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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΚΑΥΣωΝΑΣ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»
ΜΕ ΦΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

Θ

ανατηφόρος αποδείχθηκε ο καύσωνας που έπληξε την Κύπρο την
Κυριακή. Λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που προβλέπεται να συνεχιστούν και
τις επόμενες ημέρες,
η ΣΕΚ κάνει
έκκληση
προς όλους
τους εργοδότες όπως εφαρμόζουν αυστηρά τον
κώδικα πρακτικής για τη θερμική
καταπόνηση των εργαζομένων.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2957
TIMH 0.70€

• Αναμένεται σύντομα η πρόταση της υπουργού Εργασίας

Α
Σε
ακτίνα
συμφωνίας
Τ
για επανεκκίνηση
Α

(Σελ. 3)

Σ.Κ.Τ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

• Τις τελευταίες πινελιές βάζει η υπουργός
Eργασίας μετά την πρόσφατη κοινή συνάντηση
της με Συντεχνίες και Εργοδότες

Μ

ε στόχο τη γεφύρωση της εργατικής διαφοράς στη Συνεργατι-

κή Κεντρική Τράπεζα, πραγματοποιΚλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ, με τη διοίκηση - διεύθυνση
του Συνεργατισμού.

(Σελ. 3)

ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Ε

πείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση
κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλη-

σης στους χώρους εργασίας, αρχής
γενομένης από το Δημόσιο. Το φαινόμενο προσλαμβάνει ανησυχητικές
διαστάσεις.

(Σελ. 8)

Σ

ΣΕΚ

είται αύριο Πέμπτη συνάντηση των

Προσδοκίες για ισορροπημένη πρόταση μέσω
της οποίας:

1 Θα θωρακίζεται
ο θεσμός

2 Θα εδραιώνεται
η εργατική ειρήνη

3 Θα αποτρέπεται μείωση μισθών λόγω ΑΤΑ

Εκ μέρους της ΣΕΚ συμμετείχαν στη συνάντηση
ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας
και ο αναπληρωτής γ.γ. Μιχάλης Μιχαήλ

την τελική ευθεία
εισήλθε ο διάλογος
για επανεκκίνηση της
ΑΤΑ και εξεύρεση συμφωνίας που θα διασφαλίζει τον θεσμό. Την
περασμένη Παρασκευή η
υπουργός
Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου είχε
κοινή συνάντηση με τους
Κοινωνικούς Εταίρους με
τους οποίους αντάλλαξε
απόψεις ενόψει της
ετοιμασίας της πρότασης της που θα υποβάλει σύντομα.
(ΣΕΛ. 3)

Επένδυση τεράστιας αξίας η εργοδότηση Κυπρίων στον τουρισμό

Η

σχετική ευφορία και ο ενθουσιασμός που δημιουργούν οι αυξημένες αφίξεις τουριστών στην
Κύπρο είναι καλοδεχούμενες, όμως κρύβουν και
κάποιες παγίδες, όπως είναι η άποψη «κτίστε και
άλλα ξενοδοχεία, να φέρουμε και άλλους τουρίστες».

Αυτή η προσέγγιση είναι και επιπόλαιη και παραπλανητική γιατί, για να προσελκύσουμε και άλλους
δεν χρειαζόμαστε κτίρια, αλλά ποιοτική αναβάθμιση
ολόκληρου του τουριστικού μας προϊόντος. Μια αναβάθμιση που θα έχει στο επίκεντρο το ντόπιο εργατικό δυναμικό, το οποίο μέσα από κατάρτιση μπορεί
να προσφέρει με αξιώσεις και αξιοπρέπεια το
κυπριακό προϊόν και να προάγει τις αρχές και τα
ιδανικά της πατροπαράδοτης κυπριακής φιλοξενίας.
Έχουμε την άποψη πως, η στελέχωση της τουριστικής βιομηχανίας με ντόπιο προσωπικό και η εργοδότηση Κυπρίων στα ξενοδοχεία, αποτελεί επένδυση
τεράστιας σημασίας. Αυτή την άποψη της ΣΕΚ την
υιοθετεί, όπως είναι ήδη γνωστό και ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο οποίος κατ’
επανάληψη ζήτησε από τις Αρμόδιες Αρχές να

λάβουν μέτρα για επανένταξη Κυπρίων στη βιομηχανία του τουρισμού, προς μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων».
Πανομοιότυπες απόψεις διατύπωσε πρόσφατα και ο
πρόεδρος Αναστασιάδης από το βήμα της γενικής
συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ, όταν κάλεσε την εργοδοτική
πλευρά να προχωρήσει στην απασχόληση ντόπιου
εργατικού δυναμικού και να εφαρμόσει τις συλλογι-

• Το τουριστικό μας προϊόν χρήζει
ποιοτικής αναβάθμισης
κές συμβάσεις.
Η Κύπρος τουριστικά δεν θα προοδεύσει με το «κτίστε, φορτώστε, γεμίστε τουρίστες», αλλά η πρόοδος
θα επέλθει συγκροτημένα μέσα:
• από την ολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
• από την επένδυση στο ντόπιο δυναμικό και την

αξιοποίηση των αποφοίτων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΑΞΙΚ)
• από την αξιοποίηση του πλούτου και της ιστορίας
που κρύβει η ενδοχώρα
• από την προβολή και τη διαφήμιση
• από τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και
της εργοδότησης ανειδίκευτων αλλοδαπών εργατών
που η πολύχρονη παρουσία τους υποβάθμισε τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και συνέβαλε στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος
• από το σεβασμό στα εργατικά θέσμια και στα
εργασιακά ήθη και έθιμα, καθώς επίσης και με την
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων
Η ΣΕΚ καλεί την πολιτεία και την εργοδοτική πλευρά
να επενδύσουν στις πιο πάνω αξίες και με υπευθυνότητα να συμβάλουν σε συνθήκες μακροχρόνιας
εργατικής ειρήνης στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού, που αποτελεί πνεύμονα ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα η ακτοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου Ελλάδας

Α

πογοήτευση στο ευρύ κοινό προκαλεί η συνεχιζόμενη για 17 χρόνια
αδυναμία ατμοπλοϊκής σύνδεσης τη
Κύπρου με την Ελλάδα και κατεπέκταση
με τις γειτονικές μεσογειακές χώρες της
Ευρώπης. Η επίσημη παραδοχή του
υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη ότι απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες του για επαναλειτουργία της
θαλάσσιας επιβατικής γραμμής Λεμεσού - Πειραιά θλίβουν βαθύτατα όχι
μόνον τους αεροφοβικους συμπολίτες
μας αλλά και τη κοινωνία των πολιτών
στο σύνολο της.

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

Ως επιχειρηματική κίνηση είναι ασύμφορη και κανένας πλοιοκτήτης δεν έχει
επιδείξει ενδιαφέρον, τονίζει ο αρμοδίως ο Μάριος Δημητριάδης σε σχετικό
ερώτημα του βουλευτή Γιώργου Περδίκη. Περαιτέρω, υπογραμμίζει ότι το
υπουργείο του «συνεχίζει να εξετάζει
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα
που προσφέρονται από την ΕΕ με την
ελπίδα ενδεχόμενης επιδότησης τακτικής επιβατικής γραμμής μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.»

τήρια αλλά να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν το ευρύτερο κοινωνικό αλλά και το
εθνικό συμφέρον. Φρονούμεν ότι το
αίτημα για θαλάσσια σύνδεση Κύπρου Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένο
με ζωτικούς κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτιστικούς αλλά και εθνικούς
λόγους. Ταυτόχρονα, το όλο θέμα, ταυτίζεται με την χάραξη της ευρύτερης
γεωστρατηγικής και οικονομικής προοπτικής του Ελληνισμού στη σημερινή
νέα τάξη πραγμάτων, με αιχμή τον προωθούμενο άξονα Αιγύπτου – Ισραήλ
–Κύπρου – Ελλάδας. Συναφώς, υπενθυμίζουμε την προφητική επισήμανση
του τότε πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία Κυριάκου Ροδουσάκη στα μέσα
της δεκαετίας του 1990, ότι με την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η μεγαλόνησος πρέπει να καταστεί μέσω των θαλάσσιων μεταφορών
γεωστρατηγική γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.

μνηστος Τάσος Μητσόπουλος αντιλαμβανόμενος τη στρατηγική, κοινωνική και οικονομική σημασία της θαλάσσιας σύνδεσης Ισραήλ Κύπρου - Ελλάδας με τακτική επιβατική γραμμή, κατέβαλε συγκροτημένη προσπάθεια για να
υλοποιηθεί αυτό το μεγαλεπήβολο
όραμα.

Ο τέως υπουργός Συγκοινωνιών αεί-

ΟΦΕΛΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΕΥΡΩΠΗΣ

Πέραν τούτου, θεωρούμεν ότι η ομηρία

• Η κοινωνία των πολιτών και οι αεροφοβικοί συμπατριώτες μας
καλούν τις κυβερνήσεις Κύπρου - Ελλάδας να επιδείξουν
την δέουσα πολιτική βούληση
των Κυπρίων πολιτών οι οποίοι εξαναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Ελλάδα
και σε άλλες γειτονικές χώρες με αεροπλάνο, συνιστά ατόπημα της Πολιτείας σε βάρος της Κυπριακής κοινωνίας.

Έχοντας
αυτά
κατά νούν, φρονούμεν ότι
στη
σημερινή
εποχή
των κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών μεταβολών
στην
ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου
και
της
Μέσης Ανατολής,
σε συνδυασμό με

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τα μεγάλα
ζητήματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρώς οικονομίστικα κρι-

νόμος για την Ιση Μεταχείριση στην
Απασχόληση και επαγγελματική
Εκπαίδευση είναι σαφής και ξάστερος:
Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για
να διασφαλίζουν πως οι εργοδοτούμενοι τους εργάζονται σε ένα υγιές περι-

Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

βάλλον εργασίας μακριά από οποιεσδήποτε διακρίσεις που να θίγουν την
αξιοπρέπεια τους.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Παρόλα αυτά, ως ΣΕΚ εντοπίζουμε ένα
τεράστιο κενό μεταξύ του νομοθετικού
πλαισίου και της πρακτικής εφαρμογής
του αφού ακόμη και το κράτος το οποίο
οφείλει να είναι πρότυπο εργοδότη
στερείται κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης που να καθιστά με σαφήνεια:
Οι μακρυχέρηδες θα τιμωρούνται με

Το κράτος ως πρότυπο εργοδότη οφείλει να υιοθετήσει
τάχιστα κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης
αυστηρότητα και πως τέτοιες ενέργειες είναι ολωσδιόλου ανεπιθύμητες.
Ακόμη μια σημαντική παράμετρος την
οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι
ιθύνοντες είναι πως οι προσβλητικές
συμπεριφορές, στο Δημόσιο οι οποίες
οδηγούνται στα δικαστήρια, δημιουργούν υποχρεώσεις στην ίδια την
Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή τους
φορολογούμενους πολίτες να πληρώνουν το τίμημα της ανυπαρξίας κώδικα.
Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα, ο
κώδικας ο οποίος βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετό καιρό να προωθηθεί το συντομότερο έτσι ώστε η
πολιτεία να μην βρίσκεται εκτεθειμένη
απέναντι στους νόμους που θα πρέπει
ανελλιπώς να εφαρμόζονται.
Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σημαδεύουν καθημερινά την

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)

Η ΣΕΚ, επαναφέροντας στο προσκήνιο
παλαιότερο αίτημα της, καλεί τις

• ΄Ωρα για επαναλειτουργία της θαλάσσιας επιβατικής
γραμμής Λεμεσού – Πειραιά

ΟΡΑΜΑ ΤΑΣΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

τον διαμορφούμενο ενεργειακό χάρτη,
το θέμα προσλαμβάνει σοβαρότατες
διαστάσεις που αφορά όχι μόνον την
ισχυροποίηση των δεσμών των Ελλήνων της Κύπρου και της Μητρόπολης
αλλά και την εξυπηρέτηση ζωτικών
εθνικών κι ευρωπαϊκών συμφερόντων.

εργασιακή πορεία πολλών εργαζομένων, κυρίως γυναικών και ως εκ τούτου
ο Κώδικας αποτελεί σημαντικό εργαλείο μέσα από τον οποίο εμπεδώνεται η
υποχρέωση των εργαζομένων προϊσταμένων και υφιστάμενων να προά-

• Δεν πρέπει οι μακρυχέρηδες να
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και
να πληρώνει ο φορολογούμενος
πολίτης τις αθέμιτες πράξεις τους
γουν την πρέπουσα συμπεριφορά μέσα
σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό
περιβάλλον.
Είναι αξιοσημείωτο να καταγραφεί
πως αρκετές καταγγελίες, που υποβάλλονται στους διάφορους ανεξάρτητους
και κρατικούς θεσμούς προέρχονται
από τον δημόσιο τομέα, τεκμηριώνοντας την άποψη πως η μονιμότητα

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

κυβερνήσεις Αθηνών – Λευκωσίας να
επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και την κοινωνκή ευαισθησία
θέτοντας ξανά στον επιβατηγό χάρτη
της Μεσογείου την θαλάσσια τακτική
γραμμή Κύπρου – Ελλάδα, με πολλαπλά
οφέλη για τον Ελληνισμό, αλλά και τους
Ευρωπαίους εταίρους μας. Είναι χρέος
των δύο αδελφών χωρών, Κύπρου και
Ελλάδας να προσεγγίσουν ζεστά και με
τη δέουσα σοβαρότητα το εν λόγω θέμα,
αναγάγοντας το από περιφερειακό σε
Ευρωπαϊκό, με την προοπτική της επιδότησης της θαλάσσαις γραμμής
Κύπρου - Ελλάδας - Ευρώπης. Στο
παιχνίδι μπορεί να μπεί και το Ισραήλ
έτσι ώστε η γαμμη να ξεκινά από την
γειτονική χώρα να περνά από η Λεμεσό,
την Ρόδο ή και Ηράκλειο Κρήτης και να
καταλήγει στον Πειραιά, ως κομβικό
λιμάνι στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

στην εργασία αποτελεί κίνητρο για
καταγγελία τέτοιων απαράδεκτων
συμπεριφορών ενώ για τους θύτες, η
έλλειψη επαρκών μέτρων αποτελεί
κίνητρο για να παρενοχλούν.Αντίθετα
στον ιδιωτικό τομέα τα θύματα δεν
τολμούν να προχωρήσουν στην καταγγελία του θύτη. Η ΣΕΚ στην προσπάθειά της να συμβάλει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
έχει ετοιμάσει Προσχέδιο Κώδικα με την
προσδοκία να συμπεριληφθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι. H πρωτοβουλία
αυτή ελπίζουμε να βρει σύμμαχους και
υποστηρικτές για να σταλεί ισχυρό
μήνυμα πως είναι προς το συμφέρον
του κάθε εργοδότη να απαλλάσσει τον
χώρο εργασίας από συμπεριφορές οι
οποίες κοστίζουν σοβαρά στην επιχείρηση τους και πως οι εργαζόμενοι θα
είναι σαφέστατα περισσότερο παραγωγικοί όταν διασφαλίζεται η υγεία και
ασφάλεια τους στον χώρο εργασίας
τους.

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
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

• Αναμένεται σύντομα η πρόταση της υπουργού Εργασίας

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ύο θανάτους από τον καύσωνα μετρά η Κύπρος το τελευταίο 48ωρο. Νεκρές είναι δύο γυναίκες 79 και 60 χρονών
από την επαρχία Λευκωσίας, οι οποίες ανήκαν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού καθώς αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία άλλα πέντε άτομα
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες νοσηλεύονται με προβλήματα
υγείας λόγω του καύσωνα. Η θερµή αέρια µάζα που επηρεάζει
την περιοχή αρχίζει να υποχωρεί σήμερα Τετάρτη, µε τις
θερµοκρασίες να επανέρχονται στα κανονικά για την εποχή
επίπεδα.Την Κυριακή ο υδράργυρος απογειώθηκε στους 45
βαθμούς κελσίου μετατρέποντας την Κύπρο σε ανυπόφορο
θερμοκήπιο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λόγω υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν κατά τις επόμενες ημέρες, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζουν στο κοινό τα ακόλουθα βασικά μέτρα για την πρόληψη
των ανεπιθύμητων επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό:
• Αποφυγή της συχνής έκθεσης στον ήλιο, όπως και της άσκοπης διακίνησης και βαριάς σωματικής άσκησης. Είναι σωστό
να προτιμούνται σκιερά και δροσερά μέρη και να αποφεύγονται οι χώροι όπου επικρατεί συνωστισμός.
• Ελαφρό ντύσιμο με χαλαρά ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση
καπέλου και γυαλιών ηλίου,
αν χρειαστεί η έκθεση στον
√ Καραδοκεί ο εφιάλτης
ήλιο.

της θερμοπληξίας κυρίως
στους υπαίθριους χώρους

• Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών, καφέδων και
βαριών τροφών, όπως
λιπαρά, σοκολάτες και
καρυκεύματα. Προτίμηση στις ελαφρές τροφές, λαχανικά και
χυμούς.
• Λήψη αρκετών ποσοτήτων νερού.
• Χρήση ανεμιστήρων ή συστημάτων κλιματισμού για δημιουργία ρεύματος αέρα ειδικά κατά τις ζεστότερες ώρες της μέρας.
Κατά τη διάρκεια της νύκτας, καλό είναι τα παράθυρα να
μένουν ανοικτά.
• Πολλά και χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΑΤΑ: Σε ακτίνα συμφωνίας για επανεκκίνηση

Σ

την τελική ευθεία προχωρεί
ο διάλογος για επανεκκίνηση
της ΑΤΑ και εξεύρεση της χρυσής τομής προς εξεύρεση συμφωνίας που θα διασφαλίζει
τον θεσμό. Την περασμένη
Παρασκευή η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου είχε
κοινή συνάντηση με τους Κοινωνικούς Εταίρους με τους
οποίους αντάλλαξε απόψεις
ενόψει της ετοιμασίας της πρότασης της που θα τους υποβάλει σύντομα.
Η υπουργός προς το παρόν
κρατεί κλειστά τα χαρτιά της.
Ωστόσο, εκ πρώτης όψεως
φαίνεται πως η πρόταση θα
διασφαλίζει ότι δεν θα προκύπτουν μισθολογικές μειώσεις
λόγω ΑΤΑ, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τη μεγάλη επιβάρυνση επί των εργαζομένων
λόγω της οικονομικής κρίσης.
Πιστεύεται ότι οι ρυθμίσεις που
θα προτείνει η υπουργός θα
είναι μεταβατικής περιόδου
διάρκειας 3- 4 ετών. Αν και οι
δύο πλευρές, συντεχνίες και
εργοδότες, παραμένουν στις
θέσεις τους, επικρατεί αισιοδο-

• Τις τελευταίες πινελιές βάζει η υπουργός εργασίας μετά
την πρόσφατη κοινή συνάντηση της με Συντεχνίες και
Εργοδότες
• Στοχεύει στην καθολική αποδοχή της πρότασης αποτρέποντας εργασιακούς τριγμούς
ξία πως θα υπάρξει συναίνεση
για επανεκκίνηση της ΑΤΑ το
2018, διατήρηση του θεσμού

• Επιδιώκεται ρύθμιση που
να αποτρέπει πιθανότητα μείωσης
των μισθών λόγω ΑΤΑ
και διασύνδεση του με την
πορεία της οικονομίας. Ελπίζουμε σε μια συναινετική και
ισορροπημένη πρόταση που θα
θωρακίζει τον θεσμό εξασφαλίζοντας την εργατική ειρήνη
δήλωσε ο γενικός γραμματέας

Λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να
συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, η ΣΕΚ κάνει έκκληση προς
όλους τους εργοδότες όπως εφαρμόζουν αυστηρά τον κώδικα
πρακτικής για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.
Με βάση και σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης
και Εργασίας οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, που
αναμένεται να επικρατήσουν τόσο στις πεδινές όσο και σε
παράλιες περιοχές σήμερα και πιθανόν τις επόμενες ημέρες,
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που είναι εκτεθειμένοι σε θερμικό φορτίο. Είναι υποχρέωση των εργοδοτών
να εκτιμήσουν τους κινδύνους που πιθανόν να προκύπτουν
στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και να εφαρμόζουν
προστατευτικά μέτρα όπως αλλαγή εργασίας, ανάπαυσης και
διακοπής εργασίας. Η ΣΕΚ καλεί επίσης τους ίδιους τους εργαζόμενους να απαιτούν την εφαρμογή των προβλεπόμενων
μέτρων που θα δημιουργούν ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι δεν
εφαρμόζονται από τους εργοδότες τα απαιτούμενα μέτρα,
προτρέπονται όπως προβαίνουν σε καταγγελία τόσο στα
επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όσο
και στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

αλλά και να προτάξουμε τεκμηριωμένα τα επιχειρήματα μας
με σκοπό την κατάληξη σε συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων, της κοινωνίας και
περαιτέρω ανάκαμψη της οικονομίας, κατέληξε.

• Υπό τη σκιά της πρόσφατης προειδοποιητικής στάσης εργασίας του προσωπικού

Καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης της εργατικής
διαφοράς στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
ματα που αφορούν
αυξήσεις μισθών και
ωφελημάτων δήλωσε»
στην «Εργατική Φωνή»
ο γενικός γραμματέας
της
Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ΣΕΚ
Ελισσαίος
Μιχαήλ. «Αυτό που
ζητούμε είναι η εφαρμογή της συμφωνίας

• Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, καλό είναι να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Έκκληση ΣΕΚ στους εργοδότες για εφαρμογή του κώδικα
πρακτικής για την θερμική καταπόνηση

της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε
την πρόταση της υπουργού

• Προσδοκίες για ισορροπημένη
πρόταση μέσω της οποίας
θα θωρακίζεται ο θεσμός και
κατεπέκταση η εργατική ειρήνη.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, όπως βρέφη, ηλικιωμένους και εγκυμονούσες. Αν
υπάρχει νεογέννητο στο σπίτι, συνίσταται να είναι ντυμένο
ελαφρά. Να ζητούνται οδηγίες από τον παιδίατρο σχετικά με
τη λήψη υγρών.

Ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις υψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο είναι τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι
παχύσαρκοι, τα άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον όπου επικρατεί πολλή ζέστη και υγρασία,
οι καρδιοπαθείς, οι διαβητικοί, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια, άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά, κ.α.
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ύριο Πέμπτη πραγματοποιείται
συνάντηση
των
εκπροσώπων των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ με τη διοίκηση – διεύθυνση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας με στόχο την
επίλυση της υπάρχουσας εργατικής διαφοράς. Τη συνάντηση
ζήτησε η ηγεσία της Συνεργατι-

√ Συνάντηση κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ με τη διοίκηση –
διεύθυνσητου Συνεργατισμού

κής Κεντρικής Τράπεζας. Την
προπερασμένη Τρίτη σύσσωμο
το προσωπικό που ανήκει στις
τρεις συντεχνίες κατήλθε σε
τρίωρη προειδοποιητική στάση
εργασίας αξιώνοντας από τη
ΣΚΤ την εφαρμογή της Έκτα-

κτης Ειδικής Συμφωνίας που
υπέγραψε με τις τρείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Μέσω της εφαρμογής της εν
λόγω συμφωνίας μειώθηκαν οι
μισθοί του προσωπικού και το
ταμείο προνοίας κατά μέσο όρο
16,1%.
Με αυτό τον τρόπο παραχωρήθηκαν €100 εκατομμύρια (εξοικονόμηση στο εργατικό κόστος)
με τη δέσμευση της Τράπεζας
ότι θα προχωρούσε στην υλοποίηση σειράς μέτρων.
«Δεν ζητούμε παράλογα αιτή-

Πλαίσιο του 2014 για επαναφορά μέρους των μισθολογικών
αποκοπών, η υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης και
Ενιαίου Μισθολογίου στον
Συνεργατισμό, εξασφαλίζοντας
ομοιόμορφους όρους εργοδότησης στο προσωπικό» σημείωσε.
Προχθές Δευτέρα, η ηγεσίες των
τριών συντεχνιών σε συνάντηση τους καθόρισαν τα επόμενα
βήματα κοινής αντίδρασης με
φόντο την κλιμάκωση των
μέτρων. (φωτό).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε
Π
πρόστιμο €2,42 δισ. στην Google
4

ρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ
αποφάσισε να επιβάλει η
«Κομισιόν» στην Google βάσει
του αντιμονοπωλιακού δικαίου
της ΕΕ για καταχρηστική εκμετάλλευση μηχανής αναζήτησης
δίνοντας παράνομο πλεονέκτημα στην υπηρεσία αγορών
σύγκρισης.
Το πρόστιμο στην Google
ύψους 2,42 δισ. Ευρώ για
παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Η
Google έχει καταχραστεί την
κυριαρχία της στην αγορά ως
μηχανή αναζήτησης δίνοντας
ένα παράνομο πλεονέκτημα σε
ένα άλλο προϊόν της Google,
την υπηρεσία σύγκρισης αγορών.
Η εταιρεία πρέπει πλέον να
τερματίσει τη συμπεριφορά
εντός 90 ημερών ή θα της επιβληθεί επιπλέον χρηματική
ποινή έως και 5% του μέσου
παγκόσμιου κύκλου εργασιών
της Alphabet, της μητρικής
εταιρείας της Google.
Η
Επίτροπος
Margrethe
Vestager, υπεύθυνη για την
πολιτική
ανταγωνισμού,

ματα τους και να καινοτομούν.
Και το σημαντικότερο, αρνήθηκε στους Ευρωπαίους καταναλωτές μια πραγματική επιλογή
υπηρεσιών και τα πλήρη
οφέλη
της
καινοτομίας”,
σημειώνει η Επίτροπος.

δήλωσε σχετικά πως “η Google
έχει καταλήξει σε πολλά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
που έχουν αλλάξει τη ζωή μας,
αυτό είναι καλό, αλλά η στρατηγική της Google για την υπηρεσία σύγκρισης αγορών δεν
ήταν μόνο για να προσελκύονται πελάτες κάνοντας το
προϊόν τους καλύτερο από
εκείνο των αντιπάλων τους.
Αντίθετα, η Google καταχράστηκε την κυριαρχία της στην

αγορά ως μηχανή αναζήτησης
προωθώντας τη δική της υπηρεσία σύγκρισης αγορών στα
αποτελέσματά της αναζήτησης και υποβιβάζοντας τις
ανταγωνιστικές”.
“Αυτό που έχει κάνει η Google
είναι παράνομο σύμφωνα με
τους κανόνες αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. Αρνήθηκε σε άλλες εταιρείες να
έχουν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν με βάση τα πλεονεκτή-

Σε ισχύ νέοι κανόνες για καταπολέμηση
παράνομων δραστηριοτήτων

T

έθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ισχύ
οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

των Κρατών Μελών, προβλέπεται η ενίσχυση
της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων
για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους
λογιστές, αλλά και η θέσπιση ξεκάθαρων
απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών. Οι σχετικές
πληροφορίες θα φυλάσσονται σε κεντρικό
μητρώο, για παράδειγμα εμπορικό, και θα
είναι διαθέσιμες στις εθνικές αρχές και στις
υπόχρεες οντότητες. Επιπλέον προβλέπεται
η διευκόλυνση της συνεργασίας και της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των

Δεδομένης της κυριαρχίας της
Google στη γενική αναζήτηση
στο διαδίκτυο, η μηχανή αναζήτησης της αποτελεί σημαντική πηγή κυκλοφορίας. Ως

ι φουσκωτές πισίνες για
χρήση στο σπίτι εγκυμονούν
σοβαρούς κινδύνους, ακόμη και
στην περίπτωση που περιέχουν
μόλις μερικά εκατοστά νερό. Ένα
παιδί μπορεί να πνιγεί μέσα σε
ελάχιστα λεπτά, ακόμη και σε νερό
στάθμης 30 εκατοστών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ενόψει
της καλοκαιρινής περιόδου, η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωμονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον
εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων
μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό του εγκλήματος ή
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον θεσπίζεται μια συνεκτική πολιτική
έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, αλλά και η ενίσχυση των
εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι
αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Επιπλέον, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα προχωρήσουν σε εκτενή χαρτογράφηση των κινδύνων ανά τομέα και κατάλογο
των μέσων που χρησιμοποιούν συχνότερα οι εγκληματίες για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ενώ στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν
συστάσεις προς τα κράτη
μέλη για την κατάλληλη
αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων κινδύνων, όπως για
παράδειγμα με μεγαλύτερη
έμφαση στην ανάλυση των
κινδύνων ή με εποπτικές
ενέργειες ως προς συγκεκριμένες δραστηριότητες.

αποτέλεσμα των παράνομων
πρακτικών της Google, η επισκεψιμότητα στην υπηρεσία
σύγκρισης των υπηρεσιών
Google αυξήθηκε σημαντικά,
ενώ οι αντίπαλοι υπέστησαν
πολύ σημαντικές απώλειες
κυκλοφορίας σε μόνιμη βάση.
Από την αρχή κάθε κατάχρησης, η υπηρεσία σύγκρισης
των υπηρεσιών Google έχει
αυξήσει την κυκλοφορία της 45
φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο,
35 φορές στη Γερμανία, 19
φορές στη Γαλλία, 29 φορές
στην Ολλανδία, 17 φορές στην
Ισπανία και 14 φορές στην
Ισπανία, Φορές στην Ιταλία.
Μετά τις αναπροσαρμογές που
εφαρμόζει η Google, η κυκλοφορία σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες σύγκρισης αγορών μειώθηκε σημαντικά. Για παράδειγμα, η Κομισιόν διαπίστωσε
συγκεκριμένες ενδείξεις αιφνίδιας πτώσης της κυκλοφορίας
σε ορισμένες ανταγωνιστικές
ιστοσελίδες, δηλαδή 85% στο
Ηνωμένο Βασίλειο, έως 92%
στη Γερμανία και 80% στη Γαλλία.

Φουσκωτές πισίνες: Φαινομενικά
αθώες αλλά επικίνδυνες

Ο

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής που παραθέτει τα σημεία
στα οποία έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο

• Θεσπίζονται επαρκείς κανόνες
για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες

Σύμφωνα με την έρευνα της
Κομισιόν οι παράνομες πρακτικές της Google είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό μεταξύ της ίδιας της
Google υπηρεσίας σύγκρισης
αγορών και των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Παρείχαν στην
υπηρεσία σύγκρισης των υπηρεσιών της Google τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει
σημαντικά κέρδη στην κυκλοφορία σε βάρος των αντιπάλων της και εις βάρος των
Ευρωπαίων καταναλωτών.
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• Ένα παιδί μπορεί να πνιγεί
μέσα σε ελάχιστα λεπτά,
ακόμη και σε νερό στάθμης
30 εκατοστών
τή ενημερώνει
τους καταναλωτές
για
τα
μέτρα προστασίας
που πρέπει
να λαμβάνουν ώστε να
είναι ασφαλή τα
παιδιά τους όταν
χρησιμοποιούν τις φουσκωτές
πισίνες.
Οι καταναλωτές καλούνται να
διαβάζουν πάντα τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες που δίνει
ο κατασκευαστής και να έχουν
πάντοτε συνεχή οπτική επαφή
κατά την επίβλεψη των παιδιών
τους, ενώ σε περίπτωση που
φύγουν από την πισίνα έστω και
για μια στιγμή να παίρνουν τα
παιδιά μαζί τους.
Η Υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι
τα μικρά παιδιά θα πρέπει να

φορούν τα κατάλληλα σωσίβια,
αν η πισίνα έχει μεγάλο βάθος.
Οι χρήστες των πισίνων καλούνται μετά από κάθε χρήση να
αδειάζουν την πισίνα και να την
ξεφουσκώνουν, ενώ αν επιλέγουν
να μην αδειάζουν την πισίνα
συστήνεται να χρησιμοποιούν το
κατάλληλο κάλυμμα. Συστήνεται
όμως προσοχή, αφού το κάλυμμα
δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως
τον κίνδυνο, αφού έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παιδιών που
πνίγηκαν κατά την προσπάθεια
τους να το αφαιρέσουν και να
κολυμπήσουν.
Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν
ηλεκτρικές
συσκευές
κ ο ν τ ά

στην
πισίνα.
Οι γονείς προτρέπονται να μάθουν
στα παιδιά τους πως να κολυμπούν και να τα διδάξουν τις
βασικές αρχές ασφάλειας στο
νερό.
Καλούνται επίσης να αποκτήσουν
γνώσεις πρώτων βοηθειών για να
μπορούν να τις εφαρμόσουν σε
περίπτωση ατυχήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέσω της
ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

ERG_5-5_inn_4 7/4/17 10:33 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σ

ε κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημκρατίας αντιστοιχεί
ποσό δυόμισυ χιλιάδων ευρώ
προερχόμενο από τον τουρισμό. Το στοιχείο αυτό είναι
ενδεικτικό της θεαματικής
αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο το
2017.
Η τουριστική βιομηχανία εργοδοτεί, περίπου, το 14% του
πληθυσμού αναδεικνύοντας
τον κλάδο βασιλία της Κυπριακής οικονομίας.
Στη σημασία της τουριστικής
βιομηχανίας για την οικονομία
της Κύπρου, αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ)
Άγγελος Λοΐζου, σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ.
Η Κύπρος είχε πέρυσι μια
αύξηση 20% από τον τουρισμό
φτάνοντας στους 3,2 εκατ.
τουρίστες, εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος οι αφίξεις θα
φτάσουν στα 3,5 εκ. Σημείωσε
το υψηλό ποσοστό της βιομηχανίας στο ΑΕΠ αλλά τα πολύ
μεγαλύτερα έμμεσα οφέλη στην
οικονομία αφού ο κλάδος έχει
πολλαπλασιαστική αξία. Όσον

Ο τουρισμός παραμένει ο «βασιλιάς»
της Κυπριακής οικονομίας στην Κύπρο
αφορά την ποιότητα του τουρισμού που έρχεται στην
Κύπρο, ο κ. Λοΐζου σημείωσε
ότι το εισόδημα ανά τουρίστα,
είναι αρκετά υψηλότερο από
τους ανταγωνιστές της περιοχής και είναι εφάμιλλο φτασμένων προορισμών όπως της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Μελέτη για τον all inclusive
τουρισμό
Αναφέροντας ότι η τάση του all
inclusive δεν είναι πολύ μεγάλη
στην Κύπρο και φτάνει γύρω
στο 35%, είπε ότι μια μελέτη
που κάνει ο ΚΟΤ σε συνεργασία
με το Τμήμα ΦΠΑ δείχνει ότι
υπάρχει μια υγιής αύξηση εσόδων σε όλη τη διάσταση της
οικονομίας και σε 30 με 40 διαφορετικά επαγγέλματα που
σχετίζονται με την τουριστική
βιομηχανία, πέραν από τα
ξενοδοχεία.
• Που θα βοηθήσει το καζίνο

μένεται να ανεγερθεί στη Λεμεσό επιδιώκεται, σύμφωνα με
τον κ. Λοΐζου η προσέλκυση
ενός άλλου είδους τουρίστα
που δεν ερχόταν μέχρι τώρα
στην Κύπρο. Επίσης ο ΚΟΤ
ευελπιστεί ότι θα βοηθήσει
πολύ στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και θα
δημιουργήσει άλλη μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για
τους τουρίστες που ήδη υπάρχουν στο νησί.
• Μεγάλη πρόκληση
η Λευκωσία
Ο τουρισμός σε όλες τις άλλες
πόλεις της Κύπρου καταγράφει
αυξητικές τάσεις τα τελευταία
χρόνια, ωστόσο η Λευκωσία,

• Η Κύπρος να μετατραπεί
σε άρτιο εκπαιδευτικό
κέντρο τουριστικής
βιομηχανίας

Με το καζίνο θέρετρο που αναπαραμένει σύμφωνα με τον
Πρόεδρο του ΚΟΤ η μεγάλη
πρόκληση για τον κυπριακό
τουρισμό, αναφέροντας ότι η
πρωτεύουσα για πολλούς
λόγους δεν κατάφερε ακόμα να
προσελκύσει τον αριθμό τουριστών που θα έπρεπε.
«Έτσι για αυτό το λόγο εμείς
ζητούμε να γίνει μια ευρεία
σύσκεψη κυρίως με τις τοπικές
αρχές, τους δημάρχους της
ευρύτερης Λευκωσίας για να

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με
τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών
αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Tο Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου
Θεάτρου ζητά να προσλάβει Γραμματέα Διεύθυνσης.
Έντυπο αίτησης, όπως επίσης και σχέδιο υπηρεσίας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΚΔΙΘ
www.ccoiti.com (Κατηγορία ΝΕΑ).
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ με ηγετικές ικανότητες και γνώση χειρισμού εργοστασιακού (μικρού)
Φόρκλιφτ. Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- MARKETING MANAGER Γιώργο Κασιούρη 22849849
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.

τονικές χώρες όπως ο Λίβανος,
το Ισραήλ και η Αίγυπτος που
ήταν μερικές δεκαετίες πριν,
έχουν χάσει σήμερα μεγάλο
ποσοστό τουριστών, κυρίως
λόγω της στροφής των ντόπιων παραθαλάσσια.
• Ο ΚΟΤ πανέτοιμος για τη
μετεξέλιξη σε Υφυπουργείο
Τα επόμενα βήματα για το
κυπριακό τουρισμό, περιλαμβάνουν, τόσο την άμεση έναρξη
τον Ιούλιο, της διαβούλευσης
για την εθνική στρατηγική τουρισμού όσο και την ψήφιση του
νομοσχεδίου για τη δημιουργία
υφυπουργείου τουρισμού.

• Το 2017 η καλύτερη χρονιά
σπάζοντας τις επιδόσεις
όλων των εποχών
συζητήσουμε το θέμα και να
βάλουμε κάτω κάποιες εισηγήσεις», ανέφερε.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί, πρόσθεσε, γιατί μια Λευκωσία με
τόσο μεγάλο αριθμό μνημείων
εντός των τειχών και με μια
ιστορία που θα μπορούσε να
εντυπωσιάσει δεν συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών.
Είπε επίσης ότι το θέμα της
θάλασσας δεν είναι δικαιολογία, αφού άλλες σημαντικές
πρωτεύουσες ανά τον κόσμο
δεν είναι παραθαλάσσιες αλλά
καταφέρνουν να προσελκύσουν
σημαντικό αριθμό τουριστών.
Ένας καλύτερος σχεδιασμός,
πρόσθεσε, απαιτείται και στο
θέμα των ορεινών θερέτρων, τα
οποία από νούμερο ένα προορισμός για ντόπιους αλλά και
για ξένους τουρίστες από γει-

Σε σχέση με την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, ο κ.
Λοΐζου αναφέρει ότι αναμένει
να δει τη μελέτη στη λεπτομέρεια της για να εκφράσει τις
όποιες απόψεις.
«Ως Κύπρος πιστεύω ότι θα
μπορούσαμε να είμαστε ένα
πολύ καλό εκπαιδευτικό κέντρο
της περιοχής ή της Ευρώπης σε
θέματα τουριστικής βιομηχανίας, όχι μόνο στα ξενοδοχειακά», ανέφερε. Πέραν από τα
ξενοδοχεία, τα τουριστικά
επαγγέλματα, όπως σημείωσε
είναι πάρα πολλά, ενώ θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν
και τα αντίστοιχα ερευνητικά
κέντρα.
Τονίζοντας την ανάγκη για
καινοτομίες στην τουριστική
βιομηχανία, ο κ. Λοΐζου έδωσε
στο στίγμα για το πώς θα μπορούσε αυτή η δυναμική των
τελευταίων χρόνων να αποδειχθεί διαχρονική και όχι απλά
αποτέλεσμα συγκυριών.

Ανθρώπινα δράματα προκαλεί η έξοδος
της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαική ‘Ενωση

Έ

ναν χρόνο μετά το δημοψήφισμα για το μέλλον της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την απόφαση για Brexit, μία νέα
έρευνα καταδεικνύει ότι το «διαζύγιο» Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βρετανίας οδήγησε στον χωρισμό
ακόμα 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους λόγω «αγεφύρωτων διαφορών» στο θέμα της Βρετανικής
εξόδου.
Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό
της
ιστοσελίδας
γνωριμιών
eHarmony που θέλησε να μελετήσει την επίδραση της πολιτικής
στις ερωτικές σχέσεις με αφορμή
την πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit.
Το 3,4% των ερωτηθέντων δήλωσε
ότι το Brexit ήταν αφορμή για να
αποφασίσουν να σταματήσουν να
βγαίνουν με κάποιον.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.

Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις ηλικίες 18-24 ετών, με το
10% να απαντά ότι χώρισε ή σταμάτησε να βλέπει κάποιον εξαιτίας των απόψεών του για το
δημοψήφισμα.

• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη
99478717.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2017
από την ICM, το 16% των ερωτη-

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη
ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048
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θέντων δήλωσε ότι το δημοψήφισμα επιβάρυνε τις προσωπικές
σχέσεις με την οικογένεια, τους
φίλους ή τους συναδέλφους ενώ
το 6% παραδέχθηκε ότι διαπληκτί-

• Χωρισμός για 1,6 εκατ.
άτομα λόγω Brexit!
στηκε με την οικογένειά του και το
2% διέκοψε «κάθε σχέση» με τουλάχιστον έναν συγγενή.
Πέρα από το Brexit, οι αντιτιθέμενες πολιτικές απόψεις οδήγησαν
πέρσι περίπου 2,7 εκατομμύρια
ανθρώπους, (ποσοστό 6%) σε τερ-

ματισμό της σχέσης τους στο
Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων και σχέσεων που μόλις
είχαν αρχίσει.
Πάντως τα στοιχεία της eHarmony
έδειξαν ότι τα μέλη της ιστοσελίδας γνωριμιών που ανέφεραν το
Brexit στο προφίλ τους, που τάσσονταν είτε υπέρ, είτε κατά της
εξόδου από την ΕΕ (δηλαδή διευκρίνιζαν αν είναι Remainer ή
Brexiteer) έλαβαν περισσότερα
μηνύματα σε σύγκριση με όσα
λαμβάνει ο μέσος χρήστης – οι
γυναίκες είδαν αύξηση μηνυμάτων
κατά 84% και οι άνδρες κατά 90%.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Π

ραγματοποιήθηκε
την
Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 η
τελετή βράβευσης του 9ου διαγωνισμού «Η παραγωγικότητα
στην εκπαίδευση» που διοργανώνεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι μαθητές δείχνουν τον δρόμο
προς την παραγωγικότητα
√ Διαγωνισμός ΚΕΠΑ - υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή
18 σχολείων και 186 μαθητών

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται
από το 2008 στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας και στοχεύει στην
ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας μεταξύ των
μαθητών σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης.
Στο φετινό διαγωνισμό έλαβαν
μέρος 18 σχολεία από την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συμμετείχαν συνολικά 186 μαθητές.
Σε εισαγωγική ομιλία ο διευθυντής του ΚΕΠΑ Ντίνος Καθητζιώτης είπε «ότι μέσα από
τους σχολικούς διαγωνισμούς
συμμετέχουμε ενεργά στη διά-

Ομάδα μαθητών του Λυκείου Αραδίππου «Τάσος
Μητσόπουλος» η οποία κέρδισε το πρώτο βραβείο

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

δοση της έννοιας της παραγωγικότητας στο σχολικό περιβάλλον και η σχεδόν δεκάχρονη
εμπειρία μας έχει καταδείξει
ότι αυτή θα πρέπει να τεθεί σε
πιο συστηματική βάση» και
πρόσθεσε τα εξής: «Η έννοια
της παραγωγικότητας θα πρέπει να ενσωματωθεί στο
εκπαιδευτικό μας σύστημα,
είτε υπό μορφή εργαστηρίων
για τους εκπαιδευτικούς, είτε
μαθημάτων για τα παιδιά, είτε
άλλων δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο του ολοήμερου σχολείου».

Οι βραβεύσεις
Το θέμα του φετινού διαγωνι-

σμού για τα Δημοτικά και
Γυμνάσια ήταν ο εντοπισμός
αντιπαραγωγικών πρακτικών
/ διαδικασιών, εντός ή εκτός
της σχολικής μονάδας, και η

Όταν οι μαθητές του Δημοτικού
ασχολούνται με την παραγωγικότητα, τότε η Κυπριακή οικονομία
δικαιούται να ελπίζει

Η βράβευση των Λυκείων
Το θέμα του διαγωνισμού για τα λύκεια ήταν να λειτουργήσουν
ως ομάδα Συμβούλων με εντολή να εισηγηθεί στον ιδιοκτήτη
μιας εικονικής επιχείρησης δράσεις οι οποίες θα αυξήσουν την
παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αναμενόταν να μελετήσουν
μέσα από την βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα σχετικών
ερευνών τρόπους με τους οποίους διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και να εντοπίσουν περιπτώσεις
άλλων εταιρειών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που βελτίωσαν
την παραγωγικότητα τους με δράσεις ανάλογες με αυτές που
θα εισηγούνταν. Οι διαγωνιζόμενες
ομάδες αναμενόταν να εστιάσουν σε
τουλάχιστον τρεις (3) από τους πιο
κάτω επτά (7) παράγοντες:
- Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Ασφάλεια και Υγεία
- Τεχνολογία και ειδικότερα Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ)
- Περιβάλλον εργασίας
- Ηγεσία
- Διαδικασία παραγωγής και διαχείρησης αποθεμάτων και
Ποιότητα
• Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο Λύκειο Αραδίππου
«Τάσος Μητσόπουλος»
• Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο Λύκειο Παραλιμνίου,
• και το τρίτον στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β.
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μπιον» το δεύτερον απονεμήθηκε στο γυμνάσιο Αθηένου και
το τρίτον στο Περιφερειακό
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς.

Υπουργικοί χαιρετισμοί
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση
απέστειλαν δια εκπροσώπων
τους η υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
και ο υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού Κώστας Καδής. Και
οι δύο συγχάρηκαν τους διοργανωτές και τα σχολεία μαθητές που έλαβαν μέρος. Η
υπουργός Εργασίας στο δικό
της χαιρετισμό είπε ανάμεσα
σ’ άλλα και τα εξής: «Έχουμε
διαπιστώσει ότι, μέσα από το
διαγωνισμό οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί επιστήμονες,
εργοδότες και εργαζόμενοι,
έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με την έννοια της παραγωγικότητας και να κατανοούν
τη σημασία της. Η έννοια της
παραγωγικότητας είναι συνυφασμένη με τη σωστή οργάνωση, τον καταμερισμό εργασίας,
την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και την ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων,
ώστε να έχουμε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα. Η παραγωγικότητα επηρεάζει και
αφορά όλους μας, μαθητές,
εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους,
επιστήμονες και όλο το
ανθρώπινο δυναμικό μας. Η
κατανόηση της έννοιας της
παραγωγικότητας και η υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην
εργασία μας επηρεάζει όχι
μόνο τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούμε αλλά
και το αποτέλεσμα σε ατομικό
αλλά και συλλογικό επίπεδο.
Πέραν τούτου, η παραγωγικότητα είναι άμεσα και άρρηκτα
συνδεδεμένη και με την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.
Απαραίτητα συστατικά στοιχεία της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας αποτελούν, σίγουρα, η αναβάθμιση
του ανθρώπινου δυναμικού, η
ορθολογιστική χρήση των
ανθρώπινων
και
άλλων
πόρων, η εισαγωγή καλύτερων
πρακτικών και σύγχρονων
μεθόδων και η βελτίωση της
παραγωγικότητας.»

εφαρμογή μέτρων βελτίωσης
τους με βάση τις αρχές της
παραγωγικότητας.
Για τα δημοτικά σχολεία το 1ο
βραβείο απονεμήθηκε στο Β’
Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου
Νήσου. Το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στο Δ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού κύκλος Β’ και το
3ο βραβείο απονεμήθηκε στο
Δημοτικό Σχολείο Κελιών.
Έπαινος απονεμήθηκε στο
Ειδικό Σχολείο «Απ. Λουκάς»
και στο περιφερειακό Δημοτικό
Σχολείο «ΙΑΜΑΤΙΚΗ».
Όσον αφορά τα Γυμνάσια το
πρώτο βραβείο απονεμήθηκε
στο γυμνάσιο - λύκειο «Ολύ-

Τα βραβεία απένειμε ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου
Εργασίας πλαισιούμενος
από τον διευθυντή του ΚΕΠΑ

ERG_7-7_inn_8 & 9 7/4/17 10:32 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Π

ιάνουν πάτο κάθε χρόνο οι
Κύπριοι απόφοιτοι Μέσης
εκπαίδευσης στις Παγκύπριες
εξετάσιες. Αυτό το φαινόμενο
δεν είναι απλώς ενοχλητικό
αλλά και ντροπιαστικό για μια
χώρα με τόσο πολλόυς απτυχιούχους πανεπιστημίων.
Αρμόδιοι και μη, διερωτούνται
ακόμη τι πταίει για την ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση. Για
να αντιληφθούμε τι συμβαίνει
αρκεί να ψλάξουμε τις κυριότερες διαφορές του εκπαιδευτικού μας συστήματος με το πιο
πετυχημένο στην Ευρώπη,
αυτό της Φινλανδίας.
Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας [ test ]διεθνούς αξιολόγησης PISA του 2015 που δημοσιεύθηκαν πέρυσι για τις επιδόσεις των κύπριων μαθητών,
έθεσαν την Κύπρο στις τελευταίες θέσεις, από τις 72 χώρες
οι
οποίες
συμμετείχαν.
Η Φινλανδία όπως αναμένετο
κατέλαβε μια από τις πρώτες
θέσεις. Πρόσφατο άρθρο του
Business Insider ανατρέχει
στους 7 λόγους σύμφωνα με
τους οποίους το εκπαιδευτικό
σύστημα της Φινλανδίας ντροπιάζει το αμερικανικό μοντέλο
εκπαίδευσης αλλά ας μας επιτραπεί το σχόλιο και το
Κυπριακό.

1. Ο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ανταγωνισμός δεν είναι
τόσο σημαντικός όσο η
συνεργασία. Η Φινλανδία
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
ο ανταγωνισμός μεταξύ των
σχολείων δεν βοηθά τα παιδιά
όσο η συνεργασία.

Γιατί οι Κύπριοι μαθητές «πατώνουν»
στις εξετάσεις;

νεια, όπου τα μόνα μαθήματα
που μαθαίνουν τα παιδιά είναι
για τη ζωή.

7.

• Γιατί οι υποψήφιοι στις Παγκύπριες εξετάσεις έγραψαν κατά μέσο όρο
κάτω από το δέκα με άριστα το 20 στις εξετάσεις σε σε πέντε μαθήματα;
2.

Η διδασκαλία είναι ένα
από τα πιο σεβαστά επαγγέλματα. Οι δάσκαλοι δεν
αμείβονται χαμηλά στη Φινλανδία. Για να γίνουν δάσκαλοι
οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα
να λάβουν τουλάχιστον το
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα
και να ολοκληρώσουν πρόγραμμα παραμονής σε ιατρικές
σχολές των ΗΠΑ. Συχνά διδάσκουν σε σχολικά ιδρύματα
που γειτνιάζουν με πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να αποκτούν την καλύτερη παιδαγωγική έρευνα για την εκπαίδευση.

3. Η Φιλανδία εκτιμά την
έρευνα. Η κυβέρνηση λαμβάνει
τις αποφάσεις της για την
εκπαιδευτική πολιτική βασισμένη όχι σε πολιτικές βλέψεις
ή συμφέροντα, αλλά σχεδόν
αποκλειστικά βάσει της αποτελεσματικότητας - εάν τα
δεδομένα δείχνουν βελτιώσεις,
το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
θα
αναλάβει
δράση.
4.

Η Φινλανδία δεν φοβάται
να πειραματιστεί. Το χρήμα
και η πολιτική επιρροή δεν
διαδραματίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο στον πειραματισμό.
Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί

Π

ρος όφελος των φοιτητών, αποφοίτων
ξενοδοχειακών σπουδών, του τουριστικού τομέα, της τουριστικής βιομηχανίας
καθώς και της οικονομίας της Κύπρου γενικότερα, θα αποβεί το Μνημόνιο Συνεργασίας
που υπογράφτηκε πρόσφατα μεταξύ του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανώτερου
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης σημείωσε ότι το ΑΞΙΚ αποτελεί
σημαντικό Ινστιτούτο για την οικονομία του
τόπου, εξυπηρετεί ένα βασικό πυλώνα της
κυπριακής οικονομίας που είναι η τουριστική βιομηχανία και έχει ένα σημαντικό έργο
να επιτελέσει. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας του κυπριακού τουρισμού,κατέληξε.
Η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ Δρ Εύη Σωτηρίου
σημείωσε ότι η ένωση δυνάμεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΑΞΙΚ δίδει επίσης
ένα πολύ ηχηρό και ελπιδοφόρο μήνυμα για
την ανάγκη να τερματιστεί η απαξιωτική
αντιμετώπιση του τουρισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων από την κυπριακή
κοινωνία.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Μάνθος Μαυρομμάτης τόνισε η
προσπάθεια όλων για αναβάθμιση και του
ξενοδοχειακού τομέα και του τουριστικού
προϊόντος πρέπει να είναι συνεχής και
συνεπής.

να δίνουν στους μαθητές 15
λεπτά παιχνιδιού για κάθε 45
λεπτά διδασκαλίας.
Τα αποτελέσματα μιλούν από
μόνα τους: Σύμφωνα με έρευνες, αυτοί οι μαθητές έχουν
καλύτερη συμπεριφορά στο
σχολείο και κάνουν καλύτερα
τις εργασίες.
Η πολιτική απορρέει από την
βαθιά πεποίθηση της Φινλανδίας ότι τα παιδιά πρέπει να
μείνουν παιδιά όσο το δυνατόν
περισσότερο. Δεν είναι δουλειά
τους να μεγαλώνουν γρήγορα
και να γίνονται απομνημονευτές και δοκιμαστές.

• Οι βασικές διαφορές
του εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας
και της Κύπρου
ότι διαπιστώνεται ότι αποτυγχάνει. Επικρατεί δηλαδή μια
πειραματική νοοτροπία που
σίγουρα στην Κύπρο δεν υπάρχει.

5.

Ο χρόνος παιχνιδιού είναι
ιερός. Ενώ στις ΗΠΑ αλλά και
στην Κύπρο, ο χρόνος παιχνιδιού μειώνεται στο νηπιαγωγείο, ο φινλανδικός νόμος
απαιτεί από τους δασκάλους

6. Τα παιδιά έχουν ελάχιστες
εργασίες για το σπίτι. Πολύ
λίγες είναι οι εργασίες που
έχουν οι μαθητές στη Φιλανδία
για το σπίτι. Η φιλοσοφία
απορρέει από το αμοιβαίο επίπεδο εμπιστοσύνης των σχολείων, των εκπαιδευτικών και
των γονέων. Οι γονείς υποθέτουν ότι οι εκπαιδευτικοί
κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος
αυτού που χρειάζονται στο
σχολείο ενώ η επιπλέον εργασία θεωρείται συχνά περιττή
από όλους τους εμπλεκόμενους.
Ο χρόνος που μένει στο σπίτι
είναι αποκλειστικά για οικογέ-

Υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση. Στη Φινλανδία, η προσχολική και η
ημερήσια φροντίδα είναι και οι
δύο καθολικές μέχρι την ηλικία
των 7 ετών. Τα νηπιαγωγεία
ευθυγραμμίζουν τα προγράμματα σπουδών μεταξύ τους
και προετοιμάζουν τα παιδιά.

Οι τεράστιες διαφορές
με το σύστημα της Κύπρου
Στη Φινλανδία, το σχολείο
ξεκινάει μετά τα 7 χρόνια ενώ
οι μαθητές του δημοτικού
σπάνια δίνουν εξετάσεις ή να
κάνουν εργασίες και δεν έχουν
βαθμολόγηση. Υπάρχει μόνο
ένα υποχρεωτικό τυποποιημένο τεστ, που γίνεται στην ηλικία των 16 ετών.
Η διδασκαλία θετικών επιστημών ξεκινά στα 16 έτη ώστε να
μπορούν οι μαθητές να διεξάγουν πρακτικά πειράματα.
Οι εκπαιδευτικοί δαπανούν
μόνο τέσσερις ώρες ημερησίως
στην τάξη, και παίρνουν άδεια
δύο ώρες την εβδομάδα για
«επαγγελματική ανάπτυξη».
Το 43% των Φινλανδών μαθητών Λυκείου φοιτά συνειδητά
σε σχολές επαγγελματικής
κατάρτισης, ενώ οι εκπαιδευτικοί στη Φινλανδία πρέπει να
κατέχουν ένα μεταπτυχιακό, το
οποίο είναι πλήρως επιδοτούμενο.

Το Harvard «λύγισε» μπροστά στη Νομική Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κύπρου
και ΑΞΙΚ ενώνουν δυνάμεις
• Προς όφελος του τουριστικού τομέα
και της οικονομίας

της Φινλανδίας ενθαρρύνονται
να δημιουργήσουν τα δικά τους
μίνι εργαστήρια για τη διδασκαλία, να διατηρήσουν ότι
δουλεύει και να απορρίψουν

7

• Πρωταθλήτρια Κόσμου η Νομική Αθηνών - Ξεπέρασε το Χάρβαρντ!

Η

Νομική Αθηνών έκανε πάλι το
θαύμα της. Τρεις φοιτήτριες μετά
από ατελείωτες ώρες μελέτης και
άψογης συνεργασίας απέδειξαν ότι τα
ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να
σηκώσουν το ανάστημα τους απέναντι σε κορυφαία Πανεπιστημιακά
ιδρύματα του Κόσμου.
Οι τρείς φοιτήτριες της Νομικής Σχολής Αθηνών Μυρτώ Γκίκα, Χαρά Τζίμη
και Μάρθα Μιχαλοπούλου έλαβαν
μέρος στο Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του
διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης
ELSA Moot Count Competition on World
Trade Organization Law και απέσπασαν το Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος Εναγόμενου έχοντας απέναντι
τους ομάδες από τις νομικές σχολές
22 κορυφαίων ιδρυμάτων όπως του
Χάρβαρντ, της Γενεύης και της Ζυρίχης
Η Μάρθα η Χαρά και η Μυρτώ με μότο
«δεν βάζουμε ποτέ όριο στους εαυτούς μας κα συνεχίζουμε» κατάφεραν
το ακατόρθωτο καθώς οι συνθήκες
είναι δύσκολες αν και το πανεπιστήμιο προσπαθεί να βοηθήσει τους φοιτητές να φτάσουν στην κορυφή. Το
παράδοξο είναι ότι η επιτυχία των
τριών φοιτητών όπως ανέφερε στο
koutipandoras.gr Μυρτώ Γκίκα δεν
υπολογίζεται στο βαθμό τους. Δηλαδή
όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει κανένα αντίκρισμα στο βαθμό τους κάτι
που συμβαίνει στα υπόλοιπα πανεπιστήμια του κόσμου.

Ο διαγωνισμός EMC2 διοργανώθηκε
φέτος για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά από την European Law Students’
Association (ELSA), υπό την αιγίδα, και
με την υποστήριξη, του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και αποτελεί
προσομοίωση της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διακρατικών εμπορικών διαφορών. Κάθε συμμετέχουσα
ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (με νομικά υπομνήματα),
όσο και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) ενώπιον ενός πάνελ ειδικών
του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου,
τόσο την πλευρά του ενάγοντος κράτους (Complainant) όσο και του εναγομένου κράτους (Respondent). Η υπόθεση του φετινού διαγωνισμού EMC2
αφορούσε στη συμβατότητα περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερου εμπο-

ρίου (free trade agreements - FTAs) με
το πολυμερές ρυθμιστικό πλαίσιο του
ΠΟΕ, υπό το πρίσμα τόσο της προώθησης του ελεύθερου εμπορίου, αλλά
όσο και συχνής ανάγκης εφαρμογής
περιφερειακών εμπορικών πολιτικών
από ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών συμμετείχε φέτος για πέμπτη
χρονιά στο διαγωνισμό EMC2 . Η
ομάδα προετοιμάστηκε από τον
λέκτορα Αναστάσιο Γουργουρίνη και
τους φοιτητές-προπονητές (student
coaches) Αντιγόνη Ματθαίου και
Μάριο Σόκα, μέλη της Ομάδας που
εκπροσώπησε με εξαιρετική επιτυχία
τη σχολή στον περσινό διαγωνισμό
EMC2.
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• Φόρουμ της Επιτροπής Ισότητας των φύλων για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία

Απαράδεκτες συμπεριφορές δεν έχουν θέση
στους χώρους εργασίας
H

σεξουαλική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας αποτελεί ανεπαίσχυντη πράξη και
οφείλουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι όσοι
είμαστε
ευαισθητοποιημένοι να συμβάλουμε στην ενημέρωση ώστε να
ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων να
καταγγέλλουν απαράδεκτες
συμπεριφορές.

καταγγελία της παραπονούμενης πως ο εργοδότης με ενέργειες του θυματοποίησε την
αιτήτρια μετά την καταγγελία
που υπόβαλε στην Επίτροπο
Διοίκησης.

Η πιο πάνω θέση τονίστηκε σε
Φόρουμ που διοργάνωσε η επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση την
Εργαζομένων
Γυναικών
Δέσποινα Ησαΐα και Γεωργία
Επιστηθίου του Επαρχιακού
Τμήματος Γυναικών παρουσίασαν πολυσέλιδη υπόθεση
που αφορούσε καταγγελία για
σεξουαλική παρενόχληση αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο
χειρίστηκε το δικαστήριο την

Τονίστηκε στο εργαστήριο πως
ο εργοδότης θα πρέπει να
εφαρμόζει προληπτικά μέτρα
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και πως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο που συμβάλει
στην πρόληψη αλλά και στην
διεκδίκηση.

Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας
περασμένη Παρασκευή στην
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης.
Στο πλαίσιο του Φόρουμ ο
γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας κ. Ασιώτης σε
χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ
μέρους της Υπουργού Εργασίας
τόνισε πως
ο εργαζόμενος
που θεωρεί ότι υπήρξε θύμα
σεξουαλικής παρενόχλησης
από οποιοδήποτε συνάδελφο,
ανεξαρτήτως από τη μεταξύ
τους ιεραρχική σχέση, έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει την εν
λόγω συμπεριφορά στον εργοδότη του και ο τελευταίος έχει
υποχρέωση να ανταποκριθεί
και να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Η απαγόρευση διενέργειας
πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης είναι απόλυτη και το

πεδίο εφαρμογής του Νόμου
ευρύ. Η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύεται σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, είτε
του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, καθώς και σε όλα τα
στάδια εισόδου, ανέλιξης και

σαν η πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας Λουΐζα Ζανέττου και
ο Δημήτρης Μιχαηλίδης Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Εργασίας αντίστοιχα.
Ακολούθησαν εργαστήρια τα
οποία έθεσαν στο μικροσκόπιο

• Ο εργαζόμενος έχει το αυτονόητο δικαίωμα να μην
γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής
λόγω του φύλου του και ο εργοδότης έχει τη νομική
ευθύνη να διασφαλίζει για τους εργαζομένους του
ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον
εξόδου από την αγορά εργασίας.
Τις πρόνοιες της νομοθεσίας
αλλά και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι
εξωδικαστικοί θεσμοί ανέλυ-

τους υποθέσεις δικαστηρίων
και συζήτησαν τυχόν αδυναμίες και κενά στον τρόπο προσκόμισης επαρκών τεκμηρίων
και μαρτυριών.
Η γραμματέας του Τμήματος

Η ουσιαστική Ισότητα προϋποθέτει την
κατάργηση όλων των μορφών διακρίσεων
Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου δεν διαφέρουν μεταξύ των χωρών, αφού κατά την εκδήλωσή του
συντρέχουν κατά κανόνα συγκεκριμένες περιστάσεις. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να αποτελεί και έκφραση της εξουσίας του θύτη προς το θύμα, μέσω κατάχρησης της εργασιακής
σχέσης εξάρτησης που δημιουργείται μεταξύ τους στον εργασιακό χώρο. Η ύπαρξη του φαινομένου αυτού στην καθημερινότητα των εργαζομένων, με θύματα κυρίως γυναίκες, δεν είναι
πρόσφατη, αλλά μετρά πολλές δεκαετίες.
Στη βάση των προνοιών του Νόμου, η σεξουαλική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας δεν συνιστά πλέον ιδιωτική διαφορά μεταξύ του θύματος και του θύτη, αφού οι συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο είναι το αποτέλεσμα
των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις. Ο εργαζόμενος έχει το αυτονόητο δικαίωμα να
μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής
λόγω του φύλου του και ο εργοδότης έχει τη νομική ευθύνη να
διασφαλίζει για τους εργαζομένους του ένα ασφαλές και υγιές
εργασιακό περιβάλλον.

Αναγκαιότητα η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πολίτες

«Π

ερισσότερο ισχυροί για την ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών
του μέλλοντος» ήταν το θέμα του 13ου
συνεδρίου της Γαλλικής Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών CFDT INTERGO

ως της CFDT Claive le Calonnec.
Το συνέδριο χαιρέτισαν η γ.γ. της Διεθνούς (PSI) Rosa Pavanelli και ο γ.γ. της

√ Συνέδριο της Γαλλικής
Ομοσπονδίας Δημοσίων
Υπηρεσιών CFDT INTERGO
που πραγματοποιήθηκε στη Βρέστη 27
- 29 Ιουνίου.
Στο συνέδριο που συμμετείχαν 450
αντιπρόσωποι εργαζομένων στη
Δημόσια Υπηρεσία από όλη την επικράτεια της Γαλλίας. Παρών ο γ.γ. της
ΟΕΚΔΥ Γιώργος Κωνσταντίνου μετά
από πρόσκληση της γενικής γραμματέ-

Ευρωπαϊκής Γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU)
Jan Willem Goudvian.

Η συζήτηση στο συνέδριο επικεντρώθηκε στην ανάγκη για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τη
βελτίωση των σχέσεων μαζί τους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ

Εξελέγη νέα ηγεσία στην ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Ξεκάθαρες θέσεις στ’ αχνάρια του αφυπηρετήσαντα Ανδρέα Πανόρκου

14/10- 20/10/2017
20/10 – 26/10/17
H ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ διοργανώνει επταήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Ελλάδα τον προσεχή
Οκτώβριο και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερον.
Συνοπτικό Πρόγραμμα
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ
2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – ΞΑΝΘΗ
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
–ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΟΖΕΝ - ΜΕΛΝΙΚ
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ελεύθερες δραστηριότητες
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ – ΛΟΥΤΡΑ
ΠΟΖΑΡ
6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ-ΟΡΜΥΛΙΑ

Η

νεοεκλεγείσα
ηγεσία
της
ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ-ΣΕΚ] της μεγαλύτερης συντεχνίας στην Αρχη
Ηλεκτρισμού, προχωρεί μπροστά
με δύναμη και σιγουριά με ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο μέλλον
του οργανισμού. Θα συνεχίσουμε
να συνδικαλιζόμαστε στη βάση
τεκμηριωμένων θέσεων με σκοπό
τη προστασία των εργατικών
δικαιωμάτων και εξυπηρέτηση του
καλώς νοούμενου συμφέροντος
της ΑΗΚ και γενικότερα της κοινωνίας. Τη σαφέστατη αυτή δήλωση
έκανε στην «Εργατική Φωνή» ο νέος
πρόεδρος της οργάνωσης Πέτρος
Πετρίδης τονίζοντας ότι ενωμένοι,
ομόθυμοι και ισχυροί βαδίζουμε
στα αχνάρια του προκάτοχου μου
Ανδρέα Πανόρκου ο οποίος μαζί
με τον επίσης αφυπηρετήσαντα
Χρίστο Χριστοδουλίδη έδωσαν
σκληρές και αδιάκοπες μάχες για
τα δίκαια του προσωπικου και
διατήρηση του δημόσιου χαραχτήρα της ΑΗΚ.

μελετήθηκαν και συζητήθηκαν
θέματα που απορρέουν από την
συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.
Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου

9

βεί σʼόλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση και πλήρη στελέχωση του Οργανισμού που
παραμένει για αρκετά χρόνια υποστελεχωμένος και ακέφαλος χωρίς
Γενικό Διευθυντή. Είναι κοινή δια-

√ Ταύτηση θέσεως Διοίκησης – Συντεχνιών στο θέμα
του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς

√ Η εχθρική η στάση του υπουργού Ενέργειας πυροδοτεί
ηλεκτρισμένο εργασιακό κλίμα κατακαλόκαιρα

Γραμματεία
Πέτρος Πετρίδης

Πρόεδρος

Κυριάκος Ταφούνας

Γενικός Γραμματέας

Νίκος Χειμώνας

Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Χάρης Γιωργάκης

Γενικός Οργανωτικός

Γεώργιος Λεβέντης

Γενικός Ταμίας

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Τιμές κατʼ άτομο:
Δίκλινο € 655.00 Μονόκλινο € 785.00
Τρίκλινο € 605.00
Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη –
Λάρνακα με πτήσεις της AEGEAN.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και
μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Διαμονή για 6 βράδια στο ξενοδοχείο Capsis 4
αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
Έξι (6) δείπνα στο ξενοδοχείο.
Πέντε (5) γεύματα κατά την διάρκεια των εκδρομών (μεσημέρι).
Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
Έμπειρο συνοδό-ξεναγό
Κρουαζιέρα Αγίου Όρους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΗΣ 96621070
ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22849849,
ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 25861000,
ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24633633,
ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ) 23821432
ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ 26811639

Συνεδρία γενικού συμβουλίου ΕΠΟΠΑΗ

Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος
κινήθηκαν και οι δηλώσεις του
νέου γενικού γραμματέα Κυριάκου
Ταφούνα ο οποίος ξεκαθάρισε ότι
η ΕΠΟΠΑΗ τάσσεται κάθετα εναντίον της αποκρατικοποίησης –
ιδιωτικοποίησης της ΑΗΚ η οποία
θεωρείται εθνικός πλούτος και
πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να
παραμείνει στα χέρια του κράτους.

Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ύστερα από τις Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις και το 19ον
Παγκύπριο Συνέδριο των μελών
της Οργάνωσης μας που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, καταρτίστηκε η σύνθεση των αρμόδιων
Σωμάτων της ΕΠΟΠΑΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σε συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου 2017 στο μέγαρο της ΣΕΚ, έγιναν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του Βοηθού Γενικού
Γραμματέα, του Γενικού Οργανωτικού και του Γενικού Ταμία και των
αντιπροσώπων των κλάδων στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως

της ΕΠΟΠΑΗ με ικανοποίηση πληροφορήθηκαν ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αρχής διατηρεί τις
θέσεις του σε ό,τι αφορά το θέμα
του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ), με τις οποίες η
ΕΠΟΠΑΗ συμφωνεί πλήρως. Σε
συνεννόηση με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις η ΕΠΟΠΑΗ θα
μελετήσει τα επόμενα βήματα και
μέτρα που θα ληφθούν για να
παραμείνει η Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου ως Καθετοποιημένος
Οργανισμός Δημόσιας Ωφελείας.
Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Γραμματεία να προ-

πίστωση όλων των μελών του
Γενικού Συμβουλίου ότι αν συνεχίσει η υποστελέχωση του Οργανισμού η Αρχή Ηλεκτρισμού θα έχει
ημερομηνία λήξεως.
Για το φλέγον θέμα της μείωσης
των απολαβών του προσωπικού,
η ΕΠΟΠΑΗ βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τη ΣΕΚ. Στόχος είναι να
μειωθεί σταδιακά μέχρι να καταργηθεί η μείωση των απολαβών των
εργαζομένων, αρχίζοντας από τις
τάξεις των χαμηλά αμειβομένων
υπαλλήλων.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Θερμό καλοκαίρι στις εργασιακές σχέσεις στην ΑΗΚ προμηνύει η συνεχιζόμενη πολιτική υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη που επιδιώκει τον διαμελισμό της ΑΗΚ, που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο της αποκρατικοποίησης – ιδιωτικοποίησης. Η ΕΠΟΠΑΗ και σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα καλούν τον υπουργό να εγκαταλείψει τα ολέθρια σχέδια του και να εισέλθει σε ειλικρινή διάλογο με σκοπό να παραμείνει η
ΑΗΚ καθετοποιημένος οργανισμός δημόσιας ωφέλειας διαφυλάσσοντας
τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΟΠΑΗ
θα ηγηθεί εργατικών κινητοποιήσεων μεσούντος του καλοκαιριού μη
αποκλειομένων και των απεργιών.

ERG_10-10_inn_13 7/4/17 10:32 AM Page 1

10

ΕΥ ΖΗΝ

Πρόληψη της αρρυθμίας
με σοκολάτα!

Ο

ι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα ότι η
σοκολάτα συμβάλλει στην προστασία της καρδιάς από τον άστατο καρδιακό παλμό και συγκεκριμένα από κολπική μαρμαρυγή, την πιο συχνή μορφή
αρρυθμίας.
Σύμφωνα με μια νέα αμερικανο-δανική μελέτη, η
κατανάλωση μέτριας ποσότητας σοκολάτας σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο να διαγνωστεί
ένας άνθρωπος με κολπική μαρμαρυγή.
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ
Μοστόφσκι του Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο καρδιολογικό περιοδικό Heart, , ανέλυσαν στοιχεία για 55.500
άτομα 50 έως 64 ετών, συσχετίζοντας την κατάσταση της υγείας τους με τη διατροφή τους και άλλους
παράγοντες. Σε διάστημα
13,5 ετών καταγράφηκαν
• Κατανάλωση με
3.346 διαγνώσεις αρρυθμέτρο συστήνουν
μίας.

οι επιστήμονες νέας
έρευνας

Διαπιστώθηκε ότι όσο
περισσότερη σοκολάτα
έτρωγε κανείς (έως ένα
όριο), τόσο μειώνονταν οι
πιθανότητες να διαγνωστεί με κολπική μαρμαρυγή.
Για την κατανάλωση 2 έως 6 μερίδων την εβδομάδα,
ο κίνδυνος ήταν κατά μέσο όρο 20% μικρότερος, για 1
μερίδα την εβδομάδα ήταν 17% μικρότερος, ενώ για 1
έως 3 μερίδες τον μήνα η μείωση του κινδύνου ήταν
10% (ως μερίδα θεωρήθηκαν τα 30 γραμμάρια περίπου).
Βέβαια υπάρχει ένα «ταβάνι» στο όφελος της σοκολάτας για την καρδιά. Έτσι, για ακόμη μεγαλύτερη
κατανάλωση, πάνω από 1 μερίδα τη μέρα, ο κίνδυνος
αρρυθμίας μειώνεται μεν αλλά κάπως λιγότερο, κατά
14%.
Το όφελος φάνηκε να είναι παρόμοιο για άνδρες και
γυναίκες. Τα μεγαλύτερα οφέλη για τις γυναίκες φαίνεται να προκύπτουν από την κατανάλωση 1 μερίδας
σοκολάτας την εβδομάδα (μείωση κινδύνου αρρυθμίας κατά 21%), ενώ για τους άνδρες από την κατανάλωση 2 έως 6 μερίδων εβδομαδιαίως (μείωση κινδύνου 23%).
«Η μελέτη μας παρέχει νέες ενδείξεις για τα οφέλη της
μέτριας κατανάλωσης σοκολάτας για την υγεία και
επίσης δείχνει τη σημασία που έχουν οι παράγοντες
της συμπεριφοράς όπως η διατροφή για τη μείωση
του κινδύνου εμφάνισης αρρυθμίας» δήλωσε η
Μοστόφσκι.
Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η σοκολάτα,
ιδίως η μαύρη, έχει καρδιαγγειακά οφέλη. Η νέα μελέτη δείχνει ότι αυτό ισχύει και για τις αρρυθμίες, μια
πάθηση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας, άνοιας και πρόωρου
θανάτου και από την οποία πάσχουν πάνω από 33
εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Δεν είναι πάντα
σαφές τι την προκαλεί και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
κάποια θεραπεία.
Οι επιστήμονες τόνισαν ότι δεν πρέπει να κάνουμε
υπερβολές με τη σοκολάτα, καθώς περιέχει πολλές
θερμίδες από σάκχαρα και λίπη, πράγμα που μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους και σε μεταβολικές διαταραχές. Ωστόσο, όπως είπε η Μοστόφσκι, «η
κατανάλωση με μέτρο, ιδίως της μαύρης σοκολάτας,
μπορεί να αποτελεί μια υγιεινή επιλογή».

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΑΔΙΑΚΟΠΗ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ

Σ

ε κανέναν δεν αρέσει να ξυπνάει ιδρωμένος ή με την παραμικρή προσπάθεια που καταβάλλει
να βλέπει τα ρούχα του να μουσκεύουν.

σταση. Αν παρατηρήσετε ανησυχητική μείωση στην παραγωγή ιδρώτα, συζητήστε το με τον γιατρό
σας.

Ο ιδρώτας είναι ο τρόπος με τον
οποίο το σώμα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του.

Φυσιολογικό θεωρείται το σάκχαρο

Όταν η θερμοκρασία του σώματος
αυξάνεται, το νευρικό σύστημα
δίνει το πράσινο φως στους ιδρωτοποιούς αδένες για την παραγωγή ιδρώτα ο οποίος εκλύεται στην
επιφάνεια του δέρματος, εξατμίζεται και μας δροσίζει.
Η μάχη με τον ιδρώτα είναι διαρκής: Προσπαθούμε να μη μυρίζει το
σώμα όταν ιδρώνουμε, να τον σταματήσουμε στη διάρκεια ενός
σημαντικού γεγονότος, όταν έχουμε
άγχος ή να προκαλέσουμε όσο
περισσότερο γίνεται στο γυμναστήριο.
Η εφίδρωση μπορεί να δείξει
σημαντικά πράγματα για την
υγεία. Δείτε τα πιο βασικά:
Εγκυμοσύνη ή εμμηνόπαυση
Οτιδήποτε επηρεάζει το ενδοκρινικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει
εφίδρωση. Ειδικά οι εξάψεις είναι
ένα σύμπτωμα που βιώνει τουλάχιστον το 85% των γυναικών που
βρίσκονται στο στάδιο της εμμηνόπαυσης, μπορεί όμως να οφείλονται και στην εγκυμοσύνη. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι ορμονικές
αλλαγές επηρεάζουν τον «θερμοστάτη» του εγκεφάλου, κάνοντάς
σας λανθασμένα να νομίζετε ότι
ζεσταίνεστε και να ενεργοποιούν
τη φυσική αντίδραση της παραγωγής ιδρώτα, ακόμη και αν βρίσκεστε μπροστά από ένα air condition.
Άγχος
Ο ιδρώτας που παράγει ο οργανισμός όταν ζεσταίνεται εκκρίνεται
από τους ιδρωτοποιούς αδένες σε
όλο το σώμα και αποτελείται
κυρίως από νερό και αλάτι. Όταν
όμως προκαλείται από υπερβολικό
στρες, εκκρίνεται από τους αδένες
συγκεκριμένων περιοχών όπως οι
μασχάλες. Αυτός ο τύπος ιδρώτα
περιέχει λίπος και πρωτεΐνες που
αναμειγνύονται με τα βακτήρια του
δέρματος, προκαλώντας δυσοσμία. Το ίδιο συμβαίνει αν είστε
υπερβολικά ανήσυχοι ή φοβισμένοι.
Κίνδυνος θερμοπληξίας
Ενώ πηγαίνετε ένα καλοκαιρινό
περίπατο, συνειδητοποιείτε ότι
έχετε σταματήσει να ιδρώνετε και
ζαλίζεστε. Η ανιδρωσία ή η αδυναμία παραγωγής ιδρώτα, μπορεί
να είναι επικίνδυνη, καθώς εμποδίζει τη φυσική ψύξη του σώματος
και αυξάνει τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Μετακινηθείτε σε ένα σκιερό ή
κλιματιζόμενο χώρο και πιείτε κάτι
δροσερό χωρίς καφεΐνη ή αλκοόλ.
Αν δεν συνέλθετε ζητήστε επειγόντως βοήθεια.
Η μακροχρόνια ανιδρωσία μπορεί
να οφείλεται σε νευρική βλάβη,
φάρμακα ή κάποια κληρονομική
πάθηση και μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.
Πρόκειται όμως για σπάνια κατά-

Χαμηλά επίπεδα σακχάρου

• Ιδρώτας: 8 πράγματα
που επισημαίνουν την
κατάσταση της υγεία μας
με φόντο την εφίδρωση
που δεν ξεπερνά τα 100 mg/dL –
μετράμε όταν δεν έχουμε φάει για 8
τουλάχιστον ώρες, γι' αυτό και η
μέτρηση ονομάζεται γλυκόζη ή
σάκχαρο νηστείας. Αν όμως πέσει
κάτω από 70
mg/dL, είτε
λόγω διαβήτη
είτε
λόγω
έ ν τ ο ν η ς
άσκησης,
μπορεί
να
έχετε υπερβολική εφίδρωση και να
αισθάνεστε
το δέρμα σας
κρύο
και
υγρό, ειδικά στον αυχένα και στα
μαλλιά. Επαναφέρετε τα επίπεδα
σακχάρου πίνοντας ή τρώγοντας
κάτι γλυκό. Εάν το σάκχαρό σας
συνεχίζει να πέφτει μπορεί να
εκδηλωθούν και άλλα συμπτώματα
που χρήσουν επείγουσας αντιμετώπισης.
Λάθος διατροφή
Το «σύνδρομο οσμής ψαριού» ή
τ ρ ι μ ε θ υ λ α μ ι ν ο υ ρ ί α
(trimethylaminuria) είναι μια σπάνια γενετική πάθηση που κάνει
τους πάσχοντες να έχουν μυρωδιά
σκουπιδιών! Η μυρωδιά παραπέμπει σε ψάρι, ακαθαρσίες και οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει στα
σκουπίδια και απεκκρίνεται μέσω
των πόρων του δέρματος, του
ιδρώτα, των ούρων, του σάλιου,
ακόμα και των κολπικών υγρών. Η
πάθηση οφείλεται στο ότι το σώμα
δεν μπορεί να διασπάσει τη χημική
ένωση τριμεθυλαμίνη, η οποία
παράγεται κατά την πέψη τροφίμων όπως τα αυγά, τα όσπρια και
τα ψάρια. Αντ 'αυτού, αποβάλλει
την ουσία μέσω του ιδρώτα, των
ούρων και της αναπνοής. Οι
πάσχοντες πρέπει να αποφεύγουν
την κατανάλωση αυτών των τροφών και να λαμβάνουν συγκεκριμένα συμπληρώματα.
Υπονατριαιμία
Η υπονατριαιμία εμφανίζεται όταν
τα επίπεδα του νατρίου στο αίμα
σας είναι ασυνήθιστα
χαμηλά. Το νάτριο είναι
ηλεκτρολύτης
και
βοηθά στη ρύθμιση της
ποσότητας του νερού
που είναι μέσα και
γύρω από τα κύτταρά
σας.
Όταν συμβαίνει αυτό, η
στάθμη των υδάτων
του σώματος αυξάνεται, και τα κύτταρα

αρχίζουν να πρήζονται. Αυτή η
διόγκωση μπορεί να προκαλέσει
πολλά προβλήματα υγείας, τα
οποία κυμαίνονται από ήπια έως
απειλητικά για τη ζωή τους ασθενούς. Δύο από τους πολλούς
παράγοντες που προκαλούν υπονατριαιμία είναι η υπερβολική
κατανάλωση νερού και η αφυδάτωση.
Στην πρώτη περίπτωση επειδή
χάνετε νάτριο μέσω του ιδρώτα, η
υπερβολική κατανάλωση νερού
μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα τους αίματος σε νάτριο.
Από την άλλη, αν δεν παίρνετε
αρκετά υγρά, μπορεί να αφυδατωθεί ο οργανισμός σας και άρα να
χάσει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρο-

λυτών. Προσοχή λοιπόν στα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού,
ειδικά αν αθλείστε.
Υπεριδρωσία
Η υπεριδρωσία είναι η παθολογική
– υπερβολική εφίδρωση από τους
εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες
πέραν της ποσότητας που απαιτείται για τη φυσιολογική θερμορύθμιση του οργανισμού. Είναι μία
παθολογική κατάσταση αυξημένης
εφίδρωσης που αφορά σχεδόν το
3% του πληθυσμού και προσβάλλει
εξίσου τα δύο φύλα. Η εμφάνισή
της ξεκινά κυρίως κατά τη δεύτερη
ή τρίτη δεκαετία της ζωής μας.
Άλλες παθήσεις
Η υπερβολική παραγωγή ιδρώτα
μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης
της ουρικής αρθρίτιδας, του υπερθυρεοειδισμού και της νόσου του
Πάρκινσον. Μπορεί επίσης να
οφείλεται σε λέμφωμα. Πρόκειται
είτε για ανοσολογική απόκριση του
οργανισμού, στην καταπολέμηση
του καρκίνου, είτε για αντίδραση
σε υψηλό πυρετό. Ο ιδρώτας φαίνεται πως έχει σχέση τόσο με το
λέμφωμα Hodgkin, όσο και με το
λέμφωμα non-Hodgkin. Οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν τις εφιδρώσεις κατά τη διάρκεια της
νύχτας ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και μερικές νύχτες μπορεί να
είναι χειρότερες από ό,τι άλλες.
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Οι ψηλές θερμοκρασίες προκαλούν
αρνητικές συμπεριφορές

Ο

ι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορεί
να εξαντλούν τον οργανισμό μας, με συνέπεια να
γινόμαστε γκρινιάρηδες και απρόθυμοι να βοηθήσουμε τους άλλους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερβολική ζέστη προκαλεί κακοδιαθεσία και οξυθυμία, γεγονός που ίσως
παίζει ρόλο στην αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς κατά τους θερινούς μήνες, λένε οι ερευνητές.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι αρνητικές συμπεριφορές
του θέρους οφείλονται στην εξάντληση και την αφυδάτωση, η οποία αφορά όλα τα όργανα και τους
ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου. Για να
διερευνήσουν το θέμα, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Northwestern στο Ιλινόι και το Πανεπιστήμιο
Lehigh στην Πενσυλβάνια, εξέτασαν στοιχεία από
μία ρωσική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, στην
οποία συνηθίζεται να καταγράφεται η μέση θερμοκρασία και τα προβλήματα συμπεριφοράς του προσωπικού.
Όπως έδειξαν τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι στα
καταστήματα με την υψηλότερη μέση θερμοκρασία
είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να μην εξυπηρετούν
ικανοποιητικά
τους πελάτες. Πρακτικά
• Η ζέστη μας κάνει αυτό σημαίνει ότι έδειχναν
γκρινιάρηδες
απροθυμία να τους βοηθήσουν, να ακούσουν
και εγωιστές
προσεκτικά τι ζητούσαν
και να τους κάνουν προτάσεις.
Οι επιστήμονες, ανέλυσαν στη συνέχεια στοιχεία
από μία διαδικτυακή δημοσκόπηση στην οποία συμμετείχαν εθελοντές επ’ αμοιβή. Όπως γράφουν οι
ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Κοινωνικής
Ψυχολογίας (EJSP), ζήτησαν από τους μισούς από
αυτούς να θυμηθούν πως είχαν περάσει μια εποχή
που έκανε πάρα πολλή ζέστη, η οποία τους είχε
προκαλέσει τόση δυσφορία ώστε δεν μπορούσαν να
την ξεχάσουν.Λίγη ώρα αργότερα, ζήτησαν από
όλους τους εθελοντές να τους βοηθήσουν εθελοντικά
(δηλαδή χωρίς να πληρωθούν) σε «μια μελέτη που
σχεδιάζουμε».
Από τους εθελοντές που είχαν θυμηθεί τον καύσωνα
που τους είχε στιγματίσει, μόνο το 34% δέχθηκαν να
βοηθήσουν εθελοντικά στην μελέτη, ενώ απ’ όσους
δεν είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει το 74%.
Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι ερευνητές
ζήτησαν από ομάδα εθελοντών να καθίσει σε ένα
πολύ ζεστό δωμάτιο και να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο – κάτι που κλήθηκαν να κάνουν και οι
εθελοντές μιας άλλης ομάδας, οι οποίοι όμως κάθονταν σε δροσερό δωμάτιο.
Αποτέλεσμα: μόνο το 64% των εθελοντών που…
έβραζαν στο ζεστό δωμάτιο συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε όσους
βρίσκονταν στη δροσιά ήταν 95%.
Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν πως όταν βρισκόμαστε υπό δυσάρεστα υψηλές θερμοκρασίες, γινόμαστε κακόκεφοι και ψυχικά πιεσμένοι, και έχουμε
την τάση να γυρνάμε την πλάτη στους άλλους, εξαιτίας της δυσφορίας που νιώθουμε, λένε οι ερευνητές.

ΥΓΕΙΑ 11
Τροφική δηλητηρίαση το καλοκαίρι:
Τι πρέπει να προσέξετε για να την αποφύγετε

Κ

ατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίως λόγω της
αύξησης της θερμοκρασίας, που
προωθεί τη γρήγορη αλλοίωση
των τροφίμων, υπάρχει κίνδυνος
εκδήλωσης δυσάρεστων συμπτωμάτων από τροφικές δηλητηριάσεις.

Παγωτά

Αυτές οι τροφικές δηλητηριάσεις
συνήθως οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται
χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.

- πρέπει να κλείνουν ερμητικά,

Συμβουλές
- Ελέγχουμε το χρώμα, την οσμή,
τη γεύση των τροφίμων, καθώς και
την ημερομηνία λήξης και τις συνθήκες διατήρησής τους.
- Δεν αγοράζουμε και
δεν αφήνουμε τρόφιμα
εκτεθειμένα στον ήλιο ή
στα έντομα.

- Οι καταψύκτες όπου φυλάσσονται τα παγωτά:
- πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες μικρότερες από -18 °C,
- δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι
στον ήλιο,
- δεν πρέπει να σχηματίζεται
πάγος στο εσωτερικό τους.
- Δεν αγοράζουμε παγωτά που
εμφανίζουν ελαττώματα στη
συσκευασία τους (παραμορφωμένες ή σχισμένες συσκευασίες κ.λπ.
Αποθηκεύουμε, στην κατάψυξη του
σπιτιού μας το παγωτό όσο το
δυνατό γρηγορότερα μετά την
αγορά του. Αν αγοράζουμε παγωτό από σούπερ μάρκετ πρέπει να

είναι καλά ψημένο από μέσα. Γι’
αυτό το ψήνουμε ομοιόμορφα σε
σταθερή θερμοκρασία.
Ωμό κρέας
- Δεν αφήνουμε το ωμό κρέας να
ακουμπά σε άλλα τρόφιμα ή να
στάζει επάνω σε αυτά.
- Χρησιμοποιούμε διαφορετικά
εργαλεία (μαχαίρια, επιφάνειες
κοπής) για τα ωμά κρέατα και τα
ψημένα τρόφιμα.
- Δεν τοποθετούμε το ψημένο
φαγητό στο ίδιο πιάτο που είχαμε
χρησιμοποιήσει για το ωμό κρέας
χωρίς πρώτα να το πλύνουμε πολύ
καλά.
- Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια
μας μετά τον χειρισμό ωμών κρεάτων.
- Δεν προσθέτουμε σε
ψημένο κρέας σάλτσα
ή μαρινάδα την οποία
έχουμε προηγουμένως
χρησιμοποιήσει
σε
ωμό.

- Τοποθετούμε τα
ευαίσθητα
τρόφιμα
που απαιτούν συντήρηση στο ψυγείο όσο
πιο γρήγορα γίνεται
μετά την αγορά τους.

Μαγειρεμένα τρόφιμα
- Μετά το ψήσιμο το
φαγητό πρέπει να
καταναλωθεί όσο το
δυνατόν γρηγορότερα,
διαφορετικά το αποθηκεύουμε στο ψυγείο,
αφού κρυώσει, μέσα
σε δύο ώρες από το
ψήσιμό του. Μετά από
τέσσερις ώρες από το
τέλος του ψησίματος
και εφόσον παρέμεινε
εκτός ψυγείου αρχίζει
η αλλοίωσή του και
δεν πρέπει να κατανα-

- Πλένουμε τα χέρια
μας συχνά με σαπούνι
και νερό και πάντα
πριν από κάθε γεύμα.
- Αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα
μόνο από ελεγχόμενες
και
οργανωμένες
γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.
- Τρώμε μόνο καλομαγειρεμένο φαγητό και
καλοπλυμένα φρούτα και λαχανικά.
- Δεν τρώμε μισομαγειρεμένο κρέας
ή ωμά αυγά. Τα όστρακα πρέπει να
είναι πάντα ζωντανά πριν το
μαγείρεμα τους. Είναι επικίνδυνο
να καταναλώνονται ωμά, ιδίως
από τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, έγκυοι, ηλικιωμένους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα
ή με καταστολή του ανοσοποιητικού τους συστήματος). Συστήνεται
η θέρμανση τους για 30΄στους 140
οC για ασφαλή κατανάλωση.
- Τα τρόφιμα και κυρίως τα ευαίσθητα, δηλαδή όσα συντηρούνται
σε ψύξη, πρέπει να αγοράζονται
από ελεγχόμενους χώρους, δηλαδή
από αγορές και όχι από πλανόδιους πωλητές.
Χυμοί & εμφιαλωμένα νερά
- Οι χυμοί και τα εμφιαλωμένα
νερά πρέπει να φυλάσσονται ή σε
ψυγεία ή σε δροσερά και σκιερά
μέρη. Δεν αγοράζουμε χυμούς και
νερά που είναι εκτεθειμένα στον
ήλιο.
- Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι
εκτεθειμένα στο ήλιο.
- Τηρούμε τις σωστές συνθήκες
διατήρησης. Μετά το άνοιγμα της
συσκευασίας φυλάσσουμε την
ποσότητα που δεν καταναλώσαμε
στο ψυγείο.

είναι το τελευταίο είδος που θα
βάλουμε στο καροτσάκι μας.
- Πριν αγοράσουμε χύμα παγωτό
ελέγχουμε την καθαριότητα του
χώρου, του προσωπικού και των
εργαλείων. Ελέγχουμε τις συνθήκες
διατήρησής του στις βιτρίνες. Οι
βιτρίνες θα πρέπει να λειτουργούν
σε θερμοκρασίες μικρότερες από 14 °C και να μην είναι εκτεθειμένες
στον ήλιο. Όταν η λειτουργία της
βιτρίνας δεν είναι σωστή σχηματίζεται πάγος στα τοιχώματα και
μεταβάλλεται η σκληρότητα και η
μορφή του παγωτού.
Ψησταριές
Μικρόβια, όπως η σαλμονέλα, τα
κολοβακτηρίδια κ.λπ. μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες.
Μπορούμε, όμως, να προφυλαχθούμε, ακολουθώντας μερικές
πρακτικές συμβουλές:

λώνεται.
- Αναθέρμανση (ξαναζέσταμα) του
ίδιου φαγητού δεν επιτρέπεται για
δεύτερη φορά.
- Ο ζεστός καιρός είναι ιδανικός
για την ανάπτυξη μικροβίων. Για
το λόγο αυτόν, κρατάμε το φαγητό
εκτός ψυγείου για όσο λιγότερο
χρόνο γίνεται.
Γεύμα εκτός σπιτιού
Το καλοκαίρι πολλές φορές τρώμε
έξω. Καλό είναι να τηρούμε τις
παρακάτω πρακτικές συμβουλές:
- Επιλέγουμε καταστήματα που
εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα
υγιεινής για την ασφάλεια των
τροφίμων (καθαρά πατώματα,
τοίχοι και τραπεζομάντιλα, καθαρές τουαλέτες, απουσία εντόμων,
προσωπικό με καθαρά ρούχα
εργασίας).

- Το φαγητό πρέπει να είναι καλοψημένο, όχι όμως καμένο.

- Δεν καταναλώνουμε φαγητά που
έχουν ασυνήθιστο χρώμα ή παράξενη μυρωδιά και γεύση.

- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει
να αποψυχθούν καλά πριν τα
ψήσουμε.

- Ζητάμε πάντα τα κρέατα, τα
πουλερικά και τα ψάρια να είναι
καλοψημένα.

- Πρέπει να γυρίζουμε το τρόφιμο
συχνά για να ψηθεί ομοιόμορφα.

- Δεν καταναλώνουμε λαχανικά
που φαίνεται ότι δεν έχουν πλυθεί
καλά.

- Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το
κρέας έχει ψηθεί στο εσωτερικό
του.
- Ακόμη και αν το κρέας είναι
καμένο εξωτερικά, μπορεί να μην

- Προτιμούμε φαγητά πρόσφατης
παρασκευής ή φαγητά που παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας.
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Το iPhone δημιουργήθηκε λόγω... μίσους

Δ

εν ήταν κάποιο όραμα,
δεν ήταν κάποια ιδέα
αλλά το μίσος αυτό που
οδηγήσε την Apple στην
κατασκευή του iPhone.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο πρώην επικεφαλής
του τμήματος iOs της εταιρείας Σκοτ Φόρσταλ υποστηρίζοντας ότι ο Στιβ Τζομπς αποφάσισε να κατασκευάσει το smartphone
λόγω του μίσους που ένιωθε για τον σύζυγο μιας
φίλης της γυναίκας του που
εργαζόταν για τη Microsoft.
«Κάθε φορά που τον έβλεπε επέστρεφε την επόμενη ημέρα στο
γραφείο γεμάτος νεύρα» θυμήθηκε
ο Φόρσταλ σε ομιλία του στο μου-

σείο των υπολογιστών στην Καλιφόρνια.
Έτσι όλοι έπεσαν με τα μούτρα
στην ανάπτυξη του iPad που τότε
ονομαζόταν «project purple» δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα
να μετακινεί φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το δάχτυλό του.
Όταν όμως
ο Τζομπς
είδε
τις
δυνατότητες αυτές
είπε στους συνεργάτες
του «πιστεύετε ότι
θα μπορούσατε να
κάνετε αυτό το προσχέδιο σε
μέγεθος τόσο μικρό ώστε να μπορείτε να το βάλετε στην τσέπη
σας;».

«Τότε πήγαμε στην ομάδα σχεδιασμού και αυτοί μας έφτιαξαν ένα
σχέδιο. Όταν το Στιβ το είδε ανακοίνωσε: βάλτε σε αναμονή το
σχέδιο με το
tablet,
ας
φτιάξουμε ένα
τηλέφωνο»
περιέγραψε
τι
συνέβη ο Φόρσταλ.
Αν και όταν κυκλοφόρησε
το iPhone δέχθηκε σφοδρή κριτική λόγω της σύγκρισής του
με τα υπάρχοντα τότε
smartphone τελικά κατάφερε
να επικρατήσει γιατί όπως είπε ο
Φόρσταλ «αυτό που τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν ήταν ότι
εμείς αλλάζαμε τον τρόπο με τον
οποίο γίνονταν τα πράγματα».

Εκατομμυριούχος τα παράτησε όλα και ζει στις ερημιές

Έ

Απίστευτο αλλά αληθινό

χετε νιώσει ποτέ τη διάθεση
να τα παρατήσετε όλα και να
πάτε να ζήσετε στις ερημιές,
αφήνοντας πίσω σας τον σύγχρονο κόσμο; Πολλοί το έχουν
πει («θα φύγω και θα πάω
να ζήσω...»), αλλά λίγοι το
έχουν κάνει. Ένας από
αυτούς είναι ο Ντέιβιντ
Γκλασίν, πρώην εκατομμυριούχος , ο οποίος σήμερα
ζει σαν...ναυαγός εδώ και
20 χρόνια – αν και δέχεται
επισκέπτες/ τουρίστες στο
νησί του, στα ανοιχτά του
Κέιπ Γιορκ στην Αυστραλία
(ένας από αυτούς ήταν και ο
ηθοποιός Ράσελ Κρόου),
όπου ζει από το 1997.

φάση, η περιουσία του ανερχόταν
στα 28,4 εκατ. δολάρια, τα οποία
επένδυσε σε πολυτελή ακίνητα
στην περιοχή του λιμανιού του
Σίδνεϊ. Ωστόσο, στην κατάρρευση
της «Black Tuesday» (γνωστή στον
υπόλοιπο κόσμο ως «Black
Monday») στις 19 Οκτωβρίου
1987, ο Dow Jones έπεσε κατά 508
μονάδες- και οι μετοχές του Γκλασίν καταποντίστηκαν. Εκείνη τη
μέρα και μόνο, έχασε 7,25 εκατ.
δολάρια, και τα επόμενα χρόνια
τα πράγματα δεν ήταν καλά,
καθώς οδηγήθηκε στη χρεοκοπία
και η οικογένειά του διαλύθηκε
(πήρε διαζύγιο το 1991).

Όπως αναφέρεται σε εκτενές
δημοσίευμα του news.com.au, ο
Γκλασίν ήταν εκατομμυριούχος
κατά τη δεκαετία του 1980, και
έκανε την «καλή ζωή» στο Σίδνεϊ,
ως πρόεδρος μιας εταιρείας που
δραστηριοποιούνταν στον τομέα
της εξόρυξης χρυσού, στην
Παπούα Νέα Γουϊνέα. Σε εκείνη τη

Το 1993 έμαθε για μια δυνατότητα ενοικίασης ενός ακατοίκητου
νησιού σε ένα εθνικό πάρκο στο
Κέιπ Γιορκ, στην πιο απόμακρη
χερσόνησο της Αυστραλίας: Το
Restoration Island. Η περιοχή αυτή
έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη παρθένα έκταση της βόρειας
Αυστραλίας. Οπότε, ο Γκλασίν
όντως...τα παράτησες όλα και
έγινε...Ροβινσώνας Κρούσος τέσ-

σερα χρόνια μετά, το 1997. Έκτοτε- πέρα από ένα ταξίδι τη χρονιά
για προμήθειες- ο Γκλασίν περνά
τον περισσότερο χρόνο του στο
νησί, όπου μένει σε ένα παλιό
φυλάκιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος σχεδίαζε να
φτιάξει ένα θέρετρο στο νησί,
αλλά περιγράφει τη διαμονή του
εκεί ως όχι ιδιαίτερα εύκολη. «Δεν
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με
τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις στην περιοχή, δεν έχεις
και τίποτα να πεις. Αυτό είναι
πραγματικά δύσκολο, ίσως το πιο
δύσκολο».
Παρόλα αυτά, έχει πρόσβαση στο
Ίντερνετ, κινητό, και ενίοτε ασχολείται και με το χρηματιστήριο.
«Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω
ξανά τον εγκέφαλό μου» λέει σχετικά. «Προσπαθώ να κάνω θαύματα. Μέχρι τώρα, τα πάω καλά,
τίποτα φοβερό, αλλά νομίζω πως
θα υπάρξουν απίστευτες ευκαιρίες μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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Πώς να προστατευτείτε από
τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο

Τ

ο Cyperbulling ή αλλιώς διαδικτυακός
εκφοβισμός συμβαίνει όταν κάποιος ή
κάποιοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή άλλα
Μέσα Ψηφιακής Τεχνολογίας για να απειλούν, να βασανίζουν, να προσβάλλουν, να
εξευτελίζουν, να ενοχλούν και να κοροϊδεύουν
άλλα άτομα.
Για να προστατευθείς ακολούθησε τα παρακάτω απλά βήματα:

• Ποτέ μην δίνεις τον κωδικό πρόσβασης σου
σε άτομα που δεν είναι της εμπιστοσύνης σου
ή σε αγνώστους.
• Αν έχεις υποψίες ότι κάποιος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης σου, άλλαξε τον αμέσως Αγνόησε
μηνύματα που λαμβάνεις από άγνωστο αποστολέα
και μην απαντάς σε αυτά.
• Μπλόκαρε τη λήψη μηνυμάτων από οποιονδήποτε σε κάνει να νιώθεις άβολα για οποιονδήποτε
λόγο.
• Να γνωρίζεις τι αποστέλλεις και τι αποδέχεσαι
ηλεκτρονικά, καθώς επίσης τον αποδέκτη και τον
αποστολέα.
• Μην αποστέλλεις μηνύματα που εμπεριέχουν
προσωπικά δεδομένα.
• Μην κρύβεσαι πίσω από έναν υπολογιστή. Είναι
καλύτερα να συζητήσεις το πρόβλημά με κάποιον
παρά να στέλνεις μηνύματα με περιεχόμενο που δεν
θα του το έλεγες κατά πρόσωπο
• Ποτέ μην προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος.
• Εάν δέχεσαι εκφοβισμό μίλα σε κάποιο πρόσωπο
της εμπιστοσύνης σου. Αν πρόκειται για ανήλικο:
μίλα στους γονείς, τα αδέλφια ή ακόμα και τον
δάσκαλο/καθηγητή σου.
Περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού πρέπει να
καταγγέλλονται άμεσα στην Αστυνομία, η οποία θα
τα χειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αρμόδιο Γραφείο είναι το Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που είναι στη διάθεση
του κοινού καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων
Σαββατοκύριακων και αργιών (7πμ – 7μμ) στο τηλέφωνο 22808200 για οποιαδήποτε καταγγελία ή
ακόμα και για απλές συμβουλές.

Αποκάλυψη: Αυτό είναι το.. πραγματικό περιεχόμενο της «Nutella»

Μ

πορεί οι απανταχού φαν του
αγαπημένου γλυκού, επιδορπίου, αλλά και γεύματος για
κάποιους τολμηρούς, να μην
πολυνοιάζονται για το ακριβές
περιεχόμενο του μικρού παράδεισου, όπως αποκαλούν τη Nutella,
ωστόσο αξίζει τον κόπο να δει
κανείς τα συστατικά της και τι
πραγματικά περιέχεται στο βαζάκι της αγαπημένης Nutella.
Όπως μπορεί να δει κανείς στην
ετικέτα της συσκευασίας, η
Nutella περιέχει φοινικέλαιο, γάλα
σε σκόνη, κακάο, φουντούκια και
ζάχαρη. Αν και κανένα από αυτά
τα συστατικά δεν μας φαίνεται
περίεργο, ούτε μας αποτρέπει
από το να καταναλώσουμε τη
Nutella, κάτι μέσα μας άλλαξε
όταν είδαμε τη φωτογραφία που
ανήρτησε ένας χρήστης του

Reddit, ο Mr. Flow, και στην οποία
δείχνει όλα αυτά τα συστατικά
ξεχωριστά και κατά αναλογία.

γνωρίζετε και από την άλλη
νόστιμη απόλαυσή τους, το
Ferrero Rocher. Σε απάντηση τους

Σοβαρά … αστειάκια

Η Nutella εισήχθη στην αγορά για
πρώτη φορά το 1965 και ανήκει
στην
ιταλική
βιομηχανία
Chocolatier Ferrero, που ίσως

στην εικόνα που έγινε viral και
δείχνει από τι είναι φτιαγμένη η
Nutella, η Ferrero είπε ότι ήταν
"διαφανής" για τα συστατικά που
αποτελούν το μέσο βάζο της.

Πώς απαντούν διάφοροι άνθρωποι σε καιρούς
αναδουλειάς, όταν τους τεθεί η ερώτηση "από δουλειά πώς πάει;":
Μανάβης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι
Ανθοπώλης: Μαρασμός στο επάγγελμα
Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί
Ψαράς: Ούτε λέπι
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο
Ηλεκτρολόγος: Δε βλέπω φως
Υδραυλικός: Μούφα η δουλειά
Έμπορος χαλιών : Χάλια
Κομμωτής: Τρίχες
Ψιλικατζής: Ψιλοπράγματα
Νεκροθάφτης: Ψόφια πράματα
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Τρία φυσικά γιατρικά για εγκαύματα από τον ήλιο

Τ

α ηλιακά εγκαύματα μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρμα και συχνά ευθύνονται για την εμφάνιση μελανώματος

Τα ηλιακά εγκαύματα μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο
δέρμα και συχνά ευθύνονται για
την εμφάνιση μελανώματος.
Δυστυχώς, η επιστημονική έρευνα
για τη θεραπεία των φυσικών
εγκαυμάτων βρίσκεται σε πρώιμο
ακόμα στάδιο. Έτσι δεν μπορούμε
να υποστηρίξουμε μετά βεβαιότητας ότι τα γιατροσόφια που θα
διαβάσετε επιταχύνουν τη θεραπεία. Σίγουρα όμως καταπραΰνουν
τον πόνο και μας ηρεμούν.
1. Σπιτική κρέμα αλόης
Προϊόντα με αλόη μπορείτε να
βρείτε εύκολα στα φαρμακεία,
αλλά μπορείτε κάλλιστα να φτιάξετε τη δική σας. Το τζελ της αλόης
μπορεί να συλλεχθεί απευθείας
από το φυτό και ίσως είναι καλύτερο από το συσκευασμένο που

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

δέρμα και επαλείφεται εύκολα.

Η ηλιοθεραπεία δεν είναι αστεία
υπόθεση. Ο ήλιος είναι πλέον τόσο
επικίνδυνος σε βαθμό που τα
καπέλα, τα γυαλιά ηλίου, τα σκίαστρα και η επάλειψη με αντηλιακές
κρέμες ή σπρέϋ συχνά δεν επαρκούν για να προστατεύσουμε το
δέρμα μας.
αναμειγνύεται με χημικές ουσίες.
Φυτά αλόης μπορείτε να φυτέψετε
και στον κήπο σας εάν κατοικείτε
σε θερμό κλίμα, τονίζει το econews.
Πρόκειται για φυτά που καταναλώνουν ελάχιστο νερό και μπορούν
να επιβιώσουν χωρίς ιδιαίτερη
φροντίδα εκ μέρους σας.
Για να φτιάξετε το τζελ, κόψτε ένα
παχύ φύλλο από το κέντρο του
φυτού. Αφήστε να τρέξει το κίτρινο
ζουμί και συλλέξτε το τζελ με ένα
κουτάλι. Μπορείτε να το αναμείξετε σε ένα μπλέντερ και να το αποθηκεύσετε στο ψυγείο για να είναι
δροσερό.
2. Γιαούρτι
Κλασσική “μαμαδίσια” συνταγή για
όσους καήκαμε από τον ήλιο ως
παιδιά. Το γιαούρτι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, ενυδατώνει το
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Βάλτε ελληνικό γιαούρτι
απευθείας
πάνω στο καμένο
δέρμα, ενώ μπορείτε
να ρίξετε μέσα λίγες
σταγόνες
ελαίου
λεβάντας. Εναλλακτικά μπορείτε να
φτιάξετε
μια
κομπρέσα με αγελαδινό γάλα και να
την τοποθετήσετε
στο δέρμα για 15-20 λεπτά.
3. Φράουλες
Οι τανίνες της φράουλας βοηθούν
στην καταπολέμηση του εγκαύματος. Λιώστε μερικές φράουλες για
να φτιάξετε μια πάστα και τοποθετήστε στο έγκαυμα για μερικά
λεπτά. Ξεπλύνετε με δροσερό νερό.
Μετά μπορείτε να βάλετε στο
έγκαυμα ένα ενυδατικό έλαιο καρύδας.
Προσοχή: δεν βάζουμε ποτέ πάγο
πάνω στο κάψιμο του ήλιου ούτε
σε κανένα άλλο είδος εγκαύματος.
Η ακραία θερμοκρασία μπορεί να
καταστρέψει ακόμα περισσότερο
το ερεθισμένο δέρμα. Πάγο χρησιμοποιούμε μόνο μέσα σε πετσέτα
και για λίγα λεπτά για να περιορίσουμε το κάψιμο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το τελευταίο χρονικό διάστημα
προκύπτουν συνεχώς προβλήματα,
στα οποία δυσκολεύεσαι να δώσεις
λύση. Μην απελπίζεσαι. Ίσως το
λάθος που κάνεις είναι ότι προσπαθείς να τα επιλύσεις όλα μαζί. Έτσι δεν
θα καταφέρεις τίποτα. Ξεκίνα από τα
πιο εύκολα ζητήματα και επικεντρώσου σε ένα την φορά. Με καλή διάθεση
και σωστό προγραμματισμό θα αντιμετωπιστούν όλα!
Ταύρος: Η ημέρα θα είναι δύσκολη για
σένα. Θα προκύψουν αρκετά απρόοπτα, που δεν θα λυθούν εύκολα. Θα
σκεφτείς αρκετές φορές να τα παρατήσεις, αλλά μην το κάνεις! Θα νιώσεις
τις δυνάμεις σου, ψυχικές και σωματικές, να σε εγκαταλείπουνε, αλλά στο
τέλος με την επιμονή και την υπομονή
που σε χαρακτηρίζει, θα τα καταφέρεις!
Δίδυμοι: Η μέρα φέρνει θετικές εξελίξεις στη ζωή σου. Διατήρησε την
ψυχραιμία σου για να επιλύσεις ό,τι σε
βασανίζει ακόμα από το παρελθόν.
Έχεις την τύχη και την εύνοια με το
μέρος σου για αυτό σε ότι και αν προσπαθήσεις, θα επιτύχεις! Οι πιθανές
κακοτοπιές και τα λάθη γρήγορα θα
διορθωθούν. Έφτασε η στιγμή να
κάνεις πραγματικότητα τους στόχους
που έχει θέσει. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν προς το καλύτερο!
Καρκίνος: Η μέρα θα φέρει πολλές
αλλαγές. Ίσως κάποιες να είναι καλές
και κάποιες κακές! Πρόσεχε μην χάσεις
την αισιοδοξία σου και τη θετική σου
σκέψη από τα προβλήματα που θα
προκύψουν! Θα φανείς αντάξιος των
προσδοκιών και θα πετύχεις όποιο
στόχο θέσεις! Ίσως χρειαστεί να συμ-

βουλευτείς δικούς σου ανθρώπους, οι
οποίοι θα σε βοηθήσουν να δώσεις
λύσεις πιο γρήγορα!
Λέων: Το μυαλό σου θα χάνεται συνεχώς σε σκέψεις και προβληματισμούς.
Προσπάθησε να τακτοποιήσεις όσα
περνάνε από το χέρι σου και άσε τα
υπόλοιπα. Μπορεί να καθυστερήσουν
λίγο αλλά θα έρθουν. Τακτοποίησε,
λοιπόν, τυχόν εκκρεμότητες και κάνε
κινήσεις για εύρεση νέων πόρων. Η
επιτυχία δεν αργεί να έρθει και η ικανοποίηση που θα νιώσεις θα είναι
μεγάλη.
Παρθένος: Τον τελευταίο καιρό έχουν
συμβεί πολλές αλλαγές στη ζωή σου
και καθημερινά έχεις να αντιμετωπίσεις και κάτι καινούριο που προκύπτει. Όλα τα πράγματα έχουν και την
κακή και την καλή τους πλευρά. Μην
μένεις μόνο στα άσχημα. Ό,τι γίνεται
τώρα, μπορεί να σε ζημιώνει αλλά
μακροπρόθεσμα θα σε ωφελήσει. Το
μέλλον σου διαγράφεται ελπιδοφόρο
και η πορεία σου ανοδική. Εκμεταλλεύσου τις υπάρχουσες συνθήκες προς
όφελός σου!
Ζυγός: Η μέρα θα είναι δύσκολη για
σένα και θα δημιουργηθούν πολλές
νέες ανάγκες που θα απαιτήσουν και
περισσότερο χρόνο αλλά και χρήματα.
Μην απελπίζεσαι! Με ψυχραιμία και
οργάνωση θα τα τακτοποιήσεις όλα
όπως πρέπει. Ίσως υπάρξουν διαφωνίες με άτομα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Προσπάθησε να δεις σφαιρικά τα πράγματα για να τα αντιμετωπίσεις με τον πιο σωστό τρόπο.
Σκορπιός: Θα νιώθεις την ανάγκη να
ανανεωθείς… Θα θέλεις να ασχοληθείς
με την εμφάνισή σου και να ξοδέψεις

χρήματα και χρόνο για αυτήν, πράγμα
που δεν μπορείς και μάλλον δεν θα το
κάνεις λόγω άλλων προτεραιοτήτων!
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να
επιλέξεις μια μικρή αλλαγή και να την
κάνεις! Για τις μεγαλύτερες αλλαγές θα
πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, καθώς
αυτό το διάστημα το κλίμα δεν είναι
ευνοϊκό.
Τοξότης: Η μέρα είναι άκρως βοηθητική και ιδιαίτερα στις ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα μπορείς να βρεθείς με τα
αγαπημένα σου πρόσωπα και να εξομαλύνεις και καταστάσεις που ίσως σε
έχουν πικράνει. Αν σε προβληματίζει
κάτι, ήρθε ο καιρός να το συζητήσεις
και να δώσεις λύση.
Αιγόκερως: Έχεις κουραστεί και είναι
λογικό. Χρειάζεσαι ένα ταξίδι αναψυχής για να ξεκουραστείς, να ανανεωθείς και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου.
Πρόσεχε τις κινήσεις σου προς τους
αγαπημένους σου ανθρώπους! Μπορεί
να διαταραχτούν οι σχέσεις σας από
παρεξηγήσεις!
Υδροχόος: Η μέρα είναι πολύ καλή για
σένα. Θα γίνουν πολύ βοηθητικά
πράγματα για το μέλλον σου και θα
νιώσεις ικανοποίηση και ευτυχία. Μην
επαναπαύεσαι βέβαια! Πρέπει να
συνεχίσεις να προσπαθείς για να επιτύχεις τους στόχους σου!
Ιχθείς: Θα χρειαστούν τη βοήθειά σου
οι δικοί σου άνθρωποι και καλό θα
είναι να τους αφιερώσεις τον χρόνο
και τη σκέψη που χρειάζεται. Δεν πειράζει για μια ημέρα να καθυστερήσεις
δικά σου θέματα για να προσφέρεις σε
αυτούς που σε αγαπούν και σε σέβονται.

Χώρος εσωτερικών γυρισμάτων ταινιών (ξεν.). 12. Σήμα
κινδύνου - Πασάδων κατοικία - λεπτή κλωστή (καθ.)

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τυροκαυτερή κόκκινη με πιπεριές Φλωρίνης
Υλικά
500 γραμ. φέτα μαλακή, 5 πιπεριές
Φλωρίνης φρέσκες, ή έτοιμες σε
βαζάκι, 2 σκελίδες σκόρδο, ½ κουτ.
γλυκού πιπέρι καγιέν, ½ ποτήρι του
νερού ελαιόλαδο (100γρ.)

Εκτέλεση: Αν επιλέξουμε φρέσκες πιπεριές Φλωρίνης, τις
πλένουμε καλά, τις στεγνώνουμε, στη συνέχεια τις βάζουμε σ' ένα ταψί και τις ψήνουμε στο γκριλ, μέχρι να καεί η
φλούδα τους, κι από τις δύο πλευρές. Όταν κυώσουν λίγο,
για να μπορούμε να τις πιάσουμε, μ' ένα μαχαίρι τις
ξεφλουδίζουμε, κι έπειτα αφαιρούμε τους σπόρους. Αν δεν
θέλουμε να τις ψήσουμε, τις καθαρίζουμε, τις κόβουμε σε
κομματάκια και τις τηγανίζουμε σε αντικολλητικό τηγάνι,
σε μέτρια φωτιά, με λίγο ελαιόλαδο, κι αν θέλουμε και 1
πρέζα μπούκοβο, για 10 λεπτά περίπου μέχρι να μαραθούν, αλλά όχι να μαυρίσουν. Τοποθετούμε στο μπλέντερ
τη φέτα, τις πιπεριές, το σκόρδο, το πιπέρι καγιέν (το
παραλείπουμε αν έχουμε βάλει μπούκοβο) και το λάδι.
Πολτοποιούμε καλά τα υλικά και η τυροκαυτερή μας είναι
έτοιμη να μπει στο ψυγείο, για τουλάχιστον δυο ώρες,
πριν την απολαύσουμε. Αν η φέτα μας είναι σκληρή, αραιώνουμε το μείγμα με 1 - 2 κουταλιές της σούπας νερό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

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

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙ’ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ - ΕΝΩΣΙΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΣ Σ.Ε.Κ. ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
ΓΡΙΒΑΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 IOYΛIOY 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 16/2017 28/6/2017
50.000 ................27794
1.000 ..................44530
400 .....................29340
400 .....................25630
400 .....................51978
200 .....................45096
200 .....................37316
200 .....................13166
200 .....................25303
200 .....................50930
200 .....................34212
200 .....................25020
200 .....................21298
200 .....................40500
100 .....................50450
100 .....................39424
100 .....................17961
100 .....................51920
100 .....................10479
100 .....................25615

100 .....................20652
100 .................... 24600
100 .................... 43319
100 .................... 29513
100 .................... 21101
100 .................... 58660
100 .................... 42262
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
4682, 0726
Από €20 οι λήγοντες σε
657
Από €10 οι λήγοντες σε
727, 631
Από €4 οι λήγοντες σε
64, 51

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Τα τρία Τ της
επιτυχίας: Ταλέντο,
Τόλμη, Τύχη.
Οδυσσέας Ελύτης,
1911-1996, Ποιητής,
Νόμπελ 1979

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
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στον γάμο μας που θα γίνει
την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 5 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίων Παϊσίου Αγιορίτου
& Αρσενίου Καππαδόκου στη Λεμεσό

Μάριος - Μαρίνα
Οικογένειες:
Ζαχαρία & Άντρης Αποστολίδη
(Ανώγυρα & Λεμεσός)

Σταύρου & Ζωούλλας Στυλιανού
(Αψιού & Κορφή)

Συγχαρητήρια και δεξίωση στην αίθουσα
της εκκλησίας στις 6.00 - 8.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον γάμο μας,
το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, στις 5.15 μ.μ. στον ιερό
ναό Αγίου Προκοπίου, στο Μετόχι του Κύκκου

Μιχάλης & Νικολέττα
Οι γονείς:
Νίκος και Έλενα Μασούρα
από Π. Ζώδια και Λευκωσία

Πρόδρομος (Μάκης) Στυλιανού από Παρισσινό
Δέσποινα Παλιοσοφίτη από Παρισσινό
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο
Hilton Park από τις 7.00 - 8.30μ.μ.

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

8ήμερο πακέτο διακοπών
στην Καλαμάτα

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

€390

το άτομο σε δίκλινο. Αεροπορικό με
φόρους με απευθείας ναυλωμένη πτήση
Λάρνακα - Καλαμάτα και διαμονή επτά
νύχτες με πρόγευμα σε δίκλινο
στο GALAXY (www.hotel-galaxy.gr) και μια
περιήγηση στα αξιοθέατα του ιστορικού
κέντρου της Καλαμάτας

Δυνατότητα συμμετοχής (προαιρετικά)
σε ημερήσιες οργανωμένες εκδρομές
με πρόσθετη χρέωση
Αναχωρήσεις 24/7, 31/7, 07/8, 14/8, 21/8

Κρατήσεις: SKYLAB TRAVELS
22775639 & 22785210
Aναλυτικά προγράμματα
www.skylabtravels.com.cy

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΤΗΝ 26Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Συνέδριο για το ποδόσφαιρο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

T

o Ποδόσφαιρο βρίσκεται ενώπιον
μεγάλων και δραματικών προκλήσεων, καθώς παγκοσμίως έχει ήδη
αρχίσει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση
από την οποία δεν μπορεί να μην επηρεαστεί το δημοφιλέστερο των αθλημάτων. Σήμερα συμβαίνουν τεράστιες
αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, οι
οποίες δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και
το ποδόσφαιρο. Ο αλλαγές αφορούν
τόσο τον τρόπο προπόνησης, όσο και
τον τρόπο ανάπτυξης, τα συστήματα,
την αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών σε περίπτωση τραυματισμών και

• Διαφθορά, έλλειψη
διαφάνειας, κακή διαχείριση,
σκάνδαλα και προσυμφωνημένα
αποτελέσματα αγώνων,
τα μεγάλα καρκινώματα
του βασιλιά των αθλημάτων

την υγεία τους. Ήδη συζητούνται
σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς που δεν αποκλείεται να αλλάξουν το πρόσωπο του ποδοσφαίρου,
του «βασιλιά» των αθλημάτων. Κατά
τον ίδιο τρόπο, αλλαγές συμβαίνουν
και στον διοικητικό και διαχειριστικό
τομέα του ποδοσφαίρου. Οι αλλαγές
θα είναι σημαντικότατες και θα οδηγήσουν στην περαιταίρω εμπορευματοποίησή του.
Αυτές οι σοβαρότατες επισημάνσεις
ξεπρόβαλαν μέσα από τις εργασίες
πρόσφατου διεθνούς συνεδρίου με
τίτλο «Football CΟΝFERENCE: The
Business of Football» που έγινε στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Στην ομιλία

του με τίτλο «Άθλημα,

Ο στόχος για θεσμοθέτηση της «Βουλής
Νέων Αντιπροσώπων κινείται σε τροχιά υλοποίησης. Την περασμένη βδομάδα πραγματοποιήθηκε επίσημη
συνάντηση
του
Προέδρου της Βουλής των
Νέων Γιάννη Τσουρή και
των διοργανωτών του
Προγράμματος
[project]
Συμβούλιο
Νεολαίας
Κύπρου και Cyprus Youth
Diplomacy, με τον Πρόεδρο
της
Βουλής
Δημήτρη
Συλλούρη. Στην συνάντηση
ο κ. Συλλούρης ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα
πορίσματα των εργασιών
της 1ης Βουλής, καθώς και
για τις μέχρι σήμερα επαφές που έγιναν
από τους Νέους Βουλευτές για την προ-

Business ή κάτι άλλο;» ο καθηγητής
Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος του
Συμβουλίου
του
Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, εστίασε
στην ανάγκη
δημοκρατικότητας στη λήψη των αποφάσεων και στις μαζικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ποδοσφαιρική
βιομηχανία. Αναφέρθηκε στις αλλαγές
που εξετάζει να εισαγάγει η Παγκόσμια
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΦΙΦΑ) και
επισήμανε τις τεράστιες προοπτικές
που ανοίγονται για το ποδόσφαιρο.
«Βλέπουμε για παράδειγμα τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας και την Ινδία, τις
δύο πιο πολυάνθρωπες χώρες του
κόσμου να μπαίνουν δυναμικά στον
χώρο του ποδοσφαίρου».

• Η βαθμολογία της Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την πορεία του ΑΠΟΕΛ στο «ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ»
Στην Ευρωπαική διασυλλογική ποδοσφαιρική κατάταξη η Κύπρος βρίσκεται
στην 26η θέση. Η Κύπρος κινείται στην
πορεία μιάς δεκάδας χωρών που θεωρούνται ισοδύναμες. Αναμφίβολα η
πρόοδος είναι συνυφασμένη, πρωτίστως, με τα αποτελέσματα που θα έχει
ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ στο «ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ» ενώ η πορεία των άλλων
ομάδων
που
συμμετέχουν
στα
Ευρωπαικά πρωταθλήματα θα παίξει
τον δικό της ρόλο.
Εφικτός στόχος θεωρείται η ανακατάληψη της 24 ης θέσης την οποία η χώρα
μας κατείχε την ποδοσφαιρική περίοδο

Οι μεγάλες προκλήσεις
Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται αυτό
το άθλημα, κατά τον καθηγητή
Καρτακούλλη, έχουν μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν, όπως η δια-
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2012 - 13.
Πέραν από την διαπλοκή και την διαφθορά που ταλανίζουν το Κυπριακό
ποδόσφαιρο, ανησυχητικότατο φαινόμενο θεωρείται η δραματική μείωση των

• Εφικτός στόχος η 24η θέση
που κατείχε η Κύπρος το 2012
θεατών στα γήπεδα, γεγονός που μειώνει στο ναδίρ το ζωντανό ενδιαφέρον
στα Πρωταθλήματα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

UEFA / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΩΡΑ

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Β.

ΟΜ.

φθορά, η έλλειψη διαφάνειας, η κακή
διαχείριση και τα σκάνδαλα, η χρήση
απαγορευμένων ουσιών από τους
ποδοσφαιριστές και τα προσυμφωνημένα αποτελέσματα αγώνων.
Ο καθηγητής πρόβλεψε πως οι προοπτικές για το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
είναι τεράστιες, αλλά υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για επανατοποθέτηση.
«Η πολιτική και η εμπορευματοποίηση
δεν πρέπει να είναι η βάση ανάπτυξης
στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια κουλτούρα σιωπής , που πρέπει να καταργηθεί». Η σωστή ποδοσφαιρική διακυβέρνηση διασφαλίζεται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία (accountability), το
όραμα, τη δύναμη, τη συνέργεια και την
εμπιστοσύνη».

Πρόσω ολοταχώς για τη 2η Βουλή των Νέων

ξαγωγή των εργασιών της 2ης Βουλής
των Νέων.

• Διαβεβαιώσεις του προέδρου της Βουλής για ενίσχυση του θεσμού

Ο κ. Συλλούρης, αφού συνεχάρη τους
διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους, εξέφρασε
την αμέριστη του στήριξη
στην υλοποίηση και θεσμοθέτηση του προγράμματος,
και υποσχέθηκε ότι τόσο η
Βουλή όσο και το προσωπικό της θα παρέχουν όλες τις
απαιτούμενες διευκολύνσεις στους διοργανωτές και
συμμετέχοντες της 2ης
Βουλής, ούτως ώστε όλα τα
στάδια του προγράμματος
να γίνουν σύμφωνα με το
πρωτόκολλο λειτουργίας
της Βουλής και να στεφθεί με επιτυχία
η όλη προσπάθεια.

ώθηση των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην συνεδρία της ολομέλειας. Στη

συνέχεια αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και διε-
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Λ

ήγει μευθάριο Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017
η νέα παράταση που δόθηκε για υποβολή
αιτήσεων για συμμετοχή στο σχέδιο επιχορηγημένων αδειών εργοδοτουμένων για τις
περιόδους από 30/7 μέχρι 4/8/2017 και 27/8
μέχρι 1/9/17 από τις υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

• Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από
9/7/2017 μέχρι 22/9/2017.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας
από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας 2016 νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τα
€270,00 την εβδομάδα ή τα €1.170 το μήνα. Για
τον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος
της οικογένειας θα λαμβάνονται υπόψη οι
ασφαλιστέες αποδοχές και των δύο συζύγων για
το 2016.
• Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι,
εκτός εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των
ορεινών θερέτρων και δικαίωμα συμμετοχής σε
ξενοδοχεία του Πύργου Τυλληρίας έχουν όλοι οι
εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν σε
παραθαλάσσιες περιοχές.
• Προτεραιότητα θα δίνεται στους εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
• Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει ανάλογα
με το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας, ως
ακολούθως:
Μέχρι €220,00 την εβδομάδα ή μέχρι €953,33
ανώτατο ποσό επιχορήγησης κατά άτομο την
ημέρα ανέρχεται στα €45. Από €220,01 –
€270,00 ή €953,34 – €1.170,00 σε £40,50 κατά
άτομο την ημέρα ως ανώτατο όριο επιχορήγησης.
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του
Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
www.mlsi.gov.cy/sid.

• Έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης στους Ισπανούς λιμενεργάτες

Στάση εργασίας στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας

Σ

το πλαίσιο ταυτόχρονης πανευρωπαϊκής κινητοποίησης για
συμπαράσταση προς τους λιμενεργάτες της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017,
2ωρη στάση εργασίας στα λιμάνια
Λεμεσού και Λάρνακας.
Οι λιμενεργάτες σε ευρωπαικό επίπεδο, διαμαρτύρονται ενάντια στην
προσπάθεια της κυβέρνησης της
Ισπανίας να προωθήσει,
κατόπιν
υποδείξεων και της
Ε.Ε. τροποποιήσεις
που
αφορούν
αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης
των λιμενεργατών,
καταργώντας
ουσιαστικά
το
σημερινό σύστημα.
Το καθεστώς που επικρατεί, τόσο
στην Ισπανία όσο και στα πλείστα
λιμάνια του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι αυτό
των εγγεγραμμένων λιμενεργατών,
οι οποίοι προσλαμβάνονται και
χρησιμοποιούνται από μια δεξαμενή
(pool), αναλόγως των εργασιών που
προκύπτουν στο λιμάνι, και τις
οποίες έχουν αποκλειστικό δικαίωμα να διεξάγουν οι λιμενεργάτες
σύμφωνα με τον νόμο. Αυτοί οι λιμενεργάτες δεν έχουν καμία υπαλληλική σχέση με τις διαχειρίστριες εταιρείες τερματικών σταθμών σε κάθε
λιμάνι, και ούτε οι εταιρείες έχουν
σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με
τους λιμενεργάτες. Αυτή η ισορροπία επιχειρείται να διαταραχθεί
αναγκάζοντας τα διεθνή και Ευρωπαϊκά συνδικάτα λιμενεργατών ETF
(European Transport Federation) και
IDC (International Dockworkers
Council) σε κινητοποιήσεις.

Δ

ιεξάγεται αυτή τη βδομάδα στο
Τόκιο της Ιαπωνίας, καθοριστικός διαπραγματευτικός κύκλος που
θα κρίνει τη συλλογική σύμβαση στα
πλοία με ξένες σημαίες. Στη δια-

√

Αφορά τη συλλογική
συμφωνία για τα πλοία
με ξένες σημαίες

√

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Θέση της ΣΕΚ
Στην τοποθέτησή του προς τους
λιμενεργάτες του λιμανιού Λεμεσού,
ο γραμματέας του Σωματείου

√

Οι λιμενεργάτες
αντιτίθενται σφόδρα
στην ελευθεροποίηση
του επαγγέλματος
ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ - ΣΕΚ Λεμεσού, Γιάννης
Τσουρής, ανέφερε ότι «η αλληλεγγύη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συνδικαλισμού. Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ισπανία δεν αφορούν μόνο
τους εκεί συναδέλφους μας, αλλά
όλους. Οι συντονισμένες δυναμικές
κινητοποιήσεις στέλνουν ηχηρά
μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι λιμενεργάτες είναι δυνα-

ΤΟΚΙΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Λήγει μεθαύριο Παρασκευή 7 Ιουλίου
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από τους δικαιούχους

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Στην εργατική διαπραγματευτική ομάδα συμμετέχει
ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου

πραγματευτική ομάδα της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταφορών, ITF, συμμετέχει και ο γενικός
γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου (φωτό). Ο διάλογος για την υπογραφή νέας συλλογικής συμφωνίας ξεκίνησε προχθές Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί
μεθαύριο Παρασκευή 7 Ιουλίου.

www.sek.org.cy,

Τα συνδικάτα των ναυτικών διεκδικούν από
τον Διεθνή Σύνδεσμο
Εφοπλιστών:
• Μισθολογικές
αυξήσεις
•
Βελτίωση
των ωφελημάτων (κυρίως
στον τομέα ασφαλείας και υγείας
στα πλοία), της ενδιαίτησης και
γενικότερα για όλων των θεμάτων
που αποσκοπούν να κάνουν καλύτερη τη διαβίωση των ναυτικών πάνω
στα πλοία. Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Μεταφορών ΣΕΚ καλύπτει
ευρύ φάσμα πλοίων με ξένες σημαίες παρέχοντας προστασία και υποστήριξη σε χιλιάδες ναυτικούς, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, χρώματος ή θρησκείας.
Ο ρόλος μας, ως ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
στον διεθνή τομέα της ναυτιλίας και
των θαλάσσιων μεταφορών, είναι
σημαντικός και καταλυτικός, σημείωσε ο κ. Σταύρου.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τοί, ενωμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούν την εργασία και την υπόστασή τους με κάθε τρόπο. Οι πρακτικές ελευθεροποίησης του επαγγέλματος είναι απορριπτέες και
όσοι κάνουν τέτοιες σκέψεις θα μας
βρουν απέναντί τους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».
Από την πλευρά του ο γραμματέας
του Σωματείου ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. ΣΕΚ Λάρνακας, Νίκος Κολιαντρής, μιλώντας
στους λιμενεργάτες Λάρνακας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή
στάση εργασίας δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λιμενική βιομηχανία
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι
οφείλουν να σεβαστούν το θεσμό
της εργασίας του λιμενεργάτη που
με τόσο κόπο και ευσυνειδησία διεκπεραιώνει καθημερινά, σε όλα τα
λιμάνια του κόσμου, κατέληξε.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο.1
Λεωφόρος Ομονοίας:
Κλειστό από 3/7/17 μέχρι
30/7/17
Για την εξυπηρέτηση σας
αποταθείτε στο κεντρικό
φαρμακείο ΣΕΚ στο οίκημα
(Τηλ. 25364864)
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο. 2
στο οίκημα της ΣΕΚ:
Κλειστό από 31/7/17
μέχρι 27/8/17
Για την εξυπηρέτηση σας
αποταθείτε στο φαρμακείο
ΣΕΚ στη Λεωφόρο Ομονοίας
(τηλ. 25562444)

www.oho-sek.org.cy

