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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Η ΣΕΚ στη Διεθνή Συνδιάσκεψη
Εργασίας στη Γενεύη

Ο

γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης Μιχαήλ, θα συμμετάσχουν στην 106η Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. (ILO)
H 106η Σύνοδος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 16 Ιουνίου
2017 στη Γενεύη. Θα συζητηθούν
όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τους εργαζομένους, με επικέντρωση στα καίρια ζητήματα της
μετανάστευσης, της ενίσχυσης της
απασχόλησης, της δημιουργίας
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
αρχών στην εργασία.

Αιτήσεις για συμμετοχή
στις κατασκηνώσεις ΣΕΚ

Π

ανέτοιμες είναι οι θερινές παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ
στα Καννάβια για να δεχθούν τους
μικρούς μας φίλους. Η υποβολή
αίτησης λήγει στις 2 Ιουνίου.

Μείζονα εργατικά ζητήματα στο μικροσκόπιο
του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΟΗΟ - ΣΕΚ

Τ

ην Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στις
9.30π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο το 13ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ - ΣΕΚ, το
οποίο θα χαράξει την πολιτική και τους
στόχους της Ομοσπονδίας για την επόμενη τετραετία.
Τις εργασίες του συνεδρίου θα κηρύξει ο
γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, οι
υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών
Χάρης Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος
Πετρίδης αντίστοιχα και ο γγ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο γ.γ.
της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία ο οποίος
με δηλώσεις του στην «Εργατική Φωνή»
τόνισε πως το συνέδριο θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων σε τρία μείζονα ζητή-

ματα:
• Την επαναφορά μισθολογικών αποκοπών που εκχωρήθηκαν στο πλαίσιο
της κρίσης
• Την αναγκαιότητα επίλυσης μείζονων
προβλημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και το σοβαρό κεφάλαιο των
αποκρατικοποιήσεων.
Το Συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία
για την επόμενη τετραετία.

• Η κοινωνία προσδοκεί οφέλη από την εκδηλούμενη τουριστική έκρηξη

ΩΡΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ

Η

Κυπριακή κοινωνία προσδοκεί
ανάλογα οφέλη από την τουριστική
έκρηξη που παρατηρείται στην Κύπρο
τον τελευταίο καιρό. Τά έσοδα από τον
τουρισμό αυξήθηκαν σημαντικά πέρυσι
ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η
φετινή χρονιά θα είναι χρυσοφόρος.
Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας πλήττεται από σωρείαν κρουσμάτων παραβίασης της συλλογικής σύμβασης και
κατεπέκταση εργασιακής εκμετάλλευσης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την
εργασιακή ειρήνη.
Η ΣΕΚ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να
ανεχθεί άλλο τα φαινόμενα αυτά που
υποσκάπτουν τον τουριστικό τομέα της
οικονομίας ο οποίος αποτελεί τον
βασικό κινητήριο άξονα οικονομικής
ανάκαμψης, ανάπτυξης και κοινωνικής
προόδου.

(Σελ. 8)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2952
TIMH 0.70€

Η ΣΕΚ καλεί τους ξενοδόχους να επιδείξουν τον προσήκοντα σεβασμό στις
συλλογικές συμβάσεις και στα εργασια-

• Σεβασμός συλλογικών
συμβάσεων
• Αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας
• Αύξηση παραγωγικότητας
• Ποιοτικό τουριστικό προιόν
• Πρόταξη Κυπριακής
φιλοξενίας
• Επένδυση στο ντόπιο
και καταρτισμένο δυναμικό
κά θέσμια αποτρέποντας καταστάσεις
που θα πλήξουν τον τουρισμό που
διέρχεται πρωτοφανή περιοδο άνθησης. Παράλληλα, ζητεί αξιοποίηση του
ντόπιου δυναμικού και επένδυση στην
Κυπριακή φιλοξενία. Ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας Μιχάλης Μιχαήλ

διαμηνύει στους ξενοδόχους ότι τώρα
είναι η ώρα να δείξουν δείγματα γραφής ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα
πρόσκαιρα κέρδη αλλά και για το καλό
του τουριστικου κλάδου, των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.
Σελ. 3,7

Ώρα για φορολογική μεταρρύθμιση

Δ

ιαρκούσης της οικονομικής κρίσης, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, επιβλήθησαν διάφοροι φόροι, όπως ήταν π.χ. η αύξηση του
ΦΠΑ από το 15% στο 17% και αργότερα στο 19%,
φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, στα καπνικά
προϊόντα κλπ.

Οι συγκεκριμένες φορολογίες όπως και άλλα μέτρα,
π.χ. το κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας και
του επιδόματος τέκνου, επιβλήθησαν χωρίς να
προηγηθεί επαρκής διάλογος με τους κοινωνικούς
εταίρους.
Οι μισθωτοί πολίτες, είδαν τα εισοδήματα τους να
μειώνονται ραγδαία, ενώ την περίοδο 2011 -2013,
υπήρξαν τα θύματα μιας φορομπηκτικής επίθεσης.
Η ΣΕΚ σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη λήψη
διορθωτικών αποφάσεων, απευθύνθηκε στον
υπουργό Οικονομικών με αίτημα να συγκληθεί κοινωνικός διάλογος για το σχεδιασμό και τη συζήτηση

– υλοποίηση μιας γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2017 διεκδικούμε από την παρούσα κυβέρνηση
«φορολογική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση της
δικαιότερης κατανομής του εθνικού εισοδήματος,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση, έχει

κές και πολιτικές πράσινης φορολογίας, στα πρότυπα των όσων ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
να ενισχυθούν οι πολιτικές πάταξης της φοροδιαφυγής και να εμπεδωθούν λογικές φορολογικής συνείδησης. Τέτοιες λογικές εμπεδώνονται όταν οι πολίτες
πιστέψουν πως, το φορολογικό σύστημα είναι απλό,
κατανοητό και δίκαιο.

πλήξει περισσότερο τους μισθωτούς και έχει αυξήσει
τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

Η ΣΕΚ πιστεύοντας στο δίκαιο του αιτήματος της,
υπενθυμίζει δήλωση του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη στη γενική συνέλευση της ΟΕΒ, (20 Μαΐου
2015), σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει να μειωθούν οι φορολογίες που επιβλήθησαν στο παρελθόν
γιατί «οι βαριές φορολογίες ακρωτηριάζουν το εισόδημα των πολιτών και των επιχειρήσεων και προκαλούν ασφυξία στην οικονομία».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαλόγου, ανάμεσα σ’
άλλα, θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα μείωσης
της φορολογίας στα καύσιμα και να εισαχθούν λογι-

Ώρα λοιπόν για φορομεταρρύθμιση που θα πρέπει
ασφαλώς, να βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του τόπου.

• Θα ανασάνουν οι πολίτες και θα βοηθηθεί
η πραγματική οικονομία

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

2

Γε.Σ.Υ:

Τ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΥΧΟΝ
ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ

ην ώρα που τα δύο νομοσχέδια που διέπουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας βρίσκονται
προ των πυλών της ολομέλειας για ψήφιση,
αίφνης παρουσιάζεται εμπλοκή. Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αγκάθι της εμπλοκής θεωρείται η απουσία πρόνοιας στο
νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των δημοσίων
νοσηλευτηρίων που να αναφέρει ότι τυχόν
ελλείμματα στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του
Σχεδίου, θα καλύπτονται από το κράτος.
Αν πράγματι αυτό είναι το πρόβλημα, τότε τα
Του Ξενή X. Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

πράγματα δεν είναι σοβαρά και μπορούν
αρμοδίως να διευθετηθούν και το κενό να
καλυφθεί χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση,
κατά τρόπον που σύντομα να επανέλθει το
νομοσχέδιο στη Βουλή για έγκριση. Αν όμως
αυτό είναι απλώς πρόσχημα για να εμπλακεί
τεχνιέντως το Γε.Σ.Υ σε νέες περιπέτειες, τότε
τα πράγματα προσλαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η κοινωνία έχει πεισθεί ότι γύρω από την
πορεία εφαρμογής του Γε.
Σ.Υ περιστρέφονται μικρά
και τεράστια διαπλεκόμενα συμφέροντα τα
οποία η ΣΕΚ αλλά και ο
ίδιος ο υπουργός Υγείας
έχουν καταγγείλει δημοσίως. Είναι γνωστό πως
οι κοινωνικοι εταίροι στο
σύνολο τους, με εξαίρεση
την ΟΕΒ, τάσονται υπέρ
της άμεσης ψήφισης των
νομοσχεδίων για του
Γε.Σ.Υ με τη σύμφωνη
θέση της κυβέρνησης και
του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Σύνδεσμος
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου ΣΑΕΚ, κάνει
τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει το Μονοασφαλιστικό Γ.ε.Σ.Υ προωθώντας το Πολυασφαλιστικό, γεγονός που θα φέρει ολέθριο
πισωγύρισμα στην υλοποίηση του Γενικού
Σχεδίου Υγείας στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Τούτη την ώρα, αυτό που προέχει είναι η
κυβέρνηση να κωφεύσει στις παραπλανητικές
σειρήνες της ΟΕΒ και του ΣΑΕΚ παραπέμποντας εκ νέου το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή
για τάχιστη ψήφιση. Όλα τα άλλα είναι εκ του
πονηρού και ο λαός που αγωνιά για την Υγεία
του δεν θα συγχωρέσει ποτέ τυχόν πισωγύρισμα στο Γε.Σ.Υ, ούτε θα δεχθεί ο ζωτικός τομέας της Υγείας να αποτελέσει αντικείμενο
μάχης στην προεκλογική αρένα.

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)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

Το «επιπλέον» κόστος από την εισαγωγή του ΓΕΣΥ
Του Χρίστου Μαξούλη
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακό στη διοίκηση
επιχειρήσεων

Γ

ίνεται μεγάλη συζήτηση για το
«επιπλέον» κόστος από την εισαγωγή του ΓΕΣΥ και το πλήγμα που θα
έχει τούτο στην ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας, στις επιχειρήσεις και
στα δημοσιονομικά. Στα πλαίσια του
δημόσιου διαλόγου αφέθηκε να νοηθεί πως η εισαγωγή του ΓΕΣΥ θα
αυξήσει κατά πολύ τόσο το άμεσο
όσο και το μελλοντικό κόστος της
υγείας.
Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία
σειρά. Το κόστος της υγείας ανεξαρτήτως του ύψους του (στατιστικά
καταγεγραμμένο περί τα 1,2 δις
ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα
ποσά που είναι στην γκρίζα οικονομία), σήμερα το επωμίζεται το κράτος (βλέπε φορολογούμενος), ο ανασφάλιστος πολίτης, είτε αυτός
απευθυνθεί στον ιδιωτικό, είτε τον
δημόσιο τομέα, ο εργοδότης μέσω
των σχεδίων ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και ο εργαζόμενος μέσω
της συμπληρωμής σχεδίων που προσφέρει ο εργοδότης ή μέσω εθελοντικής ασφάλισης. Αδύναμοι κρίκοι της
πιο πάνω αλυσίδας είναι οι άνεργοι,
οι ηλικιωμένοι (οι οποίοι δεν έχουν

αποσυνδέοντας την αρχή του «ο χρήστης πληρώνει» θα έχουμε καταχρήσεις. Υπάρχουν όμως λύσεις για αυτό
όπως ο θεσμός της συμπληρωμής
και ο σφαιρικός προϋπολογισμός.
(Αν χρειάζονται και άλλες να τις
βρούμε). Κάποιος θα έλεγε το διοικητικό κόστος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ως διαχειριστή.

ένα τρίτο των «επίσημων» δαπανών
για την υγεία εξυπηρετεί σχεδόν τα
τρία τέταρτα των ασθενών. Τρίτον,
θα δημιουργηθούν προοπτικές, λόγω
κλίμακος, μείωσης του κόστους προμήθειας των φαρμάκων. Τέταρτον,
θα υπάρξει βελτιστοποίηση στην
αξιοποίηση ιατρών ειδικότητας.
Πέμπτον, μακροπρόθεσμα θα έχουμε

• Η εισαγωγή του ΓΕΣΥ από μόνη της δεν αυξάνει το συνολικό
κόστος της υγείας, απλά το ανακατανέμει κοινωνικά
δικαιότερα δίνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας
Να θυμίσουμε εδώ πως το κόστος
αυτό ήδη το επωμίζεται ο φορολογούμενος εδώ και 10 χρόνια. Προφανώς, η εισαγωγή του ΓΕΣΥ από μόνη
της δεν θα μας κάνει να αρρωστούμε
περισσότερο.

μείωση των δημόσιων υπαλλήλων
στον τομέα της υγείας. Επί του προκειμένου, πλέον κανένας λογικά σκεπτόμενος δεν θεωρεί πως η δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και οι υπηρεσίες υγείας είναι συμβατές έννοιες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ

Συνεπώς είναι δεδομένο πως η εισαγωγή του ΓΕΣΥ από μόνη της δεν
αυξάνει τις δαπάνες της υγείας. Σε
σχέση με την κατανομή τους κόστους,
κάποιοι θα το ονόμαζαν επένδυση,
δεν αλλάζουν ριζικά τα πράγματα
καθώς το βάρος θα το αναλάβουν
πάνω κάτω οι ίδιοι. Δηλαδή το κράτος (ο φορολογούμενος), οι εργοδοτούμενοι, οι εργοδότες, σε μικρότερο
βαθμό οι χρήστες και εδώ προστίθενται και οι εισοδηματίες. Ουσιαστική
διαφορά είναι το στοιχείο της καθολικότητας, της αλληλεγγύης και της
πρόνοιας, συστατικά απαραίτητα
για μια κοινωνία εν έτη 2017.

Ας δούμε πως η εισαγωγή του ΓΕΣΥ
δημιουργεί εξοικονομήσεις: Πρώτον,
η πλήρης μηχανογράφηση του
συστήματος αποτελεί ασφαλιστική
δικλείδα για μια σειρά από ζητήματα
και θα αποτρέψει την υπερσυνταγογράφηση. Δεύτερον, θα υπάρξει
αισθητή βελτιστοποίηση στη χρήση
των ιατρικών υποδομών και πανάκριβων ιατρικών μηχανημάτων και
θα μειωθούν οι μελλοντικές πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες για τα
θέματα αυτά. Εδώ ας σημειωθεί πως
σήμερα ο δημόσιος τομέας απορροφώντας κάτι περισσότερο από το

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Όλοι μας γνωρίζουμε, και ας μην λέγετε δημόσια, πως σε μεγάλο βαθμό οι
υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα είναι στην γκρίζα οικονομία από
πλευράς φορολογίας και εισφορών. Με το ΓΕΣΥ αυτή η οικονομική δραστηριότητα θα οδηγηθεί στην φορολογική και ασφαλιστική (ΤΚΑ) νομιμότητα, με
μεγάλα οικονομικά οφέλη για τα δημοσιονομικά, αλλά και βελτίωση του
αισθήματος της φορολογικής δικαιοσύνης, κάτι που έχουμε τόσο ανάγκη ως
κοινωνία.
επιλογή ιδιωτικής ασφάλισης) και
γενικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις οι οποίες είναι απόλυτα
καταδικασμένες στην ταλαιπωρία
και οικονομική εξόντωση στην περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας τους ασθενήσει σοβαρά.
Πως θα επηρεάσει το μελλοντικό
κόστος της υγείας η εισαγωγή του
ΓΕΣΥ; Κάποιος θα πει καλύπτοντας
το έλλειμμα υγείας που υπάρχει
σήμερα. Δηλαδή δίνοντας πρόσβαση
σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας σε
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Ούτως ή άλλως όμως το σημερινό
έλλειμμα υγείας είναι υποχρέωση της
πολιτείας και άρα του φορολογούμενου. Κάποιος άλλος θα έλεγε πως

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

Εν κατακλείδι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για να αποδείξουμε κάτι. Θα
αρκούσε η υπόδειξη πως η καθολική πρόσβαση όλων των συμπολιτών μας
σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας μέσω του ΓΕΣΥ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία, ακόμη και εάν αυτό θα σήμαινε αυξημένο
κόστος. Θα το επαναλάβουμε και θα το υπογραμμίσουμε. Η εισαγωγή του
ΓΕΣΥ από μόνη της δεν αυξάνει το συνολικό κόστος της υγείας, απλά το ανακατανέμει κοινωνικά δικαιότερα δίνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Και για να εξηγούμαστε, δεν θα είναι όλα
ρόδινα με την ψήφιση των νομοσχεδίων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που
οφείλουν να βελτιωθούν όπως η πρόληψη της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης ενός ταμείου 1 δις, η εισαγωγή κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης
στον ΟΑΥ, η διασφάλιση ότι ο εκ των πραγμάτων μονοπωλιακός ΟΑΥ δεν θα
έχει απαρχαιωμένη και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και άλλα πολλά. Τα
νομοσχέδια όμως θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα και να κάνουμε το πρώτο
βήμα. Είναι χρέος προς αυτήν την κοινωνία. Είναι χρέος στον επόμενο μη
εύπορο συμπολίτη μας που θα ασθενήσει σοβαρά, ο οποίος θα μπορούσε να
είναι οποιοσδήποτε από εμάς!

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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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα
των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία εισαγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων ζητά να προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ στο Συνεργείο Λευκωσίας. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κασιούρη
22849849
• Εταιρεία, προμηθευτές ανελκυστήρων,
κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων
ζητά να προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, απόφοιτο τεχνικής σχολής ή με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κασιούρη
22849849.
• Ξενοδοχείο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΛΑΝΤΖΕΡΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Ανδρέα Παναγή 99543310.
• Εστιατόριο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Ανδρέα Παναγή
99543310.
• Εργοστάσιο παραγωγής ελαιοχρωμάτων
στα Λατσιά ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο
Σκουφάρη 99478717.
• Εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή
Στροβόλου ζήτα για άμεση πρόσληψη
ΕΡΓΑΤΗ/ΕΡΓΑΤΡΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου ζητά να προσλάβει ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με
άδεια οδηγού για φορτηγό 18 τόνων. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο Βασιλείου 99522169.
• Εταιρεία κατασκευής αεραγωγών κ.ά.
ζητά να προσλάβει
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ
μισθός 3000 ευρώ με απαιτούμενη εμπειρία δύο χρόνια με διαμονή και διατροφή
- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το Ριάντ με
μισθό από 2200 ευρώ μέχρι τις 2500 ευρώ
με διαμονή και διατροφή
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο
Βασιλείου 99522169.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΙΕΣΤΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κασιούρη 99631591.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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ΩΡΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ
Η

άνθηση του τουρισμού θα πρέπει
να αντανακλά στην ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος,
στην εργατική ευημερία και στην κοινωνική πρόοδο
Τά έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν σημαντικά πέρυσι ενώ όλα τα
στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή χρονιά
θα είναι χρυσοφόρος καταρρίπτοντας
όλες τις επιδόσεις. Ενόψει αυτών των
θετικότατων δεδομένων, η Κυπριακή
κοινωνία που στήριξε γενναιόδωρα
τον τουρισμό σε δύσκολες περιόδους
προσδοκεί σημαντικά οφέλη. Από την
πλευρά του το συνδικαλιστικό κίνημα

σιών.
Για άμβλυνση αυτών των προβλημάτων, η ΣΕΚ ζητεί αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού, κατάρτιση των ξενοδοχουπαλλήλων και επένδυση στην
Κυπριακή φιλοξενία η οποία πρέπει
και μπορεί να αποτελέσει την αιχμή

συμβάσεων ώστε να θωρακίζεται η
εργασιακή ειρήνη και να αποτρέπονται μισθολογικές αδικίες και
ανισότητες
Η ΣΕΚ θεωρεί ότι σε πνέυμα συννενόησης μέσω του διαλόγου, ο τουριστικός
τομέας μπορεί να συνδράμει στην

• Η κοινωνία προσδοκεί οφέλη
από την τουριστική έκρηξη
αναδεικνύει τα σοβαρά ζητήματα που
ταλανίζουν τον ευρύτερο τομέα της
τουριστικής βιομηχανίας, απαιτώντας
ορθολογιστικές λύσεις επωφελείς για
το κοινωνικό σύνολο.
Κορυφαίο πρόβλημα θεωρείται η
συνεχιζόμενη τακτική παραβίασης της
συλλογικής σύμβασης από πολλούς
ξενοδόχους πυροδοτώντας κλίμα
εργασιακής έντασης και κοινωνικής
αντιπαράθεσης θέτοντας σε σοβαρό
κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη.
Η ΣΕΚ προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται
να ανεχθεί άλλο τα φαινόμενα αυτά
καλώντας τους ξενοδόχους να επιδείξουν τον προσήκοντα σεβασμό στις
συλλογικές συμβάσεις και στα εργασιακά θέσμια αποτρέποντας καταστάσεις που θα πλήξουν τον τουρισμό
σε μια περίοδο πρωτοφανούς άνθησης. Φυσικά τα προβλήματα του τουριστικού κλάδου είναι αρκετά, όπως η
χαμηλή παραγωγικότητα, η υποβαθμισμένη ποιότητα του προιόντος η
έλλειψη ταυτότητας και η απασχόληση ανειδίκευτου προσωπικού με φόντο
την εργασιακή εκμετάλλευση και την
υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρε-

• Σεβασμός συλλογικών
συμβάσεων

• Αύξηση παραγωγικότητας

• Αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας

• Πρόταξη Κυπριακής
φιλοξενίας

του δόρατος στην προσπάθεια να
αποκτήσει αυθεντική και αναγνωρίσιμη ταυτότητα το Κυπριακό τουριστικό
προιόν.

γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομίας και την κοινωνική πρόοδο . αν
παρελπίδα, οι ξενοδόχοι και γενικότερα οι εργοδότες δεν επιδείξουν τον
αναγκαίο σεβασμό στα θέσμια επιζητώντας μανιωδώς τα πρόσκαιρα
κέρδη, τότε η ζημιά που θα προκαλέσουν στην τουριστική – ξενοδοχειακή –
επισιτιστική βιομηχανία, στην κοινωνία και την οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτη.

Καλούμε τους ξενοδόχους να ακούσουν
τη συνετή φωνή της ΣΕΚ εισακούοντας
ταυτόχρονα στις παραινέσεις του
προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη που τους κάλεσε να
αξιοποιήσουν τις πολύ καλές προοπτικές που διανοίγονται προχωρώντας
• Στην απασχόληση ντόπιου δυναμικού αναβαθμίζοντας στον μέγιστο
βαθμό την Κυπριακή φιλοξενία.
• Στην εφαρμογή των συλλογικών

• Ποιοτικό τουριστικό προιόν

Η ΣΕΚ διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους και την κοινωνία των πολιτών
ότι με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα
πράξει ότι είναι δυνατόν για ένα ευοίωνο αύριο του τουρισμού μας.

• Επίσκεψη στη ΣΕΚ του γγ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικοδόμων (BWI)

Στο επίκεντρο η προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων στο Κατάρ

Τ

α δικαιώματα των εργαζομένων που
εργάζονται στο Κατάρ, όπως αυτά
διαμορφώθηκαν στη βάση συμφωνίας
που υπεγράφη πρόσφατα, συζητήθηκαν
σε πρόσφατη συνάντηση του γγ της Διεθνούς Ομοσπονδίας των εργαζομένων
στις οικοδομές γνωστής ως BWI Αμπετ
Γιουσόν με την εταιρεία J & P.
Ο κ. Γιουσόν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο, συνοδευόμενος από
τον γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκη Ιωάννου και τον οργανωτικό
αξιωματούχο Μιχάλη Παντελή, ενημέρωσε τον Ευθύβουλο Παρασκευαϊδη της
εταιρείας που εργοδοτεί προσωπικό στον
Κατάρ για τη συμφωνία που αφορά μείζονα θέματα ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων στο Κατάρ.
Ο κ. Γιουσόν επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία της ΣΕΚ και ενημερώθηκε από τον κ.
Ιωάννου για τα θέματα που αφορούν
τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

H Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού επέβαλε
31 εκ. πρόστιμο σε JCC
και τράπεζες

Η

FBME είχε προσπαθήσει στις
αρχές της δεκαετίας του 2000 να
μπει στην αγορά των πιστωτικών
καρτών και να ανταγωνιστεί την
κραταιά JCC. H κίνηση έπεσε στο κενό
και προσέφυγε στην ΕΠΑ η οποία
μετά από επτά χρόνια τη δικαιώνει
και επιβάλει πρόστιμο συνολικού
ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ στη
JCC και όλα τα τραπεζικά ιδρύματα
που
δραστηριοποιούνται
στην
Κύπρο.
Το πρόστιμο που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού είναι
το υψηλότερο που έχει επιβάλει έως
τώρα και αναμένεται να προκαλέσει
αντιδράσεις από τα επηρεαζόμενα
ιδρύματα. Στη JCC το πρόστιμο που
επιβλήθηκε φθάνει το 1.720.806
ευρώ ενώ η Τράπεζα Κύπρου που
είναι μεγαλομέτοχος της JCC θα κληθεί να πληρώσει 18. 053.608 ευρώ.
Πρόστιμο ύψους 7.670.648 ευρώ επιβλήθηκε και στη Marfin και αναμένεται να διαφανεί αν το ποσό αυτό θα
επιβαρύνει τα ταμεία της Τράπεζας
Κύπρου.
Τα συστήματα πληρωμών που είναι
τριμερή, όπως η AMEX, περιλαμβάνουν τους εκδότες, τους καταναλωτές και τους εμπόρους. Τα τετραμερή
συστήματα πληρωμών όπως είναι η
MasterCard και Visa περιλαμβάνουν
τις εκδότριες τράπεζες, τις εταιρείες
αποδοχής καρτών, τους καταναλωτές και τους εμπόρους. Όταν ένας
καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν/υπηρεσία χρησιμοποιώντας την
κάρτα του, ο έμπορας εισπράττει,
(αφού περάσει την κάρτα του αγοραστή από το τερματικό του), το ποσό
της λιανικής τιμής του προϊόντος
μειωμένο κατά ένα ποσό. Το ποσό
αυτό (εκφρασμένο σε ποσοστό) είναι
τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ) και αποκόπτεται από την
αποδέκτρια εταιρεία αφού πρώτα
ελέγξει με την εκδότρια τράπεζα της
κάρτας του αγοραστή κατά πόσο
υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο
λογαριασμό του αγοραστή/πελάτη
της τράπεζας που του έκδωσε την
κάρτα. Ένα μεγάλο μέρος της χρέωσης ΔΕΠ αποτελεί η Διατραπεζική
Προμήθεια, που επιστρέφεται από
τις αποδέκτριες εταιρείες πίσω στις
εκδότριες τράπεζες. Οι Διατραπεζικές Προμήθειες είναι ένας μηχανισμός εξισορρόπησης μέσω του οποίου μερικά έξοδα από την πλευρά της
έκδοσης καλύπτονται από την πλευρά της αποδοχής. Οι διατραπεζικές
προμήθειες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της χρέωσης που επιβάλλουν οι εταιρείες αποδοχής καρτών
στους εμπόρους, δηλαδή το ποσοστό
επί της πράξης που επιβάλλεται
στους εμπόρους για την διαχείριση
και αποπληρωμή της πράξης με τη
χρήση καρτών πληρωμών.
Στην απόφασή της η Επιτροπή καλεί
τόσο την JCC όσο και τα υπόλοιπα
τραπεζικά ιδρύματα να πληρώσουν
τα πρόστιμα σε διάστημα 30 ημερών.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

Υπηρεσία Αφερεγγυότητας

Αποκαταστάθηκαν αυτοδικαίως 9.014 πτωχεύσαντες

Δ

υο περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων
δανείων που αφορούν δάνεια για
κύρια κατοικία έως 300.000 ευρώ εξασφάλισε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας
δικαστικώς. Συνολικά προτάθηκαν
πέντε σχέδια από τους συμβούλους
αφερεγγυότητας και απορρίφθηκαν τα
δυο. Όπως πληροφορούμαστε, στην
Υπηρεσία Αφερεγγυότητας καταχωρήθηκαν 61 αιτήσεις και εξασφαλίστηκαν
23 προστατευτικά διατάγματα.
«Ο Σύμβουλος Αφρεγγυότητας Γιώργος
Καροτσάκης τόνισε πως οι 61 αιτήσεις
δεν ικανοποιούν σε καμιά περίπτωση
την Υπηρεσία. Ο κ. Καροτσάκης ανέφερε
ότι μια από τις αιτίες είναι το γεγονός
ότι η υποβολή αίτησης ενός σχεδίου
κοστίζει αφού με βάση το νόμο καταβάλλονται χρήματα στους συμβούλους
αφερεγγυότητας. Αυτό για να αλλάξει
ανέφερε ο κ. Καροτσάκης χρειάζεται
τροποποίηση της νομοθεσίας.

Απαλλαγή δανείων
έως 25.000 ευρώ
Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο
χρεώστης για Συναινετικό Σχέδιο Αποπληρωµής είναι: 1. Ο χρεώστης πρέπει
να έχει τη συνήθη διαµονή του στη
Κύπρο ή να είχε τη συνήθη διαµονή του
στη ∆ηµοκρατία µέχρι και 3 χρόνια πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος
του Νόµου.

3. Ο χρεώστης πρέπει να έχει υποβάλλει Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) η οποία συνοδεύεται από Ένορκη ∆ήλωση ότι τα στοιχεία που περιέχονται είναι ολοκληρωμένα και ακριβή.
4. Ο χρεώστης πρέπει να έχει συγκατατεθεί σε επιβεβαίωση των οικονοµικών
του στοιχειών από τον ΣΑ .
5. Σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί σε
πτώχευση ο χρεώστης, πρέπει να έχει
αποκατασταθεί και να έχουν παρέλθει
και 5 χρόνια.

2. Ο χρεώστης πρέπει να δηλώσει ότι
είναι αφερέγγυος πράγµα που σηµαίνει
ότι αδυνατεί να αποπληρώσει όλα χρέη
του, όπως αυτά προκύπτουν.

6. Πρέπει να υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η συμμετοχή του χρεώστη σε
τέτοιο διακανονισµό θα τον διευκολύνει
να καταστεί φερέγγυος σε περίοδο όχι
µμεγαλύτερη των πέντε (5) ετών,
σύµφωνα µε την δήλωση του συµβούλου
αφερεγγυότητας.

BREXIT

Διαπραγματεύσεις για προστασία των δικαιωμάτων
των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Τ

ο Συμβούλιο των 27 κρατών μελών
της ΕΕ, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα απόφαση που εξουσιοδοτεί την
έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία για το Brexit και ορίζει επίσημα την
Κομισιόν ως διαπραγματευτής της ΕΕ.
Το πρώτο αυτό σύνολο οδηγιών διαπραγμάτευσης έχει ως στόχο να καθοδηγήσει την Koμισιόν για την πρώτη
φάση των διαπραγματεύσεων. Δίδει
προτεραιότητα σε ζητήματα τα οποία
κρίθηκαν αναγκαία για την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, του οικονομικού διακανονισμού και της κατάστασης της
Ιρλανδίας, καθώς και σε άλλα θέματα
όπου υπάρχει κίνδυνος νομικής αβεβαιότητας ως συνέπεια του Brexit.

νου Βασιλείου και των μελών της οικογένειάς τους που πλήττονται από την
Brexit. Η ΕΕ27 επιμένει ότι οι εγγυήσεις
αυτές θα πρέπει να είναι αμοιβαίες και
να βασίζονται στην ίση μεταχείριση
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ-27 και σε
σύγκριση με τους πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Οι 27 σημειώνουν ότι αυτό θα πρέπει να
καλύπτει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα
μόνιμης διαμονής μετά από πέντε έτη
νόμιμης διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η περίοδος
αυτή δεν είναι πλήρης κατά την ημερο-

• Σε πρώτο πλάνο φοιτητές
και εργαζόμενοι

Πρώτη φάση: Σαφήνεια
και ασφάλεια δικαίου

Προτεραιότητα: Εγγυήσεις
Το κείμενο που εγκρίθηκε αναφέρει ότι η
πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων είναι να συμφωνηθούν εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμέ-

Η ΕΕ των 27 συμφωνεί ότι πρέπει να
υπάρξει μια ενιαία χρηματοπιστωτική
διευθέτηση και το Ηνωμένο Βασίλειο
πρέπει να τιμήσει το μερίδιό του από
όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται ενώ είναι μέλος. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει επίσης να καλύψει πλήρως
τις ειδικές δαπάνες που σχετίζονται με
την απόσυρση, όπως η μετεγκατάσταση
των οργανισμών της ΕΕ που εδρεύουν
επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει
τον υπολογισμό του συνολικού ποσού
και ενός χρονοδιαγράμματος πληρωμών, καθώς και περαιτέρω κανόνες και
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων.

Γαι την Ιρλανδία

Η πρώτη φάση των συνομιλιών αποσκοπεί στο να παράσχει όσο το δυνατόν
περισσότερη σαφήνεια και ασφάλεια
δικαίου και να διευθετήσει την απομάκρυνση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την ΕΕ. Μόλις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
κρίνει ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική
πρόοδος, οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, αναφέρει η απόφαση.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, μια
συμφωνία για μια μελλοντική σχέση
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο όταν
το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει
τελειωτικά την ΕΕ και καταστεί τρίτη
χώρα. Ωστόσο, οι συζητήσεις για τη
γενική κατανόηση αυτής της μελλοντικής σχέσης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης
φάσης των διαπραγματεύσεων.

Ενίαια χρηματοπιστωτική
διευθέτηση

Κάλυψη των εργαζομένων

Τέλος ΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να
στηρίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα και
τη συμφιλίωση στη νήσο της Ιρλανδίας.
Τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει πως
τίποτα στη συμφωνία αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να υπονομεύει τους στόχους και τις δεσμεύσεις
της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να
αποβλέπουν στην αποφυγή σκληρών
συνόρων, τηρώντας παράλληλα το
δίκαιο της ΕΕ. Θέματα όπως η διαμετακόμιση αγαθών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες ορίζουν
ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
σπουδαστές και άλλοι, καθώς και οι
μεθοριακοί εργαζόμενοι και τα μέλη της
ίδιας οικογένειας. Οι εγγυήσεις πρέπει
να προστατεύουν το δικαίωμα διαμονής
και την ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και
όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με
αυτά (όπως η υγειονομική περίθαλψη).
Όλα τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται για όλη τη διάρκεια της ζωής
των ενδιαφερομένων.

Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης καλύπτουν επίσης άλλα ζητήματα, καθώς
απαιτούνται ρυθμίσεις για τη μείωση
της αβεβαιότητας και την αποφυγή
νομικού κενού. Αυτό περιλαμβάνει την
εξέταση του τι θα συμβεί με διαδικασίες
που βασίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και με
τα αγαθά που ήδη κυκλοφορούν στην
αγορά. Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν
είναι ήδη τοποθετημένο στην ενιαία
αγορά πριν από την απόσυρση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορεί να
παραμείνει στη συνέχεια στην αγορά.

μηνία απόσυρσης αλλά ολοκληρώνεται
στη συνέχεια.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μ

ε αθρόα συμμετοχή στελεχών από όλους τους
τόπους δουλειάς που παρακολουθεί το Σωματείο, πραγματοποιήθηκε στις 18/5/17 η 24η
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του
Σωματείου
Οικοδόμων
–
Μεταλλωρύχων ΣΕΚ Λάρνακας
Απηύθυναν χαιρετισμό ο επαρχιακός γραμματέας του Ε.Ε.Κ.
ΣΕΚ Λάρνακας Ανδρέας Πουλής και ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Οικοδόμων –

24H EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μεταλλωρύχων ΣΕΚ Γιαννάκης
Ιωάννου.
Εκ μέρους του απερχομένου
Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου την Έκθεση Δράσης
για τα πεπραγμένα των τελευ-

γραμματέας του Σωματείου και
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΜεταλLωρύχων ΣΕΚ Στέλιος Τσιαππουτής.
Στη Συνδιάσκεψη, συζητήθηκαν
τα προβλήματα που αντιμετω-

ταίων 2 ½ ετών κατέθεσε ο

πίζουν οι εργαζόμενοι και η
εκμετάλλευση η οποία δυστυχώς συνεχίζεται εκ μέρους της
εργοδοτικής πλευράς.
Έγινε ενημέρωση των παρευρισκομένων για τις εξελίξεις
αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση όλων
των κλαδικών συμβάσεων της
Οικοδομικής
βιομηχανίας,
καθώς και για την ανανέωση
των τοπικών συμβάσεων του
Σωματείου σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία.
Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την
ευαρέσκειά τους για την κοινή

5

προσπάθεια των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και της
ΟΣΕΟΚ για την ετοιμασία νομοσχεδίου που αφορά στην κατοχύρωση βασικών άρθρων της
Συλλογικής Σύμβασης στην
Οικοδομική Βιομηχανία, καθώς
και για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης
Επαγγελματικών Προσόντων
Π.Ε.Π. στα τεχνικά επαγγέλματα.
Η Συνδιάσκεψη καθόρισε την
πορεία που θα ακολουθεί για
την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων και απαίτησε την επαναφορά των μισθών και των
ωφελημάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο
της κρίσης, το συντομότερο
δυνατό.

ΝΕΟ Δ.Σ
Η Συνδιάσκεψη εξέλεξε το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο καταρτίστηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
1. Στέλιος Τσιαππουτής,
Γραμματέας
2. Σταύρος Καραγιώργης, Εισπράκτορας
3. Δημήτρης Χριστοδούλου, Ταμίας
4. Μιχαήλ Αβραάμ,
Μέλος
5. Λεόντιος Αβραάμ,
«
6. Χριστάκης Χρίστου,
«
7. Κώστας Χριστοδούλου,
«
8. Ευάγγελος Φλοκκάς,
«
9. Κυριάκος Παναγή,
«
10. Κώστας Προύντζος,
«
11. Χρυσόστομος Π”Σωκράτους «
12 Σάββας Ευσταθίου,
«
13. Χριστόφορος Χριστοφή,
«
14. Γαβριήλ Παπαζαχαρίου,
«
15. Λάμπρος Φιλίππου,
«

Προς νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
για εξώδικη επίλυση διαφορών

Κατοχύρωση του επαγγέλματός τους
ζητούν οι προπονητές ποδοσφαίρου

Τ

ο θέμα της κατοχύρωσης του επαγγέλματος των
προπονητών έθεσε στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Σύνδεσμος
Κυπρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου.
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου με επικεφαλής τον
πρόεδρό του, Άντρο Κουλουμπρή συναντήθηκε με τη
Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Μαρίνα Ιωάννου – Χασάπη, με την οποία όρισαν νέο
ραντεβού στις αρχές του ερχόμενου μήνα.
«Έγινε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση, όπου
συζητήθηκαν η κατοχύρωση του επαγγέλματος του
προπονητή αλλά και η εισαγωγή του ενιαίου συμβολαίου που θα αφορά τα δικαιώματα ενός προπονητή ποδοσφαίρου. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και
ζητήθηκαν από την κ. Ιωάννου – Χασάπη δεδομένα
που αφορούν στην απασχόληση των προπονητών,
τα οποία θα προσκομιστούν στην επόμενή μας
συνάντηση, στις 6 Ιουνίου» δηλώνει ο Άντρος Κουλουμπρής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου.
Πέρα από τη μελέτη των στοιχείων που θα προσκομίσει ο Σύνδεσμος, κατά τη νέα συνάντηση θα τροχοδρομηθούν τα επόμενα βήματα στο δρόμο προς τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των προπονητών
όπως πχ η κοινωνική ασφάλιση, μέσω της εισαγωγής ενός ενιαίου συμβολαίου, αλλά και για την κατοχύρωση του επαγγέλματος.

Ν

ομοσχέδιο μου αφορά στην
ρύθμιση εξώδικης επίλυσης
διαφορών προωθεί η κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο
πλαίσιο της εναρμόνισης με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά
στις συμβάσεις καταναλωτικής
πίστης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Η εν λόγω Οδηγία η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο μόλις πριν από λίγες
μέρες.
Το νομοσχέδιο διευρύνει τις αρμοδιότητες του φορέα ρυθμίζοντας
τις διαδικασίες καταγγελίας και
επανόρθωσης που ακολουθούνται
από τον ενιαίο φορέα εξώδικης
επίλυσης διαφορών, για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών
μεταξύ καταναλωτών ή και μεσιτών πιστώσεων. Σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση, κατοχυρώνεται
το δικαίωμα του καταναλωτή να
υποβάλλει καταγγελία εναντίον
πιστωτή ή και μεσίτη πιστώσεων,
καθορίζεται η δικαιοδοσία του
χρηματοοικονομικού επιτρόπου σε
σχέση με την καταγγελία από
καταναλωτή, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλεται η
καταγγελία, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες τερματίζεται η διαδικασία εξέτασης
καταγγελίας καθώς και ο τρόπος

και η δεσμευτικότητα της απόφασης του χρηματοοικονομικού επιτρόπου.
Ανάμεσα στις πρόνοιες που εισάγονται, περιλαμβάνεται ρύθμιση
ώστε καταγγελίες στον Επίτροπο
να μπορούν να επιβάλλονται εναντίον πιστωτών ή μεσιτών πιστώσεων οι οποίοι λειτουργούν βάσει
άδειας λειτουργίας ή δυνάμει

• Κατοχυρώνεται το δικαίωμα
του καταναλωτή να
υποβάλλει καταγγελία
εναντίον πιστωτή ή και
μεσίτη πιστώσεων
καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης, διαφορετικά ο επίτροπος θα
παραπέμπει την καταγγελία σε
άλλο αρμόδιο όργανο ή στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Ο Επίτροπος θα πρέπει να ενημερώνει εντός 15 ημερών τον πιστωτή ή μεσίτη για την υποβολή
καταγγελίας ενώ θα πρέπει επίσης
να ενημερώνει τα δύο εμπλεκόμενα
μέρη ότι η απόφαση του δεν θα
είναι δεσμευτική και να ζητά αποδοχή της δεσμευτικότητας της. Η
απόφαση θα είναι δεσμευτική μόνο
αν αυτό γίνει αποδεκτό και από τις

δύο πλευρές. Εάν μια καταγγελία
υποβληθεί και στη συνέχεια αποσυρθεί, δεν μπορεί να υποβληθεί
νέα καταγγελία για την ίδια υπόθεση.
Οι διαδικασίες του Επιτρόπου τερματίζονται με την έναρξη δικαστικής διαδικασίας για μια υπόθεση
ενώ, στο πλαίσιο της απόφασής
του θα μπορεί να καθορίζει ποσό
χρηματικής αποζημίωσης προς
τον καταναλωτή αλλά και να
απευθύνει συστάσεις στον πιστωτή ή μεσίτη πιστώσεων. Επίσης, θα
μπορεί να επιβάλλει κόστος μέχρι
300 στον πιστωτή ή μεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες που μπορεί
να παρασχεθούν από εμπειρογνώμονα στο φορέα κατά την εξέταση
της συγκεκριμένης καταγγελίας.
Στο νομοσχέδιο καθορίζεται όριο
έξι μηνών για την έκδοση απόφασης του φορέα από την ημερομηνία
λήψης της καταγγελίας, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

Σε νομοτεχνικό έλεγχο η νομοθεσία για την άδεια πατρότητας

που θα παρέχει άδεια
Αυθαίρετες οι διακρίσεις Νομοσχέδιο
πατρότητας δύο εβδομάδων με
στην καθημερινότητα μας απολαβές από τις κοινωνικές ασφα-

Ο

σεξισμός είναι μια αόριστη έννοια που
περιλαμβάνει το σύνολο των προκαταλήψεων και συμπεριφορών που περιέχουν
διακρίσεις με βάση το φύλο και, ενώ μπορεί
να αφορά και στα δύο φύλα, στην πράξη
έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει ειδικότερα τις
γυναίκες και οδηγεί σε αυθαίρετες διακρίσεις
κατά των γυναικών με βάση τα στερεότυπα
του φύλου όπως αυτά παρουσιάζονται στην
κοινωνία, η οποία είναι βασικά πατριαρχική,
θεωρώντας το ένα φύλο υποδεέστερο από το
άλλο.
Αυτά τονίστηκαν από την Υπουργό Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου στο πλαίσιο συνεδρίου
που διοργάνωσαν την περασμένη Τρίτη από
κοινού η Επιτροπή Ισότητας στην Απασχόληση και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης.
Το συνέδριο που αποτελούσε μία δραστηριότητα ευαισθητοποίησης κατά του φαινομένου του σεξισμού, κατατέθηκαν επιστημονικές γνώσης από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες και εξήγησαν το πώς ο σεξισμός
κυριαρχεί στην καθημερινότητα μας.

λίσεις ετοίμασε η κυβέρνηση και βρίσκεται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

οικογενειακό επίπεδο και
• η πολιτεία κατά αυτόν τον τρόπο θα
συμβάλει καθοριστικά στην ισόρροπη
κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ενημερώοντας την Επιτροπή
Εργασίας τόνισε πως ετοιμάζεται
επίσης, νομοσχέδιο για την άδεια
μητρότητας για περιπτώσεις μητέρων που απουσιάζουν από την
Κύπρο για σκοπούς θεραπείας των
ιδίων ή των παιδιών τους αλλά και
νομοσχέδιο για την ίση αντιμετώπιση
των παρένθετων μητέρων με τις βιολογικές μητέρες που γεννούν οι ίδιες
τα παιδιά τους.

Ουσιαστικά με την άδεια πατρότητας
δε θα επέλθει ισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών στην απασχόληση και
στην εργασία ωστόσο τίθεται μια
καλύτερη βάση για να ενθαρρύνεται η
ανάληψη από τους άνδρες εκείνων
που τους αναλογούν όσον αφορά,
μεταξύ άλλων, τη φροντίδα των παιδιών, οπότε, έμπρακτα πλέον, υφίσταται συγκεκριμένη κρατική συνεισφορά για το σκοπό της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Τα ωφελήματα των μπαμπάδων
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η ΣΕΚ της οποίας αποτελούσε διαχρονική θέση για εισαγωγή του
θεσμού της άδειας πατρότητας επε-

Ένας πατέρας που ζει στην Κύπρο
απολαμβάνει λιγότερα δικαιώματα
απ’ ότι ένας μπαμπάς σε άλλη ευρω-

Την επιστημονική διάσταση στα θέματα
έδωσαν η Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Λάουρα Αλιπράντη, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
Άννα Πηλάβάκη επιστημονική συνεργάτιδα
της επιτροπής Ισότητας.

Τ

ο «Fidget Spinner» ή «Hand Spinner»
είναι εκ φύσεως ακατάλληλο για
παιδιά κάτω των 3 ετών, αφού μικρά
κομμάτια μπορεί να αποσπαστούν και
ως εκ τούτου εμπεριέχεται κίνδυνος
πνιγμού. Η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή προτρέπει τους γονείς να
επιθεωρούν το προϊόν πριν το δώσουν
στο παιδί τους και αν παρατηρήσουν
κάτι επικίνδυνο, όπως αιχμηρές άκρες,
ευκόλως αποσπώμενα μέρη, ακάλυπτες
μπαταρίες, ισχυρούς μαγνήτες, κ.λπ.,
τότε καλούνται να μην το δώσουν στο
παιδί τους.
Τα βαριά fidget spinners μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμούς σε περίπτωση που εκ παραδρομής εκσφενδο-

• Στη Φινλανδία, η άδεια πατρότητας
είναι δεκαοκτώ ημερών, κατά την
περίοδο της άδειας μητρότητας και
μπορεί να λαμβάνεται σε τέσσερις
φάσεις, με αμοιβή ποσοστό επί του
ετήσιου μισθού.
• Στη Γαλλία, καταβάλλεται επίδομα
πατρότητας από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης, έναντι έντεκα ημερών
άδειας πατρότητας.
• Στην Ουγγαρία, η άδεια πατρότητας είναι πέντε μέρες και μπορεί να
λαμβάνεται μέχρι το δεύτερο μήνα του
παιδιού έναντι επιδόματος που καταβάλλει στον πατέρα το κράτος.
• Στη Λιθουανία, οι άνδρες έχουν
δικαίωμα σε άδεια από την μέρα γέννησης του παιδιού μέχρι να συμπληρώσει τον πρώτο μήνα, λαμβάνοντας
πλήρη την αμοιβή τους .
• Στην Πολωνία, παρέχεται άδεια
πατρότητας με αμοιβή τον μισθό από
την εργασία, διάρκειας δεκαπέντε
ημερών, κατά τον πρώτο χρόνο του
παιδιού.

• Στη Βουλγαρία, παρέχεται άδεια
πατρότητας 15 ημερών κατά τη γέννηση του παιδιού με αμοιβή το 90%
του μισθού.

• Στο σπίτι έχουμε τον παραδοσιακό διαχωρισμό των ρόλων, με τον άνδρα να αναλαμβάνει την κοινωνικά αναγνωρισμένη εξωτερική εργασία και την γυναίκα να περιορίζεται στον χώρο του σπιτιού και της οικογένειας.

• Στην εκπαίδευση η επιλογή κλάδων σπουδών με βάση το φύλο οδηγεί στον διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε ανδρικά, με καλύτερους όρους εργοδότησης, και σε γυναικεία, με υποδεέστερους όρους εργοδότησης.

πατρότητας δέκα ημερών με αμοιβή
το 80% του ακαθαρίστου μισθού.

• Στην Πορτογαλία, προβλέπεται
υποχρεωτική άδεια πατρότητας,
διάρκειας δέκα ημερών κατά τον
πρώτο μήνα του παιδιού και δεκαήμερη προαιρετική άδεια. Καταβάλλεται πλήρης ο μισθός από το φορέα
κοινωνικής ασφάλισης.

Όπως τονίστηκε ο σεξισμός δεν είναι φαινόμενο συνδεδεμένο με τον χώρο εργασίας
και την απασχόληση, αλλά εκδηλώνεται στις
διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, έχοντας ως βάση την ανισότητα ανδρών και
γυναικών, με τη γυναίκα να θεωρείται εξαρχής το ασθενές φύλο.

• Στην εργασία το χάσμα αμοιβών είναι εις
βάρος της γυναίκας, η οποία υπο-αντιπροσωπεύεται στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας και υφίσταται διακρίσεις και παρενόχληση λόγω φύλου.
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σήμανε ότι λόγω αυτού του κενού δεν
είναι αρκετά ισχυρή η νομοθετική
βάση καταπολέμησης της παραδοσιακής έμφυλης κατανομής των
ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Όταν η συγκεκριμένη νομοθεσία
ψηφιστεί από τη βουλή τότε θα
• κατανοηθεί και θα εμπεδωθεί τόσο
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες
ότι είναι δικαίωμα ο συνδυασμός της
επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής,
• ενθαρρυνθεί ο απεγκλωβισμός από
τις συνήθειες και τις πρακτικές, στο

παϊκή χώρα. Η νομοθεσία είναι προσαρμοσμένη ώστε μετά τη γέννηση
των παιδιών τους οι μπαμπάδες να
μπορούν να παίρνουν άδεια ώστε να
βρίσκονται μαζί με τα παιδία τους.
• Στο Βέλγιο προβλέπεται η παροχή
10 ημερών άδειας πατρότητας που
μπορεί να λαμβάνεται μέχρι τον
τέταρτο μήνα του παιδιού. Για τις
πρώτες τρεις μέρες ο πατέρας που
ασκεί το δικαίωμα στην άδεια αυτή,
λαμβάνει την αμοιβή από την εργασία
του και για τις υπόλοιπες επτά, λαμβάνει επίδομα.
• Στη Λεττονία, παρέχεται άδεια

Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Fidget Spinner ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των 3 ετών
νιστούν και το προϊόν έχει δημιουργηθεί
για να χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο
τρόπο (να περιστρέφεται στα δάχτυλα).
Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να
καταστήσει το προϊόν επικίνδυνο για
τα παιδιά.
Τέλος, σημειώνεται πως οι πιθανότητες να αναφερθούν ατυχήματα και
τραυματισμοί από ένα προϊόν που χρησιμοποιείται μαζικά και συνεχώς, είναι
ιδιαιτέρως αυξημένες. Συνεπώς, θα

πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί
στην επιλογή των προϊόντων αυτών, να
συμβουλεύετε τα παιδιά σας για τους
κινδύνους που υπάρχουν και να απομακρύνετε από αυτά προϊόντα που
μπορούν να καταστούν επικίνδυνα. Για
περισσότερες πληροφορίες ή καταγγελίες το κοινό καλείται να απευθύνεται
στα πιο κάτω τηλέφωνα:
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930

• Στη Νορβηγία, η άδεια πατρότητας
είναι δυο εβδομάδες από τη γέννηση
του παιδιού με πλήρη αμοιβή για να
βοηθά ο πατέρας τη μητέρα και αν η
βοήθεια προσφέρεται από άλλο
άτομο, εκτός του πατέρα, καθίσταται
αυτό δικαιούχος της άδειας.
• Στην Ελλάδα, κατοχυρώνεται στον
Υπαλληλικό Κώδικα το δικαίωμα του
γονέα υπαλλήλου, ανεξάρτητα φύλου,
για μείωση του χρόνου εργασίας κατά
δύο ώρες την ημέρα εφόσον έχει παιδιά ηλικίας έως δυο ετών και κατά
μια ώρα εφόσον τα παιδιά είναι ηλικίας έως τεσσάρων ετών. Επιπρόσθετα ο γονέας υπάλληλος έχει δικαίωμα
εννεάμηνης άδειας με αποδοχές για
ανατροφή του παιδιού (άδεια ανατροφής), όταν δεν χρησιμοποιεί τη
διευκόλυνση της μείωσης του χρόνου
εργασίας.
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

ERG_7-7_inn_8 & 9 5/30/17 11:16 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

KΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

Βιώσιμο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μέχρι το 2080 αλλά όχι εφησυχασμός

Τ

ις τελευταίες μέρες, με αφορμή την
πρόταση νόμου που κατατέθηκε
στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής
από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία
Πολιτών και την ΕΔΕΚ, γίνεται λόγος για
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΤΚΑ, γεγονός που εύλογα δημιουργεί
ερωτηματικά, αλλά και ανησυχίες
στους πολίτες κατά πόσο υπάρχει ο
κίνδυνος να καταρρεύσει το μεγαλύτερο
Του Πανίκου
Αργυρίδη
Γενικού Οργανωτικού
Γραμματέα ΣΕΚ

• Βελτιωτικά μέτρα σίγουρα
μπορούν να ληφθούν, αλλά
πειραματισμοί και ακραίες
συμπεριφορές σε βάρος
του ΤΚΑ δεν χωρούν
κοινωνικό ταμείο της χώρας μας.
Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που έγινε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας – ILO, (το οποίο διαθέτει
εκτενή εμπειρία στην εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, πέραν των 100
χωρών), με ημερομηνία αναφοράς
31/12/2014 και η οποία βασίστηκε σε
διεθνώς αναγνωρισμένες αναλογιστικές
πρακτικές του ΙLO και σε αναλογιστικά
πρότυπα, έχει καταδείξει ότι το ΤΚΑ,
είναι βιώσιμο μέχρι το 2080.
Σημειώνεται, ότι με βάση το νόμο του
ΤΚΑ, αναλογιστική μελέτη γίνεται κάθε
τρία χρόνια (η προηγούμενη έγινε με
ημερομηνία
αναφοράς
την
31/12/2011), και η πρόσφατη μελέτη
έγινε με τις πιο συντηρητικές οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές, με
στόχο την ανασκόπηση της σημερινής
και μελλοντικής οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, στη βάση των αναλύσεων ευαισθησίας αποτελεσμάτων, ως
προς τις οικονομικές και δημογραφικές
παραμέτρους για την εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας του ΤΚΑ.
Με τις τελευταίες αποφάσεις και τροποποιήσεις του νόμου των κοινωνικών
ασφαλίσεων που έγιναν τον Δεκέμβριο
του 2012, που αφορούσαν μεταξύ
άλλων την σταδιακή αύξηση των
εισφορών, την σταδιακή αύξηση των
απαιτούμενων ετών πληρωμένων
εισφορών για απόκτηση δικαιώματος
σε σύνταξη γήρατος, την αναπροσαρμογή από το 2023 της συντάξιμης ηλικίας ανά πενταετία με βάση το προσδόκιμο έτος ζωής και την αναλογιστική

μείωση της σύνταξης γήρατος εάν αυτή
καταβάλλεται πριν από το 65ο έτος,
τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι: το
Ταμείο δεν θα αντιμετωπίσει σε μακροχρόνιο ορίζοντα, πρόβλημα ως προς
την υποχρέωση του για καταβολή των
οποιονδήποτε πληρωμών προς τους
δικαιούχους.
Το «χρέος» του κράτους προς το ΤΚΑ
δεν έχει διαγραφεί, ούτε έχει χαριστεί
από κανέναν και ούτε έχει εξαιρεθεί από
οποιανδήποτε αναλογιστική μελέτη. Ως
ΣΕΚ, σε καμία φάση δεν αποδεχτήκαμε
να συζητηθεί η διαγραφή του «χρέους»
(αποθεματικό του ΤΚΑ που αξιοποιήθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για
αναπτυξιακά έργα).
Έχουμε την άποψη, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανησυχίας, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Βελτιωτικά μέτρα σίγουρα
μπορούν να ληφθούν, αλλά πειραματισμοί και ακραίες συμπεριφορές σε
βάρος του ΤΚΑ δεν χωρούν. Η σταδιακή δημιουργία πραγματικού αποθεματικού και η καλύτερη επενδυτική πολιτική, αλλά με εξασφαλισμένες επενδύσεις, θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων του
Ταμείου για να είναι σε θέση να δίνει
στους δικαιούχους καλύτερα ωφελήματα όπως είναι πχ η οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και η βελτίωση των διαφόρων επιδομάτων (πχ
ανεργιακού).
Η σύσταση του Συμβουλίου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων το 1980, το οποίο βασίζεται στην τριμερή εκπροσώπηση και στο
οποίο συμμετέχουν οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις μισθωτών, εργοδοτών, αγροτών, αυτοτελώς εργαζομένων
και τεχνοκρατών του κράτους, έγινε με
σκοπό να μελετά και να συμβουλεύει για
θέματα που έχουν να κάνουν με τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς του Ταμείου, την αναλογιστική
μελέτη που γίνεται κάθε τρία χρόνια, τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις του
νόμου και τις διάφορες επενδύσεις του
Ταμείου.
Μέσα από αυτή την αντιπροσωπευτική
εκπροσώπηση, διασφαλίζεται η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση του
Ταμείου με τρόπο που να μπορεί να
ανταποκρίνεται στον κοινωνικό του
ρόλο για τον οποίο έχει συσταθεί.
Καταληκτικά, η μόνη ανόθευτη και ειλικρινής έγνοια για το παρόν και το μέλλον του ΤΚΑ ανήκει στους κοινωνικούς
εταίρους, οι οποίοι απέδειξαν – κυρίως
- το 2012 ότι με διάλογο, διαβούλευση
και σύνεση, πέτυχαν τη λήψη μέτρων
για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του
ΤΚΑ, μακριά από εργασιακή αντιπαλότητα και λαϊκισμούς.
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Αιχμή του δόρατος του Κυπριακού τουριστικού
προιόντος η προώθηση της κυπριακής φιλοξενίας
και η αξιοποίηση του ντόπιου προσωπικού
Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η
φετινή χρονιά θα είναι ακόμη μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό της Κύπρου
και όλοι οι φορείς του τουρισμού
εκφράζονται με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Όσοι όμως κοιτάζουν μακριά
και βλέπουν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα ως μια μακροπρόθε-

Του Μιχάλη Μιχαήλ,
Αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

• Οι ξενοδόχοι να μετατρέψουν
τα κέρδη σε επένδυση και
αναβάθμιση της ποιότητας
• Η απασχόληση φθηνού και
ανεκπαίδευτου προσωπικού
αμαυρώνει την εικόνα
του Κυπριακού τουρισμού

σμη και διαχρονική διαδικασία, δεν θα
πρέπει να παραμείνουν στην ευφορία
και τον εφησυχασμό.
Η επιχειρηματικότητα αποκτά προοπτική και αξία μόνο όταν τα μεγάλα
κέρδη που παρουσιάζονται σε κάποιες
χρονικές περιόδους αντιμετωπιστούν
ως πρόκληση και ως ευκαιρία για να
διασφαλιστεί το μέγα ζητούμενο, που
είναι η διαρκής ευημερία και το μέλλον
μιας επιχείρησης. Έχει κατ’ επανάληψη
αναδειχθεί ότι το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας περνά μέσα από την
ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των
παρόχων των τουριστικών υπηρεσιών
και των πελατών τους. Αυτή η σχέση
όμως, δεν μπορεί να βελτιωθεί μέσα
από μια πρόσκαιρη ευημερία του τουρισμού, η οποία εδράζεται σε κάποιες
ευνοϊκές πολιτικές και γεωπολιτικές
συγκυρίες, όπως συμβαίνει τα τελευταία 1-2 χρόνια στον τόπο μας. Το
μεγάλο στοίχημα της τουριστικής βιομηχανίας μπορεί να κερδηθεί μόνο εάν
οι παρόχοι του αξιοποιήσουν τα σημαντικά οφέλη που πρόσκαιρα δημιουργούνται σήμερα, και να τα μετατρέψουν
σε πολλαπλές αξίες οι οποίες θα διασφαλίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων
τους και θα στηρίξουν πραγματικά τον
τόπο και την οικονομία.
Είναι η ώρα που θα πρέπει οι ξενοδόχοι
και άλλοι παρόχοι τουριστικών υπηρεσιών να προχωρήσουν σε επενδύσεις οι
οποίες θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων τους. Η βελτίωση των υποδομών, η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, η επικέντρωση στην
πράσινη ανάπτυξη, η
ανάπτυξη
οικολογικών
δραστηριοτήτων
είναι
τομείς που πρέπει να βελτιωθούν και θα πρέπει να
απασχολήσουν
τους
φορείς του τουρισμού. Η
βελτίωση του μάρκετινγκ
είναι επίσης σημαντική
προτεραιότητα αλλά, πιο
σημαντικό από όλα είναι η
βελτίωση / αναβάθμιση

της κυπριακής φιλοξενίας, η προώθηση των αυθεντικών κυπριακών προϊόντων, η προώθηση της ιστορίας και του
πολιτισμού μας μέσα από την ποιοτική
εξυπηρέτηση όσων επισκέπτονται τον
τόπο μας, στοιχεία που δυστυχώς
παραμένουν στα αζήτητα του τομέα
εδώ και πολλά χρόνια.
Οι ποιοτικοί τουρίστες απαιτούν ποιοτικές υπηρεσίες, θέλουν να γνωρίσουν
την κυπριακή φιλοξενία, ζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν οι ξενοδόχοι μας να επανασυστηθούν στην τουριστική αγορά, να αξιοποιήσουν αυτό το τεράστιο συγκριτικό
πλεονέκτημα που διαθέτει ο κυπριακός
τουρισμός και λέγεται κυπριακή φιλοξενία, και να χρησιμοποιήσουν ένα
σημαντικό μέρος από τα κέρδη που
πραγματοποιούν σήμερα για να εκπαιδεύσουν το δυναμικό τους, να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες μέσα
από μια πιο ανθρωποκεντρική στόχευση, και να σταματήσουν να βλέπουν
κοντόφθαλμα τα κερδοσκοπικά τους
συμφέροντα μέσα από την απασχόληση
φθηνού και πολλές φορές ανεκπαίδευτου ξένου προσωπικού, το οποίο όσο
και εάν επιδιωχθεί ουδέποτε θα μπορέσει να καταστεί πρόδρομος της κυπριακής φιλοξενίας.
Η τουριστική βιομηχανία δεν μπορεί να
εστιάζει την κερδοφορία της μέσα από
πολιτικές που συντηρούν επισφαλείς
και αναξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την
εκτόπιση των Κυπρίων από τον κλάδο.
Η ζημιά που έχει γίνει στην τουριστική
βιομηχανία, μέσα από την σταδιακή
εξαφάνιση του ντόπιου προσωπικού,
το οποίο μπορεί όσο κανένας άλλος να
διαφημίσει το τουριστικό μας προϊόν
και την κυπριακή φιλοξενία, είναι τεράστια αλλά, ποτέ δεν είναι αργά για να
αναστραφεί. Η αύξηση της κερδοφορίας των τουριστικών υπηρεσιών θα
πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία και
εφαλτήριο για να προσδιοριστούν οι
σωστές στρατηγικές και να γίνουν οι
σωστές επενδύσεις στον τομέα που θα
προσδώσουν αξία στο τουριστικό μας
προϊόν, για να δημιουργηθούν τέτοιες
σχέσεις μεταξύ των παρόχων και των
πελατών οι οποίες θα αντέχουν στο
χρόνο.
Η ευημερία ενός τομέα δεν μπορεί να
εδράζεται ούτε σε πρόσκαιρα κέρδη
ούτε σε βάρος των εργαζομένων ή
οποιασδήποτε επιμέρους ομάδας
συντελεστών του. Η πραγματική ανάπτυξη του τουρισμού μας θα έρθει όταν
όλοι οι συντελεστές, ξενοδόχοι, εργαζόμενοι, και πελάτες, αισθάνονται ικανοποιημένοι και απολαμβάνουν ο καθένας
αυτό που προσδοκεί και του αξίζει.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

Σ

ε μια μαγευτική πλαγιά και με
πανοραμική θέα της φιλοπρόοδης
και φιλόξενης κοινότητας των Κανναβιών αλλά και της γύρω περιοχής και
σε απόσταση 15 λεπτών από την εξοχική Κυπερούντα και 20 λεπτών από
το εξοχικό θέρετρο της Κακοπετριάς,

η ΣΕΚ διαθέτει εγκαταστάσεις που
έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν
κατασκηνωτές, τον Ιούνιο και Ιούλιο
και ακολούθως οικογένειες και
συνταξιούχους. Όλοι οι φιλοξενούμενοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ήσυχες και ανέμελες διακοπές σ’

ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον
μακριά από το άγχος της καθημερινότητας και την ένταση των πόλεων.

μένο πρόγραμμα θα καλλιεργήσουν
τις δεξιότητες τους και θα ενισχύσουν
την αυτοπεποίθηση τους.

Οι πρώτοι επισκέπτες του εξοχικού
συγκροτήματος της ΣΕΚ, οι κατασκηνωτές μέλη και μη μέλη της ΣΕΚ μέσα
από ένα δομημένο και καλά οργανω-

Η κατασκήνωση θα υποδεχτεί τους
πρώτους ένοικους στις 26 Ιουνίου σε
τρεις περιόδους που θα ολοκληρωθούν στις 17 Ιουλίου

Εμπειρία συνύπαρξης ομαδικότητας
και αλληλοσεβασμού
Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να απεξαρτηθούν
από την τεχνολογική νοητική επιδρομή

Ό

λα τα παιδιά στην κατασκήνωση
εξοικειώνονται στο να υπακούουν
σε κανόνες, καθώς και να μαθαίνουν
τόσο τα όρια τους όσο και των υπολοίπων ανθρώπων γύρω τους.
Έπειτα, αρχίζουν να στηρίζονται στις
δικές τους δυνάμεις και να μαθαίνουν
τον εαυτό τους καλύτερα, μιας και θα
πρέπει εντός ομάδας να συνεργαστούν
με τον ομαδάρχη και τα υπόλοιπα παιδιά, να είναι υπεύθυνα για τα πράγματά τους και να φροντίζουν την ατομική
τους υγιεινή.
Επίσης, έρχονται αρκετά κοντά με τα
παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα
στην οποία ανήκουν, μιας και περνούν

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

Κατασκηνωτικές περίοδοι
• Από 26/06-03/07/2017 θα φιλοξενηθούν αγόρια
που κατά τη Σχολική χρονιά 2016-2017 φοιτούσαν
στις τάξεις ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου.

ολόκληρα εικοσιτετράωρα μαζί, αναπτύσσοντας
συνήθως
ισχυρούς
δεσμούς φιλίας, αλλά και με όλα τα
υπόλοιπα παιδιά μέσω των παιχνιδιών
και των δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης.
Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη, όμως
είναι ότι στην κατασκήνωση όλα τα
παιδιά ανεξαιρέτως μαθαίνουν να
έρχονται κοντά με τη φύση και να αποστασιοποιούνται από την έντονη ενασχόλησή τους με την τεχνολογία, που τα
κρατάει συνήθως «κολλημένα» στο
καναπέ!
Υιοθετούν σιγά-σιγά έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής, μιας και σε καθημερινή

βάση ασχολούνται με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να
υπάρχει έντονη σωματική δραστηριότητα.
Ακόμα και ο τρόπος που τρέφονται
αλλάζει αφού μαθαίνουν να τρώνε
πρωινό, διάφορα φρούτα και λαχανικά,
πολλά και μικρά γεύματα, να τρώνε ή
τουλάχιστον να μπαίνουν σε διαδικασία
να δοκιμάζουν όλα τα φαγητά που τους
σερβίρονται, να τρώνε σε συγκεκριμένες
ώρες και πάντα στη τραπεζαρία χωρίς
τηλεόραση ή υπολογιστή!
Και όλα αυτά διότι πρώτα τα κάνουν το
αρχηγείο, έπειτα οι ομαδάρχες και τα
υπόλοιπα παιδιά με αποτέλεσμα να
μιμούνται την όλη διαδικασία!

• Από 03/07-10/07/2017 θα φιλοξενηθούν αγόρια
και κορίτσια που κατά τη Σχολική χρονιά 2016-2017
φοιτούσαν στις τάξεις Γ,’ Δ ’και Ε’ Δημοτικού.

Οι κατασκηνώσεις αποτελούν τις μοναδικές και γεμάτες εμπειρίες όλων των
παιδιών, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

• Από 10/07-17/07/2017 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
που κατά τη Σχολική χρονιά 2016-2017 φοιτούσαν
στις τάξεις, ΣΤ΄ Δημοτικού Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Δικαίωμα συμμετοχής €60. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα οικήματα των εργατικών κέντρων ΣΕΚ σε
όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου, καθώς και
στην ιστοσελίδα www.sek.org.cy. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 2 Ιουνίου 2017

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να
ωριμάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιλέξτε μία κατασκήνωση μαζί με
το παιδί σας που να πληροί όλες τις
απαιτήσεις σας και θα δείτε πως μετά
από χρόνια μόνο νοσταλγία θα γεμίζει
τις καρδιές των μικρών μας φίλων
τούτη η επιλογή!
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• Εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Κάτω Αμίαντο

Ποιοτική πρόταση για τις καλοκαιρινές διακοπές
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

απόλυτα με το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής , την πυκνή
άγρια βλάστηση και τα πεύκα
αλλά και την υπέροχη θέα της
περιοχής.

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.

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.

Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο με ποικιλία φαγητών σε προσιτές τιμές
και για τους πιο απαιτητικούς καλοφαγάδες

Κάθε διαμέρισμα έχει τη δική του
φυσιογνωμία και είναι εναρμονισμένο

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

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 με εικόνες, ήχους
και μυρωδιές.

√ 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 τον 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.
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Όσοι τρώνε συγκεντρωμένοι
χάνουν βάρος χωρίς καμία δίαιτα!

Ο

ι άνθρωποι που τρώνε συγκεντρωμένοι, χωρίς να
αποσπούν την προσοχή τους από την τηλεόραση,
το κινητό τους, τη δουλειά τους ή ό,τι άλλο, μπορούν
όχι μόνο να χάσουν κιλά, αλλά και να μην τα ξαναπάρουν, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την δρα Καρολάιν Νταν
του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνα, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Παχυσαρκίας στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Οι επιστήμονες πειραματίσθηκαν επί 15 εβδομάδες με
42 ανθρώπους που έτρωγαν συγκεντρωμένοι το
φαγητό τους (χωρίς περιορισμούς στο τι έτρωγαν)
και με άλλους 38 εθελοντές (η ομάδα ελέγχου) που
έτρωγαν με τις συνήθεις περισπάσεις.

• Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να
τρώει κανείς απολύτως
συγκεντρωμένος
απολαμβάνοντας
το φαγητό του

Διαπιστώθηκε ότι τα
μέλη της πρώτης ομάδας έχασαν κατά μέσο
όρο σχεδόν δύο κιλά
στο διάστημα των 15
εβδομάδων και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν την
παραμικρή
δίαιτα.

Το καλύτερο φυσικό αντικαταθλιπτικό

Ο

ι ξηροί καρποί, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο
εξωτικοί, αποτελούν ίσως μια από
τις πιο υποτιμημένες τροφές,
παρά την υψηλή διατροφική τους
αξία, αφού δίνουν στον οργανισμό
μεγάλες ποσότητες σε θρεπτικά
στοιχεία, βοηθώντας τον να «χτίσει» τις άμυνες του.
Μια ποικιλία που ξεχωρίζει είναι
τα κάσιους, τα οποία προέρχονται
από
το
δέντρο
κάσιους
(Anacardium
occidentale)
και
φυτρώνουν κολλημένα σε ένα
«φρούτο».
Είναι γεμάτα από αντιοξειδωτικά, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και ανόργανα συστατικά , όλα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος.
Στις ευεργετικές τους ιδιότητες
ανήκει και η ενίσχυση της καλής
υγείας της καρδιάς, γιατί έχουν
χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά
σε σύγκριση με άλλους ξηρούς
καρπούς και μάλιστα με τη μορφή
του ελαϊκού οξέος.
Το μαγνήσιο που περιέχουν μειώνει
την αρτηριακή πίεση και συμβάλει
στην ενδυνάμωση των οστών, διατηρώντας παράλληλα τα αιμοφόρα αγγεία και τους μυς σε χαλαρή
κατάσταση.

Έπειτα από ένα εξάμηνο, τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες (75%) δεν είχαν ξαναβάλει τα κιλά που
είχαν χάσει, ενώ μερικοί είχαν χάσει κι άλλα.

Σύμφωνα με έρευνες, τα κάσιους
προστατεύουν και τα μάτια, λόγω
της περιεκτικότητας τους σε μια
χρωστική ουσία που ονομάζεται
ζεαξανθίνη, η οποία απορροφάται

Μια τρίτη ολλανδική μελέτη στο ίδιο συνέδριο, η
οποία έγινε μεταξύ 890 ατόμων από επιστήμονες του
Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου VU του 'Αμστερνταμ, δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι υπέρβαροι
από νεαρή ηλικία (οκτώ έως 13 ετών), κινδυνεύουν
πολύ περισσότερο από σοβαρή κατάθλιψη αργότερα
στη ζωή τους (τουλάχιστον τετραπλάσιος ο κίνδυνος).
Μια τέταρτη αυστραλιανή έρευνα μεταξύ 4.880
γυναικών, που έγινε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ στο Μπρισμπέιν, δείχνει ότι
οι χωρισμένες γυναίκες, οι χήρες, οι λιγότερο μορφωμένες, όσες καπνίζουν πάνω από δέκα τσιγάρα τη
μέρα και όσες παίρνουν αντισυλληπτικά, κινδυνεύουν
περισσότερο να γίνουν υπέρβαρες ή παχύσαρκες.
Μια πέμπτη δανική έρευνα, που παρουσιάσθηκε,
επίσης, στο Πόρτο, δείχνει ότι τα υπέρβαρα αγόρια
αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο
του
εντέρου,
όταν μεγαλώσουν, σε σχέση
με τους λεπτούς
συνομηλίκους
τους.

άμεσα από τον αμφιβληστροειδή
και
σχηματίζει ένα προστατευτικό
στρώμα
που με τη σειρά του εμποδίζει τις
βλαβερές ακτίνες UV. Μικρές ποσότητες αυτής της ουσίας βοηθούν
στην πρόληψη της εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας.
Επίσης, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πέψη, τότε δεν
έχετε παρά να τα προτιμήσετε,
γιατί βοηθούν στην δημιουργία,
την ανάπτυξη και τη σύνθεση των
νουκλεϊκών οξέων.
Τα κάσιους αν και έχουν λίπη,
περιέχουν καλή χοληστερόλη, προσφέρουν πολλές φυτικές ίνες και
ενισχύουν τη λειτουργία του μεταβολισμού.
Το λάδι των νόστιμων αυτών
ξηρών καρπών είναι πηγή σεληνί-

ου, ψευδάργυρου, μαγνησίου,
σιδήρου και φωσφόρου, δηλαδή
μετάλλων που κάνουν καλό στο
δέρμα όχι μόνο ως προς τη λαμπερή του εμφάνιση, αλλά και την
υγεία του, αφού προλαμβάνουν τον
καρκίνο.
Ακόμη, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι
τόσο τα κάσιους όσο και το λάδι
τους, εξασφαλίζουν την υγιή εικόνα των μαλλιών και το χρώμα
τους, χάρη στο χαλκό που περιέχουν, ο οποίος βοηθάει στην
παραγωγή μελανίνης.
Τελευταίο και πολύ βασικό αυτοί οι
ξηροί καρποί θεωρούνται φυσικά
αντικαταθλιπτικά, αφού περιέχουν
μεγάλη ποσότητα ενός αμινοξέος,
της L-τρυπτοφάνης, μίας ουσίας
που μετατρέπεται σε σεροτονίνη
στον εγκέφαλό μας, του σημαντικού νευροδιαβιβαστή που έχει να
κάνει με το αίσθημα χαράς.

Χημικά προϊόντα μπορούν να διατίθενται
στην αγορά μόνο με ετικέτες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τρώει κανείς απολύτως συγκεντρωμένος και απολαμβάνοντας το
φαγητό του, αν είναι δυνατό χωρίς να σκέπτεται κάτι
άλλο, περίπου σαν να διαλογίζεται.
Μια άλλη ισπανική επιστημονική έρευνα, που έγινε
από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ναβάρα μεταξύ 16.000 ατόμων και παρουσιάσθηκε στο ίδιο συνέδριο, δείχνει ότι όσοι κάνουν φυτοφαγική διατροφή,
αποφεύγοντας τις τροφές ζωικής προέλευσης, μειώνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας σχεδόν κατά το ήμισυ
(κατά 43%), σε σχέση με αυτούς που τρώνε τρώνε
πολλά κρέατα και άλλα ζωικά τρόφιμα.
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Χ

ημικά προϊόντα όπως διάφορα
καθαριστικά και απορρυπαντικά βιομηχανικής ή οικιακής χρήσης, χλωρίνες και άλλα βιοκτόνα ή
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα,
χρώματα και βερνίκια, γόμες και
άλλα δομικά υλικά και υλικά περιποίησης αυτοκινήτου και πολλά
άλλα, μπορούν να διατίθενται στην
αγορά μόνο εφόσον φέρουν ετικέτες στην ελληνική γλώσσα που να
περιλαμβάνουν τα εικονογράμμα-

• Nέα σήμανση χημικών
προϊόντων από
τη 1η Ιουνίου 2017
τα, τις Δηλώσεις Κινδύνου και
Δηλώσεις Προφύλαξης σύμφωνα
με τον Κανονισμό CLP, αναφέρει, σε
ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 1η
Ιουνίου 2017 αποτελεί ημερομηνία
σταθμό στα θέματα της σήμανσης
χημικών προϊόντων και της κυκλοφορίας τους στην αγορά, αφού
από την ημερομηνία αυτή παύει η
χρήση της παλιά σήμανσης επικινδυνότητας και όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά
πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα

με τον Κανονισμό CLP που
αφορά στην ταξινόμηση,
την επισήμανση και τη
συσκευασία
χημικών
ουσιών και μειγμάτων.
Η διετής μεταβατική περίοδος που ξεκίνησε την 1η
Ιουνίου 2015 και είχε ως
στόχο την πλήρη εξάντληση
όλων των αποθεμάτων των
επικίνδυνων χημικών προϊόντων που έφεραν σήμανση
με την παλιά νομοθεσία,
λήγει την 1η Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση που στα
ράφια των καταστημάτων
/υπεραγορών
υπάρχουν
ακόμη προϊόντα με ετικέτες
σύμφωνες με παλαιότερη
νομοθεσία, θα πρέπει να
ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά είτε να μην διατίθενται πλέον στην αγορά,
είτε να ταξινομηθούν και να
επισημανθούν εκ νέου σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.
Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας αναφέρει, στην
ανακοίνωση του, ότι περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην
διεύθυνση
www.mlsi.gov.cy/dli
(Κανονισμός CLP) ή στα τηλ.

22405611,
22405609.

22405637

και

Ενδεικτικά παρατίθενται πιο κάτω
τα εικονογράμματα κινδύνου του
Κανονισμού CLP:
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Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βελτιώνεται διεθνώς αλλά οι ανισότητες αυξάνονται
Η
ποιότητα και διαθεσιμότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει βελτιωθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου μετά το 1990. Όμως, από την
άλλη, έχουν αυξηθεί οι ανισότητες τόσο μεταξύ των
χωρών, όσο και στο εσωτερικό τους.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας διεθνούς
μελέτης, με επικεφαλής τον καθηγητή Κρίστοφερ
Μάρεϊ του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης
της Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο
Σιάτλ, η οποία δημοσιεύθηκε στο βρετανικό ιατρικό
περιοδικό "The Lancet".
Η μελέτη ανέπτυξε ένα νέο παγκόσμιο δείκτη
(Healthcare Access and Quality Index), που βαθμολογεί
σε κλίμακα 0-100 195 χώρες ανάλογα με την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψής και του
βαθμού στον οποίο έχει ο πληθυσμός έχει πρόσβαση
σε αυτήν. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη στοιχεία της
περιόδου 1990-2015 και βασίζεται στη θνησιμότητα
που υπάρχει σε κάθε χώρα για 32 παθήσεις, η οποία
θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με την κατάλληλη

ιατρική φροντίδα. Ουσιαστικά, ο δείκτης αξιολογεί το
σύστημα υγείας κάθε χώρας ανάλογα με το βαθμό που
οι κάτοικοί της πεθαίνουν με ρυθμό ταχύτερο του αναμενομένου από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί με την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική
παρέμβαση.

η Ελβετία (91,8), η Σουηδία (90,5), η Νορβηγία (90,5), η
Αυστραλία, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Ολλανδία.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία (28,6). Γενικότερα οι χώρες της Ευρώπης
βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις και της υποσαχάριας Αφρικής στις χαμηλότερες.

Η Ελλάδα
• Στην 27η θέση η Κύπρος, στην 20η η Ελλάδα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης εμφανίζει αύξηση από
40,7 το 1990 σε 53,7 το 2015, καθώς οι 167 από τις
195 χώρες εμφάνισαν διαχρονικά βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όμως, την ίδια περίοδο,
το χάσμα ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες και τις
χειρότερες ιατροφαρμακευτικές επιδόσεις διευρύνθηκε
κατά σχεδόν πέντε μονάδες από 23,1 - 84,7 το 1990
(απόκλιση 61,6) σε 28,6 - 94,6 το 2015 (απόκλιση 66).
Το 2015 το υψηλότερο «σκορ» εμφάνισε η Ανδόρρα
(94,6) και ακολουθούσαν κατά σειρά η Ισλανδία (93,6),

Η Ελλάδα, με 87 μονάδες, βρίσκεται στην 20ή θέση της
παγκόσμιας κατάταξης, ακριβώς πάνω από τη Γερμανία (86). Η Κύπρος βρίσκεται στην 27η θέση (85 μονάδες), οι ΗΠΑ στην 36η (81 μονάδες) και η Τουρκία στην
81η (76). Η Ελλάδα παίρνει «άριστα» (100) στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως αυτές που προκαλούν
διάρροια, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης, η ιλαρά, η επιληψία και η σκωληκοειδίτιδα. Χαμηλότερες είναι οι επιμέρους βαθμολογίες της χώρας μας στον καρκίνο του
δέρματος πλην μελανώματος (62), στον καρκίνο των
όρχεων (67), στο λέμφωμα Hodgkin (31), στη λευχαιμία
(62), στην ισχαιμική νόσο της καρδιάς (61), στην
αγγειακή εγκεφαλική νόσο (72) κ.α.
Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ισχυρές χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία κ.α.) δεν βρίσκονται στην κορυφή της
παγκόσμιας κατάταξης με βάση το νέο ιατρικό δείκτη,
ο Μάρεϊ επεσήμανε πως «το να έχει μια χώρα ισχυρή
οικονομία, δεν αποτελεί εγγύηση για καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ούτε το να έχει προχωρημένη
ιατρική τεχνολογία. Το γνωρίζουμε αυτό καλά, επειδή
οι άνθρωποι δεν έχουν την φροντίδα που θα έπρεπε
για παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες. Η κατάταξη π.χ. των ΗΠΑ αποτελεί
ντροπή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δαπανούν κάθε
χρόνο πάνω από 9.000 δολάρια ανά κεφαλή, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα».

Το Instagram είναι το χειρότερο
κοινωνικό δίκτυο για
τη ψυχική υγεία των νέων

Τ

ο Instagram παίρνει τη χειρότερη βαθμολογία
ανάμεσα στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ το YouTube την καλύτερη, όσον
αφορά την επίπτωση που έχουν στην ψυχική υγεία
των νέων. Το Facebook βρίσκεται κάπου στη μέση.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας έκθεσης της
Βασιλικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας,
που βασίσθηκε σε μία δειγματοληπτική έρευνα μεταξύ 1.479 νέων ηλικίας 14 έως 24 ετών, σύμφωνα με
το BBC.
Η έρευνα ζήτησε από τους νέους να αξιολογήσουν
τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για το ποιες έχουν τις πιο αρνητικές επιπτώσεις στην
ψυχική
κατάστασή
τους,
προκαλώντας
περισσότερο
άγχος,
κατάθλιψη, μοναξιά,
εκφοβισμό, προβλήματα σωματικής εικόνας
κ.α.
Περίπου το 90% των νέων -μεγαλύτερο ποσοστό από
κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα- είναι χρήστες των social
media. Η έκθεση προειδοποιεί ότι «τα κοινωνικά
μέσα μπορεί να τροφοδοτούν μια κρίση ψυχικής
υγείας», παράλληλα όμως αναγνώρισε ότι μπορούν
να λειτουργήσουν και με ωφέλιμο τρόπο.
Αξιολογώντας κάθε μέσο δικτύωσης με βάση 14 κριτήρια, οι νέοι ανέδειξαν το YouTube ως αυτό με τη
θετικότερη επίπτωση στην ψυχική υγείας τους. Ακολουθεί δεύτερο το Twitter, τρίτο το Facebook, τέταρτο το Snapchat και τελευταίο το Instagram.
Η επικεφαλής της Βασιλικής Εταιρείας Δημόσιας
Υγείας Σίρλεϊ Κράμερ επεσήμανε πως «είναι ενδιαφέρον ότι το Instragram και το Snapchat θεωρούνται τα
χειρότερα για την ψυχική υγεία και ευεξία, καθώς και
οι δύο πλατφόρμες δίνουν μεγάλη έμφαση στην εικόνα, πράγμα που φαίνεται πως ενισχύει τα αισθήματα ανεπάρκειας και άγχους στους νέους».
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Οι καφέδες του Kangbin Lee είναι τόσο όμορφοι που δε θέλεις να τους πιεις
Ο Kangbin Lee πάει το lattee
art σε άλλο επίπεδο!

Ένα γρήγορο scroll down στο προφίλ του στο instagram και θα
εντυπωσιαστείς με την φοβερή
ικανότητα που έχει να ζωγραφίζει πάνω στο αφρόγαλα. ΠΑΝΩ.
ΣΤΟ. ΑΦΡΟΓΑΛΑ.

Π

ριν λίγες μέρες χαζεύαμε τα
πιο αστεία (και κακά) σχέδια
που έχουν γίνει ποτέ πάνω σε
latte ..

Απίστευτο αλλά αληθινό

Σήμερα θα χαζέψουμε (κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό) τα
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ σχέδια του Κορεάτη
barista Kangbin Lee, ο οποίος όχι
απλά κάνει ωραία σχέδια πάνω
στον καφέ, ζωγραφίζει αγαπημέ-

ΠΩΣ;;;

νους ήρωες της Disney, διάσημους
πίνακες και άλλους χαρακτήρες
πάνω στο αφρόγαλα σαν να μην
τρέχει τίποτα.

Η τεχνική σύμφωνα με τον ίδιο,
λέγεται ''creamrt'' και σε προκαλεί
να πιεις τον πιο όμορφο καφέ
που έχεις δει ποτέ, χωρίς να νιώσεις τύψεις ότι χαλάς αυτό το
αριστούργημα.

«Nτελιβεράς» παρέδωσε πίτσα σε... τρένο!
Με το φαγητό δεν παίζουμε
και ο συγκεκριμένος ντελιβεράς το γνωρίζει πολύ
καλά, καθώς μετράει 17
χρόνια σε αυτή τη δουλειά.

ώρα να αποδείξει για ακόμη μία
φορά πόσα καλά κάνει τη δουλειά
του.

λοφάκι και να περάσει ένα μικρό
ρεματάκι, προκειμένου να φτάσει
στον... προορισμό του.

Τα δύο κουτιά ετοιμάστηκαν και ο

Κάτι που τελικά έκανε, ικανοποι-
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Συμβουλές ζωής
1

Υιοθέτησε την Φυσιολογία και Ψυχολογία
του νικητή. Στο μυαλό σου, θα πρέπει να έχεις
σκέψεις (εικόνες, ήχοι, συναισθήματα, γεύσεις
και μυρωδιές) για την επίτευξη του αποτελέσματος που επιθυμείς, υιοθετώντας παράλληλα μια φυσιολογία του ότι έχεις ήδη επιτύχει.

2

Ή θα είσαι δυστυχισμένος ή θα είσαι ευτυχισμένος. Η ενέργεια που θα καταβάλεις για
το ένα ή το άλλο είναι ακριβώς η ίδια.

3 Μην κρατάς πράγματα και συναισθήματα
για ιδιαίτερες στιγμές και περιστάσεις… κάνε
την κάθε μέρα σου να είναι μια ιδιαίτερη
περίσταση!
4 Αισθάνεσαι ότι είναι δύσκολο να βρεις κάτι για
να είσαι ευγνώμων; Μπορείς πάντα να ξεκινήσεις
από τα βασικά … «Σε ευχαριστώ για αυτή την
ανάσα που μου δίνει ζωή».
5 Πάντα να εμπιστεύεσαι την δύναμη της αντίληψης και της διαίσθησης σου. Όταν καθοδηγείσαι
από αυτά, θα κατευθυνθείς προς το μέγιστο καλό
σου.

6

Είναι εντάξει να μην έχεις όλες τις απαντήσεις
που ζητάς.. συνέχισε το ταξίδι σου, εμπιστεύσου
την εξέλιξη και οι απαντήσεις θα έρθουν.

Μπορεί κάποιοι να σνομπάρουν τους ντελιβεράδες,
όμως το επάγγελμα αυτό
μπορεί να σου φτιάξει το
βράδυ ή να στο χαλάσει
τελείως. Για αυτό και όσοι
δουλεύουν σε αυτό τον τομέα,
οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς με την... πείνα του
πελάτη δεν πρέπει να παίζει
κανείς.
Ο Τζίμι Λίρι το γνωρίζει καλά
αυτό, καθώς μετράει 17 χρόνια
στον χώρο και ο επαγγελματισμός
αποτελεί το βασικό του χαρακτηριστικό. Έτσι, όταν στο κατάστημα του Dom Pizza έσκασε η
παραγγελία από ένα τρένο που
αντιμετώπιζε μηχανικό πρόβλημα
και είχε μείνει κολλημένο στη μέση
της διαδρομής από τη Νέα Υόρκη
στην Ουάσιγκτον, ήξερε οτι ήρθε η
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7

Η μαγεία ήταν πάντα μέσα σου.. μην ψάχνεις
αλλού!

8

Κάθε κατάσταση που βιώνουμε στη ζωή μας,
έρχεται να μας διδάξει κάποια πράγματα και δεν
πρόκειται να φύγει μέχρι να τα μάθουμε…

Τεχνητή μήτρα κρατά
ζωντανά πρόωρα αρνάκια
Τζιμ ξεκίνησε για την παράδοση...
Το μέρος όμως που βρισκόταν το
τρένο, δεν ήταν και τόσο προσβάσιμο, καθώς μπορεί να ήταν εντός
των ορίων του Νιούπορτ, αλλά
έπρεπε να μπει μέσα από αυλές
σπιτιών, να κατέβει ένα μικρό

ώντας την όρεξη των επιβατών
που έμειναν στο συγκεκριμένο
μέρος για περίπου 3 ώρες. Το
καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πως η προσπάθεια του
ανταμείφθηκε, καθώς πήρε φιλοδώρημα αξίας 32 δολαρίων.

Τι είναι αυτό το νέο παιχνίδι που κόλλησαν όλοι;

Π

έρσι τέτοιο καιρό περίπου, αν θυμάστε, είχε
ξεσπάσει μια παγκόσμια μανία με το Pokémon Go
με χιλιάδες νέους και μεγαλύτερους να κρατάνε το
κινητό και να κυνηγάνε ψηφιακά τερατάκια.

είχε κυκλοφορήσει η είδηση πως μαθητές από Λευκωσία ναύλωσαν λεωφορείο για Λεμεσό, με σκοπό να
παραλάβουν τα fidget spinner που είχαν παραγγείλει.

Αυτό όμως πέρασε, ξεχάστηκε και τα πράγματα ηρέμησαν, μέχρι πριν από λίγο καιρό –ένα χρόνο περίπου μετά το Pokémon Go- όπου έμελλε ένα καινούργιο παιχνίδι να έρθει και να ταράξει τα νερά της ήρεμης και βαρετής κατά τα άλλα καθημερινότητας μας.

Το fidget spinner αποτελείται από δύο κυρίως κομμάτια: ένα κεντρικό στήριγμα- βάση το οποίο είναι
για να μπορεί το παιχνίδι να κρατιέται μεταξύ δείκτη
και αντίχειρα και έναν περιστρεφόμενο έλικα που
γυρίζει όταν το «χτυπάς» με το ελεύθερο σου χέρι.
Υπάρχουν φυσικά και πιο τρελά σχέδια τα οποία
όμως ακολουθούν αυτό το βασικό μοτίβο.

Αλήθεια εσύ ξέρεις τι είναι αυτό το μικρό gadget που
έχει γίνει μόδα σ' όλο τον πλανήτη;
Το εθιστικό αυτό παιχνίδι που σαρώνει ανάμεσα
στις εφηβικές και όχι μόνο ηλικίες – και στην Κύπροονομάζεται fidget spinner και αυτή τη στιγμή είναι
στη λίστα με τα 50best-selling παιχνίδια σε Αγγλία
και Αμερική. Να σημειώσουμε ότι πριν λίγες ημέρες

Η μόδα των fidget spinner απογειώθηκε εξαιτίας εθιστικής φύσης του παιχνιδιού σε αντίθεση με μόδες
του παρελθόντος που βασίζονταν στην ανάγκη για
συλλογή (όπως πχ ήταν τα pokemon). H αίσθηση που
προκαλεί το κράτημα του γρήγορα κινούμενου έλικα
καθώς αυτός γυρίζει στον αέρα είναι ο λόγος που το
παιχνίδι είναι και τόσο ελκυστικό.
Ενώ γυρίζει μπορεί να τοποθετηθεί παντού: από το
χέρι και τα δάχτυλα έως το μέτωπο και την μύτη, ενώ
οι ακόμα πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν να
το πιάσουν στον αέρα ενώ περιστρέφεται.
Εξαιτίας της εθιστικής τους φύσης μερικά σχολεία
έχουν ήδη ξεκινήσει να τα απαγορεύουν, αλλά αυτό
δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι από το να βρίσκεται
σχεδόν σε όλα τα σχολικά προαύλια. Η βιομηχανία
παραγωγής των fidget spinners έχει εκτοξευτεί τον
τελευταίο μήνα και έχει δημιουργήσει μια τεράστια
γκάμα διαφορετικών τύπων και μοντέλων.

που γεννιούνται πολύ πρόωρα θα
Ταέχουνμωράμεγαλύτερες
πιθανότητες επιβίωσης αν
φτάσει τελικά στα μαιευτήρια η νέα τεχνητή μήτρα
που αναπτύχθηκε σε αμερικανικό νοσοκομείο: μια
πλαστική σακούλα που γεμίζει με τεχνητό αμνιακό
υγρό κράτησε ζωντανά πρόωρα αρνάκια για διάστημα μέχρι και τεσσάρων εβδομάδων.
Η πρόοδος της νεογνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει σπρώξει πολύ προς τα πίσω το όριο
πέρα από το οποίο ένα πρόωρο βρέφος μπορεί να
επιζήσει. Ακόμα κι έτσι, όμως, για ένα μωρό στην
23η εβδομάδα της κύησης (όταν ζυγίζει γύρω στα
600 γραμμάρια) η πιθανότητα επιβίωσης είναι
μόλις 15%. Το ποσοστό, όμως, εκτινάσσεται στο
80% στις 25 εβδομάδες κύησης. Κι αυτό σημαίνει
ότι μια τεχνητή μήτρα που φροντίζει το βρέφος
μόνο για λίγες εβδομάδες θα είχε σημαντικό όφελος ως προς την πιθανότητα επιβίωσης.
Θα περιόριζε επίσης τις επιπλοκές που προκαλεί
σήμερα η παραμονή στη θερμοκοιτίδα, όπως τα
προβλήματα που εμφανίζουν οι πνεύμονες όταν
αναγκάζονται να αναπνεύσουν αέρα πριν αναπτυχθούν αρκετά. Το νέο σύστημα ανέπτυξαν οι
ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια είναι μια πλαστική σακούλα με έναν σωλήνα
που διοχετεύει συνεχώς τεχνητό αμνιακό υγρό
(χλιαρό νερό με άλατα και θρεπτικά συστατικά)
και έναν δεύτερο σωλήνα που το αδειάζει.

Σοβαρά … αστειάκια
Μια κυρία μπαίνει σε ένα
κατάστημα όπλων.
> - Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι, παρακαλώ.
> - Το θέλετε για υπεράσπιση;
> - Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλάβει ο
δικηγόρος μου!
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Τροφές που σου φτιάχνουν τη διάθεση

SUDOKU

Ό

ταν ήμασταν μικρές ακούγαμε
συνεχώς πως ένα μήλο την
ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα.
Τότε δηλώναμε σίγουρες πως το
στιχάκι το είχαν σκαρώσει για να
τρώμε φρούτα. Έλα όμως που
είχαν δίκιο. Μελέτη του American
Journal of Public Health διαπίστωσε
ότι η κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών μπορεί πραγματικά να
βοηθήσει και να βελτιώσει την
ψυχική μας υγεία. Οι άνθρωποι
που έλαβαν μέρος και έτρωγαν
τουλάχιστον ένα φρούτο την ημέρα
είχαν υψηλότερα ποσοστά ευτυ-

• Είμαστε ό,τι τρώμε για αυτό
και η επιστήμη έχει τη λίστα
με τις τροφές που δίνουν χαρά

χίας σε σχέση με όσους τα απέφευγαν ή τα ξεχνούσαν.
Ποιες τροφές δε θα πρέπει να
λείπουν από το διατροφολόγιό
σου.
Μπανάνες
Περιέχουν μεγάλες ποσότητες
βιταμινών και τρυπτοφάνη. Η τρυπτοφάνη αυξάνει τα επίπεδα της
σεροτονίνης στον οργανισμό. Η
σεροτονίνη είναι υπεύθυνη για το
άγχος, την αϋπνία, το άγχος και

την κατάθλιψη.

ευεξία του οργανισμού.

Πράσινο τσάι

Μανιτάρια

Ένα από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά και αντιστρεσογόνα. Το
πράσινο τσάι βοηθάει τον οργανισμό να είναι σε εγρήγορση. Η θεανίνη L που περιέχεται στο πράσινο
τσάι βοηθάει στη συγκέντρωση και
τη μνήμη.

Τροφή πλούσια σε βιταμίνη D η
οποία έχει έντονη αντιοξειδωτική
δράση, βοηθά στην απορρόφηση
του ασβεστίου και έχει και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες.

Καρύδια
Δέκα καρύδια την ημέρα αυξάνουν
τις λειτουργίες του εγκεφάλου και
κατεβάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος αυξάνει την

απογοητεύεσαι και μην διακόψεις
τα σχέδιά σου. Έχεις προσπαθήσει
πολύ και είσαι κοντά στο τέλος,
οπότε θα ήταν άδικο για σένα να
πάνε χαμένα όλα όσα έχεις κάνει.
Μείνε πιστός στην κρίση και το
ένστικτό σου και μην αφήσεις σχόλια τρίτων να σε επηρεάσουν.

Ταύρος: Η ημέρα σε βρίσκει με ιδιαίτερα θετική, ευχάριστη κι ενθουσιώδη διάθεση. Αυτό θα πρέπει να
το προσέξεις όμως, καθώς ο
ενθουσιασμός σου ενδέχεται να σε
παρασύρει και να κινηθείς βιαστικά , κάνοντας λάθη που θα είναι
δύσκολο να διορθώσεις αργότερα.
Πρόσεχε επίσης πολύ τα νεύρα
σου, για να αποφύγεις εντάσεις
και διαφωνίες με τους γύρω σου.

Παρθένος: Η ημέρα θα είναι αρκετά δύσκολη και αν αφήσεις το
άγχος σου να σε κυριεύσει θα πνιγείς σε μια κουταλιά νερό. Καλά θα
κάνεις λοιπόν να βγάλεις ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα και να
κινείσαι ορθολογικά, για να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων.

Δίδυμοι: Έχεις πολλά όνειρα και
φιλοδοξίες αλλά είναι καιρός να
προχωρήσεις από την θεωρία
στην πράξη. Οργανώσου καλά και
υιοθέτησε σωστές τακτικές, για να
καταφέρεις να πραγματοποιήσεις
ό, τι βάλεις στο μυαλό σου. Σε κάθε
εμπόδιο ή δυσκολία που θα συναντήσεις, μη διστάσεις να ζητήσεις
την βοήθεια και τις συμβουλές
κοντινών σου ατόμων.
Καρκίνος: Η ευνοϊκή ημέρα και η
τονωμένη σου αυτοπεποίθηση,
συμβάλλουν σημαντικά στο να
βάλεις σε μια τάξη τη ζωή σου και
να απαλλαγείς από όσα σε απασχολούν και σε αγχώνουν. Στο εξής
ό, τι στόχο θέτεις θα τον πετυχαίνεις με ιδιαίτερη ευκολία και αυτό
σε ανακουφίζει και σε χαροποιεί.
Λέων: Με την Σελήνη σήμερα στον
Ταύρο να σε ευνοεί αρκετά, μην

Ζυγός: Η στάση σου απέναντι στις
καταστάσεις είναι ιδιαίτερα αρνητική. Μη αφήνεις την απαισιοδοξία σου να βγαίνει στην επιφάνεια
και να προκαλείς εσύ ο ίδιος προβλήματα στα σχέδιά σου. Πάντα
θα αντιμετωπίζεις δυσκολίες,
αλλά δεν χρειάζεται να το βάζεις
κάτω. Αν απογοητεύεσαι και τα
παρατάς αδικείς τον εαυτό σου.
Αισιοδοξία λοιπόν και σκληρή
δουλειά για να τα καταφέρεις.
Σκορπιός: Έχεις αφήσει πολλές
εκκρεμότητες και θα πρέπει να
ξεκινήσεις άμεσα την διαδικασία
διεκπεραίωσή τους. Μόνο έτσι θα
αφοσιωθείς ανεμπόδιστος στο
μέλλον σου. Μην αφήσεις τυχόν
εντάσεις να σε οδηγήσουν σε απερίσκεπτες πράξεις και λόγια προς
τους οικείους σου που αργότερα
θα μετανιώσεις.
Τοξότης: Υπάρχουν πράγματα στη
ζωή σου που δε σε ικανοποιούν,
αλλά αν μένεις με σταυρωμένα
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Αρωματικά σουβλάκια σολομού με λεμόνι

Σπαράγγια

Υλικά:

Η γλουταθειόνη, που βρίσκεται σε
αφθονία στα σπαράγγια, περιέχει
τρία αμινοξέα (γλουταμικό οξύ,
γλυκίνη και κυστεΐνη), που ο συνδυασμός τους αποτελεί έναν ισχυρό αντιοξειδωτικό σύμμαχο για το
σώμα.

750 γρ. φιλέτο σολομού (χωρίς
πέτσα και κόκαλα), κομμένο σε
κύβους, 2 ½-3 εκ. περίπου, 1 γεμάτη
κουταλιά ψιλοκομμένη φρέσκια ή
ξηρή ρίγανη, 1 γεμάτο κουταλάκι
σησάμι, 1 κοφτό κουταλάκι κύμινο,
1/4- ½ κοφτό κουταλάκι μπούκοβο ή
νιφάδες τσίλι, 2 λεμόνια κομμένα σε
λεπτές ροδέλες, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι για άλειμμα, 16 σουβλάκια
– καλαμάκια μουλιασμένα για ½ ώρα σε νερό.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις την τάση να προσπερνάς τα προβλήματά σου, με
συνέπεια αυτά να σε απασχολούν
ξανά και ξανά. Άλλαξε τακτική και
φρόντισε να λύνεις τα θέματά σου
στην ώρα τους, ενώ καλό θα ήταν
να μην είσαι τόσο ισχυρογνώμων
και να δέχεσαι και άλλες γνώμες.
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χέρια δεν θα πετύχεις τίποτα. Μην
περιμένεις να έρθουν όλα ουρανοκατέβατα και πάρε τη ζωή σου
στα χέρια σου. Σήμερα ειδικά είναι
η πιο κατάλληλη ευκαιρία, αφού
τα άστρα θα σταθούν αρωγοί σου
σε αυτήν την προσπάθεια.
Αιγόκερως: Η φάση στην οποία
βρίσκεσαι απαιτεί αλλαγές. Οφείλεις να διώξεις ό, τι αρνητικό
υπάρχει στη ζωή σου και να διεκδικήσεις αυτά που θες και αξίζεις.
Ξέρεις ότι οι κοντινοί σου άνθρωποι σε αγαπούν και είναι διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν όποτε τους
θελήσεις, οπότε μη διστάζεις να
απευθυνθείς σε αυτούς όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Καλό θα ήταν
σε όποια κατάσταση και να βρεθείς να δείξεις ψυχραιμία και να
αφήσεις τη λογική να πρυτανεύσει.
Υδροχόος: Η μέρα θα σε κάνει να
προβληματιστείς και να αναθεωρήσεις πολλά πράγματα. Μέχρι
τώρα επικρατούσε σύγχυση στο
μυαλό σου και τώρα που έχεις πιο
καθαρή σκέψη βλέπεις ότι έκρινες
λάθος πρόσωπα και καταστάσεις.
Βάλε λοιπόν μια τάξη στη ζωή σου
και ήρεμος πια αφοσιώσου στο
μέλλον σου.
Ιχθείς: Με την Σελήνη σήμερα να
κινείται στον Ταύρο, τονώνεται η
αυτοπεποίθησή σου και αξιοποιείς ευκαιρίες που αφορούν το μέλλον σου. Με ηρεμία και λογική λύσε
κάθε σου ζήτημα και φρόντισε να
μην έρθεις σε ρήξη με τους γύρω
σου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνετε την ψησταριά σε μέτρια θερμοκρασία
(Medium Heat) αν είναι με γκάζι ή ετοιμάζετε τα κάρβουνα (μη βάλετε πολλά ή τραβάτε μερικά στην άκρη),
βάζοντας πάνω τη σχάρα για να ζεσταθεί καλά. Αναμιγνύετε σε ένα μικρό μπολ τη ρίγανη με το σησάμι, το
κύμινο, το μπούκοβο ή τις νιφάδες τσίλι και αλατοπίπερο και κρατάτε το μίγμα στην άκρη. Ξεκινώντας και
τελειώνοντας με κύβους σολομού, περνάτε σε διπλά
σουβλάκια-καλαμάκια (τα βάζετε ανά 2 παράλληλα)
βάζοντας εναλλάξ σολομό και διπλωμένες ροδέλες
λεμονιού (θα έχετε 8 σουβλάκια περασμένα σε 2 καλαμάκια το καθένα). Τα αλείφετε με ελαιόλαδο και τα
πασπαλίζετε με το μίγμα της ρίγανης, πιέζοντάς το
για να κολλήσει πιάνω στα σουβλάκια. Λαδώνετε τη
ζεστή σχάρα και τα ψήνετε για 8-10 περίπου λεπτά,
γυρίζοντάς τα κάθε τόσο. Τα σερβίρετε αμέσως.

Κοτόπουλο stir-fry με μάνγκο
ΥΛΙΚΑ
2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, 2 κουταλιές σησαμέλαιο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, 2 μάνγκο, 2 κόκκινες
πιπεριές, 4 κουταλιές fish
sauce, 150 γραμμάρια basmati, αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Τοποθετείτε μία κατσαρόλα με αλατισμένο
νερό σε δυνατή φωτιά και βράζετε το basmati για 7-8
λεπτά. Όταν το basmati είναι έτοιμο το αποσύρετε από
τη φωτιά και το σουρώνετε πολύ καλά. Σε ένα ξύλο
κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε κυβάκια το μάνγκο, σε μικρές μπουκιές τις κόκκινες πιπεριές και τα
φιλέτα στήθος κοτόπουλο σε μικρά φιλετάκια. Τοποθετείτε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά να
ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το σησαμέλαιο. Σοτάρετε τα φιλετάκια κοτόπουλου για 3-4 λεπτά, πασπαλίζοντας με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Προσθέτετε το ψιλοκομμένο σκόρδο με το μάνγκο και τις κόκκινες πιπεριές συνεχίζοντας το σοτάρισμα για άλλα 2-3
λεπτά. Περιχύνετε με τη fish sauce, ανακατεύετε καλά
και αποσύρετε από τη φωτιά. Σερβίρετε σε ατομικά
βαθιά πιάτα το basmati και από πάνω το κοτόπουλο με
το μάνγκο και τις κόκκινες πιπεριές.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 762 - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1967

Ας τολμήσουν οι βάρβαροι Τούρκοι
επίθεσιν κατά της Κύπρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μαϊου 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 11/2017 24/5/2017
100.000 ..............12998
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................16879
400 .....................52835
400 .....................19323
400 .....................49672
200 .....................40267
200 .....................39615
200 .....................18730
200 .....................18591
200 .....................19156
200 .....................55888
200 .....................53756
200 .....................53571
200 .....................57157
100 .....................58597
100 .....................32933
100 .....................33311
100 .....................37781
100 .....................24320

100 .....................18118
100 .....................50461
100 .................... 44207
100 .................... 25753
100 .................... 44827
100 .................... 49497
100 .................... 38274
100 .................... 45829
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
9534, 1144
Από €20 οι λήγοντες σε
268
Από €10 οι λήγοντες σε
656, 102
Από €4 οι λήγοντες σε
82, 88

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Δεν ξέρεις ποτέ
πόσο δυνατός
είσαι αν δεν έρθει
ένα εμπόδιο για να
χρησιμοποιήσεις τη
δύναμη αυτή

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 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Το δοξασμένον Ελληνικόν Ναυτικόν, αι απαράμιλλοι
δυνάμεις αλεξιπτωτιστών και κομμάντος και μονάδες βαρέων αρμάτων μάχης της Ελλάδος, είναι έτοιμαι να συντρίψουν εν τη γενέσει της Τουρκικήν επίθεσιν κατά της Κύπρου και να καταφέρουν αμείλικτα
πλήγματα επί του εδάφους του βαρβάρου επιδρομέως, ο οποίος προβάλλει ως διεθνής ταραξίας και
απειλεί την ανθρωπότητα με αιματοκύλισμα.

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο ανάπαυσης

Τ

ο Σχέδιο θα λειτουργήσει κατά την
περίοδο 9 Ιουλίου μέχρι 22
Σεπτεμβρίου 2017 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοδοτούμενοι με τα
εξαρτώμενά τους οι οποίοι δικαιούνται να πληρωθούν απολαβές άδειας
από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Για τη
λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία στα ορεινά θέτετρα και το Πύργο Τυλλυρίας. Οι ξενοδοχειακές μονάδες θα προσφέρουν
διαμονή και πλήρη διατροφή στους
δικαιούχους σε πενθήμερη βάση
(Κυριακή - Παρασκευή, πέντε διανυχτερεύσεις).
Το ποσό επιχορήγησης είναι ανάλογο

με το κατά κεφαλήν εισόδημα των
δικαιούχων και διαμορφώνεται ως
εξής:
- για δικαιούχους με κατά κεφαλήν
εισόδημα μέχρι €220,00 την εβδομάδα

• Το δικαίωμα υποβολής
αιτήσεων για το Σχέδιο
λήγει στις 9 Ιουνίου
ή €953,33 μηνιαίως το ποσό της επιχορήγησης κάλυπτε το 100% της τιμής
του ξενοδοχείου με ανώτατο ποσό
επιχορήγησης το €45.00 ημερησίως
κατ’ άτομο.

- για δικαιούχους με κατά κεφαλήν
εισόδημα μεταξύ €220,01 μέχρι
€270,00 την εβδόμαδα ή €953.34
μέχρι €1.170,00 μηνιαίως, το ποσό
επιχορήγησης κάλυπτε το 90‰ της
τιμής του ξενοδοχείου με ανώτατο
ποσό επιχορήγησης €40,50 ημερησίως κατ’ άτομο.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τα
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
τα
Κέντρα
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και
την ιστοσελίδεα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
www.mlsi.gov.cy/sid

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017

Η ποδοσφαιρική χρονιά έφυγε
τα εφιαλτικά προβλήματα μένουν
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος*

Ά

λλη μια ποδοσφαιρική περίοδος τελείωσε με τα καλά και τα
κακά της. Στα καλά της προστίθεται το γεγονός ότι διεξάγεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στα κακά της καταγράφονται «χίλια μύρια κύματα» που τραυματίζουν θανάσιμα το
πρωτάθλημα γεννώντας εφιάλτες για το δημοφιλέστερο άθλημα στον τόπο μας.
Με το πέσιμο της αυλαίας, οι ομάδες κάνουν τον απολογισμό
τους για τα σύν και τα πλήν, για τα οφέλη και τις απώλειες, ως
οδηγούς για το κτίσιμο της ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς.
Καταθέτοντας τον δικό μας απολογισμό από τη θέση του αντικειμενικού φιλάθλου που αγαπά το άθλημα και όχι του οπαδού,
θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Τα επίσημα στατιστικά αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο κόσμος απομακρύνθηκε από τα γήπεδα. Ακόμη και το
αιώνιο ντέρμπυ ΑΠΟΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ δεν μαζεύει κόσμο. Στον
τελικό Κυπέλλου μεταξύ δύο ισχυρών ομάδων δεν πωλήθηκαν
τα εισιτήρια, γεγονός πρωτόγνωρο για τα Κυπριακά ποδοσφαιρικά δρώμενα.

2.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιρόφιλων έχουν
σιχαθεί τη διαπλοκή που καταδυναστεύει το ποδόσφαιρο για 10
και πλέον χρόνια, τόσο με στημένους αγώνες όσο και με αλυσόδεση του αθλήματος στους λεγεωνάριους ποδοσφαιριστές.

3. Οι παράγοντες αντί να προσπαθήσουν να κτίσουν ομάδα με
μέλλον και προοπτική, επιχειρούν για δικούς τους λόγους να
δημιουργήσουν ένα «πλαστικό» σύνολο μιας χρονιάς αρκεί να
εξυπηρετήσουν τα προσωπικά και άλλα ευτελή σχέδια τους. Και
αυτό΄ασφαλώς αποβαίνει σε βάρος των καλώς νοουμένων
συμφερόντων του συλλόγου.

4. Ούτε η ΚΟΠ , ούτε τα σωματεία δίδουν την παραμικρή σημασία στις υποδομές. Οι ακαδημίες στις πλείστες των περιπτώσεων λειτουργούν κάτω από αναχρονιστικές συνθήκες ενώ τα
παιδικά – εφηβικά πρωταθλήματα διεξάγονται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε κακοτράχαλα γήπεδα και στοιχειώδεις
ελλείψεις στις εγκαταστάσεις.

5.

Κανένας δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον για αξιοποίηση του
ντόπιου ταλέντου το οποίο αφθονεί χάρις στις θυσίες των παιδιών, των οικογενειών τους και μερικών ρομαντικών παραγόντων ή προπονητών που αγαπούν πραγματικά το άθλημα. Η
ανέλιξη του Πιέρου Σωτηρίου και όχι μόνον έχει αποδείξει από
μόνη της ότι ταλέντο υπάρχει αρκεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του ποδοσφαίρου αλλά και του τόπου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν πως η ανθούσα ποδοσφαιρική βιομηχανία μπορεί να
προσφέρει πολλά στην κοινωνία και στην οικονομική πρόοδο
αν λειτουργήσει μέσα σε τίμιο και ευγενές περιβάλλον.

6.

Το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας είναι απαξιωμένο. Δεν έχει
κανένα ενδιαφέρον και διεξάγεται μόνο για λόγους τυπικής διαδικασίας για να ανακηρύσσονται οι ομάδες που θα αντικαθιστούν στην Α Κατηγορία αυτές που υποβιβάζονται. Στα γήπεδα,
(όπως και σε αρκετούς αγώνες Α’ Κατηγορίας), παρευρίσκονται
μόνον μερικοί φίλοι των ποδοσφαιριστών και των παραγόντων
αφού η ανταγωνιστικότητα και το επίπεδο του θεάματος απουσιάζουν μονίμως από τους αγώνες. Υπό ομαλές συνθήκες το
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας ακόμη και της Γ’ Καταηγορίας, θα
έπρεπε να επενεργούσε ως μαγνήτης για τα παιδιά που θέλουν
να ανελιχθούν και να σταδιοδρομήσουν στα μεγάλα σαλόνια της
Κύπρου και του εξωτερικού. Όμως η όλη φιλοσοφία της αρπαχτής που κυριαρχεί στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας αλλά
και στο γενικότερο ποδοσφαιρικό πλαίσιο, η κατάσταση στη Β’
και Γ’ Κταηγορία μόνο θλίψη προκαλεί.
Έχοντας αυτά κατά νούν, θα θέλαμε να στείλουμε προς κάθε
κατεύθυνση το μήνυμα πως η πολιτεία οφείλει επιτέλους αντί
να κάνει τα στραβά μάτια στα θλιβερά τεκταινόμενα στον χώρο
του ποδοσφαίρου, να χαράξει ολοκληρωμένη στρατηγική για
ανασυγκρότηση του. Μόνον με ένα αξιόπιστο πρωτάθλημα στη
βάση του υγιούς ανταγωνισμού θα μπορέσει η Κύπρος να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει Ποδόσφαιρο. Οι διακηρύξεις περί
ανταγωνιστικού πρωταθλήματος είναι απλώς μπουρδες και
προφάσεις εν αμαρτίαις ενός σαθρού οικοδομήματος που δεν
έχει να ζηλέψει σε τίποτα του πολιτικο- οικονομικού κατεστημένου που έσυρε τον τόπο στην άβυσσο, τα νοικοκυριά στην
εξαθλίωση και τη νεολαία στην ανεργία και την περιθωροποίηση.

* αρχισυντάκτης «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ»
διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου UEFA
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ΑΠΟΛΛΩΝ: ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ
• Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εδραίωση
του πρωταγωνιστικού του ρόλου

Σ

ημαδιακή μέρα για το αύριο του Απόλλωνα η
κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου. Όχι, τόσο
γιατί νίκησε στον τελικό τον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ,
αλλά επειδή έπεισε και τον πιο δύσπιστο ότι κτίζεται συμπαγής ομάδα με όραμα για το μέλλον.
Από τότε που ανέλαβε τα ηνία ο Σωφρόνης
Αυγουστή, η ομάδα με την ομόθυμη στήριξη της
διοίκησης φυσικά, έκανε βήματα μπροστά σε όλα
τα επίπεδα. Απέκτησε αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία και αγωνιστικό προσανατολισμό, στοιχεία που τις έλειπαν πριν. Το γεγονός ότι ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ με τις πλούσιες Ευρωπαϊκές του
εμπειρίες και το συγκροτημένο σύνολο που διαθέτει,
δεν
κατάφερε ούτε
μια φορά να
κερδίσει
τον
Απόλλωνα
φέτος,
μιλά
αφευατού.

• Αγνώριστος και χλωμός ο πρωταθλητής
ΑΠΟΕΛ στον τελικό της 24ης Μαϊου
λαιο που λέγεται «επένδυση στο ντόπιο ταλέντο»»

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
Στον τελικό Κυπέλλου της 24ης Μαϊου ο
Απόλλωνας νίκησε κατά κράτος τον ΑΠΟΕΛ μέσα
στο ΓΣΠ και ανακηρύχθηκε άξια Κυπελλούχος.
Δίκαιοι λοιπόν, οι «τρελλοί» πανηγυρισμοί των
κυανόλευκων της Λεμεσού.
Από την πλευρά του, ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ, που
σερνόταν στον αγωνιστικό χώρο χλωμός και
αγνώριστος, υπέκυψε φυσιολογικά στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

Μπορούμε ανεπιφύλακτα να
πούμε ότι ο
Απόλλωνας
μπήκε
στην
σωστή πορεία
για δημιουργία
ομάδας
με
μέταλλο, αρκεί
να
προσέξει
κάποια πράγματα όπως:

1

Να αποφύγει
το
σύνδρομο
της συνεχούς
απόλυσης προπονητή

2 Να ελέγξει τους φανατικούς φιλάθλους του
3 Να αξιοποιήσει το πλούσιο φυτώριο του,
επενδύοντας στα ταλέντα ντόπιας κοπής. Το
παράδειγμα του Πιέρου Σωτηρίου μπορεί να του
φανεί χρήσιμος οδηγός στο ζωτικό αυτό κεφά-

ΑΞΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θρηνεί ο αθλητικός κόσμος τον χαμό του Ανδρέα Γεωργιάδη
αθλητισμό όσο λίγοι.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς;
Kαθηγητής σωματικής αγωγής,
αθλητικός συντάκτης και
εκφωνητής -αναλυτής, προπονητής καλαθόσφαιρας και στίβου.

Η

αθλητική οικογένεια της
Κύπρου κήδευσε το εκλεκτό
της τέκνο, Ανδρέα Γεωργιάδη
που έφυγε από τα εγκόσμια την
Παρασκευή 26 Μαΐου σε ηλικία
81 ετών.
Θρηνεί τον χαμό ενός άξιου
πρεσβευτή του αθλητικού ιδεώδους που ταύτισε τη ζωή του
με τον Κυπριακό αθλητισμό για
αρκετές δεκαετίες.
Ο εκλιπών υπήρξε η πιο αναγνωρίσιμη φωνή της τηλεόρασης στον αθλητικό χώρο.
Υπηρέτησε και πρόσφερε στον

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της
ΕΑΚ, του Δ.Σ. του ΚΟΑ, του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Γυμναστικής,
αλλά και της επιτροπής στίβου
της ΚΟΕΑΣ. Επί τέσσερις δεκαετίες κάλυπτε ραδιοτηλεοπτικά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και
όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
Συλλυπητήριες ανακοινώσεις
που εξαίρουν το έργο του εξέδωσα, η ΚΟΕ, ο ΚΟΑ , σωματεία και κοινωνικοί –αθλητικοί
φορείς.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης έγραψε
ιστορία στον χώρο του
κυπριακού αθλητισμού, που
για χρόνια ήταν παρουσιαστής
στο ΡΙΚ, με τεράστιες γνώσεις

για όλα τα αθλήματα. Για τέσσερις δεκαετίες κάλυψε σημαντικά
αθλητικά
γεγονότα
παγκόσμιας εμβέλιας, όπως οι
Ολυμπιακοί αγώνες και άλλες
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Βοήθησε παράπλευρα τον
κυπριακό αθλητισμό, όσο
λίγοι. Πέραν από την πολύ
πετυχημένη του πορεία στον
χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, υπήρξε καθηγητής
σωματικής αγωγής και προπονητής στίβου. Μεγάλη ήταν η
προσφορά του και προς το
άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.
Υπήρξε αντιπρόεδρος της
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης από το 1966
μέχρι και το 1971, διεθνής
διαιτητής, ιδρυτικό μέλος του
Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου το 1974
και για πολλά χρόνια εκπαιδευτής για τους νέους διαιτητές.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Με αφορμή το Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018 – 2020

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Αισιοδοξία για το αύριο
της οικονομίας
Με την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

Τ

οποθέτηση υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου,
στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού,

1

Σταθερή οικονομική ανάκαμψη. Η Κύπρος
σήμερα βιώνει μια σταθερή οικονομική ανάκαμψη, με ανάπτυξη πέραν του 3%, η οποία αναμένεται να παραμείνει σταθερή και ισχυρή και
κατά το τρέχον και επόμενο έτος. Ο ρυθμός ανεργίας παρουσιάζει σταθερή καθοδική τάση και με
βάση τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία είναι γύρω
στο 12,5%. Στην Κύπρο η ανεργία το 2008 ήταν
στο 3,8%, είπε η κ. Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι
επικρατούσαν συνθήκες πλήρους απασχόλησης,
ενώ το 2012 και στις αρχές του 2013 η ανεργία
έφτασε το 17%.

2

Ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η καθοδική
πορεία της ανεργίας δεν μας εφησυχάζει μεν,
αλλά βλέπουμε ότι κάθε μήνα περισσότερες θέσεις
εργασίας ανοίγουν και οι νέοι μας μπορούν να
προσβλέπουν με αισιοδοξία στο μέλλον. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη
σταθεροποίηση και αύξηση της ανάπτυξης, όπως
και στη συνεχή δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασία. Το υπουργείο, συνεχίζει τις προσπάθειες του, μέσω της συνεχούς
προώθησης κατάλληλων πολιτικών και μέτρων
για τη μείωση της ανεργίας, ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων και εργαζομένων,
γιατί επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία,
στήριξη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση των συστημάτων πρόνοιας και προαγωγής
της κοινωνικής συνοχής και εκσυγχρονισμό των
θεσμών και πρακτικών στα εργασιακά θέματα».

Πεντάλογος ΣΕΚ για εγρήγορση
και διαχείριση της οικονομίας

Τ

ο υπουργικό συμβούλιο στις 18
Μαΐου 2017 ενέκρινε το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Πολιτικής 2018 – 2020, στο οποίο
περιλαμβάνονται οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής
της κυβέρνησης για την επόμενη
τριετία.

αυτή την ώρα η οικονομία με αιχμή
του δόρατος την ανάπτυξη του
τουρισμού, χαιρετίζει τη μείωση
της ανεργίας, τις προσπάθειες
αύξησης της παραγωγικότητας
και υπενθυμίζει πως:

Στο έγγραφο καταγράφονται οι
θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που
παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, η θετική προοπτική του τουρισμού, η ανάγκη εισαγωγής του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), ενώ
καταγράφονται και οι κίνδυνοι
που παρουσιάζονται όπως είναι
π.χ. οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κ.λ.π.

√ Η διαρκής εργατική

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας αναφερόμενος
στο Στρατηγικό Πλαίσιο, υπογραμμίζει τη θετική αύρα που βγάζει

(α) Πρέπει να επανέλθει η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή

ειρήνη προαπαιτούμενο
προόδου και ανάπτυξης
(ΑΤΑ) χωρίς να υπάρξει περαιτέρω
μείωση των μισθών.
(β) Στους οποιουσδήποτε κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αφορούν
την οικονομία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θυσίες των εργαζομένων στα χρόνια της βαθειάς
οικονομικής κρίσης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

(γ) Οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν με προσοχή τις συλλογικές
συμβάσεις και να τηρούν τα εργασιακά θέσμια, ώστε να υπάρχει
στον τόπο διαρκής εργατική ειρήνη, που είναι προαπαιτούμενο για
πρόοδο, κοινωνική δικαιοσύνη και
συνοχή.
(δ) Να προωθηθεί τάχιστα η ψήφιση των Κυβερνητικών νομοσχεδίων
για το ΓΕΣΥ, χωρίς άλλα πισωγυρίσματα που ψευδο-προβληματισμούς.
(ε) Η κυβέρνηση πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, ώστε
να λαμβάνει έγκαιρα μέτρα, σε
τρόπο που τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια, η κατάσταση στην Ευρωζώνη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή να είναι διαχειρίσιμες προς όφελος της κυπριακής
οικονομίας.

Συνάντηση ΣΕΚ με τον Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΡΙΚ

Επί τάπητος εργασιακά ζητήματα που αφορούν
το προσωπικό του κρατικού ιδρύματος
1. Θέματα ασφάλειας και υγείας
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους.
2. Εργασιακά ζητήματα που αφορούν το μόνιμο προσωπικό και
τους συνεργάτες στο πλαίσιο
εξορθολογισμού και βελτίωσης της
λειτουργικότητας της δομής του
ΡΙΚ.
3. Πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού αφού διαπιστώθηκαν
μεγάλα κενά στην διάρθρωση του.
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Επένδυση στο ανθρώπνο δυναμικό. Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον όλο και
περισσότερο αναγνωρίζεται η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία
μιας επιχείρησης, αφού αυτό αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που μπορεί να ενεργοποιήσει και
να αξιοποιήσει όλους τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι
καθορισμένοι στόχοι μιας επιχείρησης. Ο ανθρώπινος παράγοντας, αποτελεί τον πολυτιμότερο
πόρο μιας επιχείρησης ο οποίος καλείται να
συγκεντρώσει πολλαπλές ικανότητες, όπως ευελιξία, ικανότητες προσαρμογής, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, έφεση στην επίλυση προβλημάτων
και στη συνεχή μάθηση, όπως και στην ικανότητα
στην ομαδική εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατά τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπες με μία σειρά
πολυσύνθετων προκλήσεων, όπως η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική γήρανση, η οικονομική αστάθεια
και οι ανταγωνιστικές πιέσεις, που υπογραμμίζουν
και ενισχύουν την ανάγκη
της αλλαγής και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
του ανθρώπινου δυναμικού
και της οργανωσιακής απόδοσης μιας επιχείρησης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017
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έματα που αφορούν το προσωπικό του ΡΙΚ και κυρίως
τους συνεργάτες αορίστου χρόνου
και την ανέλιξη τους, καθώς και η
πλήρωση μόνιμων θέσεων, απασχόλησαν τη συνάντηση του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα και των γ.γ. της ΟΗΟ ΣΕΚ
και ΟΙΥΚ-ΣΕΚ Ανδρέα Ηλία και
Ελισαίου Μιχαήλ με τον Γενικό
Διευθυντή και τον πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιο-

φωνικού Ιδρύματος Κύπρου Θανάση Τσώκκο και Μιχάλη Μαραθεύτη.
Εκ μέρους της ΣΕΚ τέθηκαν μείζονα εργασιακά ζητήματα τα οποία
εάν επιλυθούν θα συμβάλουν
σημαντικά στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του κρατικού
ιδρύματος.
Τέθηκαν μεταξύ άλλων ως προτεραιότητες τα ακόλουθα ζητήματα:

Συζητήθηκαν επίσης θέματα όρων
απασχόλησης και ανέλιξης των
μονίμων υπαλλήλων και των
συνεργατών.
Ο κ. Τσώκκος τόνισε πως τα πιο
πάνω αποτελούν θέματα προτεραιότητας και ως εκ τούτου θα
προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία.
Τονίστηκε παράλληλα πως ΣΕΚ και
ΡΙΚ θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους σε θέματα εργασιακά με στόχο να προωθηθούν ως κοινές δράσεις.

ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΗΣ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Λόγω αναβάθμισης των λογισμικών

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2016 θα
πραγματοποιηθεί στις 08 Ιουνίου 2017, ημέρα
Πέμπτη, στο Nissi Beach Hotel, Αγία Νάπα, η ώρα
11:30. Προτρέπουμε τα μέλη όπως σύμφωνα με το
άρθρο 8 του καταστατικού, δηλώσουν στις Συντεχνίες τους ως αντιπρόσωποι του ξενοδοχείου τους
και παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.

προγραμμάτων το Φαρμακείο της ΣΕΚ

www.sek.org.cy,

Μαρίνος Γιαλελή
Γενικός Διευθυντής

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Λεμεσού, στο οίκημα του Εργατικού
Κέντρου θα παραμείνει κλειστό
μέχρι τις 5/6/17.
Το Φαρμακείο της ΣΕΚ στην Ομονοίας,
θα είναι κλειστό από τις 12 Ιουνίου
μέχρι και τις 18 Ιουνίου

www.oho-sek.org.cy

