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ΤΕΤΑΡΤΗ

14

ΙΟΥΝΙΟΥ
2017

16ο Παγκύπριο
Συνέδριο
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ

Έ

χουν ολοκληρωθεί
οι διεργασίες για
το 16ο συνέδριο της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ που θα
πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΣΕΚ στις
21 Ιουνίου 2017 στις
10 το πρωί. Η χρονική συγκυρία πραγματοποίησης του συνεδρίου, συμπίπτει με
την αβεβαιότητα και
τα πολλαπλά προβλήματα που συσσώρευσε στην Κύπρο η
οικονομική κρίση.
Εισηγητική
Ομιλία
στο συνέδριο θα
εκφωνήσει ο γγ της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν, ο υπουργός
Μεταφορών Μάριος
Δημητριάδης, ο γγ
της ITF Στέφεν Κόττον και ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Στη δεύτερη σύνοδο
του συνεδρίου θα διεξαχθεί συζήτηση για
τις δραστηριότητες
της
Ομοσπονδίας
που άπτονται των
κλάδων της ναυτιλίας, των χερσαίων
μεταφορών,
των
πετρελαιοειδών της
γεωργίας και της
αρτοβιομηχανίας.

Γε.Σ.Υ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2954
TIMH 0.70€

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
Την Παρασκευή
16 Ιουνίου 2017,
η ιστορία κτυπά την
πόρτα της Κυπριακής
Βουλής. Τα Εργατικά
Συνδικάτα, οι Ασθενείς
και η Κοινωνία των
Πολιτών παρακαλουθούν με κομμένη
την ανάσα τη στάση
που θα τηρήσουν

Ε

κτός συγκλονιστικού απροόπτου, μεθαύριο Παρασκευή, η
ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει
ομόφωνα τα νομοσχέδια για το
Γε.Σ.Υ ανοίγοντας διάπλατα τον
δρόμο για εφαρμογή του μονοσφαλιστικού Γενικού Σχεδίου
Υγείας. Μετά την αναστάτωση
που προκάλεσε την περασμένη

τα κόμματα ως φορείς

εβδομάδα η αναφορά του υπουρ-

Έτσι, ύστερα από 16 χρόνια

γού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη

φαγούρας, δυστοκίας και κωλυ-

για «Ιούδα πολιτικό αρχηγό» στο

σιεργίας, τα νομοσχέδια που διέ-

και το κάθε μέλος του

θέμα του Γε.Σ.Υ τα πράγματα

πουν το ΓεΣΥ αναμένεται να

έχουν καταλαγιάσει με τις εκατέ-

ψηφισθούν ομόφωνα, υλοποιώ-

Κοινοβουλίου ατομικά,

ρωθεν εξηγήσεις και όλα δείχνουν

ντας επιτέλους ένα κοινωνικό

στο μείζον θέμα του

πως τα επίμαχα νομοσχέδια θα

όραμα που διασφαλίζει καθολι-

Γενικού Σχεδίου Υγείας

εγκριθούν χωρίς τροπολογίες.

κά την υγεία των πολιτών.

της Δημοκρατίας αλλά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ.Γ ΣΕΚ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Eξάλλου, σε άρθρο του ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας διαμηνύει ότι, δεκαέξι χρόνια
μετά τη ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας για το ΓΕΣΥ,
κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την υγεία του
κοινωνικού συνόλου. Καλούμε λοιπόν το σύνολο των
Βουλευτών μας όπως υπερψηφίσουν τα δύο νομοσχέδια που τίθενται ενώπιον τους στις 16 Ιουνίου.
Κανένας και καμία δεν μπορεί και δεν πρέπει να
φανεί κατώτερος των περιστάσεων, καταλήγει το
άρθρο του κ. Μάτσα.
(Σελ. 3)

Μεθαύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί, ευρεία αντιπροσωπεία της «Κοινωνικής Συμμαχίας για την Εφαρμογή του ΓεΣΥ» θα επιδόσει ψήφισμα στον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επίδοση του ψηφίσματος θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συγκέντρωσης των προέδρων, εκπροσώπων, στελεχών και μελών των συμβουλίων των οργανώσεων που αποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία, με στόχο την έκφραση της κοινωνικής αναγκαιότητας και αξίωσης για ψήφιση των τριών νομοσχεδίων και της προσήλωσης όλων για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων που αφορούν στην
επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

Ανοικτή επιστολή στους 56 βουλευτές για το ΓΕΣΥ
Η

16η Ιουνίου δεν είναι η οποιαδήποτε ημέρα, ούτε
η οποιαδήποτε Παρασκευή, αλλά είναι η μέρα
που η ολομέλεια της βουλής θα κληθεί να εγκρίνει τα
κυβερνητικά νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της
για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)./
Πρόκειται για δύο νομοσχέδια τα οποία έφθασαν
ενώπιον της βουλής με πολυετή καθυστέρηση, αφού
η αρχική νομοθεσία για το ΓΕΣΥ ψηφίστηκε από τον
Απρίλη του 2001.
Γι’ αυτή την καθυστέρηση ευθύνονται όλες εκείνες οι
πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν αυτά τα χρόνια την Εκτελεστική εξουσία.
Πάρα ταύτα τα συγκεκριμένα νομοσχέδια έτυχαν
εξαντλητικής μελέτης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και σήμερα αποτελούν προϊόν σοβαρού

κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης.
Ως εκ τούτου, εκείνο που απομένει τώρα από την
ολομέλεια της βουλής είναι να προχωρήσει στην
καθολική ψήφιση τους. Τίποτα λιγότερο και τίποτα

• Επείγει η καθολική ψήφιση
των νομοσχεδίων
περισσότερο.
Η ΣΕΚ προειδοποιεί και υπενθυμίζει πως, οτιδήποτε
άλλο προκύψει στην ολομέλεια της προσεχούς Παρασκευής, είτε μέσα από τροπολογίες της τελευταίας
στιγμής είτε μέσα από ψευδο-προβληματισμούς θα
αποτελεί πολιτική υποκρισία του χειρίστου είδους
που θα λειτουργεί σε βάρος των ασθενών και του

συνόλου της κοινωνίας που διακαώς επιθυμεί την
ψήφιση των νομοσχεδίων.
Καταληκτικά και υπεύθυνα επαναλαμβάνουμε με
αυστηρότητα και παρρησία δύο απλά πράγματα:
• Πρώτον, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κανένα νέο
πισωγύρισμα, ούτε και θα δεχθούμε σκοπιμότητες
που εξυπηρετούν με πονηρό τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα και
• Δεύτερον, δεκαέξι συνολικά χρόνια μετά τη ψήφιση
της αρχικής νομοθεσίας για το ΓΕΣΥ κανένας δεν έχει
δικαίωμα να παίξει με την υγεία του λαού.
Ο λόγος στους 56 βουλευτές που καλούνται συνολικά και έκαστος ξεχωριστά να αναμετρηθούν με την
ιστορία και την αξιοπρέπεια τους.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Γε.Σ.Υ: Το τέρας της διαπλοκής και το μέγα κοινωνικό στοίχημα

Λ

ίγα εικοσιτετράωρα πρίν
από την επίμαχη ψηφοφορία στη Βουλή για την τύχη των
νομοσχεδίων που διέπουν το
Γενικό Σχέδιο Υγείας, συμβαίνουν «πράγματα και θαύματα.»
Από τη μια τα κόμματα στο
σύνολο τους δεσμεύθηκαν,
τόσο δημοσίως όσο και στη
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Υγείας, ότι θα
υπερψηφίσουν τα νομοσχέδια
και από την άλλη ο υπουργός
Υγείας μιλά για «Ιούδα πολιτικό αρχηγό που κινείται για να
ακυρώσει το Γε.Σ.Υ» Παράλληλα, από το στόμα του προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Υγείας ακούσαμε

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

πως θα παραιτηθεί από τη
θέση του, αν το κόμμα του δεν
υπερψηφίσει τα εν λόγω νομοσχέδια.
Οι δημόσιες συζητήσεις για το
Γε.Σ.Υ «δίνουν και παίρνουν» με
τα κόμματα να αλληλοκατηγορούνται για το τις πταίει για
την μετατροπή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας σε σύγχρονο
«Γεφύρι της Άρτας». Οι πολίτες
που παρακολουθούν εκ του
σύνεγγυς τα τεκταινόμενα,
παραμένουν άναυδοι από τα
όσα διαμείβονται στον δημόσιο
διάλογο γύρω από το καίριο

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

θέμα της μεταρρύθμισης στον
νευραλγικό τομέας της Υγείας
ο οποίο θεωρείται ένας από
τους μεγάλους ασθενείς της
Κυπριακής κοινωνικής ζωής.
Δεν είμαστε σίγουροι ποιά επί
μέρους ειδικά συμφέροντα εξυπηρετούν οι περίεργες στάσεις
των πολιτικών ηγεσιών για το
θέμα του Γε.Σ.Υ. Είμαστε όμως
απολύτως σίγουροι, για ένα
πράγμα πως, το τέρας της
διαπλοκής εντείνει την τιτάνεια προσπάθεια του να υπονομεύσει το Γε.Σ.Υ. Είναι αυταπόδεικτο ότι τα οικονομικά
συμφέροντα γύρω από τον
τομέα της Υγείας είναι τεράστια. Αυτό το κατάγγειλε με
ευθύτητα πολλές φορές ο
νύν υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Αυτό το
αντιλαμβάνεται ο κάθε
Κύπριος πολίτης ο οποίος
ζεί σε μια χώρα αιχμάλωτη
της διαπλοκής, όχι μόνο
στον χώρο της υγείας αλλά και
σε όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομκής και πολιτικής δραστηριότητας.
Προσωπικά, δεν με ξενίζει η
στάση που τηρείται από κόμματα, φορείς, εταιρείες και
επιχειρηματίες για ποδηγέτηση
της πορείας του Γ.ε.Σ.Υ καθώς
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα
στον χώρο της Υγείας είναι όχι
απλώς μεγάλα, αλλά κολοσσιαία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι από την ίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας
μέχρι σήμερα έχουν ναυαγήσει
όλες οι πρωτοβουλίες και προ-

Τ

ώρα που η καλοκαιρινή περίοδος
μπήκε για τα καλά και οι παραλίες
άρχισαν να πλημμυρίζουν με λουόμενους, η ΣΕΚ για ακόμη μια φορά κρούει
τον κώδωνα κινδύνου και προτρέπει τις
αρμόδιες υπηρεσίες να αντικρύσουν με
περισσότερη ευαισθησία τα προβλήμα-

Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

τα που αντιμετωπίζουν οι ναυαγοσώστες.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η ανθρώπινη ζωή δεν θα πρέπει να
είναι υποδεέστερη από οικονομικά
κόστη ειδικότερα όταν η οικονομία της
χώρας τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τα εκατομμύρια τουρίστες
που ταξιδεύουν στην Κύπρο για την
ολόχρονη ηλιοφάνεια και τις παραλίες

σπάθειες για τη δημιουργία
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δεν ενδιαφέρει τους οικονομικούς κερδοσκόπους αν ο
Κύπριος ασθενής περιμένει
μήνες ή και χρόνια για να
πάρει εισιτήριο εισόδου στο
χειρουργείο. Δεν ενδιαφέρει
τους προύχοντες κάθε απόχρωσης πολιτικής ή άλλης, αν
ο ασθενής αργοπεθαίνει στις
ουρές των εξωτερικών ιατρείων στην αγωνιώδη προσπάθεια του να κρατηθεί στη ζωή.

οι μισές και πιο κάτω σε αρκετές περιπτώσεις, σε σχέση με
τις αντίστοιχες στην Κύπρο. Με
άλλα λόγια, θέλουμε να επισημάνουμε πως οι επιτήδειοι εδώ
και δεκαετίες θησαυρίζουν
ανεξέλεγκτα με μόνιμο θύμα
τον Κύπριο ασθενή. Συνεπώς,
είναι «λογικό» οι εν λόγω επιτήδειοι να θέλουν πάση θυσία
διαιώνιση του υφιστάμενου
σαθρού καθεστώτος στον
τομέα της Υγείας, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για εισαγωγή

• Ήρθε η ώρα τα πολιτικά κόμματα να δείξουν
εμπράκτως ότι ενδιαφέρονται πραγματικά
για τους πολίτες
Είμαστε πεπεισμένοι ότι το
μόνο που ενδιαφέρει τα γεράκια του εύκολου πλουτισμού,
τα οποία ειρήσθω εν παρόδω
ευδοκιμούν στο «εύφορο» έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι να θησαυρίζουν σε
βάρος των φτωχών και ανυπεράσπιστων πολιτών. Δεν είναι
τυχαίο που μια εγχείριση σε
ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην
Κύπρο κοστίζει πολλαπλάσια
σε σχέση με παρόμοια επέμβαση σε χώρες προηγμένης ιατρικής, όπως η Ελβετία και η Γερμανία. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο που τα φάρμακα στην
Κύπρο πωλούνται σε διπλάσιες τιμές σε σύγκριση με
άλλες χώρες. Χαραχτηριστικό
παράδειγμα η Ελλάδα όπου οι
τιμές των φαρμάκων και
παρεμφερών προιόντων είναι

Εθνικού Συστήματος Υγείας το
οποίο αν ευδοκιμήσει θα θέσει
τροχοπέδη στις κερδοσκοπικές
τους βλέψεις και πρακτικές.
«Φυσιολογική» είναι και η εναντίωση στο Γε.Σ.Υ επαγγελματιών του ευρύτερου ιατροφαρμακευτικου τομέα, όπως κλινικαρχών, εμπόρων, και ασφαλιστικών εταιρειών. Η φανατική στάση, λοιπόν, που τηρεί ο
Σύνδεσμος
Ασφαλιστικών
Εταιρειών Κύπρου, ενάντια στο
μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ συνεπικουρούμενη, δυστυχώς, από
πολιτικά πρόσωπα, αποτελεί

με τις γαλάζιες σημαίες.

δυο χιλιόμετρα.

Τις πλείστες φορές, δυστυχώς, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια
γιατί πολλοί έχουν παρεξηγημένη την
έννοια της ναυαγοσωστικής εργασίας.
Την μεταφράζουν ως μια απλή και
ανώδυνη εργασία που δεν χρήζει
καμιάς αναβάθμισης, χαρακτηρίζοντας
τις φωνές δυσαρέσκειας, ως υπερβολικές. Ουδέν αναληθέστερον.

Αυτού του είδους η εργασία, δηλαδή η
έγνοια για την ανθρώπινη ζωή, για
κάποιους κρίνεται ως ασήμαντη αφού

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)

• Ναυαγοσώστες και λουόμενοι
στο έλεος του Θεού
• Η ασφάλεια και υγεία του λαού
δεν είναι διαπραγματεύσιμοι
όροι για τη ΣΕΚ
η στελέχωση του επαγγέλματος θα
δημιουργήσει επαυξημένο οικονομικό
κόστος. Με απλά λόγια, το κόστος είναι
υπολογίσιμο. Η ανθρώπινη ζωή όμως
ανυπολόγιστη
Την περσινή χρονιά μετρήσαμε επτά
πνιγμούς σε ώρες που δεν καλύπτονταν

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

τρανή απόδειξη ότι υπάρχει
ενορχηστρωμένη προσπάθεια
από γνωστούς – άγνωστους
κύκλους για υπόσκαψη του
Γε.Σ.Υ. Φρονώ ότι κάτω από
την πίεση της λαϊκής κατακραυγής οι βουλευτές θα
ψηφίσουν στο σύνολο τους τα
δύο νομοσχέδια που αποσκοπούν στην σταδιακή εφαρμογή
του Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Όμως, είμαι
απόλυτα πεπεισμένος ότι,
παρά την ψήφιση των νομοσχεδίων, το Γε.Σ.Υ θα σκοντάφτει συνεχώς πέφτοντας σε
παγίδες που στρώνουν στον
δρόμο του οι εχθροί του, ορατοί και αόρατοι και οι οποίοι
δυστυχώς έχουν βαρύνουσα
επιρροή στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά πράγματα
του τόπου.
Κι εδώ ακριβώς, θα μετρήσει
στην αρένα της δημόσιας αντιπαράθεσης η ισχύς των κοινωνικών φορέων που τάσσονται
θερμά υπέρ του Γε.Σ.Υ με προμετωπίδα τα εργατικά συνδικάτα. Ήρθε λοιπόν ή ώρα της
αλήθειας για το συνδικαλιστικό κίνημα να αποδείξει ότι
είναι παρόν, ενωμένο και
δυνατό, εξαποστέλλοντας στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας
τους κάθε λογής εμπόρους της
υγείας των πολιτών.

Πιστεύω ότι αξίζουν εύσημα στο συνδικαλιστικό κίνημα για την
αποφασιστικότητα του να εργασθεί συνειδητά για προώθηση του
Γε.Σ.Υ. Η συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικάτων στη διοίκηση
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ, αποτελεί εχέγγυο για
την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί ώστε η
Κύπρος να αποκτήσεις επιτέλους Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η ανθρώπινη ζωή υπερτερεί
οποιουδήποτε οικονομικού κόστους

Οι ναυαγοσώστες καθημερινά βρίσκονται εκτεθειμένοι στον καύσωνα με
άγρυπνο το βλέμμα στους λουόμενους
με στόχο την αποφυγή δυσάρεστων
περιστατικών αλλά κανείς δεν νοιάζεται να συντηρήσει ακόμη και τους πύργους πάνω στους οποίους βρίσκονται
τις περισσότερες ώρες οι ναυαγοσώστες για να μπορούν να ελέγχουν από
ψηλά ακτογραμμές που φθάνουν και τα
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οι παραλίες από ναυαγοσώστη.
Φαίνεται πως η ανοχή και η υπευθυνότητα παρερμηνεύεται από κάποιους ως
αδυναμία. Δεν πρόκειται όμως να ανεχθούμε για άλλη μια χρονιά, αυτό το
σοβαρό ζήτημα να παραπεμφθεί στις
Ελληνικές καλένδες.
Όλα όσα παραλείπονται και έχουν
άμεσο κόστος την ασφάλεια και υγεία
του λαού δεν είναι διαπραγματεύσιμα
και η ΣΕΚ δεν πρόκειται να χαριστεί σε
κανένα που παίζει με την ανθρώπινη
ζωή.
Αποτελούμε μέρος της Κοινωνίας και η
σιωπή αποτελεί μέρος ευθύνης όπως
αυτή της παράλειψης λήψης επαρκών
μέτρων.
Δεν θα σωπάσουμε αλλά θα ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες μας μέχρι να
βρεθεί μια ικανοποιητική λύση που να
προστατεύει με επάρκεια τους εργαζόμενους και τους λουόμενους.
Σύντομα θα επανέλθουμε.

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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ΓΕΣΥ - Άμεση ψήφιση των νομοσχεδίων
χωρίς περιστροφές

Η

ΣΕΚ, έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη διαφαινόμενη υλοποίηση του μεγάλου κοινωνικού στόχου για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Μια πορεία δύσκολη, χρονοβόρα, με πολλές ανατροπές, συμφέροντα, σκοπιμότητες,
αλλά και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, τα οποία διαχειριστήκαμε με επιτυχία, μέσα και από τη δημιουργία των
απαιτούμενων συμμαχιών με την υπόλοιπη κοινωνία
των πολιτών.
Στην Πρωτομαγιάτικη εκδήλωσή μας, είχαμε στείλει ένα
ξεκάθαρο μήνυμα, για το οποίο κάποιοι απόρησαν ως
προς τη βαρύτητά του. Είχαμε πει ευθαρσώς πως, αν
χρειαστεί η ΣΕΚ θα επιβάλει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, γιατί
αυτό απαιτεί η ανάγκη της κοινωνίας για πρόσβαση σε
ένα ολοκληρωμένο και αλληλέγγυο σχέδιο υγείας. Ένα
σχέδιο το οποίο θα πρέπει, για να μπορεί να εφαρμοστεί
άμεσα, σύμφωνα με τις αναλογιστικές και άλλες μελέτες
από ξένους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, να είναι στη βάση του
μονοασφαλιστικού συστήματος και
καθολικό ως προς τις συνεισφορές,
όπως επίσης και με αυξημένες αρμοδιότητες του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας.
Ένα σύστημα το οποίο θα αποδίδει
κοινωνική δικαιοσύνη και θα δίνει
Του Αντρέα Φ.
άμεση πρόσβαση σε όσους το έχουν
Μάτσα
ανάγκη, με δικαίωμα επιλογής γιαΓενικού
τρού και νοσηλευτηρίου. Ως ΣΕΚ,
Γραμματέα ΣΕΚ
αλλά και το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος, στο πλαίσιο και
της σύστασης της κοινωνικής συμμαχίας, μαζί με τους ασθενείς, τους καταναλωτές και
άλλους φορείς, κάναμε τις δικές μας υπερβάσεις για χάρη
του κοινού καλού, δημιουργώντας τις ικανές και δυνατές
συνθήκες για προώθηση και εφαρμογή του. Η συμβολή
μας στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων σε ότι αφορά τα
εργασιακά, όπως επίσης και η υπογραφή της συμφωνίας
πλαισίου, ως ένδειξη συναινετικής διάθεσης και αταλάντευτης στοχοπροσήλωσης, με το σύνολο σχεδόν των
κοινωνικών εταίρων και του Υπουργού Υγείας, ήταν
καταλυτική.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31/5/2017,
σε συνάρτηση με την κατάθεση την επόμενη μέρα από τον
Υπουργό Υγείας, της τροπολογίας για παροχή στήριξης
της Κυβέρνησης προς τα δημόσια νοσοκομεία στο μεταβατικό στάδιο υλοποίησης του ΓΕΣΥ, όπως και η ομόφωνη απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για
τη μη κατάθεση τροπολογιών, έχουν δώσει την τελική και
υπό τις περιστάσεις επιβαλλόμενη ώθηση για ψήφιση
από την ολομέλεια της Βουλής των δύο νομοσχεδιών που
αφορούν το ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημοσίων
νοσηλευτηρίων.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το όλο θέμα
έτσι ώστε, μέσα και από τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, να
είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως, θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα και η υλοποίηση θα μπορέσει
να γίνει ομαλά και με επάρκεια για το κοινό καλό και ιδιαίτερα για τη στήριξη εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη για άμεση πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Από σήμερα, οφείλουμε όλοι μας, ανεξάρτητα από τις
διαφορετικές θέσεις που έχουν κατά διαστήματα εκφραστεί, να συνταυτίσουμε τις προσπάθειές μας και να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας, για την υλοποίηση αυτού
του μεγάλου κοινωνικού στόχου, γιατί νικητής μπορεί να
είναι μόνο το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο της κοινωνίας μας. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται και να
εκφράζεται συνδικαλιστικά και σε αυτή την προσπάθεια
με την ίδια τιμιότητα και παρρησία, ξεκάθαρα και σταράτα.
Δεκαέξι χρόνια μετά τη ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας
για το ΓΕΣΥ, κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίξει με την
υγεία του κοινωνικού συνόλου. Καλούμε λοιπόν το σύνολο των Βουλευτών μας όπως υπερψηφίσουν τα δύο νομοσχέδια που τίθενται ενώπιον τους στις 16 Ιουνίου. Κανένας και καμία δεν μπορεί και δεν πρέπει να φανεί κατώτερος των περιστάσεων.
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Ξενοδοχεία – Κέντρα Αναψυχής

Η υπουργός Εργασίας απέρριψε καταρχήν το αίτημα
των ξενοδόχων για εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών

H

υπουργός Εργασίας, Ζέτα
Αιμιλιανίδου απέρριψε το
αίτημα των ξενοδόχων του
ΠΑΣΥΞΕ για αδειοδότηση αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες
χώρες για απασχόληση στην
ξενοδοχειακή βιομηχανία.

εργασίας στη βιομηχανία, ανά
ειδικότητα και τους εργοδότες οι
οποίοι είναι σε αναζήτηση προσωπικού. Επίσης, ζητά από τους
Συνδέσμους να καταθέσουν τους
όρους εργοδότησης που προσφέρουν.

Στο γραπτό αίτημα που υπέβαλε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης
Λοϊζίδης, προτάσσοντας τις
ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας σε εργατικό δυναμικό, η
Υπουργός ζήτησε από τους
ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες
κέντρων αναψυχής λεπτομερή
στοιχεία αναφορικά τις ανάγκες
τους σε προσωπικό, προκειμένου
να παραπέμψει εγγεγραμμένους
άνεργους, περιλαμβανομένων
και δικαιούχων του ΕΕΕ. Αν και
παρήλθε σχεδόν, ένας μήνας από
την αποστολή της επιστολής
(ημερ. 17 Μαΐου) και παρά τις
επανειλημμένες αξιώσεις των
επαγγελματικών φορέων για
πιεστικές ελλείψεις σε προσωπικό, εντούτοις η Υπουργός δεν
πήρε απάντηση. Σύμφωνα με
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, πέραν των 4.000 εγγεγραμ-

Σημειώνεται ότι αρκετοί ξενοδόχοι έχουν προσλάβει προσωπικό
από χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ελλάδας και χωρών
της ανατολικής Ευρώπης.

μένων ανέργων (Απρίλης 2017)
είχαν δηλώσει προϋπηρεσία ή
προτίμηση για εργοδότηση στην
τουριστική βιομηχανία. Στον
αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι
οποίοι ήταν σε αναστολή εργασιών και σταδιακά έχουν επιστρέψει στην εργασία τους ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.
Η υπουργός Εργασίας με επιστολή προς τους προέδρους των
φορέων, ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών
Κέντρων Αναψυχής και Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής, ζητά στοιχεία αναφορικά
με τον αριθμό των κενών θέσεων

• Οι εργοδότες κωλυσιεργούν να δώσουν στοιχεία
στο υπουργείο για τους όρους εργοδότησης
και την ειδικότητα των κενών θέσεων
• Η ΟΥΞΕΒ-ΣΕΚ χαιρετίζει την ορθή στάση
της υπουργού Εργασίας
• Θερμό καλοκαίρι προμηνύει η συνεχιζόμενη
παραβίαση της συλλογικής σύμβασης

Η ΟΥΞΕΒ –ΣΕΚ
Η Ομοσπονδία Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ [ΟΥΞΕΒ ]χαιρετίζει τη
στάση της υπουργού Εργασίας
χαραχτηρίζοντας την ως ορθή
που εξυπηρετεί τα
συμφέροντας της
τουριστικής
ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Ογενικός
γραμματέας της
Ομοσπονδίας Μιλτιάδης Μιλτιάδου,
εξέφρασε
την
αμφιβολία
του
κατά πόσον οι
ξενοδόχοι θα στείλουν τα στοιχεία που ζήτησε η
υπουργός Εργασίας αναφορικά
με τις ειδικότητες των κενών

θέσεων εργασίας και τους όρους
εργοδότησης
που
προσφέρουν.Οι ξενοδόχοι έχουν
δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο αφού αγνοώντας την
ύπαρξη 4000 Κυπρίων ανέργων,
ζήτησαν
να
εργοδοτήσουν
ξένους φοιτητές υπό καθεστώς
εργασιακής εκμετάλλευσης.
Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη,
να ικανοποιηθεί το αίτημα των
συντεχνιών για συμπερίληψη
στον Περί Ξενοδοχείων και Κανονισμών Νόμων, το ύψος του ελάχιστου μισθού [minimum] όπως
αυτοί είναι συμφωνημένοι στη
συλλογική σύμβαση του 2016.
Ήλθε η ώρα, η Υπουργός Εργασίας να τους παραπέμψει στη
Βουλή για ψήφιση.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΙΧΜΗΣ
Στο μεταξύ, ένταση στις εργασιακές σχέσεις πυροδοτεί η συνεχιζόμενη παραβίαση της συλλογικής σύμβασης από πολλούς ξενοδόχους. Οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ, ΠΕΟ βρίσκονται σε
διάλογο με ξενοδόχους στοχεύοντας στην εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Με κάποιες εταιρείες είμαστε στη διαδικασία της
Μεσολάβησης και για άλλες θα ζητήσουμε την παραπομπή της
διαφοράς στη Μεσολαβητική Υπηρεσία, υπογράμμισε ο κ. Μιλτιάδους.
Διαμηνύουμε ότι εκεί που δεν θα υπάρξει θετική κατάληξη, ο κίνδυνος της σύγκρουσης θα είναι ορατός. Ήδη σε συγκεκριμένες τουριστικές μονάδες το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και οι απεργιακές
κινητοποιήσεις προβάλλουν στον ορίζοντα ως αναγκαιότητα για
προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, κατέληξε.

19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΠΟΠΑΗ

Τ

ο Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:30 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΠΟΠΑΗ στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.

4. Συζήτηση επί της Έκθεσης
Πεπραγμένων και Σχεδίου Δράσεως,
της Οικονομικής και της Οργανωτικής Έκθεσης και
έγκριση τους.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τα Μέλη του
Συνεδρίου είναι τα ακόλουθα:

5. Αρχαιρεσίες – Εκλογή Προέδρου, Εκλογή Γενικού
Γραμματέα και επικύρωση μελών του Γενικού Συμβουλίου.

1. Έκθεση Πεπραγμένων και Σχέδιο Δράσεως
2. Οικονομική Έκθεση για το 2016 και Προϋπολογισμός για το 2018
3. Οργανωτική Έκθεση

6. Διάφορα
Μετά το τέλος των εργασιών του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου θα ακολουθήσει Έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο.
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T

α παιχνίδια στη θάλασσα
κρύβουν σοβαρούς κινδύνους .Μετά το πρόσφατο ατύχημα με ζεύγος τουριστών
στην Πάφο που τραυματίσθηκαν κάνοντας αλεξίπτωτο
θάλασσας επανέρχεται στο
προσκήνιο η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για αποφυγή
δυσάρεστων καταστάσεων. Το
θέμα εξετάζει επειγόντως ο
Παγκύπριος
Σύνδεσμος
Θαλάσσιων Αθλημάτων με
στόχο την προώθηση μέτρων
πρόληψης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΑ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
• Βασικοί κανόνες προστασίας – Σε συναγερμό οι εμπλεκόμενοι φορείς
μετά το πρόσφατο ατύχημα
χρησιμοποιείται μεγάλο αλεξίπτωτο.

παραλίες είναι
τεχνολογίας.

6. Ο χειριστής επιλέξει κυκλική
δφιαδρομή όταν δεν έχει αέρα –
Οκταράκι όταν φυσά δυνατός

Χρήση Banana

τελευταίας

H χρήση του θαλάσσιου σπορ
της banana προϋποθέτει τους

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

χρήση του jet ski και αφορά:
1. Την εφαρμογή όλων των
κανόνων ασφαλείας Από το
χειριστή – πελάτη.
2. Την υπογραφή του χειριστή
– πελάτη σε έγγραφο κανόνων
ασφαλείας.
3. Το κάθε γραφείο θαλάσσιων
σπορ να διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία ώστε να
παρακολουθεί τις κινήσεις του
χειριστή και εφόσον παραβαίνει τους κανόνες να τον προειδοποιεί με κόρνα ή να απενεργοποιεί το όχημα.

Όσοι επιδίδονται σε θαλάσσια
αθλήματα καλό είναι να προσέξουν τους πιό κάτω βασικούς κανόνες.
Αλεξίπτωτο (Water Parachuting)
1. O χειριστής του σκάφους
που θα τραβά το αλεξίπτωτο
οφείλει να τραβήξει σωστά τον
αέρα.
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4. Χρήση σωσίβιου από τους
χειριστές.
Χρήση water ski
To water ski είναι ολυμπιακό
άθλημα και διαχωρίζεται σε
δυο κατηγορίες το τουριστικό
και το ολυμπιακό. Στο τουριστικό που ενδιαφέρει το
ρεπορτάζ πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες ασφαλείας.
1. Άριστος χειριστής του σκάφους που τραβά τον πελάτη.
2. Χρήση σωσίβιου από τον
χρήστη.
3. Το water – ski γίνεται σε
θαλάσσια επιφάνεια χωρίς
κύματα και μακριά από την
περιοχή λουομένων.
4. Το σκάφος κινείται με 28
χιλιόμετρα για τους αρχάριους
και 32 χιλιόμετρα για τους πιο
έμπειρους.

2. Υπάρχουν αλεξίπτωτα για
επτά διαφορετικά είδη αέρα.
3. Απαραίτητη είναι η χρήση
σωσίβιων και ζωνών ασφαλείας.
4. Το σκάφος με το αλεξίπτωτο θα πρέπει να κινείται σε
απόσταση 200 μέτρων από την
περιοχή λουομένων.
5. Όταν φυσά δυνατός αέρας
πρέπει να χρησιμοποιείται
μικρό αλεξίπτωτο. Όταν φυσά
ελάχιστος αέρας πρέπει να

Τ

άνεμος.

εξής κανόνες ασαφαλείας:

7. Όταν ο αλεξιπτωτιστής
είναι ελαφρύς χρησιμοποιείται
μεγάλο αλεξίπτωτο. Όταν ο
αλεξιπτωτιστής είναι βαρύς
θα δεθεί σε μικρό αλεξίπτωτο.

1. Έλεγχος ταχύτητας από τον
χειριστή.

8. Πάντοτε ο χειριστής είναι
άρτια εκπαιδευμένος.
Τα αλεξίπτωτα που χρησιμοποιούνται στις κυπριακές

2. Κυκλοφορία σε επιφάνεια
θαλάσσης χωρίς κύματα.
3. Χρήση σωσίβιων από τους
επιβάτες.
Χρήση jet ski
Τους δικούς του κανόνες έχει η

Υπουργείο Υγείας

• Kαταγγελίες από την REACTION

Προσοχή στους εράνους
μέσω διαδικτύου

Παιδιά μεταφέρονται με ακατάλληλα λεωφορεία

ο Υπουργείο Υγείας συστήνει προσοχή από πλευράς του κοινού σε ό,τι αφορά εκκλήσεις για συγκέντρωση χρημάτων για ιατρικούς σκοπούς.
Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τη διενέργεια εράνων,
οι οποίοι προωθούνται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Υγείας καλεί το
κοινό να μην υποκύπτει σε συναισθηματικούς εκβιασμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη συγκέντρωση χρημάτων, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Συναφώς αναφέρει ότι ο Τομέας Επιδοτούμενων
Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, καθηκόντος, επιλαμβάνεται θεμάτων επιδότησης και αποστολής
ασθενών, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.

Α

κατάλληλα λεωφορεία επιστρατεύουν καλοκαιρινά
σχολεία, για την μεταφορά των παιδιών, αναφέρει
η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του οργανισμού
REACTION. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, σε διάφορες
περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ακατάλληλα οχήματα/λεωφορεία, καθώς και οδηγοί χωρίς την απαραίτητη άδεια.
Επίσης, αναφέρεται, σε κάποια οχήματα όπου υπάρχει
υποχρέωση για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή/και ειδικών καθισμάτων αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη.
«Είναι ανεπίτρεπτο να μεταφέρονται παιδιά 3-4 ετών
χωρίς παιδικό κάθισμα. Πέρα από επικίνδυνο για το
παιδί είναι εξαιρετικά μεγάλη ανευθυνότητα. Το πρόβλημα είναι παγκύπριο και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Δεν ξέρω εάν κάποιοι δεν γνωρίζουν ή απλά εθελοτυφλούν αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν θρη-

• Οι γονείς καλούνται σε εγρήγορση με σκοπό
την ασφάλεια των παιδιών

νήσουμε θύματα», αναφέρει ο Επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του REACTION, Μάριος Σταύρου.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Καλεί επίσης τους γονείς, πριν αποφασίσουν για το
χώρο ενασχόλησης του παιδιού τους είτε το καλοκαίρι
είτε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο να βεβαιώνονται ότι το όχημα που θα μεταφέρει τα παιδιά τους να
είναι σε καλή κατάσταση, έχει ασφαλιστική κάλυψη
και ΜΟΤ σε ισχύ.
«Πρέπει οι ιδιοκτήτες να έχουν σε εμφανή θέση τα πιο
πάνω πιστοποιητικά - οι γονείς έχουν το κάθε δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για
το όχημα/λεωφορείο που μεταφέρει τα παιδιά τους»,
σημειώνεται.

Προστίθεται ότι ο οδηγός του οχήματος/λεωφορείου
πρέπει να έχει την άδεια οδηγού για το όχημα το οποίο
οδηγεί και το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία για την ασφαλή μεταφορά
των παιδιών από και προς το χώρο ενασχόλησης τους.
(παιδικά καθίσματα – ζώνες ασφαλείας).
Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του REACTION καλεί το
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβουν τα
δέοντα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών πριν
θρηνήσουμε θύματα. Η αυστηρή εφαρμογή αλλά και
βελτίωση της νομοθεσίας για την ασφάλεια, πρέπει να
είναι η πρώτιστη προτεραιότητα, υπογραμμίζεται.
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Μ

είζον ζήτημα που αφορά
ολόκληρη την επικράτεια
της Ευρώπης αποτελεί το
μεταναστευτικό το οποίο σχετίζεται με την προώθηση μιας
ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής
που να προσεγγίζει με επάρκεια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το μεταναστευτικό ζήτημα χρήζει
ανθρώπινης ευαισθητοποίησης
• Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γυναικών της ΒWI επισκέφθηκε πρόσφατα
τη Θεσσαλονίκη για ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και πρόσφυγες.
Την Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ εκπροσώπησε η Δώρα Στυλιανού

Η ευρωπαϊκή περιφερειακή
Επιτροπή Γυναικών στην Ελλάδα διοργάνωσε στις 25 με 27
Μαΐου
στη Θεσσαλονίκη
συνάντηση γυναικών μελών
της BWI με στόχο τη συσσώρευση πληροφοριών σε σχέση με
το πώς το Ελληνικό κράτος
διαχειρίζεται το όλο ζήτημα αν
λάβει κανείς υπόψη πως
υπάρχει συνεχής εισροή προς
τα ελληνικά νησιά και τη στερεά Ελλάδα μεταναστών και
προσφύγων που ζητούν που
αναζητούν πιο ασφαλείς συνθήκες ζωής.

σεων αναφέρθηκαν στις εμπειρίες των χωρών τους για το
μεταναστευτικό το οποίο χρήζει διεθνούς και ευρωπαϊκής
διαχείρισης ως ένα ευαίσθητο
ζήτημα που χρήζει ανθρώπινης ευαισθητοποίησης.

Την αποστολή διοργάνωσε η
πρόεδρος της ευρωπαϊκής Rita
Schiavi και ο γενικός γραμματέας της BWI Ambet Yuson , με τη
συμμετοχή γυναικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής. Στόχος
της αποστολής ήταν μεταξύ
άλλων η κατανόηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, να παράσχει
βοήθεια στις ομάδες αλληλεγγύης που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες
και πρόσφυγες.

Η μετανάστευση στη νόμιμη
της μορφή αποτελεί βασικό
άξονα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αγοράς εργασίας
στους τομείς όπου διαπιστώνεται αδυναμία αυτόνομης
κάλυψης των αναγκών. Άλλωστε η ελεύθερη διακίνηση
ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων αποτελεί την πεμπτουσία της Ε.Ε.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας
Οικοδομών ΣΕΚ που είναι μέλος
της Διεθνούς, συμμετείχε η
Δώρα Στυλιανού

Όπως τονίστηκε εκ μέρους της
ΣΕΚ η μετανάστευση όπως εξε-

Οι εκπρόσωποι των οργανώ-

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ Ή ΟΧΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ά

ρχισαν τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και λήγουν
σήμερα Τετάρτη 14 Ιουνίου οι
μυστικές ψηφοφορίες των
εργαζομένων στον Συνεργατισμό για λήψη απόφασης για
απεργαικές κινητοποιήσεις.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν
οι
συντεχνίες ΣΕΚ,
Π Ε Ο ,
ΠΑΣΥΔΥ
ενημερώνουν
για
τους βασικούς λόγους
για
τους
οποίους
έχουν εξαναγκαστεί
να προχωρήσουν σε
μυστική
ψηφοφορία για να εξασφαλίσουν τη μαζική συναίνεση των
εργαζομένων για απεργιακές
κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν και θα κλιμακωθούν, ανάλογα με τις εξελίξεις:
Η ανακοίνωση τονίζει: Ο πρώτος λόγος που μας ώθησε να

προχωρήσουμε σε απεργιακά
μέτρα είναι η έντονη και επίμονη άρνηση της εργοδοτικής
πλευράς να προσέλθει σε ειλικρινή διάλογο και να συζητήσει ουσιαστικά τα θέματα που
προκύπτουν από την Έκτακτη
Ειδική Συμφωνία Ορισμένης
Διάρκειας 2014-2018 .

μισθολόγιο και το βασικό
ζήτημα της ομοιομορφίας των
όρων εργοδότησης και των
μισθολογικών
ανισοτήτων
συναδέλφων που εκτελούν τα
ίδια καθήκοντα καθώς και
σειρά άλλων ζητημάτων που
άπτονται της ομαλής και
απρόσκοπτης διεκπεραίωσης
του έργου σας Οι τρεις συντε-

• Ενωμένοι και αποφασισμένοι να δώσουμε ένα δυνατό
και βροντερό μήνυμα για την ετοιμότητα μας
να υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας
θωρακίζοντας τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα

Πέραν των πιο πάνω, οι κινητοποιήσεις των Οργανώσεων
μας συνίστανται
και στο
γεγονός ότι παρά τη συνέπεια,
την υπομονή και την ωριμότητα που έχουμε επιδείξει, η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα
και στην προώθηση πολλών
άλλων ζωτικών θεμάτων, είτε
αυτά αφορούν στην συνομολόγηση της ενιαίας συλλογικής σύμβασης, το ενιαίο

χνίες κάλεσαν τους εργαζόμενους να προσέλθουν μαζικά
στους χώρους ψηφοφορίας
και να ψηφίσουν την ομόφωνη
πρόταση των κλαδικών συμβουλίων των οργανώσεων για
απεργιακά μέτρα έτσι ώστε
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βελτίωση τόσο των
καλώς νοούμενων συμφερόντων και δικαιωμάτων σας
αλλά και των ευρύτερων συμφερόντων του Συνεργατισμού.

Π

5

λίσσεται τα τελευταία χρόνια
και η οποία διασυνδέεται
άμεσα με τη ροή δεκάδων
χιλιάδων προσφύγων προς την
Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και θέτει ακόμη και
την ίδια την Ένωση σε κρίσιμο
και οριακό σημείο και πως
μέσα από την ανθρωποκεντρική τους επάρκεια, οι χώρες της
Ε.Ε. πρέπει να υποδεχθούν τους
μετανάστες, προσφέροντας
στέγη, τροφή, περίθαλψη αλλά
και ασφάλεια.
Αυτά και άλλα ζητήματα πρέπει να τύχουν σοβαρής συλλογικής διαχείρισης, ενισχύοντας
τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα Κράτη
Μέλη, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές προστασίας χωρών, όπως είναι π.χ. η
Κύπρος που λόγω γεωγραφικής θέσης και γειτνίασης με
εμπόλεμες περιοχές χρησιμοποιείται ως γέφυρα λαθρομετανάστευσης κυρίως μέσω των
κατεχομένων περιοχών.
Η αντιπροσωπεία είχε την
ευκαιρία να επισκεφθεί τον
χώρο που φιλοξενούνται περίπου 800 μετανάστες στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και άκουσε
δια ζώσης τις προσπάθειες
που καταβάλλουν οι αρμόδιοι
φορείς ώστε οι μετανάστες να
ενσωματωθούν στη νοοτροπία
και κουλτούρα του Ελληνικού
Κράτους κατά τρόπο που η
καθημερινότητα τους
να
συνταυτίζεται με τους έλληνες
πολίτες.

Η Κύπρος ψηλά στο βάθρο
της διαφθοράς

αρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια
στην αντιμετώπιση φαινομένων δωροδοκίας και διαφθοράς, η Κύπρος παραμένει θλιβερή πρωταθλήτρια στη διαφθορά.
Αυτό διαπιστώνει η διετής έρευνα της ΕΥ για θέματα απάτης
(EMEIA Fraud Survey), που διεξήχθη στην περιοχή της Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (Europe, Middle East, India,
Africa - EMEIA) και κατέγραψε τις απόψεις 4.100 στελεχών από
μεγάλες επιχειρήσεις σε 41 χώρες.
Το 51% όσων στελεχών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, εξακολουθεί να θεωρεί ότι το πρόβλημα της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι εκτεταμένο στο επιχειρηματικό περιβάλλον στη
χώρα του. Η Κύπρος είναι δεύτερη στην κατάταξη και με ποσοστό 82% και πρώτη είναι η Ουκρανία με ποσοστό 88% και τρίτη
είναι η Ελλάδα με 81%.Η επίδοση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο
συγκρίνεται μόνο με της Σλοβακίας (81%), της Κροατίας (79%) και
της Ουγγαρίας (78%). Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Βουλγαρία το
ποσοστό είναι 68%, στην Τουρκία 67%, ενώ η Ρουμανία με 31%,
κινείται σε δυτικοευρωπαϊκά επίπεδα.
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Τι προηγήθηκε ημερολογιακά της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Σωστή η επαναφορά του επιδόματος Μάνας
δίκαιη η βελτίωση του επιδόματος τέκνου
Η

επαναφορά του επιδόματος μάνας και η βελτίωση
του επιδόματος τέκνου είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επιπλέον δικαιούχοι θα είναι
όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι
οποίοι είναι πολύτεκνοι, δηλαδή όσοι έχουν οικογενειακό
εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις €15,486. Το ετήσιο
επίδομα σ’ αυτή την περίπτωση θα φθάνει τα €300.

Και τα δύο επιδόματα, το μεν
πρώτο καταργήθηκε το 2012
από την κυβέρνηση Χριστόφια,
ενώ το δεύτερο δηλαδή το επίδομα τέκνου, όπως βέβαια και
η φοιτητική χορηγία, κουτσουρεύτηκαν τα μέγιστα από την
προηγούμενη κυβέρνηση και
επί υπουργού Οικονομικών
Κίκη Καζαμία.

Τα πρώτα ποσά θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου
2017, για όσους δικαιούχους
τα στοιχεία τους βρίσκονται
ήδη στα χέρια του υπουργείου
Εργασίας.

Σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, οι

Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο
υπουργείο Εργασίας, ώστε να
διαπιστωθεί ότι όντως είναι
δικαιούχοι.

Του

Χρίστου Καρύδη
Τμήμα
Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

√ Οι κυβερνητικές
αποφάσεις διορθώνουν,
έστω μερικώς, τα λάθη
Χριστόφια – Καζαμία

προηγούμενοι κυβερνώντες,
κτύπησαν στο «ψαχνό» τους
βασικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής και έτυχαν
μάλιστα και της στήριξης του
κοινοβουλίου που ενέκρινε τις
κυβερνητικές αποφασεις.
Η απόφαση της κυβέρνησης
Αναστασιάδη να βελτιώσει τις
συγκεκριμένες πολιτικές δεν
ήταν κεραυνός εν αιθρία, για
όσους τουλάχιστον παρακολουθούν με προσοχή και καθαρή σκέψη τα δρώμενα γύρω
από την κοινωνική πολιτική.
Η πολιτική βούληση, ιδιαίτερα
για τη βελτίωση του επιδόματος τέκνου ήταν γνωστή από
τον περασμένο Οκτώβρη με τον
πλέον επίσημο τρόπο και γνωστοποιήθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.
Πιο αναλυτικά καταγράφουμε τα εξής:
• Στις 4 Οκτωβρίου 2016
συνέρχεται η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εργασίας και ασχολείται με πρόταση νόμου των
βουλευτών του ΑΚΕΛ Α. Φακοντή, Σκ. Κουκουμά και Ελ. Μαύρου για τροποποίηση του
νόμου για την παροχή του επιδόματος τέκνου, ώστε να γίνει
περισσότερο «γενναιόδωρο».
Στη συγκεκριμένη συνεδρία ο
γενικός διευθυντής του υπουργείου
Εργασίας,
Αντρέας
Ασσιώτης πληροφόρησε τη
βουλή πώς, η προσπάθεια των
Ακελικών βουλευτών αυξάνει
τις δημόσιες δαπάνες και ως

εκ τούτου είναι αντισυνταγματική, θέση με την οποία συμφώνησε και ο ανώτερος οικονομικός λειτουργός του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας Μαλλής.
Ο κ. Ασσιώτης πληροφόρησε
παράλληλα πως, η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
επεξεργάζεται μελέτη για βελτίωση του τρόπου παροχής
του επιδόματος τέκνου, ότι
βρίσκεται σε επαφή με την
Οργάνωση των Πολυτέκνων
και ότι θα δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στις ευάλωτες πολύτεκνες οικογένειες.
Στη συγκεκριμένη συνεδρία η
ΣΕΚ με το γράφοντα υποστήριξε πως, κάθε ενέργεια που
στοχεύει στη βελτίωση της
κοινωνικής πολιτικής είναι
καλοδεχούμενη αρκεί να είναι
συνταγματικά σωστή και να
βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του τόπου.
Παράλληλα
υπενθυμίσαμε
πως, επί διακυβέρνησης Χριστόφια, παρά την έντονη αντίθεση των κοινωνικών εταίρων,
κουτσουρεύτηκαν τόσο το επίδομα τέκνου, όσο και η φοιτη-

τική χορηγία και ψέξαμε το
γεγονός ότι, στα σχετικά έντυπα – αιτήσεων ζητείται από
τους υποψήφιους δικαιούχους
να δηλώνουν τις καταθέσεις
τους, όχι όμως και τα δάνεια
τους. Υποδείξαμε στην Επιτροπή Εργασίας της βουλής πως
χρειάζονται σημαντικές διορθώσεις σε αρκετά σημεία της
κοινωνικής πολιτικής και ότι
κάποια από τα έντυπα των
αιτήσεων χρήζουν απλοποίησης και μελέτης εξ’ υπαρχής.
• Στις 7 Νοεμβρίου 2016 στη
συνεδρία του Εθνικού Φορέα
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής η υπουργός
Εργασίας ενημέρωσε τα μέλη
ότι τροχιοδρομούνται βελτιωτικές αλλαγές στον τρόπο
παροχής του επιδόματος
τέκνου και ότι σύντομα θα
υπάρξουν ανακοινώσεις.
• Στις 10 Μαρτίου 2017 πραγματοποιείται συνάντηση της
ηγεσίας της ΣΕΚ με αντιπροσωπεία
της
Παγκύπριας
Οργάνωσης
Πολυτέκνων
(Π.Ο.Π) στη διάρκεια της οποίας συζητείται το θέμα της
εκπόνησης μιας ευρύτερης
γενικής φορολογικής μεταρ-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΚ
Παρέμβαση για αυτά τα ζητήματα προς τη Ζέτα Αιμιλιανίδου
έκαμε και ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας, ο
οποίος εκτός όλων των άλλων με σχετική επιστολή του
(15/3/2017) προς την υπουργό ζητά να ενταχθούν οι πιο κάτω
δράσεις στα σχέδια του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και
Οικογενειακής πολιτικής:
«(α) Η γονική άδεια να επιδοτηθεί πλήρως ή έστω μερικώς για
να δίνει τη δυνατότητα και για τους άνδρες να την αξιοποιούν
και να βοηθούν έτσι στον καταμερισμό των οικογενειακών
υποχρεώσεων.
(β) Να εισαχθεί ο θεσμός της Άδειας Πατρότητας που αποτελεί πάγιο αίτημα μας, αλλά και ευρωπαϊκή υποχρέωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
(γ) Να προωθηθεί η εισαγωγή του θεσμού της «προίκας του
μωρού» στη λογική και στη βάση των όσων μας έχετε αναλύσει στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Φορέα που έγινε στις
7 Νοεμβρίου 2016».

ρύθμισης και της άρσης των
αδικιών που προέκυψαν από
την προηγούμενη κυβέρνηση σε
βάρος τόσο του επιδόματος
μάνας, όσο και του επιδόματος
τέκνου.
Ήδη και για τα δύο ζητήματα
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Π.Ο.Π πληροφόρησε τη
ΣΕΚ πως, βρίσκονται σε επαφή
με την αρμόδια υπουργό και
ότι τα πράγματα οδεύουν προς
θετική κατάληξη με την έννοια
της επαναφοράς και της βελτίωσης των επιδομάτων.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
(α) Επίδομα Μάνας
Το επίδομα μάνας θα επανέλθει σταδιακά. Καταργήθηκε,
όπως προαναφέραμε, και
αφορούσε πέραν των 15 χιλιάδων επηρεαζόμενων μητέρων.
Δικαιούχοι είναι πολύτεκνες
μητέρες με τουλάχιστον 4 παιδιά, των οποίων το νεότερο
παιδί δεν δικαιούται πλέον
επίδομα τέκνου.
Όπως εξήγησε η αρμόδια
υπουργός Ζέτα Αιμιλιανίδου
θα χορηγείται με εισοδηματικά
κριτήρια, (οικογενειακό εισόδημα €49,000) και θα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις.

Θα λάβουν το επίδομα μάνας
περίπου 9 – 10 χιλιάδες μητέρες.
(β) Επίδομα τέκνου
Το επίδομα τέκνου αυξάνεται.
Ο υφιστάμενος νόμος τροποποιείται, έτσι ώστε το εισοδηματικό κριτήριο των €59,000
το χρόνο να αυξάνεται κατά
€5000 για κάθε επιπρόσθετο
τέκνο, πέραν των δύο. Η πρόταση των Ακελικών βουλευτών
του περασμένου Οκτώβρη
πρότεινε η αύξηση να είναι της
τάξης των €3,000.
Το συνολικό κόστος για την
αύξηση τόσο του επιδόματος
μάνας, όσο και του επιδόματος
τέκνου υπερβαίνει τα €5 εκατομμύρια.
Πληροφοριακά σημειώνουμε
πως, το 2016 παραχωρήθηκε
επίδομα τέκνου σε 6350 πολύτεκνες οικογένειες συνολικού
ύψους €22.6 εκατομμυρίων.
Συμπερασματικά, οι διορθωτικές αποφάσεις της κυβέρνησης
Αναστασιάδη είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση και βελτιώνουν μερικώς έστω τα όσα
βιαία έγιναν το 2011 και 2012
σε βάρος της κοινωνικής πολιτικής.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με
τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών
αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη προσωπικό για το Τμήμα Διεκπεραίωσης. Πληροφορίες: Γιώργο Κασιούρη
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Πληροφορίες:
22849849.

KΟΙΝΩΝΙΑ - ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Χριστόδουλο

Βασιλείου

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας

Απαραίτητη συνοδός στα ταξίδια μας στην Ευρώπη

Α

ν δεν έχετε Ευρωπαϊκή κάρτα
νοσηλείας καλά θα κάνετε να την
αποκτήσετε το συντομότερο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το
75% περίπου του πληθυσμού της
Κύπρου είναι δικαιούχοι ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας,
ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που
αγνοούν την ύπαρξη της και τα
ωφελήματα που παρέχει, με αποτέλεσμα να μην την έχουν εξασφαλίσει.

Πληροφορίες: Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας παρέχει τη δυνατότητα
σε άτομα που έχουν δικαιώματα
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε
ένα κράτος μέλος να μπορέσουν να
χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω δικαιώματα όταν δικαινούνται σε άλλα
κράτη μέλη. Επομένως, άτομα που
δεν έχουν δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο ρκάτος
κατοικίας τους δεν μπορούν να
επωφεληθούν. Στην Κύπρο, δικαιούχοι είναι μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας «δικαιούχου». Με την
εισαγωγή όμως του γενικού σχεδίου
υγείας (ΓεΣΥ), όλοι οι δικαιούχοι του
θα είναι την ίδια ώρα δικαιούχοι και
της ευρωπαϊκής κάρτας ασθενείας.
Σημειώνεται ότι η ταυτότητα νοσηλείας, που είναι προϋπόθεση για
την έκδοση αργότερα της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας,
χορηγείται σε:

• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΙΕΣΤΗ.

α) Άτομα χωρίς εξαρτώμενους των
οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν

• Η UNICARS ζητά να προσλάβει
- MARKETING MANAGER for all automotive brands
- SALES CONSULTANT
Πληροφορίες: Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• H εταιρεία REGIS ζητά να προσλάβει ΠΩΛΗΤΗ
ΠΑΓΩΤΟΥ με επαγγελματική άδεια οδήγησης γα
τις επαρχίες Λευκωσίας/Αμμοχώστου με βάση
τη Λευκωσία.
Πληροφορίες: Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• To ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ζητά να προσλάβει
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ, - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Πληροφορίες: Μιχάλη Καζαμία 22849753.
• Εταιρεία παραγωγής αρδευτικών στη Λευκωσία ζητά IT MANAGER.

Πληροφορίες: Γιώργο Κασιούρη 22849849.

• Ξενοδοχείο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΛΑΝΤΖΕΡΗ.
Πληροφορίες: Ανδρέα Παναγή 99543310.
• Εστιατόριο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ.

Τ

ο υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η υποβολή αιτήσεων για
φοίτηση στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΜΙΕΕΚ) λήγει στις 23 Ιουνίου 2017.

Πληροφορίες: Ανδρέα Παναγή 99543310.

Κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά
2017-2018 θα προσφερθούν τα
ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

• Εταιρεία κατασκευής αεραγωγών κ.ά. ζητά να
προσλάβει

1. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική, σε
Λευκωσία, Λεμεσμό και Πάφο.

- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ μισθός
3000 ευρώ με απαιτούμενη εμπειρία δύο χρόνια
με διαμονή και διατροφή

2. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά, στη Λεμεσό.

- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το Ριάντ με μισθό
από 2200 ευρώ μέχρι τις 2500 ευρώ με διαμονή
και διατροφή.
Πληροφορίες: Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Πληροφορίες: Μιχάλη
Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ.
Πληροφορίες: Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ.
Πληροφορίες: Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Πληροφορίες:
99478717.

Κωνσταντίνο

Σκουφάρη

υπερβαίνει τις €15,400.00.
β) Μέλη οικογενειών των οποίων το
ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις
€30,750.00, αυξανόμενο κατά
€1,700.00 για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο.
γ) και σε συγκεκριμένες κατηγορίες

• Δικαιούχοι 75%
του πληθυσμού της Κύπρου

προσώπων που πάσχουν από
παθήσεις που προνοούνται από τη
νομοθεσία και το εισόδημα της
οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τις
€150.000.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ 32 ΧΩΡΕΣ
Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
ασθένειας χρησιμοποιείται κατά την
προσωρινή διαμονή του κατόχου σε
μια από τις 28 χώρες τις Ε.Ε., την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η κάρτα προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα
για κρατική περίθαλψη στις εν λόγω
χώρες, με τους ίδιους όρους και το
ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες
δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της

εν λόγω χώρας. Ο ασθενής έχει την
ίδια αντιμετώπιση με ένα πολίτη
που είναι ασφαλισμένος στο κράτος, μέλος προσωρινής διαμονής. Σε
κάποια κράτη μέλη η νοσηλεία μπορεί να είναι δωρεάν ενώ σε κάποια
άλλα ενδεχόμενα να υπάρχει χρέωση
ανάλογα με τις πρόνοιας του
συστήματος υγείας του κάθε κράτους. Διευκρινίζεται ότι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δεν
υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή, δεν καλύπτει την
ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη,
ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό
εισιτήριο ή τα έξοδα επιστροφής
στη χώρα κατοικίας. Ακόμα, η κάρτα
αυτή δεν καλύπτει τις δαπάνες όταν
ο σκοπός του ταξιδιού είναι αποκλειστικά η λήψη υγειονομικής
περίθαλψης.

€1,6 ΕΚΑΤ.
Για τις ευρωπαϊκές κάρτες ασφάλισης ασθενείας που έχουν εκδοθεί
από την Κύπρο, δηλαδή 120.000,
και χρησιμοποιούνται στο εξωτερική η Δημοκρατία καταβάλλει περίπου το ποσό των €1,6 εκατ. ετησίως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (ΚΕΠ) και στα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομιά Γραφεία της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου (ΚΕ.ΠΟ) για την έκδοση της
ευρωπαϊκής κάρτας.

ΜΙΕΕΚ
Υποβολή αιτήσεων για φοίτηση
μέχρι τις 23 Ιουνίου

• Εταιρεία, προμηθευτές ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων ζητά να προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,
απόφοιτο τεχνικής σχολής ή με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου.
Πληροφορίες: Γιώργο Κασιούρη 22849849.
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3. Δικτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών στη Λάρνακα.
4. Ηλεκτρομηχανολογικές - Ψυκτικές
Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, σε
Λευκωσία και Λάρνακα.
5. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, σε Λευκωσία και Πάφο.
6. Γαλακτοκομία - Τυροκομία, στη
Λευκωσία.
7. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική
Βιομηχανία, στη Λάρνακα.
Αιτήσεις για φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ
γίνονται ήδη δεκτές και συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 23
Ιουνίου 2017, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που βρίσκεται
στην Ιστοσελίδα του υπουργείου
Παιδείας
και
Πολιτισμού
www.moec.gov.cy. Οι απόφοιτοι

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής - Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς
2016-17 θα μπορούν να υποβάλουν
το απολυτήριο τους μέχρι τις 5 Ιουλίου 2017 στο πλησιέστερο παράρτημα ΜΙΕΕΚ, έτσι ώστε να ληφθεί
υπόψη στη μοριοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22800653 και
228000828, καθώς και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
info@mieek.ac.cy.
Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγ-

• Αιτήσεις μέσω τις ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) αποτελούν από φέτος
Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η πιστοποίηση έγινε από τον
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στον χώρο
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, αλλά και στον
ευρύτερο χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης.
Το ΜΙΕΕΚ έρχονται να καλύψουν το

κενό που άφησε ο τερματισμός της
λειτουργίας του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ) και την αδυναμία ικανοποίησης της αγοράς
εργασίας από άρτια εκπαιδευμένους
επαγγελματίες. Το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ
ξεπερνά ακόμη και το 85% σε πολλά
προγράμματα, τη στιγμή που τα
ποσοστά ανεργίας σε άλλους νέους
επιστήμονες με πολλά ακαδημαϊκά
προσόντα είναι ψηλά.
Τα ΜΙΕΕΚ, ως δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, προσφέρουν πλέον
αναγνωρισμένα
προγράμματα
σπουδών διετούς διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η επιτυχημένη
ολοκλήρωση της φοίτησης στα
ΜΙΕΕΚ τυγχάνει αναγνώρισης από
πανεπιστήμια, στα οποία οι απόφοιτοι θα μπορούν πλέον, αν το
επιθυμούν, να εγγραφούν για
περαιτέρω σπουδές. Επιπρόσθετα
οι σπουδαστές των ΜΙΕΕΚ, όπως και
όλοι οι φοιτητές ανώτερης εκπαίδευσης, θα μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για διεκδίκηση κρατικής
φοιτητικής χορηγίας και κρατικών
φοιτητικών επιδομάτων, νοουμένου
ότι πληρούν τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις.

ERG_8-9_inn_8 & 9 6/13/17 11:19 AM Page 1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

8

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κουτσουρεμένη η ναυαγοσωστική κάλυψη - Αντιδρά το συνδικαλιστικό κίνημα

Ε

ίναι πολλές φορές που η ημιμάθεια είναι χειρότερη της
αμάθειας. Μόνο έτσι μπορούμε να χαρακτηριστούμε όλοι όσοι
πιστεύουμε ή περνά από το μυαλό
μας πως η ναυαγοσωστική είναι

εύκολη υπόθεση και αφού καθημερινά δεν έχουμε πνιγμούς είναι
περιττή η επαρκής στελέχωση
αυτού του επαγγέλματος.
Η προσωπική και μόνον επαφή με
τους ναυαγοσώστες αλλά και οι

καθάριες απόψεις τους σε οδηγούν χωρίς πολλή προσπάθεια
στο συμπέρασμα πως η υπευθυνότητα δεν εκτιμείται και πως
κάποιοι την εκλαμβάνουν ως
μεγάλη αδυναμία…..

Η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ στέλλει για ακόμη
μια χρονιά σήμα κινδύνου στα
αρμόδια τμήματα και καταδεικνύει
την ανάγκη όπως το κράτος δώσει
την απαιτούμενη σημασία στην
ανθρώπινη ζωή.

Δεν είναι διαπραγματεύσιμη
η ανθρώπινη ζωή
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Σ

ε μια χώρα που υπερηφανεύεται
πως αποτελεί πόλο έλξης τουριστών
που μαγεύονται από τα διαυγή κρυστάλλινα νερά, τις παραλίες με τις
γαλάζιες σημαίες, και την ηλιοφάνεια
σχεδόν ολόχρονα , η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζόμενων που έχουν
τάξει ως σκοπό ζωής να
επαγρυπνούν για την ασφάλεια των λουομένων, δυστυχώς, βρίσκεται στο έλεος
της κρατικής απρονοησίας.
Ένα σύντομο οδοιπορικό στις παραλίες
της Πάφου, της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης καταδεικνύει του
λόγου το αληθές.
Πως, παρά τις εκκλήσεις και ενέργει-

ες της Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ ,με βασικό και λογικό
αίτημα, η ζωή των λουομένων να τίθεται πάνω από κάθε οικονομικό κόστος,
οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα.

√ Η ΟΕΔΚΥ ΣΕΚ
κρούει τον κώδωνα
κινδύνου

Ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της
καλοκαιρινής περιόδου ήδη την περασμένη εβδομάδα θρηνήσαμε ακόμη ένα
θύμα από πνιγμό στη Λάρνακα στην
απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης.
Σε ακτογραμμές που φθάνουν ακόμη και
μέχρι τα δυο χιλιόμετρα, ένας ή και δυο
ναυαγοσώστες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις
που μπορεί να προκύψουν, με μηδαμινή στήριξη από το κράτος
Οι υπερυψωμένοι πύργοι στους οποίους στέκονται ώρες ολόκληρες για να
έχουν θέα προς την παραλία και τους
λουόμενους, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κειμήλια του περασμένου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως
διαθέτουν ακόμη και η πρόχειρη συντήρησή τους πέφτει στους ώμους των
ίδιων των ναυαγοσωστών που με προσωπικές κατασκευές προσπαθούν να
κάνουν πιο υποφερτές τις καιρικές συνθήκες που τόσο τους επηρεάζουν

√ Η ανθρώπινη ζωή
στο έλεος του θεού

Πολλοί Πύργοι δεν έχουν επαρκή έως
και καθόλου σκίαστρα ή και αποθήκες
για να μπορούν οι ναυαγοσώστες να
κρατούν φυλαγμένη την εξάρτηση τους
για άμεση χρήση σε έκτακτο περιστατικό πνιγμού, όπως το οξυγόνο και οι
απινιδωτές,.

των βοηθειών για να καλύψουν έκτακτους τραυματισμούς στην παραλία.

Χαρακτηριστικά οι ναυαγοσώστες
δήλωσαν πως πολλές φορές αναγκάζονται να αποθηκεύουν τα σχετικά
στο αυτοκίνητό τους ή και στο πλησιέστερο εστιατόριο για να προστατεύονται από τη ζέστη.
Αρκετοί δηλώνουν επίσης πως αγοράζουν οι ίδιοι τα βασικά φάρμακα πρώ-

Ο γ.γ. της ΟΕΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου επιχειρεί με δυσκολία να κατέβει
από «καλούπι» υποτυπώδους πύργου

Πενιχρά τα αποθέματα
φαρμάκων
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ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Το ωράριο των ναυαγοσωστών απαράδεκτο για την ασφάλεια των λουομένων. Οι παραλίες μας που σφύζουν από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες από
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καλύπτονται μόνο από τις 11 μέχρι τις
5 το απόγευμα. Τα στοιχεία της περσινής χρονιάς, επτά συνάνθρωποι μας
πνίγηκαν σε ώρες που δεν δούλευαν οι ναυαγοσώστες, καταδεικνύουν την
ανάγκη για περαιτέρω φύλαξη.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ
ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

Οι εικόνες κατακλύζουν το μυαλό του
καθενός από μας. Ο ναυαγοσώστης
κατά τη διάσωση μιας ζωής, έχει να
διανύσει μια διαδρομή καθόλου εύκολη
και ασφαλής.

Σε μια προσπάθεια που καταβάλλει η
Ομοσπονδία Δημοσίων Υπηρεσιών της
ΣΕΚ για επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι ναυαγοσώστες ο γγ
της Ομοσπονδίας Γιώργος Κωνσταντίνου επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τους ναυαγοσώστες στην Πάφο
εν ώρα εργασίας και συνομίλησε μαζί
τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Θα πρέπει να αφήσει από τα μάτια του
το άτομο που κινδυνεύει για να κατέβει
από τα κάθετα σκαλιά του Πύργου,
άκρως επικίνδυνα. Ο ίδιος ο ναυαγοσώστης λόγω της ταχύτητας που θα
αναπτύξει, κινδυνεύει να βρεθεί τραυματισμένος στο δάπεδο.
Πείτε πως τα καταφέρνει. Θα πρέπει
τότε να συλλέξει όλα τα χρειώδη που θα
χρειαστεί για να παρέχει τις πρώτες
βοήθειες στον συνάνθρωπο του.
Ακολούθως θα πρέπει χωρίς άλλη βοήθεια να διανύσει μια μεγάλη απόσταση κολυμπώντας και να παλέψει με το
άτομο που κινδυνεύει μέχρι να κατορθώσει να το βγάλει στα ρηχά.

Ενστερνίστηκε τους προβληματισμούς
τους και υπέδειξε πως η εργασία που
επιτελούν λειτούργημα και ως εκ τούτου
η ΣΕΚ θα συνεχίσει τις προσπάθειες
που καταβάλλει μέχρις ότου η πολιτεία
να αντιληφθεί τις ευθύνες της έναντι
της συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων αλλά και έναντι των χιλιάδων λουομένων που συνωστίζονται καθημερινά
στις παραλίες.

Στην παρουσία ναυαγοστών ο κ. Κωνσταντίνου με τον οργανωτικό αξιωματούχο
της ΣΕΚ Πάφου Νίκο Νικολάου ανταλλάσουν απόψεις με δημοσιογράφο
για την σοβαρή υποστελέχωση

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΚ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ από την περασμένη καλοκαιρινή περίοδο-2016-έχει αρχίσει αδιάκοπο αγώνα στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών για στελέχωση των παραλιών με τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου και την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας τους.
Δυστυχώς, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακές Διοικήσεις,
Τοπικές Αρχές και Υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησαν στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των λουομένων.
Το κράτος τονίζει ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, φρόντισε να διαθέτει νομοθεσία η οποία
υποχρεώνει την εργοδότηση ναυαγοσώστη, στις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές
(ανεξαρτήτου βάθους και μεγέθους) ενώ στις παραλίες που οι κίνδυνοι είναι πολλαπλάσιοι δεν προνοείται η παρουσία ναυαγοσώστη.

Ναυαγοσώστης επεξηγεί
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
καθημερινά στον γ.γ. της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργο Κωνσταντίνου
και στον αξιωματούχο του Σωματείου
Κυβερνητικών ΣΕΚ Λεμεσού
Τάκη Χριστοφόρου

Καλούμε, τόνισε, όλους τους αρμόδιους φορείς και κυρίως τον νέο Υπουργό Εσωτερικών να ευαισθητοποιηθούν και να αναλογιστούν τη σημασία της ανθρώπινης
ζωής,να σκεφτούν τα 4 εκατομμύρια τουρίστες και ντόπιους που επισκέπτονται
τις παραλίες μας και στηρίζουν την οικονομία του τόπου.
Η παγκύπρια συνέλευση των ναυαγοσωστών στις 21 Μαρτίου 2017 είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους και αποφάσισε να προσέλθει σε δυναμικά μέτρα. Η
ευαισθησία όμως για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής δεν επέτρεψε τη λήψη
μέτρων. Αυτό δυστυχώς δεν εκλείφθηκε ως υπευθυνότητα αλλά ως αδυναμία.
Η απάντηση της ΟΕΚΔΥ και των ναυαγοσωστών μελών της είναι η ενημέρωση όλων
των λουομένων (ξένων και ντόπιων) για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τις
ευθύνες που βαραίνουν τις αρμόδιες αρχές.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Κυβέρνηση ενισχύει
το κοινωνικό κράτος

ο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα
ενέκρινε «6» προτάσεις της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου που αφορούν ισάριθμα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή για
ψήφιση σε σχέση με την:
Άδεια Πατρότητας: Η πρόταση αυτή αποτελεί ακόμη
ένα μέτρο προς την ισότητα των δύο φύλων, το οποίο
κρίναμε εξαρχής ότι χρειαζόταν να υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα δικαιώματα του κάθε πατέρα που αποκτά ένα νέο τέκνο, αλλά και της κάθε νέας
μητέρας που χρειάζεται κατά την περίοδο αυτή επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη.
Επίδομα Τέκνου: Τα εισοδηματικά κριτήρια για το
Επίδομα Τέκνου καθορί• Εκρίθηκαν την
ζονταν σε €59.000 για
περασμένη εβδομάδα οικογένειες με δύο τέκνα
και άνω, χωρίς να λαμβάαπό το Υπουργικό
νονται υπόψη οι αυξημέΣυμβούλιο
νες ανάγκες μιας πολύτε6 προτάσεις
κνης οικογένειας. Γι’ αυτό
της υπουργού
η πρόταση μας είναι η
αύξηση του εισοδηματιΕργασίας
κού
κριτηρίου
κατά
€5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο.
Παρένθετη Μητέρα: Πρόταση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά
τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας σε άδεια μητρότητας, καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων που
έχει η βιολογική μητέρα με βάση τις νομοθεσίες.
Νοσηλεία Βρέφους εκτός Κύπρου: Πρόταση που
διασφαλίζει το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας ή
πατρότητας σε περιπτώσεις όπου δικαιούχος απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου του παιδιού το οποίο χρειάζεται νοσηλεία στο
εξωτερικό.
Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης: Πρόταση για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης
στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που θα επιτρέψει τις συστηματικές και
στοχευμένες επιθεωρήσεις για την αποτελεσματική
διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένω,ν
αλλά και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις, για πρόσωπα που διαβιούν σε Στέγες,
να μπορούν να καταβάλλονται τα ποσά που παρέχονται για τη φροντίδα των προσώπων αυτών, απευθείας στις Στέγες. Επιπρόσθετα, πρόταση ώστε να μη
λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα της οικογένειας του
δικαιούχου ΕΕΕ οποιαδήποτε επιδόματα κατάρτισης
καταβάλλονται είτε στον ίδιο είτε σε μέλη της οικογένειας του.
Σύνταξη Χηρείας: Για σκοπούς αποφυγής κατάχρησης του συστήματος παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο ετοίμασε πρόταση
ώστε σε περιπτώσεις σύναψης γάμου μετά τη συντάξιμη ηλικία, για να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε
σύνταξη χηρείας, εισάγεται ως απαραίτητη προϋπόθεση ο γάμος να έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον
πέντε ετών.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σ

ύσσωμο του συνδικαλιστικό
κίνημα στην Αρχή Ηλεκτρισμού
καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις του
Υπουργείου Ενέργειας και στελεχών του, που όπως φαίνεται δεν
έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους
για το ξήλωμα της ΑΗΚ. Και το χειρότερο δεν λαμβάνουν υπόψη τις
καταστροφικές συνέπειες οι οποίες θα επέλθουν στον Τομέα της
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην
οικονομία του τόπου εμμένοντας
στην πλήρη ανεξαρτητοποίηση του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της Αγοράς,
που σκοπίμως τον έχουν ορίσει και
ως Λειτουργό Αγοράς.

Δριμύ κατηγορώ
Σε κοινή ανακοίνωση τους οι τέσερεις συντεχνίες της ΑΗΚ τονίζουν
ότι τα τελευταία δυο χρόνια οι του
Υπουργείου, αποφεύγουν συστηματικά οποιοδήποτε διάλογο και
διαβούλευση, όχι μόνο με την Αρχή
Ηλεκτρισμού ως είχαν υποχρέωση,
αλλά ούτε και με τους εργαζομένους ως άμεσα επηρεαζόμενους
προωθώντας ετσιθελικά τους
δικούς τους σχεδιασμούς. Οι μέθοδοι που εκβιαστικά χρησιμοποιούν,
ειδικά για την ΑΗΚ, δεν είναι πρωτοφανείς. Σε σημείωμα προς το
προσωπικό οι συντεχνίες επισημαίνουν:

τακτική έχουν χρησιμοποιήσει για
να παραπλανήσουν και το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/05/2017.
Φαίνεται ότι η υγιής δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Οργανισμός

• Οι συντεχνίες κατηγορούν τον Υπουργό ότι ξεφτιλίζει θεσμούς
και μεθοδεύει ξήλωμα της ΑΗΚ
• Σε θέση μάχης οι εργαζόμενοι για θωράκιση της κοινωνικής
αποστολής του οργανισμού
μας και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν,
δεν ευαισθητοποιούν ούτε συγκινούν το Υπουργείο και στελέχη του.
Δεν σέβονται τον ίσως μοναδικό
επιτυχημένο Οργανισμό που υπάγεται στο Υπουργείο, με σημαντικό

Πέτρος Πετρίδης γενικός γραμματέας
ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ-ΣΕΚ]
Οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Έγγραφο Αρχών για ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και οι ενέργειες
του Υπουργείου Ενέργειας δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.
Η πρακτική που το Υπουργείο Ενέργειας εφαρμόζει για τα θέματα της ΑΗΚ
να αποφασίζει και να προωθεί για έγκριση ή ψήφιση χωρίς προηγούμενη
διαβούλευση με την ΑΗΚ και τους εργαζόμενους πρέπει να σταματήσει.
Δεν μπορεί το Υπουργείο χάριν της λειτουργίας αγοράς ηλεκτρισμού να
προωθεί σχεδιασμούς που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον τόπο μας,
λόγω μεγέθους και του απομονωμένου δικτύου και να απεργάζεται τη διάλυση με τη μέθοδο του σαλαμιού της ΑΗΚ που εδώ και 60 χρόνια με επιτυχία διαχειρίζεται τα θέματα του ηλεκτρισμού. Η ΑΗΚ έχει καταθέσει
τεχνοκρατική μελέτη για το θέμα του εγγράφου Αρχών και την λειτουργία
της Αγοράς την οποία εμείς υποστηρίζουμε και τη θεωρούμε ως τη μοναδική λύση για το συγκεκριμένο θέμα.
Τέτοιες ενέργειες είναι πειράματα υψηλού ρίσκου που δεν έχουν επιστροφή με καταστρεπτικές συνέπειες στην οικονομία και στον τόπο.
Ως εργαζόμενοι θα αγωνιστούμε για διατήρηση της ΑΗΚ ως καθετοποιημένης επιχείρησης στο δημόσιο δίκαιο για να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτα και με ασφάλεια τον ηλεκτρισμό στους καταναλωτές στην όσο το
δυνατό χαμηλότερη τιμή.
«Το Υπουργείο Ενέργειας και στελέχη του, καταρρακώνουν και εξευτελίζουν Θεσμούς και Φορείς,
ασκώντας τους αφόρητες πιέσεις,
είτε για εξώθηση τους σε παραίτηση, είτε για τη δημιουργία τετελεσμένων.
Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, περιοριζόμαστε να σας αναφέρουμε πως στην συνεδρία της
Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής
στις 23/05/2017 για το θέμα της
Μεταβατικής περιόδου Ρύθμισης
της Αγοράς παραπλανητικά, Λειτουργός του Υπουργείου ισχυρίστηκε αναληθώς ενώπιον της Επιτροπής ότι για όσα προτείνουν
έγιναν διαβουλεύσεις με την Αρχή
Ηλεκτρισμού. Φαίνεται ότι την ίδια

ρόλο στην στήριξη της οικονομίας,
της Βιομηχανίας, του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και των πολιτών στα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Οι ευθύνες όμως θα τους
βαραίνουν παντοτινά για όσα

μηχανεύονται στον Τομέα της
Ενέργειας, τα οποία είναι πειράματα υψηλού κινδύνου με ανεπιθύμητες συνέπειες για την οικονομία
του τόπου και αποτελέσματα μη
αναστρέψιμα.
Εμείς ως εργαζόμενοι και έχοντας
επίγνωση
της
μεγάλης σημασίας της αποστολής της Αρχής
Ηλεκτρισμού
Κύπρου,
ενός
συνταγματικά
κατοχυρωμένου
και διασφαλισμένου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Καθετοποιημένου
Οργανισμού, δεν
μπορούμε παρά
να
υπερασπιστούμε, τόσο τις
ορθές θέσεις της, όσο και τον ίδιο
τον Οργανισμό.» Για το θέμα, οι
συντεχνίες ενημέρωσαν με μακροσκελή επιστολή τους τα μέλη της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΠΟΠΑΗ
[ΟΗΟ-ΣΕΚ] της μεγαλύτερης συντεχνίας στην ΑΗΚ, Πέτρος Πετρίδης
καυτηρίασε με δήλωση του τις
μεθοδεύσεις του υπουργού, χαραχτηρίζοντας τες ριψοκίνδυνες που
θα αποβούν επιζήμιες για την
οικονομία.

Συγκεντρώσεις
Τα αρμόδια όργανα των συντεχνιών έχουν προγραμματίσει
συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς για συζήτηση της διαμορφωθείσας κατάστασης και καθορισμό των επόμενων βημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΗΚ
ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ
Περιφερειακό Γραφείο Πάφου
ΤΡΙΤΗ
Αποθήκη Πόλις Χρυσοχούς
ΤΡΙΤΗ
Αποθήκη Πάφου
ΤΡΙΤΗ
Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού ΤΕΤΑΡΤΗ
Βασιλικό / Μονή
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γραφείο Λινόπετρας Λεμεσού
ΤΕΤΑΡΤΗ
Αποθήκη Λεμεσού
ΤΕΤΑΡΤΗ
Αποθήκη Λάρνακας
ΠΕΜΠΤΗ
Παραλίμνι
ΠΕΜΠΤΗ
Δεκέλεια
ΠΕΜΠΤΗ
Περιφερειακό Γραφείο Α-Λ
ΠΕΜΠΤΗ
Κεντρικά Γραφεία (Χώρος Συγκέντρωσης)
Περιφερειακό Γραφείο Λ-Κ-Μ
Αποθήκη Λευκωσίας
ΔΣΜΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Κακοπετριά / Πλάτρες
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017

ΩΡΑ
08:00
11:00
13:30
7:30
11:00
13:30
13:30
07:00
10:00
12:00
13:30

19/06/2017
19/06/2017

7:30
13:00
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σ

ε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς
τιμήν του Ανδρέα Ζιαρτίδη ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας σε χαιρετισμό που απήυθυνε αναφέρθηκε στον άνθρωπο που ταυτί-

Οι μεγάλοι άντρες δεν πεθαίνουν- Τους ταξιδεύει η ιστορία
μέσα από την προώθηση των
ιδεών τους και τη δυνατότητα
αξιοποίησης και περαιτέρω
αναβάθμισης του έργου και της
διαδρομής τους.

στηκε με την εξελικτική πορεία του συνδικαλισμού και που πολιτεύτυκε με απόλυτη
μετριπάθεια συλλογικά και αλληλέγγυα.
Η ομιλία του γ.γ. της ΣΕΚ κατέδειξε πως οι

11

γνήσιοι άνθρωποι που είναι ταγμένοι στον
άνθρωπο δεν ξεχνιώνται ποτέ και αναγνωρίζεται η προσφορά τους όσα χρόνια και αν
περάσουν από όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης δεν επαναπαύθηκε
ποτέ στις δάφνες του

της αντίθεσης που οδηγούν και
καταλήγουν στη σύνθεση, ως
αποτέλεσμα του διαλόγου
και της συναίνεσης.
20 χρόνια μετά την αποχώ-

Αντρέας Ζιαρτίδης- Ο μαχητής, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την εξελικτική πορεία
του συνδικαλισμού και ο οποίος πολιτεύτηκε με απόλυτη
μετριοπάθεια, συλλογικά και
αλληλέγγυα. Ο συνδικαλιστής
πρότυπο, που δεν ακούμπησε
ποτέ στο εγώ και δεν δίστασε
να εκφράσει με συνέπεια τη
θέση του ακόμα και εις βάρος
ενδεχομένως των δικών του,
προσωπικών συμφερόντων.
Ένας άνθρωπος και συνδικαλιστής, που δεν επαναπαύθηκε
ποτέ στις δάφνες που απλόχερα του πρόσφερε η ζωή, αλλά
έψαχνε πάντα να δημιουργεί
και να αναβαθμίζει. Πρωτοπόρος στη γενιά του και σύγχρονος στις ιδέες του, δεν δίστασε
ούτε και δείλιασε να πάει ενάντια στο κατεστημένο, ενώ,
μπόρεσε από νωρίς να αντιληφθεί και να αποτυπώσει μέσα
από τον τρόπο που πολιτεύτηκε, την ανάγκη συνεργασίας
ανάμεσα στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, ανεξάρτητα από
την ιδεολογική τους ταυτότητα.

Κοινωνικά μορφωμένος, πνευματικά καλλιεργημένος, διορατικός, συνδικαλιστικά ώριμος
και συνειδητά ταγμένος στα
ανθρώπινα,
λειτούργησε
πάντα μακριά από σκοπιμότητες και πρόσκαιρες απολαύσεις. Λειτούργησε, εκφράστηκε,
πολιτεύτηκε και συνδικαλίστηκε χωρίς φόβο και πάθος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
«Ένα σημαντικότατο κεφάλαιο
για τα εργασιακά πράγματα

του τόπου», όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει για τον
Αντρέα Ζιαρτίδη, η άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του συνδικαλισμού στην Κύπρο, ο Μιχαλάκης Ιωάννου.
Ένας συνεργάσιμος και πολύ
αποτελεσματικός ηγέτης, ο
οποίος σεβόταν την άλλη
άποψη και πίστευε στην ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού
κινήματος. Μέσα από τη δράση
του έθεσε σημαντικά θεμέλια
για τη μετέπειτα πορεία του
συνδικαλισμού στον τόπο μας.
Η μετριοπάθειά του, δεν του
επέτρεψε ποτέ να αποδεχτεί
τον χαρακτηρισμό του «ιδρυτή
ή του πατέρα του συνδικαλισμού στην Κύπρο». Κι’ όμως, η
δική του συνεισφορά είναι
τεράστια, στέλλοντας μηνύματα, καταγράφοντας παραδείγματα και αναδεικνύοντας
μαθήματα μέσα από τη στάση
ζωής του, για εμάς τους νεώτερους συνδικαλιστές.
Μια από τις μεγαλύτερες ενδεχομένως αρετές του Αντρέα
Ζιαρτίδη, ήταν και το γεγονός
ότι δεν δίστασε ποτέ να αναγνωρίσει λάθη και παραλήψεις, είτε προσωπικές είτε και
συλλογικές, ακόμα και για
θέματα που μπορούσαν να
ανατρέψουν
ιδεολογικές
κοσμοθεωρίες, πολιτικές ή και
άλλες αποφάσεις.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ
Μάρω, Χρύσω και Ηλέκτρα, συνεχίστε να είσαστε περήφανες για
τον «καλόν παπά σας», ακριβώς όπως περήφανος ήταν και
αυτός για εσάς, μαζί με την κυρία Ιουλία που τον αντικατάστησε επάξια στην απουσία του. Κρατήστε ζωντανές τις αρχές και
αξίες που σας κληροδότησε, μέσα από το πνεύμα της δημοκρατικότητας και της ελευθερίας στην άποψη, στη γνώμη και στην
έκφραση- μοναδική κληρονομιά για τα δικά σας παιδιά και εγγόνια.
Εμείς, ως νεώτεροι συνδικαλιστές, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να τιμούμε και να σεβόμαστε τις παρακαταθήκες που μας
έχει κληροδοτήσει, μεταφέροντάς τις στις επόμενες γενιές, ως
αδιαπραγμάτευτες αρχές αξιοπρέπειας και αγώνα.

Η διορατικότητά του, σε
συνάρτηση με τη δυνατότητά
του να αξιολογεί και να κρίνει
αντικειμενικά τα δεδομένα, τον
βοήθησαν να κατανοήσει πιο
εύκολα τα χαρακτηριστικά των
εργαζομένων, «την πραγματικότητα των δύο τάσεων»,
όπως αναφέρει ο ίδιος στη
βιογραφία του και να επιδιωχθεί με υπομονή και επιμονή η
συνεργασία αυτών των δύο
τάσεων σε ότι αφορά τα κοινωνικοοικονομικά προβλήμα-

τα.

ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
«Οι ιδέες πρέπει να διακινούνται και να μην αποστεώνονται σε δόγματα». Αυτή η
φιλοσοφημένη προσέγγιση του
Αντρέα Ζιαρτίδη, αναδεικνύει
τη βάση στήριξης, την ίδια την
πεμπτουσία του συνδικαλισμού. Η διαλεκτική λογική, στο
πλαίσιο του αρχαιοελληνικού
φιλοσοφήματος της θέσης και

ρησή του από τα γήινα, το
πνεύμα, η εικόνα και οι παρακαταθήκες του Αντρέα Ζιαρτίδη πλανούνται σε όλο το
φάσμα των εργασιακών σχέσεων της Κύπρου. Η σφραγίδα
της δικής του παρέμβασης και
συμμετοχής έχει μείνει διαχρονικά ανεξίτηλη, καθώς το
όνομά του έχει ταυτιστεί με τα
πλείστα εργατικά και εργασιακά επιτεύγματα.

Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ, Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΒΛΕΠΑΝ
ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ
Μαζί με τον Μιχαλάκη Ιωάννου, ο οποίος διετέλεσε για σχεδόν
τρεις δεκαετίες Γενικός Γραμματέας του δικού μας συνδικαλιστικού κινήματος, μπόρεσαν να δουν μακριά, πολύ πιο πέρα
από τον ορίζοντα της δικής τους εποχής και σίγουρα πολύ πιο
μακριά από τα τότε στερεότυπα και κοινωνικά αποδεχτά, οικοδομώντας την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους τους, για καθαρά εργασιακά
θέματα.
Η ΣΕΚ, αναγνωρίζει το ρόλο, τη σημασία και τη συνεισφορά
των συνδικαλιστικών ηγετών που εδραίωσαν τον συνδικαλισμό
στον τόπο μας και δίνει τα εύσημα ανεξάρτητα από τον συνδικαλιστικό, ιδεολογικό ή και πολιτικό χώρο από όπου προέρχονται.
Για εμάς, ο Αντρέας Ζιαρτίδης, αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση και γι’ αυτό τιμούμε τη μνήμη του, ως σημείο αναφοράς.
Ένας ηγέτης, που κατάφερε μέσα από τη στάση ζωής και τη
στωικότητα του να στέλλει διαχρονικά μηνύματα. Ένας ηγέτης
που πίστεψε στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες για το κοινό
καλό. Ένας ηγέτης που απέκτησε κύρος και σεβασμό, ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο πολιτεύτηκε, στα μικρά και
στα μεγάλα, στα εύκολα και στα δύσκολα.
Έκανε στάση ζωής, τη λογική πως, ο κυριότερος παράγοντας
που οδηγεί στις σημαντικές επιτυχίες των εργαζομένων και του
συνδικαλιστικού κινήματος στους οικονομικούς, κοινωνικούς
και πολιτικούς τομείς της ζωής στην Κύπρο, είναι αυτός της
καλής οργάνωσης των εργαζομένων στις συνδικαλιστικές τους
οργανώσεις. Ξεκάθαρα τα λόγια του, όπως αποτυπώνονται
στη βιογραφία του: «η ωριμότητα και η ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η μαχητικότητα την οποίαν οι
εργάτες επιδείκνυαν κατά την διάρκεια των αγώνων για τα
αιτήματα τους» αποτέλεσαν βασικό άξονα των επιτυχιών, σε
συνάρτηση, όπως ο ίδιος σημειώνει, «με την προοδευτικότητα
των Κύπριων εργοδοτών».
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Είναι ίσως ο μακρύτερος γάτος του κόσμου

Ο

γάτος ακούει στο όνομα
Omar, το μήκος του
αγγίζει τα 1,20 μέτρα και
ζυγίζει 14 κιλά. Όταν η
Stephy Hirst από την Μελβούρνη υιοθέτησε τον Omar
ήταν μικροσκοπικός, αλλά
μόλις άρχισε να μεγαλώνει
και έφτασε 1 έτους ζύγιζε
10 κιλά..

Ο Omar έγινε διάσημος όταν
μια φωτογραφία του ανέβηκε στη σελίδα Cats of
Instagram, η οποία ακολουθείται από 8 εκατομμύρια χρήστες. Μετά από αυτό, τα Guinness
World Records επικοινώνησαν με
την Stephy για να της πουν πως
ίσως έχει τον μακρύτερο γάτο του

κόσμου. Η Stephy δεν τον έχει πάει
να μετρηθεί επίσημα, καθώς

πιστεύει πως ίσως μεγαλώσει
περισσότερο.

Το κόσμημα πιθανόν χρονολογείται στον 19ο αιώνα, εποχή κατά
την οποία οι τεχνίτες κοπής διαμαντιών έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέγεθος παρά στη

του κοσμήματος συνειδητοποίησε
ότι το μονόπετρο μπορεί τελικά να
κοστίζει πολύ περισσότερο από
μια χούφτα στερλίνες. Αφού ανέθεσε στον οίκο δημοπρασιών την

Απίστευτο αλλά αληθινό

γοράστηκε σε ένα παλιατζίδικο ως φο μπιζού αντί ενός
ασήμαντου ποσού. Ωστόσο, το
μονόπετρο με το διαμάντι των 26
καρατίων, θα πωληθεί σε
δημοπρασία του οίκου
Sotheby's στις 7 Ιουνίου στο
Λονδίνο σε τιμή μεταξύ
250.000 και 350.000 στερλινών (έως 450.000 ευρώ).
Δηλαδή σε τιμή έως 35
φορές υψηλότερη από
αυτήν της αγοράς αυτού του
κομψού δακτυλιδιού με τη
λευκή πέτρα σε σχήμα μαξιλαριού, το οποίο φορούσε η
ιδιοκτήτριά του "για να πάει
για ψώνια, στην καθημερινή
της ζωή επί τρεις δεκαετίες,
αγνοώντας παντελώς τον θησαυρό που είχε στο δάκτυλο", δήλωσε
η Τζέσικα Γουίνταμ, υπεύθυνη του
τμήματος κοσμημάτων του οίκου
δημοπρασιών.
"Κανείς δεν είχε ιδέα για την
πραγματική του αξία", πρόσθεσε,
ίσως λόγω της σχετικής του λάμψης που "μπορούσε να ξεγελά και
να δίνει την εντύπωση ότι η πέτρα
δεν ήταν αληθινή".

Τ

Θανατηφόρα φυτά που μπορεί
να έχεις στον κήπο σου

Δ

εν θα σας πει κανείς να μην τα καλλιεργήσετε και να μην τα έχετε στον κήπο σας.
Απλά θα πρέπει να κρατήσετε μακριά τα παιδιά και τα ζωάκια σας καθώς αν τα φάνε θα
μπορούσαν να τους προκληθούν προβλήματα. Ο λόγος για τα 7 παρακάτω φυτά.

Κώνειο το στικτόν, αμάραγγος, καρπούσα,
μαγκούτα, καμπουδιά, βρωμούσα, βρωμόχορτο,
κιρκούτα (Water Hemlock): Αυτά τα μικρά λευκά
λουλουδάκια μπορούν να φυτρώσουν μόνα τους
στον κήπο σας. Αν έχετε ζωάκια θα πρέπει να τα
ξεριζώσετε και να τα πετάξετε καθώς η τοξίνη που
περιέχει (η οποία μυρίζει σαν καρότο) επηρέαζει το
νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες, επιληπτικές κρίσεις ακόμη και θάνατο
τόσο σε ζώα όσο και στους ανθρώπους.
Νάρκισσος (Daffodil): Σε αυτό το φυτό το πιο
δηλητηριώδες μέρος είναι οι βολβοί. Αν έχετε σκύλο
που του αρέσει να σκάβει τότε θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να το ξεριζώσετε και να το πετάξετε. Η
κατάποσή του μπορεί να προκαλέσει εμετούς,
διάρροιες, σπασμούς, τρέμουλο και καρδιακές
αρρυθμίες.
Ιταμος (English Yew): Με εξαίρεση τον καρπό του
που μοιάζει με μούρα, είναι δηλητηριώδες στο
σύνολό του. Ωστόσο, υπάρχει ένα κομμάτι του που
είναι ακόμη πιο τοξικό. Οι σπόροι του. Η κατάποσή
τους προκαλούν σπασμούς, παράλυση και σε
ακραίες περιπτώσεις καρδιακή ανεπάρκεια.
Ορτανσία (Hydrangea)Τα δημοφιλή αυτά λουλουδάκια περιέχουν... κυάνιο. Ωστόσο, είναι σε τόσο
μικρές ποσότητες που για να δηλητηριαστεί ένα
ζωάκι θα πρέπει να καταναλώσει τεράστιες ποσότητες από αυτά τα λουλούδια.

λάμψη της πολύτιμης πέτρας. "Οι
τεχνίτες
κοπής
εργάζονταν
περισσότερο με το φυσικό σχήμα
για να διατηρήσουν όσο το δυνατό περισσότερο βάρος", εξήγησε η
υπεύθυνη του Sotheby's. Μόλις
πρόσφατα, έπειτα από μια συζήτηση με έναν χρυσοχόο, η κάτοχος

πώλησή του, το διαμάντι πιστοποιήθηκε από το Αμερικανικό
Γεμολογικό Ινστιτούτο. Η κάτοχός
του είναι "κατενθουσιασμένη",
υπογράμμισε η Τζέσικα Γουίνταμ.
"Και ποιος δεν θα ήταν σε μια
παρόμοια κατάσταση;"

Τα μπαμπού ανθίζουν κάθε 60-130 χρόνια
α μπαμπού είναι τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα φυτά στη Γη.
Ένα τυπικό μπαμπού μεγαλώνει
μέχρι και 10 εκατοστά σε μια μέρα.
Ορισμένα είδη, μάλιστα, μεγαλώ-
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Ροδόδεντρο ή αζαλέα: Mπορεί τα άνθη τους
αλλά και η φυλλωσιά τους να είναι όμορφα,
αλλά δυστυχώς και εξαιρετικά τοξικά, αν
κάποιος τα φάει. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το Good Housekeeping θα μπορούσαν
να προκαλέσουν πόνους στην κοιλιά, δυσκολία
στην αναπνοή ή ακόμη χειρότερα να παράλυση, να
ρίξουν κάποιον σε κώμα και να τον οδηγήσουν στο
θάνατο.

Ένα φο μπιζού από παλιατζίδικο έγινε θησαυρός 26 καρατίων

Α

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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νουν μέχρι ένα μέτρο κατά την ίδια
περίοδο ή περίπου 1 χιλιοστό κάθε
2 λεπτά.
Τα περισσότερα είδη μπαμπού
χρειάζονται περίπου 5 έως 8 χρό-

νια για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους – η δρυς, για παράδειγμα, χρειάζεται μέχρι και 120
χρόνια για να φτάσει σε πλήρη
ωριμότητα. Αλλά όταν πρόκειται
για την ανθοφορία, το μπαμπού
είναι πιθανώς ένα από τα πιο
αργά φυτά στον κόσμο.
Η ανθοφορία των μπαμπού είναι
ένα συναρπαστικό φαινόμενο,
επειδή είναι ένα μοναδικό και πολύ
σπάνιο περιστατικό στο φυτικό
βασίλειο. Τα περισσότερα λουλούδια προκύπτουν κάθε 60 έως 130
χρόνια, ενώ τα φυτά μπαμπού
ανθίζουν όλα ταυτόχρονα, σε όλο
τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική θέση και το κλίμα,
εφόσον προέρχονται από το ίδιο
μητρικό φυτό.

Φιλόδεντρο: Οι χυμοί από αυτό το φυτό εσωτερικού
χώρου μπορεί να ερεθίσει το δέρμα σας και το
στόμα σας και να πρηστεί ο λαιμό σας, να σας
προκληθεί δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι και στομαχικές διαταραχές. Σοβαρότερες αντιδράσεις είναι
σπάνιες αλλά καλό είναι να κρατηθεί μακριά από
παιδιά και ζώα.
Γκι: Για το αν το γκι μπορεί να είναι θανατηφόρο
έχει χυθεί πολύ μελάνι. Σε κάθε περίπτωση μπορεί
να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα, να επιβραδύνει το χτύπο της καρδιάς, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως παραισθησιογόνο. Για τα ζώα μπορεί
να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές.

Σοβαρά … αστειάκια
Ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος συζητούσαν
για τον πολιτισμό τους:
– “Εμείς έχουμε τις πυραμίδες.”
– “Κι εμείς έχουμε την Ακρόπολη.”
– “Εμείς σκάψαμε κάτω από τις πυραμίδες και
βρήκαμε καλώδια.”
– “Και τι μ` αυτό;”
– “Πάει να πει πως τότε υπήρχαν τηλέφωνα!”
– “Κι εμείς σκάψαμε κάτω από την Ακρόπολη και
δεν βρήκαμε τίποτα.”
– “Και τι με αυτό;”
– “Πάει να πει πως τότε είχαν κινητή τηλεφωνία!”
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6 συνήθειες για να ξεκινάς σωστά τη μέρα σου

Κ

άθε βράδυ πριν κοιμηθείς ορκίζεσαι ότι την επόμενη μέρα θα
φας σωστό πρωινό, θα πας με τα
πόδια στη δουλειά ή τουλάχιστον
θα προσπαθήσεις να περπατάς
λίγο περισσότερο από δω και πέρα
όπως επίσης ότι θα ελαττώσεις το
τσιγάρο, μπλα μπλα μπλα.
Όλοι θέλουμε να αποκτήσουμε μια
πιο υγιή εκδοχή του εαυτού μας
αλλά στην πραγματικότητα κανείς
δεν είναι διατεθειμένος να συνδυάσει ισορροπημένη διατροφή και
γυμναστική γιατί οι πειρασμοί

• Θέλεις να ξεκινάς τη μέρα
σου όσο καλύτερα γίνεται;
Τότε πρέπει να αποκτήσεις
αυτές τις συνήθειες
είναι πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι
για να ξεκινήσεις σωστά την μέρα
σου δεν είναι απαραίτητο να
κάνεις 5 χλμ τρέξιμο ή να φας μούσλι με γιαούρτι και φρούτα. Προφανώς και ένα σωστό πρωινό
παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το να βάλεις
τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο mood
που θα σε βοηθήσει να έχεις μια
ήρεμη μέρα. Η ψυχική σου υγεία
άλλωστε είναι αυτή που θα καθορίσει αν θα έχεις όρεξη για περπά-

Πώς θα το πετύχεις αυτό; Υιοθετώντας τις παρακάτω πρωινές
συνήθειες:
1. Κάνε ασκήσεις αναπνοών: Πάρε
πέντε βαθιές ανάσες και δώσε στο
σώμα σου τον απαραίτητο χρόνο
να ξυπνήσει και να μπει σε λειτουργία• έτσι θα μειώσεις τα επίπεδα κορτιζόλης, τους παλμούς
της καρδιάς και θα καταφέρεις να
είσαι ήρεμη για την υπόλοιπη
μέρα.
2. Γυμνάσου: Δεν είναι ανάγκη να
πας στο γυμναστήριο, μερικές
ασκήσεις stretching ή ένα γρήγορο
τρέξιμο γύρω από το τετράγωνο
αρκεί για να αυξηθεί η κυκλοφορία
του αίματος και να οξυγονωθεί
σωστά ο οργανισμός σου.
3. Γράψε: Εντάξει, δεν είπαμε να
γράψεις το επόμενο best seller,
αλλά είναι πολύ σημαντικό να
αφιερώνεις λίγο χρόνο στις σκέψεις σου και να τις καταγράφεις.

4. Πάρε λίγο αέρα: Το καλοκαίρι
είναι πιο εύκολο να ανανεώνεις τον
αέρα στο σπίτι αλλά μην ξεχνάς
ότι και το χειμώνα πρέπει να ανοίγεις τακτικά τα παράθυρά σουειδικά το πρωί που ξυπνάς και το
σώμα σου έχει ανάγκη από οξυγόνο για να ξεκινήσει σωστά την
μέρα.
5. Μαγείρεψε: Το πρωινό σου πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από
ένα σκέτο καφέ, πώς περιμένεις να
λειτουργήσει το σώμα σου χωρίς
καύσιμα; Ετοίμασε ένα ωραίο
πιάτο με πρωτεΐνη, υδατάνθρακες
και φυτικές ίνες ώστε να πάρεις
τις απαραίτητες βιταμίνες και
ενέργεια. Η ετοιμασία και μόνο θα
σε χαλαρώσει και θα σε προετοιμάσει για τις όποιες δουλειές έχεις
να κάνεις μες στην μέρα.
6. Μίλα στους αγαπημένους σου:
Μια αγκαλιά ή ένα φιλί για καλημέρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά
τα επίπεδα της σεροτονίνης άρα
θα είσαι πιο χαρούμενη την υπόλοιπη μέρα. Ακόμα και αν μένεις
μόνη και δεν έχεις κάποιον να
αγκαλιάσεις, ένα μήνυμα ή ένα
τηλέφωνο μπορεί να κάνει ακριβώς
την ίδια δουλειά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι διάφορες αποκαλύψεις και
συγκρούσεις με κοντινά σου άτομα,
θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό
και θα σε απογοητεύσουν. Πρόσεχε
πολύ τι λες και τι κάνεις, για να μην
προκαλέσεις καταστάσεις που δεν
επιθυμείς. Μείνε λοιπόν ψύχραιμος
και κράτησε χαμηλούς τόνους, για να
κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται η
ημέρα.

εμπιστοσύνη στην κρίση και το ένστικτό σου.

Ταύρος: Το τελευταίο διάστημα επικρατούσε γύρω σου και κατά συνέπεια στο μυαλό σου, μια άκρως ενοχλητική αναστάτωση. Έτσι, δεν ήσουν
σε θέση να κρίνεις σωστά πρόσωπα
και καταστάσεις, με αποτέλεσμα να
έχεις πάρει λάθος αποφάσεις και να
έχεις κάνει ακατάλληλες κινήσεις.
Βρες λίγο χρόνο να ανασυντάξεις τις
δυνάμεις σου και να καθαρίσεις τη
σκέψη σου.

Παρθένος: Η ψυχολογία σου είναι
πολύ ανεβασμένη, ενώ φροντίζεις να
βρεις χρόνο ώστε να ξεκαθαρίσεις
μέσα σου κάποια πράγματα, για να
μπορέσεις να ισορροπήσεις κάποιες
καταστάσεις και να συνεχίσεις να
είσαι καλά για αρκετό καιρό. Πάντα
να έχεις ως γνώμονα τη λογική και το
ένστικτό σου, και δε θα βγεις χαμένος.

Δίδυμοι: Η ημέρα ενδείκνυται για έναν
ειλικρινή και ώριμο εσωτερικό διάλογο. Αυτό θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις πολλά πράγματα, είτε συναισθηματικής είτε πρακτικής φύσεως. Η
καθημερινότητά σου θα βελτιωθεί κι
εσύ θα είσαι πιο ήρεμος. Φρόντισε να
αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου,
μεριμνώντας για τις ανάγκες και τα
θέλω σου.
Καρκίνος: Στη ζωή σου γενικότερα τα
πράγματα κυλούν πολύ αρμονικά και
ομαλά, αλλά αυτό φυσικά οφείλεται
στις δικές σου ενέργειες. Μέσα σε όλο
αυτό το θετικό και ήρεμο κλίμα μπορείς να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε σύντομα να δεις τα όνειρα
και τις φιλοδοξίες σου να γίνονται
πραγματικότητα. Μην αφήσεις κανέναν να σε επηρεάσει και να σε βγάλει
από την ορθή σου πορεία. Να έχεις

SUDOKU

Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν
σημειώνεις αυτά που σκέφτεσαι
μειώνεις σημαντικά τα επίπεδα
θυμού, θλίψης και πόνου.

τημα ή για σάπισμα στον καναπέ.

Λέων: Επιτέλους οι πεσιμιστικές
τάσεις σου ανήκουν στο παρελθόν και
αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα από
μια πιο θετική σκοπιά. Αυτό σε βοηθάει να ξεμπλοκάρεις δύσκολες καταστάσεις και να πραγματοποιήσεις
όσα καιρό τώρα επιδιώκεις και αποτυγχάνεις

Ζυγός: Η πίεση που έχεις δεχτεί
τελευταία, σε έχει φέρει στα όριά σου
και δεν έχεις άλλες αντοχές για να
λύσεις φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητάς σου. Κάνε επειγόντως
ένα διάλειμμα, ώστε να αποφορτιστείς και να γεμίσεις τις μπαταρίες
σου. Το έχεις μεγάλη ανάγκη για να
μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις
απαιτήσεις της ζωής σου.
Τοξότης: Οι ευαισθησίες αλλά και οι
ανασφάλειές σου βγαίνουν στην επιφάνεια και γίνεσαι αρκετά εσωστρεφής. Αυτή σου η απομόνωση όμως
δεν οδηγεί πουθενά και καλύτερο θα
ήταν να προτιμήσεις να συζητήσεις
με αγαπημένα σου πρόσωπα, για να
δεις ότι πραγματικά σε νοιάζονται
και να χαλαρώσεις.
Σκορπιός: Η ημέρα ίσως δεν είναι και
από τις καλύτερες για σένα, οπότε το
καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι
πάρεις τις αποστάσεις σου από όσα
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διαδραματίζονται γύρω σου, για να
κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ήρεμα.
Δες το σαν μια ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση με τον εαυτό σου, ώστε
να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα
και να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου
για πρόσωπα και καταστάσεις.
Αιγόκερως: Σταματάς πλέον να έχεις
παθητική στάση απέναντι σε σημαντικά ζητήματα και παίρνεις τη ζωή
σου στα χέρια σου, φέρνοντας τη στα
μέτρα σου. Σε κάθε περίπτωση να λειτουργείς με βάση τη λογική και να
αποφεύγεις επιπολαιότητες, που
μπορεί να σε οδηγήσουν σε λάθη. Αν
κάπου δυσκολευτείς πολύ μη διστάσεις να ζητήσεις τη γνώμη κοντινών
σου ανθρώπων, αφού με πιο αντικειμενική κρίση θα σου δώσουν τις
κατάλληλες λύσεις.
Υδροχόος: Η ημέρα σε βρίσκει με επαναστατική διάθεση, αφού παίρνεις τη
ζωή σου στα χέρια σου και αλλάζεις
ό, τι δε σε ικανοποιεί. Ωστόσο αν
φερθείς επιπόλαια, λόγω του μεγάλου
σου ενθουσιασμού, θα κάνεις ενέργειες που θα σε οδηγήσουν σε λάθος
μονοπάτια. Κάνε αργά και σίγουρα
βήματα, ώστε να πετύχεις όσα θες
χωρίς να πέσεις σε παγίδες.
Ιχθείς: Οι διάφορες αποκαλύψεις και
συγκρούσεις με κοντινά σου άτομα,
θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό
και θα σε απογοητεύσουν. Πρόσεχε
πολύ τι λες και τι κάνεις, για να μην
προκαλέσεις καταστάσεις που δεν
επιθυμείς. Μείνε λοιπόν ψύχραιμος
και κράτησε χαμηλούς τόνους, για να
κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται η
ημέρα.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Χοιρινό κότσι σε μαρινάδα μπίρας-μουστάρδας
Υλικά:
2 μεγαλούτσικα χοιρινά κότσια
330 ml μαύρη μπίρα
250 ml χυμό πορτοκάλι
1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
3 σκελίδες σκόρδο, χωρίς το φύτρο
τους
2 φύλλα δάφνης
2-3 καρότα, κομμένα σε χοντρά
κομμάτια
2 κόκκινες πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες
2 κίτρινες πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες
6 κ. σ. μουστάρδα, ( απλή ή με κόκκους σιναπιού)
1 κ. κ. ροζ πιπέρι, αλάτι και πιπέρι
1 κ. σ. δεντρολίβανο, ψαλιδισμένο, 125 ml ελαιόλαδο
Εκτέλεση: Βάζουμε τα κότσια και τα λαχανικά σε μια
λεκανίτσα, που να τα χωράει. Τα αλατοπιπερώνουμε και
τα αλείφουμε με τη μουστάρδα, προσθέτουμε το δεντρολίβανο και το ροζ πιπέρι τα περιχύνουμε με την μπίρα και
το χυμό του πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο. Τα αφήνουμε
στο ψυγείο για 12, τουλάχιστον, ώρες. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα κότσια σε μια γάστρα και γύρω τους βάζουμε
τα λαχανικά, περιχύνοντας τα με τη μαρινάδα τους.
Βάζουμε τη γάστρα σε προθερμασμένο, στους 185ο ?,
φούρνο και ψήνουμε για 1 ώρα και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 150ο ? και ψήνουμε για 1
ακόμη ώρα, φροντίζοντας να γυρίζουμε τα κότσια και τα
υπόλοιπα υλικά, κάθε 25-30 λεπτά, για να ψηθούν ομοιόμορφα. Όταν δούμε ότι έχουν ψηθεί καλά, σερβίρουμε τα
κότσια σε μια πιατέλα, μαζί με όσα από τα λαχανικά
έχουν διατηρήσει άθικτο το αρχικό τους σχήμα. Τα υπόλοιπα, μαζί με το ζωμό από τη γάστρα, τα πολτοποιούμε
στο μπλέντερ και τα χρησιμοποιούμε ως σάλτσα. Μπορούμε να συνοδεύσουμε αυτό το φαγητό με ρύζι ατμού ή
πουρέ πατάτας και σελινόριζας.

Παντζαροσαλάτα με γιαούρτι
Υλικά
500 γραμμάρια παντζάρια, βρασμένα και καθαρισμένα
3 κουταλιές γιαούρτι
70 γραμμάρια ψίχα καρυδιού, χοντροκομμένη
2 πρέζες αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο άνηθο

Εκτέλεση: Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετείτε τα παντζάρια και τα κόβετε σε μικρά κομμάτια. Το ζωμό που θα
βγάλουν τον φυλάτε για να τον χρησιμοποιήσετε στο
μείγμα με το γιαούρτι. Σε ένα άλλο πιο μικρό μπολ αναμειγνύετε το γιαούρτι μαζί με το ελαιόλαδο, προσθέτοντας το ζωμό των παντζαριών, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αναμειγνύετε τα κομμένα παντζάρια μαζί
με το μείγμα γιαουρτιού στο μεγάλο μπολ. Προσθέτετε
τον άνηθο στην παντζαροσαλάτα, καθώς και τα τριμμένα
καρύδια. Σερβίρετε την παντζαροσαλάτα, προσθέτοντας τρυφερά παντζαρόφυλλα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 766 - 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 IOYNIOY 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 13/2017 7/6/2017
200.000 ..............53533
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................44070
400 .....................24486
400 .....................20416
400 .....................21292
200 .....................44029
200 .....................54913
200 .....................36551
200 .....................42558
200 .....................28812
200 .....................27377
200 .....................39823
200 .....................12411
200 .....................46771
100 .....................28550
100 .....................51610
100 .....................30618
100 .....................32327
100 .....................13545

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

100 .....................59213
100 .....................36252
100 .................... 20915
100 .................... 45877
100 .................... 55438
100 .................... 29781
100 .................... 37119
100 .................... 20661
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6904, 5691
Από €20 οι λήγοντες σε
309
Από €10 οι λήγοντες σε
020, 784
Από €4 οι λήγοντες σε
40, 18

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Όσο περισσότερο
περιμένεις το
μέλλον, τόσο
μικρότερο θα είναι

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

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ
[Με παρουσίαση ταυτότητας μέλους]
• 6ήμερη εκδρομή 19-24/7 και 28/8 - 2/9
ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μόνον €390 το άτομο σε δίκλινο. Αεροπορικό με φόρους,
περιηγήσεις, διαμονή σε 3* με πρόγευμα.
• ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8ήμερο πακέτο €390 το άτομο σε δίκλινο.
Αεροπορικό με φόρους, μεταφορά, διαμονή επτά νύχτες με
πρόγευμα σε δίκλινο στο GALAXY (www.hotel-galaxy.gr)
Αναχωρήσεις 24/7, 31/7, 07/8, 14/8, 21/8
Οι διαθέσιμες θέσεις θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας
Κρατήσεις: SKYLAB TRAVELS 22 775639 & 22 785210
Aναλυτικά προγράμματα www.skylabtravels.com.cy

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΚ
Λόγω αυξημένης ζήτησης
για τις παιδικές κατασκηνώσεις
της ΣΕΚ στα Καννάβια, έχει
αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί και νέα περίοδος από
τις 17 μέχρι τις 24 Ιουλίου
2017
για παιδιά ηλικίας 8-10 χρονών
που τη σχολική χρονιά
φοιτούσαν στις τάξεις Γ, Δ & Ε
Δημοτικού.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι
τις 20 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Παρά τη νίκη ανύπαρκτη η Κύπρος στον αγώνα με το Γιβραλτάρ

ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
• Πόρτα εξόδου για τον Ομοσπονδιακό προπονητή
Χριστάκη Χριστοφόρου

Μ

πορεί να νίκησε τους ερασιτέχνες του
μικροσκοπικού Γιβραλτάρ η Κύπρος,
αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν έδειξε στοιχεία συγκροτημένης Εθνικής ομάδας. Προ
του φάσματος να καταγράψει άλλη μια
μαύρη σελίδα στην ιστορία της, ο Πιέρος
Σωτηρίου έσωσε την παρτίδα. Στις αρχές
της αναμέτρησης η Εθνική μας προηγήθηκε
με αυτογκόλ του τελωνειακού υπαλλήλου
Ρόι Τσιπολίδα.

• Ούτε με κυάλια δεν βλέπει «Μουντιάλ» η Κύπρος
με τα σημερινά της χάλια!

βρώμικο ή σκονισμένο. Την παρθενική τους
εμφάνιση με την Εθνική Κύπρου έκαναν οι,

Νικόλας Ιωάννου και Ρενάτο Μαργκάσα ο
οποίος Κυπριοποιήθηκε.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα,
χλωμό, ασύνδετο και χωρίς διάθεση στο
μεγαλύτερο διάστημα, τα βρήκε μπαστούνια απέναντι στους ερασιτέχνες του
Γιβραλτάρ με τους 30.000 (τριάντα χιλιάδες) κατοίκους. Στο 25’ είχαμε δοκάρι με το
Χαραλαμπίδη ενώ στη συνέχεια οι αντίπαλοι μας, έχασαν κλασικές ευκαιρίες οι οποίες δεν μετετράπηκαν σε τέρμα χάρις στις
σωτήριες επεμβάσεις του Κ. Παναγή.
Αποκορύφωμα της Γιβραλταριανής πίεσης,

ΠΟΡΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ρ

ιζικές και άμεσες αλλαγές στην Εθνική
ομάδα προωθεί η ηγεσία της ΚΟΠ μετά
και το ναυάγιο στο Γιβραλτάρ. Χθές επιβεβαιώθηκαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που μιλούσαν μετά τονα γώνα για
απομάκρυνση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χριστάκη Χριστοφόρου. Προβάδισμα
για τη θέση του νέου Ομοσπονδιακού έχουν
οι, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ισραηλινός Έλι
Γκούτμαν και ο Άγγελος Αναστασιάδης επί
εποχής του οποίου (2004 - 11) η Εθνική
μας ύψωσε ανάστημα, πραγματοποιώντας τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία της.

Ένας Πιέρος δεν φέρνει την Άνοιξη
το διπλό δοκάρι στο 58’. Στο τελευταίο
δεκάλεπτο η Εθνική μας, ξύπνησε από το
λήθαρχο, χάνοντας δύο ευκαιρίες με τους
Λαϊφη, Μακρή και Σωτηρίου.
Η λύτρωση, ήλθε στο 87’ με κεφάλι του
Πιέρου Σωτηρίου, το τέρμα του οποίου σε
καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να κρύψει τις χτυπητές αδυναμίες της Εθνική μας
κάτω από οποιανδήποτε χαλί, καθαρό ή

Στον επόμενο αγώνα της Εθνική μας με τη
Βοσνία στις 31 Αυγούστου 2017 στο ΓΣΠ,
στον πάγκο δεν θα είναι ο Χριστάκης
Χριστοφόρου παρόλο ότι το συμβόλαιο
του λήγει τον Οκτώβριο. Η ΚΟΠ προσανατολίζεται να πάρει τάχιστα αποφάσεις
προκειμένου να τεθούν εγκαίρως τα θεμέλια ενόψει του Euro 2020.
Οι ευθύνες για την κατάντια της Εθνικής
μας, σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να
επιρρίπτονται αποκλειστικά στην τεχνική

ηγεσία. Φρονούμε ότι, η αποτυχία της
Εθνικής μας έχει να κάνει περισσότερο με
το θλιβερό κατάντημα του ποδοσφαιρικού
οικοδομήματος το οποίο πλέει στο βούρκο
των υπογείων διαδρομών του μαύρου χρήματος.
Ασφαλώς, αναπόσπαστο μέρος της τραγικής κατάκτησης που βιώνει η ποδοσφαιρική Κύπρος, είναι και η υποτίμηση παραγόντων και προπονητών προς το ντόπιο
ταλέντο. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο της
τελευταίας δεκαετίας κάνουν κουμάντο οι
κάθε λογής λεγεωνάριοι σε βάρος των ντόπιων ταλέντων που σκόπια αδικούνται και
παροπλίζονται από τους επιτήδειους,
παράγωντες και προπονητές που μοναδική τους έγνοια είναι το εύκολο χρήμα.
Ελπίζουμε ότι το φωτεινό παράδειγμα του
Πιέρου Σωτηρίου θα φωτίσει τους
φωστήρες του Κυπριακού ποδοσφαίρου,
προωθώντας μέτρα για ανάδειξη του ντόπιου ταλέντου που περισσεύει και μπορεί
να προσδώσει νέα πνοή στο πεθαμένο ή
καλύτερα στο μολυσμένο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η

Εθνική ομάδα της Ελλάδας πήρε
αυτό που ήθελε από τη Βοσνία (00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής
του 8ου ομίλου των προκριματικών του
«Μουντιάλ» 2018 κι έχει τον πρώτο
λόγο για την δεύτερη θέση έναντι της
Βοσνίας, που δίνει το «εισιτήριο» για τα
μπαράζ πρόκρισης στην τελική φάση
της διοργάνωσης.

προσωπευτικό συγκρότημα κρατά την

Ομάδα που ήξερε τι ζητούσε στον αγωνιστικό χώρο, με παίκτες που έκαναν
νέα «κατάθεση ψυχής» και ξεκάθαρο
πλάνο από τον Σκίμπε, η «γαλανόλευκη» έκανε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν κι
έφυγε από την Ζένιτσα με τον πολύτιμο
βαθμό (παραμένει αήττητη μετά από 6
αγώνες), που τη διατήρησε ένα βαθμό
πάνω από τους Βόσνιους και με βάση
το πρόγραμμα που ακολουθεί το αντι-

φισβήτητα ο Ορέστης Καρνέζης με τις

τύχη στα χέρια του (το υπόλοιπο πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά:
Ελλάδα – Εσθονία (31/8), Ελλάδα –
Βέλγιο (3/9), Κύπρος – Ελλάδα (7/10),
Ελλάδα – Γιβραλτάρ (10/10)).
Όλοι οι διεθνείς τα έδωσαν όλα, αλλά
τον τίτλο του κορυφαίου παίρνει αναμδύο μεγάλες επεμβάσεις που έκανε στο
τέλος της αναμέτρησης. Εξαιρετικός
ήταν και ο Ζέκα, που περιόρισε στο
ελάχιστο τη δράση του Πιάνιτς, ενώ ο
Δώνης στο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» έδειξε ότι εάν συνεχίσει να
δουλεύει μπορεί να κάνει σπουδαία
πράγματα.

• Προκριματικά «Μουντιάλ»: Βοσνία - Ελλάδα 0 - 0
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Οδηγίες για εργαζόμενους
και εργοδότες
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

1

Νομοθεσία. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία
για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, την υγεία
και την ευημερία όλων των εργοδοτουμένων του και
να διατηρεί ικανοποιητικές κλιματικές συνθήκες
στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

2

Κώδικας αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης. Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόσουν τις
πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση
των Εργαζομένων).
Συστάσεις για προστασία των εργαζομένων
• Καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, ώστε οι
βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και γενικά να διεξάγονται οι
εργασίες σε σκιερό και αεριζόμενο χώρο. Οι επίπονες
εργασίες στο ύπαιθρο με έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό, τουλάχιστο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12 μ.-4
μ.μ.).
• Συχνά μικρά διαλείμματα και ανάπαυση σε σκιερό,
δροσερό μέρος, καθώς και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας. Εργασίες που απαιτούν τη
χρήση προστατευτικής ενδυμασίας ή εξοπλισμού
απαιτούν περισσότερα διαλείμματα για ανάπαυση.
•Η ενδυμασία των εργαζομένων πρέπει να είναι ελαφριά και χαλαρή (π.χ. είδη από βαμβάκι). Επίσης,
όταν χρειάζεται να χρησιμοποιείται καπέλο.
• Χρήση άφθονου και δροσερού πόσιμου νερού (θερμοκρασίας περίπου 10οC).
• Αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων και ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή
καφεϊνούχων ποτών.
• Όπου είναι εφαρμόσιμο, χρήση ανεμιστήρων, σκιάστρων, ή άλλων μέσων που μειώνουν την έκθεση σε
θερμότητα ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου.
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Καταλυτικός ο ρόλος του Κοινωνικού Διαλόγου
στην εκδημοκρατικοποίηση της εργασίας

Τ

ον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις στο μεταβατικό στάδιο
της ανάκαμψης των οικονομιών
αλλά και τη σημασία του θεσμού
του κοινωνικού διαλόγου στην
εκδημοκρατικοποίηση της εργασίας
και της οικονομίας ανέδειξε ο γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας στην
ενδιάμεση σύνοδο της ETUC στη
Ρώμη.
Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις
29 - 31 Μαϊου και στην οποία
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
το μέλλον της Ευρώπης με έμφαση
την ανάγκη δημιουργίας μιας κοινωνικής επένδυσης στην ποιοτική
εργασία με επανατοποθέτηση της
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής διακυβέρνησης.
Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων. Δόθηκε επίσης έμφαση στο μέλλον της εργασίας στη
βάση των νέων τάσεων που παραπέμπτουν στη ψηφιοποίηση και
ρομποτοποίηση της εργασίας.

• ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ETUC ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας συνεπικουρούμενος από τον
γ.γ. της ETUC Luca Vicentini, τους δύο αναπληρωτές
και τηνσυντονίστρια των θεμάτων ισότητας

ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ETUC
Η σύνοδος ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία τροποποίηση
των κανονισμών του συνεδρίου κατά τρόπο ώστε οι οργανώσεις
μέλη της ETUC, να συμμετέχουν στα συνέδρια με ισότιμη
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών 50/50.

Λύθηκε η απεργία στη Μονάδα Αφαλάτωσης στη Λεμεσό

Μ

ετά από εννέα (9) μέρες απεργία στη μονάδα Αφαλάτωσης
Επισκοπής Λεμεσού λύθηκε η εργασιακή διαφορά μετά από παρέμβαση της υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας
Αιμιλιανίδου.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο υπουργείο
Εργασίας στην παρουσία του γ.γ.

της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα, του γ.γ.
της ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση, του γ.γ.
της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ Νεόφυτου Κωνσταντίνου και του γρ. του Σωματείου
Βιομηχανικών ΣΕΚ Λεμεσού Σοφοκλή Σοφοκλέους, έγινε αποδεκτή η
εισήγηση της υπουργού Εργασίας,
η οποία ουσιαστικά έλυνε τον γόρδιο δεσμό της εργατικής διαφοράς.
Μετά την πιο πάνω εξέλιξη οι

εργαζόμενοι επανήλθαν κανονικά
στις εργασίες τους.
Ο γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος
Κωνσταντίνου εξέφρασε την ευαρέσκεια του για την καταλυτική
παρέμβαση της υπουργού αλλά και
για την υπευθυνότητα που επέδειξαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Συνάντηση ΣΕΚ με την ακόλουθο της Ρουμανικής Πρεσβείας

Ε

ργασιακά ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των Ρουμάνων εργαζομένων στην Κύπρο συζητήθηκαν σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα μεταξύ της
ακολούθου της ρουμανικής πρεσβείας Michaelas Nica και του
αναπληρωτή γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλη
Μιχαήλ στην παρουσία του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη και του Μάριου Μπιρσάν.
Ο αγγ Μιχάλης Μιχαήλ τόνισε πως
για το Κίνημα η προστασία των
δικαιωμάτων των Ρουμάνων εργαζομένων αλλά και γενικότερα των
κοινοτικών βρίσκεται ψηλά στις
προτεραιότητες και πως οι προσπάθειες που καταβάλλονται για
συνεχή παρακολούθηση αυτής της
ομάδας των εργαζομένων, για να
μην τυγχάνουν εργασιακής εκμετάλλευσης είναι συνεχής και ακατάπαυστη.

πλαίσιο για νομική κατοχύρωση
των βασικών όρων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας αλλά και για τον
διάλογο που διεξάγεται αυτή την
περίοδο για νομοθετική προστασία
των βασικών όρων εργασίας της
οικοδομικής βιομηχανίας .

Στους δυο τομείς της Ξενοδοχειακής και Οικοδομικής Βιομηχανίας
εργοδοτούνται αρκετοί ρουμάνοι
εργαζόμενοι και ως εκ τούτου τους
αφορά η κάθε θετική εξέλιξη που
σχετίζεται με τη θωράκιση των
δικαιωμάτων τους.

ΣΕΚ και Ρουμάνικη πρεσβεία συμφώνησαν να ενδυναμώσουν
την συνεργασία τους με τη σύσταση μηχανισμού για επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρουμάνοι
εργαζόμενοι στην Κύπρο

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση
της κ. Νιca για τη ψήφιση της
νομοθεσίας για πάταξη της αδήλωτης εργασίας, για το νομοθετικό

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

