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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

Ι

στορική μέρα η 16η Ιουνίου 2017 για τους
Κύπριους πολίτες. Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τα νομοσχέδια που διέπουν την
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ καταθέτοντας ουσιαστικά τον θεμέλιο λίθο για να αποκτήσει η
Κύπρος ποιοτικό και καθολικό σύστημα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η απόφαση της Βουλής ενεργοποιεί αυτόματα
τους μηχανισμούς για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ
μέσω συγκεκριμένης πορείας που καθορίζει ο οδικός χάρτης. Ταυτόχρονα,
θέτει σε εγρήγορση τις κοινωνικές δυνάμεις, που στήριξαν ψυχή τε και σώματι
την προώθηση του Γε.Σ.Υ, με στόχο να
μην υπάρξει το παραμικρό πισωγύρισμα.
Πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής οι οργανώσεις που
συναποτελούν την «Κοινωνική Συμμαχία
για το Γε.Σ.Υ» επέδωσαν στον πρόεδρο
της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, ψήφισμα με το οποίο κάλεσε το Σώμα και τον
κάθε βουλευτή ξεχωριστά, να ψηφίσουν
τα νομοσχέδια, σφραγίζοντας τον οδικό
χάρτη εφαρμογής του Σχεδίου. Αμέσως
μετά την ομόφωνη θετική ψήφο φύσηξε
αέρας ανακούφισης στα πρόσωπα των
εκπροσώπων των οργανώσεων της
«Κοινωνικής Συμμαχίας» με τον γενικό
γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα
και τον αναπληρωτή γ.γ. Μιχάλη
Μιχαήλ να συγχαίρουν με πλατύ χαμόγελο
τον υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη
(φωτό) για τη σθεναρή στάση του και την
απόλυτη προσήλωση του στον ιερό σκοπό,
κωφεύοντας στις σειρήνες των πολύχρωμων
συμφερόντων που υπονομεύουν το μονοασφαλιστικό Γε.Σ.Υ.
(Σελ. 3).

Ιστορική μέρα
Πάνω από τα οποιαδήποτε

συμφέροντα
η υγεία των πολιτών

• Γε.Σ.Υ: Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε τα νομοσχέδια

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

1

Αυτονόμηση δημόσιων νοσηλευτηρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου
στον οποίο θα ενταχθούν όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Έναρξη διαλόγου για συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων.

1/3/2019

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

1/3/2020

1.70%

μισθωτοί

2.65%

1.85%

εργοδότες

2.9%

2.55%

αυτοεργαζόμενοι

4%

1.70% συνταξιούχοι - εισοδηματίες 2.65%

2 Την 1η Μαρτίου 2019 οι συμβαλλόμενοι (εργαζόμενοι, κρά-

1.65%

τος, εργοδότες, συνταξιούχοι - εισοδηματίες) θα αρχίσουν να
καταβάλλουν μηνιαίες εισφορές για στήριξη του Σχεδίου.

(Επί των αποδοχών συντάξεων)

κράτος

4.7%

3

Την 1η Ιουνίου 2019 θα αρχίσει η παροχή πρωτοβάθμιας
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους δικαιούχους.

4 Το 2020 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Γε.Σ.Υ.

3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

(Σελ. 10)

Ανελέητη λιτότητα προώθησε η Ε.Ε. σε βάρος της Ελλάδας

Δ

ηλώσεις πολιτικής που δυστυχώς επιβεβαιώνουν
τη σκληρότητα των μέτρων που λάμβανε με
αυθαίρετο τρόπο, (μακριά από τη λογική της λογοδοσίας), το Eurogroup κατά της Ελλάδας έκαμε την
περασμένη βδομάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιέρ
Μοσκοβισί.
Ο Γάλλος Επίτροπος ο οποίος υπενθυμίζει πως,
έλαβε μέρος σε περισσότερες από 80 συνεδριάσεις
του Ευrogroup για την Ελλάδα δήλωσε πως, έχει
καταβληθεί από απόγνωση γιατί:
• Το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) αποφασίζει πίσω από τις κλειστές πόρτες για τη μοίρα του Ελληνικού λαού και
κάποιες φορές βασίζεται σε ανεπαρκή πληροφόρηση, ενώ η έλλειψη λογοδοσίας, που αποτελεί χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι απαράδεκτη, κατά
τον Γάλλο Επίτροπο.

• Τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί της Ε.Ε. προώθησαν
πολιτική ανελέητης λιτότητας, ενώ το σωστό θα
ήταν να προωθήσουν διορθωτικές μεταρρυθμίσεις με
ανθρώπινο πρόσωπο.

δικάτων (ETUC) στην οποία είμαστε πλήρες μέλος,
ευθύς εξ’ αρχής διαφώνησαν με τις πολιτικές αυστηρής λιτότητας που έπνιξαν κάθε προοπτική προόδου
και ανάπτυξης.

• Τα όσα έγιναν για την Ελλάδα προκάλεσαν πόνο
και τιμωρία.

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου στις 19
Φεβρουαρίου 2015 η ΣΕΚ εκφράζοντας τη μέγιστη
συμπαράσταση της στον αγώνα του Ελληνικού λαού
καλούσε τους ηγέτες της Ε.Ε. να τερματίσουν τη στυγνή λιτότητα που οδήγησε στη φτώχια εκατομμύρια
εργαζόμενους, να αλλάξουν πολιτικές και να δώσουν
έμφαση στην ανάπτυξη διασφαλίζοντας κοινωνική
δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή. Φωνή βοώντος εν
τη ερήμω.

• Αυστηρή κριτική Επιτρόπου
Π. Μοσκοβισί για τον τρόπο λειτουργίας
του Eurogroup
Οι ομολογίες Μοσκοβισί είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικές και δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά και την
Κύπρο που βίωσε τη σκληρότητα των ισχυρών των
Βρυξελλών μέσα από το κούρεμα των καταθέσεων
τον Μάρτη του 2013.
Η ΣΕΚ, όπως και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συν-

Ευχόμαστε και ελπίζουμε η κραυγή απόγνωσης του
Πιέρ Μοσκοβισί να αφυπνίσει τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.

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

Η κρίση χρέους στην Ελλάδα μέγα
στοίχημα για την Ευρώπη

Ε

ίναι προ τιμήν του προέδρου
της «Κομισιόν» Ζαν-Κλον
Γιούγκερ η προ διετίας παραδοχή του ενώπιον της Κυπριακής Βουλής ότι ήταν λάθος η
απόφαση του «Γιούρογκρουπ»
για κούρεμα των τραπεζικών
καταθέσεων στην Κύπρο το
2013. Πολύ περισσότερο, περιποιεί τιμήν για τον Επίτροπο
Οικονομικών της Ευρωπαικής
Ένωσης Πιέρ Μοσκοβισί η
πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση
του αναφερόμενος στην Ελλάδα,

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

ότι χρειαζόμαστε τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο και χωρίς πόνο.
Φρονώ ότι τα λόγια και οι
κατευθύνσεις του κ. Μοσχοβισί
αποτελούν όαση στη σημερινή

έρημο στην οποία κινείται τα
τελευταία χρόνια η Ευρωζώνη
και γενικότερα η Ευρωπαική
Ένωση.
Χωρίς αμφιβολία, η Ευρώπη
των τελευταίων χρόνων απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της. Η έλλειψη
κανόνων διαφάνειας, κυρίως
στα χρηματοπιστωτικά και η
ερωτοτροπία των αξιωματούχων των Βρυξελλών με τα επιχειρηματικά συμφέρονται, αναγκάζουν τους πολίτες να αποστρέφονται το κοινό ευρωπαϊκό
όραμα. Είναι κοινό μυστικό πως
η παιδαριώδης αντιμετώπιση
του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού και ο περίεργος χειρισμός της διαιωνιζόμενης κρίσης
χρέους στην Ελλάδα, τείνει να
μετατρέψει την Ευρώπη σε
όμηρο των πολιτικών και των
κοινωνικοοικονομικών της επιλογών.
Σε τούτη την δύσκολη ώρα, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψιν
και το μέγα θέμα της παγκοσμιοποιούμενης τρομοκρατίας,
πιστεύω ότι είναι εκ των ων ουκ

Όλοι μαζί στον αγώνα της υγείας
της τιμής και της αξιοπρέπειας

άνευ η υιοθέτηση ενός εμπνευσμένου πολιτικού - κοινωνικοοικονομικού
προτύπου
με
ανθρωποκεντρικό χαραχτήρα
που να αποδίδει κοινωνική
δικαιοσύνη, να διασφαλίζει τη
διαφάνεια στα οικονομικά και
την ισχυροποίηση του κράτους
πρόνοιας.
Εδώ που έφθασαν τα πράγματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι
τεχνοκράτες των Βρυξελλών
καλούνται
να
αποδείξουν

• Όαση στην Ευρωπαϊκή
έρημο, η στάση
του Πιερ Μοσκοβισί
έμπρακτα ότι δεν είναι νάνοι
μπροστά στα γιγαντιαία προβλήματα που ταλανίζουν τη
Γηραιά Ήπειρο. Καλούνται να
αφουγκρασθούν την αγωνία του
Πιέρ Μοσκοβισί που κάλεσε το
Eurogroup να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια υλοποιώντας
τις αναγκαίες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις με ανθρώπινο
πρόσωπο, χωρίς τις πινελιές
της ανελέητης λιτότητας και του
πόνου που εφάρμοσε στην
περίπτωση της Ελλάδας.
Αν παρελπίδα η Ευρώπη αποτύχει να δώσει τάχιστα βιώσιμη
λύση στο Ελληνικό οικονομιικό
ζήτημα, είναι βέβαιον τι θα
χάσει το μεγάλο στοίχημα που
αφορά την γαλήνια πορεία
προς το αύριο.

• Διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις
με ανθρώπινο πρόσωπο

Τ

α λόγια μόνον όταν μετουσιωθούν
σε πράξεις, έχουν βάρος και αξία.
Και αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα
στη ζωή μας προσωπικά, κοινωνικά,
εργασιακά κ.ο.κ. πόσο μάλλον όταν
πρόκειται για νομοθεσίες που παραπέμπουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις,

Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

οι οποίες θα δημιουργήσουν θετικές
προοπτικές σε ολόκληρη την κυπριακή
οικονομία.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μετά την εισαγωγή του θεσμού του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,

Γ

ια τους πρεσβύτερους συμπολίτες μας η σημερινή μέρα
είναι ιστορική καθώς η απόφαση της Βουλής σηματοδοτεί το εφαλτήριο υλοποίησης της πολιτειακής δέσμευσης
για να αποκτήσει η Κύπρος ποιοτικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που να καλύπτει και τον τελευταίο
πολίτης της χώρας μας. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας
για τη ρητή υπόσχεση που έδωσαν πρόσφατα οι αρχηγοί
των κοινοβουλευτικών κομμάτων για στήριξη του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ. Σήμερα αναμένουμε από τα κόμματα
αλλά και από τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, να ψηφίσουν
ομόφωνα τα σχετικά νομοσχέδια, ανοίγοντας διάπλατα το
δρόμο για εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.
Του
Μ ε την ευκαιρία, θέλουμε να
Μιχάλη
διαμηνύσουμε στους βουλευΡώσση
γραμματέα τές και σε όλους τους εκπροΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ σώπους τη πολιτείας, ότι δεν
πρόκειται να συγχωρήσουμε
κανέναν σε όποιο κόμμα ή
• Δεν πρόκειται να
συγχωρήσουμε οποιαν- πολιτικό χώρο κι αν ανήκει,
αν ταχθεί με τον ένα ή άλλο
δήποτε απόπειρα ναρτρόπο με την διαπλοκή και
κοθέτησης του μονοα- τα οικονομικά συμφέροντα,
σφαλιστικού Γενικού
αντί με την υγεία των πολιΣχεδίου Υγείας
τών.

Εμείς οι απόμαχοι της δουλειάς που για δεκαετίες στηρίξαμε το κυπριακό κράτος με κόπους και μόχθους σε καιρούς χαλεπούς, προειδοποιούμεν ότι θα κακίσουμε έντονα
κάθε πράξη, φανερή ή κρυφή, που θα ναρκοθετήσει την
πορεία του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ. Γιατί πάνω απόλα
είναι η υγεία και η αξιοπρέπεια του πολίτη.
Εμείς της Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων, έχοντας
την πλήρη συμπαράσταση του κινήματος της ΣΕΚ δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τη Κοινωνική Συμμαχία για να περισώσουμε την υγεία μας αλλά και την
αξιοπρέπεια μας ως ευρωπαίοι πολίτες. Η σημερινή κατάσταση δεν μας τιμά ως λαό, ως κοινωνία και ως ευρωπαική χώρα. Όλοι μαζί στον αγώνα της υγείας, της τιμής και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
(Παρέμβαση στην συγκέντρωση της Κοινωνικής Συμμαχίας
για το Γε.Σ.Υ έξω από τη Βουλή στης 16 Ιουνίου 2017).

Καλωσόρισες ΓΕΣΥ;
ήρθε η σειρά του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Δύο πολύ σημαντικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν
το κοινωνικό κράτος και συμβάλουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Παρόλα αυτά, κάθε μεταρρύθμιση χρειάζεται τριβή και δοκιμασία, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στην πορεία τυχόν
παραλείψεις και λάθη να διορθωθούν
για να πάρουν εν κατακλείδι την τελική
τους μορφή.
Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία
σημασία η ψήφιση νόμων για χάρη της
ψήφισης. Οι ένθερμοι υποστηρικτές
μιας κοινωνικής μεταρρύθμισης οφεί-

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)

λουν στην πορεία να εργαστούν με
θετική βούληση, για να μπορέσει ένα
νομοθέτημα να πάρει σάρκα και οστά.
Τότε μόνον η ψήφιση έχει το ανάλογο
αντίκρισμα.

• Όπως τα λόγια, έτσι και οι
νομοθεσίες, μόνον όταν γίνουν
πράξεις έχουν αντίκρισμα
Ελπίζω και εύχομαι η υπερψήφιση του
ΓΕΣΥ να έχει την ανάλογη συνέχεια και
στην πορεία οι πολέμιοι του να μην
βρουν ούτε πόρτες, αλλά ούτε χαραμάδες ανοιχτές για να εμβολίσουν την όλη

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

προσπάθεια που είχε καταβληθεί.
Η κοινωνία έχει αντίληψη και θα κρίνει
αυστηρά όσους δημιουργήσουν προσκόμματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η υγεία του λαού δεν είναι διαπραγματεύσιμη και οφείλουμε όλοι οι
ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της
σπουδαίας μεταρρύθμισης να απομονώσουμε όσους επιχειρήσουν υπόγεια
να καθυστερήσουν την εφαρμογή του
νόμου.
Η ΣΕΚ ως πρωτεργάτης αυτής της κοινωνικής μεταρρύθμισης θα έχει ενεργοποιημένες όλες τις αισθήσεις, όραση
και ακοή και θα παρακολουθεί με αγωνία κάθε βήμα υλοποίησης του ΓΕΣΥ. Το
οφείλουμε στην κοινωνία, αλλά και
στην ίδια την αξιοπιστία μας!

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ιστορικός σταθμός στην πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
η ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων για το Γε.Σ.Υ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΕΚ:

Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων και των
Κανονισμών που σχετίζονται με το ΓΕΣΥ τιμά ιδιαίτερα το Νομοθετικό Σώμα και τον κάθε βουλευτή
ξεχωριστά γιατί μέσα από την σημερινή τους απόφαση στηρίζουν την ανάγκη της κοινωνίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ποιοτικό σύστημα
υγείας που θα προσφέρει καθολικά και αλληλέγγυα
υπηρεσίες προς το σύνολο των πολιτών. Η ΣΕΚ
αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης και όλα τα
πολιτικά κόμματα που στο τέλος λειτούργησαν
συναινετικά για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο διάλογος για την μεταρρύθμιση στην υγεία.

Δ

ιάχυτη είναι η ευφορία που εκπηγάζει από
την ψήφιση των νομοσχεδίων που άνοιξε
το δρόμο υλοποίησης του οδικού χάρτη για
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Πρίν από
την συζήτηση στη Βουλή, η Κοινωνκή Συμμαχία
για προώθηση του Γε.Σ.Υ επέδωσε ψήφισμα
στον πρόεδρο του νομοθετικού σώματος
Δημήτρη Συλλούρη καλώντας τα μέλη του

3

Κοινοβουλίου να ψηφίσουν ομόφωνα τα σχετικά νομοσχέδια. Μετά την πανηγυρική ψήφιση
έγιναν δηλώσεις, εξεδόθησαν ανακοινώσεις
ενώ έχουν αποδοθεί τα εύσημα προς τους
πρωταγωνιστές με πρώτον τον υπουργό υγείας Γιώργο Παμπορίδη και φόντο το συνδικαλιστικό Κίνημα.

Κοινωνική συμμαχία: Ψήφισμα στον πρόεδρο τη Βουλής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ

Η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί τελεσφόρηση
της μεγάλης προσπάθειας της κοινωνίας των πολιτών η οποία εκφράστηκε μέσα από την Κοινωνική
Συμμαχία αποδεικνύοντας ότι κανένα επιμέρους
οικονομικό ή άλλο συμφέρον και σκοπιμότητα δεν
μπορεί να ακυρώσει τις ανάγκες της κοινωνίας όταν
οι δυνάμεις που την αποτελούν συστρατεύονται
προς τον κοινό στόχο.
Η ΣΕΚ καλεί όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια τους, γιατί τώρα
ξεκινά η ουσιαστική διαδικασία για εφαρμογή του
ΓΕΣΥ, έτσι που να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Τ

ΟΡΟΣΗΜΟ Η ΨΗΦΙΣΗ
ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

ο νομοσχέδιο, όπως ψηφίστηκε, είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κοινωνικής και πολιτικής
συναίνεσης από τη μια και επιστημονικής και τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης από την άλλη. Εξασφαλίζει
δικαιοσύνη στην πρόσβαση αλλά και αποτελεσματικότητα ανθρώπων και πόρων. Η σημερινή ψήφιση
του νομοσχεδίου του ΓεΣΥ αποτελεί ορόσημο και είναι
καθοριστικής σημασίας για τις περαιτέρω εξελίξεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο και
θα συνεχίσει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να εργάζεται εντατικά για την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στο Νόμο. Η υγεία των
πολιτών είναι κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα το
οποίο διασφαλίζεται με την εφαρμογή του πολυπόθητου ΓεΣΥ.

Κ

αλούμε τα Κοινοβουλευτικά
Κόμματα και τον κάθε βουλευτή
ξεχωριστά να επιδείξουν σεβασμό
προς τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μετά από έναν μακρύ και
δημιουργικό κοινωνικό διάλογο, με
αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα
ενώπιον της Ολομέλειας τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί για τα
εργασιακά.
Καλούμε όλους να δείξουν σεβασμό
στην απαίτηση της κοινωνίας για
εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας
το οποίο να στηρίζεται στις αρχές
της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στο ανθρώπινο δικαίωμα
της υγείας και στην κοινωνική
αλληλεγγύη.

Απαιτούμε από τους εκπροσώπους του λαού, των οποίων η
αποστολή πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των
πολλών και μη προνομιούχων,
να απορρίψουν τις οποιεσδήποτε προσπάθειες ακύρωσης ή
αλλοίωσης του ΓΕΣΥ και να μείνουν μακριά από την εξυπηρέτηση επί μέρους οικονομικών και
άλλων συμφερόντων.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες,
εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι,
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
οι άνεργοι, οι χρόνιοι ασθενείς,
παρακολουθούν με αγωνία την
σημερινή συνεδρία της Βουλής.

Νίκος Αναστασιάδης :

Ι

Ιστορικής σημασίας η ψήφιση
των νομοσχεδίων

στορικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τη υπερψήφιση των
νομοσχεδίων για το Γενικό Σχέδιο Υγείας
«Η υπερψήφιση των τριών νομοσχεδίων που θεμελιώνουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι ανάλογης ιστορικής
σημασίας με την υιοθέτηση και την εισαγωγή του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1960». Πρόκειται «για μια ριζοσπαστική καινοτομία που επιτέλους κατατάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες
χώρες που εφαρμόζουν καθολική ασφάλιση υγείας για
το σύνολο των πολιτών τους». Σημείωσε ότι «κανένας δεν παραγνωρίζει
τις πιθανές δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την υλοποίηση των προνοιών του σχεδίου, ένα
φαινόμενο αναμενόμενο σε κάθε
μεταρρύθμιση αναλόγου εκτάσεως.
Θέλω να διαβεβαιώσω τον κυπριακό
λαό, έτοιμοι όλοι μαζί - όπως πράξαμε και σε άλλες περιπτώσεις - να
αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες
με την ανάλογη αποφασιστικότητα,
αλλά και ευελιξία».

Οι Οργανώσεις που αποτελούν την
Κοινωνική Συμμαχία για την προώθηση του ΓΕΣΥ απαιτούν από την
Βουλή των Αντιπροσώπων να
ψηφίσει τα νομοσχέδια και τους
κανονισμούς όπως συμφωνήθηκαν
και να θέσει το κοινωνικό συλλογικό συμφέρον και τον άνθρωπο στο
επίκεντρο των αποφάσεων της. Η
ψήφιση των Νομοσχεδίων και των
κανονισμών θα αποτελέσει το
καθοριστικό βήμα που θα τερματίζει την απαράδεκτη πρωτιά της
Κύπρου να είναι η μοναδική χώρα
της Ε.Ε χωρίς Γενικό Σχέδιο Υγείας
και θα αναβαθμίσει σημαντικά το
κράτος κοινωνικής πρόνοιας.

Εύσημα ΠΟΥ
στον Γιώργο Παμπορίδη
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας απέστειλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
αμέσως μετά την ψηφιση των νομοσχεδίων για
το Γε.Σ.Υ <<Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
στηρίζει τις προσπάθειες της Κύπρου για ένα
Γενικό Σύστημα Υγείας καλύτερο, το οποίο να
ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες
ολόκληρου του πληθυσμού. Χαιρετίζουμε την
πρόταση για επέκταση του δικαιώματος για ένα
Γενικό Σύστημα Υγείας, που εδραιώνει ένα
μονοασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο και θα προστατεύει τον λαό που αντιμετωπίζει οικονομικές
δυσκολίες. Το μονοασφαλιστικό σύστημα
αποτελεί μια στέρεη βάση και μια στρατηγική
επένδυση.
» Σας συγχαίρουμε που κάνατε αυτή την σημαντική κίνηση προς ένα γενικό σύστημα υγείας,
στην βάση των Ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας
που καλύπτονται από τη στρατηγική
Health2020 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρακτικών
στον τομέα της υγείας. Η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί ορόσημο στην ενδυνάμωση του
συστήματος υγείας και στην βελτίωση της προστασίας των πολιτών της Κύπρου, στον τομέα
της υγείας και της οικονομίας.»
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
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Ξ

εκίνησε την περασμένη
εβδομάδα
η διαδικασία
εξέτασης των αιτήσεων για
την Φοιτητικη Χορηγία. Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί έχει ξεπεράσει τις
22000. Η όλη διαδικασία θα
ολοκληρωθεί
τον προσεχή
Οκτώβριο.
Για τη φοιτητική χορηγία το
ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ
ενώ για τα φοιτητικά επιδόματα το ποσό αγγίζει στα 6
εκατομμύρια (5 εκατομμύρια
για Κύπριους και 1 εκατομμύριο για Ελλαδίτες φοιτητές).

Δικαίωμα σε Φοιτητική
Χορηγία
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή,
της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν
υπερβαίνει τις €59.000,00
(πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ)
όταν αυτή έχει μέχρι και δύο
εξαρτώμενα τέκνα.
Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα
τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα μπορεί
να υπερβεί τις €59.000,00

• 22.000 οι αιτήσεις για φοιτητική χορηγία
• Τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η εξέταση των αιτήσεων
(πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ),
κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες
ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο
πέραν του δευτέρου.
Επίσης, δικαίωμα σε φοιτητική
χορηγία έχει οικογένεια της
οποίας η συνολική αξία των
περιουσιακών της στοιχείων
δεν υπερβαίνει το €1.200.000
(ένα εκατομμύριο διακόσιες
χιλιάδες ευρώ). Για τον
υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ.
καταθέσεις, μετοχές,
χρεόγραφα, ομόλογα)
και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές
1.1.2013, όπως
αυτές έχουν υπολογιστεί από το
κτηματολόγιο
του κράτους.

παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού
εισοδήματος, ως ακολούθως:
Οικογενειακό εισόδημα έως
€39.000,00 το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι €1.710 ,
από €39.000,01 – €49.000,00
είναι €1.580, από €49.000,01 –
€59.000,00
είναι

€1.450
και
άνω
των
€59.000,00 είναι €1.450.
Σημειώνεται ότι για τις οικογένειες με περισσότερα από 2
τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα μπορεί
να υπερβεί τις πενήντα εννέα
χιλιάδες ευρώ κατά τρεις
χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.
Τα φοιτητικά
επιδόματα

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που

Σ

ε απόσυρση από την κυπριακή
αγορά προϊόντων τα οποία κρίθηκε
ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για
την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις
σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας προχώρησε, κατά τον μήνα Μάιο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Τα επικίνδυνα προϊόντα είναι τα εξής:
1. Περιγραφή: Παιδική σκηνή
Επωνυμία: Play Tent
Εισαγωγέας: Mavros Retailing Ltd
Μοντέλο: 995-7002A/1510Z252
Αρ. Παρτίδας: batch:20160503
Γραμμοκώδικας: 9915102602520
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων αφού το παιχνίδι αποτελεί επικίνδυνο εύφλεκτο στοιχείο στο περιβάλλον του παιδιού.
2. Περιγραφή: Μάρσιπο
Επωνυμία: Lorelli (kangaroo)
Εισαγωγέας: Mari Kali Ltd
Διανομέας: Mari Kali Ltd
Μοντέλο: 10010011446
Γραμμοκώδικας: 3800151915775
Χώρα Προέλευσης: Βουλγαρία
Κίνδυνος: Τραυματισμού από πιθανή
πτώση του παιδιού από το μάρσιπο.
3. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Hello Kitty
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Διανομέας: Mary’s Shop
Μοντέλο: –
Γραμμοκώδικας: –
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
4. Περιγραφή: Παιδικό πιστόλι
Επωνυμία: –

Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων
από την αγορά
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Διανομέας: Lucky Star Park
Μοντέλο: CB 639717
Γραμμοκώδικας: 5291410114745
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
5. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Peppa pig
Διανομέας: Lucky Star Park
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Γραμμοκώδικας: 5291410108027
Χώρα Προέλευσης: Κίνα

• Εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλεια

Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
6. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Fashion Music
Διανομέας: Parko Paliatso
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Μοντέλο: –
Γραμμοκώδικας: 5291410108140
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
7. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Hollo Kitty
Διανομέας: Parko Paliatso
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Μοντέλο: N7100-03
Γραμμοκώδικας: 5291410108140

Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
8. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Spider-man
Διανομέας: Dolfins Luna Park
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Γραμμοκώδικας: 5291410108010
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
9. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Spider-Man
Διανομέας: Dolfins Luna Park
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Μοντέλο: 7100-01
Γραμμοκώδικας: 5291410108157
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
10. Περιγραφή: Παιδικό όπλο με βέλη
που φέρουν βεντούζες
Επωνυμία: Police Gun
Διανομέας: Play 4 All
Εισαγωγέας: MEGATOYS LTD
Μοντέλο: 568
Γραμμοκώδικας: 5291410108171
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Πνιγμού από πιθανή κατάποση των βεντουζών που αποσπώνται
εύκολα από τα βέλη.
11. Περιγραφή: Κινητό παιδικό τηλέφωνο
Επωνυμία: Frozen
Διανομέας: Λοΐζος Κουμπαρής
Εισαγωγέας: G.D.O. TOYLAND LTD
Μοντέλο: 19059-9

παραχωρούνται
αφού
ληφθούν υπόψη περιουσιακά
και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση
συγκεκριμένων αναγκών. Οι
δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από
αξιολόγηση των αιτήσεων, η
οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων
πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού
έτους.
Όσον αφορά τα εισοδηματικά
κριτήρια, δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων
έχει οικογένεια της οποίας το
ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις
€39.000,00 (τριάντα εννέα
χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει
μέχρι και δύο τέκνα. Για τις
οικογένειες με περισσότερα
από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα
μπορεί
να
υπερβεί
τις
€59.000,00 (πενήντα εννέα
χιλιάδες ευρώ) κατά €3.000
(τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε
πρόσθετο τέκνο πέραν του
δευτέρου.

Γραμμοκώδικας: –
Χώρα Προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Χημικός κίνδυνος από την
ελλιπή προστασία των μπαταριών.
12. Περιγραφή: Αγορίστικη μπλούζα
Επωνυμία: –
Διανομέας: Traffic Shop No3
Εισαγωγέας: N. Mylonas & Co. Ltd
Μοντέλο: MYL – 145
Γραμμοκώδικας: 5291545000067
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα
Κίνδυνος: Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών
στην περιοχή του λαιμού.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
υπενθυμίζει τους καταναλωτές ότι
μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή
στη
διεύθυνση
www.consumer.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX) στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.
Επικοινωνία με την Υπηρεσία
• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /
Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
26804613
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OIKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

• Ταπε ωμά και σταράτα ο Πιερ Μοσκοβισί
στους λοιπούς Ευρωπαίους

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
δεν σημαίνει πόνος

Ο

ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε
την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει να υπάρξει βαθιά
μεταρρύθμιση του τρόπου που λειτουργεί το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

5

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στις 8 Ιουνίου 2017, η 49η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, στο ξενοδοχείο
Nissi Beach στην Αγία Νάπα. Η
απόδοση στο χαρτοφυλάκιο του
Ταμείου για το 2016 ήταν στο
+2,71% και αυτό οφείλεται στο

• Σημαντικά επίπεδα
ρευστότητας με συνετή
επενδυτική πολιτική
μέσος όρος απόδοσης στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία έξι χρόνια που έχουμε πλήρη επενδυτική

κιο του Ταμείου στην παγκόσμια
αγορά αποτελούσε το 52% και στην
ντόπια αγορά το 48%. Η υλοποίηση
της επενδυτικής στρατηγικής
συνεχίστηκε και το 2016 όπου
αυξήθηκε η διασπορά του χαρτοφυλακίου, κάτι που συνέβαλε στη
μείωση των επενδυτικών κινδύνων
και οδήγησε σε καλύτερα αποτελέ-

Ο κ. Μοσκοβισί, υπενθυμίζοντας ότι έχει πάρει μέρος
σε πάνω από 80 συνεδριάσεις του Eurogroup για την
Ελλάδα, δήλωσε ότι έχει καταληφθεί από «απόγνωση». «Αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες τη
μοίρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων», σημείωσε και
πρόσθεσε ότι κάποιες φορές, το συμβούλιο βασίζεται σε ανεπαρκή πληροφόρηση και η έλλειψη λογοδοσίας που αποτελεί χαρακτηριστικό του γνώρισμα
είναι απαράδεκτη.
Για τον Μοσκοβισί, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
με ανθρώπινο πρόσωπο είναι το αντίδοτο στην
εικόνα της ανελέητης λιτότητας που προώθησαν τα
τελευταία χρόνια οι θεσμοί της ΕΕ. «Πιστεύω ότι
χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην
Ευρώπη. Αλλά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν
σημαίνει πόνος. Δεν σημαίνει ότι κάποιος τιμωρείται», σημείωσε.

• «Αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες
τη μοίρα 11 εκατομμυρίων Ελλήνων»
• Όχι στην ανελέητη λιτότητα, ναι στη
διαφάνεια στις αποφάσεις της Ευρωζώνης
Χρειάζεται οι εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν
μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά την Ελλάδα. Το
μήνυμά του προς τους Έλληνες είναι: «Κάνατε αυτά
που σας αναλογούσαν. Αναλάβατε τη δική σας
ευθύνη. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε τη δική
μας».
Ο κ. Μοσκοβισί απέρριψε την ιδέα ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας να μετατραπεί στο
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, εκτός αν αυτό
συνοδευτεί με συγκεκριμένους μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου.
«Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο τεχνοκρατισμό,
χρειαζόμαστε λιγότερο τεχνοκρατισμό, και χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια», επισήμανε ο Γάλλος
επίτροπος.
Ακόμη, εξέφρασε την άποψη ότι ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων θα έπρεπε
να αναλάβει στο μέλλον να διευθύνει το Eurogroup,
παρότι αυτό δεν μοιάζει πολύ πιθανό να συμβεί.
Επιπλέον, ο Πιερ Μοσκοβισί κάλεσε τη Γερμανία να
είναι πιο ανοικτή στις επενδύσεις, τη Γαλλία να
προωθήσει αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις και το
Eurogroup να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια,
ώστε να προχωρήσει η στενότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
«Είναι σαφές ότι χωρίς μια σθεναρή συμφωνία
μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας δεν γίνεται
τίποτα», σημείωσε ακόμη ο Πιερ Μοσκοβισί.

γεγονός ότι οι επενδύσεις στις
παγκόσμιες αγορές κατέγραφαν
απόδοση +3,37% και στην ντόπια
αγορά 2,02%. Στις παγκόσμιες
αγορές, η καθαρή απόδοσή μας
στις μετοχές ήταν +7,80%, στα
Έργα Υποδομών +8,50%, στα ομόλογα απόλυτου στόχου +1,20%,
στις Εναλλακτικές Επενδύσεις 0,3%, στα Global Macros +0,60% και
στα DGF στο -1,60%.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι, ο

στρατηγική είναι στο +7,1% κάθε
χρόνο, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα ο μέσος όρος απόδοσης του
χαρτοφυλακίου μας είναι στο
+0,1%.
Στην ντόπια αγορά για το 2016,
στις καταθέσεις είχαμε απόδοση
+1,6%, στα χρεόγραφα +34%, στα
δάνεια προς τα Μέλη +2,27%, στην
ακίνητη περιουσία +0,1%.
Στις 31 Δεκεμβρίου, το χαρτοφυλά-

σματα για τα Μέλη.
Η προσήλωση της Διαχειριστικής
Επιτροπής στις επιταγές της σύνεσης και της ορθολογιστικής στρατηγικής επενδύσεων, επέτρεψε στο
Ταμείο να διαθέτει σημαντικά επίπεδα ρευστότητας, να μην αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα
βιωσιμότητας, είτε στη παραχώρηση δάνειων προς τα Μέλη, είτε
στη πληρωμή ωφελημάτων σε
αποχωρούντα μέλη.

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.
Γιώργος
Κασιούρης
22849849.

• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία
ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ με ηγετικές ικανότητες και γνώση χειρισμού εργοστασιακού (μικρού) Φόρκλιφτ.
Γιώργος
Κασιούρης
22849849.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει

• Εταιρεία παραγωγής αρδευτικών
στη Λευκωσία ζητά MARKETING
MANAGER. Χριστόδουλος Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει
- MARKETING MANAGER
- ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γιώργος Κασιούρης 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. Χριστόδουλος Βασιλείου 22849849.

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλος Βασιλείου
22849849.
• H εταιρεία REGIS ζητά να προσλάβει ΠΩΛΗΤΗ ΠΑΓΩΤΟΥ με
επαγγελματική άδεια οδήγησης γα
τις επαρχίες Λευκωσίας / Αμμοχώστου με βάση τη Λευκωσία.
Γιώργος Κασιούρης 22849849.
• Εταιρεία παραγωγής αρδευτικών
στη Λευκωσία ζητά IT MANAGER.
Χριστόδουλος
Βασιλείου
22849849.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία

ζητά για άμεση πρόσληψη ΠΙΕΣΤΗ.
Γιώργος Κασιούρης 22849849.
• Εταιρεία, προμηθευτές ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και
πεζόδρομων ζητά να προσλάβει
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, απόφοιτο τεχνικής σχολής ή με δίπλωμα Ηλεκτρολόγου.
Γιώργος Κασιούρης 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ.
Μιχάλης Παντελής 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ.
Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ
ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλης Παντελής
99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία
ζητά για άμεση πρόσληψη 5
ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Κωνσταντίνος
Σκουφάρης 99478717.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Με νομοθετική ρύθμιση που συζητείται στη βουλή

Έσπασαν τα δεσμά
των τελών περιαγωγής

Α

έρας οικονομικής ελευθερίας στον τομέα των
ηλεκτρονικών – τηλεφωνικών επικοινωνιών
στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης φυσά από
τις 15 Ιουνίου 2017. Μ ε απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής παύουν να ισχύουν τα τέλη περιαγωγής (roaming) φέρνοντας πιό κοντά τους
ανθρώπους και να
√ Επικοινωνιακή… κάνει τη ζωή τους
ευκολότερη.

ελευθερία στην Ε.Ε
από τις 15 Ιουνίου

√ Οι πολίτες ενόσω
ταξιδεύουν, εντός
της ευρωπαικής
επικράτειας
θα μπορούν να
παραμένουν
συνδεδεμένοι
στο κινητό
τηλέφωνο και
τον υπολογιστή
τους, με το ίδιο
κόστος που θα είχαν
στη χώρα τους

Οι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ θα
μπορούν να τηλεφωνούν, να στέλνουν
μηνύματα και να συνδέονται μέσω των
κινητών τους τηλεφώνων με το ίδιο κόστος
όπως στη χώρα τους.
Εκτιμούν δε ότι η
κατάργηση των τελών
περιαγωγής είναι μια
από τις μεγαλύτερες
και πιο απτές επιτυχίες της ΕΕ.

Η Ευρωπαική Επιτροπή θεωρεί την απόφαση ως ιστορική επιτυχία προς όφελος των
πολιτών. Παράλληλα, υποστηρίζει πως «η ΕΕ
κατάφερε να επιτύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής
και την ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα των εγχώριων πακέτων
κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είχαν στη διάθεσή τους δυο χρόνια για να
προετοιμαστούν για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες προς όφελος των πελατών τους. Η κατάργηση
των χρεώσεων περιαγωγής είναι ένας θεμέλιος
λίθος για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της ΕΕ και ένα
ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μιας ενωμένης
και βιώσιμης ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας
που θα είναι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες”, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαικής
Επιτροπής

Προς διεύρυνση των προϊόντων του
ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης

Σ

ε τροχιά διεύρυνσης των χρηματοοικονομικών προϊόντων που
προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό
προχωρεί ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης (Ο.Χ.Σ)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΚ

Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Το θέμα αυτό έρχεται από βάθος
χρόνου και απασχόλησε τόσο το νυν
διοικητικό συμβούλιο και τη γενική
διεύθυνση του Ο.Χ.Σ όσο και το
προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο
η θητεία του οποίου ολοκληρώθηκε
στις 30 Ιουνίου 2016 και στο οποίο
η ΣΕΚ μετείχε για θητεία 30 μηνών με
το γράφοντα.
Το θέμα συζητήθηκε στις 7 Ιουνίου
2017 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Ο καθημερινός
Τύπος της επομένης γράφει πως, τα
κόμματα φαίνεται πως, αντιμετωπίζουν θετικά την διεύρυνση των
προϊόντων και υπηρεσιών που
παρέχει ο Ο.Χ.Σ. Η υλοποίηση της
πρότασης θα βοηθήσει τον Οργανισμό να αναπτυχθεί περαιτέρω, με
στόχο να μη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι, τώρα ο Ο.Χ.Σ
παραχωρεί μόνο στεγαστικά δάνεια.
Με την πρόταση που συζητείται στη
βουλή ο Οργανισμός θα μπορεί να
παραχωρεί δάνεια για αγορά οικιστικού οικοπέδου, για εξοπλισμό
κατοικίας, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, για δίδακτρα ή άλλα
έξοδα που συνοδεύονται με ακαδημαϊκές σπουδές, για ιατρικές δαπάνες κλπ.
Η παρουσία του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά πράγματα του τόπου κρίνεται εξαιρετικά
χρήσιμη, απαραίτητη και πολλαπλά
ωφέλιμη.
Η παρουσία του Ο.Χ.Σ και το γεγονός ότι – στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής – προσφέρει

τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ
στα Καννάβια, έχει αποφασιστεί
από τις 17 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2017
για παιδιά ηλικίας 8-10 χρονών που τη

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 20 Ιουνίου

√ Η ΣΕΚ τάσσεται υπέρ
και υπενθυμίζει την κοινωνική
αποστολή του Ο.Χ.Σ

στέγη. Προτεραιότητα δίνει πάντοτε σε οικογένειες των χαμηλών και
μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.

των φοιτητικών δανειοδοτήσεων ή
και άλλων χρηματοοικονομικών
προϊόντων.

Ο χαρακτηρισμός της κατοικίας,
μέσα από διεθνείς συμβάσεις, ως
κοινωνικό αγαθό και η δέσμευση
των Κρατών να αναπτύξουν δράσεις έτσι που να επιτρέπουν σε
όλους τους πολίτες να υλοποιούν το
δικαίωμα για επαρκή στέγη, αποτέλεσαν τις κινητήριους δυνάμεις για
την ίδρυση του Οργανισμού.

Η ταυτότητα του Ο.Χ.Σ
Εντελώς πληροφοριακά αναφέρουμε
ότι: «Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος, με το Νόμο 43 του 1980. Είναι
εξειδικευμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και
λειτουργεί κάτω από την εποπτεία
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
και τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή
της Δημοκρατίας. Βασικός σκοπός
του είναι η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων σε οικογένειες που
επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη

Ο Οργανισμός παραχωρεί δάνεια
για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας,
τη μετατροπή, επιδιόρθωση, βελτίωση ή εκσυγχρονισμό κατοικίας.
Για εξεύρεση των αναγκαίων πόρων
χρηματοδότησης των δανειοδοτικών
του προγραμμάτων, δέχεται καταθέσεις από το ευρύ κοινό».

Η ΣΕΚ
Υπέρ της πιο πάνω θέσης και υπέρ της διεύρυνσης των προϊόντων που
παραχωρεί ο Ο.Χ.Σ τάχθηκε έγκαιρα η ΣΕΚ τόσο με παρέμβαση της στο
προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο του Ο.Χ.Σ, όσο και με δημόσια ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα στις 3 Αυγούστου 2016, η ΣΕΚ με ανακοίνωση υποστήριξε τα
εξής: «Η ΣΕΚ τάσσεται υπέρ της εκπόνησης μελέτης που θα καθορίζει το
μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης (Ο.Χ.Σ), ο οποίος τα τελευταία χρόνια βοήθησε περισσότερες από 30 χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητο σπίτι.
Η νέα τάξη πραγμάτων, τα νέα οικονομικά δεδομένα, καθώς επίσης και η
νέα διάσταση πραγμάτων που χαρακτηρίζει την τραπεζική αγορά, υποδεικνύει την ανάγκη για ένα νέο ρόλο στον Οργανισμό Χρηματοδότησης
Στέγης που θα τον καταστήσει πιο αποδοτικό και ευέλικτο με την προσφορά νέων προϊόντων προς τους πελάτες του που θα καλύπτουν και
άλλες ανάγκες των οικογενειών, όπως είναι π.χ. η υγεία και οι σπουδές
των παιδιών.
Προτεραιότητα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών θα έχουν οι
οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, ενώ μέσα από τη μελέτη ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης θα πρέπει να ενισχύσει την
κοινωνική αποστολή του και είναι αυτό το στοιχείο ταυτότητας, που
θα τον διαφοροποιεί από το υπόλοιπο εμπορικό τραπεζικό σύστημα, που στόχο έχει τη δημιουργία και μεγιστοποίηση κερδών.
Η ΣΕΚ, η οποία για περισσότερο από 30 χρόνια μετείχε στα εκάστοτε
διοικητικά συμβούλια του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, νοιάζεται για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού και καλεί την
κυβέρνηση να αφουγκραστεί τις αγωνίες του συνδικαλιστικού κινήματος και να αποφύγει την παγίδα της μετατροπής του σε ακόμα ένα
αυστηρά τραπεζικό ίδρυμα.

να πραγματοποιηθεί και νέα περίοδος

Δ & Ε Δημοτικού.

Το ίδιο βέβαια αναμένεται να συμβεί
όταν ο Ο.Χ.Σ εισέλθει στην αγορά

Του Χρίστου Καρύδη

Λόγω αυξημένης ζήτησης για

σχολική χρονιά φοιτούσαν στις τάξεις Γ,

προς τα κάτω στην επιτοκιακή τους
πολιτική.

Ήδη για το σκοπό αυτό βρίσκεται
ενώπιον της βουλής σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται αυτή
την εποχή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η ωφελιμότητα του Οργανισμού

Χαμόγελα στους ευρωπαίους πολίτες έφερε
η κατάργηση των τελών περιαγωγής

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

χαμηλά στεγαστικά επιτόκια π.χ.
2.60% - 3% υποχρεώνει και τις
εμπορικές τράπεζες να κινούνται

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης έχει να διαδραματίσει υψηλή κοινωνική αποστολή και αυτή η διάσταση πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη
οφθαλμού».
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πολογίζεται
ότι
κάθε
χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα
εκμετάλλευσης ενός καλά
οργανωμένου δικτύου, που έχει
στήσει γέφυρα μεταφοράς
παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας:

Στο εργοτάξιο αντί στο θρανίο
• Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας καθιερώθηκε
από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Σχεδόν ένα στα έξι παιδιά ηλικίας 5-14 ετών στον κόσμο
θεωρούνται πως εμπλέκονται
σε μορφές παιδικής εργασίας.

Ινδία: Τα παιδιά με τα τούβλα
στο κεφάλι
Διακόσια παιδιά, τα περισσότερα κάτω των 14 ετών, βρέθηκαν να εργάζονται σε γνωστή κεραμοποιία στην Ινδία, σε
μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο νότιο ομόσπονδο
κρατίδιο Τελανγκάνα. Τα παιδιά διασώθηκαν από την
αστυνομία, στο πλαίσιο μια
επιχείρησης που ονομάστηκε
«Χαμόγελο». Τα παιδιά ζούσαν
και εργάζονταν μαζί με ενήλικες που παρίσταναν τους
γονείς τους. Κοριτσάκια επτά
και οκτώ χρόνων μεταφέρουν
τούβλα στα κεφάλια τους.
Ορισμένα από τα παιδιά ήταν
μόλις τεσσάρων ετών.

Τουρκία: Τα «πούλμαν»
της Μπασμανέ
Κάθε πρωί από τη συνοικία
Μπασμανέ, ξεκινούν μικρά
λεωφορεία γεμάτα με παιδιά.
Είναι προσφυγόπουλα από τη
Συρία που έχουν εγκλωβιστεί
στη Σμύρνη, αφού ούτε στην
Ευρώπη μπορούν να περάσουν
αλλά και ούτε στη Συρία μπορούν να επιστρέψουν. Τα λιγοστά χρήματα που κατάφεραν
να φέρουν οι γονείς τους από
τη Συρία, έχουν τελειώσει. Τα
λεωφορεία
κατευθύνονται
προς τα εργοστάσια παραγωγής επώνυμων ρούχων στην
περιοχή του Οτογκάρ, περίπου
10 χιλιόμετρα έξω από τη
πόλη. Την αποκάλυψη είχε
κάνει περίπου πριν από έναν
χρόνο το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Σοκολατένια ενοχή
Μια ομάδα ολλανδών δημοσιογράφων ξεκίνησε αγώνα για να
αποκαλύψει πως το πιο ηδονικό έδεσμα του πλανήτη, η
σοκολάτα, κρύβει συχνά τη
γεύση του διεστραμμένου
ανθρώπινου νου.

Παιδιά-σκλάβοι στην Αφρική
εξαναγκάζονται να μαζεύουν
τους πολύτιμους κόκκους από
τα κακαόδεντρα προκειμένου
να παραχθεί ένα προϊόν που
προκαλεί την ευτυχία... στον
δυτικό κόσμο, η σοκολάτα.
Το ντοκιμαντέρ «The Chocolate
Case» που παρουσιάστηκε στο
ελληνικό κοινό στο φεστιβάλ
της Θεσσαλονίκης ρίχνει φως
στην παιδική δουλεία στην
παγκόσμια Σοκολατοβιομηχανία.

73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας
κάτω των δέκα ετών. Σύμφωνα
με τη UNICEF κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες παιδιά
σκοτώνονται σε εργατικά
δυστυχήματα.

Ιστορίες Παιδικής εργασίας
που συγκλόνισαν
τον κόσμο

ένα ένα.

Video: Όταν η σοκολάτα γίνεται ενοχή – όχι λόγω θερμίδων

171 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία
και άλλους επικίνδυνους
χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά,
εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό
εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση
της UNICEF

Οι πραγματικοί αριθμοί βέβαια
είναι εξαιρετικά δύσκολο να
βρεθούν αφού οι ανήλικοι
εργαζόμενοι σαφώς και δεν
δηλώνονται ενώ τις περισσότερες φορές, στις χώρες όπου
η παιδική εργασία ακμάζει, δεν
δηλώνονται ούτε οι γεννήσεις.
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Οι χώρες που κρατούν
τα σκήπτρα
Τα παιδιά συναρμολογούν
τμήματα πανάκριβων ρούχων
που θα πουληθούν στη Δύση.
Δουλεύουν 10 με 12 ώρες και
παίρνουν 6 με 8 ευρώ τη μέρα.
«Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να
ζήσουμε» είχε πει ο δεκάχρονος
Μοχαμεντίν.
Η οικογένειά του εγκατέλειψε
το Χαλέπι πριν από τρία χρόνια, τέσσερις φορές επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα
αλλά απέτυχαν και στις τέσσερις. Ο Μοχαμεντίν τοποθετεί
ρούχα σε πλαστικές διαφανείς
σακούλες. Ξυπνά κάθε πρωί
στις 5.00. Στις 6.00 ξεκινά να
δουλεύει μέχρι τις 5.00 το
απόγευμα. Παίρνει 700 λίρες
το μήνα, αλλά δεν πληρώνει
λεωφορείο για να πάει στο
εργοστάσιο και τρώει και δυο
φορές. Στις 10.00 το πρωί ένα
κουλούρι με γάλα και στις 4.00
το μεσημέρι, ρύζι με λαχανικά
ή όσπρια. Γυρίζει στο σπίτι με
λίγο φαγητό που του δίνουν αν
περισσεύει στο εργοστάσιο.
«Να φάνε και οι αδελφές μου»
λέει.

Ινδία: Η ιστορία της Durga
Πριν από τρία χρόνια το
Spiegel είχε φέρει στη δημοσιότητα την ιστορία της 11χρονης
Durga. Οι γονείς της την είχαν
πουλήσει σε σωματέμπορους
για 80 ρουπίες, δηλαδή μόλις 1

• Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία,
οι χώρες του Ειρηνικού και η Αφρική.
Το Μπαγκλαντές θεωρείται 'βασίλειο'
της παιδικής εργασίας.
ευρώ για να την γλιτώσουν
από τη φτώχεια και οι ιδιοκτή-

κα του σπιτιού θύμωσε τόσο
πολύ που της έβγαλε τα νύχια

Τα σκήπτρα στην παιδική
εργασία κρατά η Ασία, οι
χώρες του Ειρηνικού και η
Αφρική.
Το Μπαγκλαντές θεωρείται
'βασίλειο' της παιδικής εργασίας. Χιλιάδες παιδιά χάνονται
κάθε χρόνο σε «εργατικά
δυστυχήματα». Ο αριθμός των
παιδιών που εργάζονται
παράνομα σ΄ αυτή τη χώρα
ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια
(2013). Οι εικόνες από την
κατάρρευση εργοστασίου υφαντουργίας στο Μπαγκλαντές
το 2015 συγκλόνισαν, καθώς
τα περισσότερα θύματα που
ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ήταν παιδάκια.

τες της έριξαν καυτό λάδι
πάνω της επειδή θεωρούσαν
πως δούλευε πολύ αργά.
Όταν οι αστυνομία εισέβαλε
στο σπίτι που διέμενε η μικρή
Durga εκείνη ούρλιαξε και σκέπασε με τα χέρια της το στήθος της από ντροπή. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε
θεραπεία πολλών ημερών,
καθώς εκτός από τα εγκαύματά της, ήταν υποσιτισμένη και
τα δάχτυλά της ήταν γεμάτα
μολυσμένες πληγές επειδή
όπως ανέφερε μια φορά της
έπεσε ένα ποτήρι και η γυναί-

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά,
βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, επαιτεία και δουλειά στον δρόμο. 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σ' ένα μέλλον
ίσων ευκαιριών. Ο Συνήγορος του Παιδιού, έχει τοποθετηθεί
επανειλημμένα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για την καταπολέμηση της απόλυτα απαγορευμένης παιδικής
εργασίας.
Στην Ελλάδα, η παιδική εργασία διαχρονικά παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009. Για το έτος 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το
ποσοστό των εργαζομένων παιδιών (15-18 ετών) στον αντίστοιχο συνολικό πληθυσμό των παιδιών στην Ελλάδα είναι
πολύ μικρό (1,4% ή 6.430 παιδιά), ενώ ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών παιδιών είναι η πλειοψηφία (95,6%) του αντίστοιχου συνολικού πληθυσμού.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΚ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα
Η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ δίδει προτεραιότητα και
έμφαση στην ευημερία των συνταξιούχων μελών της, οι οποίοι πρόσφεραν
αφειδόλευτα σε καιρούς κρίσιμους και
απαιτητικούς την στήριξη τους στο
Κίνημα της ΣΕΚ.
Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ Μιχάλης
Ρώσσης δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
πως η διενέργεια εκδρομών σε μέρη της
Κύπρου έχουν καταστεί επιτυχής
θεσμός και ως εκ τούτου η ΣΕΚ φροντίζει ώστε οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους.
Πρόσφατα η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ διοργάνωσε
εξορμήσεις στο Παραλίμνι. Επισκέφθηκαν εκκλησίες της περιοχής στην Αγία
Νάπα, Αγίους Αναργύρους, Αγία Θέκλα
και τον Αχυρώνα.

Συνταξιούχοι δήλωσαν στην «Ε.Φ.» την
ευαρέσκεια τους για την προσπάθεια
που επιτελεί το Τμήμα Συνταξιούχων
ΣΕΚ, όχι μόνο σε σχέση με την διεκδικήση των δικαιωμάτων τους αλλά και για
την ευημερία που αποτελεί σημαντικό
συστατικό στοιχείο σε σχέση με την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Βελτίωσης
της Ποιότητας Ζωής των συνταξιούχων
Πανίκος Αργυρίδης επεσήμανε πως η
ΣΕΚ θα συνεχίσει να θέτει στις προτεραιότητες τα ζητήματα των συνταξιούχων και πως το θέμα ευημερία και
ποιότητα ζωής θα εξακολουθήσει να
αποτελεί πρωταρχική έγνοια του Κινήματος.

√ Επιτυχημένο θεσμό αποτελούν οι εξορμήσεις των συνταξιούχων σε χωριά
και πόλεις της Κύπρου, γνωρίζοντας από κοντά τις παραδόσεις,
τα ήθη και τα έθιμα της τοπικής κοινωνίας

• Γλέντι, κέφι, χορός
αποτελούν στοιχεία
που σημαδεύουν
τις εκδρομές
των Συνταξιούχων
της ΣΕΚ
• Η επίσκεψη
σε ιστορικούς χώρους
και ιερά
προσκυνήματα δεν
λείπουν ποτέ
από τις εξορμήσεις

Το Γε.Σ.Υ αποτελεί μονόδρομο για την Κοινωνία
• Συνάντηση των συνταξιούχων ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ και της Συντονιστικής Επιτροπής Πρεσβυτέρων με τον υπουργό Υγείας

Τ

ο Γε.Σ.Υ αποτελεί μονόδρομο και
όποιος σταθεί εμπόδιο σε αυτή
την προοπτική θα είναι υπόλογος
στην κοινωνία.
Το πιο πάνω τονίστηκε σε συνάντηση
της Συντονιστικής Επιτροπής της
Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών
Κύπρου, του Κλάδου Συνταξιούχων της
Σ.Ε.Κ. και του Κλάδου Συνταξιούχων της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. με τον υπουργό Υγείας
Γιώργο Παμπορίδη.
Στη συνάντηση, οι τρείς οργανώσεις
έθεσαν ενώπιον του Υπουργού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι σε θέματα υγείας και την
ταλαιπωρία που υφίστανται στα
νοσοκομεία με τις ουρές αναμονής.
Ο υπουργός ενημέρωσε για τις τελευ-

ταίες εξελίξεις σε σχέση με τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για εισαγωγή
του Γ.Ε.Σ.Υ. το οποίο θα καλύψει καθολικά όλες τις ανάγκες του πληθυσμού
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα
νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη
Βουλή και τις αντιδράσεις ορισμένων
κύκλων που αντιτίθενται στην εφαρμογή του σχεδίου.
Οι συνταξιούχοι εξέφρασαν την πλήρη
υποστήριξη στις προσπάθειες που
καταβάλλει ο υπουργός για την όσο το
δυνατό πιο σύντομη εφαρμογή του
Γ.Ε.Σ.Υ. το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα στον χώρο της υγείας.
Η Συντονιστική Επιτροπή των τριών
οργανώσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν για την υλο-

ποίηση του νέου αυτού σχεδίου και όλα
τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για να
ψηφίσουν τα κυβερνητικά νομοσχέδια
όπως έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ώστε

να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για
εφαρμογή ενός σύγχρονου σχεδίου
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που
θα ωφελήσει όλο τον κυπριακό λαό.
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αριά θα είναι η καμπάνα των προστίμων για όσους εργοδοτούν
αδήλωτους εργαζόμενους με την
υπουργό εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δοθεί άλλη
απαλλαγή σε όσους παρανομούν,
μετά την 3μηνη περίοδο χάριτος που
προβλέπει ο νόμος.

Αποτρεπτικά τα πρόστιμα
Με τη νέα Νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή διοικητικού
προστίμου σε κάθε εργοδότη
που απασχολεί αδήλωτους
εργαζόμενους ή που δεν δηλώνει το πραγματικό ύψος του
μισθού. Τα πρόστιμα καθίστανται πραγματικά αποτρεπτικά
για πρώτη φορά και ανέρχονται σε €500 για κάθε αδήλωτο
εργαζόμενο, αυξανόμενο κατά
€500 για κάθε μήνα για τον
οποίο ο εργοδότης απασχολούσε τον εργαζόμενο αυτό
χωρίς να τον δηλώνει ως οφείλει, ενώ εισάγεται μαχητό τεκμήριο στη νομοθεσία ότι η
απασχόληση ήταν τουλάχιστο
6 μήνες πριν από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εάν τον Δεκέμβριο 2017
επιθεωρητής του Υπουργείου
εντοπίσει εργοδότη με δύο
αδήλωτους απασχολούμενους,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.500 για τον
κάθε ένα, δηλαδή €7.000 σύνολο, ως ακολούθως: €500 ευρώ
για τον καθένα συν ακόμα €500
για τον κάθε ένα για κάθε ένα
από τους μήνες για τους οποίους τεκμαίρεται ότι απασχολείτο, δηλαδή για τους μήνες
Ιούλιο 2017 μέχρι Δεκέμβριο
2017.

H αδήλωτη εργασία στην Κύπρο υπολογίζεται στο 15,4%, παραδέχτηκε
όμως ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι
αντιπροσωπευτικό του προβλήματος
που υπάρχει. Το πρόβλημα με την
αδήλωτη εργασία αφορά κατά 50%
κοινοτικούς, 34% είναι Κύπριοι και
16% αλλοδαποί. Σύμφωνα με τη Ζέτα

«Η αδήλωτη εργασία στερεί μια θέση
από έναν άνεργο», είπε η κ. Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι οι αδήλωτοι

σθετα προβλήματα στο ΤΚΑ, αλλά και

απαιτούμενες εισφορές για να έχουν
μια αξιοπρεπή σύνταξη. Συνέχισε,
λέγοντας ότι δημιουργούνται επιπρόσυνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

κάθε ευκαιρίας ελέγχου των
εργοδοτών από το σύνολο των
επιθεωρητών του
Υπουργείου για πάταξη της
αδήλωτης εργασίας.
• Η Νομοθεσία καθορίζει τον
τόπο και χρόνο πληρωμής του
διοικητικού προστίμου, το
οποίο χρειάζεται να πληρωθεί
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης
επιβολής προστίμου.

Ευθύνη όλων η πάταξη της παράνομης
απασχόλησης η ύπαρξη της οποίας
υποσκάπτει την κοινωνική προόοδου
και την υγιή οικονομική ανάπτυξη
Άλλωστε ο έλεγχος στις περιπτώσεις αυτές υπόκειται
στους περιορισμούς εισόδου σε
κατοικίες.
• Εισάγεται τον μαχητό τεκμήριο ελάχιστης περιόδου απασχόλησης και ελάχιστου ποσού
αποδοχών αδήλωτου μισθω-

«Η αδήλωτη εργασία
στερεί μια θέση
από έναν άνεργο»

• Από την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων εξαιρούνται τα νοικοκυριά για απασχόληση
οικιακών βοηθών και φροντιστριών. Τούτο θεωρείται αναγκαίο δεδομένου του μεγάλου
αριθμού νοικοκυριών με ηλικιωμένα ή ανάπηρα άτομα που
απασχολούν τέτοια πρόσωπα.

εργαζόμενοι δεν συγκεντρώνουν τις

ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

υπουργός Εργασίας

• Σε περίπτωση εμπρόθεσμης
καταβολής του διοικητικού
προστίμου εντός 30 ημερών,
αυτό μειώνεται κατά 30% αλλά
εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, αυξάνεται κατά €50 για
κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Αιμιλιανίδου, τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο είναι
ανάλογα με αυτά που υπάρχουν σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι παρανομούντες θα πληρώνουν
βαρύ οικονομικό τίμημα

• Ζέτα Αιμιλιανίδου,

• Υπάρχει περιορισμός του
ανώτατου ποσού προστίμου
μέχρι €10.000 για τους εργοδότες που απασχολούν μέχρι
δέκα υπαλλήλους.
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τού. Η περίοδος απασχόλησης
ορίζεται σε έξι μήνες και το
ποσό αποδοχών σε μιάμιση
φορά το ποσό των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών δηλ.
με τα σημερινά δεδομένα €261
την εβδομάδα ή €1.144 το
μήνα.
• Το τεκμήριο απασχόλησης
και αποδοχών θα ισχύει για
όλους τους Νόμους, οι οποίοι
προνοούν για δικαιώματα των
μισθωτών και για υποχρεώσεις των εργοδοτών που
απορρέουν από την απασχόληση μισθωτού, το οποίο
σημαίνει ότι οι έξι μήνες θα
θεωρούνται ως πραγματικός
χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, με
αποδοχές τουλάχιστο €1.144

το μήνα, εκτός εάν αποδειχθεί
διαφορετικά.
• Η Νομοθεσία προβλέπει την
επιβολή της κύρωσης της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης ή
τμήματος της για μέγιστο διάστημα 48 ωρών, στις περιπτώσεις εργοδοτών στους
οποίους επιβάλλεται νέο διοικητικό πρόστιμο εντός περιόδου δύο ετών από την επιβολή
του πρώτου διοικητικού προστίμου.
• Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της κύρωσης της αναστολής είναι τριμελής Επιτροπή, με πρόεδρο το Διευθυντή
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέλη δυο Λειτουργούς του Υπουργείου, που ορίζει ο Υπουργός. Η παραπομπή
στην Επιτροπή είναι υποχρεωτική και η απόφαση της Επιτροπής για αναστολή προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού.
• Η Νομοθεσία προβλέπει για
την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €200, με ανώτατο ποσό τις €5.000, ανάλογα
με την περίοδο απασχόλησης,
σε περιπτώσεις αυτοτελώς
εργαζομένων που παραλείπουν να εγγραφούν. Η περίοδος τεκμαιρόμενης απασχόλησης είναι και σε αυτή την περίπτωση οι έξι μήνες.
• Λειτουργοί του Υπουργείου
που διορίζονται ως επιθεωρητές με βάση οποιαδήποτε
Νομοθεσία που εφαρμόζει το
Υπουργείο, έχουν πλέον την

υποχρέωση να γνωστοποιούν
στο Διευθυντή Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
περιπτώσεις
αδήλωτης
εργασίας
που
περιέρχονται σε γνώση τους
στα πλαίσια της άσκησης των
καθηκόντων τους.
Σκοπός είναι η αξιοποίηση

• Αλλάζει ριζικά ο τρόπος με
τον οποίο ο εργοδότης οφείλει
να δηλώνει την πρόσληψη
εργοδοτουμένων: Εισάγεται η
υποχρέωση για την ηλεκτρονική δήλωση της πρόσληψης
εργοδοτουμένου, το αργότερο
μια μέρα πριν από την ημέρα
πρόσληψης, αντί της ισχύουσας προθεσμίας του ενός
μηνός από τέλος του μηνός
μέσα στον οποίο γίνεται η
πρόσληψη. Για την ηλεκτρονική
δήλωση πρόσληψης, οι εργοδότες θα μπορούν να την
καταχωρούν από μόνοι τους, ή
με την βοήθεια των λειτουργών
των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στα επαρχιακά
και τοπικά γραφεία.
• Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για τήρηση Μητρώου
Προσλήψεων, στο οποίο να
καταχωρεί κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργοδοτούμενο.

Αντρέας Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Σημαντική θα είναι η συμβολή της ΣΕΚ
στην εφαρμογή της νομοθεσίας
Η νομοθεσία που αφορά τη δημιουργία των απαιτούμενων
εργαλείων για πάταξη και αποτροπή των φαινομένων που
παραπέμπουν στην αδήλωτη εργασία θα μπορέσει να
λειτουργήσει υποστηρικτικά
στην προσπάθεια επαναρύθμισης της αγοράς εργασίας και εργασιακής ειρήνης.
Πιστεύουμε ότι οι σωστοί
εργοδότες έχουν ήδη αντιληφθεί τη σημασία της νομοθεσίας ως μέσο αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχει«Η νομοθεσία θα αποτρέψει ρήσεις όπως επίσης και την
ανάγκη αντιμετώπισης των
την εκμετάλλευση του
εργαζομένων ως βασικό
εργατικού δυναμικού»
συντελεστή στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους.
Από την άλλη, η νομοθεσία θα αποτρέψει τη προσπάθεια εργοδοτών να εκμεταλλεύονται το ανθρώπινο δυναμικό από τη μια
και να αποφεύγουν την καταβολή των υποχρεώσεων τους στα
διάφορα ταμεία του κράτους.
Η ΣΕΚ θα συμβάλει στην προώθηση της επαρκούς εφαρμογής
της νομοθεσίας προς όφελος των εργαζομένων, θα στηρίξει
τις επιχειρήσεις που σέβονται τις εργασιακές σχέσεις αλλά και
την προσπάθεια που καταβάλλεται για εξυγίανση της οικονομίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΡΟΥΘΙΑ
• Υπηρέτησε με αφοσίωση τη ΣΕΚ
για τέσσερεις δεκαετίες

Τ

ελέσθηκε προχθές Δευτέρα στη Λεμεσό η
κηδεία του α. Χρίστου Στρούθια παραδοσιακού στελέχους της ΣΕΚ και καταξιωμένου συνδικαλιστή.
Παρέστησαν δεκάδες μέλη της ΣΕΚ και εκτιμητές
του κοινωνικού και συνδικαλιστικού του έργου.
Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη και κατέθεσε στεφάνι ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Επμνημόσυνο λόγο εξεφώνησε ο επαρχιακός
γραμματέας του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου
ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς ο οποίος εξήρε
την προσφορά του τεθνεώντος στην κοινωνία και
τον ελεύθερο συνδικαλισμό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

Σ

ε τρίωρη στάση εργασίας κατέρχονται την Τρίτη 27 Ιουνίου από
τις 7.30 έως τις 10.30 το πρωί οι
υπάλληλοι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας που ανήκουν στις
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ.
Οι τρεις συντεχνίες αξιώνουν την
επανέναρξη του διαλόγου με σκοπό
τη εφαρμογή της συμφωνίας -πλαίσιο του 2014 για επαναφορά μέρους
των μισθολογικών αποκοπών τους.
Παράλληλα, διεκδικούν την υπογρφή
Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης και
Ενιαίο μισθολόγιο στον Συνεργατισμό.

• Τρίτη 27 Ιουνίου
7.30 - 10.30
ζοντας ότι οι υπάλληλοι των Συνεργατικών Ιδρυμάτων θα είναι στην
διάθεση του κοινού μετά τις 10.30
που λήγει η απεργία για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του Συνεργατισμού.

ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ
Σε κοινή ανακοίνωση τους οι τρεις
συντεχνίες στις 15 Ιουνίου 2017, η
οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη τους

και δεσμεύσει την Σ.Κ.Τ. με την
Έκτακτη Ειδική Συμφωνία Πλαίσιο
Ορισμένης Διάρκειας για ενιαίους
όρους εργοδότησης, ενιαία Συλλογική Σύμβαση, ενιαίο μισθολόγιο και
ενιαίο Ταμείο Προνοίας. Δηλαδή όλα
όσα υπόσχονται άλλοι ως στόχο,
εμείς τα έχουμε ΄δη συμφωνημέρα.».
Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει και
έχουμε καθήκον όλοι μαζί ενωμένοι
και συσπειρωμένοι γύρω από τις
Συντεχνίες μας, να προχωρήσουμε
μπροστά, προσηλωμένοι στο στόχο
μας που είναι η υλοποίηση όλων

Ο εκλιπών, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Σέργιος
της επαρχίας Αμμοχώστου στις 9 Μαρτίου 1932.
Προσελήφθηκε στην ΣΕΚ Αμμοχώστου στις 15
Οκτωβρίου 1960 σε ηλικία 28 χρόνων και ανέλαβε το Σωματείο Βιομηχανιών & Γενικών Εργατών.
Διετέλεσε Γραμματέας του Σωματείου Βιομηχανικών θέση που κατείχε μέχρι την αφυπηρέτηση
του το 1997. Υπήρξε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΣΕΚ Αμμοχώστου και του Γενικού
Συμβουλίου της ΣΕΚ.

ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΣ
Με την κατάληψη του Αγίου Σέργιου και της
Αμμοχώστου κατά την τουρκική εισβολή του 1974
αναγκάσθηκε ως πρόσφυγας να εγκατασταθεί
στο Zύγι στην επαρχία Λάρνακας όπου συνέχισε
την προσφορά σου στην ΣΕΚ Αμμοχώστου με
έδρα πλέον την Λάρνακα. Στο επικήδειο του ο κ.
Καράς υπογράμμισε:
«Η σοφία σου που ήταν αποτέλεσμα 37 και πλέον
χρόνων προσφοράς στα κοινά, μέσα από τις
τάξεις της ΣΕΚ, η απέραντη καλοσύνη που έδειχνες σε όλα τα μέλη της ΣΕΚ στους συναδέλφους
σου και σε όλο τον κόσμο που σε έχει γνωρίσει,
θα μείνει στην μνήμη μας για να μας δείχνουν τον
ορθό τρόπο προσφοράς υπηρεσιών στον συνάνθρωπο μας. Τα λίγα χρόνια που δουλέψαμε μαζί
ήταν αρκετά για να καταλάβω το χαρακτήρα σου.
Άνθρωπος πράος καλοσυνάτος φιλικός και πολύ
θρήσκος πρόθυμος να βοηθήσεις κάθε άνθρωπο
που είχε ανάγκη τη βοήθεια σου. Ακέραιος χαρακτήρας και πάνω από όλα άνθρωπος που έτρεφες απέραντη αγάπη για τους συνανθρώπους
σου. Πλούσια και ανεκτίμητη ήταν η προσφορά
σου για 37 χρόνια στο κίνημα της ΣΕΚ και στους
εργαζόμενους γενικότερα. Εργατικός, τίμιος
άνθρωπος, χαρισματικός συνδικαλιστής».
Η ΣΕΚ εκφράζει προς τους οικείους του α. Χρίστου Στρούθια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Η

ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ-ΣΕΚ] η μεγαλύτερη
συντεχνία στην ΑΤΗΚ, αξιώνει
πλήρη διαλεύκανση των ευρημάτων του
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που
αφορούν παρανομίες και πάσης φύσεως ατασθαλίες στον οργανισμό.
Με ανακοίνωση της η συντεχνία εκφράζει την πεποίθηση ότι το Διοικητικό
συμβούλιο της ΑΤΗΚ θα είναι προπομπός της πλήρους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Αναφέρει δε τα εξής:
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Cyta) ως
οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ελέγχεται κάθε χρόνο από τον Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας. Είναι μετά λύπης
μας που έχουμε διαβάσει την έκθεση
του Γενικού Ελεγκτή που αφορά τον
Οργανισμό μας για το 2016. Μια έκθεση
η οποία δυστυχώς επαναφέρει διαχρονικά ευρήματα τα οποία έπρεπε ο
Οργανισμός μας και οι εκάστοτε Διοικήσεις και Διευθύνσεις να τα επιλαμβά-

Προχθές Δευτέρα συνεδρίασαν από
κοινού τα Κλαδικά Συμβούλια των
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ
στον Συνεργατισμό, (φωτο) όπου
ανασκόπησαν το αποτέλεσμα της
πρόσφατης ψηφοφορίας μέσω της
οποίας οι εργαζόμενοι με το συντριπτικό 97% εξουσιοδότησαν τις
συντεχνίες να πάρουν απεργιακά ή
άλλα μέτρα, στοχεύοντας στην
άσκηση πίεσης στην εργοδοτική
πλευρά για διάλογο.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
Ελισσαίος Μιχαήλ εξέφρασε την
πλήρη ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το οποίο
δίνει δύναμη στην συντεχνιακή ηγεσία να διεκδικήσει τα εργατικά
δικαιώματα με μεγαλύτερες αξιώσεις. Εξέφρασε τη λύπη του για
τυχόν ταλαιπωρία του κοινού τονί-

• Οι εργαζόμενοι αξιώνουν
εφαρμογή
της Συμφωνίας - Πλαίσιο
και υπογραφή ενιαίας
συλλογικής σύμβασης

τονίζουν: «Λυπούμαστε ειλικρινά
γιατί σήμερα που οι τρεις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ - ΠΕΟ ΠΑΣΥΔΥ ενωμένες δίνουν υπεύθυνα
την μάχη για την περιφρούρηση
ζωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, κάποιοι άλλοι με ανακοίνωση τους καλούν τα μέλη μας, εργαζόμενους στο Συνεργατισμό, να
αποποιηθούν αυτά που ήδη οι
Συντεχνίες μας έχουν συμφωνήσει

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)]

ΝΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
νονταν, με σκοπό να τα επιλύσουν ή να
τα δικαιολογήσουν με τρόπο που θα
έπειθε τον Γενικό Ελεγκτή ότι δεν προκύπτει ενδεχόμενη διαπλοκή ή/και αμέλεια ή/και κατάχρηση εξουσίας.

καταγράφει ο Γενικός Ελεγκτής.

• Εκ των ων ουκ άνευ
η συμμόρφωση με τις υποδείξεις
του Γενικού Ελεγκτή

Παράλληλα, η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) είναι
έτοιμη, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα, να συζητήσει τον Κώδικα Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων και να
υπάρξει επιτέλους από πλευράς της
Διεύθυνσης ισότιμη, δίκαιη και διαφανής προσέγγιση των δικαιωμάτων και
των υποχρεώσεων του Συνδικαλιστικού
Κινήματος.

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) σεβόμενη τον θεσμό
του Γενικού Ελεγκτή καλεί ακόμη μια
φορά την νέα Διοίκηση του Οργανισμού, να ανταποκριθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να προχωρήσει με
αποφασιστικότητα για επίλυση ή τεκμηρίωση όλων των ευρημάτων που

Η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) αναμένει ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει
στη λήψη εκείνων των αποφάσεων που
θα δώσουν το μήνυμα προς το προσωπικό, αλλά και γενικότερα προς την
Κυπριακή Κοινωνία, ότι δεν χαρίζεται
σε κανένα. Αν και εφόσον προκύπτουν
ατασθαλίες, παρατυπίες, παρανομίες

όσων έχουμε συμφωνήσει με την
Σ.Κ.Τ. χωρίς να επιτρέψουμε περαιτέρω κωλυσιεργία και αχρείαστες
αναβολές.
Σεβόμαστε τις προτιμήσεις όλων
των συναδέλφων, δεν αποκλείουμε
κανέναν και καλούμε όλους να συμμετέχουν στον τίμιο αγώνα. Είναι
αγώνας που αφορά το μέλλον όλων
των εργαζομένων, το μέλλον του
Οργανισμού αλλά και των πελατών
της μεγάλης οικογένειας του Συνεργατισμού.
Σήμερα (15/6/2017) οι Συντεχνίες θα
αποστείλουν 10ημερη προειδοποιητική επιστολή με βάση τον Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων για τη λήψη
απεργιακών μέτρων στη Διεύθυνση
της Σ.Κ.Τ. και στη Μεσολαβητική
Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ή/και καταχρήσεις να προχωρήσει στην
πλήρη διαλεύκανση τους με στόχο την
κατανομή της ανάλογης ευθύνης, πειθαρχικής ή/και ποινικής δίωξης.
Πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού θα είναι προπομπός
της πλήρους διαφάνειας και χρηστής
διοίκησης, γεγονός που μας καθιστά
βέβαιους αξιολογώντας την μέχρι τώρα
στάση του.
Τέλος, η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) τονίζει για
ακόμη μια φορά ότι δεν θα υποκύψει σε
πιθανές πιέσεις ή εκφοβισμούς ή εκδικητικές νοοτροπίες, αλλά θα απαιτεί να
εφαρμόζονται
όσα αναφέρονται
στα
ευρήματα του
Γενικού Ελεγκτή
ότι
χρζουν άμεσης διόρθωσης.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Καθιστική εργασία: Η μία και μοναδική άσκηση
για να ανακουφιστείς από τους μυϊκούς πόνους

ΞΗΡΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ: ΕΝΑΣ ΥΠΟΠΤΟΣ
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ

Τ

ον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση
ότι ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από «ξηρό πνιγμό» στο Τέξας.
Ο μικρούλης Φράνκι Ντελγκάντο πέθανε αιφνιδίως πέντε
ημέρες μετά από μία εκδρομή στην παραλία με τους γονείς
του.
«Ξαφνικά ξύπνησε, είπε ένα “αα” και σταμάτησε να αναπνέει», δήλωσε ο πατέρας του Φρανκ.
Αν και τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν έχουν βγει ακόμα,
οι γιατροί πιστεύουν ότι ο μικρούλης πέθανε από «ξηρό
πνιγμό», κατά τον οποίο το θύμα χάνει τη ζωή του από υγρό
«παγιδευμένο» στο αναπνευστικό σύστημα μέσα σε ένα
24ωρο από τη στιγμή που βγαίνει από το νερό.
Ωστόσο το να συμβεί αυτό έπειτα από τόσο πολλές ημέρες
είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών
(CDC) των ΗΠΑ, οι πνιγμοί αποτελούν μία από τις κύριες
αιτίες θανάτου των παιδιών.
Στο 1% έως 2% των περιπτώσεων είναι άτυποι πνιγμοί, που
αδόκιμα αποκαλούνται ως «ξηροί» και «δευτερεύοντες» πνιγμοί επειδή συμβαίνουν αρκετή ώρα/ώρες μετά από την έξοδο
του θύματος από το νερό έπειτα από ένα επεισόδιο παρ’ ολίγον πνιγμού που φαινομενικά είχε αίσια έκβαση.

• Τι πρέπει να
γνωρίζουμε για τον
θανατηφόρο κίνδυνο
παγίδευσης
του αναπνευστικού
συστήματος

Το επεισόδιο αυτό μπορεί να
έχει συμβεί οπουδήποτε,
ακόμα και μέσα σε μία μπανιέρα.

Παρότι ο «ξηρός πνιγμός»
είναι εξαιρετικά σπάνιος, οι
ειδικοί λένε πως πρέπει οι
γονείς να μάθουν να ξεχωρίζουν τα συμπτώματά τους
διότι είναι πολύ ύπουλος και μόλις αρχίσει, ο χρόνος κυλά
αντίστροφα.

Ε

άν αισθάνεστε δυσκαμψία
και πόνους στα ισχία, τους
μηρούς, τους ώμους, το στήθος
ή τον αυχένα, δεν είστε οι μόνοι.
Πρόκειται για τις μυϊκές ομάδες
που απασχολούν περισσότερο
τους φυσικοθεραπευτές, αφού
καταπονούνται λόγω της εργασίας γραφείου και της καθιστικής ζωής γενικά.

Η πολύωρη παραμονή σε αυτή
τη θέση, κάνει τους μύες και τις
αρθρώσεις να «κολλάνε» σε
αυτή τη θέση.
«Πιάσιμο» και μυϊκούς πόνους
μπορεί να αισθανθούν και
άνθρωποι που γυμνάζονται
εντατικά, είναι σπανιότερο
όμως. Η άσκηση κινεί τους μύες

Ο

Όταν το αυτοκίνητό μας είναι
σταθμευμένο σε χώρο με θερμοκρασία πάνω από 16 βαθμούς
Κελσίου, η στάθμη του βενζολίου, συστατικού του αερίου,
δηλαδή, του air-condition, μπορεί να φτάσει και τα 2.0004.000 mg, επίπεδο που είναι 40
φορές μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Η δρ Αλεξάντερ τονίζει πως οποιοδήποτε μικρό παιδί βουλιάξει κατά λάθος στο νερό ή πέσει θύμα παρ’ ολίγον πνιγμού, πρέπει να αξιολογείται αμέσως από έναν γιατρό.
Ακόμα κι αν στην πρώτη εξέταση φανεί πως είναι καλά, αν
εκδηλώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα συμπτώματα πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στον γιατρό ή στο νοσοκομείο για έλεγχο, διότι η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την επιβίωσή του.
«Καλύτερα είναι να ανησυχήσει αδίκως ο γονιός, παρά να
εφησυχάσει νομίζοντας λ.χ. ότι πρόκειται για μια γαστρεντερίτιδα, διότι χωρίς θεραπεία τα 1περισσότερα παιδιά πεθαίνουν», προειδοποιεί η δρ Αλεξάντερ.
Και καταλήγει: «Οι γονείς πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους όταν τους λέει ότι αυτό που συμβαίνει δεν μοιάζει
φυσιολογικό. Και, βεβαίως, να πηγαίνουν τα παιδιά τους για
μαθήματα κολυμβήσεως από πολύ μικρή
ηλικία διότι όσο καλύτερο κολύμπι ξέρουν,
τόσο πιο δύσκολο
είναι να εισπνεύσουν
νερό».

Πώς θα την κάνετε
- Παίρνετε μερικά μαξιλάρια και
τα τοποθετείτε σε δύο στοίβες
δίπλα-δίπλα. Όσο ψηλότερος
είναι ο σωρός, τόσο καλύτερα.
- Ξαπλώνετε με την πλάτη στα
μαξιλάρια στηρίζοντας σε αυτά
τους γλουτούς, την πλάτη και
τους ώμους σας.
- Εκτείνετε τα πόδια και τα
χέρια σας (με τις παλάμες προς
τα επάνω) εκτός του σωρού των
μαξιλαριών (σε σχήμα αστεριού).
- Αφήνετε το κεφάλι να πέσει
χαλαρά και να ξεκουραστεί.

θέση από αυτή που έχετε όταν
κάθεστε. Είναι αποτελεσματική
επειδή συμπεριλαμβάνει όλα τα
σημεία του σώματος που
κάμπτονται ή «κονταίνουν»
όταν είστε σε καθιστή θέση και
τα επιμηκύνει. Είναι επίσης
απίστευτα εύκολη αλλά εντυ-

- Εισπνέετε βαθιά και μένετε σε
αυτή τη στάση για τουλάχιστον
τρία λεπτά.
- Αν θέλετε να το δυσκολέψετε,
χρησιμοποιήστε μια μπάλα
γυμναστικής και κάντε γέφυρα
πάνω της.

Δροσερό αλλά και βλαβερό για την υγεία
μας αν δεν προσέξουμε

»Ο σπασμός αυτός δημιουργεί πρόβλημα στην αναπνοή και
το παιδί μπορεί αμέσως να αρχίσει να βήχει ή/και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει».

Άλλες ύποπτες ενδείξεις είναι ο πόνος στο στήθος, η έντονη
κόπωση και η ευερεθιστότητα.

Η παρακάτω άσκηση ανοίγει το
στήθος και τους ώμους και
βάζει τις αρθρώσεις σε αντίθετη

πωσιακά αποτελεσματική.

Κλιματιστικό αυτοκινήτου

μή Κυβερνητικός Οργανισμός REACTION κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου δίδοντας
συμβουλές για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων στην
υγεία μας.

Ύποπτο είναι επίσης όταν το παιδί που κόντεψε να πνιγεί ή
βούλιαξε στο νερό αρχίσει ξαφνικά να κάνει εμέτους, όπως
συνέβη στην περίπτωση του Φράνκι.

και τις αρθρώσεις, σε αντίθεση
με την καθιστική ζωή. Γι’ αυτό
και η ακαμψία προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά σε σχέση με πιθανές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ο αθλητισμός.

Αυτό συμβαίνει επειδή όταν
κάθεστε στην εργασία σας, έχετε
λάθος στάση σώματος. Οι γοφοί
είναι λυγισμένοι, οι ώμοι και το
στήθος τραβηγμένα προς τα
μπρος και το κεφάλι πεσμένο.

«Η κατάσταση εκδηλώνεται με δύο τρόπους», λέει η δρ Κριστίν Αλεξάντερ, επικεφαλής του Τμήματος Οικογενειακής
Ιατρικής του νοσηλευτικού οργανισμού MetroHealth System
στο Κλήβελαντ. «Ο πρώτος είναι όταν το παιδί βρίσκεται
κάτω από το νερό και μπει νερό στο πίσω μέρος του λαιμού,
στην περιοχή των φωνητικών χορδών, όπου αρχίζει να προκαλεί σπασμό.

Μπορεί επίσης να μπει με την εισπνοή νερό στους πνεύμονες
το οποίο, ακόμα κι αν είναι λίγο, θα ενεργοποιήσει μία αλληλουχία χημικών διεργασιών η οποία μπορεί να εκδηλωθεί
αργότερα με αναπνευστικά συμπτώματα, όπως πιο γρήγορη
ή/και δύσκολη αναπνοή.
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Η μυρωδιά καμένου πλαστικού

Όταν κλείσουμε και τα παράθυρα του αυτοκινήτου μας, το βενζόλιο παραμένει εγκλωβισμένο
στην καμπίνα, με αποτέλεσμα,
όταν το ανοίξουμε για να μπούμε μέσα, να εισπνέουμε το επικίνδυνο αέριο.
Αυτό εξηγεί και την μυρωδιά
καμένου πλαστικού στην καμπίνα ή στον ζεστό αέρα που πρωτοβγάζουν οι αεραγωγοί του
συστήματος κλιματισμού, μόλις
το θέσεις σε λειτουργία.

Η ιατρική εξήγηση
Η τοξίνη αυτή επηρεάζει τα
νεφρά, το συκώτι και τον ιστό
των οστών. Επιπλέον, παίρνει
πολύ χρόνο και προσπάθεια για
τον οργανισμό μας να την εξαλείψει.
Επίσης, όταν εισπνέεται σε
μεγάλες ποσότητες μπορεί να
προκαλέσει ζάλη, ταχυκαρδία,
πονοκεφάλους, σύγχυση, αναισθησία, ακόμα και το θάνατο.
Όταν βρίσκεται σε μεγάλες

συγκεντρώσεις στα τρόφιμα
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό,
ζάλη, ταχυκαρδία, τάση για
εμετό, σπασμούς και το θάνατο.

μοκρασία στην καμπίνα. Αν
αυτό δεν είναι εφικτό, σκιάστε
το με τα κατάλληλα καλύμματα
για αυτοκίνητα.

Μακροχρόνια έκθεση σε βενζόλιο έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπου και

Πριν μπείτε στο αυτοκίνητό σας,
αερίστε καλά την καμπίνα,
ανοίγοντας όλα τα παράθυρα

√ Το αέριό του μπορεί να επηρεάσει ζωτικά όργανα.
Το κλιματιστικό του αυτοκινήτου μπορεί να καταστεί
βλαβερό για την υγεία μας αν η χρήση και η συντήρηση
του δεν είναι η ενδεδειγμένη
κυρίως στο αίμα. Καταστρέφει
το μυελό των οστών και μπορεί
να προκαλέσει την εμφάνιση
αναιμίας. Επίσης μπορεί να
προκαλέσει υπερβολική αιμορραγία και να μειώσει την ικανότητα
του
ανοσοποιητικού
συστήματος αυξάνοντας τις
πιθανότητες μόλυνσης.
Τέλος, το βενζόλιο θεωρείται
καρκινογόνο για τον άνθρωπο,
μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση λευχαιμίας.

Τρόποι αντιμετώπισης
και προστασίας
Όπως αναφέρει το
autoevolution, μπορούμε να μειώσουμε
την δουλειά που θα
κάνει το σύστημα
κλιματισμού
του
αυτοκινήτου μας, με
το να σταθμεύσουμε
σε σκιερό μέρος,
ώστε να μην ανέβει
κατακόρυφα η θερ-

και οδηγώντας για μερικά μέτρα
με 10-15 χλμ/ώ, ώστε να κυκλοφορήσει εντός της ο αέρας και
να «δραπετεύσει» το συσσωρευμένο βενζόλιο. Τα αποτελέσματα έρευνας δείχνουν ότι πριν
αρχίσει να ψύχει τον αέρα, το
κλιματιστικό αποβάλλει όλο τον
ζεστό αέρα έξω, και μαζί με
αυτό, το βενζόλιο που έχει συσσωρευτεί.
Αρχικά, ενεργοποιείστε το
σύστημα κλιματισμού στο χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας και
ανεβάζετε την έντασή του σταδιακά.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«Κοκτέιλ» από... δηλητήριο ταραντούλας

Ο

νομάζεται Aragog προς
τιμήν της γιγαντιαίας
αράχνης από τα βιβλία του
Χάρι Πότερ και είναι ένα
ασυνήθιστο κοκτέιλ φτιαγμένο με μία σταγόνα δηλητηρίου ταραντούλας, “που
μουδιάζει τη γλώσσα,
τσούζει τα χείλη και προκαλεί μια αίσθηση μεταξύ
μυρμηγκιάσματος και κράμπας στο λαιμό”, περιγράφει ο δημιουργός του,
μπάρμαν Romeo Palomares.

Ο ίδιος σκέφτηκε την παρασκευή
αυτή όταν κατηγορήθηκε από το
αφεντικό του ότι δεν μπορούσε να
βρει ένα κοκτέιλ που θα εντυπωσίαζε τους πελάτες. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησής του σε
μαγαζιά με ασυνήθιστα προϊόντα, ο Romeo ρώτησε μια γυναίκα
εάν υπήρχε ένα ενδιαφέρον
συστατικό που θα μπορούσε να

προσθέσει σε ένα κοκτέιλ.
Εκείνη έβαλε μία σταγόνα δηλητηρίου ταραντούλας σε ένα ποτό και
τον ενθάρρυνε να το δοκιμάσει,
διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν ήταν
αρκετά ισχυρό ώστε να κινδυνεύσει. Ο Palomares φοβόταν να
δοκιμάσει αρχικά, αλλά η περιέργειά του ήταν μεγαλύτερη και έτσι
στο τέλος ήπιε μια γουλιά.
Η γεύση ήταν “όξινη και αλμυρή,
όπως όταν τρως στρείδια”, περιγράφει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η γλώσσα του μούδιασε και

άρχισε να αισθάνεται τσούξιμο
γύρω από το στόμα του. Ήταν
ακριβώς αυτό που έψαχνε! Έτσι
δημιούργησε ένα νέο κοκτέιλ, συνδυάζοντας διαφορετικά συστατικά με το δηλητήριο και δοκιμάζοντας κάθε φορά το αποτέλεσμα,
καταλήγοντας στην τελική συνταγή.
Το Aragog είναι φτιαγμένο με
μεξικάνικο mezcal, pisco από τη
Χιλή και βραζιλιάνο cachaça, χυμό
μάνγκο, λεμόνι και 0,05% δηλητήριο ταραντούλας ανά 500 ml του
ποτού. Ο ίδιος συνεργάζεται με
ένα εργαστήριο που παράγει
καθαρό δηλητήριο ταραντούλας.
Ο Palomares επισημαίνει πάντως
ότι δεν ενδείκνυται για καρδιακούς, όχι μόνο λόγω των ειδικών
συστατικών του, αλλά και επειδή
είναι κατασκευασμένο με τρία είδη
οινοπνευματωδών ποτών.

Kατσίκες λιποθυμούν σαν άνθρωποι

Σ
Απίστευτο αλλά αληθινό

ε αντίθεση με τους ανθρώπους,
τα ζώα σπάνια λιποθυμούν
από έκπληξη, κρίσεις πανικού ή
οποιοδήποτε άλλο έντονο συναισθηματικό άγχος. Αλλά
υπάρχει μια φυλή κατσικιών
που φαίνεται να το κάνει. Οι
περίφημες “κατσίκες που
λιποθυμούν” όταν ξαφνιάζονται πέφτουν ανάσκελα!
Αφού μείνουν ακίνητες στο
έδαφος για μερικά δευτερόλεπτα, σηκώνονται και αναπηδούν. Αυτή η περίεργη
αντίδραση έχει κάνει αυτά
τα κατσίκια δημοφιλές θέμα
σε πολλά χιουμοριστικά

βίντεο στο διαδίκτυο.
Οι κατσίκες δεν χάνουν τη συνειδητότητά τους, απλώς γίνονται
δύσκαμπτες εξαιτίας μιας γενετικής κατάστασης γνωστής ως μυοτονία,
που κάνει άκαμπτους
τους μύες τους για
μικρό χρονικό διάστημα όταν αυτές περάσουν μια κατάσταση
σοκ ή τρομοκρατηθούν από κάτι.

ρικού συστήματος. Μάλιστα, δεν
είναι μοναδική για τα κατσίκια
αυτά ή γενικά τα ζώα, αφού κάτι
παρόμοιο μπορούν να πάθουν και
οι άνθρωποι.

Η μυοτονία δεν είναι
επικίνδυνη ούτε έχει
σχέση με τη λειτουργία του κεντρικού νευ-

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΚ
(Με παρουσίαση ταυτότητας μέλους)

8ήμερο πακέτο διακοπών
στην Καλαμάτα

€390
το άτομο σε δίκλινο. Αεροπορικό με
φόρους και διαμονή επτά νύχτες
με πρόγευμα σε δίκλινο στο GALAXY
(www.hotel-galaxy.gr)
Αναχωρήσεις 24/7, 31/7, 07/8, 14/8, 21/8

-10% έκπτωση σε όλες τις οργανωμένες
εκδρομές στην Ελλάδα μέσω
των ναυλωμένων πτήσεων
Λάρνακα - Καλαμάτα
Κρατήσεις: SKYLAB TRAVELS
22775639 & 22785210
Aναλυτικά προγράμματα
www.skylabtravels.com.cy

Έτσι φεύγει η οσμή
του τσιγάρου από το σπίτι

Ε

άν στο σπίτι σας ζει ένας καπνιστής ή είστε εσείς
ο ίδιος, θα έχετε παρατηρήσει - κυρίως ερχόμενοι
απ' έξω - ότι η μυρωδιά είναι πολύ ενοχλητική και
ορισμένες φορές έντονη.
Επιπλέον εάν το κάπνισμα μέσα στο σπίτι είναι συχνό
φαινόμενο οι τοίχοι και οι λευκές κουρτίνες κιτρινίζουν και έχουν απορροφήσει την άσχημη μυρωδιά.
Δείτε παρακάτω τρεις τρόπους για να διώξετε την
άσχημη οσμή από το τσιγάρο που προκαλεί το τσιγάρο στον χώρο του
σπιτιού σας.
1. Ρίξτε στα τασάκια λίγη ποσότητα
βανίλιας σε σκόνη.
Η βανίλια θα καταφέρει να εξουδετερώσει την άσχημη μυρωδιά, κάθε φορά που σβήνετε (ή
σβήνουν) το τσιγάρο.
2. Γεμίστε ένα μπολάκι με νερό και ρίξτε μέσα ένα
αιθέριο έλαιο της αρεσκείας σας. Το κόλπο αυτό θα
βοηθήσει το χώρο να μυρίζει πιο όμορφα εξουδετερώνοντας την οσμή από το τσιγάρο.
3. Ένα καλό κόλπο είναι επίσης να ανάβετε πολλά
κεράκια, καθώς η φλόγα τους βοηθά στην εξουδετέρωση του καπνού.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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Τα βότανα που καταπολεμούν
το άγχος

Ο

σύγχρονος ρυθμός της καθημερινότητας
και τα πολλά προβλήματα που ενδεχομένως συσσωρεύονται στις σκέψεις σας (οικονομικά, υγείας, οικογενειακά, ερωτικά) είναι
πιθανό να προκαλούν κατακόρυφη αύξηση
του άγχους και του στρες, τα οποία έχουν και
μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία σας.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην λύση κάποιας φαρμακευτικής
αγωγής για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
από το αυξημένο άγχος στην ζωή τους. Από
τη στιγμή που αυτή είναι η άποψη του γιατρού σας, σαφώς και πρέπει να την ακολουθήσετε
και μάλιστα κατά γράμμα.
Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί επιστημονικά αποδεδειγμένοι τρόποι που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε το άγχος και να δείτε τα συμπτώματα που το
συνοδεύουν να απομακρύνονται.
Χαμομήλι: Αν έχετε μια στιγμή εκνευρισμού, τότε
ένα τσάι χαμομήλι μπορεί να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε. Μερικές χημικές ενώσεις στο χαμομήλι
(Matricaria recutita) έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται στους ίδιους υποδοχείς του εγκεφάλου,
όπως και ορισμένα φάρμακα για την μείωση του
άγχους. Μπορείτε επίσης να το πάρετε ως συμπλήρωμα, το οποίο συνήθως θα βρείτε στην αγορά να
περιέχει 1,2% απιγενίνη (ενεργό συστατικό), μαζί με
αποξηραμένους ανθούς χαμομηλιού.
L-θεανίνη (ή πράσινο τσάι): Λένε πως οι Ιάπωνες
βουδιστές μοναχοί μπορούν να διαλογίζονται για
ώρες και να βρίσκονται σε μια κατάσταση ταυτόχρονης εγρήγορσης και χαλάρωσης. Ένας λόγος
μπορεί να αφορά ένα αμινοξύ που βρίσκεται στο
πράσινο τσάι που πίνουν καθημερινά, που ονομάζεται L-θεανίνη, σύμφωνα με το αμερικανικό Βοτανικό Συμβούλιο. Έρευνες δείχνουν ότι η L-θεανίνη
βοηθά να σταματήσει ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός και μειώνει την πίεση του αίματος, ενώ σε μερικές μικρές μελέτες σε ανθρώπους έχει αποδειχτεί
ότι μειώνει το άγχος.
Βαλεριάνα: Ορισμένα φυτικά συμπληρώματα μειώνουν το άγχος χωρίς να σας προκαλούν υπνηλία
(όπως η L-θεανίνη), ενώ άλλα είναι ηρεμιστικά. Η
βαλεριάνα (Valeriana officinalis) ανήκει ξεκάθαρα
στην δεύτερη κατηγορία. Πρόκειται για μια εξαιρετική φυτική λύση για την αντιμετώπιση της
αϋπνίας. Περιέχει χημικές ενώσεις με ηρεμιστική
δράση. Η γερμανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει την
βαλεριάνα ως επίσημη θεραπεία για τα προβλήματα ύπνου. Η βαλεριάνα δεν έχει πολύ καλή οσμή,
έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι την παίρνουν με
την μορφή κάψουλας, αντί τσαγιού.
Άσκηση: Η άσκηση κάνει καλό στον εγκέφαλο και
έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι είναι ένα ισχυρό
αντίδοτο στην κατάθλιψη και το άγχος, τόσο με
άμεση όσο και μακροπρόθεσμη δράση. Αν ασκείστε
σε τακτική βάση, θα έχετε περισσότερη αυτοεκτίμηση και θα αισθάνεστε περισσότερο υγιείς γενικότερα.

Σοβαρά … αστειάκια
- Τι είπε η Εύα στον Αδάμ;
- Μωρό μου; Να σου καθαρίσω ένα μηλαράκι;
- Τι είπε η Πηνελόπη στον Οδυσσέα;
- "Και μην τολμήσεις να έρθεις αν δεν μου βρεις την
ενυδατική κρέμα που σου είπα."
Όταν ο παππούς μου ήταν νέος, η νεκρά θάλασσα
ήταν ακόμα άρρωστη.
- Τι ζυγίζει τέσσερις τόνους και σιγά-σιγά από
γκρι γίνεται κόκκινο;
- Ένας ελέφαντας που κρατάει την αναπνοή του!
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Χρησιμοποιείται το περσινό αντηλιακό;

Ο

ήλιος όχι μόνο μας
φτιάχνει την διάθεση και μας ζεσταίνει,
αλλά μας προσφέρει
και τη βιταμίνη D που
είναι πολύ χρήσιμη
στον οργανισμό μας.
Παρόλα αυτά, οι ακτίνες του ήλιου είναι
εξαιρετικά βλαβερές
για το δέρμα μας. Δεν
είμαστε οι κατάλληλοι
να μιλήσουμε για μελανώματα, γνωρίζουμε
όμως κάποια πράγματα για την προστασία
από τον ήλιο.
Παρότι κανονικά πρέπει να χρησιμοποιούμε
αντηλιακό σε καθημερινή βάση (ακόμη και τις
μέρες με συννεφιά),
πολλές τείνουν να το
παραμελούν τους χειμερινούς
μήνες. Πλέον, όμως τώρα, πρέπει
να αρχίσουμε να το φοράμε ανελλιπώς. Το ερώτημα είναι ένα.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
περσινό αντηλιακό;

Δείτε την ημερομηνία λήξης
Συνήθως, τα αντηλιακά τείνουν να
χάσουν την αποτελεσματικότητά
τους μετά από τρία χρόνια, ακόμη
και αν η συσκευασία δεν έχει ανοι-

Ταύρος: Σε ό, τι αφορά πρόσωπα και
καταστάσεις της ζωή σου, προσπάθησε να μην είσαι επιπόλαιος και να
μην βιάζεσαι να σχηματίζεις άποψη.
Δώσε περισσότερο χρόνο στα πράγματα, ώστε να είσαι σίγουρος ότι κρίνεις σωστά και να μην οδηγείσαι σε
λάθη. Φρόντισε επίσης να διατηρείς
ένα μέτρο στα πάντα, αλλά κυρίως
στα οικονομικά σου, αφού είσαι εξαιρετικά επιρρεπής σε αχρείαστες αγορές και περιττά έξοδα.
Δίδυμοι: Το γενικότερο τοπίο θα είναι
αρκετά περίπλοκο και θολό. Αυτό θα
σε κάνει ιδιαίτερα κυκλοθυμικό και
ανασφαλή, οπότε φρόντισε να οπλιστείς με υπομονή και ψυχραιμία, για
να ανταπεξέλθεις στην πίεση έως
ότου ξεκαθαρίσουν όλα. Να είσαι
βέβαιος ότι σύντομα θα κάνεις μια
νέα αρχή, έχοντας βγει πιο δυνατός
από όλη αυτή την ταλαιπωρία.
Καρκίνος: Το ενδιαφέρον σου θα
μονοπωλείται από προβλήματα οικογενειακής φύσεως και καλά θα κάνεις
να δώσεις το εκατό τοις εκατό του
εαυτού σου, προκειμένου να βοηθήσεις τα άτομα που σε αγαπούν και
αγαπάς. Αν κάποιες στιγμές πιεστείς
μην αντιδράσεις, γιατί θα είναι κρίμα
να τους στενοχωρήσεις και μετά να

SUDOKU

νούργιο. Ειδικά αν
έχετε ανοιχτόχρωμη
επιδερμίδα.
Προσέξτε τις συνθήκες χρήσης του

• Το μπάνιο δεν είναι
ιδανικός χώρος φύλαξης
του αντιηλιακού
χτεί ποτέ. Η ημερομηνία λήξης βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος
της συσκευασίας. Αν δεν υπάρχει ή
έχει σβηστεί, θυμηθείτε την επόμενη φορά να σημειώσετε πότε το
αγοράσατε. Αν έχετε αμφιβολίες
για το αν έχει λήξει, καλό θα ήταν
να το αντικαταστήσετε με ένα και-

Αν χρησιμοποιήσατε
το αντηλιακό σας
μόνο μια φορά πέρσι,
το πιο πιθανό είναι
πως δουλεύει ακόμη.
Αν όμως το έχετε
ανοίξει ξανά και
ξανά, έχει υπολείμματα άμμου και το έχετε
αφήσει παρατεταμένα σε πολύ υψηλή
θερμοκρασία,
σκεφτείτε να πάρετε ένα
καινούργιο. Αν από
λευκό έχει γίνει κιτρινωπό και νερουλό,
πετάξτε το. Η θερμότητα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των συστατικών.

νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου.
Προς το τέλος της ημέρας φρόντισε
να χαλαρώσεις, γιατί σίγουρα θα το
έχεις ανάγκη.
Λέων: Η ημέρα θα κυριαρχείται από
προβλήματα του επαγγελματικού σου
τομέα, όπου εσύ θα πρέπει να είσαι
πιο εσωστρεφής και ουδέτερος στις
απόψεις σου, για να αποφύγεις εντάσεις και συγκρούσεις με συνεργάτες
σου. Κατά τα άλλα η ημέρα σου θα
είναι καλή και όλα θα κυλούν ομαλά.
Παρθένος: Η ενεργητικότητά σου θα
σε βοηθήσει να πετύχεις στόχους και
όνειρα, που θα σε καταξιώσουν στα
μάτια όλων. Ωστόσο, για να είσαι
καλά σε όλους τους τομείς της ζωής
σου, θα πρέπει να προσέξεις πολύ τα
οικονομικά σου και να μην κάνεις
ανοίγματα που θα σε αγχώσουν και
θα σε οδηγήσουν σε αδιέξοδο.
Ζυγός: Η πορεία που έχεις χαράξει
προς την επιτυχία είναι πολύ καλή
και σίγουρα θα έχεις τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Συνεπώς, μείνε
πιστός σε αυτή και μην αφήσεις
τίποτα και κανέναν να σε επηρεάσουν
ή να σε πτοήσουν. Έχεις επιτρέψει
κάτι τέτοιο στο παρελθόν και είδες
ότι ήταν λάθος, οπότε τώρα ακολούθησε μόνο την δική σου λογική και το
ένστικτο.
Σκορπιός: Η ημέρα θα κυλήσει αρκετά
ήρεμα και ομαλά, γεγονός που σε
κάνει εξαιρετικά αισιόδοξο. Έτσι, με
θέληση και θετική σκέψη θα καταφέρεις να κλείσεις οριστικά κάθε ανοιχτό κεφάλαιο του παρελθόντος, ώστε
να είσαι εντελώς ανακουφισμένος.
Τοξότης: Οι συνθήκες της ζωής σου
είναι εξαιρετικά αρμονικές και κατάλ-
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Οργανωθείτε!
Είτε παλιό είτε καινούργιο, δώστε
μεγάλη προσοχή στην αποθήκευση
του αντηλιακού σας. Μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε φως, θερμότητα και υγρασία. Το μπάνιο δεν
είναι ιδανικός χώρος, ειδικά αν
αγαπάτε τα ντους με καυτό νερό.
Οι αλλαγές στην θερμοκρασία
αλλοιώνουν τα συστατικά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ψυχολογία σου είναι πολύ
ανεβασμένη και οι σωματικές σου
αντοχές μεγάλες, οπότε παίρνεις την
απόφαση να δουλέψεις σκληρά, ώστε
να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και να
πετύχεις αυτά που θες στην ζωή σου
για να είσαι ικανοποιημένος. Στο
τέλος της ημέρας προσπάθησε να
χαλαρώσεις, γιατί το δικαιούσαι και
το έχεις ανάγκη.
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ληλες να υλοποιήσεις φιλοδοξίες και
μεγάλα σου όνειρα. Έχεις την τύχη με
το μέρος σου, οπότε μη φοβάσαι να
κάνεις μεγάλα βήματα, διότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Σε ζητήματα
επαγγελματικής φύσεως φρόντισε να
είσαι πιο ανοιχτόμυαλος και συζητήσιμος, γιατί θα σου βγει σε καλό.
Αιγόκερως: Η δύσκολη καθημερινότητα με την οποία ερχόσουν αντιμέτωπος για πολύ καιρό, σε έχει εξουθενώσει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.
Όλο αυτό σε έχει φέρει στα όρια της
αντοχής σου και δεν είσαι σε θέση
πλέον να κάνεις τίποτα απολύτως.
Κάνε λοιπόν μια μικρή ανάπαυλα για
να αποφορτιστείς και να γεμίσεις τις
μπαταρίες σου, γιατί το έχεις μεγάλη
ανάγκη.
Υδροχόος: Βλέπεις πλέον ότι ορισμένες καταστάσεις και προβλήματα δεν
παίρνουν άλλη αναβολή, οπότε βρες
σήμερα την ευκαιρία, που η τύχη είναι
με το μέρος σου, να πάρεις τη ζωή
σου στα χέρια σου και να κάνεις τις
κινήσεις που πρέπει, προκειμένου να
ηρεμήσεις. Φρόντισε να ξέρεις τι
ακριβώς θες και επιδιώκεις, για να
είσαι απόλυτα σίγουρος για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σου.
Ιχθείς: Βλέπεις πλέον ότι ορισμένες
καταστάσεις και προβλήματα δεν
παίρνουν άλλη αναβολή, οπότε βρες
σήμερα την ευκαιρία, που η τύχη είναι
με το μέρος σου, να πάρεις τη ζωή
σου στα χέρια σου και να κάνεις τις
κινήσεις που πρέπει, προκειμένου να
ηρεμήσεις. Φρόντισε να ξέρεις τι
ακριβώς θες και επιδιώκεις, για να
είσαι απόλυτα σίγουρος για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σου.

Αρνάκι εξοχικό στη λαδόκολλα
Υλικά:
1 μπούτι αρνίσιο (περίπου 1½ κιλό) ξεκοκαλισμένο
κομμένο σε μερίδες
½ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
3 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. ρίγανη, 2 κ.σ. φρέσκο
ψιλοκομμένο δυόσμο
6 πατάτες, 2 δαφνόφυλλα
6 φέτες κεφαλοτύρι
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
6 λαδόκολλες
Εκτέλεση
Τοποθετούμε το κρέας (μερίδες) σε μπολ. Το αλατοπιπερώνουμε, περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, το φρέσκο δυόσμο και
τα σκόρδα κομμένα σε φετάκια. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε τη δάφνη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο
για 2-3 ώρες. Πότε πότε το ανακατεύουμε. Κόβουμε τις
πατάτες σε στρογγυλές φέτες. Σ’ ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρουμε ελαφρά τις πατάτες σε χαμηλή φωτιά
μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά, περίπου 10΄. Τις αφήνουμε σε πιατέλα. Απλώνουμε τις λαδόκολλες στον πάγκο
εργασίας. Βάζουμε 3-4 φέτες πατάτας στη λαδόκολλα,
από πάνω 1 μερίδα αρνί, τα σκεπάζουμε με 1 φέτα κεφαλοτύρι. Περιχύνουμε με 2 κ.σ. μαρινάτα. Τυλίγουμε τη
λαδόκολλα σε πακέτο και με την ένωση προς τα κάτω
τοποθετούμε τα πακέτα σε λαμαρίνα. Αφού τυλίξουμε
όλες τις μερίδες, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180°C στις αντιστάσεις για 1 ώρα και 15΄.

Αρνάκι με βερίκοκα
Υλικά
800 γραμμ. αρνάκι (μπούτι κομμένο σε κύβους)
3 κ.σ. ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 1/2 φλ. τσαγιού κονιάκ
800 ml ζωμός κοτόπουλου
1 πορτοκάλι (χυμός και ξύσμα)
1 ξυλάκι κανέλας, 4 κ.σ. φρέσκος δυόσμος ψιλοκομμένος,
1 κ.γλ. μέλι
180 γραμμ. βερίκοκα (αποξηραμένα)
50 γραμμ. αμύγδαλα ψιλοκομμένα
Εκτέλεση
Σε κατσαρόλα σοτάρουμε το αρνάκι για 4΄, μέχρι να ροδίσει. Βγάζουμε το κρέας σε πιατέλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα αφήνουμε για 5΄. Βάζουμε το κρέας
στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κονιάκ. Προσθέτουμε
το ζωμό, το ξύσμα, το χυμό πορτοκάλι, το μέλι, την κανέλα. Αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε και αφήνουμε το
φαγητό να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 1 ώρα. Ανοίγουμε
το καπάκι και ρίχνουμε τα βερίκοκα κομμένα στη μέση,
καθώς και το δυόσμο, και
αφήνουμε να βράσει για
ακόμα 30΄, μέχρι η σάλτσα να
μελώσει. Λίγο πριν κατεβάσουμε το φαγητό από τη
φωτιά ρίχνουμε τα αμύγδαλα,
ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 767 - 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 IOYNIOY 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 14/2017 14/6/2017
250.000 ..............49938
1.000 ..................38872
400 .....................32834
400 .....................52084
400 .....................59486
200 .....................25401
200 .....................40287
200 .....................52627
200 .....................51045
200 .....................48724
200 .....................47376
200 .....................19576
200 .....................47932
200 .....................17127
100 .....................42003
100 .....................18175
100 .....................49590
100 .....................31648
100 .....................21704
100 .....................22166

100 .....................50339
100 .................... 42838
100 .................... 33159
100 .................... 17394
100 .................... 29254
100 .................... 11999
100 .................... 50544
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5468, 3370
Από €20 οι λήγοντες σε
392
Από €10 οι λήγοντες σε
231, 792
Από €4 οι λήγοντες σε
93, 02

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Αν έχεις ένα κήπο
και μια βιβλιοθήκη,

Τ

ο μίσος και ο συνεχής πόλεμος εναντίον του
Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα—Διγενή, του Αρχηγού
του Απελευθερωτικού μας Αγώνα, δεν είναι σημερινό
φαινόμενο, χρονολογείται από ετών πολλών.
Δυστυχώς έχουν ξεπεράσει κάθε όριο δεοντολογίας
και οδηγούνται κατ’ ευθείαν προς τον εξευτελισμό

λούσε ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ και όχι ασήμαντους
πολίτες σε διάφορα χωριά. (Έχουμε ήδη απαντήσει
εκτενέστερα στο θέμα αυτό). Βέβαια ο κ. Χριστόφιας,
παραβιάζοντας κάθε δεοντολογία και κάθε νόμο της
επανάστασης τους «αποκατάστησε» και τους έκανε
ήρωες. Ας τους κρίνει η ιστορία.

Εκείνο που επισημαίνουμε είναι ότι δεν μπόρεσαν να
καταλάβουν πως ό,τι κι αν κάνουν, ό,τι κι αν πουν,
όσο κι αν παραποιήσουν τα γεγονότα, όση λάσπη κι
αν ρίξουν, δεν θα μπορέσουν να κρύψουν ή να ξεπλύνουν ποτέ τις ενοχές τους και την προδοτική στάση
και συμπεριφορά τους
κατά τη διάρκεια του
Απελευθερωτικού Αγώνα
του λαού μας. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν ότι κανείς δεν μπορεί
να αλλάξει την ιστορία. Ό,
τι κι αν μηχανευτούν, όσα
μέσα κι αν χρησιμοποιήσουν, δεν μπορούν να σβήσουν
τις βρισιές που ξεστόμιζαν εναντίον της ΕΟΚΑ, ούτε
θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη στάση των ομάδων επαγρύπνησης του ΑΚΕΛ που παρακολουθούσαν
τους Αγωνιστές και ενημέρωναν τους Άγγλους. Δεν
κατάλαβαν ότι με το να παραποιούν τα γεγονότα δεν
κερδίζουν απολύτως τίποτε και γελοιοποιούνται.

Κατηγορούν τον Γρίβα ότι έκαμε το πραξικόπημα τον
Ιούλιο του 1974 και ότι ευθύνεται για την εισβολή των
Τούρκων. Γιατί δεν λένε την αλήθεια; Ότι δηλαδή ο
Γρίβας:
- Ήταν πολέμιος της Χούντας και
- Ότι πέθανε έξι (6)
μήνες πριν το πραξικόπημα και ότι ή ΕΟΚΑ Β’
ουσιαστικά διαλύθηκε
μετά τον θάνατό του; Να
δεχθούμε ότι δεν γνωρίζουν ποίος έχει την
ευθύνη για το πραξικόπημα; Γιατί δεν λένε την αλήθεια; (!) Επιτέλους όλα έχουν κάποιο όριο. Τόσο ψέμα,
τόση παραποίηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΟΚΑ 55 - 59 ΣΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ—ΔΙΓΕΝΗ

Γιατί δεν λένε την αλήθεια για την Οργάνωση «Χ»; ότι
δηλαδή ήταν μια αντιστασιακή οργάνωση ενάντια
στην Γερμανική κατοχή και ότι αναγνωρίστηκε και
τιμήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση γι’ αυτό; Γιατί
δεν λένε ότι ο Αρχηγός της «Χ» Γεώργιος Γρίβας—
Διγενής επικηρύχθηκε από τους Γερμανούς; Γιατί
δεν λένε ότι μισούν τον Γεώργιο Γρίβα—Διγενή,
επειδή εναντιώθηκε στα σχέδια τους να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Λαϊκή Δημοκρατία; Γιατί δεν
εξήγησαν ποτέ το λόγο που μάζευαν τα
Ελληνόπουλα (παιδομάζωμα) και τα μετέφεραν
στη Βουλγαρία για να τα κάνουν γενίτσαρους; Γιατί
ήθελαν σώνει και καλά να δώσουν διέξοδο στους
Βούλγαρους προς τη θάλασσα; Γιατί έκαμαν το
μεγάλο πραξικόπημα εναντίον του Ελληνικού κράτους, προκαλώντας τον ολέθριο συμμοριτοπόλεμο
με στόχο να εντάξουν την Ελλάδα στον ανατολικό
συνασπισμό, πράγμα που ήταν αδύνατο γιατί οι
μεγάλες νικήτριες δυνάμεις (συμμετέχοντος και του
Στάλιν), είχαν ήδη χωρίσει τη γη σε ζώνες επιρροής
και η Ελλάς ανήκε στη Δύση; Σήμερα ισχυρίζονται ότι
η ΕΟΚΑ εκτελούσε αριστερούς για τα φρονήματά τους.
Ουδέν τούτου αναληθέστερο.
Η ΕΟΚΑ εκτελούσε ΠΡΟΔΟΤΕΣ. Αν η ΕΟΚΑ ήθελε να
εκτελέσει αριστερούς για τα φρονήματά τους θα εκτε-

Να τους θυμίσουμε ότι ο Γεώργιος Γρίβας—Διγενής
(1964—1967) έκαμε την Κύπρο απόρθητο φρούριο και
κάποιοι χάλασαν την παράκτια αμυντική θωράκισή
που εκείνος έκτισε με σύνθημα «Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ». Γιατί δεν λένε την αλήθεια; Ο Γεώργιος Γρίβας κα
Χαραλαμπίδου, κ. Μιχαήλ και όλοι εσείς, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν γνωρίζετε τίποτε για τον
Γεώργιο Γρίβα—Διγενή και είσθε θύματα της προπαγάνδας την οποία δέχεσθε παθητικά, έχει περγαμηνές,
έχει αναγνωρισθεί, και έχει επαινεθεί ακόμα και από
τους αντιπάλους του, από διεθνείς προσωπικότητες.
Κηρύχθηκε ‘’Άξιος της Πατρίδας’’ και από την
Ελλάδα και από την ιδιαίτερη του Πατρίδα Κύπρο.

έχεις όλα όσα σου
χρειάζονται.
Κικερων

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

Με το να βάζετε τη φωτογραφία του και να είστε
χυδαίοι υβριστές το μόνο που σας λέμε είναι ότι δεν
σας τιμά και σας εκθέτει δείχνοντας το ξεπεσμό σας.
Επιτέλους αρθείτε σε κάποιο ύψος. Πέστε την αλήθεια.
Μην παραβιάζετε την ιστορία. Κάποιοι άλλοι
συγκρούσθηκαν με τους ανόητους συνταγματάρχες.
Κάποιοι άλλοι συνεργάστηκαν με τους Καραμαλλήδες
έγραψαν προκλητικές υβριστικές επιστολές στη
Χούντα, κ.λ.π. Επιτέλους κάποιοι άλλοι πήγαν στον
Ο.Η.Ε. και όχι ο νεκρός τότε Γεώργιος Γρίβας—Διγενής.
Πέστε επιτέλους την αλήθεια αρθείτε σε κάποιο ύψος
αυτοσεβασμού, σκεφτείτε τουλάχιστο τους νέους μας
και να μην τους δηλητηριάζετε με ψέματα. Έχουν
δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια και να κρίνουν
μόνοι τους.

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μ

ε αφορμή την θλιβερή
κατάντια της Εθνικής
Κύπρου και την απαξίωση
που τυγχάνει το δημοφιλέστερο άθλημα στον τόπο μας,
η ηγεσία της ΚΟΠ αναζητά
τρόπους υπεράσπισης του
τρωθέντος
κύρους
του
κυπριακού ποδοσφαίρου. Το
εγχείρημα θεωρείται πολύ
δύκολο καθώς το Κυπριακό
ποδόσφαιρο
έφθασε
σε
έσχατα όρια παρακμής και
αναξιοπιστίας. Η βία μέσα κι
έξω από τα γήπεδα, οι κόκκινοι φάκελλοι, τα στημένα
παιγνίδια, οι υπόγειες διαδρομές του ποδοσφαιρικού
χρήματος, η υπερεξάρτηση
του επαγγελματικού πρωταθλήματος από τους ξένους
παίκτες, είναι μόνον μερικές
από τις πολλές χαίνουσες
πληγές
του
κυπριακού
Ποδοσφαίρου. Δυστυχώς, η
Πολιτεία μέχρι τώρα δεν τόλ-

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
• Τα τραγικά αδιέξοδα του Κυπριακού ποδοσφαίρου
και το ναυάγιο της Εθνικής Κύπρου
επόμενα χρόνια με γνώμονα το
πραγματικό συμφέρον του
τόπου και του λαού και ασφαλώς του αθλήματος. Πρώτο
βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή πρέπει να είναι η γενναία
επιχορήγηση των ομάδων που
αποδεδειγμένα:
1 Δεν θα χρωστούν στα κοινωνικά ταμεία του κράτους,
2 Θα επενδύσουν στις υποδομές τους, λειτουργώντας τις
ακαδημίες τους σε επιστημονικά δεδομένα
Ταμεία
και
Εισοδήματος.

τον

Φόρο

ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

μησε να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές των προβλημάτων
που ταλανίζουν εδώ και
αρκετά χρόνια τον ποδοσφαιρικό χώρο με αποτέλεσμα η συμβολή του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου
στην κοινωνική πρόοδο να
είναι όχι μόνο φτωχή αλλά
και αρνητική.
Κάνοντας μια ακτινογραφία
του Κυπριακού ποδοσφαίρου
διαπιστώνουμε ότι για να επανακτήσει το ποδόσφαιρο την
παλιά αίγλη του χρειάζονται
ριζικές τομές μα προπαντός
πολιτική βούληση και νυστέρι
για εγχείριση σε όλα τα επίπεδα, κάτι που προς το παρόν
φαντάζει ουτοπία.

ΟΙ ΧΑΙΝΟΥΣΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
Η βία και ο «χουλιγκανισμός»
δεν είναι οι μοναδικές πληγές
του Κυπριακού ποδοσφαίρου
το οποίο τον τελευταίο καιρό
έφθασε σε έσχατα όρια σήψης
και ανυποληψίας.
1 Η εκτροφή του φανατισμού,
η πολιτικοποίηση και η αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας
για πάταξη της βίας
2 Η διείσδυση ανθρώπων του
υποκόσμου στο ποδόσφαιρο
επηρεάζοντας μάλιστα πολιτικές αποφάσεις, όπως κατήγγειλαν κατά καιρούς αρμόδιοι
υπουργοί
3 Η αδιαφανής διακυβέρνηση
από την ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή.
4 Η διαφαινόμενη χειραγώγηση
της διαιτησίας
5 Η απροκάλυπτη εμπλοκή
αγώνων του Πρωταθλήματος
στο στοίχημα
6 Η αδυναμία εξέτασης των
κόκκινων φακέλων για ύποπτους αγώνες
7 Η οικονομικές οφειλές των
σωματείων στα Κοινωνικά

Η κοινωνική
Εκατοντάδες οικογένειες που
με πολλές θυσίες στέλλουν τα
παιδιά τους στις ακαδημίες,
σωματειακές ή ιδιωτικές, νοιώθουν μεγάλη απογοήτευση
βλέποντας τις πόρτες της ανέλιξης ερμητικά κλειστές λόγω
της πλημμύρας των ξένων που
κατακλύζουν τις κυπριακές
ομάδες.

στα κοινωνικά ταμεία, που
αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια
ευρώ ενώ την ίδια στιγμή το
κράτος τις επιχορηγεί.

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡOΜΙ
Έχοντας αυτές τις οδυνηρές

• Αδήριτη αναγκαιότητα η
εξυγίανση του Κυπριακού
ποδοσφαίρου

Η εθνική
Η δυσμενής μεταχείριση και
γενικά η απαξίωση που τυγχάνουν οι Κύπριοι νεαροί ποδοσφαιριστές από τους παράγοντες και τους προπονητές, σε
συνάρτηση με την κραυγαλέα
έλλειψη υποδομών στις ακαδημίες, δεν βοηθούν καθόλου
στην εκκόλαψη ντόπιων ταλέντων. Δεν είναι τυχαία που η
Εθνική ομάδα, τόσο στους
άνδρες όσο και στους νέους,
αποτελεί το φτωχό συγγενή
στο Ευρωπαϊκό και διεθνές
ποδοσφαιρικό στερέωμα.
Η οικονομική πτυχή
α) Αποτελεί μόνιμη χαίνουσα
πληγή η «διαφυγή» πελώριων
ποσών στο εξωτερικό μέσω
της μισθοδοσίας και των ύποπτων συμβολαίων των ξένων
ποδοσφαιριστών στις ομάδες
της Α’ κατηγορίας.
β) Η συντριπτική πλειοψηφία
των ομάδων χρωστούν σεβαστά
ποσά
στο
Φόρο
Εισοδήματος, στον ΦΠΑ και

3 Θα προωθήσουν τα ντόπια
ταλέντα ώστε σε λίγο χρόνο η
συντριπτική πλειοψηφία των
αγωνιζομένων ποδοσφαιρι-

πραγματικότητες κατά νου,
φρονούμεν ότι ήρθε η ώρα να
ληφθούν σοβαρές αποφάσεις
για το παρόν και το μέλλον του
Κυπριακού ποδοσφαίρου προκειμένου να διαδραματίσει τον
καθοριστικό του ρόλο στα
αθλητικά, κοινωνικά και εθνικά
δρώμενα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της αιμάσουσας πατρίδας. Τον πρώτο
ρόλο έχει η Πολιτεία και δή η
κυβέρνηση η οποία οποία έχει
ύψιστο χρέος να εκπονήσει ένα
φιλόδοξο οδικό χάρτη για τα

Μ
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στών να είναι Κύπριοι.
Είναι χαρμόσυνο και συνάμα
αισιόδοξο το γεγονός ότι τον
τελευταίο καιρό μεσούσης της
οικονομικής κρίσης κάνουν
έντονη την παρουσία τους στο
ποδοσφαιρικό
προσκήνιο
αρκετά
ταλέντα
ντόπιας
κοπής, με ηχηρό παράδειγμα
τον Πιέρο Σωτηρίου, τα οποία
απέδειξαν ότι έχουν τις αρετές
αλλά και τη δίψα για διάκριση
βεβαιώνοντας ότι μπορούν να
προσδώσουν νέα πνοή στο
Κυπριακό ποδόσφαιρο. Στα
χέρια των νούσημων παραγόντων και των προπονητών με
αξιοπρέπεια και κύρος, εναπόκειται η περαιτέρω ανέλιξη και
κυριαρχία τους στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ασφαλέστατα
στον ΚΟΑ επιβάλλεται να διορίζονται οι άριστοι και όχι οι
αρεστοί, στη βάση οράματος
για αναστήλωση του βασιλιά
των αθλημάτων στον τόπο
μας.

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ε πολλή ικανοποίηση βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ολοένα
και περισσότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές κυρίως νεαρούς, να φιγουράρουν στη βασική εντεκάδα της ομάδας τους.
Υπό το βάρος της οικονομικής ύφεσης και της δυσπραγίας που
πλήττει τα σωματεία μας, φρονούμεν ότι τα ντόπια ταλέντα θα
αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη αξία στο Κυπριακό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ήδη τον τελευταίο καιρό σε
όλες σχεδόν τις ομάδες όλων των κατηγοριών,
οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές κάνουν έντονο το
παρόν της στους αγωνιστικούς χώρους στέλνοντας ισχυρά μηνύματα ότι είναι εδώ και
αντιστέκονται σθεναρά στο αδηφάγο σύστημα.
Τόσο οι διοικήσεις των σωματείων όσο και οι
προπονητές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο
Κύπριος ποδοσφαιριστής διαθέτει ταλέντο
αλλά προπαντός δίψα για προσφορά. Αυτό
αποδεικνύεται καθημερινά στα ποδοσφαιρικά
σαλόνια όπου Κύπριοι ποδοσφαιριστές πρωταγωνιστούν δικαιώνοντας όσους τους εμπιστεύθηκαν. Τρανά παραδείγματα υπάρχουν
πολλά, όπως ο Πέτρος Σωτηρίου, ο Γιώργος
Μυτίδης, ο Βαλεντίνος Σιέλης και άλλοι της
Α΄ αλλά και της Β’ κατηγορίας τους οποίους οι ανιχνευτές ταλέντων (scouters) έχουν βάλει στο στόχαστρο τους.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι
αγγελικά πλασμένο και συνεπώς η ανέλιξη ενός ταλέντου περνά
μέσα από χίλια μύρια κύματα διαφόρων αποχρώσεων. Όμως,
οι οικονομικές συγκυρίες είναι τέτοιες που αποβαίνουν, κατά
κάποιον τρόπο, ευνοϊκές για την επαγγελματική διαδρομή του
Κύπριου ποδοσφαιριστή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το εκδηλούμενο έντονο ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων για απόκτηση
Κύπριων ποδοσφαιριστων. Και η αρχή είναι το ήμισυ του
παντός.
Φρονούμε ότι σε τούτη την κομβική συγκυρία, ΚΟΠ, ΚΟΑ,
Σωματεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι, αν πράγματι επιθυμούν το
καλό του ποδοσφαίρου, οφείλουν να σταθούν έμπρακτα δίπλα
στα ντόπια ταλέντα ενθαρρύνοντας τα να εντείνουν την προσπάθεια τους για διάκριση. Ασφαλέστατα, προς την κατεύθυνση αυτή πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι πρόεδροι και οι σωματειακοί
παράγοντες αλλά και οι προπονητές, τους οποίους η ιστορία
καλεί να δώσουν κίνητρα για προώθηση των ντόπιων ποδοσφαιριστών. Βαρύτατη είναι και η ευθύνη του ΚΟΑ που καλείται
να δώσει γενναία κίνητρα στις υποδομές των σωματείων, θέτοντας ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε οι ακαδημίες και τα φυτώρια
να λειτουργήσουν μέσα σε καλύτερες συνθήκες.
Από την πλευρά του ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος καλείται σε εγερτήριο σάλπισμα συμπαράστασης και στήριξης στον Κύπριο
ποδοσφαιριστή σε όλα τα επίπεδα.
Αν μη τι άλλο, όλοι όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά και την
μικρή μας πατρίδα, ας ενώσουν δυνάμεις για να θεμελιωθεί ένα
υγιές ποδοσφαιρικό οικοδόμημα για το οποίο θα νιώθουμε διαχρονικά περήφανοι, ως χώρα και ως λαός.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ενδυνάμωση του Κοινωνικού κράτους
με την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ε

ίναι η πρώτη φορά που δίνεται πληρωμένη άδεια
πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων παράλληλα με τις ημερομηνίες που δικαιούται μια μητέρα την
άδεια μητρότητας. Αυτή η πρόταση είναι ένα μέτρο
προς την ισότητα των δύο φύλων και είναι πολύ
σημαντική διότι αναγνωρίζεται και στον πατέρα το
δικαίωμα να έχει δύο εβδομάδες πληρωμένη άδεια
την ίδια περίοδο που μπορεί και μια μητέρα να πάρει
την άδεια μητρότητας. Για τη μητέρα χορηγούνται 18
εβδομάδες. Η σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι η
άδεια πατρότητας είναι πληρωμένη.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ
Όσον αφορά το επίδομα τέκνου, υπάρχει στη νομοθεσία μια παραδοξότητα: το εισοδηματικό κριτήριο
για να δικαιούται κάποιος επίδομα τέκνου είναι
59.000 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Αυτό
σημαίνει ότι η σημερινή νομοθεσία δεν αναγνωρίζει
ότι μια οικογένεια με μεγαλύτερο αριθμό τέκνων έχει
αυξημένες ανάγκες. Γι’ αυτό, το νομοσχέδιο που έχει
ετοιμαστεί αναφέρει ότι για πέραν των δύο τέκνων
το εισοδηματικό κριτήριο για να δικαιούται μια οικογένεια επίδομα τέκνου αυξάνεται κατά 5.000 για
κάθε επιπρόσθετο τέκνο.

ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Έχει επίσης ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις παρένθετες μητέρες και βάσει αυτού του νομοθετήματος
αναγνωρίζεται το δικαίωμα μιας γυναίκας που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρα να έχει άδεια
μητρότητας. Δηλαδή τα ίδια δικαιώματα που έχει η
βιολογική μητέρα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
Με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε γίνεται μια αλλαγή
στη σύνταξη χηρείας, βάσει της οποίας σε περίπτωση σύναψης γάμου μετά τη συντάξιμη ηλικία θα πρέπει ο γάμος να έχει χρονική διάρκεια
τουλάχιστον πέντε ετών προκειμένου
να ισχύει το δικαίωμα σύνταξης
χηρείας, ενώ τώρα δίνουμε σύνταξη χηρείας ακόμα και για τρεις
μήνες γάμο. Φυσικά, αυτή η
αλλαγή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Η κάθε περίπτωση
εξετάζεται με βάση τα δικά
της δεδομένα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

• Νέα ηγεσία στην ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ- ΣΕΚ) μετά την αφυπηρέτηση Α. Πανόρκου

Μονόδρομος η διατήρηση της Αρχής Ηλεκτρισμού
ως δημόσιου οργανισμού κοινής ωφέλειας

Τ

ην διαβεβαίωση ότι θα αναλώσουν όλες τις δυνάμεις τους για
το καλό της ΑΗΚ, των εργαζομένων
και της κοινωνίας στο σύνολο
τους, έδωσε η νεοεκλεγείσα ηγεσία
της ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ – ΣΕΚ) η οποία
είναι η μεγαλύτερη συντεχνία στην
Αρχή Ηλεκτρισμού.
Τόσο ο πρόεδρος Πέτρος Πετρίδης
όσο και ο γενικός γραμματέας
Κυριάκος Ταφούνας που εξελέγησαν από το 19ο Παγύπριο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το
περασμένο Σάββατο στη ΣΕΚ,

• Ο Πέτρος Πετρίδης πρόεδρος
και ο Κυριάκος Ταφούνας
γενικός γραμματέας
έστειλαν ισχυρό μήνυμα πως θα
ακολουθήσουν την πολιτική του
αφυπηρετήσαντα προέδρου της
οργάνωσης, Ανδρέα Πανόρκου για
εκσυγχρονισμό της ΑΗΚ και συνεχή
ενίσχυση της κοινωνικής αποστολής του οργανισμού.
Προσφωνώντας το συνέδριο ο
απελθών
πρόεδρος
Ανδρέας
Πανόρκος κάλεσε τα στελέχη και
μέλη της οργάνωσης αλλά και
σύσσωμο το προσωπικό να συνεχίσουν αταλάντευτα τον συνδικα-

19ο Παγκύπριο Συνέδριο
ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)

λιστικό αγώνα με υπευθυνότητα
και δυναμισμό, για να αποτραπεί η
αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ, η
οποία αποτελεί εθνικό πλούτο.

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ
Αναλύοντας την Έκθεση Πεπραγμένων, ο απελθών γενικός γραμματέας της οργάνωσης Πέτρος Πετρίδης επέκρινε με δριμύτητα τον
αρμόδιο υπουργό Ενέργειας για
τους χειρισμούς του που αφορούν
το μέλλον της ΑΗΚ, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους. Ως εργαζόμενοι, σημείωσε,
αγωνιζόμαστε για διατήρηση της
ΑΗΚ ως καθετοποιημένης επιχείρησης υπό καθεστώς δημοσίου
δικαίου προκειμένου να συνεχίσει
να παρέχει απρόσκοπτα και με
ασφάλεια ηλεκτρισμό στους καταναλωτές στην χαμηλότερη δυνατή

τιμή.
Του συνεδρίου προήδρευσε ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος
Αργυρίδης ο οποίος έδωσε τα
εύσημα στην ΕΠΟΠΑΗ για την
υπεύθυνη και διεκδικητική στάση
της στα συνδικαλιστικά δρώμενα
στην ΑΗΚ και στους Ημικρατικούς
Οργανισμούς γενικότερα.
Το συνέδριο ενέκρινε την Έκθεση
Δράσης και τα Πεπραγμένα κι επικύρωσε τα μέλη του γενικού συμβουλίου. Αποφάσισε επίσης να
διορίσει τα ηγετικά αφυπηρετήσαντα στελέχη Ανδρέα Πανόρκο και
Χρίστο Χριστοδουλίδη ως συμβούλους για χειρισμό των κρίσιμων ζητημάτων που εκκρεμούν
αναφορικά με το μέλλον της ΑΗΚ.

Εκτενές ρεπορτάζ
στην προσεχή μας έκδοση.

ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ

Σ

την παρουσία εξέχουσων προσωπικοτήτων της Διεθνούς
Ναυτιλίας με πρώτους τον γενικό
γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (ITF) Στέφεν
Κόττον και τον πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπον-

√ Τετάρτη 21 Ιουνίου
10π.μ. στο μέγαρο της ΣΕΚ
στη Λευκωσία
δίας Γιάννη Χαλά, πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 21 Ιουνίου
2017 στο μέγαρο της ΣΕΚ το 16ο
Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών

και Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ). Επίσης στο συνέδριο θα παραστούν οι
ηγεσίες των Ρωσσικών και Ισραηλινών Συνδικάτων Μεταφορών.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης
Ευστρατίου.
Εισηγητική ομιλία θα κάνει ο
γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου (φωτό) ο οποίος
θα επικεντρώσει την τοποθέτηση
του στα προβλήματα των εργαζομένων στους κλάδους που παρακολουθεί η Ομοσπονδία προεξάρ-

χοντος του τομέα των Μεταφορών
και της Ναυτιλίας.
Το συνέδριο θα ασχοληθεί επίσης
με το καυτό ζήτημα του embargo
στα Τουρκικά λιμάνια των υπό
Κυπριακή σημαία πλοίων και
για τα λιμενικά δρώμενα στον
τόπο μας.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος
ως μεγάλη δύναμη στον
τομέα της Ναυτιλίας
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον διεθνή
χώρο των θαλάσσιων
μεταφορών ενώ η Ομοσπονδία
Μεταφορών της ΣΕΚ, συμμετέχει
ενεργά στα συνδικαλιστικά δρώμενα της ITF, δυναμώνοντας τη φωνή
της Κύπρου σε καίρια ζητήματα.

Η ΣΕΚ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες της
106ης Συνόδου της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη
στις 5 έως 16 Ιουνίου 2017.

τα της μετανάστευσης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της
δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων

εργασίας και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και αρχών στην
εργασία.

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν, ο γενικός
γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας
και ο αναπληρωτής γ.γ. Μιχάλης
Μιχαήλ. Εκ μέρους της Κυβέρνησης
συμμετείχε η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου. Συζητήθηκαν

όλα τα σημαντικά θέματα που
αφορούν τους εργαζομένους, με
επικέντρωση στα καίρια ζητήμα-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

