ντύθηκε η
Κύπρος εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή κοντά
στην Ευρύχου και η οποία
εξαπλώθηκε με άγριες διαθέσεις στην ευρύτερη περιοχή
Σολέας. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη πυρκαγιά στην
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία έχει αποτεφρώσει περίπου 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα πευκοδάσους,
προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. Κατά τη
διάρκεια της μάχης κατάσβεσης, δύο δασοπυροσβέστες
έχασαν τη ζωή τους από
ανατροπή του πυροσβεστικού
οχήματος ενώ άλλοι τραυματίσθηκαν. Στην σκηνή έσπευσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
αρμόδιοι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, για
καλύτερο συντονισμό του
έργου κατάσβεσης το οποίο
ενισχύθηκε με αεροσκάφη από
Ελλάδα, Ισραήλ και Ευρωπαι-
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Δύο οι νεκροί από την ανατροπή
του πυροσβεστικου οχήματος.
Ο Μάριος Αριστοτέλους, 44 χρόνων
και ο Ανδρέας Σοφοκλέους,
49 χρόνων, πατέρας πέντε παιδιών

κές χώρες.
Η ΣΕΚ εκφράζει τα ειλικρινή
της συλλυπητήρια προς τις
οικογένειες των θυμάτων,
εγείροντας ταυτόχρονα θέμα
ασφάλειας και υγείας του
προσωπικού το οποίο δίδοντας άνιση μάχη με τις αδηφάγες φλόγες εκτίθεται σε
σοβαρούς κινδύνους.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ
ΠΕΟ οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στο τμήμα Δασών, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την στήριξη τους προς τις οικογένειες των
δύο δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα
του καθήκοντος. Καλούν την πολιτεία να στηρίξει με
άμεσο και έμπρακτο τρόπο τις οικογένειες των θυμάτων.
Εκφράζουν τα συγχαρητήρια τους στους δασοπυροσβέστες μέλη τους και στους άλλους εργαζομένους που με
αυταπάρνηση και επαγγελματισμό δίνουν μάχη για κατάσβεση της πυρκαγιάς και για προστασία του φυσικού

πλούτου του τόπου μας.
Η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των δασοπυροσβεστών, αλλά και όλων όσων συμμετέχουν και βοηθούν στη
κατάσβεση πυρκαγιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.
Επαναφέρουν το πάγιο αίτημα τους και ζητούν από τη
Διεύθυνση του Τμήματος Δασών αλλά και από την Υπουργό Εργασίας και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου της, το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, να εποπτεύσουν περαιτέρω και να επιβεβαιώσουν ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του προσωπικού.

Χωρίς επαρκή προστασία οι καταναλωτές

Τ

ις τελευταίες μέρες, για ακόμα μία φορά, πληροφορηθήκαμε αυτό που καλά γνωρίζουμε εδώ και
αρκετό καιρό και το οποίο μόνιμα αναδεικνύουμε.
Ότι δηλαδή στην Κύπρο πληρώνουμε πολύ ακριβά τα
είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι π.χ. το γάλα, το
τυρί, τα αυγά, το ψωμί.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), οι τιμές των πιο
πάνω προϊόντων στην Κύπρο είναι κατά 140% υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και φαίνεται πως,
οι καταναλωτές βιώνουν στο πετσί τους μια ακρίβεια που είναι αδικαιολόγητη, αλλά δυστυχώς η
πολιτεία αδυνατεί να τιθασεύσει.
Το θέμα της συγκεκριμένης ακρίβειας απασχόλησε
δύο φορές την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.
Σε δύο πολύωρες συναντήσεις που έγιναν στις 9

Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2016, στην παρουσία
όλων των αρμοδίων φορέων, έγινε προσπάθεια να
διαπιστωθούν τα αίτια και να τροχιοδρομηθούν

παρέμβαση της τον υγιή ανταγωνισμό, δυσκολεύεται
να διαδραματίσει αποτελεσματικά το ρόλο και την
αποστολή της.

• Θερίζει η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης
– Η πολιτεία να εγκαταλείψει
τις φιλολογικές προσεγγίσεις

Το γεγονός ότι, η ΕΠΑ κατά καιρούς βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές αποφάσεις που έχουν σχέση
με τη σύνθεση της, ως αποτέλεσμα προβληματικών
διορισμών, αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη
λειτουργία της.

λύσεις που θα ανακουφίζουν τους καταναλωτές.
Δυστυχώς αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά πως
τέτοιου είδους συζητήσεις και συσκέψεις έχουν
κυρίως φιλολογικό χαρακτήρα και δεν καταλήγουν σε
θεραπευτικές διορθωτικές αποφάσεις.
Πέραν τούτου, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) που θα μπορούσε να περιορίσει τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια και να ενισχύσει με την

Η ΣΕΚ με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης του επιπέδου της ακρίβειας που έγινε από την Eurostat διατυπώνει τους πιο πάνω προβληματισμούς και αναμένει από την κυβέρνηση, τη βουλή και άλλα θεσμικά
όργανα της Κυπριακής πολιτείας να εγκαταλείψουν
τις φιλολογικές συζητήσεις και να παρέμβουν διορθωτικά, γιατί η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης
τρύπησε κυριολεκτικά τα πορτοφόλια των καταναλωτών.

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

Το ΓΕΣΥ στη δίνη της διαπλοκής και της πολιτικής σχιζοφρένειας

Όπλα στα δεκατέσσερα!
Μα είμαστε με τα καλά μας; Η Κυβέρνηση, λέει, έστειλε στη Βουλή νομοσχέδιο
που προβλέπει την έκδοση μαθητικής
άδειας κυνηγίου και σε παιδιά ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών! Προϋπόθεση θα
είναι η παρακολούθηση τεσσάρων
περιόδων επιμορφωτικών μαθημάτων
και η επιτυχία των υποψηφίων σε ειδική εξέταση, ενώ αν θα πάει κυνήγι ο
μικρός, θα πρέπει να βρίσκεται υπό την
επίβλεψη συγγενούς πρώτου βαθμού.
Ειλικρινά δεν κατάλαβα πού στοχεύει η
προτεινόμενη νομοθεσία. Να κάνουμε
τους 14χρονους να νιώσουν άντρες; Να
τους ετοιμάσουμε για τη χρήση των
όπλων ενόψει υπηρεσίας στην Εθνική
Φρουρά τέσσερα χρόνια αργότερα;

Ύ

στερα από 15 χρόνια εγκληματικής
αμέλειας κατά της υγείας του
λαού, αυτή η πολιτεία αποφάσισε επιτέλους να προχωρήσει στη υλοπίηση

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

του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Η απόφαση
που λήφθηκε σε πρόσφατη συνεδρία
του Υπουργικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την Υγεία, θεωρείται ιστορική.
Και προφανώς ιστορικότερη από την
ψήφιση του νόμου – πλαίσιο του 2001
για τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος
Υγείας, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε από
τις τρείς διαδοχικές, κυβερνήσεις Κληρίδη, Παπαδόπουλου και Χριστόφια.

Δεν ξέρω ποιοι είχαν τη φαεινή ιδέα να
δώσουμε κυνηγετικά όπλα στους
14χρονους, αλλά θα ήθελα να δω την
αντίδρασή τους αν, ο μη γένοιτο, έχουμε κανένα κυνηγετικό ατύχημα με ανήλικο. Και μάλιστα θανατηφόρο, όπως
είχαμε στο παρελθόν με κυνηγούς που
έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν
από πυρά άλλων κυνηγών. Όλοι ξέρουμε ότι οι κυνηγετικές εξορμήσεις, με
τους 50.000 κυνηγούς, θυμίζουν «εμπόλεμη ζώνη». Το να ρίξουμε εκεί μέσα και
μερικές χιλιάδες ανήλικους, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο. Αντί να εμποδίζουμε την παρουσία ανηλίκων στις κυνηγετικές περιοχές για ευνόητους λόγους,
την ενθαρρύνουμε. Tην ώρα που εκφράζονται ανησυχίες για το γεγονός ότι
ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν κυνηγετικά περιλαμβάνονται ψυχοπαθείς ή
άλλα επικίνδυνα άτομα, επιδιώκουμε να
βάλουμε όπλα και στα χέρια των
14χρονων. Μπράβο μας. Και εις χειρότερα!
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΜΠΟΞΕΡ

Είναι γεγονός ότι τα διαπλεκόμενα
οικονομικά συμφέροντα στον χώρο της
υγείας είναι τεράστια, τόσο στον κλάδο
των φαρμάκων όσο και στον τομέα της
περίθαλψης. Αυτός, είναι και ο βασικός
λόγος που καμμία κυβέρνηση μέχρι
τώρα δεν τόλμησε να αγγίξει το θέμα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας προφανώς
για ν αποφύγει την «αιματηρή»
σύγκρουση.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα
τους, τη λιγότερη ευθύνη γι’ αυτό,
φέρει η κυβέρνηση Κληρίδη η οποία
μετά την ψήφιση του νόμου – πλαίσιο
για το ΓΕΣΥ, είχε ελάχιστο χρόνο στη
διάθεση της για να το υλοποιήσει. Το
2003 ανέλαβε τα ηνία η διακυβέρνηση

Ο

σεξισμός είναι ένας νεοφερμένος
όρος για την κυπριακή κοινωνία
που καθόριζε πάντα την καθημερινότητα μας, χωρίς όμως να αναγνωρίζουμε
και να γνωρίζουμε την πραγματική του
έννοια και διάσταση.
Βιώνεται μέσα από καθημερινές πρακτικές αθόρυβα χωρίς να του αποδίδουμε την απαιτούμενη σημασία και
έμφαση, χωρίς να αναγνωρίζουμε πως
ακόμη και τα λόγια που εκφράζονται

στις γυναίκες σε όλες τις εκφάνσεις
της καθημερινής ζωής, στο σπίτι στην
εργασία, στην εκπαίδευση κ.ο.κ.
Με άλλα λόγια είναι το σύνολο των
προκαταλήψεων και συμπεριφορών
που υποβιβάζουν και υποτιμούν το
γυναικείο φύλο ως υποδεέστερο. Η ανισότητα στην αμοιβή, για παράδειγμα
καταγράφεται, στον τομέα της απα-

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

• Εναπόκειται στον Νίκο Αναστασιάδη να δοξασθεί, θαυματουργώντας
στον ζωτικό τομέα της Υγείας
η οποία παρά τις επανειλημμένες
στομφώδεις διακηρύξεις, δεν κατάφερε
ή καλύτερα δεν θέλησε να υιοθετήσει το
ΓΕΣΥ, γιατί προφανώς βρέθηκε εκούσια
ή ακούσια, αιχμάλωτη των διαπλεκομένων συμφερόντων. Οι «κακιές» δημοσιογραφικές γλώσσες, λένε ότι ο τότε
τσάρος της οικονομίας στην κομμουνιστική [sic] διακυβέρνηση ΑΚΕΛ – Χριστόφια μεγαλοτραπεζίτης Χαρίλαος
Σταυράκης, δεν επέτρεπε στον ανώτατο άρχοντα της χώρας να αγγίξει το
ΓΕΣΥ. Προφανώς γιατί στην «Μπανανία
Νήσον» τα διαπλεκόμενα συμφέροντα
κάπου εφάπτονται εξού και αλληλοκαλύπτονται. Και ο νοών νοείτω! Την
τελευταία τριετία, η ηγεσία του ΑΚΕΛ,
με αιχμή τα νεοφανή στελέχη της, επιτίθενται με δριμύτητα και εν πολλοίς με

Οι απολύσεις εγκύων γυναικών από την
εργασία μπορεί να χαρακτηριστούν ως
σεξισμός αφού καταδεικνύουν υποτίμηση της μητρότητας από μερίδα εργοδοτών την οποία θεωρούν ένα ασήκωτο κόστος για την επιχείρησή τους.
Σεξισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και η
συμπεριφορά μερίδας εκπαιδευτικών
που συνειδη-

• Η υποβάθμιση σ’ όλα τα επίπεδα
της γυναικείας οντότητας, αποβαίνει σε βάρος
της κοινωνικής προόδου

Κοσμά
Γραμματέα Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, η λέξη
σεξισμός αποτελεί τη συμπεριφορά
που εκφράζει υποτίμηση απέναντι

Τάσου Παπαδόπουλου η οποία εκλέγηκε με τις «γιγαντιαίες» πλάτες του
ΑΚΕΛ το οποίο ήταν θερμός θιασώτης
του ΓΕΣΥ προκειμένου να παρασχεθεί
στα λαϊκά στρώματα (τα οποία τάχα,
υπηρετεί) το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Με δικούς του υπουργούς Υγείας,
την πενταετία 2003-08, το ΑΚΕΛ που
συμμετείχε ενεργά στην τότε διακυβέρνηση, το μέγα όραμα του ΓΕΣΥ έμεινε
όνειρο απατηλό. Όμως εκεί που παίχθηκε το μέγα λαϊκό θέατρο ήταν η διακυβέρνηση ΑΚΕΛ – Χριστόφια 2008-13

Διάχυτος στην καθημερινότητα μας ο σεξισμός

Της Δέσποινας Ησαΐα -

και υποτιμούν, συνήθως, τις γυναίκες,
δημιουργούν στην πορεία του χρόνου
λανθασμένες αντιλήψεις, που παγιώνονται και πλασάρονται ως μια αληθοφανής πραγματικότητα.
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σχόλησης, ως σεξισμός, αφού η καταβολή χαμηλότερης αμοιβής στη γυναίκα
υποδηλώνει τη στάση και νοοτροπία
πως το ασθενές φύλο δε διαθέτει επαρκές πακέτο δυνατοτήτων και ικανοτήτων που έχει αντίστοιχα ο άνδρας
συνάδελφος.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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)

τά ή ασυνείδητα, λόγω πεπαλαιωμένων αντιλήψεων ή έλλειψη γνώσης του
θέματος και των συνεπειών του, διαχωρίζουν τις ικανότητες των μαθητών
και των μαθητριών τους, ακόμα κι εν τη
ρύμη του λόγου.
Κάποια στιγμή διαπιστώνει κανείς

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

αγριότητα, στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και στο κυβερνόν κόμμα ότι υποκύπτουν στα μεγαλοσυμφέροντα αφήνοντας το ΓΕΣΥ σε στασιμότητα.
Φρονούμεν, ότι το ΑΚΕΛ που στην κρίσιμη για το ΓΕΣΥ, δεκαετία [2003-13]
κυβέρνησε ή συγκυβέρνησε τον τόπο,
δεν νομιμοποιείται πολιτικά να ασκεί
σκληρή κριτική, γιατί απλούστατα οι
τρείς υπουργοί του, Χάρης Χαραλάμπους, Ντίνα Ακκελίδου και μ. Ανδρέας Γαβριηλίδης, το μόνο που κατάφεραν είναι να παραλάβουν την Υγεία σε
κώμα και να την παραδώσουν στον
αναπνευστήρα.
Όσον αφορά στην νύν διακυβέρνηση,
ύστερα από τρία και πλέον χρόνια
ολιστικών πολιτικών παλινοδρομήσεων και περασμάτων του ζωτικού τομέα
της υγείας από την «Σκύλλα και την
Χάρυβδη, πήρε την οριστική, ελπίζoυμε, απόφαση για υλοποίηση του ΓΕΣΥ.
Ο κατακρεουργημένος λαός που συνθλίβεται εδώ και χρόνια στην μέγγενη
των πολιτικών καιροσκόπων και των
οικονομικών κερδοκόπων, παρακαλουθεί αμήχανα τα τεκταινόμενα στον
τομέα της υγείας προσδοκώντα ότι
έστω και υπό αυτές τις σχιζοφρενικές
πολιτικές συνθήκες θα βρει σύντομα
την γειατριά του μέσω της λειτουργίας
του ΓΕΣΥ. Και για να ξηγούμαστε, μονοασφαλιστικού ΓΕΣΥ, μακριά από
πολυασφαλιστικές πινελιές με φόντο
ασφαλιστικές εταιρείες και στο βάθος
τράπεζες. Είναι στα χέρια της κυβέρνησης Αναστασιάδη, να δοξασθεί.
πως ακόμη και οι μικροί σε ηλικία
μαθητές από δέκτες λανθασμένων
μηνυμάτων που λαμβάνουν από το
σπίτι και το σχολείο μετατρέπονται σε
πομπούς αναπαραγωγής. Τα ζητήματα
που άπτονται της ισότητας θα πρέπει
να αποτελούν προϊόν εμβάθυνσης στη
δημοτική εκπαίδευση ώστε τα παιδιά,
σε αυτές τις ηλικίες που πλάθεται η
σκέψη και η συμπεριφορά τους να
εφοδιάζονται με ορθές αντιλήψεις τις
οποίες ,κατά την ενηλικίωση τους θα
εκφράζουν ως στάση ζωής.
Η πολιτεία και οι οργανωμένοι φορείς
θα πρέπει να δράσουν αστραπιαία
προς αυτή την κατεύθυνση. Οφείλουν
όλοι να συνειδητοποιήσουν πως ακόμη
και ο τρόπος που μιλούμε και εκφραζόμαστε στην καθημερινότητα μας είναι
καταλυτικός στη γενικότερη προσπάθεια για άρση των στερεότυπων αντιλήψεων που είναι διάχυτα ακόμη και
στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η υποβάθμιση των ικανοτήτων του
μισού πληθυσμού της γης στο τέλος της
ημέρας αποτελεί υποτίμηση ολόκληρης
της κοινωνίας.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει «Μια νέα στρατηγική για τις δεξιότητες στην
Ευρώπη». Οι βασικές προτεραιότητες αυτής της πρωτοβουλίας, διασφαλίζουν υψηλότερες και πιο σχετικές δεξιότητες για όλους, προωθώντας
έτσι καλύτερη ορατότητα και
χρήση των διαθέσιμων δεξιοτήτων, και επίτευξη καλύτερης
κατανόησης των αναγκών σε
δεξιότητες και τις τάσεις στην
αγορά εργασίας.
Η Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ΣΕΣ, (ETUC) έχει προετοιμάσει την ακόλουθη θέση με
την ενεργό συμμετοχή των
μελών της Επιτροπής Παιδείας
και Εκπαίδευσης της ΣΕΣ και,
και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις με τις εθνικές συνομοσπονδίες - μέλη της καθώς και
τις ευρωπαϊκές κλαδικές ομοσπονδίες.

Νέα Στρατηγική για τις Δεξιότητες: Βελτιώνοντας
τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους
• Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα παρέθεσαν τις θέσεις τους
από την ΕΕ σε όλα τα επίπεδα.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να συμμετέχουν
στην προώθηση του σχεδιασμού των δεξιοτήτων και της
απασχόλησης σε επίπεδο επιχείρησης, ώστε να χαρακτηρίζει τις πολιτικές των εταιρειών. Υπάρχουν μια σειρά από
καλές πρακτικές στον τομέα,
π.χ. συστήματα συν-απόφασης στη Γερμανία.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων
είναι τα καταλληλότερα για
τον εντοπισμό των αναγκών σε
δεξιότητες, και ο προσδιορισμός των κλαδικών δεξιοτή-

λησης σε κάθε κράτος μέλος
έχουν να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο.
3. Η ΣΕΣ απαιτεί μια εγγυημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους
Κάθε εργαζόμενος πρέπει να
υποστηρίζεται είτε μέσω της
αναβάθμισης ή / και εκσυγχρονισμού των δεξιοτήτων του
και με συνεχή κατάρτιση.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
πρέπει να επαναβεβαιωθεί ως
ευρωπαϊκό δικαίωμα, και κάθε
εργαζόμενος πρέπει να έχει το
δικαίωμα για την πιστοποίηση
και την αναγνώριση δεξιοτή-

ανάγκες των συγκεκριμένων
θέσεων εργασίας που κατέχουν, έτσι ώστε να μπορούν να
ξεκινήσουν μια νέα φάση στην
καριέρα τους. Σημαντικό είναι
επίσης όπως καταβάλλεται
εκπαιδευτική άδεια για τους
εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι
δεν θα πρέπει να καταβάλλουν
το κόστος για αυτές τις μεταβάσεις στην καριέρα τους,
επομένως, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παρέχουν το
δικαίωμα αυτό μέσα από τις
συλλογικές συμβάσεις, εκεί και
όπου δεν προβλέπεται από τον
νόμο. Επιπλέον, η στρατηγική
για τις δεξιότητες πρέπει να

Ένα υγιές περιβάλλον για
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εντοπίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ΕΕΚ) ως το κύριο
μοχλό για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας
των
εργαζομένων, η ΣΕΣ πιστεύει
ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει
εφόσον παρέχεται στους εργαζόμενους εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας και νοουμένου ότι η
οικονομική ανάπτυξη μπορεί
να προσφέρει ποιοτικές θέσεις
εργασίας και ποιοτικές θέσεις
μέσα στα συστήματα μαθητείας. Η ΕΕΚ δεν μπορεί να είναι η
θαυματουργή λύση για την
ανεργία και τις επισφαλείς
θέσεις εργασίας αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια
ευρωπαϊκή στρατηγική επενδύσεων για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στις
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και η αναγνώριση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων
θα πρέπει να χρησιμοποιείται
στη διαδικασία καθορισμού
των μισθών εντός των διαδικασιών των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Συμμαχία
για την Μαθητεία (EAFA) σχετικά με την κατάρτιση των νέων
εντός της εργασίας και πρέπει
να δοθεί έμφαση στο Πλαίσιο
για την Ποιότητα των Συστημάτων Μαθητείας που προτείνει η ΣΕΣ σε σχέση με μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική
για τη μαθητεία.
1. Ο βασικός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και των κοινωνικών εταίρων
Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τα προσόντα
και τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να ενισχυθεί

των ή των επαγγελματικών
προφίλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
θα πρέπει να συζητηθεί στο
πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων. Η πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο
εργοδότης πρέπει να σχεδιάζει
τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών και τις απαραίτητες δεξιότητες δεν είναι η
κατάλληλη. Θα πρέπει να
υπάρχει ισότιμη συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων και
των κυβερνήσεων.
2. Ενίσχυση της κοινωνικής
διάστασης της ΕΕΚ
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί για την βελτίωση των
δεξιοτήτων των ανέργων και
των ανειδίκευτων, των εργαζόμενων με μερική απασχόληση, των προσωρινά απασχολούμενων, εργαζόμενων σε
άτυπες μορφές απασχόλησης
και τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς να τους επιβάλλετε κανένα κόστος. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για τις γυναίκες, τα άτομα
με αναπηρία και τα κοινωνικόοικονομικά
μειονεκτούντα
άτομα και όλους εκείνους που
δεν βρίσκονται σε εκπαιδευτική
απασχόληση ή κατάρτιση (οι
αποκαλούμενοι NEETs).
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα πρέπει να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας, μέσω
ενός συστήματος αξιολόγησης
και έλεγχου των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων τους. Οι
αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και
δημόσιες υπηρεσίες απασχό-

των που αποκτώνται μέσω της
αγοράς εργασίας, και η χρήση
αυτού του δικαιώματος θα
πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσματικά, ενώ οι εργοδότες
θα πρέπει να συμβάλουν οικονομικά στην κατάρτιση των
εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η
ΣΕΣ απαιτεί:
Την αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση ατόμων με
χαμηλή εξειδίκευση και των
άνεργων θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω μια Εγγύησης για τις Επαγγελματικές
Δεξιότητες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απασχολησιμότητα και η προσαρμογή τους
στην αγορά εργασίας. Η εγγύηση αυτή και όλες οι πληροφορίες που συνδέονται με αυτή
θα είναι θέμα συζήτησης, στη
βάση του κοινωνικού διαλόγου
σε εθνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι ενήλικες θα
καταλήξουν σε ένα επίπεδο
ελάχιστων απαιτήσεων για την
απασχολησιμότητα τους και
οποιαδήποτε
περαιτέρω
εκπαίδευση θα είναι θέμα εθνικών κανονισμών.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει
μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, προκειμένου
να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη
να μειώσουν τον αριθμό των
ανειδίκευτων ατόμων σε μια
προσπάθεια οι εργαζόμενοι να
μπορέσουν να αναβαθμίσουν
τις δεξιότητές τους και να
έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση που δεν σχετίζεται με τις

ενθαρρύνει το δικαίωμα αυτό
για τους εργαζόμενους. Συστήματα μετάβασης, η επανακατάρτισης, τα συστήματα ΕΕΚ
και η πρόσβαση στην ανώτερη
δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει
να προσφέρονται σε όλους.
4. Η ανάγκη για την τόνωση
των επενδύσεων στην εκπαίδευση
Για την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων για το Ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό θα
απαιτούνται σεβαστές επενδύσεις από τις επιχειρήσεις σε
σχέση με τη δια βίου μάθηση.
Οι εθνικές στρατηγικές επενδύσεις θα πρέπει να ενισχυθούν στις χώρες με χαμηλή
συμμετοχή των ενηλίκων σε
προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Φαίνεται ότι τα τρέχοντα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία δεν είναι
προσαρμοσμένα για κοινωνικές επενδύσεις, όπως η κατάρ-
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τιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
5. Διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων
στην ΕΕΚ
Ο στόχος της στρατηγικής για
την Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2020 (ΕΚ2020) σε σχέση με τις
συμμέτοχη στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και αρχική ΕΕΚ
απέχει πολύ για την επίτευξη
του, αν και η ΣΕΣ πιστεύει ότι ο
στόχος είναι σχετικός και με τη
βοήθεια των κοινωνικών εταίρων είναι εφικτός. Τα προγράμματα Erasmus+ από μόνα
τους δεν είναι αρκετά για την
ενίσχυση της κινητικότητας σε
σχέση με την ΕΕΚ και ο ρόλος
των κοινωνικών εταίρων θα
πρέπει να διασφαλιστεί σε μια
προσπάθεια να εξασφαλιστεί
η ποιότητα της κινητικότητας
σε σχέση με την ΕΕΚ και την
αποτελεσματική χρήση των
προγραμμάτων Erasmus+ άλλα
και άλλων προγραμμάτων που
αφορούν την ΕΕΚ.
Η αργή εφαρμογή της οδηγίας
για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων επηρεάζει την κινητικότητα δεδομένου ότι και οι εργοδότες δεν
έχουν την απαραίτητη γνώση
για τα επαγγελματικά προσόντα για τα άλλα Κράτη Μέλη.
Παρά το γεγονός ότι αρκετές
Τομεακές Επιτροπές των Κοινωνικών Εταίρων έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πλαίσια
προσόντων για τα επαγγελματικά προφίλ, κλπ, οι Επιτροπές αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με την αντίσταση στην
εφαρμογή των συμφωνιών
αυτών σε εθνικό επίπεδο.
Η προσέγγιση της Επιτροπής
για τον περιορισμό της κινητικότητας μόνο μέσα από το
πρίσμα της απασχολησιμότητας δεν είναι κατάλληλη. Η ΣΕΣ
πιστεύει ότι η κινητικότητα
συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή
ιθαγένεια, την κοινωνική συνοχή και τη διευκόλυνση της
πολιτιστικής κατανόησης. Σε
μια μάχη για την καταπολέμηση του ριζοσπαστισμού, της
ξενοφοβίας και της αύξησης
του λαϊκισμού είναι σημαντικότερο από ποτέ όπως η νέα
Στρατηγική για τις Δεξιότητες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δώσει έμφαση στην ανάγκη για
εκπαίδευση και κατάρτιση
πέραν από τα εθνικά και πολιτιστικά σύνορα.

Η ΣΕΣ καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια καθαρή και συνεκτική προσέγγιση στις πολιτικές που προτείνει στον τομέα
αυτό, ιδίως όταν αυτές αφορούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες
και απαιτούν άμεσο συντονισμό μεταξύ τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι προσεκτική κατά
την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων (ΕΠΕΠ), και κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με τη χρήση και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εργαλείων που
στοχεύουν στα προσόντα και τις δεξιότητες. Το ΕΠΕΠ εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένες χώρες, η διαδικασία της εφαρμογής του
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον εθνικό προϋπολογισμού και
στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου.

ERG_4-4_inn_13 6/21/16 11:46 AM Page 1

4

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η

Κύπρος βρίσκεται ενώπιον
της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που πέρασε ποτέ.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα,
καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμα εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης.
Μεταξύ αυτών και η προαγωγή
της ισότητας, η οποία, όμως,
δεν αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για το κράτος.
Μάλιστα, θεωρείται ζήτημα
που έχει επιλυθεί, αφού έχει
νομοθετηθεί.
Η καθημερινή, όμως , μαρτυρία
αποδεικνύει το αντίθετο.
Η ισότητα δεν επιτυγχάνεται,
αποκλειστικά μέσα από το
νομοθετικό πλαίσιο, ούτε με
διακηρύξεις.
- Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχει επισημανθεί ότι οι
αλλαγές είναι πολύ αργές
επειδή οι ομάδες λήψης απόφασης για μέτρα περιορισμού
των διακρίσεων αποτελούνται
από άντρες ή από ανυποψίαστες γυναίκες για την ανισότητα:
στο κοινοβούλιο, στα
υπουργεία, στις επιτροπές
διαβούλευσης. Έχουν επικρατήσει κάποιοι μύθοι σχετικά με
τις διακρίσεις, που δυστυχώς,
επαναλαμβάνονται και από
γυναίκες
Πώς μπορεί να εκλείψουν οι
διακρίσεις;
- Υπάρχουν ήδη δοκιμασμένοι
τρόποι, πρακτικές και μέτρα
τα οποία προφυλάσσουν τη
γυναίκα από δυσμενείς διακρί-

Η

νέα εποχή απαιτεί τη δημιουργία ευέλικτης νεολαίας,
έτοιμης να καταθέτει τις δικές
της προτάσεις και εισηγήσεις,
μιας δυναμικής νεολαίας που
με παρεμβάσεις και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία να αποδεικνύει κάθε λεπτό ότι είναι
σύγχρονη και δημιουργική.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ισότητα δεν επιτυγχάνεται
μόνο με διακηρύξεις
σεις στον χώρο της εργασίας,
φτάνει να αποφασίσει η πολιτεία να τους εφαρμόσει. Στις
σκανδιναβικές π.χ. χώρες,
είναι υποχρεωμένες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταθέτουν ετήσια ή διετή αναφορά
για προσλήψεις και απολύσεις,
η οποία να τεκμηριώνει τους
λόγους και τη μη διάκριση. Εκεί
που διαπιστώνονται διακρί-

• Η πολιτεία οφείλει
να υιοθετήσει μέτρα και
πολιτικές για ισότιμη
ανέλιξη της γυναίκας σ’
όλα τα επίπεδα, πολιτικά,
κοινωνικοοικονομικά
και άλλα
σεις, επιβάλλονται κυρώσεις.
- Επίσης, δίνονται κίνητρα
στον ιδιωτικό τομέα για συνέχιση της εργοδότησης εγκύων
γυναικών και ίση αμοιβή,
όπως για παράδειγμα, η στοχευμένη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις κ.ά.
- Όλα αυτά χρειάζονται και
νομοθετική ρύθμιση, η οποία
δεν είναι εύκολο στην Κύπρο να
επιτευχθεί σε μια Βουλή η
οποία κατάργησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
Ισότητα και της οποίας
εκπρόσωποι σε δημόσιες

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον
της νεολαίας σήμερα, είναι
δυστυχώς πολλά και ποικίλα

τη γονική άδεια και την Ίση
Μεταχείριση στην Απασχόληση, να μην εφαρμόζονται
στους χώρους εργασίας λόγω
μη αποτελεσματικού ελέγχου
από τους μηχανισμούς εποπτείας εφαρμογής της νομοθεσίας.
Η ΣΕΚ αναμένει από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει πολιτικές
που να προσφέρουν την ευκαιρία στην κοινωνία να επωφελείται των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και δεξιοτήτων, ισότιμα και των δύο
φύλων, δίδοντας διεξόδους
από τα σοβαρά αδιέξοδα στην
αγορά εργασίας.

Δέσποινα Ησαια,
γραμματέας Τμήματος
Γυναικών ΣΕΚ
• Παρέμβαση στο 28ο
Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
έλλειψη προθυμίας, αλλά και
ευαισθησίας να ασχοληθούν
σοβαρά με τα θέματα ισότητας.
Δεν νοείται ενδυνάμωση του
κοινωνικού κράτους πρόνοιας
,όταν οι ληφθείσες πολιτικές
αποφάσεις δεν περικλείουν τις
ανάγκες του μισού και πλέον
πληθυσμού της χώρας.
Δεν νοείται, οι εκσυγχρονισμένες νομοθεσίες που αφορούν
τη μητρότητα, την Ίση Αμοιβή,

Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει
έμφαση
στους τομείς της
συμμετοχή της Κύπριας γυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, της ισότιμης ανέλιξης
και προαγωγής, καθώς και της
συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας, απαλλάσσοντας
τη γυναίκα από συνεχή και
ανυπέρβλητα διλήμματα και
εμπόδια.
Συνεπώς, οι δομές κοινωνικής
φροντίδας θα πρέπει να ενδυναμωθούν κατά τρόπο ώστε οι
εργαζόμενοι να μπορούν να
αφοσιώνονται στην εργασία
τους.
Είναι πια καιρός , η κυπριακή κοινωνία να αρχίσει να δια-

Νεολαία: το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας
και είναι δύσκολο να τα αναλύσουμε σε μια σύντομη τοποθέτηση.
Το κλειδί στη δεδομένη στιγμή
είναι φυσικά η ανάπτυξη. Επιβάλλεται χωρίς άλλη καθυστέ-

Σ’ αυτή τη λογική, το Τμήμα
Νεολαίας της ΣΕΚ λειτουργεί
και σε στενή συνεργασία με
την ηγεσία του κινήματος,
τοποθετείται πάνω στα διάφορα
κοινωνικοοικονομικά
θέματα που απασχολούν τον
κάθε νέο πολίτη, τον κάθε νέο
εργαζόμενο.
Αυτή την ώρα, τα προβλήματα
στην απασχόληση και ιδιαίτερα η αύξηση της ανεργίας, βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες
του Τμήματος
Νεολαίας της ΣΕΚ και δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των θέσεων μας και στην
άσκηση πίεσης προς τα αρμόδια σώματα λήψεως αποφάσεων, τα οποία θα πρέπει να
λάβουν τις αποφάσεις εκείνες
που θα οδηγήσουν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων στην αγορά εργασίας.

τοποθετήσεις τους δηλώνουν
ότι όλα τα σχετικά με την ισότητα έχουν γίνει. Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν και αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος της γυναίκας,

Τάσος Κακουλλής
γραμματέας Νεολαίας ΣΕΚ
• Παρέμβαση στο 28ο
Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
ρηση, η κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για
υλοποίηση
αναπτυξιακών
έργων του δημοσίου και
παράλληλα να απλοποιήσει
τις γραφειοκρατικές και άλλες
διαδικασίες έτσι ώστε να ενισχυθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει στην ανάπτυξη που είναι και το μόνο

αντίδοτο της ανεργίας.
Είναι επαναλαμβανόμενα επιβεβαιωμένο, ότι τα δεδομένα
και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας και η απουσία των νέων
από τον συνδικαλισμό αλλά
και από τα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα, δημιουργούν μια
επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική παρουσία της συνδικαλιστικής νεολαίας με την αναβάθμιση του ρόλου και της
δράσης της.
Η πιο ενεργός συνδικαλιστική
εμπλοκή των νέων, θα βοηθήσει έτσι ώστε να νιώσουν οι
εργαζόμενοι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην ολότητα
του, τόσο σε εθνικό όσο και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να
στηρίξει και να προωθήσει τις
ανάγκες και τα οράματα των
νέων εργαζομένων, μέσα από
μια πιο πρακτική και συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση.
Η έλλειψη κινήτρων συμμετοχής και ταυτόχρονα η μη ισότιμη συμμετοχή των νέων σε
σώματα λήψης αποφάσεων,
δημιουργεί μια αρνητική προδιάθεση σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα,
είτε νεολαίας είτε και ευρύτερα,

με αποτέλεσμα να μειώνει τις
πιθανότητες αλλά ταυτόχρονα
και τις δυνατότητες προώθησης των θέσεων και των συμφερόντων τους.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι
η προστασία της εργασίας θα
βρίσκεται πάντοτε στους πρώτιστους στόχους του Τμήματος
Νεολαίας της ΣΕΚ, μέσα από
την προσπάθεια κατοχύρωσης
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την απαίτηση

• Επιβάλλεται
η εντονότερη παρουσία
της νεολαίας στα
συνδικαλιστικά δρώμενα

για δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης
καθώς επίσης και τη βελτίωση
του περιβάλλοντος εργασίας.
Εμείς, τα στελέχη του Τμήματος
Νεολαίας της ΣΕΚ, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στους
νέους εργαζόμενους και στη
νεολαία γενικότερα, προσφέροντας τους λίγη από την υποστήριξη που χρειάζονται σε
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Μύθος 1ος:
« Η ισότητα έχει κατακτηθεί, οι νόμοι έχουν
αναπροσαρμοστεί κατά
των διακρίσεων».
Το
θέμα αυτή τη στιγμή δεν
είναι
νομικό,
αλλά
θεσμικό και θέμα έλλειψης ευαισθησίας, εφαρμογής των νόμων.
Μύθος 2ος:
«Οι γυναίκες που αξίζουν,
επιτυγχάνουν,
υπάρχουν τόσες επιτυχημένες
επιχειρηματίες,
επιστήμονες,
ερευνήτριες, υπουργοί…». Οι
μελέτες δείχνουν πως το
ποσοστό των γυναικών
στις προαναφερθείσες
θέσεις αποτελεί το 1015% του γυναικείου πληθυσμού. Άρα, δια της
μεθόδου της συνεπαγωγής, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι αξίζει
μόνο το 10 με 15% του
γυναικείου πληθυσμού,
ενώ από το άλλο μισό,
τον αντρικό πληθυσμό,
αξίζει το 85-90% .
πνέεται από την αντίληψη ότι
τα θέματα συμφιλίωσης δεν
αποτελούν γυναικεία διεκδίκηση, αλλά συνιστούν ευρύτερη
κοινωνική ανάγκη.

μια κοινωνία ανταγωνιστική
και πολλές φορές εχθρική.
Το όραμα μας, είναι οι νέοι
άνθρωποι της Κύπρου, να ζουν
σε μια χώρα που να είναι ελεύθερη, δημοκρατική, ευημερούσα και κοινωνικά δίκαιη. Σ’
αυτή τη χώρα, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, μέσα από
την δυνατότητα ουσιαστικής
συμμετοχής στη διαμόρφωση
των αποφάσεων του σήμερα,
οι οποίες θα τους δεσμεύσουν
για το αύριο.
Η νεολαία δεν είναι μόνο το
μέλλον, πράγμα που αντίθετα
ακούμε τακτικά, μεταθέτοντας
έτσι τη συμμετοχή μας σε ένα
αόριστο χρονικά ορίζοντα.
H νεολαία, είναι το παρόν και
το μέλλον, είμαστε μέρος αυτής
της κοινωνίας, έχουμε και λόγο
να εκφράσουμε και ρόλο να
διαδραματίσουμε.
Εμείς, διεκδικούμε το παρόν
που μας αξίζει και προσεγγίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία,
γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες της νέας γενιάς, που
ξέρει να αγωνίζεται, να διεκδικεί και με φιλοδοξίες να οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο,
ένα αύριο, αντάξιο των προσδοκιών μας.

ERG_5-5_inn_4 6/21/16 11:47 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Νεολαία

O

ι σύνεδροι διεκδικούν και επιζητούν από μέρους της πολιτείας :

• Το Σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, με στόχο την
ένταξη και επανένταξη περισσότερων
νέων και νέων επιστημόνων στην
αγορά εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές για επαγγελματική κατοχύρωση και ανέλιξη.
Την κατοχύρωση των νέων εργαζομένων, την παροχή κινήτρων για μεγαλύτερη ένταξη και εμπλοκή τους στις
συνδικαλιστικές δραστηριότητες και
την προστασία τους από επισφαλείς
και ανεξέλεγκτες μορφές απασχόλησης.

5

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ
• Απόσταγμα ψηφισμάτων που ενέκρινε το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ
για εργαζόμενες γυναίκες, νέους και συνταξιούχους

Η

«Εργατική Φωνή» δημοσιεύει το απόσταγμα των ψηφισμάτων που ενέκριναν οι αντιπρόσωποι του 28ου
Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ και αφορούν τη νεολαία,
τις εργαζόμενες γυνάικες και τους συνταξιούχους.
Το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ που πραγματοποιή-

θηκε στις 25 - 27 Μαϊου 2016 εξέλεξε τη νέα ηγεσία του
Κινήματος η οποία δεσμεύτηκε πως με σύνεση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα θα προωθήσει τα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων που στοχεύουν στη βελτίωση
του βιοτικού τους επιπέδου.

• Την αναπροσαρμογή και τη σύνδεση
του εκπαιδευτικού συστήματος με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας, έτσι
ώστε να αποφεύγεται η απόλυτα ανεξέλεγκτη επαγγελματική τροχοδρόμηση, η οποία δημιουργεί αύξηση της
ανεργίας και της υποαπασχόλησης.
• Την ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε
να προετοιμάζει έγκαιρα τους νέους
σχετικά με τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία και δραστηριοποίηση.
• Την ουσιαστική συμμετοχή των νέων
στα κέντρα λήψης αποφάσεων για
ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση
των αποφάσεων.
• Την αναγνώριση της μη τυπικής
μάθησης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός σχολείων και πανεπιστημίων.

√ Στις προτεραιότητες του
Κινήματος της ΣΕΚ τα καίρια
ζητήματα που αφορούν τις
εργαζόμενες γυναίκες, τη νεολαία και τους συνταξιούχους

√ Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να
εποπτεύει με επάρκεια την
εφαρμογή των νομοθεσιών,
άροντας διακρίσεις και αδικίες
σε βάρος των εργαζομένων

Eργαζόμενες γυναίκες
Οι αντιπρόσωποι του 28ου
Παγκύπριου
Συνεδρίου
καλούν την Κυβέρνηση να
θέσει στις προτεραιότητές
της την προαγωγή της ισότητας και να λάβει συγκεκριμένες και ουσιαστικές
αποφάσεις σε σχέση με την
υιοθέτηση πολιτικών, που
να διευκολύνουν το εγχώριο
γυναικείο δυναμικό να δραστηριοποιείται
δυναμικά
στο χώρο εργασίας, όπως:
• Να προχωρήσει στην υιοθέτηση των εισηγήσεων των
κοινωνικών εταίρων που
περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
• Να επιδοτήσει τη γονική
άδεια ενισχύοντας κατά
αυτόν τον τρόπο την χρήση
του συγκεκριμένου δικαιώματος από περισσότερους
γονείς. Το γεγονός ότι η
γονική άδεια παρέχεται
άνευ απολαβών, ουσιαστικά, αποδυναμώνει σημαντικά το συγκεκριμένο δικαίωμα, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες εκμετάλλευσης της άδειας ασθενείας.

• Να επανεξετάσει και να
καθορίσει νέο ωράριο των
κρατικών δομών φροντίδας
των παιδιών ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα, ο
οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις επιπτώσεις της οικονομικής
ύφεσης. Η φύλαξη στους
ιδιωτικούς σταθμούς προϋποθέτει υψηλό κόστος φροντίδας.
• Να προχωρήσει τάχιστα
στην υλοποίηση εισηγήσεων που κατατέθηκαν στο
Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής, συμβάλλοντας στην
αναχαίτιση του δημογραφικού προβλήματος, που
απειλεί σοβαρά τον κοινω-

νικό ιστό της χώρας.
• Να παραχωρήσει φορολογική ελάφρυνση στις οικογένειες που έχουν παιδιά
στους ιδιωτικούς σταθμούς
ηλικίας κάτω των 4 χρόνων
και 8 μηνών, οι οποίες
αιτούνται θέση στους κρατικούς σταθμούς και απορρίπτονται, λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης παιδιών
στους κρατικούς σταθμούς.
• Να θέσει χρονικά περιθώρια στην εξέταση παραπόνων από τους Επιθεωρητές
Εργασίας, ειδικότερα σε
σχέση με καταγγελίες που
αφορούν παραβιάσεις της
νομοθεσίας για τη μητρότητα.
• Να δώσει

έμφαση στην

εφαρμογή του νόμου για την
Ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση, που καλύπτει,
μεταξύ άλλων, το αδίκημα
της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,
και του νόμου για την Ίση
Αμοιβή, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για μείωση
του χάσματος στις αμοιβές.
• Να αναλάβει εκστρατεία
ενημέρωσης για τις νομοθεσίες που προάγουν την ισότητα. Η ανεπάρκεια στην
ενημέρωση υποβαθμίζει την
ανάγκη διεκδίκησης των
δικαιωμάτων τους από τους
ίδιους τους εργαζόμενους,
τα οποία πηγάζουν από τις
νομοθεσίες.

Συνταξιούχοι
Οι Σύνεδροι καλούν την Κυβέρνηση, Βουλή
και άλλους αρμόδιους φορείς όπως προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στην
υλοποίηση των κατά καιρούς υποσχέσεων
τους προς τους Συνταξιούχους και τις
Οργανώσεις τους, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
και που συνοψίζονται στα πιο κάτω:

εξαρτάται από τη φιλανθρωπία του εκάστοτε Υπουργικού Συμβουλίου.

• Τη θεσμοθέτηση 14ης σύνταξης ή
πασχαλινού επιδόματος για όλους τους
συνταξιούχους από το Πάγιο Κρατικό
Ταμείο και τους προϋπολογισμούς του
κράτους πάνω σε μόνιμη βάση και όχι να

των Συνταξιούχων.

• Χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, γεγονός που θα
αποβεί προς όφελος των Συνταξιούχων .

• Την ενσωμάτωση της ειδικής αντισταθμιστικής και του νέου επιδόματος για τους
χαμηλοσυνταξιούχους
• Αύξηση των συντάξεων
πάνω στις συντάξεις,
σε βαθμό που να μειώνει √ Η πολιτεία υποχρεούται να προσφέρει κατοχυρώνοντας τα μια
περισσότερα στην τρίτη ηλικία
αισθητά, αν όχι να μηδενίγια πάντα και λύνοντας
ζει το ποσοστό των
η οποία συνέβαλε στη δημιουργία
έτσι τα προβλήματα και
Συνταξιούχων που βρίτου Κυπριακού κράτους και στην
τις αδικίες που παρουσκονται κάτω από το όριο κοινωνικοοικονομική πρόοδο του τόπου σιάζονται κατά καιρούς
της φτώχειας.
και με τις εκάστοτε
• Άρση της αδικίας σε βάρος των Συνταξιαυξήσεις των συντάξεων.
ούχων, αφού οι συντάξεις τους είναι χαμη• Παραχώρηση των διαφόρων χορηγιών
λότερες κατά 8% λόγω μειωμένων εισφοκαι επιδομάτων προς τους Συνταξιούχους
ρών των αυτοτελώς εργαζομένων, αυξάεισηγούμαστε τούτα να δίνονται πάνω σε
νοντας τις εισφορές τους πάνω στα πραγπιο ορθολογιστική βάση κατά τρόπο που
ματικά τους εισοδήματα.
να μην δημιουργούν προβλήματα μεταξύ
• Τη δημιουργία κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσία και συνθήκες διαβίωσης.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Νέο σχέδιο από ΑΝΑΔ για ανέργους
από την 1η Ιουλίου

Δημήτρης Κιττένης, πρόεδρος Δ.Σ. ΑνΑΔ

19.000 οι μακροχρόνια άνεργοι

Λ

αμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
αγορά εργασίας της Κύπρου και ειδικότερα
την πολύ μεγάλη αύξηση και διατήρηση
της μακροχρόνιας ανεργίας σε ψηλά επίπεδα, παρά την παρατηρούμενη σημαντική
μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας,
κρίναμε ως προτεραιότητα ότι θα έπρεπε
να προωθήσουμε ένα νέο Σχέδιο που να
απευθύνεται ειδικά σ’ αυτή την κατηγορία

ανέργων. Οι μακροχρόνια άνεργοι συμπολίτες μας, που ανέρχονται περίπου στις
19.000, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη
ομάδα, γιατί η μακρά παραμονή τους εκτός
εργασίας προκαλεί τόσο οικονομικής και
κοινωνικής φύσεως προβλήματα, όσο και
μείωση των δεξιοτήτων τους και απώλεια
αυτοεκτίμησης.
Σκοπός του νέου Σχεδίου είναι η παροχή
κινήτρων σε εργοδότες έτσι ώστε να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας με
την κάλυψη του 80% του κόστους από την
ίδια την ΑνΑΔ.
Βασική προϋπόθεση για τους εργοδότες
είναι η απασχόληση για τουλάχιστον 6
μήνες, των ατόμων που θα προσλάβουν.
Το νέο Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια
Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς,
εντάσσεται σε μια γενικότερη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων της ΑνΑΔ που
απευθύνονται σε άνεργους. Γενικότερος
στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι
να δοθεί η δυνατότητα στους σημερινούς
ανέργους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της κατάρτισης και απόκτησης
εργασιακής πείρας.

Μ

ε τη μακροχρόνια ανεργία να μειώνεται με ρυθμό βραδύτερο από
ό,τι η συνολική ανεργία, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
εισάγει από τον επόμενο μήνα ένα νέο
σχέδιο, στο επίκεντρο του οποίου
τίθενται οι μακροχρόνια άνεργοι, που
κατά τους πρώτους πέντε μήνες του
έτους έφθαναν τις 19.683 ή 47,8% του
συνολικού ποσοστού των ανέργων.

Το σχέδιο δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις για άνοιγμα θέσεων και εργοδότηση μακροχρόνια ανέργων, υπό προϋποθέσεις. Η παρουσίαση του σχεδίου
έγινε σήμερα σε διάσκεψη Τύπου της
Αρχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑνΑΔ,
ενώ η συνολική ανεργία παρουσιάζει
σημαντική μείωση 17,5% για την
περίοδο 2014-2016, η αντίστοιχη μείωση στη μακροχρόνια ανεργία για την
ίδια περίοδο πραγματοποιείται με
χαμηλότερο ρυθμό (14%).
Η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων νεαρής ηλικίας, μεταξύ 25-34
ετών, είναι άτομα με ανώτερη εκπαίδευση και η πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 35
ετών είναι άτομα με μέση γενική
εκπαίδευση και στοιχειώδη εκπαίδευση.
Το νέο σχέδιο της ΑνΑΔ θα τεθεί σε
εφαρμογή από την 1η Ιουλίου μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου και σκοπός του
είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες
να σχεδιάζουν, οργανώνουν και
εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας για κάλυψη των συγκεκριμένων

ΑΚΡΙΒΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από έρευνα
σχετικά με τις τιμές των τροφίμων, ποτών
και καπνού πραγματοποιήθηκε το 2015 σε
38 συμμετέχουσες χώρες. Αυτή η έρευνα
αφορούσε σύνολο 440 υγκρίσιμων προϊόντων.
Στην Κύπρο οι τιμές σε τρόφιμα και μη
οινοπνευματώδη ποτά ανήλθαν στο 107%
του μέσου όρου της ΕΕ, το ψωμί και τα
δημητριακά στο 116 % , το κρέας στο 88 % ,
το γάλα , το τυρί και τα αυγά στα 140 % , τα
οινοπνευματώδη ποτά στο 103 % και ο
καπνός στο 82 % του μέσου όρου της ΕΕ .

αναγκών θέσεων για τις οποίες προσλαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι.
Ο εργοδότης δεσμεύεται να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο τον μισθό που
προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση, ενώ στην περίπτωση που στην

√ 1.5 εκατ. για εργοδότηση
μακροχρόνια ανέργων

συγκεκριμένη επιχείρηση δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, ο εργοδότης δεσμεύεται για την καταβολή στον
καταρτιζόμενο του κατώτατου μισθού
που από τον Απρίλιο του 2012 έχει
καθοριστεί στα €870, ακόμα και εάν
το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που ρυθμίζονται
νομοθετικά σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία. Στο τέλος της εξάμηνης περιόδου,
καταβάλλεται στον εργοδότη χορήγημα ύψους 80% των επιλέξιμων δαπανών, με το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης να μην ξεπερνά τα €1000
μηνιαίως.
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι
τέσσερις μήνες, συν δύο χωρίς επιχορήγηση από το κράτος. Η εργοδότηση
πρέπει να είναι για μόνιμη και πλήρη
απασχόληση. Οι εργοδότες μπορούν
να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο
σχέδιο μέχρι ένα μήνα μετά την ημερομηνία εργοδότησης του μακροχρόνια
άνεργου, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν
προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων τους στη συγκεκριμένη
θέση τους τελευταίους οκτώ μήνες.
Ο Πρόεδρος της ΑνΑΔ Δημήτρης Κιττένης είπε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι

ανέρχονται σε περίπου 19 χιλιάδες
και σημείωσε πως η μακρά παραμονή
τους εκτός εργασίας προκαλεί τόσο
οικονομικής και κοινωνικής φύσεως
προβλήματα, όσο και μείωση των
δεξιοτήτων τους και απώλεια αυτοεκτίμησης.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στην αγορά εργασίας της Κύπρου και
ειδικότερα την πολύ μεγάλη αύξηση
και διατήρηση της μακροχρόνιας
ανεργίας σε ψηλά επίπεδα, παρά την
παρατηρούμενη σημαντική μείωση
του γενικού ποσοστού ανεργίας, κρίναμε ως προτεραιότητα ότι θα έπρεπε
να προωθήσουμε ένα σχέδιο που να
απευθύνεται ειδικά σε αυτή την κατηγορία ανέργων» εξήγησε.
«Η εργασία είναι ευλογία και αυτή την
ευλογία η ΑνΑΔ θέλει να την προσφέρει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων» σημείωσε.
Ο κ. Κιττένης ανέφερε πως εάν το νέο
σχέδιο έχει ανταπόκριση από πλευράς
των εργοδοτών, εφόσον με βάση τις
πρόνοιες του σχεδίου, αυτοί θα
κάνουν την πρόσληψη του μακροχρόνια ανέργου, τότε η ΑνΑΔ θα μελετήσει
την επανάληψη του ίσως από την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με τον ΓΔ της ΑνΑΔ Γιώργο
Παναγίδη ο στόχος της ΑνΑΔ είναι να
εντάξει στο σχέδιο 420 περίπου
άτομα, όσα δηλαδή επιτρέπει ο προϋπολογισμός του σχεδίου για το 2016,
που ανέρχεται σε €1,5 εκ.
Ο κ. Παναγίδης είπε πως τα σχέδια
της ΑνΑΔ, όπως αυτά που αφορούν
εργοδότηση με κατάρτιση στην επιχείρηση τους πρώτους μήνες, αξιολογούνται σε τακτική βάση, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων παρουσιάζουν μια «πολύ
θετική εικόνα», καθώς, όπως ανέφερε,
τα στοιχεία, μήνες μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, καταδεικνύουν ότι το 90% των ατόμων που
εντάχθηκαν σε αυτά ήταν σε απασχόληση και ένας μεγάλος αριθμός στον
ίδιο εργοδότη.

Εκδρομή των συνταξιούχων της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ
Λευκωσίας στον Παχύαμμο

Τ

ις ακριβότερες τιμές στην ΕΕ στο γάλα,
το τυρί και τα αυγά πληρώνουν οι καταναλωτές στην Κύπρο. Σύμφωνα με έρευνα
της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Οι
τιμές στην Κύπρο στα συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα φθάνουν στα 140% του
μέσου όρου της ΕΕ. Ακριβότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο είναι επίσης στην Κύπρο το
ψωμί ενώ κρέας και καπνός στην Κύπρο
είναι φθηνότερα από το μέσο όρο της ΕΕ .

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η

ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ Λευκωσίας
στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκδρομών των
συνταξιούχων μελών της,
επισκέφθηκε την περασμένη
εβδομάδα το Παχύαμμο με
προσκήνυμα στη μονή
Αγίου Ραφαήλ.
Οι εκδρομείς εξέφρασαν την
ευαρέσκεια τους για τις
οργανωμένες αυτές εκδρομές, οι οποίες συμβάλλουν
σημαντικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των συνταξιούχων.
Κάλεσαν παράλληλα την
ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ να συνεχίσει
τον
επιτυχήμενο
αυτό
θεσμό.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έ

γραψα πολλές φορές στο
παρελθόν και επαναλαμβάνω και τώρα ότι με τις ούτω
καλούμενες «συμφωνίες υψηλού επιπέδου» («συμφωνίες
κορυφής» όπως συνήθως
αποκαλούνται
ΜακαρίουΝτενκτάς και Κυπριανού-Ντενκτάς) θέσαμε τη θηλειά του
σχοινιού γύρω από το λαιμό
μας και δώσαμε την άλλη άκρη
Άρθρο
του Ανδρέα Μ.
Βασιλείου
πρώην
συνδικαλιστή

στους Τούρκους.
Ένα πρόβλημα εισβολής και
κατοχής το μετατρέψαμε σε
«διακοινοτική διένεξη» και
απενοχοποιήσαμε την Άγκυρα.
Τώρα ότι συζητούμε εδώ και
40 σχεδόν χρόνια δεν είναι η
εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης στα πλαίσια της ούτω καλούμενης
«Διζωνικής,
Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα» - και μάλιστα όπως την
εννοούν οι Τούρκοι – αλλά με
ποιο σχοινί θα μας κρεμάσουν
που μπορεί να είναι και… λιμιστήρα (λεπτό δηλαδή σχοινί).
Τονίζω για μια ακόμη φορά
αυτό που έγραψε πριν χρόνια ο
Άγγλος δημοσιογράφος Robert
Fisk
στην
εφημερίδα
Independent ότι δηλαδή δεν
πρόκειται για συνομιλίες αλλά

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΑΞΙΑ
για «κουβέντες του καφενείου».
Τα περί δήθεν «συγκλίσεων»
και «προόδου» και μοναδικής
ευκαιρίας για επίλυση του
Κυπριακού δεν είναι παρά
έπεα πτερόεντα δηλαδή λίγα
φτερωτά, λόγια του αέρα.
Είναι εκτός πραγματικότητας.
Και ιδού. Ο Μουσταφά Ακιντζί
που την εκλογή του ως «ηγέτη»
των Τ/Κυπρίων μόνον που δεν
έσπευσαν να κτυπήσουν τις
καμπάνες μερικοί τουρκοπροσκυνημένοι και γραικύλοι επαναφέρει θέμα πενταμερούς
διάσκεψης.
Στην κάθε περίπτωση και με
κάθε ευκαιρία η Τ/Κυπριακή
πλευρά δηλώνει ότι δεν παραιτείται των «συνθηκών εγγυήσεως» και διατήρηση του
μονομερούς
«δικαιώματος
επεμβάσεως» της Τουρκίας.
Τα τετελεσμένα γεγονότα συνεχίζονται
ασταμάτητα
με
τελευταία την εξαγγελία για
επενδύσεις σε έργα αναπτύξεως στην περιοχή Μόρφου για
τσιμέντωμα της κατοχής ενώ
προηγείται η μεταφορά νερού
από την Τουρκία στα κατεχόμενα εδάφη μας. Άλλωστε ο
Ερτογάν προέτρεψε τους Τ/Κ
να μην επιστρέψουν την Μόρφου. Απαίτηση του Σερντάρ
Ντενκτάς να πληρώσουμε τα
δισεκατομμύρια που χρωστά
το ψευδοκράτος στην Τουρκία.
Δήλωση εκπροσώπου του
ΕΒΚΑΦ ότι η Αμμόχωστος είναι

κτισμένη σε γη δικής του ιδιοκτησίας!!!
Καθημερινές δηλώσεις ότι τα
κατεχόμενα είναι «ανεξάρτητο
κράτος» αλλά ταυτόχρονα και
«τμήμα της μητέρας πατρίδας». Τελευταία ανακοινώθηκε
ότι δεν θα επιτρέπεται λειτουργία σε εκκλησίες μας στα
κατεχόμενα πέραν της μιας
φοράς τον χρόνο.
Πρόσφατα εξεδίωξαν κακήνκακώς αντιπροσωπεία της
ΠΕΟ που μετέβη στα κατεχόμε-

Τ

√ Οι πολυετείς έρευνες των αρχαιολόγων
στα Στάγειρα Χαλκιδικής έφεραν
στο φώς σημαντικά ευρήματα

«Δεν έχουμε αποδείξεις αλλά ισχυρότατες ενδείξεις – φθάνουν σχεδόν στη βεβαιότητα. Η θέση
στην οποία κτίστηκε το πεταλωτό οικοδόμημα,
μέσα στην πόλη και κοντά στην Αγορά (κατά
παρέκκλιση των νενομισμένων), με πανοραμική
θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η εποχή της
κατασκευής του στην αρχή-αρχή ακόμη της
ελληνιστικής περιόδου. Το ασύμβατο για άλλες
χρήσεις σχήμα του. Ο δημόσιος χαρακτήρας του
και η μεγάλη βιασύνη που διακρίνεται στην

Εμείς με άστοχες ενέργειες
εισηγούμαστε να καθιερωθεί η
Τουρκική ως επίσημη γλώσσα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βαφτίζουμε και το χαλούμι ως
hellim (!)
Ικανοποιώντας τις τουρκικές
επιθυμίες και μεθοδεύσεις

√ Για πόσο καιρό άραγε μερικοί θα ζουν με ψευδαισθήσεις και αυταπάτες για τις προθέσεις και τα μακροχρόνια σχέδια της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου;
να για να συμμετάσχει σε κοινή
εκδήλωση με Τ/Κ συνδικάτα.
Συνεχίζεται ασταμάτητα η ροή
εποίκων στα κατεχόμενα και η
απαίτηση της Άγκυρας για
«πολιτογράφησή» τους στα
πλαίσια της πολιτικής για
αλλαγή του δημογραφικού
χαρακτήρα της Νήσου.
Αυτές είναι μερικές μόνον από
τις… «συγκλίσεις» και η «πρόοδος» που έχει επιτευχθεί (sic).
Όλα λοιπόν τα ως άνω και
άλλα πολλά δεν οδηγούν σε
απελευθέρωση των κατεχομένων και επανένωση της
Κύπρου αλλά σε σταδιακή
τουρκοποίηση.
Οι αθεράπευτα λάτρεις του

Ανακαλύφθηκε ο τάφος του φιλόσοφου Αριστοτέλη
ο αψιδωτό οικοδόμημα και ο βωμός που
αποκάλυψαν οι ανασκαφές στην αρχαία
πόλη Στάγειρα Χαλκιδικής το 1996, δεν μπορεί
παρά να ήταν ο τάφος και το ηρώο του Αριστοτέλη. Αυτό υποστηρίζουν με σιγουριά πλέον οι
επιστήμονες.

Σχεδίου Ανάν, προφανώς μας
εκλαμβάνουν για ηλίθιους ή
μήπως σαν «κούελους» και
«ζοπόβορτους» ως συνήθιζε
να γράφει ο αείμνηστος Θεμιστοκλής Δέρβης.

κατασκευή του, με ποιοτικό, άλλα ετερόκλητο
οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση. Η ύπαρξη
βωμού σε τετραγωνισμένο δάπεδο. Όλα αυτά
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σωζόμενο αψιδωτό κτίσμα ήταν ο τάφος-ηρώο του Αριστοτέλη», επισημαίνει ο ανασκαφέας, μελετητής των
αρχαίων Σταγείρων, αρχαιολόγος Κώστας
Σισμανίδης στην πρώτη επιστημονική ανακοίνωση που έκανε πρόσφατα για τον «τάφο του
Αριστοτέλη» στο παγκόσμιο συνέδριο «Αριστοτέλης 2.400 χρόνια».

συγκατατιθέμεθα στη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής για
την Παιδεία με σκοπό και
στόχο τον αφελληνισμό της
Ελληνικής μας Παιδείας, αφού
οι Τούρκοι θέλουν να μας
αλλάξουν και τα φώτα.
Είναι όνειδος να υπάρχουν
άνθρωποι πάσχοντες από επίκτητο ανθελληνικό σύνδρομο
που θέλουν να αποπροσανατολίσουν, να απονευρώσουν
και να ευνουχίσουν τον
Κυπριακό Ελληνισμό και να τον
καταστήσουν ευάλωτο στις
μεθοδεύσεις των Τούρκων και
των ξένων.
Έτι δε χειρότερο και τραγικότερο να ακούμε από επίσημα
χείλη σε αρκετές περιπτώσεις
ότι επιδιώκουμε λύση «υπό τις
περιστάσεις» υιοθετώντας την
πάγια τουρκική απαίτηση για
«λύση με βάση τις σημερινές
πραγματικότητες» (!!!)
Τα διαδραματισθέντα στο
Νταβός και την Κωνσταντινούπολη δεν είναι τυχαία γεγονό-

7

τα αλλά εσκεμμένες ενέργειες
που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν τον Μουσταφά Ακιντζί
και το ψευδοκράτος και να
καταστήσουν την Κυπριακή
Δημοκρατία ως «εκλιπούσα»
στην πραγματικότητα και ότι
δεν υπάρχει κράτος με το
όνομα Κύπρος.
Επιβεβαιώνεται ο αείμνηστος
Θεμιστοκλής Δέρβης, που
χαρακτήριζε τα Ηνωμένα Έθνη
που βρίσκονται πίσω από όλες
αυτές τις ενέργειες ως «Λέσχη
Διεθνών Απατεώνων».
Το Κυπριακό Ζήτημα καταβαράθρωσαν πριν και μετά την
τουρκική εισβολή αυτοί που το
χειρίστηκαν με νοοτροπίες από
τη μια «η Κύπρος είμαι εγώ»
και από την άλλη «ΝΑΤΟ όχι,
Ένωση ναι» και που μας κράτησαν μακράν του Εθνικού
Κορμού όταν την περίοδο
1964-1967 με την παρουσία
μιας Ελληνικής Μεραρχίας
όπου η ΕΝΩΣΗ ήταν τετελεσμένο γεγονός (μοναδική λύση που
εξασφάλιζε
την
φυσική
παρουσία μας στην από αιώνων Ελληνική Γη των προγόνων μας) με αποτέλεσμα να
ζούμε σήμερα στην Εθνική μας
μοναξιά αποκομμένοι από τον
Εθνικό Κορμό και να βρισκόμαστε στο έλεος της Τουρκίας,
που σκοπό και στόχο έχει την
επανάκτηση και τον έλεγχο
ολόκληρης της Κύπρου και την
μετατροπή μας σε μια θλιβερή
μειονότητα που τελικά θα έχει
την τύχη των Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης
της
Ίμβρου και της Τενέδου.
*Γραικύλος: Ο Έλληνας που
είναι ανάξιος της Εθνικής του
παράδοσης, ο ξεπεσμένος,
παρηκμασμένος
Έλληνας,
συνήθως δουλοπρεπής προς
τους ξένους.
Sic: Λέγεται κατά τρόπο ειρωνικό.

Το ταφικό οικοδόμημα εντοπίστηκε ανάμεσα
στη στοά του 5ου αιώνα και στον αρχαϊκό ναό
του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτειρας (6ος
αιώνας π.Χ.), μεταξύ της αρχαϊκής και της κλασικής πόλης, στη χερσόνησο «Λιοτόπι». Η αψιδωτή του κάτοψη (10 περίπου μέτρα), το σχήμα
του, η ύπαρξη ορθογώνιου μαρμαροθετημένου
δαπέδου με κενή επιφάνεια-βωμό (1,30x1,70 μ.)
είχαν προβληματίσει πολύ τον αρχαιολόγο
ερευνητή, καθώς περιβάλλει επακριβώς έναν
τετράγωνο βυζαντινό πύργο.
Είναι σαφές ότι οι Βυζαντινοί το
κατέστρεψαν αναταράσσοντας εντελώς τα αρχαιολογικά στρώματα. Ο
ημικυκλικός τοίχος του ταφικού μνημείου, ωστόσο, διατηρείται σε ύψος
δύο περίπου μέτρων. Το οικοδόμημα
έφερε στέγη με κεραμίδια από το
βασιλικό κεραμοποιείο, επιβεβαιώνοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του.
Υπερυψωμένος, πλατύς κτιστός δρόμος οδηγούσε σε είσοδο του μνημείου,
που ήταν προσπελάσιμο για προσφορές και απονομή τιμών.

Ελληνίδες «Καρυάτιδες» μπήκαν στο Βρετανικό
Μουσείο αναζητώντας τη «χαμένη αδερφή τους»

Κ

αλλιτεχνικό δρώμενο – διαμαρτυρία, για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα το οποίο έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, ξεπέρασε, τουλάχιστον ως ιδέα, κάθε
προηγούμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας.
Η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνοδευόμενη από
έξι Ελληνίδες ντυμένες στα λευκά, ως άλλες Καρυάτιδες, μπήκαν
στο Βρετανικό Μουσείο αναζητώντας την χαμένη «αδερφή τους»,
προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των τουριστών αλλά και όσων
επισκέπτονταν εκείνη την ώρα το Μουσείο.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

• Εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο

Ποιοτική πρόταση για τις καλοκαιρινές διακοπές
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Ο

ι τελευταίες μέρες που ο υδράργυρος άρχισε να παίρνει ανοδική
πορεία, αρχίστε να ταξιδεύετε νοερά
μακριά από την ρουτίνα της καθημερινότητας και ψάξτε από νωρίς τι επιλογές έχετε για ποιοτικές διακοπές και με
βαλάντιο το οποίο να μην αποτελεί
αποτρεπτικό παράγοντα..
Η ΣΕΚ προσφέρει την ιδανική επιλογή
που ακούει στο όνομα Εξοχικές Κατοικίες της ΣΕΚ στον κάτω Αμίαντο για
όσους επιθυμούν να εξορμήσουν από
τα αστικά κέντρα και το καυσαέριο στη
δροσιά του βουνού, σε ένα τουριστικό
κατάλυμμα υψηλών προδιαγραφών,
στο οποίο θα νιώθουν, πάνω απ' όλα,
σαν στο σπίτι τους.

Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει όλες τις σύγχρονες και απαιτούμενες ανέσεις
για μια αξέχαστη διαμονή ενώ η υπερσύγχρονη πισίνα, που αποτελεί όαση,
προσφέρει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν
κάθε στιγμή της διαμονής τους.
Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο με ποικιλία φαγητών σε προσιτές τιμές
και για τους πιο απαιτητικούς καλοφαγάδες

Σε μια πανέμορφη τοποθεσία που
αγκαλιάζεται με πανύψηλα δέντρα ο
υπεύθυνος του συγκροτήματος θα σας
καλωσορίσει και θα σας εξασφαλίσει
μια ήρεμη διαμονή μέσα στη φύση.
Κάθε διαμέρισμα έχει τη δική του
φυσιογνωμία και είναι εναρμονισμένο
απόλυτα με το ευρύτερο περιβάλλον της
περιοχής , την πυκνή άγρια βλάστηση

• Επισκεφθείτε
τις Πλάτρες,
το Τρόοδος,
την Κακοπετριά
και την
Κυπερούντα
που είναι,
από τα πιο
όμορφα ορεινά
τουριστικά
θέρετρα

και τα πεύκα αλλά και την υπέροχη θέα
της περιοχής.
Κάποιοι λένε πως ο καλύτερος τρόπος
για να γνωρίσεις μια περιοχή είναι με
τα πόδια. Αν αγαπάτε το βουνό ή αν
θέλετε να βελτιώσετε τη φυσική σας
κατάσταση, το περπάτημα είναι ιδανικό. Αφήστε το αυτοκίνητο σας και
ζήστε τον πολιτισμό και τη φύση της
περιοχής με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Το εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον
Αμίαντο δεν προσφέρει μόνο ψυχική και
σωματική ηρεμία στις διακοπές αλλά
καλύπτει και τις ανάγκες των μελών
του κινήματος που είναι λάτρεις της
δράσης και της εξερεύνησης μέσα από
περιπατητικές διαδρομές στα Μονοπάτια της φύσης. Κάποιες διαδρομές είναι
πιο απαιτητικές από άλλες , όλα όμως
προσφέρουν απόλαυση στις αισθήσεις
που συνδυάζονται οι εικόνες, οι ήχοι
και οι μυρωδιές της φύσης από πρώτο
χέρι.

√ Ανακαλύψτε πολιτιστικά και
θρησκευτικά μνημεία και
απολαύστε τις φυσικές ομορφιές
του Κάτω Αμιάντου και των γύρω χωριών

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ»
Διατρέχοντας ανηφορικά το λόφο, αυτή η διαδρομή πηγαίνει κατά μήκος του
ρυακιού «Λούματα των Αετών» μέσα από οργιώδη βλάστηση και καταλήγει
στο Πάρκο Αμιάντου. Περνά από ένα αναστηλωμένο κρησφύγετο της περιόδου
1955 - 1959 του αντιαποικιακού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Για να επιστρέψετε στο
σημείο εκκίνησης, ακολουθείστε το δρόμο προς το χώρο της θερινής
κατασκήνωσης Σ.Ε.Κ. (Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου).

Ο Αμίαντος βρίσκεται 48 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού
σε μέσο υψόμετρο 990 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.
με πλούσιο φυσικό περιβάλλον που γειτονεύει με την οροσειρά του Τροόδους.
Γνωστό στους παλαιότερους για το μεταλλείο του που πλέον έχει
κατά μεγάλο ποσοστό δώσει τη θέση του στη φύση, μετά την αναδάσωση
που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

ERG_8-9_inn_8 & 9 6/21/16 11:48 AM Page 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

9

Ιδανική πρόταση για όσους λατρεύουν τις συναρπαστικές εξορμήσεις

Ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης», βρίσκεται στην κορυφή του
Μεταλλείου Αμιάντου. Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει σπάνια είδη φυτών
του νησιού, να μάθει την ιστορία και να πληροφορηθεί για όλα όσα αφορούν
στη χλωρίδα του τόπου, αλλά και του κήπου

Στις Πλάτρες μπορείτε να επισκεφτείτε τους καταρράκτες των Καλεδονιών.
Στην περιοχή βρίσκονται επίσης και οι καταρράκτες του Μιλλομέρη.

Μέσα Ποταμός,
τοποθεσία
με μοναδική
φυσική ομορφιά,
πυκνή βλάστηση
και καταρράκτες

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
√ Μονοπάτι «Λούματα των Αετών»
√ «Μονοπάτι Καληδόνια» που ξεκινά από την πλατεία Τροόδους
√ «Μονοπάτι Λιβάδι ή κάμπος του Λιβαδιού». Ξεκινά στον κύριο
δρόμο Τροόδους – Καρβουνά, 1,5 χλμ πριν από το Τρόοδος στον
εκδρομικό χώρο Κάμπος του Λιβαδιού

√ «Μονοπάτι Αταλάντη», ξεκινά από την πλατεία Τροόδους. Το μονοπάτι ακολουθεί κυκλική πορεία γύρω από τη Χιονίστρα σε υψόμετρο
1700 – 1750 μ και διέρχεται μέσα από πυκνό δάσος με πεύκα. Έχει
μήκος 14χλμ.

√ «Μονοπάτι Μονή – Φύλαγρα». Ξεκινά από σημείο του δρόμου Τριμίκλινης – Πελενδρίου κοντά στο Πελένδρι. Έχει μήκος 3 χλμ.

√ «Μονοπάτι ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης». Ξεκινά από το σημείο σύνδεσης του δασικού δρόμου Πλατρών – Μέσα Ποταμού με τον τουριστικό
δρόμο Μονιάτη – Πλατρών – Τροόδους, κοντά στο Ψηλό Δέντρο. Έχει
μήκος 9 χλμ.

Στην περιοχή Μέσα Ποταμού
βρίσκεται και το γραφικό
μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου,
το οποίο είναι καθημερινά
ανοικτό για το κοινό

Θα πάρω μια ανηφοριά
Θα πάρω μονοπάτια
Να βρω τα σκαλοπάτια
Που παν στη λευτεριά.
Το Ηρώον του απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, βρίσκεται
σε μια δασώδη περιοχή στην κορυφή του βουνού Έγκλιση, (ανάμεσα στα
χωριά Πελένδρι και Κάτω Αμίαντος) της Πιτσιλιάς, μια περιοχή στην οποία
έγιναν κατά την περίοδο του Αγώνα της ΕΟΚΑ αιματηρές συγκρούσεις.
Η κεντρική ιδέα του Ηρώου πήγασε από τους στίχους του τελευταίου ήρωα
της αγχόνης Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Επισκεφθείτε τις Πλάτρες, το Τρόοδος, την Κακοπετριά και
την Κυπερούντα. Είναι από τα πιο όμορφα ορεινά τουριστικά θέρετρα. Διαδρομές που θα ακολουθήσετε σ’ αυτούς τους προορισμούς
σας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, αφού τα τοπία
είναι μαγευτικά με πολλαπλές επιλογές
για εξερεύνηση των γύρω χωριών

Η περίφημη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού που βρίσκεται
στο παραδοσιακό χωριό Όμοδος
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ηλιακό έγκαυμα:

Τα σωστά βήματα για
να το αντιμετωπίσετε Μ

Λίγα αμύγδαλα τη μέρα τα λιπάκια κάνουν πέρα
• Ο ξηρός καρπός που διώχνει το λίπος

ο ηλιακό έγκαυμα είναι... συνώνυμο με τα
πρώτα καλοκαιρινά μπάνια, ειδικά για
όσους έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα.

ια νέα μελέτη της Αμερικανικής
Καρδιολογικής Εταιρείας αναδεικνύει το τρόφιμο που είναι ιδανικό για όσους θέλουν να χάσουν λίπος
από την κοιλιά.

Δεδομένου ότι τα εγκαύματα από τον ήλιο συνδέονται με τον καρκίνο του δέρματος, πρέπει να
γνωρίζουμε όλοι τα σωστά και απαραίτητα
βήματα για την αντιμετώπισή τους.

Το λίπος που στην κοιλιά είναι πιο
επικίνδυνο από το λίπος σε άλλα
σημεία του σώματος, καθώς βρίσκεται κοντά σε αρκετά ζωτικά όργανα.

Η Δρ Anjali Mahto, δερματολόγος του Βρετανικού
Ιδρύματος για το Δέρμα, δίνει τις δικές της συμ-

Με την επιλογή του ξηρού καρπού
έναντι τροφών που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες συμβάλλουμε
σημαντικά στη μείωση του κινδύνου
καρδιοπάθειας, μέσω της μείωσης
του κοιλιακού λίπους.

Τ

Η λεγόμενη κοιλιακή παχυσαρκία
αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για το μεταβολικό σύνδρομο, το
οποίο με τη σειρά του συμβάλλει
στην πρώιμη στεφανιαία αρτηριοπάθεια.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη
νέα μελέτη, μόλις 42 γραμμάρια αμύβουλές για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ηλιακού εγκαύματος.
- Δράστε άμεσα: Απομακρυνθείτε από τον ήλιο,
καλύψτε τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί
περισσότερο και μην εκτεθείτε ξανά στον ήλιο
έως ότου υποχωρήσει εντελώς το έγκαυμα. Προτιμήστε ελαφριά βαμβακερά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνέει».
- Πάρτε ένα αναλγητικό: Καταπολεμήστε τον
πόνο και τη φλεγμονή με ένα παυσίπονο, όπως
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Θα χρειαστούν περίπου δύο 24ωρα αγωγής για να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Δροσίστε το δέρμα: Τοποθετήστε μια δροσερή
κομπρέσα στο δέρμα για 15 λεπτά ή κάντε ένα
δροσερό ντους/μπάνιο. Μην τρίψετε το δέρμα με
την πετσέτα, σκουπίστε το απαλά για να αποφύγετε περαιτέρω ερεθισμούς.
- Μην τραυματίζετε το δέρμα: Εάν έχουν σχηματιστεί φουσκάλες στο δέρμα, μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε, καθώς είναι πιθανό να
σχηματιστούν ουλές ή να προκύψει λοίμωξη. Οι
φουσκάλες θα υποχωρήσουν από μόνες τους
μέσα σε μερικές ημέρες.
- Ενυδατώστε το δέρμα: Προμηθευτείτε μια
κρέμα ή λοσιόν χωρίς πρόσθετα αρώματα για
να ανακουφίσετε το δέρμα. Καλό θα είναι να
εφαρμόσετε το προϊόν αμέσως μετά το
ντους/μπάνιο, ώστε να «κλειδώσει» η υγρασία
στο δέρμα. Θα χρειαστεί να επαναλαμβάνετε
αυτό το βήμα καθημερινά για αρκετές εβδομάδες
ώστε να αντιμετωπίσετε το ξεφλούδισμα.
- Να πίνετε πολλά υγρά: Το ηλιακό έγκαυμα
συνδυάζεται συχνά με ταχύτερη απώλεια υγρών
μέσω του δέρματος. Φροντίστε να πίνετε πολύ
νερό ώστε να προλάβετε την αφυδάτωση. Αποφύγετε την κατανάλωση οινοπνεύματος, καθώς
προωθεί την αφυδάτωση.
- Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με υψηλό δείκτη
προστασίας: Το αντηλιακό πρέπει να έχει δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30 και να προστατεύει τόσο από την ακτινοβολία UVA όσο και
από την ακτινοβολία UVΒ.
Προσοχή: Εάν το ηλιακό έγκαυμα είναι σοβαρό,
τότε χρειάζεται άμεση ιατρική παρέμβαση. Επισκεφθείτε το γιατρό σας ή το πλησιέστερο
νοσοκομείο εάν εκδηλώνετε: φουσκάλες που
καλύπτουν έως και 20% του δέρματος, πυρετό ή
ρίγη, ναυτία, ισχυρό πόνο ή πονοκέφαλο, τάση
λιποθυμίας ή ζαλάδα.
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γδαλα την ημέρα για έξι εβδομάδες –
σνακ που θα πρέπει να επιλέξουμε
αντί για ένα ατομικό τσουρέκι ή ένα
ατομικό κέικ με την ίδια ακριβώς
ποσότητα θερμίδων– είναι αρκετά
για να βελτιωθούν τα επίπεδα της

χοληστερόλης και των βλαβερών
λιπιδίων στο αίμα, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Forbes.
Εκτός από τους δείκτες χοληστερό-

λης και λιπιδίων, υποχώρησε επίσης
και το κοιλιακό λίπος χάρη στον
ξηρό καρπό, επισημαίνουν οι ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.
Τα αμύγδαλα παρέχουν λίγους υδατάνθρακες και μεγάλες
ποσότητες
πρωτεϊνών
και
φυτικών ινών, έτσι
αναδεικνύεται ως το
πλέον ιδανικό σνακ
κατά την διάρκεια
της ημέρας μας.
Μία μερίδα αμύγδαλα (30 γραμμάρια)
περιλαμβάνει περίπου 20-24 ολόκληρα αμύγδαλα. Η
μερίδα αυτή παρέχει περίπου 163
θερμίδες, 14 γραμμάρια λιπαρά, 3,5
γραμμάρια φυτικές ίνες και 6 γραμμάρια υδατάνθρακες.

Ατονία: Οι τρεις τροφές που θα σε «ανεβάσουν»

Τ

ο απαιτητικό πρόγραμμα της
καθημερινότητας, οι ορμόνες, η
έλλειψη ύπνου είναι κάποιοι από
τους λόγους που μπορεί να νιώθετε
καταβεβλημένοι και άτονοι.
Εφόσον αποκλείσετε πιθανούς
παθολογικούς παράγοντες που σας
«κλέβουν» την ενέργεια, εντάξτε τις
τρεις παρακάτω τροφές στη διατροφή σας που προσφέρουν ψυχολογική
τόνωση.
Σοκολάτα: Χάρη στην περιεκτικότητά της σε φαινυλαιθυλαμίνη, διεγεί-

ρει τα κέντρα ευχαρίστησης του
εγκεφάλου, ενώ μετά την κατανάλωσή της απελευθερώνονται ενδορφίνες, τα φυσικά οπιοειδή, που έχουν
αναλγητικές ιδιότητες και βελτιώνουν τη διάθεση.
Αυγά: Το σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο που βρίσκεται στον τόνο, τα
βραζιλιάνικα φιστίκια, τα αυγά και
τα πουλερικά και παίζει σημαντικό
ρόλο στην έκκριση των ορμονών του
θυρεοειδούς, οι οποίες «κυβερνούν»
τη διάθεσή μας.

Φτιάξτε ποτό κατά
του άγχους

A

Ο

ΥΛΙΚΑ:

Για τις γυναίκες, η διαφορά αυτή
αντιστοιχεί σε μέγεθος ρούχων δύο
νούμερα μεγαλύτερο.

1/2 λίτρο κρύο νερό
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Bάλτε 25 γρ. φύλλα
φρέσκου βασιλικού σε 1/2 λίτρο κρύο
νερό και αφήστε το αφέψημα να βράσει σε χαμηλή φωτιά, με το καπάκι
κλειστό, για 10 λεπτά.Αφού κρυώσει
το αφέψημα, πιείτε 3-4 φλιτζάνια
μέσα στην ημέρα. Έτσι, όταν έρθει η
ώρα του ύπνου, θα μπορέσετε εύκολα
να κοιμηθείτε. Αν η νευρικότητα και
το άγχος σας είναι πολύ έντονα, μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία
αυτή αρκετές ημέρες πριν.

Λιναρόσπορος: Τα ω-3 λιπαρά οξέα
φαίνεται ότι έχουν αντικαταθλιπτική
δράση. Τα λιπαρά ψάρια, τα θαλασσινά, τα καρύδια και κάποια
εμπλουτισμένα προϊόντα είναι καλές
πηγές τους. Ειδικότερα, ο λιναρόσπορος σας εφοδιάζει με α-λινολενικό οξύ, το οποίο ο οργανισμός δεν
έχει τη δυνατότητα να συνθέσει.

Πόσο μας παχαίνει το φαγητό
μετά τις 8 το βράδυ

ν πριν από έναν διαγωνισμό ή
κάποιο άλλο αγχογόνο γεγονός
δεν μπορείτε να χαλαρώσετε και να
κοιμηθείτε, αναζητήστε τις κατευναστικές και υπνωτικές ιδιότητες του
φρέσκου βασιλικού.
25γρ. βασιλικού

Μελέτες έχουν δείξει ότι γυναίκες των
οποίων η διατροφή δεν το περιλαμβάνει είναι πιο επιρρεπείς στην
κατάθλιψη.

ι άνδρες και οι γυναίκες που
τρώνε αργά το βραδινό τους,
έχουν κατά μέσον όρο 5 εκατοστά
μεγαλύτερη περίμετρο μέσης απ’ ό,τι
οι συνομήλικοί τους που δειπνούν
νωρίς, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

λότερο κατά 0,5 βαθμούς, κατά
μέσον όρο.
Για μία γυναίκα ύψους 1,60 μέτρα η
διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε σχεδόν
1,5 κιλό, είπε η δρ Λοπέζ-Λεγαρέα

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος είναι εγγενώς «ρυθμισμένος» να
χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια
(θερμίδες) την ημέρα, ενώ μετά τη
δύση του ηλίου ο μεταβολισμός επιβραδύνεται διότι ο οργανισμός ετοιμάζεται για τον ύπνο.
Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι
«ελαττώνεται ο ρυθμός επεξεργασίας των τροφίμων και έτσι όσοι
κάνουν μεγάλα γεύματα το βράδυ,
κατακρατούν τις θερμίδες τους και
παχαίνουν», δήλωσε η δρ Πατρίσια
Λοπέζ-Λεγαρέα, από το Ινστιτούτο
Βιοϊατρικής Έρευνας του Αυτόνομου
Πανεπιστημίου της Χιλής, στο
Σαντιάγο.
Στη νέα μελέτη συμμετείχαν σχεδόν
5.000 εθελοντές. Όσοι συνήθιζαν να
τρώνε το τελευταίο κύριο γεύμα της
ημέρας μετά τις 8 το βράδυ είχαν
Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) υψη-

στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Παχυσαρκίας (EOS 2016) πουπραγματοποιείται στο Γκότενμπουργκ της Σουηδίας.
Η δρ Λοπέζ-Λεγαρέα εξήγησε ότι το
βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου
οργανισμού παράγει στη διάρκεια
της ημέρας τα υψηλότερα επίπεδα
ενζύμων και ορμονών που ρυθμίζουν
την όρεξη.
Επομένως, «η συμβουλή μου προς
όποιον θέλει να αδυνατίσει ή να διατηρήσει υπό έλεγχο το βάρος του
είναι να τρώει πολύ το πρωί και το
μεσημέρι, και το απόγευμα να κάνει
μόνο ένα σνακ», είπε.
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• Προσοχή, ο καύσωνας απειλεί σοβαρά την υγεία μας

Σ

την Κύπρο ο υδράργυρος
κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες απογειώνεται σε ασυνήθιστα ύψη με αποτέλεσμα να
έχουμε αρκετά κρούσματα θερμικής εξάντλησης [ προθάλαμος θερμοπληξίας ] η οποία
είναι μια αρκετά σοβαρή και
απειλητική κατάσταση για τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Τα άτομα που ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου θερμικής εξάντλησης είναι οι ηλικιωμένοι, παχύσαρκοι καθώς
και άτομα που έχουν γεννηθεί
με διαταραχή του μηχανισμού
εφίδρωσης. Επίσης κινδυνεύουν άτομα με
αφυδάτωση,
καρδιακά νοσήματα, κατανάλωση οινοπνεύματος ή χρήση
κάποιων φαρμάκων.
Τα αίτια της θερμικής εξάντλησης είναι η Παρατεταμένη
έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος η έντονη
μυϊκή δραστηριότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και η λήψη
Διουρητικών φάρμάκων από
ηλικιωμένους
Συμπτώματα
Αδυναμία
Πονοκέφαλος
Ίλιγγος
Ανορεξία

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
Ναυτία

σώματος του, μέχρι η
θερμοκρασία του να
πέσει κάτω από τους 38
βαθμούς Κελσίου. Τα
αντιπυρετικά (π.χ. ακεταμινοφαίνη, ασπιρίνη,
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) δεν
έχουν καμία θέση στην
αντιμετώπιση
της
υπερθερμίας

Εμετός
Τάσεις λιποθυμίας
Πρώτες βοήθειες
Τοποθετούμε το θύμα μας σε
δροσερό και σκιερό μέρος
Του δίνουμε να πιει λίγο νερό
Αν χάσει τις αισθήσεις του τον
τοποθετούμε στο πλάι και
αναζητούμε ιατρική βοήθεια
Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία
(αναπνοές, σφύξεις, θερμοκρασία, Α.Π. και χρώμα δέρματος)

• Τα μάτια να προστατεύονται
με κατάλληλα γυαλιά από τις
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου

Βασικά μέτρα προστασίας

• Κατανάλωση άφθονου δροσερού νερού

• Να μην κυκλοφορείτε κάτω
από τον καυτό ήλιο

• Αποφυγή κατανάλωσης
οινοπνεύματος

• Να μην καταπονείστε σωματικά

• Ντούζ σε τακτά χρονικά διαστήματα με δροσερό νερό

• Να παραμένετε σε σκιερό,
δροσερό και αεριζόμενο με
ανεμιστήρες ή κλιματιζόμενο
μέρος

• Το κολύμπι στη θάλασσα
πρέπει να γίνετε για δροσιά και
όχι για άσκηση

• Τα ρούχα θα πρέπει να είναι
ελαφρά, ευρύχωρα και ανοιχτού χρώματος
• Το κεφάλι να είναι καλυμμένο
με κατάλληλο καπέλο

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Η υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού προκαλεί δυσμενείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι εμφανείς κυρίως σε υπαίθριες
εργασίες, όπως οι οικοδομικές και χυτήρια κλπ.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται βασει της νομοθεσίας να προβαίνουν σ τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη
θερμική καταπόνηση. Η παραβίαση των οδηγιών, συνεπάγεται
την επιβολή προστίμου, ποινική δίωξη και διακοπή εργασιών.
Για τις υπαίθριες εργασίες, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
είναι τα εξής: Χορήγηση και χρήση κατάλληλου
καλύμματος κεφαλής, χορήγηση δροσερού νερού,
διαμόρφωση και επιλογή σκιερού μέρους για τα
διαλείμματα, κατασκευή στεγάστρων για εργασίες όπου είναι δυνατόν, προγραμματισμός
εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται
όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
Αναλυτικότερα, πρέπει να ενισχύονται οι βάρδιες
για την κανονική υλοποίηση των διαλειμμάτων
και να γίνεται προσπάθεια μετακύλησης του
ωραρίου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η οδηγία για
σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής
καταπόνησης των εργαζομένων, το οποίο πρέπει να συντάσσεται σε συνεργασία με τον εργοδότη, τον τεχνικό ασφάλειας, το γιατρό εργασίας
και τους εργαζόμενους όπου δεν υπάρχουν ειδικοί για την τεχνική και την ασφάλεια της εργασίας. Η ένταξη των εργαζομένων
στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου γίνεται από το γιατρό εργασίας
και όπου δεν υπάρχει γιατρός χρειάζεται βεβαίωση, που θα προσκομίσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου πρέπει να προβλέπεται
και η αποχή από την εργασία κατά το διάστημα που επικρατούν
υψηλές θερμοκρασίες.
Στις οδηγίες για τη λήψη τεχνικών μέτρων χρειάζεται θερμομόνωση της στέγης ή της πλάκας, βάψιμο με λευκό ή ανακλαστικό
χρώμα και βρέξιμο της πλάκας ή της στέγης. Επίσης χρειάζεται
η εγκατάσταση αεροκουρτίνας και να διοχετεύεται ψυχρός αέρας
στα μεγάλα ανοίγματα. Στα τεχνικά μέτρα προβλέπεται και ο
διαχωρισμός από τις πηγές θερμότητας, καθώς και η μόνωση
των θερμών επιφανειών.

Οι πρώτες βοήθειες
Αν υποψιάζεσθε ότι κάποιος
άνθρωπος
παρουσιάζει
συμπτώματα θερμοπληξίας θα
πρέπει να:
• Μεταφέρετε τον ασθενή
άμεσα σε μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό ή αν είναι δυνατό
σε αεριζόμενο χώρο
· Καλείτε αμέσως το ασθενοφό
για μεταφορά του στο νοσοκομείο
• Τοποθετείτε τον ασθενή σε
ύπτια θέση
• Αφαιρείτε τα ρούχα του για
να αερίζεται το σώμα του
• Αερίζετε τον ασθενή με ό,τι
μέσο διαθέτετε

• Βρέχετε το πρόσωπο, το
λαιμό, το σώμα του με άφθονο
κρύο ή παγωμένο νερό
• Τοποθετείτε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του
• Τοποθετείτε, παράλληλα,
θήκες με πάγο στο λαιμό του,
στις μασχάλες, στις βουβωνικές χώρες, επιταχύνοντας με
αυτό τον τρόπο την απώλεια
θερμότητας από το σώμα του
• Ελέγχετε διαρκώς τη θερμοκρασία του σώματός του και
συνεχίζετε την ψύξη του

• Κάνετε εντριβές στα
άκρα του με κατεύθυνση από
κάτω προς τα πάνω
• Αν είναι εφικτό, χορηγείτε
άφθονα υγρά με προσθήκη
μικρής ποσότητας αλατιού για
αναπλήρωση αυτών που έχασε
ο οργανισμός με τη μεγάλη
εφίδρωση
• Σε περίπτωση σπασμών,
προστατέψτε τον από πιθανό
αυτοτραυματισμό,
χωρίς
ωστόσο να βάλετε κάτι στο
στόμα του και χωρίς να του
δώσετε υγρά
• Σε περίπτωση εμέτου, σιγουρευτείτε ότι η αεροφόρος οδός
παραμένει ανοιχτή και γυρίστε
τον στο πλάι

Προληπτικά μέτρα –
Ενέργειες προφύλαξης
• Αποφυγή βαριάς σωματικής
εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε
χώρους με υψηλή θερμοκρασία,
άπνοια και μεγάλη υγρασία
• Αποφυγή βαδίσματος για
πολύ ώρα και τρεξίματος κάτω
από τον ήλιο
• Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της
υψηλής ζέστης
•
Άτομα
που
πάσχουν από χρόνια
νοσήματα
(αναπνευστικά,
καρδιαγγειακά
κ.λπ.) θα πρέπει
να συμβουλευθούν
τον
θεράποντα
ιατρό τους για
εφαρμογή ειδικών
για την περίπτωσή
τους οδηγιών. Ιδιαίτερα όσοι παίρνουν φάρμακα, να
συμβουλευθούν
τον ιατρό τους αν πρέπει να τα
συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί μερικά έχουν την
ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος (αντιχολινεργικά, αντιισταμινικά,
φαινοθειαζίνες)
• Τα νεογνά πρέπει να είναι
ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά και να πίνουν υγρά συχνά
μαζί με το γάλα τους
• Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά
κατά τη διάρκεια της ζεστής
ημέρας πρέπει να παραμένει
ερμητικά κλειστό, αφού έχει

δροσιστεί και μείνει ανοιχτό
όλη την νύχτα (αν δεν έχει κλιματισμό)
• Να συμβουλευτείτε τον ιατρό
σας για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας
• Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα να φροντίζουν
να μην τα εγκαταλείπουν μόνα
τους σε περίπτωση διακοπών.
Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να εξασφαλίζουν
κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο
Τα άτομα που έχουν αυξημένο
κίνδυνο να εμφανίσουν θερμοπληξία κατά τους θερινούς
μήνες είναι:
• Ηλικιωμένοι (ηλικίες άνω των
65 ετών) με καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, παθήσεις
των νεφρών ή οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα που τους

Θερμική εξάντληση και
θερμοπληξία.
Θερμική εξάντληση είναι
τα πρώτα σημάδια του
οργανισμού μας ότι η θερμοκρασία πυρήνα έχει
ανέβει πάνω από 37 μέχρι
39 C αν δεν κάνουμε κάτι
για να ρίξουμε την θερμοκρασία αυτή και τότε ανέβει πάνω από 39 η θερμοκρασία πυρήνα τότε πλέον
μπαίνουμε σε μια απειλητική κατάσταση για την
ζωή που λέγεται θερμοπληξία. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται άμεση
ιατρική βοήθεια και τάχιστη διακομιδή του θύματος σε υγειονομική μονάδα.

καθιστούν ευάλωτους στην
αφυδάτωση ή τα εγκεφαλικά
επεισόδια
• Άτομα που πάσχουν από
χρόνια νοσήματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια ή άλλες
πνευμονοπάθειες,
νεφρική
ανεπάρκεια, νοσήματα του
ήπατος
• Άτομα που κάνουν χρήση
αλκοόλ, άλλων κατασταλτικών
φαρμάκων, αντικαταθλιπτικών, φαινοθειαζινών, αντιπαρκισονικών,
ορισμένων
αντιισταμινικών
• Άτομα μοναχικά και εξασθενισμένα
· Υπέρβαρα άτομα
· Νεογνά και βρέφη
· Άτομα με ιστορικό θερμοπληξίας στο παρελθόν
• Άτομα που εμπλέκονται σε
κοπιώδεις αθλητικές δραστηριότητες
• Άτομα που εργάζονται κάτω
από πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ
ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Όσοι τραβάνε συνεχώς φωτογραφίες είναι πιο χαρούμενοι, από εκείνους που τις αποφεύγουν

Ε

ίστε με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι
και τραβάτε συνεχώς φωτογραφίες; Μάθετε
λοιπόν ότι αυτή είναι μια συνήθεια που μπορεί
να σας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους.
Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα όσοι
τραβάνε πολλές φωτογραφίες από τα αξιοθέατα και γενικά με ό,τι τους τραβάει την προσοχή γύρω τους, δεν (αυτο)καταστρέφουν τις
ταξιδιωτικές και άλλες εμπειρίες τους, αντίθετα νιώθουν πιο ευτυχισμένοι σε σχέση με όσους
δεν φωτογραφίζουν καθόλου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Κρίστιν Ντιλ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχολογίας
«Personality and Social Psychology», μελέτησαν
πάνω από 2.000 ανθρώπους.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι φωτογραφίζουν τις εμπειρίες
τους, από μια βόλτα σε μια ξένη πόλη ή μουσείο έως
το γλυκό που μόλις τους σέρβιραν, περνάνε γενικά
καλύτερα, σε σχέση με όσους αποφεύγουν τις φωτο-

γραφίες.
«Η φωτογράφηση μπορεί να αυξήσει την ευχαρίστηση των θετικών εμπειριών, αυξάνοντας την προσωπική εμπλοκή κάποιου σε αυτές», δήλωσε η Ντιλ.Οι
ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα, τρία σε
πραγματικές συνθήκες και έξι στο εργαστήριο, ζητώντας από τους εθελοντές είτε να φωτογραφίζουν ό,τι
τους άρεσε γύρω τους, είτε όχι. Σχεδόν σε όλα τα πειράματα, όσοι τράβηξαν φωτογραφίες, δήλωσαν στη
συνέχεια πως ένιωθαν καλύτερα συγκριτικά με όσους
δεν είχαν φωτογραφίσει τίποτε.

Κίνα το μεγαλείο σου
Επτά χρόνια φυλάκισης για … σκονάκι στις εξετάσεις

Έ

νας μαθητής από την Κίνα,
«συνελήφθη» να αντιγράφει
στις εισαγωγικές εξετάσεις για το
πανεπιστήμιο και αντιμετωπίζει
ελάχιστη ποινή φυλάκισης 7
ετών. Είναι η πρώτη φορά που
εφαρμόζεται μια τόσο αυστηρή
ποινή και κυρίως σε ανήλικο
μαθητή, όπως αναφέρει η
Independent. Αυτό που οδήγησε
τις Αρχές στο να προβούν σε
τέτοια τιμωρία, είναι ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις για τα
πανεπιστήμια, συγκεκριμένα μόνο
για αυτή τη χρονιά 9.4 εκατομμύρια μαθητές έδιναν τις εξετάσεις
και οι «αντιγραφές» έχουν αυξηθεί.
Μάλιστα, στην ανατολική Κίνα,

τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία
έχουν γίνει δρακόντεια, όπως
αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο
"Xinhua". Συγκεκριμένα, έχουν

τοποθετηθεί σκάνερ στην είσοδο
της αίθουσας που εξετάζουν τα
παπούτσια των μαθητών, για
πιθανόν σκονάκια. Επίσης, στις
αίθουσες περιπολούν αστυνομι-

κοί που προσπαθούν να ανιχνεύσουν «ύποπτες συμπεριφορές».
Εδώ και αρκετό καιρό τα σχολεία
και τα πανεπιστήμια παγκοσμίως
προσπαθούν
να
καταπολεμήσουν
αυτές τις τακτικές.
Τον προηγούμενο
μήνα, είχαν ακυρωθεί
εξετάσεις
της ιατρικής σχολής στην Ταϊλάνδη
γιατί οι φοιτητές
χρησιμοποιούσαν
διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως γυαλιά
κατασκοπείας για να περάσουν
τα μαθήματά τους.

Οι εννέα ερωτήσεις στις οποίες σχεδόν όλοι απαντούν ψέματα
ρθε η ώρα να το παραδεχθούΉ
με: όλοι είμαστε λίγο ψεύτες.
Οσο κι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους άλλους,
υπάρχουν κάποια πράγματα που
δεν μπορούμε να τα πούμε.
Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο
σύνθετες, αυτές είναι οι ερωτήσεις που σίγουρα σε κάποια έχετε
απαντήσει με ψέμα.
• Πώς είσαι;
- Μια χαρά, ευχαριστώ!
Η αλήθεια: Οχι, δεν είμαι καλά.
Πονάει το κεφάλι μου και δεν το
λέω, πρέπει να πάω σπίτι και να
κάνω ένα σωρό δουλειές και χθες
δεν κοιμήθηκα καλά γιατί δεν μου
φτάνουν τα λεφτά να πληρώσω
όλους τους λογαριασμούς.
• Συμφωνείτε με τους όρους και
τις προϋποθέσεις;
- Ναι.
Η αλήθεια: Θα προτιμούσα να μην
έχει αυτόν, αυτόν και αυτόν τον
όρο, αλλά τι να κάνουμε, δεν
μπορώ να σου φέρω αντίρρηση.
• Εχει κάποιος καμία ερώτηση ή
απορία; (σε ένα μίτινγκ ή στην
τάξη)

- Σιωπή...
Η αλήθεια: Δεν κατάλαβα τίποτα
από αυτά που έλεγες τόση ώρα
και περιμένω να βγούμε από την
αίθουσα γιατί πείνασα.
• Γιατί θέλετε αυτή την δουλειά;
- Η εταιρεία έχει εξαιρετική φήμη
και θα ήταν μεγάλη ευκαιρία για
εμένα να γίνω μέρος της επιτυχίας της, στην οποία θεωρώ πως
μπορώ να συμβάλω. Μπλα, μπλα,
μπλα.
Η αλήθεια: Χρήματα.
• Τι είδος μουσική σου αρέσει;
- Ανάλογα με τη διάθεση. Δεν έχω
πρόβλημα, ακούω σχεδόν τα
πάντα.
Η αλήθεια: Ξυπνάω με Βρεττό και
Βανδή και καταλήγω να ακούω
«Είσαι τρελός» (σηκώνοντας το
χέρι επάνω, δείχνοντας πως
πονάω).
• Τι κάνεις μετά τη δουλειά;
-Αναλόγως. Βλέπω τους γονείς ή
τους φίλους μου, μπορεί να διαβάσω κάποιο βιβλίο ή να πάω
σινεμά.
Η αλήθεια: Δεν κάνω τίποτα απο-

λύτως. Λιώνω στον καναπέ και
βλέπω τηλεόραση.
• (Οταν συναντάς κάποιον παλιό
σου συμμαθητή στον δρόμο) Να
κανονίσουμε, μην ξεχάσεις.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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• Γιατί άργησες;
-Είχε τόση κίνηση, άσε που δεν
έβρισκα να παρκάρω.
Η αλήθεια: Εκανα μία ώρα να
ντυθώ, και χάζεψα και λίγο. 'Ή Κοιμόμουν και ξύπνησα όταν με
πήρες να μου πεις πως έχεις φτάσει.
• (Οταν σε ξυπνούν το πρωί) Κοιμόσουν;
-Οχι, έχω ξυπνήσει ώρα τώρα και
μόλις τελείωσα το μπάνιο.
Η αλήθεια: Ναι, μόλις με ξύπνησες. Σε μισώ. Αλλη φορά θα το
βάζω στο αθόρυβο.

Νέα Έρευνα

Η... πρώτη θέση στο αεροπλάνο κάνει
κακό στα νεύρα και προκαλεί καυγάδες!

Έ

χετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο
συχνά ξεσπούν ομηρικοί καυγάδες στα
αεροπλάνα. Μια νέα επιστημονική έρευνα
ήρθε να δώσει μια απάντηση που δεν...
φαντάζεστε! Η έρευνα προσδίδει μια «ταξική»
διάσταση στο φαινόμενο, καθώς η πιθανότητα να εκδηλωθούν πολλά νεύρα, είναι πολύ
αυξημένη, όταν στο αεροπλάνο υπάρχει
ξεχωριστή καμπίνα για τους επιβάτες πρώτης θέσης.

Το φαινόμενο είναι συχνότερο στη «γαλαρία»,
δηλαδή στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Η αυξημένη αυτή πιθανότητα είναι αντίστοιχη με τον θυμό
που γεννά στους επιβάτες η καθυστέρηση της πτήσης για περίπου δέκα ώρες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης
βίαιων συμπεριφορών και συναισθηματικών
ξεσπασμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερος (περίπου
12 φορές αυξημένος) μεταξύ των επιβατών της
πρώτης θέσης και υπερδιπλάσιος μεταξύ των επιβατών της οικονομικής θέσης, αν όλοι οι επιβάτες
έχουν μπει στο αεροπλάνο από την ίδια μπροστινή
πόρτα και έχουν διασχίσει την καμπίνα για τους
επιβάτες της πρώτης θέσης. Αν οι επιβάτες της
πρώτης και της οικονομικής θέσης επιβιβάζονται
από ξεχωριστές πόρτες του αεροπλάνου, το πρόβλημα μετριάζεται.
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κατερίν ΝτεΚέλες του
πανεπιστημίου του Τορόντο και ο καθηγητής Μάικλ
Νόρτον της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), ανέλυσαν στοιχεία από
τη βάση δεδομένων μιας μεγάλης (μη κατανομαζόμενης) αεροπορικής εταιρείας, που αφορούσαν
εκατομμύρια πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
Σε σχεδόν ένα στα τρία περιστατικά παραβατικότητας στις πτήσεις (στο 32%) οι εμπλεκόμενοι επιβάτες είχαν πιεί. Στο 29% των περιπτώσεων εκδηλώθηκε βίαιη επιθετικότητα, ενώ στο 19% άρνηση
συμμόρφωσης με τις οδηγίες του πληρώματος. Η
επιθετικότητα είναι αναλογικά πιο συχνή μεταξύ
των επιβατών της πρώτης θέσης, οι οποίοι τείνουν
να συμπεριφέρονται πιο εγωιστικά και περιφρονητικά.
«Το σύγχρονο αεροπλάνο αντανακλά τον κοινωνικό
μικρόκοσμο της ταξικής κοινωνίας», δήλωσαν οι
ερευνητές και τόνισαν ότι οι καμπίνες της πρώτης
θέσης κάνουν τους πάντες να συνειδητοποιούν ότι
υπάρχει κοινωνική ανισότητα. Και σε έναν κλειστό
χώρο δεν είναι δύσκολο αυτό να έχει συνέπειες.

-Οπωσδήποτε, θα σου στείλω
Η αλήθεια: Ξέρεις όπως και εγώ
πως δεν θα τα πούμε ποτέ και
άμα ξαναβρεθούμε θα κάνουμε
την ίδια συζήτηση!

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στις πτήσεις όπου οι επιβάτες πρώτης θέσης
κάθονται σε ξεχωριστό χώρο, συμβαίνουν
πολύ περισσότερα περιστατικά τέτοιου είδους από
ό,τι στα αεροπλάνα χωρίς τέτοια «προνόμια» για
μερικούς. Στις πτήσεις με «ταξικούς» διαχωρισμούς, υπάρχει σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να ξεσπάσουν καυγάδες στο χώρο των
επιβατών της «οικονομικής» θέσης.

10.000.000 Έλληνες ευτυχισμένοι

Σοβαρά … αστειάκια
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Ήταν σε ένα αεροπλάνο ο Α. Παπανδρεόυ και
δύο υπουργοί. Σκύβει ο ένας Υπουργός και
βρίσκει ένα 200ευρο. Λέει λοιπον στους
άλλους δυο:
– «Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν το ρίχνουμε από το
αεροπλάνο να κάνουμε έναν Έλληνα ευτυχισμένο;»
– «Όχι», λέει ο άλλος. «Γιατί δεν τα κάνουμε
δύο 100ευρα να κάνουμε δυο Έλληνες ευτυχισμένους;»

– «Όχι», λέει ο Παπανδρέου. «Γιατί δεν τα κάνουμε
τέσσερα 50ευρα να κάνουμε τέσσερις Έλληνες ευτυχισμένους;»
Εντωμεταξύ αυτή τη συζήτηση την άκουγαν δύο
πιλότοι. Έτσι λέει ο ένας:
– «Ρε Μήτσο να συντρίψω τώρα το αεροπλάνο να
κάνω 10.000.000 Έλληνες ευτυχισμένους;»
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

10 λόγοι που δεν αδυνατίζεις
ομίζεις ότι κάνεις υπερπροσπάθεια να χάσεις κιλά αλλά η
ζυγαριά έχει κολλήσει στο ίδιο
νούμερο; Τότε σίγουρα κάνεις
κάποιο λάθος ή και περισσότερα.

Ν

σου. Η προπόνηση με βάρη όχι
μόνο δυναμώνει τους συνδέσμους
σου και αποτρέπει τραυματισμούς
αλλά χτίζει και μυϊκή μάζα και
αυξάνει τον μεταβολισμό σου.

1. Μήπως δεν πίνεις νερό;

5. Γυμνάζεσαι με άδειο στομάχι;

Εκτός από το γεγονός ότι σε κρατάει ενυδατωμένη σύμφωνα με
πρόσφατες έρευνες το νερό βοηθάει στην απώλεια κιλών. Πίνοντας
νερό πριν από ένα γεύμα καταφέρνεις να ελέγξεις την ποσότητα που
θα φας και τρώγοντας τρόφιμα
που περιέχουν νερό (όπως φρούτα
και λαχανικά) θα σε χορτάσουν
γρηγορότερα και έτσι θα φας λιγότερο.

Αν γυμνάζεσαι τακτικά χωρίς να
έχετε φάει προηγουμένως θα πρέπει να το ξανασκεφθείτε γιατί η
έρευνα έχει δείξει ότι σε αυτή την
περίπτωση οι θερμίδες που καις
προέρχονται από τους μυς και όχι
το λίπος. Τρώγοντας όχι μόνο θα

2. Νομίζεις ότι η βόλτα που βγάζεις το σκύλο αρκεί;
Μια 15λεπτη βόλτα είναι καλύτερη
από το τίποτα αλλά μην περιμένεις
να δεις κάποια δραματική απώλεια
βάρους. Θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 30 λεπτά τη μέρα κάποια
άσκηση με την οποία να ανεβάζεις
σφυγμούς.
3. Μήπως το παρακάνεις με τις
υγιεινές τροφές;
Οι ξηροί καρποί, το αβοκάντο, τα
ζυμαρικά ολικής αλέσεως, το ελαιόλαδο και η μαύρη σοκολάτα είναι
φυσικά και υγιεινά τρόφιμα αλλά
αυτό δε σημαίνει πως δεν έχουν
θερμίδες. Πρέπει να προσέχεις τις
ποσότητες που καταναλώνεις. Το
αβοκάντο για παράδειγμα έχει
πάρα πολλά καλά υγιεινά στοιχεία
αλλά έχει 200 θερμίδες.
4. Μήπως κάνεις μόνο αερόβια
γυμναστική;
Αν κάνεις μόνο διάδρομο και δε
σηκώνεις ούτε μισό κιλό τότε έχεις
χάσει το πιο σημαντικό κομμάτι
για να αποδώσει η γυμναστική
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ρεί να οδηγήσει σε διατροφική ανεπάρκεια – για να μην αναφέρουμε
την τεράστια λιγούρα που θα έχεις
για όλες τις τροφές που σου λείπουν. Αντί, για παράδειγμα, να
σταματήσετε να τρώτε εντελώς
υδατάνθρακες προτιμήστε δημητριακά ολικής αλέσεως.
8. Μήπως δεν κοιμάστε αρκετά;
Μπορεί να πηγαίνεις στο γυμναστήριο αλλά αυτό να μη σου αφήνει αρκετό χρόνο μετά για να κοιμηθείς. Αν προσπαθείς να χάσεις
βάρος είναι πολύ σημαντικό να
κοιμάσαι διότι χρειάζεσαι την
έξτρα ενέργεια ώστε να τα βγάζεις
πέρα στην προπόνηση. Η έλλειψη
ύπνου επηρεάζει την ικανότητα
του σώματός σου να ελέγξει την
όρεξή του.
9. Μήπως δεν τρως αρκετά λαχανικά;

αποφύγετε να χάσετε μυς αλλά θα
έχετε και περισσότερη ενέργεια
ώστε να μπορείτε να πιέσετε τον
εαυτό σας να βγάλει την προπόνηση.
6. Μήπως ο σύντροφός σου δεν
ακολουθεί σωστή διατροφή;
Ένας σύντροφος που ακολουθεί
τον ίδιο υγιεινό τρόπο ζωής με
εσένα είναι τεράστια βοήθεια στο
στόχο που έχεις βάλει για απώλεια
κιλών. Αν όμως το έτερον ήμισυ δε
σε ακολουθεί τότε μπορεί η σχέση
σου να σε παχαίνει. Δε μπορεί να
περιμένετε να αδυνατίσετε αν ο
σύντροφός σας προτείνει συνεχώς
να παραγγείλετε φαγητό απ’ έξω.
7. Μήπως αποφεύγεις ολόκληρες
διατροφικές ομάδες;
Κόβοντας από τη διατροφή σου
ολόκληρες ομάδες τροφίμων μπο-

Είναι πολύ σημαντικό για όλους να
έχουν στη διατροφή τους 5-7 μερίδες φρούτα και λαχανικά τη μέρα
αλλά εκείνη που βρίσκονται σε
δίαιτα αν το ακολουθούν είναι
πιθανότερο να κρατήσουν το
βάρος μακριά αφού μια δίαιτα
γεμάτη από τέτοιου είδους τρόφιμα σου προσφέρει πολλά θρεπτικά
συστατικά αλλά με πολύ λιγότερες
θερμίδες.
10. Μήπως τρως όρθια;
Αν στέκεσαι και τρως μπροστά
από το ψυγείο ή τον πάγκο της
κουζίνας δεν εξοικονομείς χρόνο ή
ενέργεια και μπορεί να οδηγήσει σε
απρόσεκτη διατροφή. Είναι καλύτερα να τρως τα σνακ και τα γεύματα σε καθορισμένο χρόνο, διαφοροποιημένο από άλλες δραστηριότητες.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλό θα είναι να δώσεις ιδιαίτερη
προσοχή στα θέματα που σε ταλανίζουν
περισσότερο και να προσπαθήσεις να
βρεις τις πρέπουσες λύσεις, αναζητώντας
την ουσία. Αξιοποίησε ιδέες και σκέψεις σε
συνδυασμό με τη ζωτικότητά σου και
βάδισε μπροστά, χωρίς ανασφάλειες και
φοβίες.

Λέων: Κυοφορούνται αλλαγές στη ζωή
σου και μια καινούργια φάση αρχίζει στην
αισθηματική σου ζωή ή στην καριέρα σου.
Απαιτείται λοιπόν και η δική σου δραστηριοποίηση. Πρέπει να αποδεσμευτείς από
εκείνα τα καθημερινά θέματα που σε τραβούν πίσω και να κάνεις ό,τι καλύτερο
μπορείς, για να τα τακτοποιήσεις άμεσα.

Ταύρος: Έπειτα από τόσες σκέψεις και
μελέτη όλων των παραγόντων, θα πρέπει
να έχεις πλέον καταλήξει ακριβώς σε ποιες
κινήσεις θα πρέπει να προβείς, ώστε να
πετύχεις τους σκοπούς σου. Κάνε λοιπόν
ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσεις ένα
βήμα παρακάτω, αν όχι να φτάσεις ακριβώς εκεί που θέλεις, και έχεις πολλές
πιθανότητες να τα καταφέρεις.

Παρθένος: Η ημέρα πλανητικά δεν είναι
καλή για το ζώδιό σου και καλό θα ήταν
να καθυστερήσεις την λήψη σημαντικών
αποφάσεων, που αφορούν τους βασικούς
τομείς της ζωής σου. Οι απαιτήσεις των
γύρω σου θα είναι μεγάλες και έντονες και
θα πρέπει να τις αντιμετωπίσεις, για να
μην έχεις προβλήματα αργότερα.

Δίδυμοι: Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις
τις απόψεις σου με υπόγειο και πλάγιο
τρόπο και μην υποτιμάς την αντίληψη των
συνομιλητών σου. Αν δεν σου αρέσει κάτι
στη συμπεριφορά των δικών σου ανθρώπων, καλύτερο είναι να τους μιλήσεις
ξεκάθαρα και να δηλώσεις ποιες είναι οι
επιθυμίες σου. Έτσι, ίσως αποφύγεις
μεγαλύτερα προβλήματα, που θα αποβούν
μοιραία στο μέλλον.
Καρκίνος: Η αυτοπεποίθησή σου θα είναι
ανεβασμένη χάρη σε κάποιες ωραίες
συγκυρίες. Κάποιες προτάσεις που ενδέχεται να σου κάνουν για όμορφες αποδράσεις, σε ανανεώνουν και σε ξεκουράζουν.
Οι πλανήτες στο σύνολό τους θα σε βοηθήσουν να προβείς σε εποικοδομητικές
αλλαγές στη ζωή σου.

Ζυγός: Θα μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου, αν
αποφύγεις τις υπερβολές και τις σπατάλες. Η σκληρή δουλειά και η επιμονή θα
σου προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Πέρασε ένα όμορφο βράδυ μαζί με την οικογένειά σου.
Σκορπιός: Μην διστάζεις να προχωράς
μπροστά, ό,τι κι αν έρθει στο δρόμο σου.
Μη σταματάς τις προσπάθειές σου. Να
ξέρεις ότι κάποια θέματα που είναι σε
στασιμότητα, είναι προσωρινά. Πρέπει να
συμβιβαστείς με την κατάσταση που επικρατεί και να δεις τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία.
Τοξότης: Η ημέρα χρειάζεται έξυπνους
ελιγμούς για να έχεις το αποτέλεσμα που
θέλεις. Το πλανητικό σκηνικό θα σε προβληματίζει αρκετά σε θέματα που ήταν

άλυτα, αλλά δεν πρέπει να περιμένεις να
εξελιχθούν εις βάρος σου για να κάνεις
κάποιες κινήσεις, ώστε να τα βελτιώσεις.
Μίλα με τα αγαπημένα σου άτομα ή με
συναδέλφους που εμπιστεύεσαι και θα
δεις ότι θα βρεις τις πιο κατάλληλες και
προσοδοφόρες λύσεις.
Αιγόκερως: Προσπάθησε να έχεις προγραμματίσει οτιδήποτε κάνεις και στα
λόγια σου να χρησιμοποιήσεις το δρόμο
της διπλωματίας στον μέγιστο βαθμό,
ώστε να αποφύγεις διαφωνίες με τα
άτομα που σε περιβάλλουν. Έλεγξε την
ευαισθησία σου και παραμέρισε τους
συναισθηματισμούς σου, γιατί μπορεί να
παρασυρθείς σε λάθος καταστάσεις.
Υδροχόος: Η ανακύκλωση των γεγονότων
της ημέρας, σου δημιουργεί άσχημη ψυχολογική διάθεση. Τα ευχάριστα και τα
δυσάρεστα γεγονότα θα εναλλάσσονται σε
γρήγορους ρυθμούς και θα έχεις πολλά
νεύρα, αλλά και έντονη κυκλοθυμία. Φρόντισε να ανακτήσεις την ψυχραιμία σου,
γιατί όλα αυτά που μπορεί να σε αναστατώνουν, στο τέλος θα ξεπεραστούν και θα
ηρεμήσεις.
Ιχθείς: Η ημέρα θα σε παιδέψει όσον
αφορά τους στόχους που έχει θέσει. Βάλε
όλο τον δυναμισμό σου και θα δεις ότι τα
πράγματα θα πάρουν το δρόμο της υλοποίησης, έστω και με αργούς ρυθμούς.
Κάποια τρίτα πρόσωπα ίσως προσπαθήσουν να βάλουν εμπόδιο στην πρόοδό σου.
Δείξε αποφασιστικότητα και μην τους
επιτρέψεις τέτοιες συμπεριφορές.

συγκοινωνιακά αρχικά - Ο εικονιζόμενος της (μικρό
όνομα) - Άφωνη... Ριτα. 8. Μετάληψη Καθολικών ποδοσφαιρικά αρχικά. 9. Παιχνίδι της τράπουλας Περιοχή της Αττικής. 10. Γειτονικά στο αλφάβητο - Ομαλός, επίπεδος - Ηράκλειτου... ρήμα. 11. Νησί της Βενετίας - Εργαστήριο ρούχων. 12. Μορίς... Παλιός Γάλλος
διάσημος ηθοποιός - Στρατιωτικό παράγγελμα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κοχύλες γεμιστές
Υλικά:

500 γρμ ζυμαρικά κοχύλες, 500
γρμ κιμά ζυμωμένο με την
συνταγή για μπιφτέκια που
προτιμάτε, 300 γρμ τυρί τριμμένο (κεφαλοτύρι / ρεγκάτο / μοτσαρέλα / μυζήθρα
κ.ά.), 780 ml τοματοχυμός (2 κονσέρβες), 1 λίτρο φρέσκο γάλα, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση: Ζυμώνουμε τον κιμά. Βουτυρώνουμε, ελαφρά,
το ταψί μας. Με ένα κουταλάκι του καφέ παίρνουμε
μικρή ποσότητα κιμά και γεμίζουμε μια-μια τις κοχύλες, όπως είναι άβραστες. Τις τοποθετούμε τη μία
δίπλα στην άλλη με τα ανοίγματα προς τα πάνω. Όταν
ολοκληρώσουμε, ρίχνουμε τους τοματοχυμούς, το γάλα
και λίγο αλατοπίπερο.Θέλουμε τα ζυμαρικά να είναι
σκεπασμένα με υγρό. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με
το τριμμένο τυρί και σκεπάζουμε πολύ καλά το ταψί με
αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 1 ώρα σε φούρνο με αέρα
στους 180ο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 769 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

Η Κύπρος και η Ελλάς θα καταγάγουν ιστορικήν νίκην

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Καταναλωτές Προσοχή!

Απάτη με συσκευές
«εξοικονόμησης
ενέργειας»

Σ

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 15/2016 15/6/2016
50.000 ......47524

100 ...........33523

ΤΖΑΚΠΟΤ

100 ...........10567

1.000 ........49667

100 ...........11529

υσκευές οι οποίες, σύμφωνα με
τους πωλητές τους που τις προωθούν από σπίτι σε σπίτι, επιφέρουν
«τεράστια εξοικονόμηση» στην οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
αποδεικνύονται, σύμφωνα με την
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αλλά και
τον Σύνδεσμο Αδειούχων Εργοληπτών
Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), απλώς
διακοσμητικές.

400 ...........25035

Άτομα τα οποία ήδη αγόρασαν
τέτοιες συσκευές και δεν εντόπισαν
καμία μείωση στον διμηνιαίο λογαριασμό της ΑΗΚ αποτάθηκαν στον
ΣΕΗΚ, ο οποίος, αφού έκανε σχετικό
πείραμα και εντόπισε μηδενική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος,
ενημέρωσε στη συνέχεια τον
Διευθυντή
Διαχειριστή
του
Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ, από
τον οποίο ζήτησε την επίσημη θέση
του επί της συγκεκριμένης συσκευής.

200 ...........54760

Σε επιστολή του προς τον Σύνδεσμο
ο αρμόδιος λειτουργός της ΑΗΚ
Τάσος Γρηγορίου αναφέρει ότι «οι
διάφορες συσκευές, που διαφημίζονται στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο
ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στον λογαριασμό
ρεύματος μέχρι και 45%, αναφέροντας ότι συνδέονται με απλό τρόπο
σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών καταναλωτών,
όπως π.χ. σε κοινούς ρευματοδότες
κατοικιών, και που συνήθως αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του
συντελεστή ισχύος, ουδεμία μείωση
στον λογαριασμό ρεύματος των
οικιακών και μικρών εμπορικών
καταναλωτών επιτυγχάνουν.

400 ...........53541
400 ...........38320
200 ...........30853

100 ...........59953
100 ...........40669
100 ...........38338

200 ...........16038

100 ...........26476

200 ...........34514

100 ...........54859

200 ...........11118

Άλλα ποσά

200 ...........43589

Από €50 οι λήγο-

200 ...........30800
200 ...........46062
200 ...........28376

ντες

σε

8624,

9849,
8898,

7663, 8416, 0196

200 ...........14319

Από €25 οι λήγο-

100 ...........10364

ντες σε 087, 569,

100 ...........52775

973, 520

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο
γι’ αυτό που κάνουμε αλλά
και γι’ αυτό που δεν κάνουμε.
Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος
θεατρικός συγγραφέας

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

ΠΥΡΓΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

άθε χρόνο ακούμε τις ίδιες εκκλήσεις. Αλλά και κάθε χρόνο βλέπουμε καθημερινές μικροπυρκαγιές,
που πλαισιώνουν κάποιες μεγάλες,
που καταστρέφουν τον δασικό μας
πλούτο.

Ασθενοφόρα .................. 22604000

Κ

Έτσι, φαίνεται, ότι οι εκκλήσεις πάνε
του βρόντου. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα, τότε δεν
γίνεται τίποτε. Αν δεν καταλάβουμε,
δηλαδή, την καταστροφή που προκαλούν η επιπολαιότητα, η απρονοησία και η αμέλεια μας.
Γιατί για τις πυρκαγιές, ευθύνεται
αποκλειστικά σχεδόν ο ανθρώπινος
παράγοντας. Εμείς οι ίδιοι, που
γινόμαστε Νέρωνες, έστω και εξ
αμελείας...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΟΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΕΠΟΠΛ 2015-2016

Π

ραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή απονομής των επάθλων ΕΠΟΠΛ 2015-16 στο
οίκημα του Σωματείου ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου, με παρουσία των διακριθέντων
εκπροσώπων όλων των Σωματείων και
των Σωμάτων της ΕΠΟΠΛ καθώς και
πολλών φίλων των Πρωταθλητών και
Κυπελλούχων, ΔΟΞΑΣ Παλαιομετόχου
και ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ Αγίων Τριμιθιάς.
Οι απονομές που ακολούθησαν την ομιλία του Προέδρου Ανδρέα Κακουλλή,
έγιναν από το Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg κ. Ανδρέα Σμυρίλλη,
τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΠΟΠΛ.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ:

Τριταθλήτρια - ΛΕΝΑΣ Χανδριών

Α) ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Τετραθλήτρια - Α.Ε.Βυζακιάς

Η) ΟΜΑΔΕΣ ΗΘΟΥΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ / ΕΦΗΒΙΚΟΥ:

Πρωταθλήτρια – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου

Δ) ΟΜΑΔΕΣ ΗΘΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

Δευτεραθλήτρια
–
ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς

Α.Ε.Βυζακιάς

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

Τριταθλήτρια – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

Ε) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ /
ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ:

΄Εφηβος
Ποδοσφαιριστής
ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου, Λοΐζος Μιτσηγιώργης,
για εξαίρετη πράξη ΄Ηθους, στον
αγώνα Ακαδημιών ΕΠΟΠΛ ημ. 12 Δεκεμβρίου 2015.

Τετραθλήτρια – ΘΟΙ Καπέδων
Β) ΚΥΠΕΛΛΟ:
Κυπελλούχος
–
ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς

Πρωταθλήτρια – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Προσφύγων Λατσιών
Δευτεραθλήτρια – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

Φιναλίστ – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου

Τριταθλήτρια – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

Γ) ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Ζ) ΚΥΠΕΛΛΟ AKAΔΗΜΙΩΝ:

Πρωταθλήτρια - Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

Κυπελλούχος – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

Δευτεραθλήτρια - ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

Φιναλίστ – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι

Χρύσανθος Οδυσσέως, Πρόεδρος του
Συνδέσμου Διαιτητών ΕΠΟΠΛ, για την
πολύχρονη προσφορά του στην Ομοσπονδία μας.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή Βράβευσης
της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, στο οίκημα του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου, των Πρωταθλητών της ποδοσφαιρικής περιόδου 2015 – 2016.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ:

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015

ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ:

AEK KEΛΙΩΝ

ΤΕΤΡΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ:

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑ:

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015

ΦΙΝΑΛΙΣΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ:

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

Το έπαθλο απονέμει ο γραμματέας
της Ομοσπονδίας Χριστόφορος Κιντ

Το έπαθλο απονέμει ο επαρχιακός γραμματέας
ΣΕΚ Λάρνακας Ανδρέας Πουλής
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ILO

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ο κοινωνικός διάλογος βασικός άξονας
προώθησης των εργασιακών σχέσεων

Συστάσεις για αντιμετώπιση
του καύσωνα

υστάσεις εξέδωσαν οι Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, λόγω των
Σ
υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην
Κύπρο.

Συστήνουν, μεταξύ άλλων, στο κοινό την αποφυγή της συχνής έκθεσης στον ήλιο όπως και
της άσκοπης διακίνησης και βαριάς σωματικής άσκησης. Είναι σωστό να προτιμούνται
σκιερά και δροσερά μέρη και να αποφεύγονται
οι χώροι όπου επικρατεί συνωστισμός.Καλό
είναι να προτιμάται το ελαφρύ ντύσιμο με
χαλαρά ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου, αν χρειαστεί η έκθεση
στον ήλιο, αλλά και να αποφεύγεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, καφέδων
και βαριών τροφών, όπως λιπαρά, σοκολάτες
και καρυκεύματα. Προτίμηση πρέπει να δίνεται στις ελαφρές τροφές, λαχανικά και
χυμούς.
Ακόμη, ο κόσμος πρέπει να φροντίζει για τη
λήψη αρκετών ποσοτήτων νερού, τη χρήση
ανεμιστήρων ή συστημάτων κλιματισμού και
να κάνει πολλά και χλιαρά ντους κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες, ενώ αν υπάρχει νεογέννητο στο
σπίτι, συνίσταται να είναι ντυμένο ελαφρά.
Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα,
όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, καλό
είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για
τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Ο

κόσμος αλλάζει και ο κόσμος
της εργασίας θα επηρεαστεί
από αυτή την αλλαγή. Γι’ αυτό
επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις και να αναχαιτίσουμε τα προβλήματα που αναφύονται στη βάση της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γ.γ. της
ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας με δηλώσεις του στην «Ε.Φ.» αποτιμώντας
τη σύνοδο του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (ILO), οι εργασίες του
οποίου ολοκληρώθηκαν στις 11
Ιουνίου. Ο κ. Μάτσας τόνισε χαρακτηριστικά πως στο πλαίσιο των
εργασιών του Δ.Γ.Ε. αναδείκτηκε η
διάσταση του κοινωνικού διαλόγου

και της τριμερούς συεργασίας ως
βασικός άξονας προώθησης των
εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής πολιτικής γενικότερα.

√

Στο επίκεντρο
η αξιοπρέπεια
στην εργασία και
η κοινωνική δικαιοσύνη
Σημείωσε επίσης τον ρόλο που
διαδραματίζει το ILO στην απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισότητας στα εργασιακά ζητήματα. Η παρουσία του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζιαν Κλοντ

Γιούγκερ και η σαφής ανθρωποκενρική προσέγγιση του, κατά την
προσφώνηση της συνόδου, αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη εκδημοκρατικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων σ’ όλα τα
επίπεδα.
Τέλος ο γ.γ. της ΣΕΚ επαναβεβαίωσε τη στόχευση της ΣΕΚ στη βάση
των πολιτικών που προωθεί το ILO
για περισσότερη αξιοπρέπεια στην
εργασία, κατοχύρωση και επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων και πάταξη της
αδήλωτης εργασίας ή άλλων μορφών απασχόλησης που συνεργούν
στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Υποτροφίες σε μέλη της ΣΕΚ από Πανεπιστήμια και Κολλέγια

Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ σε συνεργασία με το Cyprus
College και Intercollege Λευκωσίας
και Λάρνακας έχει εξασφαλίσει
για τα μέλη της ΣΕΚ και τα εξαρτώμενα τους, υποτροφίες φοίτησης σε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως ακολούθως:
CYPRUS COLLEGE
Προσφέρονται υποτροφίες ύψους
50% για όλα τα έτη σπουδών στα
ακόλουθα διετή προγράμματα

• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2
χρόνια Δίπλωμα
• Συγκολλητής
Τεχνολογία
Συγκολλήσεων Αερίων Καυσίμων
– 2 χρόνια Δίπλωμα
Παράλληλα προσφέρονται υποτροφίες 40% για όλα τα προγράμματα φοίτησης.
INTERCOLLEGE Λάρνακας

• Βοηθός Οδοντιατρείου – 2 χρόνια
Δίπλωμα

• Διοίκηση επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Γραμματειακά – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Διαδικτυακό Μάρκετινγκ – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Ξενοδοχειακές και Τουριστικές
Σπουδές - 2 χρόνια Δίπλωμα

• Μουσική Τεχνολογία – 2 χρόνια
Δίπλωμα

• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2
χρόνια Δίπλωμα

• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Τεχνολογία Πληροφορικής – 2
χρόνια Δίπλωμα

INTERCOLLEGE Λευκωσίας

• Βρεφονηπιοκομικά-2
Δίπλωμα

25% στα πιο κάτω προγράμματα:

χρόνια

• Τεχνικός Φαρμακείου – 2 χρόνια
Δίπλωμα

• Διοίκηση Γραφείου- 2 χρόνια
Δίπλωμα

• Φροντίδα Ηλικιωμένων – 2 χρόνια Δίπλωμα

• Κομμωτική-2 χρόνια Δίπλωμα

• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 2 χρόνια Δίπλωμα
• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 2 χρόνια Δίπλωμα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Τεχνολογία Υπολογιστών – 2
χρόνια Δίπλωμα

www.sek.org.cy,

• Αισθητική- 3 χρόνια Ανώτερο
Δίπλωμα
• Επιστήμη του Αθλητισμού - 3
χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα
• Computer Science – 4 χρόνια Πτυ-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

χίο
• Computer Engineering – 4 χρόνια
Πτυχίο
• Διοίκηση Επιχειρήσεων – 4 χρόνια Πτυχίο
• Ξενοδοχειακές Σπουδές – 4 χρόνια Πτυχίο
• Ακτινολόγος Τεχνολόγος χρόνια Πτυχίο
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Για να μπορέσει ένα μέλος να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να πληροί
τα κριτήρια εισδοχής των εν λόγω
ιδρυμάτων και ο ένας εκ των δύο
γονέων να είναι μέλος της ΣΕΚ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουλίου 2016 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
youth@sek.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο (φαξ): 22849852.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν αιτήσεις από την
ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy
και τα κατά τόπους εργατικά
κέντρα.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σε περίπτωση που υποβληθούν
περισσότερες αιτήσεις από τις
διαθέσιμες θέσεις το τμήμα νεολαίας θα επιλέξει στη βάση δίκαιων αντικειμενικών κριτηρίων που
θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα
μας.

www.oho-sek.org.cy

