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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Γε.Σ.Υ: Τεράστια
αναγκαιότητα για τον τόπο

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2999
TIMH 0.70€

ΣΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ γ.γ. ΤΗΣ ΣΕΚ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βία και παρενόχληση δεν έχουν θέση στον κόσμο της εργασίας

Σ

την αγορά εργασίας
δεν χωράει κανένα
κρούσμα βίας και παρενόχλησης και οφείλουμε
όλοι να ενδυναμώσουμε τη φωνή
μας για να καταπνίξουμε τέτοια
φαινόμενα που μολύνουν το παρόν

και μέλλον της αγοράς εργασίας.

εργαζόμενων. Κατέστησε σαφές πως

Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε

ήδη η Κύπρος μέσα από τον θεσμικό

προς την 107η σύνοδο του Διεθνούς

κοινωνικό διάλογο έχει δημιουργήσει

Γραφείου Εργασίας (ILO) ο γ.γ. της

κώδικα αντιμετώπισης τέτοιων φαι-

ΣΕΚ Αντρεάς Φ. Μάτσας σε παρέμ-

νομένων που πλήττουν την αρμονική

βαση του εκ μέρους των Κυπρίων

εργασιακή ζωή.

Σελ. 3, 9, 16

Στο προεδρικό αύριο ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ για το θέμα του Συνεργατισμού

Ε

ίναι ντροπή για την Κυπριακή
κοινωνία του 21ου αιώνα η ανυπαρξία Γενικού Συστήματος Υγείας,
τονίζει σε συνέντευξη του στην
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής ο αναπληρωτής γ.γ της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ. Διαμηνύει ότι η ΣΕΚ θα επιμείνει μέχρι τέλους για την εφαρμογή του ΓεΣΥ στα τεθέντα χρονοδιαΣελ. 7, 8
γράμματα.

Προσοχή: Ο καύσωνας
καραδοκεί

Ο

ι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, κυρίως όσοι απασχολούνται
σε υπαίθριους χώρους, κινδυνεύουν.
Καλούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον
καύσωνα ο οποίος καραδοκεί ανά
πάσα στιγμή μεσούντος του καλοΣελ. 11
καιριού.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Σ.Κ.Τ
ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Απαράβατος όρος: Η νέα ιδιοκτησία να σεβασθεί τα συμφωνηθέντα

Α

ύριο Πέμπτη στις 11.15 στο προεδρικό αρχίζει η καθοριστική διαβούλευση των ηγεσιών ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία θα κρίνει το μέλλον των
εργαζομένων στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
Οι τρείς συντεχνίες που εκπροσωπούν
την πλειοψηφία των εργαζομένων
στον Συνεργατισμό, προσέρχονται
στον διάλογο με ενιαία φωνή αξιώνοντας τήρηση των δεσμεύσεων της
κυβέρνησης ότι ενόψει της αλλαγής
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
Σ.Κ.Τ, τα δικαιώματα του προσωπικού
κατοχυρώνονται πλήρως. Κύριο όπλο
του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η
γραπτή διαβεβαίωση του υπουργού
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στις 29
Μαρτίου 2018, ότι αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα της κυβέρνησης η
απόλυτη διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των υπαλλήλων της
Σ.Κ.Τ.
Οι τρείς συντεχνίες καλούν το προσω-

Απαιτούμε να γίνουν σεβαστές οι εργασιακές συμφωνίες που υπογράφτηκαν
με τη ΣΚΤ από το 2014 μέχρι σήμερα
Ελισσαίος Μιχαήλ, γ.γ. Ο.Ι.Υ.Κ - ΣΕΚ

πικό της Σ.Κ.Τ ενωμένο να δώσει τη
μάχη υπό τη συντεχνιακή καθοδήγηση, ώστε νε επιτευχθεί η προσδοκόμενη συμφωνία που θα ικανοποιεί τις
διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος. Την περασμένη Πέμπτη 7
Ιουνίου, η συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων αντιπροσώπων των Συντεχνιών

ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ που εργοδοτούνται
στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,
εξουσιοδότησε τις τρείς συντεχνιακές
ηγεσίες να πάρουν δυναμικά μέτρα
αντίδρασης σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις επιτευχθείσες συμφωνίες με την κυβέρνηση.
Σελ. 16

Χρήζουν προσοχής οι πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων

Μ

ια χώρα για να χαρακτηρισθεί ως υγιής επενδυτικός προορισμός χρειάζεται να πληροί σειρά
προϋποθέσεων, όπως είναι π.χ. η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια, το καλό φορολογικό σύστημα
και οι υποδομές, να διαθέτει αξιόπιστο τραπεζικό
σύστημα, γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα
απονομής δικαιοσύνης καθώς επίσης διαρκή εργατική ειρήνη και εργασιακή ομαλότητα.
Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να πλαισιώνουν μια
στοχευμένη, συγκροτημένη και μακρόπνοη σε διάρκεια επενδυτική πολιτική και στρατηγική, που να
μπορεί να στηρίξει με επάρκεια την προοπτική βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της οικονομίας.
Η Κύπρος η οποία φιλοδοξεί να προσελκύσει υψηλού
επιπέδου επενδύσεις θα πρέπει να μην πέσει στην
παγίδα των άναρχων ψηλών κτιριακών επενδύσεων,
αλλά να προσελκύσει ποιοτικές επενδύσεις στους
τομείς της παιδείας, της υγείας, της πράσινης και
γαλάζιας οικονομίας και στη βιομηχανία.
Χρειαζόμαστε επενδύσεις που θα αξιοποιούν τη

γεωγραφική θέση της Κύπρου και θα λειτουργούν ως
γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι τομείς της υγείας και της παιδείας προσφέρονται για τέτοιες επενδύσεις.
Η Κύπρος χρειάζεται αυτή την ώρα επενδύσεις που
θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον, την αειφόρο
ανάπτυξη και ιδιαίτερα τις εργατικές σχέσεις, την

• Η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει
επενδυτική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης
και Μέσης Ανατολής
εργατική νομοθεσία και την εργασιακή κουλτούρα
που ιστορικά διαμορφώθηκε σε αυτό τον τόπο όλα
τα προηγούμενα χρόνια.
Χρειαζόμαστε επενδύσεις που θα δημιουργούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης με ποιοτικούς όρους εργοδότησης και οι οποίες θα συμβάλουν στην παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.

Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ευαίσθητο
για αυτό χρειάζονται ευέλικτοι χειρισμοί και προσεκτικοί σχεδιασμοί απ’ όσους χαράσσουν την επενδυτική πολιτική του κράτους. Η ΣΕΚ προσεγγίζοντας τα
θέματα σφαιρικά και τεκμηριωμένα, πιστεύει πως
και αυτή η παράμετρος θα πρέπει να συζητηθεί
συγκροτημένα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες του τόπου μας. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο τομέας της εργασίας και η κοινωνική διάσταση των επιπτώσεων, θετικών και
αρνητικών, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη,
καθώς η απλή μαθηματική εξίσωση μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρα οφέλη και μεσομακροπρόθεσμα
προβλήματα και ανατροπές.
Η ΣΕΚ έχει και λόγο να εκφράσει αλλά και ρόλο να
διαδραματίσει στην προσπάθεια επίτευξης ισόρροπης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο τις Ευρωπαϊκές
όσο και τις διεθνείς της σχέσεις και συνεργασίες, σε
όλο το φάσμα και τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 6/12/18 11:06 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Εδραίωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης με
μηνύματα στον ιδιωτικό τομέα σηματοδοτεί η
συμφωνία στο ευρύ δημόσιο
Ελπίζουμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συλλάβουν τα μηνύματα των καιρών
εκόρ στο τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο
σημειώνεται φέτος
Με τους ξενοδόχους να σιγοκλαίνε γατί χάσαμε
κάποιο μερίδιο από την Ρωσσική αγορά. Έλεος!
νωστή η παραπληροφόρηση του ΑΚΕΛ για την
απεργία των Μεταλλωρύχων του Μιτσερού το
1948
Η ΣΕΚ, υπεραμύνθηκε με τη στάση της των
αρχών του ελεύθερου και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο
γγιξε το 4% ο ρυθμός ανάπτυξης στο πρώτο
τρίμηνου
Ώρα να ικανοποιηθούν οι εργατικές διεκδικήσεις με την επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
άχιστη μείωση της τιμής των καυσίμων απαιτούν οι μισθοσυντήρητοι
Το αυτοκίνητο θεωρείται καθημερινό εργαλείο
για κάθε νοικοκυριό, ελλείψει ολοκληρωμένου
διχτύου δημόσιων συγκοινωνιών
κανοποίηση, για τη συχνή αναφορά του ΠτΔ για
υλοποίηση του ΓεΣΥ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα
Η ΣΕΚ «ψυχή τε και σώματι» στηρίζει και προωθεί
την εφαρμογή του

*
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ: Ώρα να αποκτήσει
μέταλλο – ταυτότητα – σταθερή αξία

Λ

ίγες μέρες πριν εισέλθουμε
στην καρδιά της φετινής
περιόδου τουριστικής αιχμής και
την ώρα που οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο σπάζουν όλα τα
ρεκόρ, οι ξενοδόχοι άρχισαν να
διατυπώνουν δημοσίως ανησυχίες
για την φετινή πορεία του τουρισμού. Οι ανησυχίες τους εστιάζονται στη διαπίστωση ότι οι αφίξεις θα είναι μειωμένες πρωτίστως από την αγορά της Ρωσίας
και δευτερευόντως από την αγορά
της Βρετανίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εκφραζόμενη ανησυχία
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Ι

Ν
*

Εργασιακέ σχέσεις

αθαρές λύσεις στο καίριο θέμα της ΣΚΤ αξιώνει
η ΣΕΚ
Με πρώτο μέλημα την διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού
εφαρμογή του μονοασφαλιστικού συστήματος
υγείας προβάλλει ως μονόδρομος, μάλιστα με
επιστημονική κι επίσημη σφραγίδα
Γιαυτό, όσοι επωφθαλμιούν την υπονόμευση
του ΓεΣΥ, καλό είναι να κάνουν δεύτερες σκέψεις
θίνει η παραγωγικότητα, κατηφορίζει η ανταγωνιστικότητα
Κυβέρνηση και εργοδότες ας εγκαταλείψουν
επιτέλους την αδιάφορη στάση τους σε ένα
τόσο σοβαρό ζήτημα
ρα, η Κύπρος να μπεί σε τροχιά εκσυγχρονισμού σε όλα τα επίπεδα
Ευθύνη Κυβέρνησης – Βουλής να πορευθούν
ανοιχτόμυαλα με πρώτη τομή την μεταρρύθμιση
του δημοσίου
αί στο ηθικό, το πρέπον, το δίκαιο και το ωφέλιμο
Η χρυσή συνταγή της ΣΕΚ για ένα καλύτερο κοινωνικό αύριο
Κύπρος πλημμύρισε από φατρίες του εγκλήματος, ντόπιες και ξένες
Υπέρτατη ευθύνη της κυβέρνησης και γενκότερα
της Πολιτείας να καθαρίσει χωρίς αναστολές το
τοπίο.

*
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*
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*
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«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

ενώ οι μισθοί και τα ωφελήματα
των εργαζομένων έχουν συμπιεστεί σε χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η αδικία και η καταπίεση
των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στην μετά - κρίση
περίοδο, συνεχίζεται και επιδεινώνεται, δημιουργώντας εκρηκτικό
μείγμα μεσούσης της περιόδου
αιχμής.

θέλουν να αποκτήσει ο Κυπριακός
τουρισμός την αίγλη την οποία
οραματίζονται, ας παρακαθήσουν
σε ειλικρινή διάλογο με τις συντεχνίες για καθορισμό των μηχανισμών και γενικά όλων των παραμέτρων που θα προσδώσουν στο
τουριστικό προϊόν την προσδοκώμενη ποιότητα. Βασικές προυποθέσεις προς τούτο, θεωρούμεν:

Όπως ευστόχως επισημαίνουν οι
συντεχνίες, οι άσχημες συνθήκες
εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί
είναι ο κύριος λόγος που οι ξενοδόχοι δυσκολεύονται να βρουν
ντόπιο καταρτισμένο προσωπικό
για να καλύψουν τις αυξημένες
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό,

• Την προσήλωση στα εργασιακά
θέσμια

Δυστυχώς, στον νευραλγικό τομέα
των εργασιακών σχέσεων τα
πράγματα είναι δυσοίωνα, καθώς
η Συλλογική Σύμβαση αμφισβητείται από την μερίδα των ξενοδόχων

με επακόλουθο να προσφεύγουν
στην εύκολη λύση των φθηνών
αλλοδαπών εργατών. Απαιτείται
λοιπόν, η παρέμβαση της Κυβέρνησης και η συνδρομή της Βουλής για
θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων και η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας, προκειμένου να αποτραπεί εργασιακή αναταραχή.

Το μήνυμα
Απευθυνόμαστε προς τους ξενοδόχους αλλά και την Πολιτεία, διαμηνύοντας ότι για να επιτευχθούν οι
ευγενείς φιλοδοξίες για ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν με μέταλλο
και σταθερή αξία, χρειάζεται
σύνεση και προπαντός αρμονική
συνεργασία με το συνδικαλιστικό
κίνημα που εκπροσωπεί τους
εργαζόμενους οι οποίοι αποτελούν
την ψυχή του τουρισμού. Προς την
κατεύθυνση αυτή, οφείλουν οι
ξενοδόχοι να χαράξουν τα επόμενα
βήματα απηλλαγμένοι από παθογένειες του παρελθόντος, όπως το
κυνήγι του εύκολου κέρδους με τη
μέθοδο της αρπακτής και της
καταπάτησης των εργασιακών
δικαιωμάτων με την ατυχή συνταγή του ατομικού συμβολαίου εργασίας. Αν πράγματι οι ξενοδόχοι

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/2018
Τριφυλλίου επ. Ακυλίνης
Διοδώρου μάρτ.

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. 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)

ΠΕΜΠΤΗ 14/6/2018
Ελισσαίου προφήτου, Μεθοδίου αρχ., Κων/λεως, Κυρίλλου επισκ. Γορτύνης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018
Αμώς προφήτου, Ιερωνύμου,

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

• Τον σεβασμό στον
συλλογικής σύμβασης

θεσμό της

• Την επίδειξη της αναγκαίας
αξιοπρέπειας στο προσωπικό
• Την παροχή κινήτρων για προ-

• Οφείλουν οι ξενοδόχοι να χαράξουν τα επόμενα βήματα
απηλλαγμένοι από παθογένειες του παρελθόντος

xenis.xenofontos@sek.org.cy

εκ μέρους των ξενοδόχων είναι
γνήσια και δεν εξυπηρετεί σκοπιμότητες που αποσκοπούν
να
θολώσουν το τοπίο γύρω από τα
καυτά προβλήματα του κλάδου τα
οποία αφορούν κυρίως τις εργασιακές σχέσεις και την ποιότητα
του τουριστικού προιόντος.
Πιστεύουμε βαθύτατα, ότι σε τούτη
τη συγκυρία, η ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού
είναι τεράστια ενόψει των διαγραφόμενων ευοίωνων προοπτικών,
σε συνδυασμό πάντοτε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη περιοχή.
Συμφωνούμε με τις επισημάνσεις
των ξενοδόχων και άλλων σημαντικών τουριστικών παραγόντων
ότι το σημερινό στοίχημα αφορά
πρωτίστως την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και την
υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, με ορίζοντα το 2030

Κ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

σέλκυση του καταρτισμένου και
έμπειρου ντόπιου εργατικού δυναμικού στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
• Την αποφυγή μαζικής εργοδότησης ξένων ή κοινοτικών ως φθηνού εργατικού δυναμικού.ν
• Την εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας από όσους επιθυμούν
πραγματικά να σταδιοδρομήσουν
στον τουριστικό τομέα της οικονομίας.
Η εκτίμηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών για την Κύπρο
ότι στα επόμενα δέκα χρόνια ο
Κυπριακός τουρισμός θα στηρίζει
108.000 θέσεις εργασίας, θέλει
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
του κλάδου, κυρίως τους ξενοδόχους, να συνεργασθούν αρμονικά
με τους Κύπριους ξενοδοχουπάλληλους και τα εργατικά συνδικάτα
που τους εκπροσωπούν. Πιστεύουμε βαθύτατα ότι με την αρμονική
συνεργασία των Κοινωνικών Εταίρων, το μέγα στοίχημα του Τουρισμού θα κερδηθεί και κερδισμένοι
θα είναι οι ξενοδόχοι, οι εργαζόμενοι, η Κυπριακή οικονομία και το
κοινωνικό σύνολο, ευρύτερα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6/2018

οσ. Αυγουστίνου επ. Ιππώνος.

Λεοντίου μαρτ., και των συν

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018
Τύχωνος επο. Αμαθούντος της
Κύπρου, των εν Λέσβω αγίων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/6/2018
Ισαύρου μάρτ. και των συν
αυτώ, Μανουήλ μάρτ.,
Φιλωνίδου επ. Κουρίου

λου, Αιθερίου μ.

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,

αυτώ Υπατίου και Θεοδού-

ΤΡΙΤΗ 19/6/2018
Ιούδα (Θαδδαίου) αποστόλου,
Παϊσίου του Μεγάλου, Ζωσίμου μ., Ζήνωνος οσίου

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Guy Ryder, γενικός διευθυντής της ΔΟΕ:

Η βία και η παρενόχληση δεν έχουν
θέση στον κόσμο της εργασίας

Θέλουμε το μέλλον της εργασίας
με πλήρη Ισότητα

Η

ΣΕΚ με αφορμή την 107η σύνοδο του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας η οποία εστίασε την προσοχή της στην αξιοπρέπεια στην εργασία προτρέπει τις
εργαζόμενες γυναίκες να καταγγέλουν χωρίς αναστολή ενέργειες που εξευτελίζουν την ανθρώπινη
υπόσταση προσβάλλουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας
στην εργασία.
Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών εφιστά την προσοχή των εργαζομένων αλλά και
των εργοδοτών στο σοβαρό θέμα
της σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας που αποτελούν ασύστολες μορφές βίας στον εργασιακό χώρο.
Της Δέσποινας
Ησαΐα

Αποτελεί για το Κίνημα της ΣΕΚ
μέγιστη προτεραιότητα η διαΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
σφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
Γυναικών ΣΕΚ
εργασίας μακριά από απαράδεdespina.isaia@sek.org.cy
κτα
φαινόμενα
που
μολύνουν
√ Η ΣΕΚ εφιστά την προσοχή
σοβαρά το εργατων εργαζομένων αλλά και
σιακό περιβάλλον
των εργοδοτών στο σοβαρό και επενεργούν
θέμα της σεξουαλικής παρε- καταλυτικά
σε
νόχλησης και παρενόχλησης βάρος των αγαστους χώρους εργασίας που στών συναδελφικών σχέσεων, επιαποτελούν ασύστολες
δρώντας αρνητικά
μορφές βίας
στη παραγωγικόστον εργασιακό χώρο
τητα που συσχετίζεται με την
οικονομική ανάπτυξη ενός οργανισμού ή και επιχείρησης.
Δεδομένης της διάστασης που έχει λάβει το φαινόμενο της βίας και της παρενόχλησης σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στη χώρα μας, η ΣΕΚ προτρέπει τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν άμεσα
πράξεις που εξευτελίζουν τη δική τους ανθρώπινη
υπόσταση και των συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις
γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία
από τον σύντροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες
θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. 40%
με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενώ 500.000 με
2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες
και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα
κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση
και την εξαναγκαστική εργασία.
Ήδη η ΣΕΚ έχει συντάξει κώδικα σε συνεργασία με το
υπόλοιπο συνδικαλιστικό Κίνημα και με την ΟΕΒ, για
να συμβάλει προς την κατεύθυνση της πρόληψης,
της ευαισθητοποίησης αλλά και της εφαρμογής της
ίδιας της Νομοθεσίας και προτρέπει τους εργοδότες
να τον υιοθετήσουν ως μέτρο πρόληψης.
Εργαζόμενοι και εργοδότες από κοινού οφείλουμε να
ενώσουμε δυνάμεις ενισχύοντας την προσπάθεια για
ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας ώστε μην
ευδοκιμούν συμπεριφορές που δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των εργαζομένων
αλλά και στο καλό όνομα μιας επιχείρησης.
Οφείλουμε ως κοινωνία να διαφυλάξουμε ως κόρη
οφθαλμού το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αποτελεί την ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας δείχνοντας μέσα από τη δυναμική μας παρέμβαση τον
δρόμο της διεκδίκησης συνθηκών αξιοπρέπειας.

Η σύνοδος του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ενόψει
της σοβαρότητας του θέματος παρέπεμψε το θέμα
εκ νέου στην επόμενη του σύνοδο με στόχο την
υιοθέτηση σύμβασης ή σύστασης. Έως τότε η
Κύπρος θα γίνει κοινωνός της πρωτοβουλίας της
ΣΕΚ για υιοθέτηση κώδικα αντιμετώπισης απαράδεκτων φαινομένων προς όφελος της Κυπριακής
Κοινωνίας.
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Π

ερισσότεροι από 5.000 διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι από
187 κράτη μέλη της ΔΟΕ παρακολούθησαν την 107η σύνοδο της
Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας,
η οποία καθόρισε τις γενικές
πολιτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας .
Η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας
ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου με
την πρόσκληση/ πρόκληση του
επικεφαλής της ΔΟΕ Guy Ryder για
διαπραγμάτευση νέων προτύπων
αντιμετώπισης της βίας και της
παρενόχλησης στην εργασία κτίζοντας για τις γυναίκες ένα ισότιμο μέλλον εργασίας.
Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας σημείωσε την
πρόοδο των τριών θεματικών ομάδων και τόνισε χαρακτηριστικά
πως η διάσκεψη θα επαναλάβει τη
συζήτηση για τη βία και την παρενόχληση τον Ιούνιο του 2019, με
την προοπτική έγκρισης σύμβασης
ή σύστασης.
Ο γ.δ της ΔΟΕ ζήτησε μια ανανεωμένη ώθηση στην ισότητα των
φύλων αλλά και την ενδυνάμωση
της φωνής των κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση απαράδεκτων φαινομένων που πλήττουν
την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της ΔΟΕ παρέμβαση
εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανδίου εκ μέρους
των εργαζομένων ο γγ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας και εκ μέρους
των εργοδοτών ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.
Η έκθεση στην οποία κατέληξε το
Διεθνές γραφείο Εργασίας για το
ζήτημα βία και παρενόχληση τονίζει μεταξύ άλλων:

•

Οι χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
αποτρέπουν τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας

• Τα κράτη σε συνεργασία με εργοδότες και συντεχνίες θα πρέπει να
εφαρμόζουν μέτρα και ρυθμίσεις
που θα διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια στην εργασία

• Τα κράτη να

εγκρίνουν εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που απαιτούν από τους
εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα για
αποτροπή τέτοιων απαράδεκτων
φαινομένων στους χώρους εργασίας.

•

Τα κράτη να λαμβάνουν υπόψη
τη βία και την παρενόχληση και
τους συναφείς ψυχοκοινωνικούς
κινδύνους ως αποτέλεσμα τέτοιων
φαινομένων και να καταρτίζουν
πλάνο και σχέδιο πρόληψης και
αντιμετώπισης.

•

Να υιοθετηθεί πλαίσιο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων

• Να εντοπίζονται

και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι της βίας και
της παρενόχλησης.

Τελετή βράβευσης παιδιών για
την προώθηση της έμφυλης ισότητας

Τ

ην Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η τελετή βράβευσης των
παιδιών, τα οποία διακρίθηκαν στον διαγωνισμό για
την Ισότητα των Φύλων. Ο διαγωνισμός είχε θέμα:
«Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα
παιδιά, αγόρια και κορίτσια».
Τον διαγωνισμό διοργάνωσε η Διατμηματική Επιτροπή
για τα θέματα ισότητας φύλων του Υπουργείου Παι-

√ Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποιήση των παιδιών, να επιδείξουν
ενδιαφέρον για τα θέματα ισότητας και να
καλλιεργήσουν μια κουλτούρα στη νέα γενιά
με στόχο την εξάλειψη των στερεοτύπων
που προϋπάρχουν και έχουν διαμορφώσει
νέες αντιλήψεις και στάσεις ζωής
δείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο προωθεί την ισότητα
των φύλων στην εκπαίδευση με ποικίλες δράσεις.
Στη δημοτική εκπαίδευση, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄
τάξης κλήθηκαν να συμμετάσχουν ομαδικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιγνίδι στο πλαίσιο του
μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία», ενώ οι μαθητές και μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης κλήθηκαν να
συμμετάσχουν ομαδικά με τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Λουΐζα ΧριστοδουλίδουΖαννέτου, η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας Χαμπιαούρης.
Τα βραβεία για τον διαγωνισμό χορηγήθηκαν από την
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Τα έργα των παιδιών
που διακρίθηκαν είναι προσβάσιμα από τον ιστοχώρο
του Π.Ι. (www.pi.ac.cy «Τομέας Επιμόρφωσης «Ισότητα
των Φύλων στην Εκπαίδευση «Ανακοινώσεις - Εγκύκλιοι).
Ο Διαγωνισμός αυτός διεξάγεται για πέμπτη συνεχή
χρονιά, με σκοπό να προωθήσει την ισότητα ανδρών
και γυναικών στην απασχόληση αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στα ζητήματα ισότητας. Παρόλο που η συμμετοχή είναι προαιρετική, ο διαγωνισμός έχει αγκαλιαστεί από τον μαθητικό κόσμο κι αυτό φαίνεται μέσα από τις πολυάριθμες συμμετοχές κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων
διεξαγωγής του.

Η ΣΕΚ εισέφερε €5000
στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Η

οικονομική ενίσχυση του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ ’55 - ’59 αποτελεί προϋπόθεση
για να συνεχίσει το Μέλαθρο να προσφέρει
ψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και να στηρίζει τους αγωνιστές της ελευθερίας της πατρίδας μας.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οδός Ελευθερίας» συνέβαλε στην οικονομική ενίσχυση του
πολυσχιδούς ρόλου που επιτελεί το Μέλαθρο με
εισφορά 5000 ευρώ. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Μελάθρου το οποίο
έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Κυπριακού
Ελληνισμού.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σχέδιο επιχορήγησης αδειών
εργοδοτουμένων σε ορεινά θέρετρα

Ο

ι
Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το
κοινό ότι το Σχέδιο Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων θα
λειτουργήσει για την περίοδο από
8/07/2018 μέχρι 21/09/2018.

19/9/2014 για τα ορεινά θέρετρα
μόνο.
Επιχορήγηση θα παρέχεται σε
εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το

• Λήγει

στις 15 Ιουνίου
η υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα
χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των
ορεινών θερέτρων και του Πύργου
Τηλλυρίας.
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 στη διεύθυνση
www.mlsi.gov.cy/sid(link is

Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος
άδειας 2013 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 2013.
Σε επιχορήγηση δικαιούνται και οι

Προτεραιότητα θα δίνεται στους
εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο
κατά κεφαλή εισόδημα.
Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά
την περίοδο αιχμής του Σχεδίου,
δηλαδή για την περίοδο από
3/8/2014 μέχρι 22/8/2014, θα
έχουν εργοδοτούμενοι ή οι σύζυγοι
τους που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο από το 2010 (περιλαμβανομένου) και μετά. Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου
δικαίωμα σε επιχορήγηση θα έχουν
εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοι
τους τα τελευταία δύο χρόνια,
δηλαδή από το 2012 (περιλαμβανομένου) και μετά.Η επιχορήγηση
θα παρέχεται για περίοδο από
Κυριακή σε Παρασκευή (πέντε διανυκτερεύσεις).
Επιτροπή από εκπροσώπους του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Παγκύπριου Συνδέσμου

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ύψος της επιχορήγησης ποικίλλει ανάλογα με το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας, ως ακολούθως:
Κατά κεφαλή εισόδημα
της οικογένειας

Ποσοστό
επιχορήγησης(%)

την εβδομάδα το μήνα

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
κατά άτομο την ημέρα
€

€€
Μέχρι 220,00 Μέχρι 953,33

100

45,00

220,01 – 270,00 953,34 – 1.170,00

90

40,50

Σε καμιά περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα διαμονής στο
ξενοδοχείο.
external).
Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής των εργοδοτουμένων και των
εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία
των ορεινών θερέτρων.
Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την
περίοδο από 27/7/2014 μέχρι

εξαρτώμενοι των προσώπων που
αναφέρονται πιο πάνω. Ο όρος
"εξαρτώμενος" περιλαμβάνει τα
παιδιά όπως αυτά καθορίζονται
στη νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη σύζυγο ή το σύζυγο
(αρραβωνιαστικός/κιά δε θεωρείται εξαρτώμενο).

Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου, της
ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, των Συντεχνιών
ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα έχει την ευθύνη του ελέγχου
των ξενοδοχείων αναφορικά με τις
υπηρεσίες που παρέχουν στους
δικαιούχους του Σχεδίου.
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Εκστρατεία ελέγχου για την
ασφάλεια των ρευματοδοτών
• Στο επίκεντρο, οι πρίζες, οι μετατροπείς
και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Π

ολλές από τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, δεν φέρουν τριπολικό ρευματολήπτη
και ως εκ τούτου είναι δύσκολη και πολλές φορές
αδύνατη η σύνδεση τους στους ρευματοδότες (πρίζες) του σπιτιού μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η
χρήση κάποιου μετατροπέα (conversion plug) ή προσαρμογέα (adaptor) για να είναι εφικτή η σύνδεση της
συσκευής στις πρίζες. Η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν
π ο λ λ ά

τέτοια
προϊόντα, τόσο στην
αγορά όσο και στην
κατοχή των καταναλωτών, θα πραγματοποιήσει
εκστρατεία ελέγχου για να διαφανεί κατά πόσο αυτά
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και των περιουσιών τους.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 5/6 –
14/6/2018 και κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 50 σημείων λιανικής
πώλησης παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό μη
συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων.
Παράλληλα, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει
τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Προσαρμογείς και Μετατροπείς Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - Συμβουλές για
σωστή χρήση» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων
αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου 24816160
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

Επαναστατικές προτάσεις για καθαρότερο περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή επικράτεια
Ν
έους κανόνες και απαγορεύσεις στη
χρήση πλαστικών στην Ευρωπαική
Ένωση πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαική Ένωση [Κομισιόν] με στόχο τη
μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν εισηγείται
απαγόρευση προϊόντων για τα οποία
υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές όπως
για μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα,
πιάτα, καλαμάκια και αναδευτήρες και
καλαμάκια στήριξης μπαλονιών από

πλαστικό, τα οποία θα πρέπει να
κατασκευάζονται αποκλειστικά από
πιο βιώσιμα υλικά. Πλαστικά δοχεία
αναψυκτικών μιας χρήσης θα επιτρέπονται στη αγορά μόνο εφόσον το
πώμα ή το καπάκι τους δεν αποσπά-

παίων δηλώνει ότι έχει μειώσει τη
χρήση της σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Με βάση τις μελέτες που έχει στα
χέρια της η Κομισιόν 10 πλαστικά
προϊόντα μιας χρήσης και αλιευτικά
εργαλεία αποτελούν μαζί το 70% των

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης
• Θα υιοθετηθούν νέοι κανόνες ανακύκλωσης με σαφείς εθνικούς στόχους
ται.
Στη βάση της ίδιας πρότασης τα κράτη
μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη
χρήση πλαστικών δοχείων τροφίμων
και ποτηριών, καθορίζοντας εθνικούς
στόχους μείωσης, προσφέροντας εναλλακτικά προϊόντα στα σημεία πώλησης, ή διασφαλίζοντας ότι τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης θα επιβαρύνονται από κάποιο τέλος.
Η Κομισιόν εκτιμά ότι μετά τη θέσπιση
ρυθμίσεων για τη χρήση της πλαστικής
σακούλας το 2015, το 72% των Ευρω-

θαλάσσιων απορριμμάτων στην Ευρώπη, ενώ τα πλαστικά αποτελούν συνολικά το 85% του συνόλου των απορριμάτων.
Με βάση τους νέους κανόνες που προτείνει η Κομισιόν, για ορισμένα προϊόντα θα απαιτείται σαφής και τυποποιημένη επισήμανση η οποία θα αναφέρει
τον τρόπο διάθεσης των σχετικών αποβλήτων, τις αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του προϊόντος, και την
παρουσία πλαστικών υλών στο συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό θα ισχύει για τις

σερβιέτες, τα υγρά μαντηλάκια και τα
μπαλόνια.
Τέλος, όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν το 27% όλων
των απορριμμάτων στις παραλίες, η
Κομισιόν προτείνει στους κατασκευαστές πλαστικών αλιευτικών εργαλείων
να υποχρεωθούν να καλύπτουν το
κόστος της συλλογής των αποβλήτων
από τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, καθώς και το κόστος μεταφοράς
και επεξεργασίας τους. Θα καλύπτουν
επίσης το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίηση
Όλα μαζί αυτά τα προϊόντα αποτελούν
το 70% του συνόλου των θαλάσσιων
απορριμμάτων. Σε ολόκληρο τον κόσμο,
τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85%
των θαλάσσιων απορριμμάτων και
συχνά καταλήγουν στο πιάτο μας αλλά
και στους πνεύμονές μας, ενώ είναι
ακόμη άγνωστες οι επιπτώσεις στην
υγεία μας από τα μικροπλαστικά που
περιέχονται στον αέρα, στο νερό και
στα τρόφιμα.
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Θα ξεπεράσουν τα 3.000.000 τα βιομηχανικά «ρομπότ» το 2020

Τ

α 3,05 εκατομμύρια εκτιμάται ότι
θα φθάσει το 2020 ο συνολικός
αριθμός των βιομηχανικών ρομπότ
παγκοσμίως, από 1,47 εκατομμύρια το
2014, δηλαδή θα υπάρξει υπερδιπλασιασμός τους μέσα σε μία μόνο εξαετία, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής (International Robotics
Federation-IFR).
Το 2018, τα ρομπότ που είναι εγκατεστημένα σε βιομηχανίες και σε άλλες
επιχειρήσεις, αναμένεται να φθάσουν
τα 2,32 εκατομμύρια. Η μέση ετήσια
αύξηση των εγκατεστημένων βιομηχανικών ρομπότ κατά την περίοδο 20172020 εκτιμάται σε 14%, έναντι ετήσιου
ρυθμού 12% την περίοδο 2011-2016.
Όλο και περισσότερα εργοστάσια
γίνονται «έξυπνα», με περισσότερους
αυτοματισμούς και περισσότερα
ρομπότ και μηχανές ψηφιακά συνδεδεμένες.
Με αυτό τον τρόπο, συνεχώς μειώνεται
ο χρόνος ανάπτυξης και παραγωγής
νέων προϊόντων, ενώ αυξάνεται η
ποιότητά τους. Ενώ στο παρελθόν
μόνο μεγάλες εταιρείες εγκαθιστούσαν
ρομπότ, τώρα πια ολοένα μικρότερες
εταιρείες στρέφονται σε αυτά. Κι ενώ
κάποτε ήσαν κατά βάση οι κλάδοι
αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών που τα
χρησιμοποιούσαν, σήμερα ολοένα
περισσότεροι κλάδοι προτιμούν τα
ρομπότ.
Σε αυτά τα ρομπότ του δευτερογενούς
τομέα θα πρέπει να προστεθούν τα
ρομπότ του τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών): οι πωλήσεις των τελευταίων
ήσαν περίπου 6,8 εκατομμύρια το
2016 και αναμένεται να εκτιναχθούν σε
πάνω από 51 εκατομμύρια το 2020,
καθώς αυξάνεται η ζήτησή τους διεθνώς.
Ενδεικτικά, αυξάνεται συνεχώς η
χρήση ρομπότ σε όλη την αλυσίδα του
τομέα υγείας, από τις δοκιμές και την
παραγωγή φαρμάκων έως τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών. Η
IFR εκτιμά ότι το 2018 οι πωλήσεις
καθαρά ιατρικών ρομπότ (για χειρουρ-

• Tο βασικό πρόβλημα που αναφύεται, δεν είναι οι θέσεις εργασίας
οι οποίες εξαφανίζονται εξαιτίας των «ρομπότ», αλλά οι θέσεις
εργασίας που μένουν κενές, επειδή οι εργαζόμενοι δεν έχουν
τις αναγκαίες τεχνολογικές και άλλες δεξιότητες
γικές επεμβάσεις, διάγνωση, αποκατάσταση ασθενών κ.α.) θα φθάσει τα
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων
θέσεων και αλλαγής του `προφίλ` του
τρόπου δουλειάς».

Σε δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε η IFR σε 7.000 εργαζόμενους σε επτά χώρες, σχεδόν το 70%
δήλωσαν ότι η ρομποτική και η αυτοματοποίηση στην παραγωγική διαδικασία θα τους δώσουν την ευκαιρία να
διεκδικήσουν πιο εξειδικευμένες και
καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

Η μόνη διαφορά φαίνεται να είναι ο
ταχύτερος ρυθμός των αλλαγών,
καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία
Manpower, το 65% των εργασιών που
θα κάνουν τα σημερινά παιδιά, δεν
έχουν ακόμη υπάρξει. Σύμφωνα με την
IFR, ο συνδυασμός αυτού του επιθετικού ρυθμού αλλαγών και των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης είναι που
δημιουργεί τη διάχυτη ανασφάλεια. Η
νέα μελέτη υποστηρίζει ότι, παρά την
εντεινόμενη
αυτοματοποίηση,
η
ανθρώπινη εργασία θα παραμείνει
ανταγωνιστική και οι άνθρωποι θα
συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό
παράγοντα στην παραγωγή.

Διάχυτη αισιοδοξία ότι στην επόμενη
δεκαετία η ποιότητα εργασίας
και οι αμοιβές θα βελτιωθούν,
ενώ νέου τύπου θέσεις εργασίας
θα δημιουργηθούν
Μια νέα μελέτη της IFR με θέμα
«Ρομπότ και η θέση εργασίας του μέλλοντος» παρουσιάζει μια αισιόδοξη
εικόνα, σύμφωνα με την οποία στην
επόμενη δεκαετία η ποιότητα εργασίας
και οι αμοιβές θα βελτιωθούν, ενώ
νέου τύπου θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Η IFR επισημαίνει ότι,
παρά τους διάχυτους φόβους στα
μέσα ενημέρωσης και στην κοινή
γνώμη, «δεν υπάρχουν καθόλου απτά
στοιχεία που να δείχνουν ότι η τρέχουσα αυτοματοποίηση είναι διαφορετική
στις επιπτώσεις της πάνω στην απασχόληση από ό,τι τα προηγούμενα
κύματα τεχνολογικών αλλαγών στην
πορεία των αιώνων, τα οποία όλα
οδήγησαν σε ένα μίγμα απώλειας

Οι ειδικοί στους τρεις τομείς που
κάλυψε η νέα μελέτη -μεταποίηση,
εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και
υπηρεσίες υγείας- προβλέπουν ένα
μέλλον όπου άνθρωποι και μηχανές θα
έχουν αγαστή συνεργασία, πράγμα
που θα αυξήσει την παραγωγικότητα.
λτσι, η αυτοματοποίηση θα φέρει τελικά τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση όσο
και μεγαλύτερες αμοιβές για τους
εργαζόμενους.
Επιπλέον, τα ρομπότ θα κάνουν
ασφαλέστερες και πιο εύκολες πολλές
βαριές και δύσκολες δουλειές. Η IFR
επισημαίνει ότι το βασικό πρόβλημα
σήμερα δεν είναι οι θέσεις εργασίας
που εξαφανίζονται εξαιτίας των
ρομπότ, αλλά οι θέσεις εργασίας που
μένουν κενές, επειδή οι εργαζόμενοι
δεν έχουν τις αναγκαίες τεχνολογικές
και άλλες δεξιότητες. Γι` αυτό, επισημαίνει ότι είναι ο ζωτικός ρόλος των
κυβερνήσεων, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των
εργαζομένων.
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Οι Ευρωπαίοι φοβούνται
μια Ιταλική κρίση

«Ο

ι προθέσεις της νέας ιταλικής
κυβέρνησης ανησυχούν πολύ τους Ευρωπαίους, γράφει η γερμανική oικονομική
εφημερίδα «Handelsblatt».
Ο επικεφαλής του ΕΜΣ, Κλάους Ρέγκλινγκ, προειδοποιεί για κινδύνους με αφορμή
τα σχέδια της ευρωσκεπτικιστικής συγκυβέρνησης στη Ρώμη.
Μιλώντας σε συντηρητικούς βουλευτές
στο Βερολίνο ο κ. Ρέγκλινγκ είπε σύμφωνα
με συμμετέχοντες: «Το καλοκαίρι όλα θα
πάνε καλά. Το φθινόπωρο όμως θα υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση που η νέα
κυβέρνηση εφαρμόσει μόνο το 50% όσων
έχουν τεθεί ως στόχος».
Ήδη όμως από τώρα προδιαγράφεται
σύγκρουση Ρώμης-Βερολίνου. Την περασμένη εβδομάδα οι χώρες-μέλη της ΕΕ
συμφώνησαν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο
κανόνων για τις τράπεζες, Οι κανόνες
προβλέπουν για το ενδεχόμενο εκκαθάρισης τη συμμετοχή στο κόστος, πρώτα των
επενδυτών και μετά των φορολογουμένων.
Σύμφωνα
με
πληροφορίες
της
«Handelsblatt», ωστόσο, η Ιταλία θέτει εν
αμφιβόλω τη ρύθμιση αυτή. Και θεωρεί
ότι στην σύνοδο κορυφής του Ιουνίου θα
αποφασιστεί ότι ο ΕΜΣ θα αναλάβει
εγγυητής του κόστους εκκαθάρισης.
Η ανάγνωση του Βερολίνου είναι όμως
διαφορετική. Ο υπουργός Οικονομικών,
Όλαφ Σολτς, συμφωνεί με τον ρόλο του
ΕΜΣ ως εγγυητή. Θέτει ωστόσο προϋποθέσεις, όπως να περιοριστούν οι κίνδυνοι
στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Παράλληλα ο Γερμανός υπουργός βλέπει την
παρέμβαση του ΕΜΣ όχι μεμονωμένα, αλλά
ως κομμάτι ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων».

Ψηλός ο κίνδυνος στην αγορά προσφορών κρυπτονομισμάτων

Η

έλλειψη θεμελιώδους αποτίμησης και διαδικασιών
due diligence από τους δυνητικούς επενδυτές οδηγεί την
αγορά προσφορών κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings
– ICOs) σε ακραία μεταβλητότητα, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της Εrst & Υoung. Η
έρευνα διαπιστώνει, επίσης,
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις,
επενδύονται κεφάλαια με
ρυθμό που ξεπερνά τα 300.000
δολάρια ανά δευτερόλεπτο.
Η έρευνα της ΕΥ, η οποία μελέτησε 372 ICOs σε όλον τον
κόσμο, διαπίστωσε, επίσης,
ότι οι προσφορές συγκέντρωσαν κεφάλαια 3,7 δισ. δολαρίων, δηλαδή ποσό διπλάσιο
από την αξία των επενδύσεων
επιχειρηματικών συμμετοχών
σε έργα blockchain. Ο μεγαλύτερος όγκος ICOs συγκεντρώ-

νεται στις ΗΠΑ (περισσότερα
από 1 δισ. δολάρια), ενώ ακολουθούν η Ρωσία και η Κίνα, με
πάνω από 300 εκατομμύρια
δολάρια έκαστη.
Σε αντίθεση με τις δημόσιες
εγγραφές
(Initial
Public
Offerings – IPOs) στο χρηματιστήριο, οι προσφορές κρυπτονομισμάτων τοποθετούνται
στην αγορά πριν καν δημιουργηθεί μια επιχείρηση γύρω
από την προτεινόμενη λύση.
Ενώ κάποιες πολύ ελπιδοφόρες επιχειρήσεις κατάφεραν να
προχωρήσουν σε δημόσιες
εγγραφές πριν καταγράψουν
κέρδη, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία διαθέτουν έσοδα
και πελάτες, με βάση τα οποία
είναι δυνατό να δημιουργήσουν μοντέλα αποτίμησης.

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι

επενδυτές αντιμετωπίζουν δύο
σημαντικούς κινδύνους. Ο
πρώτος είναι κανονιστικός:
διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά επίπεδα αυστηρότητας κανονιστικών ρυθμίσεων
για τα ICOs, αφήνοντας κενά
και τρωτά σημεία στην αγορά.
Ως αποτέλεσμα, όσοι επιθυμούν να διεξάγουν παράνομες
δραστηριότητες με μια προσφορά, θα μπορούσαν να
μετακινηθούν σε χώρες όπου
οι ρυθμιστικές αρχές υιοθετούν μια πιο χαλαρή προσέγγιση προς τις προσφορές κρυπτονομισμάτων.
Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η
κλοπή μέσω κυβερνοεπιθέσεων
(hacking): πάνω από το 10%
των κεφαλαίων που επενδύονται σε ICOs χάνεται ή γίνεται
αντικείμενο κλοπής από επιθέσεις χάκερ (σχεδόν 400 εκα-

τομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Οι
χάκερς επωφελούνται από την
υπερβολική δημοσιότητα, τη
μη αναστρεψιμότητα των
συναλλαγών που βασίζονται
σε blockchain και βασικά
σφάλματα προγραμματιστών,
τα οποία θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί, αν τα ICOs
είχαν ελεγχθεί προσεκτικά από

έμπειρους προγραμματιστές
και αναλυτές κυβερνοασφάλειας.
Οι κλοπές αυτές έρχονται να
προστεθούν στις έμμεσες
απώλειες, που προκαλούνται
από τον υψηλό κίνδυνο για τη
φήμη των υπευθύνων των
έργων.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Τι επισημαίνουν οικονομολόγοι και το ΔΝΤ

Εντείνεται η ανησυχία για τη
λεγόμενη οικονομία των πύργων

Ε

ντείνονονται τις τελευταίες ημέρες οι εκδηλούμενες αλλά και
οι υποβόσκουσες ανησυχίες για την αυξημένη τάση ανέγερσης
πολυώροφων κτιρίων στις πόλεις, κυρίως στη Λεμεσό.
Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί, επισημαίνουν τους κινδύνους
που ελλοχεύουν από τη διοχέτευση υπερβολικών πόρων στον
συγκεκριμένο τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
Ακαδημαϊκοί κλήθηκαν από τη StockWatch να απαντήσουν στο
ερώτημα εάν μπορεί η αγορά να ρυθμίσει από μόνη της την προσφορά πολυώροφων κτιρίων, όπως λένε οι εταιρείες ανάπτυξης
γής [developers] ή εάν δημιουργείται σταδιακά μια νέα φούσκα,
όπως και στο παρελθόν.
Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάριος
Ζαχαριάδης σημειώνει ότι η αυξημένη προσφορά πολυώροφων
κτιρίων δεν προέκυψε από την ελεύθερη αγορά αλλά είναι αποτέλεσμα στοχευμένης κρατικής παρέμβασης που δημιουργεί και
στρεβλώσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αεροδρόμιο Αθήνας: Δεύτερο καλύτερo του κόσμου
Κριτήρια: παροχή υπηρεσιών, απόδοση και εμπειρία που προσφέρεται στους επιβάτες

Η

εταιρία AirHelp αποκάλυψε
τα καλύτερα αεροδρόμια
του κόσμου σύμφωνα με τις
βαθμολογίες που παίρνουν για
την παροχή υπηρεσιών, απόδοση, και την εμπειρία που
προσφέρουν στους επιβάτες.
Το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος
της Αθήνας κατέλαβε τη δεύτερη θέση με συνολική βαθμολογία 8.69.
Συγκεκριμένα εξασφάλισε βαθμολογία 9.3 για την απόδοση
του, 8.6 για την παροχή υπηρεσιών και 6.4 για την εμπειρία που προσφέρει στους επιβάτες.

«Με τα υφιστάμενα δεδομένα, είναι πιθανή μια απότομη διόρθωση των τιμών προς τα κάτω
στον βαθμό που οι ξένοι αγοραΚαραδοκούν κίνδυνοι: στές δεν έχουν κίνητρα να διατηρήσουν στην κατοχή τους σε
• Στρέβλωση στην επεν- βάθος χρόνου τα ακίνητα που
δυτική δραστηριότητα
αγόρασαν με σκοπό την απόκτη• Αρνητικές επιπτώσεις ση Κυπριακού διαβατηρίου»,
σημειώνει.
μακροπρόθεσμα

Αυτή δεν είναι η μόνη διάκριση
που παίρνει η Ελλάδα από την
AirHelp καθώς σε διαφορετική
έρευνα ανέδειξε την Ελληνική
αερογραμμή Aegean Airlines
στην έβδομη θέση των καλύτερων αερογραμμών του κόσμου.

• Το πρότυπο ανάπτυξης
που ακολουθείται αγνοεί
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στην πρώτη θέση των καλύτερων αεροδρομίων του κόσμου
βρίσκεται
το
αεροδρόμιο
Hamad International του Κατάρ

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο
τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου Ανδρέας Μιλιδώνης
διερωτάται αν υπάρχει σταθερή
ζήτηση από το εξωτερικό λόγω
της πολιτικής διαβατηρίων και
οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι
να πληρώνουν το αντίτιμο, πώς
ακριβώς η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πολιτική βοήθησε βραχυπρόθεσμα κάποιες χώρες να βγουν
από την κρίση, είχε όμως και
αρνητικές συνέπειες (π.χ. σε
θέματα διαφθοράς). Διερωτάται
παράλληλα εάν υπάρχει μακροπρόθεσμη πολιτική η παραμένουμε προσηλωμένοι στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο κ. Μηλιδώνης αναφέρει ότι στην Ταϊβάν οι πύργοι που έχουν ξεφυτρώσει παραμένουν σχεδόν άδειοι (αφού αγοράστηκαν από ξένους κυρίως Κινέζους - που δεν κατοικούν εκεί). Επίσης στη Σιγκαπούρη, όταν παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών ακινήτων από
την αύξηση στη ζήτηση από το εξωτερικό (κυρίως Κινέζους), η
κυβέρνηση της Σιγκαπούρης επέβαλε φόρο περάν του 10% (σε μηΣιγκαπουρέζους) πάνω στην τιμή των ακινήτων για να μειώσει
μια πιθανή υπερθέρμανση της αγοράς. Προσθέτει ακόμη ότι στην
Αυστραλία παρατηρήθηκε αύξηση τιμών ακινήτων από εξωγενείς παράγοντες ενώ το ίδιο έγινε και στον Καναδά όπου ο αντίστοιχος φόρος ανήλθε στο 15% για ξένους αγοραστές.

Ποια είναι τα καλύτερα αεροδρόμια του κόσμου

Ε

ίναι γεγονός πως οι ηλεκτρονικές αγορές αγαθών ή
υπηρεσιών μπαίνουν ολοένα
και περισσότερο στη ζωή μας.
τον τελευταίο καιρό. Η τάση
είναι αυξητική με τις προβλέψεις να επισημαίνουν ότι τα
παγκόσμια έσοδα από το λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο θα
υπερδιπλασιαστούν την επόμενη τριετία φτάνοντας τα
4,48 τρισ. δολάρια.
Οι ηλεκτρονικές αγορές όμως
συνοδεύονται και από κινδύνους, για τους οποίους υπάρ-

Ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σταύρος Ζένιος επισημαίνει ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στηριζόμενο στο real estate δεν είναι βιώσιμο και το δοκιμάσαμε με άσχημα αποτελέσματα πριν το 2013.

ΔΝΤ
Ανησυχίες για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον κατασκευαστικό κλάδο, με τη διοχέτευση σημαντικών πόρων στον
συγκεκριμένο τομέα, εξέφρασε και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Σε έκθεση του με αφορμή τη δεύτερη μεταμνημονιακή
αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας που ολοκληρώθηκε στις 4
Ιουνίου 2018, το ΔΝΤ σημειώνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η
υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας στον
τομέα των κατασκευών.

με συνολική βαθμολογία 8.77.

Ποια αεροδρόμια είχαν

Ακολουθώντας το Ελευθέριος
Βενιζέλος στην τρίτη θέση
είναι το αεροδρόμιο Haneda,
στο Τόκυο με βαθμολογία 8.63
και στην επόμενη θέση το
αεροδρόμιο της Κολωνίας στην
Γερμανία με 8.61. Στην πέμπτη
θέση βρίσκεται το αεροδρόμιο
στην Σιγκαπούρη με 8.48.

τις χειρότερες επιδόσεις

Από τα πέντε αεροδρόμια την
καλύτερη βαθμολογία επίδοσης έχει το αεροδρόμιο της
Κολωνίας με 9.5 καθώς επίσης
και την βαθμολογία καλύτερης
εμπειρίας προς τους επιβάτες
με 8.2.

Στην τελική πεντάδα των 50
καλύτερων αεροδρομίων του
κόσμου βρίσκονται τα αεροδρόμια, του Σαν Φρανσίσκο,
Αλικάντε της Ισπανίας, Χονγκ
Κόνγκ, της Βιέννης, του Μονακό
και τέλος το αεροδρόμιο Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τις βαθμολογίες
το αεροδρόμιο που προσέφερε
την χειρότερη εμπειρία στους
επιβάτες είναι το αεροδρόμιο
του Μονακό με βαθμολογία 3.2.

Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές αγορές
προϊόντων - Αυξάνονται και οι απάτες

Μη βιώσιμο το πρότυπο

«Οπωσδήποτε το real estate δεν είναι κάτι που ένα μικρό νησί
όπως η Κύπρος έχει σε αφθονία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι
«και αν ακόμη οι εκτιμήσεις των συναδέλφων, τις οποίες συμμερίζομαι πλήρως, αποδειχθούν αβάσιμες, η ανάπτυξη που ακολουθούμε αγνοεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις».
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χουν μερικά απλά βήματα που
μπορείτε να ακολουθήσετε,
ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο
να πέσετε θύμα απάτης κατά
τη διάρκεια των αγορών σας
στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Είναι γεγονός ότι πολλές ιστοσελίδες είναι ψεύτικες και
δημιουργούνται από κάποιους
απατεώνες με σκοπό να σας
παραπλανήσουν
και
να
πάρουν τα χρήματά σας. Συνή-

θως οι επιτήδειοι αυτοί χρησιμοποιούν γνωστά εμπορικά
σήματα με σκοπό να σας εξαπατήσουν.
Ελέγξτε το domain name: αν
μοιάζει με ένα εμπορικό σήμα
που γνωρίζετε, αλλά δεν είναι
ο επίσημος ιστότοπος, θα
μπορούσε να αποτελεί ένα
προειδοποιητικό σήμα. Υπάρχουν και άλλες προειδοποιητικές ενδείξεις αφού για παράδειγμα οι νόμιμοι πωλητές
σπάνια θα χρησιμοποιούσαν
domain name που καταλήγουν
σε .net ή .org ή θα
έκαναν
λάθη
στην ορθογραφία
και στη γραμματική.
Σε κάθε περίπτωση να αναζητάτε ηλεκτρονικές διευθύνσεις
που ξεκινούν με
https: // και
εμφανίζουν την
ένδειξη
ενός
πράσινου λουκέτου. Αυτό
σημαίνει ότι οι πληροφορίες
που ανταλλάσσονται μεταξύ
του υπολογιστή σας και του
ιστότοπου θα κρυπτογραφηθούν και οι απατεώνες δεν θα
μπορούν να υποκλέψουν τα
στοιχεία πληρωμής σας.
Οι μεγάλες επώνυμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπουν
σε μικροπωλητές να συνδεθούν
με καταναλωτές σε όλο τον
κόσμο. Αλλά επειδή απλά γνωρίζετε την πλατφόρμα, δεν

σημαίνει ότι μπορείτε να εμπιστεύεστε κάθε πωλητή που
εμφανίζεται σε αυτή.
Χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές
σύστημα πληρωμών και ποτέ
μην προβαίνετε σε πληρωμές
με ηλεκτρονικό ή τραπεζικό
έμβασμα. Με αυτόν τον τρόπο,
ο πωλητής δεν μπορεί να υποκλέψει τα στοιχεία των πληρωμών σας και σε περίπτωση
που κάτι πάει στραβά, έχετε
καλές πιθανότητες να σας επιστραφούν τα χρήματά σας.
Μην ξεχνάτε ότι όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές,
μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, τη
διεύθυνσή σας και τα τραπεζικά δεδομένα σας, με τον πωλητή στο διαδίκτυο, ώστε να
διεκπεραιωθεί η συναλλαγή
σας.
Οι ψεύτικοι πωλητές γνωρίζουν ότι μπορούν να σας δελεάσουν με προσφορές ώστε να
σας ωθήσουν να λάβετε μία
απόφαση, προτού να είστε
πραγματικά έτοιμοι να αγοράσετε. Ανεξάρτητα από το πόσο
συναρπαστική είναι η προσφορά, βεβαιωθείτε ότι εμπιστεύεστε τον πωλητή προτού
αγοράσετε.
Οι αξιόπιστοι πωλητές θα σας
διευκολύνουν να μάθετε ποιοι
είναι. Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή. Μπορείτε να δείτε ποιοι είναι και
πώς να έρθετε σε επαφή μαζί
τους;
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Συνέντευξη αναπληρωτή γ.γ. ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής

αναγκαιότητα
Γ ε . Σ . Υ: Τεράστια
για τον τόπο
• Ντροπή για την Κοινωνία μας η ανυπαρξία σύγχρονου
συστήματος Υγείας στην Κύπρο του 21ου αιώνα

Μ

ε προμετωπίδα τη ΣΕΚ, η
κοινωνία θα αντιδράσει
άμεσα σε κάθε εγχείρημα
πισωγυρίσματος στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, Γε.Σ.Υ, στη βάση των
τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, της νομοθεσίας και των
ομόφωνων δεσμεύσεων του
προέδρου της Δημοκρατίας
και του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα
στέλλει προς κάθε κατεύθυνση
ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ σε συνέντευξη του
στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής», επισημαίνοντας ότι η
δημιουργία ενός εθνικού ποιοτικού συστήματος υγείας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας
προς τους πολίτες.

πολλές φορές οικονομικά εξοντωτικές
ιατρικές του υπηρεσίες. Είναι
πασιφανές πως το υφιστάμενο μοντέλο υγείας του τόπου
μας έχει από καιρό κλείσει τον
κύκλο ζωής του και χρήζει
άμεσης αναδόμησης, αφού
μιλάμε για ένα σύστημα υγείας
το οποίο σχεδιάστηκε από τον
καιρό της αποικιοκρατίας και
καθημερινά καταρρέει. Σαν
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης υπάρχουν ουρές πολιτών που μεγαλώνουν στα κρατικά νοσοκομεία, και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών να υποβαθμίζεται ένεκα
και της τεράστιας αύξησης του
όγκου εργασιών των δημόσιων
νοσηλευτηρίων, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες των
κρατικών υπηρεσιών και των
εργαζομένων.

διο Υγείας έρχεται να καλύψει
ένα τεράστιο κοινωνικό και
δημοκρατικό έλλειμμα στον
τόπο και η ομαλή εφαρμογή
του θα αναβαθμίσει σημαντικά
την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και όλων των πολιτών της Κύπρου.

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η
ΣΕΚ υποστηρίζει με σταθερότητα και συνέπεια την εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας
και υποστηρίζει ότι, η δημιουργία ενός εθνικού ποιοτικού
συστήματος υγείας αποτελεί
υποχρέωση της Πολιτείας
προς τους πολίτες. Για την
ΣΕΚ, κανένα σύγχρονο και
πολιτισμένο κράτος δεν μπορεί
να θεωρείται ότι είναι κράτος
πρόνοιας εάν, το βασικό αγαθό
της υγείας συνεχίσει να είναι
προσβάσιμο, όπως είναι προσβάσιμο ένα συνηθισμένο
εμπορικό αγαθό. Το Γενικό Σχέ-

από τους πλέον εξειδικευμένους οίκους παγκοσμίως για
θέματα βιωσιμότητας εθνικών
σχεδίων υγείας, έχουν καταδείξει ότι το προωθούμενο μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ, που μέσα
από το σχεδιασμό του εξασφαλίζεται πλήρως η βιωσιμότητα του, θα καλύψει με
ποιότητα και επάρκεια τις
ανάγκες του λαού. Το δικαίωμα
της ελεύθερης επιλογής ιατρού
και ο υγιής ανταγωνισμός που
θα αναπτυχθεί ανάμεσα στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό σύστημα του ΓεΣΥ στο

- Νομίζετε ότι το ΓεΣΥ είναι
αρκετό ώστε οι πολίτες να
απολαμβάνουν
ποιοτική
υγεία στην Κύπρο;
Όλες οι επιστημονικές μελέτες
που έχουν διαχρονικά γίνει,

οποίο θα τηρείται με τρόπο
αξιόπιστο και ασφαλή το
ιστορικό της υγείας του κάθε
πολίτη, από τη γέννηση μέχρι
το θάνατο του, αποτελούν
σημαντικές προϋποθέσεις για
την παροχή ψηλής ποιότητας
υγείας προς τους πολίτες.
Από την άλλη κανένας δεν
πιστεύει ότι εντοπίσαμε το
τέλειο σχέδιο και ότι δεν θα
εντοπιστούν προβλήματα. Το
ΓεΣΥ αποτελεί μια τεράστια
κοινωνική μεταρρύθμιση και

ΜΟΝΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Όλες οι επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει
τα τελευταία 20 χρόνια, από τους πλέον παγκοσμίως
εξειδικευμένους επιστημονικούς οίκους, έχουν καταδείξει ότι
το μόνο σύστημα το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει στην
Κύπρο, λόγω και του μικρού μεγέθους της οικονομίας μας,
είναι το μονοασφαλιστικό σύστημα

Ο κ. Μιχαήλ απαντώντας με
σαφήνεια στις ερωτήσεις,
καταπιάνεται με τις βασικότερες πτυχές που διέπουν το
Γε.Σ.Υ υποδεικνύοντας πως
μόνο το μονοασφαλιστικό
ΓεΣΥ αποτελεί σήμερα τη
μοναδική προοπτική για
παροχή ποιοτικής υγείας στο
λαό.
- Πόσο σημαντικό είναι για
τη ΣΕΚ να εφαρμοστεί το
Γενικό Σχέδιο Υγείας;
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι μια
τεράστια αναγκαιότητα για
τον τόπο και αποτελεί ντροπή
για το πολιτικό και κοινωνικό
μας σύστημα ότι το αναφαίρετο δικαίωμα στη υγεία, που
ουσιαστικά αποτελεί το δικαίωμα στη ζωή, δεν αποδίδεται
με τρόπο κοινωνικά δίκαιο
στους πολίτες του τόπου μας.
Αποτέλεσμα είναι, στο δημόσιο τομέα υγείας να απολαμβάνουν επαρκείς και ποιοτικές
υπηρεσίες, οι επώνυμοι και
προνομιούχοι, ενώ στον ιδιωτικό τομέα μόνο όσοι έχουν
την οικονομική δυνατότητα να
αγοράσουν τις ακριβές και

Tο ΓεΣΥ είναι ένα σύγχρονο
σύστημα υγείας που
καλύπτει υποχρεωτικά
όλους τους πολίτες
της χώρας και το οποίο
θα παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
χωρίς καμιά διάκριση και
στη βάση της κοινωνικής
αλληλεγγύης που αποτελεί
τον ακρογωνιαίο
λίθο του ΓεΣΥ

συνεπώς θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
αδυναμίες που θα προκύψουν
στην πορεία, ιδιαίτερα στα
πρώτα στάδια εφαρμογής του,
όπως αντιμετωπίσαμε και
όταν λειτούργησε για πρώτη
φορά το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Με καλή διάθεση
όλων των κοινωνικών εταίρων
και την βοήθεια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ό
οποίος κάνει μια εξαιρετική
δουλειά σήμερα και ένα αγώνα
δρόμου για να υλοποιηθεί το
ΓεΣΥ εντός των συμφωνημένων
χρονοδιαγραμμάτων, θα γίνονται συνεχείς βελτιώσεις με

βασικό στόχο πάντοτε την βελτίωση του και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασθενών.
- Το μονοασφαλιστικό ικανοποιεί τη θέση της ΣΕΚ ή
ίσως έπρεπε η εφαρμογή που
έχει δρομολογηθεί να ήταν σε
πολυασφαλιστικό πλαίσιο;
Το μονοασφαλιστικό σύστημα
δεν το επέλεξε η ΣΕΚ και δεν
προήλθε μέσα από καμιά
αυθαίρετη διαδικασία. Όλες οι
επιστημονικές μελέτες που
έχουν γίνει τα τελευταία 20
χρόνια, από τους πλέον
παγκοσμίως εξειδικευμένους
επιστημονικούς οίκους, έχουν
καταδείξει ότι το μόνο σύστημα το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει στην Κύπρο, λόγω
και του μικρού μεγέθους της
οικονομίας μας, είναι το μονοασφαλιστικό σύστημα. Ο
εμπειρογνώμονας που μετακάλεσε η κυπριακή κυβέρνηση για
να μελετήσει τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία στο πλαίσιο
του μνημονίου ο Ολλανδός Δρ.
Jeurrisen, υπογράμμισε στην
έκθεση που ετοίμασε και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ότι, το μονοασφαλιστικό σύστημα είναι το
καταλληλότερο για τον τόπο
μας. Τόνισε επίσης στη μελέτη
του ότι, στην Κύπρο δεν υπάρχουν ούτε οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εφαρμογή
πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας το οποίο και εάν
ακόμη κρινόταν εφαρμόσιμο,
θα απαιτείτο πρόσθετη καθυστέρηση άλλων 5 τουλάχιστον
χρόνων για προπαρασκευαστική εργασία και υποδομές.
Επιπρόσθετα
η
εμπειρία
άλλων χωρών έχει αποδείξει
ότι σε ένα μονοασφαλιστικό
σύστημα διασφαλίζεται η
μέγιστη επιλογή παρόχων,
αφού υπάρχει ένα ενιαίο
δίκτυο παρόχων, σε αντίθεση
με
το
πολυασφαλιστικό
σύστημα όπου η κάθε ασφαλιστική εταιρεία κτίζει το δικό
της δίκτυο παρόχων περιορίζοντας τις επιλογές του ασθενή.

- Έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του;
Τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του ΓεΣΥ
καθορίζονται μέσα στη νομοθεσία που ομόφωνα ψήφισε η Βουλή στις 16 Ιουνίου 2017 και
συνεπώς είναι ευθύνη όλων και περισσότερο
της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων
που ψήφισαν τους νόμους να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Η παροχή της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ξεκινά την 1η Ιουνίου 2019 και
3 μήνες νωρίτερα την 1η Μαρτίου 2019 θα ξεκινήσουν οι εισφορές για την πρώτη φάση. Η

πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει την 1η
Ιουνίου 2020 και 3 μήνες νωρίτερα, την 1η Μαρτίου 2020, θα ξεκινήσει η καταβολή των πλήρων εισφορών: Εργαζόμενοι μισθωτοί 2.65%,
Εργοδότες 2.90% και κράτος 4.70%. (οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα καταβάλλουν 4%, οι Συνταξιούχοι 1.70%, Αξιωματούχοι 1.85%, και επί των
άλλων εισοδημάτων τόκοι, ενοίκια κλπ. θα
καταβάλλονται εισφορές 1.85%)

8
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Γ ε . Σ . Υ: Τεράστια αναγκαιότητα για τον τόπο

- Αναφορικά με τα ποσοστά των
συνεισφορών εργοδοτών, εργαζομένων και Κράτους στο Ταμείο του ΓεΣΥ,
είναι ικανοποιημένη η ΣΕΚ;
Τα ποσοστά συνεισφορών εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους όπως
καθορίστηκαν στην νομοθεσία του ΓεΣΥ
ήταν αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου
και η τελική συμφωνία υπογράφηκε
από όλους, πλην της ΟΕΒ, στην παρουσία του πρώην Υπουργού Υγείας κ.
Γιώργου Παμπορίδη στις 15 Μάιου
2017. Συνεπώς, μια οργάνωση όπως
είναι η ΣΕΚ, βαθιά προσηλωμένη στις
αρχές του κοινωνικού διαλόγου, σαφώς
είναι ικανοποιημένη όταν σημαντικές
πρόνοιες μιας τεράστιας κοινωνικής
μεταρρύθμισης, όπως το θέμα των

εισφορών του ΓεΣΥ προέρχεται μέσα
από κοινωνικό διάλογο. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν υποχωρήσεις τόσο από την Συνδικαλιστική
όσο και από την εργοδοτική και κυβερνητική πλευρά για να μπορέσουμε να
καταλήξουμε στα ποσοστά των εισφορών και να υπογραφεί η συμφωνία. Ο
καθορισμός συνεισφορών στη βάση
ποσοστών επί των μισθών των εργαζομένων επιβεβαιώνει τη βασική αρχή
στην οποία στηρίζεται το ΓεΣΥ, της κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού ο κάθε
εργαζόμενος θα εισφέρει με βάση τις
δυνατότητες του αλλά οι υπηρεσίες θα
παρέχονται στη βάση των αναγκών του
κάθε ασθενή.
Αντιδράσεις από διάφορες ομάδες

υπήρξαν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συζήτηση για το ΓεΣΥ και θα
συνεχίσουν να υπάρχουν. Όταν εφαρμόζεις μια μεγάλη και ριζοσπαστική
αλλαγή δεν μπορεί να μην υπάρχουν και
αντιδράσεις και είμαστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσουμε εμπόδια, ιδιαίτερα
ενόσω πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημέρα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Όμως όλοι παραδεχόμαστε ότι, έχουμε
ένα σύστημα που σχεδιάστηκε από τη
Βρετανική αποικιοκρατική κυβέρνηση
πριν 80 χρόνια και εδώ και καιρό έχει
χρεοκοπήσει, με κύρια χαρακτηριστικά
τις ουρές στα κρατικά νοσοκομεία από
τη μια και από την άλλη τo ψηλό κόστος
του ιδιωτικού τομέα. Αρά, δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε στα οποιαδήποτε συμφέροντα να κρατούν σε ομηρία την

υγεία του λαού. Όσοι επικεντρώνονται
στο θέμα των αμοιβών θα πρέπει να
κατανοήσουν ότι, η μεγαλύτερη αμοιβή
που έχουν να εισπράξουν, θα είναι η
μεγάλη εκτίμηση που θα τους αποδώσει
η κοινωνία μας όταν και με τη δική τους
συνεργασία και συμβολή λειτουργήσει
το ΓεΣΥ. Η ΣΕΚ καλεί όλους τους παρόχους υγείας και άλλους εμπλεκομένους
να επιδείξουν ωριμότητα και ευθύνη
απέναντι στους ασθενείς, να συνεργαστούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας για την προώθηση της μεταρρύθμισης και μακριά από ιδιοτελή και
άλλα συμφέροντα να αποδώσουμε ποιοτική υγεία και αξιοπρέπεια στους
πολίτες του τόπου. Η Κοινωνική Συμμαχία που συστάθηκε για την προώθηση
του ΓεΣΥ με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οργανώσεων
ασθενών, καταναλωτών κλπ. απέδειξε
ότι κανένα πολιτικό ή οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να παρεμποδίσει την
τεράστια ανάγκη του λαού για να αποκτήσει με ισότιμο τρόπο πρόσβαση σε
ένα ποιοτικό σύστημα υγείας. Παρακολουθούμε ενεργά τις εξελίξεις που επισυμβαίνουν και εάν υπάρξει οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην υλοποίηση του
ΓεΣΥ και της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων η αντίδραση της κοινωνίας
θα είναι άμεση και η ΣΕΚ θα βρεθεί στην
πρώτη γραμμή.
- Πως θα παρουσιάζατε / εξηγούσατε
απλά το ΓεΣΥ στον Κύπριο πολίτη;
Το ΓεΣΥ είναι ένα σύγχρονο σύστημα
υγείας που καλύπτει υποχρεωτικά
όλους τους πολίτες της χώρας και το
οποίο θα παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς καμιά διάκριση και στη βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο του ΓεΣΥ. Αλληλεγγύη στην υγεία
δεν σημαίνει να πληρώνουν όλες οι κοινωνικές ομάδες τα ίδια χρήματα για να
έχουν την ίδια ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, όπως είναι τα διάφορα
σχέδια που παρέχουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες. Αλληλεγγύη στην υγεία
σημαίνει, να πληρώνει ο πλούσιος και
για τον φτωχό, ο εργαζόμενος για τον
άνεργο, ο άγαμος για την οικογένεια, ο
άνδρας για τη γυναίκα κ.ο.κ. Αν όλοι
αντιληφθούμε αυτή την προσέγγιση
τότε θα συμφωνήσουμε ότι το μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ αποτελεί σήμερα τη
μοναδική προοπτική για παροχή ποιοτικής υγείας στο λαό και η εφαρμογή
του θα καλύψει ένα τεράστιο κοινωνικό,
πολιτιστικό και δημοκρατικό έλλειμμα
που υπάρχει στον τόπο μας. Για την
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και
επεξήγηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
η ΣΕΚ έχει προχωρήσει στην έκδοση
ειδικού ενημερωτικού οδηγού που
κυκλοφόρησε σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε χώρους εργασίας και κοινότητες και ανταποκρινόμαστε σε κάθε πρόσκληση για να αναλύσουμε και επεξηγήσουμε το ΓεΣΥ.
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Παρέμβαση του γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην 107η Σύνοδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Η

βία και η παρενόχληση δεν
έχουν καμιά απολύτως
θέση στον κόσμο της εργασίας
τόνισε στην παρέμβαση του, ο
γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας που εκπροσωπούσε
τους Κύπριους εργαζομένους
στη σύνοδο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που έλαβε
χώρα στη Γενεύη από τις 28
Μαΐου μέχρι τις 8 Ιουνίου.
Στο πλαίσιο των εργασιών της
107ης συνόδου ο κ. Μάτσας,
στην παρουσία της υπουργού
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου
και εκπροσώπων των εργοδοτικών και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων,
δήλωσε
εμφαντικά πως: τα θέματα
Ισότητας δεν αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες αλλά
αποτελούν προτεραιότητα
όλων μας για τη δημιουργία
μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας.
Στο πλαίσιο της συνόδου
συζητήθηκαν τρεις θεματικοί
άξονες που περιστρέφονται
γύρω από τη δημιουργία
ευκαιριών αξιοπρεπούς απασχόλησης και εφαρμογής
ουσιαστικής και συναινετικής
πολιτικής που να διασφαλίζει
την αειφόρο ανάπτυξη. Οι
θεματικές ενότητες αφορούσαν
την αποτελεσματική συνεργασία για στήριξη του στόχο της
αειφόρου ανάπτυξης, τη βία
και παρενόχληση σε βάρος
ανδρών και γυναικών στην

Η βία και η παρενόχληση δεν έχουν
καμία θέση στον κόσμο της εργασίας
γράμμισε τη σημασία της
αρχής της Ισότητας στην Εργασία τονίζοντας ότι παρά τη
σημαντική βελτίωση που έγινε
τόσο σε νομοθετικό όσο και σε
πολιτικό επίπεδο, υπάρχει
ακόμη ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη,
γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Ο γ.γ. της ΣΕΚ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της ΣΕΚ για την
εξάλειψη της βίας και
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας μέσα από
τη συμφωνία των
κοινωνικών εταίρων
της Κύπρου να συνεργαστούν και να
προσυπογράψουν
σχετικό κώδικα

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Επισήμανε το γεγονός ότι η
οικονομική κρίση επιδείνωσε
περαιτέρω το κενό της ισότητας αφού, οι γυναίκες επηρεάστηκαν περισσότερο σε σχέση
με τις αμοιβές και την απασχόληση, αυξάνοντας περαιτέρω τα εμπόδια για συμφιλίωση
της εργασίας και της οικογενειακής ζωής.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ αναφέρθηκε στην
πρωτοβουλία της ΣΕΚ για την
εξάλειψη της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας μέσα από τη
συμφωνία των κοινωνικών
εταίρων της Κύπρου να συνεργαστούν και να προσυπογράψουν σχετικό κώδικα.

εργασία και ο Κοινωνικός διάλογος και τριμερής συνεργασία
στο πλαίσιο της προώθησης

της δίκαιης παγκοσμιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, στην
ομιλία του ο γ.γ της ΣΕΚ υπο-

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επίσης,Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Ζέτα Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στην υποχρέωση όλων να
συμβάλουν ενεργά στον στόχο
για την διασφάλιση της ισότητας στην απασχόληση, αλλά
και γενικότερα της προώθησης
της ισότητας των γυναικών,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η υπουργός
περιέγραψε τις πολιτικές που
εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα αυτό και
αναφέρθηκε στο νομοθετικό
πλαίσιο, στα Στρατηγικά Σχέδια, καθώς και στα μέτρα που
λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια συμφιλίωσης της οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής και
διασφάλισης ισότητας των
φύλων στην απασχόληση.
Στην ολομέλεια του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας με την
ολοκλήρωση της συνόδου, επισημάνθηκε ότι το ζήτημα της
βίας και παρενόχλησης θα
επανεξετασθεί στην επόμενη
σύνοδο το 2019 με τη σύναψη
σύστασης ή σύμβασης γεγονός
που αποτυπώνει τη σημασία
στο μείζον αυτό ζήτημα.
Τη ΣΕΚ στη σύνοδο του ILO
εκπροσώπησαν επίσης ο γενικός οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης και η γραμματέας
του
τμήματος
γυναικών
Δέσποινα Ησαϊα.

Ολυμπιακή Ριβιέρα: Εκεί που το βουνό συναντά την θάλασσα
Ένα νέο προορισμό μας καλούν να ανακαλύψουμε από φέτος το καλοκαίρι η
Louis Travel και η Cobalt. Πρόκειται για
την Ολυμπιακή Ριβιέρα. Εκεί όπου το
βουνό συναντά την θάλασσα και μας
αποκαλύπτει μίαn άλλη Ελλάδα. Η Ολυμπιακή Ριβιέρα, αποτελεί σήμερα, έναν
κοσμοπολιτικό τουριστικό προορισμό,
που κατακλύζεται κάθε καλοκαίρι από
χιλιάδες επισκέπτες και ήρθε η στιγμή
να τον γνωρίσουν και οι Κύπριοι. Εκεί
μπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει τις
απίστευτες ομορφιές του ιερού βουνού
Ολύμπου, να περπατήσει σε υπέροχα
μονοπάτια της φύσης, να δει υπέροχα
αξιοθέατα, να κολυμπήσει στα τιρκουάζ
νερά μιας ατελείωτης ακτογραμμής και
να απολαύσει την ελληνική φιλοξενία
και γαστρονομία. Ο προορισμός
Για να φτάσει κανείς στην Ολυμπιακή
Ριβιέρα θα πρέπει να ταξιδέψει μέχρι το
Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
Από εκεί με αυτοκίνητο, που μπορεί να

ενοικιάσει, ταξί ή λεωφορείο, ξεκινά το
ταξίδι μέχρι τον Πλαταμώνα, το Λιτόχωρο και την Κατερίνη που διαθέτουν πληθώρα ξενοδοχειακών μονάδων που είναι
έτοιμα να φιλοξενήσουν ακόμα και τον
πιο δύσκολο επισκέπτη. Η διαδρομή δεν
διαρκεί πέραν των δύο ωρών.

Αρχαιολογία-Ιστορία

Πέραν από τις υπέροχες παραλίες της
περιοχής, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την πλούσια ιστορία και αρχαιολογία της. Μεταξύ άλλων, μπορεί να
ανακαλύψει την ομορφιά του Μακρύγιαλου, ενός από τους μεγαλύτερους προϊστορικούς νεολιθικούς οικισμούς της
Ελλάδος ή την Πύδνα στην οποία δεσπόζει το κάστρο και η Βυζαντινή Επισκοπή
Κίτρους. Επίσης, μπορεί να επισκεφθεί
το οχυρωμένο επισκοπικό συγκρότημα
Λουλουδιές Κίτρους που ανάγεται από
το 5ο-6ο αιώνα μ.Χ., την Αρχαία Πόλη
και τα Μουσεία του Δίου, που αποτελεί
την ιερή πόλη των Μακεδόνων στους
πρόποδες του Ολύμπου, το Κάστρο του
Πλαταμώνα, το οποίο κτίστηκε επί εποχής της Φραγκοκρατίας και είναι κτισμέ-

νο στη θέση της οχυρωμένης πόλης
Ηράκλειον της Μεταβυζαντινής περιόδου, καθώς επίσης και τα Λείβηθρα, την
πατρίδα του μυθικού Ορφέα, στην μεγάλη πτυχή που χωρίζει τον Κάτω από τον
Άνω Όλυμπο.

Μοναστήρια και
παραδοσιακοί οικισμοί
Αν κάποιος είναι λάτρης του θρησκευτικού τουρισμού, ο προορισμός Ολυμπιακή Ριβιέρα μπορεί να τον ικανοποιήσει
και με το παραπάνω. Ειδικότερα, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί και να
προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου (15ος αιώνας), τόσο στην παλαιά
όσο και στην νέα. Επίσης, μπορεί να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ
(20ος αιώνας) και την Ιερά Μονή Αγίου
Αθανασίου (19ος αιώνας). Πέραν τούτων, μπορεί να προσκυνήσει στην Ιερά
Μονή της Παναγίας Μακρυρράχης (10ος
αιώνας), την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
(16ος αιώνας) και την Ιερά Μονή Αγίων
Θεοπατόρων. Στην περιοχή της Ολυμπιακής Ριβιέρας ο περιηγητής μπορεί
να επισκεφθεί πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς, όπως η Παλαιά Σκοτίνα, κτισμένος στις πλαγιές του Κάτω
Ολύμπου, και ο Παλαιός Παντελεήμονας,
χτισμένος στις πλαγιές του κάτω Ολύμπου σε υψόμετρο 500μ.

Περιβάλλον-Φύση
Αν είσαι λάτρης του περιβάλλοντος και
της φύσης μπορείς να επισκεφθείς το
Δέλτα του Αλιάκμονα, τον Υδροβιότοπο
Αλυκές με τα γνωστά θεραπευτικά
λασπόλουτρα, τα Πιέρια Όροι, το
Φαράγγι του Ενηπέα με τους καταρράκτες γνωστούς ως «το μπάνιο του Δία»
και τον Υδροβιότοπο Πόρων. Επίσης,
μπορεί κάποιος να θαυμάσει τις ομορφιές στις Βάθρες Βροντού Αγία Κόρη, τα
Σπήλαια Βροντού και το Ρέμα Ορλιά με
τους καταρράκτες κοντά στη μονή «Νέα
Κόρη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ
ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΤΕ ΣΤΗ LOUIS TRAVEL
ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 77 77 85 55

ERG_10-10_inn_8 & 9 6/12/18 11:07 AM Page 1

10 ΥΓΕΙΑ - ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Με 12 είδη καρκίνου συνδέεται η παχυσαρκία

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το ταχύτερο περπάτημα
προσθέτει χρόνια

Η

Ο

Κύπρος και οι άλλες χώρες της
νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία,
Ελλάδα, Μάλτα) έχουν τα υψηλότερα
ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας
στην Ευρώπη, καθώς περίπου ένα
στα πέντε παιδιά (ποσοστό 18% έως
21% ανάλογα με τη χώρα) είναι παχύσαρκο.

Το περπάτημα, ούτως ή άλλως, μειώνει τον
κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αλλά αν γίνεται
με γρήγορο ρυθμό, τότε η μείωση του κινδύνου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αν κανείς περπατά με ένα μέσο ρυθμό, η πιθανότητα πρόωρου θανάτου είναι μειωμένη κατά 20% σε
σχέση με κάποιον που βαδίζει με αργό
ρυθμό. Αν όμως κανείς συστηματικά περπατά γρήγορα, τότε η μείωση του κινδύνου
είναι 24% κατά μέσο όρο.

Αυτό προκύπτει από τα τελευταία
στοιχεία για τα έτη 2015-2017 που
παρουσίασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη
της Παχυσαρκίας στη Βιέννη. Τα
χαμηλότερα ποσοστά παιδικής
παχυσαρκίας, από 5% έως 9% του
συνόλου των παιδιών, υπάρχουν σε
Γαλλία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Λετονία
και Δανία.

ι άνθρωποι που επιταχύνουν τον ρυθμό
με τον οποίο περπατάνε, αυξάνουν και
τις πιθανότητές τους να ζήσουν περισσότερο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή μελέτη με
επικεφαλής έναν Έλληνα επιστήμονα της
διασποράς.

Οι ερευνητές, από την Αυστραλία και τη Βρετανία, με επικεφαλής τον καθηγητή Εμμανουήλ Σταματάκη του Πανεπιστημίου του
Σίδνεϊ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο βρετανικό αθλητιατρικό περιοδικό
«British Journal of Sports Medicine», συσχέτισαν στοιχεία θνησιμότητας, με τις απαντήσεις 50.225 ανθρώπων σχετικά με τις συνήθειές τους στο βάδισμα.
Διαπιστώθηκε ότι η προστατευτική δράση
του γρήγορου βαδίσματος είναι ακόμη μεγαλύτερη μετά την ηλικία των 60 ετών. Όσοι
περπατούσαν με μέσο ρυθμό, είχαν 46%
μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγει-

Ο δρα Ζοάο Μπρέντα, επικεφαλής
του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ
για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των
Μη
Μεταδιδόμενων
Ασθενειών,
δήλωσε ότι «σε χώρες όπως η Ιταλία,
η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, παρόλο που τα ποσοστά είναι
υψηλά, έχει υπάρξει μια σημαντική
μείωση, που οφείλεται στην πολύ
σημαντική προσπάθεια, την οποία
αυτές οι χώρες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια για τον έλεγχο της παιδικής παχυσαρκίας».
«Είναι σημαντικό να αυξηθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από
τα παιδιά και, αντίθετα, να μειωθεί η
κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών με ζάχαρη», πρόσθεσε.

Αυξημένος ο κίνδυνος
για 12 καρκίνους

ακά αίτια, έναντι μεγαλύτερης μείωσης 53%
για όσους βάδιζαν με γρήγορο ρυθμό.
«Γρήγορος ρυθμός θεωρούνται τα πέντε έως
επτά χιλιόμετρα την ώρα. Εναλλακτικά,
μπορεί κανείς να περπατά τόσο γρήγορα,
ώστε να λαχανιάζει ελαφρώς ή να ιδρώνει»
δήλωσε ο κ. Σταματάκης.
Όπως είπε, «το φύλο ή το βάρος δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο. Αν κανείς περπατά με
γρήγορο ρυθμό, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από διάφορες αιτίες, καθώς
και για καρδιοπάθεια. Από την άλλη όμως,
δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ρυθμός του
βαδίσματος επηρεάζει σημαντικά τη θνησιμότητα από καρκίνο».
Ο Έλληνας ερευνητής τόνισε ότι, μετά και τη
νέα μελέτη, το γρήγορο βάδισμα πρέπει να
περιλαμβάνεται πλέον σε κάθε καμπάνια για
την προώθηση της δημόσιας υγείας, καθώς
είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι
μπορούν να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στην καθημερινή ζωή τους.
Ο Εμμανουήλ Σταματάκης αποφοίτησε το
1995 από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσααλονίκης και πήρε το διδακτορικό του το 2002 από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ με αντικείμενο τη
σχέση σωματικής άσκησης και υγείας. Δίδαξε στο Τμήμα Επιδημιολογίας και Δημόσιας
Υγείας του University College του Λονδίνου
(UCL) και από το 2013 είναι καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.
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Στο ίδιο συνέδριο τονίσθηκε ότι
υπέρβαροι και παχύσαρκοι κινδυνεύουν περισσότερο με τουλάχιστον 12
διαφορετικούς καρκίνους, , πέντε
περισσότερους από ό,τι πριν μια
δεκαετία, σύμφωνα με μια νέα έκθεση
του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για
τον Καρκίνο (WCRF), που δόθηκε στη

δημοσιότητα.
Οι καρκίνοι αυτοί είναι του ήπατος,
των ωοθηκών, του προστάτη (προχωρημένος), του στομάχου, του στόματος και του λαιμού, του εντέρου,
του μαστού (μετά την εμμηνόπαυση),

• Ένα στα πέντε παιδιά
είναι παχύσαρκο
• Ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου
της ουροδόχου κύστης, των νεφρών,
του οισοφάγου, του παγκρέατος και
της μήτρας (ενδομητρίου).
Ο κίνδυνος καρκίνου αυξάνει με την
τακτική κατανάλωση αναψυκτικών
με ζάχαρη, επειδή αυτά αυξάνουν
την παχυσαρκία. Η σωματική άσκηση
μειώνει τον κίνδυνο τριών καρκίνων
(εντέρου, μαστού και μήτρας), όπως
και η υγιεινή διατροφή με λίγα κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα. Το
αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έξι καρκίνων (στομάχου, παχέος
εντέρου, ήπατος, στόματος-λαιμού,
οισοφάγου και μαστού).
Η μελέτη τονίζει ότι η σωματική
αδράνεια, σε συνδυασμό με το γρήγο-

ρο και επεξεργασμένο φαγητό, που
ευνοούν την αύξηση του πάχους,
οδηγούν σε δραματικές αυξήσεις στα
ποσοστά των καρκίνων διεθνώς.
Περίπου ένας στους έξι θανάτους
παγκοσμίως οφείλεται σε καρκίνο.
Με πάνω από 3,7 εκατομμύρια νέα
περιστατικά και 1,9 εκατομμύρια
θανάτους κάθε χρόνο, ο καρκίνος
αντιπροσωπεύει τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Παγκοσμίως ο καρκίνος σκοτώνει
περίπου 8,2 εκατομμύρια ανθρώπους
ετησίως (13% ου συνόλου). Η Ευρώπη
έχει το ένα όγδοο του παγκόσμιου
πληθυσμού, αλλά το ένα τέταρτο των
περιστατικών καρκίνου (3,7 εκατ.
νέοι ασθενείς κάθε χρόνο).
Υπέρβαροι έφηβοι, καρκίνος του
εντέρου και καρδιακή ανεπάρκεια
Μια νέα έρευνα που παρουσιάσθηκε
στο ίδιο συνέδριο, δείχνει ότι τα
υπέρβαρα παιδιά που αυξάνουν
πολύ το βάρος τους κατά την εφηβεία, κινδυνεύουν περισσότερο από
καρκίνο του παχέος εντέρου, όταν
μεγαλώσουν. Τα υπέρβαρα αγόρια
στην παιδική ηλικία, που όμως δεν
βάζουν παραπανίσια κιλά κατά την
εφηβεία, δεν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ως ενήλικες.

Κάντε την εργασία σας όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη

Μ

ήπως η εργασία σας καταντά
βαρετή προκαλώντας σας άγχος
και συχνή αδιαθεσία. ιδού η χρυσή
συνταγή για να ξαλαφρώσετε.

μελετήσετε
τους
πιθανότερους
χώρους εργασίας στους οποίους θα
θέλατε να εργαστείτε

Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι
να μην απελπίζεστε! Υπάρχουν οι
τρόποι να επιλέξετε τη σταδιοδρομία
που σας αρέσει και σας ικανοποιεί:

με τι θέλετε να ασχοληθείτε, μην
αφήνετε το σίγουρο χρήμα να σας
γλυκαίνει και να σας κρατά δέσμιους

1. Μην αναγκάζετε τον εαυτό σας να

√ Αν θέλετε να αλλάξει μία
κατάσταση πρέπει να αλλάξετε
και σεις τον τρόπο με τον οποίο
τη χειρίζεστε

ακολουθεί επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τομέα των σπουδών
σας. Οι σπουδές δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται πάντα με το επάγγελμα. Αφορούν πρωτίστως την
πνευματική καλλιέργεια. Αφήστε τον
εαυτό σας ελεύθερο να επιλέξει αυτό
που σας αρέσει χωρίς να σκέφτεστε »
ναι αλλά αυτό δεν το χώ σπουδάσει…» Στο κάτω κάτω, όσο ζεις
μαθαίνεις, και ποτέ δεν είναι αργά!
Ειδικά όταν πρόκειται για την προσωπική σας ευημερία!

2. Αν δεν είστε σίγουροι για τον
τομέα που θέλετε να ακολουθήσετε
τότε μπορείτε να κάνετε ένα τεστ
δεξιοτήτων για να κατανοήσετε
καλύτερα τα ταλέντασας αλλά και να

3. Αν είστε σε μία δουλειά και ξέρετε

σε ένα επάγγελμα που δεν σας ικανοποιεί καθόλου, σας κουράζει και σας
κάνει να απογοητεύεστε. Μπορείτε
παράλληλα να ψάχνετε για άλλους
χώρους εργασίας και επαγγέλματα
που σας ταιριάζουν περισσότερο.

4. Πάρτε τον χρόνο σας και προσπαθήστε να χαλαρώσετε. Οι σωστές
επιλογές γίνονται όταν έχετε ψυχραιμία και ηρεμία. Μην εστιάζετε στην
δυσαρέσκεια που σας προκαλεί η
παρούσα εργασία. Προσπαθήστε να
σκεφτείτε με ποιο επάγγελμα θα
είσασταν πιο ευτυχισμένες.

5. Αν θέλετε να ακολουθήσετε έναν
κλάδο εργασίας για τον οποίο δεν έχε
επαρκή κατάρτιση, ψάξετεστοδιαδίκτυογια on-line σεμινάρια που θα
σας βοηθήσουν να την αποκτήσετε.
Πλέον οι περισσότεροι τομείς παρέχουν διαδικτυακή διδασκαλεία για
την οποία μάλιστα λαμβάνετε και
πιστοποίηση ανάλογη με τις επιδόσεις σας.
6.

Το βασικότερο που έχετε να κάνετε είναι να προχωρήσετε σε πράξεις
και να μην αφήνετε τον χρόνο να
περνά χωρίς να παίρνετε πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε πως αν θέλετε να
αλλάξει μία κατάσταση πρέπει να
αλλάξετε και σεις τον τρόπο με τον
οποίο την χειρίζεστε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Προσοχή: Ο καύσωνας καραδοκεί
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ σε Πάφο και
ελεύθερη Αμμόχωστο
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849769.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ/Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΧVAN
- ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΨΑΡΑΓΟΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(ΛΑΣΤΙΧΑΡΗΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Μ

παίνουμε σιγά - σιγά στα ενδότερα της καλοκαιρινής περιόδου με τον καύσωνα να κάνει την
εμφάνιση του, διαδεχόμενος τα
μπουρίνια των τελευταίων εβδομάδων. Οι επιστήμονες συστήνουν
στους πολίτες να βρίσκονται σε
εγρήγορση λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για προστασία της
υγείας τους. Ειδικά οι ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού καλούνται
να εφαρμόσουν δέσμη μέτρων για
να αποτρέψουν ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Όταν η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος
ξεπεράσει ορισμένα όρια ανεκτά
από τον ανθρώπινο οργανισμό σε
συνέργεια με ορισμένους άλλους
παράγοντες (υγρασία, άπνοια
κ.λπ.), δημιουργούνται παθολογικές
καταστάσεις ποικίλων βαθμών
βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε κωματώδη κατάσταση αλλά
και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι, δυνατός
πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα
καταβολής, τάση για λιποθυμία,
πτώση της αρτηριακής πίεσης,
ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία. Το
σύνδρομο της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: αυξημένη θερμοκρασία
του σώματος, σπασμούς, εμέτους,
διάρροια, διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος, απουσία εφίδρωσης. Μπορεί ακόμη να επέλθει
έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επακολουθεί κωματώδης κατάσταση και
θάνατος. Η θεραπεία των ατόμων
που παρουσιάζουν τα παραπάνω
συμπτώματα όταν η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος είναι υψηλή,
πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση
σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά ως
πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή
τους σε αυτά, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της
θερμοκρασίας του σώματος: πλήρης
έκδυση από τα ρούχα, τοποθέτηση
παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων
στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη
βουβωνική περιοχή, εμβάπτιση σε
μπανιέρα με κρύο νερό κ.λπ.

Μέτρα για την πρόληψη
της εμφάνισης συμπτωμάτων
κατά τον καύσωνα
Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως.
Αναζήτηση σκιερών και δροσερών
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• Οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
• Καύσωνας διαδέχεται τα μπουρίνια των τελευταίων εβδομάδων.
• Οι πολίτες και ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες καλούνται σε εγρήγορση
σημείων. Προτίμηση στα ανοιχτόχρωμα και ελαφρά ρούχα με ανοικτό
λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμοποίηση καπέλου, ομπρέλας κ. λπ.).
Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με

υγρασία, καθώς και κάτω από τον
ήλιο.
Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή,
όπως: Πρόσληψη άφθονων υγρών,
κατά προτίμηση νερού και φυσικών
χυμών. Αποφυγή των οινοπνευματωδών ποτών. Ολιγοθερμιδική δίαιτα, που θα περιλαμβάνει κυρίως
λαχανικά και φρούτα πάσης φύσεως, με περιορισμό των λιπαρών.
Συχνά ντους.
Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφρά. Ειδικά
για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα
χέρια και τα πόδια τους να είναι
ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε
πάνες. Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα
(μητρικό ή άλλο) και υγρά όπως
νερό κ.λπ.

Ομάδες υψηλού κινδύνου
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν, τα άτομα ηλικίας άνω των 65
ετών, όλα τα άτομα που πάσχουν
από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ., όπως επίσης
και τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για
τα χρόνια νοσήματά τους, όπως

π.χ. τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της
ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών
δισκίων).
Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των
υψηλών θερμοκρασιών θα πρέπει
να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη
τροποποίηση της δοσολογίας.
Συστήνεται οι χώροι εργασίας να διαθέτουν κλιματιστικά
μηχανήματα
ή
απλούς ανεμιστήρες, κατά
προτίμηση οροφής. Το ίδιο
ισχύει και για τα ιδρύματα,
που περιθάλπουν νεογνά,
βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές
ανάγκες. Επίσης τα μέσα
μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για την καλή λειτουργία του
κλιματισμού τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να
δίδεται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα
αυξημένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Υπέρβαση ορίου όζοντος
Συγκεκριμένα: Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων του όζοντος στον
ατμοσφαιρικό αέρα, το υπουργείο
Υγείας έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες
για την ενημέρωση του κοινού με
μέτρα προφύλαξης ειδικά των
ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, οι
οποίες έχουν ως εξής: «Άτομα με
αναπνευστικές και καρδιαγγειακές
παθήσεις και γενικότερα άτομα
ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική
ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να
αποφεύγουν την κυκλοφορία στο
εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης,
συνιστάται στα παραπάνω άτομα,
καθώς και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση,
η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και
να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».

Οι εξαιρετικά αγχώδεις δουλειές αυξάνουν
τον κίνδυνο καρδιακής αρρυθμίας

Ο

ι άνθρωποι που κάνουν δουλειές με
έντονο ψυχολογικό άγχος κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να εμφανίσουν
καρδιακή αρρυθμία και ειδικότερα κολπική μαρμαρυγή, καθώς επίσης να
πεθάνουν πρόωρα, σύμφωνα με δύο
νέες επιστημονικές μελέτες.
Ως πιο αγχωτικές και ψυχικά επιβαρυντικές δουλειές θεωρούνται όσες έχουν
πολλές απαιτήσεις, δίνοντας όμως
στους εργαζόμενους αφενός λίγο έλεγχο πάνω στη δουλειά τους και αφετέρου σχετικά χαμηλές αμοιβές, όπως
συμβαίνει σε βιομηχανικούς εργάτες,
νοσοκόμες, γραμματείς, οδηγούς λεω-

• Και στο βάθος ο πρόωρος θάνατος
• Οι άνδρες πιο ευάλωτοι από τις γυναίκες
φορείων κ.α.

στεθεί και η καρδιακή αρρυθμία.

Ένας στους τέσσερις μεσήλικες στην
Ευρώπη θα εμφανίσει την πάθηση
κάποια στιγμή στη ζωή του. Εκτιμάται
ότι έως το 2030 θα υπάρχουν 14 έως 17
εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με 120.000 έως 215.000 νέες
διαγνώσεις κάθε χρόνο. Προηγούμενες
μελέτες έχουν συσχετίσει το εργασιακό
άγχος με αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, ενώ τώρα έρχεται να προ-

Η δεύτερη ακόμη μεγαλύτερη διεθνής
έρευνα δείχνει ότι οι δουλειές με άγχος
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου των ανδρών, ιδίως
όσων έχουν καρδιομεταβολικές παθήσεις, όπως στεφανιαία νόσο ή διαβήτη.Δεν φάνηκε όμως να ισχύει ο ίδιος
κίνδυνος για τις γυναίκες.
Διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες -αλλά όχι
οι γυναίκες- που «ζορίζονται» ψυχικά

στη δουλειά τους, έχουν κατά μέσο όρο
68% αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σχέση με όσους δεν έχουν εργασιακό άγχος.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τ

α «έξυπνα» παγκάκια αναμένεται να κάνουν
σύντομα την παρουσία τους αισθητή σε κοινόχρηστους χώρους της Ελλάδας.
Θα συγκεντρώσουν όσους σερφάρουν, εκείνους που
θέλουν να φορτίζουν το κινητό τους, αλλά και τους
περίεργους που δεν έχουν ξαναδεί «έξυπνο» παγκάκι στην Ελλάδα.
Αν πρέπει να απομυθοποιήσουμε τον χαρακτηρισμό

«έξυπνο», το παγκάκι ουσιαστικά είναι ένα σημείο
ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (hot spot), το
οποίο μέσω ηλιακών κυψελών είναι ενεργειακά
αυτόνομο δίνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρικής παροχής για φόρτιση μπαταριών ή και τροφοδοσία υπολογιστών. Η μορφή του εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και εικαστική προσέγγιση άποψη που έχουν
οι απανταχού κατασκευαστές του, οι οποίοι του
δίνουν από κλασική μορφή μέχρι και όψη από τον
πόλεμο των άστρων.
Στις 6 και 7 Ιουνίου στο Συνέδριο «Smart Cities Digital Citizens», που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Royal
Olympic, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη
χώρα το «έξυπνο» παγκάκι, ένα από τα δημοφιλέστερα γκάτζετ των Smart Cities.
Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν
προχωρήσει με «smart» εφαρμογές και υπηρεσίες, το
«έξυπνο» παγκάκι είναι σημείο συνάντησης των
κυβερνοεθισμένων, αλλά και εξυπηρέτησης όσων
έχουν χρειάζονται ασύρματη ψηφιακή επικοινωνία.

To αναπτυξιακό θαύμα της Ανάβρας

Α

νάβρα, το απομακρυσμένο
ορεινό χωριό που κατάφερε
μετά από συστηματική προσπάθεια, όχι μόνο να σταθεί όρθιο,
αλλά να γίνει πρότυπο ανάπτυξης.
Στις δυτικές πλαγιές της Όθρυος,
σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και σε
απόσταση 40 χιλιομέτρων από
την κοντινότερη κωμόπολη (τον
Αλμυρό), οι 700 κάτοικοι, όλοι
τους κτηνοτρόφοι, απολαμβάνουν
εισοδήματα από 30 έως 100
χιλιάδες ευρώ και μια ποιότητα
ζωής που μπορεί να συγκριθεί
μόνο με την πλούσια Ελβετία.
Από μια προβληματική περιοχή
που ήταν στο παρελθόν, το χωριό
Ανάβρα έχει φτάσει σε σημείο
παραδειγματισμού για όλες τις
κοινότητες και τους δήμους της
Ελλάδας. Με ποσοστό ανεργίας
στο μηδέν και με μέσο όρο ηλικίας
τα 40 έτη, ο πληθυσμός διπλασιάστηκε μέσα στα τελευταία 15
χρόνια.

Υποδομές Ελβετίας
μέσα στα βουνά
Οι υποδομές του υποδειγματικές:
Το αιολικό πάρκο, που δίνει
έσοδα 100.000 ευρώ ετησίως
στην κοινότητα, τα τρία υπερσύγχρονα κτηνοτροφικά πάρκα που
στεγάζουν το χειμώνα (όταν η
Ανάβρα αποκλείεται από τα χιόνια) 25.000 ζώα, το πρότυπο

Σ

το Βερολίνο, ο αριθμός των
εγγεγραμμένων φίλων της
μέλισσας (Hobbyimker) έχει
τριπλασιαστεί τα τελευταία
δέκα χρόνια. Για τους νεότερους κατοίκους της πόλης, η
μελισσοκομία είναι εξίσου
καλή με το ποδήλατο ή τα
ψώνια στο κατάστημα βιολογικών τροφίμων. Για αυτούς η
μέλισσα είναι ίσως πιο δημοφιλής από τον σκύλο και τη
γάτα σήμερα. Πολλές περι-

σφαγείο που θυμίζει χειρουργείο,
το διώροφο πάρκινγκ των 60
θέσεων, το γυμναστήριο με τα
τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τα γήπεδα ποδοσφαίρου
και μπάσκετ, το λαογραφικό μουσείο και φυσικά το περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρκο, έκτασης
240 στρεμμάτων.

νων, είναι από τότε κοινοτάρχης
της Ανάβρας. Η κατάσταση που
συνάντησε ήταν απελπιστική. Τα
γελάδια, οι χοίροι και τα πρόβατα
κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο
χωριό. Δεν υπήρχε πουθενά
άσφαλτος. Το χειμώνα περπατούσες μέσα στη λάσπη, το καλοκαίρι η σκόνη σε έπνιγε.

Η κοινωνική μέριμνα κατέχει

«Προτεραιότητά μας ήταν η κατασκευή κτηνοτροφικών πάρκων,
για να μπει τέλος στην αναρχία
που επικρατούσε. Με φως, νερό
και σωστή δόμηση, σταβλίζουν τα
ζώα τους το χειμώνα. Τους υπόλοιπους μήνες βόσκουν ελεύθερα
στα βουνά. Αυτός είναι και ο
λόγος που το κρέας τους φημίζεται για την ξεχωριστή γεύση του.
Η κτηνοτροφία είναι η πηγή των
εισοδημάτων στην Ανάβρα», λέει
ο πρόεδρος της κοινότητας.

• Το ορεινό χωριό
της Μαγνησίας πέτυχε
να έχει μηδέν κρίση
και μηδέν ανεργία
πρώτιστη θέση: νηπιαγωγείο και
δημοτικό του «κουτιού», αγροτικό
ιατρείο (πάντοτε στελεχωμένο),
δωρεάν στέγαση για τους δασκάλους και τους γιατρούς, «Βοήθεια
στο σπίτι», σχεδιασμός για γηροκομείο, ακόμα και για πισίνα!

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Πoιο είναι άραγε το μυστικό της
επιτυχίας; Πώς μια μειονεκτική
περιοχή κατάφερε το «θαύμα»; Η
μάχη με τη μιζέρια άρχισε στις
αρχές της δεκαετίας του '90, όταν
τα ηνία της κοινότητας πήρε ο
Δημήτρης Τσουκαλάς, ένας
άνθρωπος που άφησε την Αθήνα
για να γυρίσει στο χωριό του και
να προσφέρει στη γενέτειρά του.
Με ένα διάλειμμα τεσσάρων χρό-

Ανάπτυξη χωρίς το κράτος
Η Ανάβρα δεν βάσισε την ανάπτυξή της στο κράτος. Ήθελε έσοδα
δικά της. Ετσι, πριν από τρία χρόνια ολοκλήρωσε το έργο του αιολικού πάρκου, με τις 20 ανεμογεννήτριες και ανάδοχο την ισπανική
εταιρία Gamesa.
Το ρεύμα το αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ
η κοινότητα για τη χρήση του
χώρου, που της ανήκει, εισπράττει έως και 100.000 ευρώ το
χρόνο.

Ο

ι γκουρού του νοικοκυριού προτείνουν το
πιο έξυπνο κόλπο σε σένα που διαθέτεις
στεγνωτήριο.

Βάλε τις τσαλακωμένες μπλούζες, τα παντελόνια, τα φορέματα και ότι άλλο έχεις στο πιο
ζεστό πρόγραμμα του στεγνωτηρίου και ρίξε
στον κάδο του μερικά παγάκια. Άφησε το στεγνωτήριο να
δουλέψει για
δέκα λεπτά
και μόλις το
πρόγραμμα
ολοκληρωθεί,
τα
ρούχα
είναι σιδερωμένα!

Έξι ελληνικά πανεπιστήμια ανάμεσα
στα κορυφαία παγκοσμίως

Έ

ξι ελληνικά πανεπιστήμια «φιγουράρουν» μεταξύ
των κορυφαίων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη
διεθνή λίστα κατάταξης QS. Πρόκειται για το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (ΕΚΠΑ) το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, (ΑΛΘ)
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και
το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη κατάταξη
αποτελείται
από
πέντε κατηγορίες
επιστημών,
στις
οποίες κατατάσσονται τα πανεπιστήμια: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μηχανική και Τεχνολογία, Βιοεπιστήμες και Ιατρική, Φυσικές Επιστήμες
και Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση.
Αναλυτικά, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ κατατάσσονται και στις
πέντε κατηγορίες, μέσα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως, σε δύο κατηγορίες κατατάσσονται το ΕΜΠ, το
Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και σε μία το ΟΠΑ.
Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών,
καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη
βιβλιομετρική βάση δεδομένων «Scopus», απ’ όπου
λήφθηκαν υπόψη δεδομένα της τελευταίας πενταετίας. Σε κάθε επιμέρους πεδίο ανακοινώνονται αποτελέσματα για τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια
παγκοσμίως. Σημειώνεται, επίσης, ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν είναι η συνολική και ότι βασίζεται
στα δεδομένα τους έτους 2016-2017.

Σοβαρά … αστειάκια
Πως λέγεται το σχολείο στα τούρκικα;
– Τσογλάν μαντρί.

Γερμανία: Η μέλισσα έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια
βαλλοντικές οργανώσεις αγωνίζονται γι’ αυτές, λένε ότι
απειλούνται με εξαφάνιση. Ο
Νικος Κουτσιανάς, ιδρυτής και
«ψυχή» της εταιρίας Apivita
λέει ότι «χωρίς τη μέλισσα δεν
θα υπήρχε αυτή η βιοποικιλότητα που έχουμε σήμερα. Προσπαθούμε χρόνια τώρα η
μέλισσα να έχει κυρίαρχη θέση

στην παγκόσμια αγορά και να
της δοθεί η κατάλληλη ανα-

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Το κόλπο που θα σας κάνει
να ξεχάσετε το σιδέρωμα!

Ελλάδα: Tα «έξυπνα» παγκάκια κάνουν
σύντομα την εμφάνιση τους

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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γνώριση της προσφοράς της
στην κοινωνία αλλά και μέσω
της μέλισσας να μπορέσει να
διαμορφωθεί μια κοινωνία και
μια επιχειρηματικότητα διαφορετική».
Η βιολόγος Κορίνα Χέλτζερ
ξεκίνησε να προωθεί την ιδέα
της τοποθέτησης κυψελών
μελισσών στο Βερολίνο στις

στέγες των δημόσιων κτιρίων.
Υπέβαλε μάλιστα αίτηση για
διαγωνισμό βιωσιμότητας,
κέρδισε 20.000 ευρώ και έτσι
ίδρυσε το ίδρυμά της: «Το
Βερολίνο ζουζουνίζει!».
Σήμερα, «η Γερμανία είναι
γεμάτη!», έχουν προστεθεί 20
ακόμη πόλεις. Ένα από τα
συνθήματα της Χέλτζερ είναι:
«Κάντε μια μέλισσα ευτυχισμένη και γίνετε ευτυχισμένοι».
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Μην αγνοείτε τα μικρόβια του γυμναστηρίου

Π

όσο καθαρός μπορεί να μείνει
ένας χώρος στον οποίο χύνουν
καθημερινά τον ιδρώτα τους τόσοι
άνθρωποι και πόσα εκατομμύρια
μικρόβια ετοιμάζονται να μεταφερθούν στο κορμί μας κάθε φορά
που περνάμε την πόρτα του
γυμναστηρίου;
Οι βιολόγοι αναλυτές έχουν την
απάντηση. Σύμφωνα με έρευνα της
βρετανικής ιστοσελίδας «FitRated»,
για χάρη της οποίας συλλέχθηκαν
δείγματα οργάνων από τρία
τυχαία γυμναστήρια γνωστών
αλυσίδων της χώρας, το γυμναστήριο σίγουρα δεν είναι ο ιδανικός χώρος για τους μικροβιοφοβικούς.
Όπως αποδείχθηκε, μια επίσκεψή
μας εκεί μπορεί να μας εκθέσει το
λιγότερο σε 1,5 εκατομμύρια παθογόνους μικροοργανισμούς, με τα

βάρη να αποτελούν τα πιο βρώμικα όργανα.
Βάσει των αναλύσεων, εκεί υπάρχουν 362 φορές περισσότερα
μικρόβια από ό,τι στο κάθισμα
μιας τουαλέτας, πράγμα που
σημαίνει ότι κάθε επαφή του χεριού μας με ένα όργανο από τα βάρη

μας «βομβαρδίζει» με επικίνδυνους
μικροοργανισμούς.
Κίνδυνοι,
φυσικά,
υπάρχουν
παντού. Θέλεις να ξέρεις πόσα
μικρόβια καραδοκούν να… κουβα-

Μ

Υγρά: Επιβάλλεται πρώτη και
κύρια αυξημένη πρόσληψη υγρών.
Προτεραιότητα δίνουμε στο καθαρό, άοσμο και άγευστο νερό, δροσερό έως παγωμένο. Μπορούμε
μάλιστα να συμπληρώνουμε την
πρόσληψη υγρών με παγωμένο
τσάι και φυσικούς χυμούς, πάντα
με μέτρο (το τσάι έχει καφεΐνη και
οι χυμοί θερμίδες).

Λαχανικά και φρούτα: Αποτελούν
την ιδανικότερη επιλογή. Είναι
πλούσια σε υγρασία (νερό), απαραίτητες βιταμίνες για την τόνωση
και ενδυνάμωση του οργανισμού το

Στον
διάδρομο
συγκεκριμένα
«ζουν» 74 φορές περισσότερα
βακτήρια από αυτά που έχουν βρει
καταφύγιο στη βρύση μιας δημόσιας τουαλέτας.
Κάπως έτσι, η χρήση της πετσέτας
στον χώρο του γυμναστηρίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
μη φέρνεις το κορμί σου σε επαφή
με τα μικρόβια των γύρω σου που
έχουν χρησιμοποιήσει τα μηχανήματα πριν από σένα, ενώ δεν θα
πρέπει να ξεχνάς μετά από κάθε
προπόνηση να πλένεις σχολαστικά
τα χέρια σου.

πέρα από νερό (95% περιεκτικότητα) και ιχνοστοιχεία θα μας δώσει
λίγες θερμίδες ώστε να μας τονώσει και να μας ‘ξυπνήσει’ από το
λήθαργο και την ατονία της υπερβολικής ζέστης.
Επιλέξτε λοιπόν λαχανικά και
φρούτα ως ενδιάμεσα μικρογεύματα αλλά και ως επιδόρπιο

καλοκαίρι (π.χ. Α, C, καροτένια
κ.α.) και αναγκαίους για την υδατική ισορροπία ηλεκτρολύτες (π.χ.
κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο κ.α.). Το
καρπούζι (με μέτρο) ή το αγγούρι

Αλάτι: Το αλάτι (χλωριούχο
νάτριο) αυτήν την εποχή δεν θα
πρέπει να αποκλείεται από το
διαιτολόγιο μας, εκτός φυσικά αν
οι συνθήκες (θέματα υγείας όπως
υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια
κ.α.) το απαιτούν. Διότι αυξάνοντας την πίεση το αλάτι διεγείρει
και τη δίψα και μας οδηγεί στην
πρόσληψη υγρών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα είναι πολύ καλή για το
ζώδιο σου γιατί εσύ καταφέρνεις να
συγκροτηθείς και νιώθεις ότι τα άγχη που
σε είχαν βάλει σε πανικό μένουν πίσω
σου. Κράτησε αυτή την τακτική, για να
λύσεις διάφορα θέματα και μην κινείσαι
βιαστικά και επιπόλαια.
Ταύρος: Το έντονο άγχος και η πίεση που
νιώθεις θα σου δημιουργήσουν ένα μικρό
μπλοκάρισμα και δεν θα μπορέσεις να
ανταπεξέλθεις σε όλες σου τις υποχρεώσεις. Κάνε πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα σε βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο. Άλλωστε, η μέρα σε ευνοεί να λύσεις
τα προβλήματά σου, αλλά χρειάζεται λίγη
διπλωματικότητα από την μεριά σου.
Δίδυμοι: Ξεκινάει μια ημέρα πολύ εποικοδομητική για εσένα, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με σχέδια του παρελθόντος, αλλά
και με κάποιες εκκρεμότητες που έχεις με
άτομα της οικογένειας. Περιόρισε το
άγχος και την ένταση που νοιώθεις, για να
μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σειρά. Η
μέρα είναι επίσης ευνοϊκή για να κάνεις
τις αλλαγές που επιθυμείς στον χώρο του
σπιτιού σου και θα σου φτιάξουν τη διάθεση.
Καρκίνος: Η προώθηση και η υλοποίηση
των στόχων σου θα είναι εφικτή, αρκεί να
κινηθείς δυναμικά και δραστικά. Θα πιεστείς σε οικονομικό επίπεδο, γιατί θα σου
ζητηθεί να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Συνέχισε τις προσπάθειες σου

μεθοδικά και υπεύθυνα και να είσαι
σίγουρος πως οι κόποι σου θα ανταμειφθούν.
Λέων: Οι ικανότητές σου είναι πάρα πολλές και καλό είναι να αξιοποιήσεις όλες
τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν, για να
προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Μην παρασυρθείς από νεύρα ή από κάποιες καταστάσεις που θα σε αποσυντονίσουν. Μείνε
συγκεντρωμένος και πιστός στο πρόγραμμα που έχεις στο μυαλό σου, για να
πετύχεις όσα θέλεις.
Παρθένος: Η μέρα δεν σε βρίσκει και με
την καλύτερη διάθεση. Γενικά θα έχεις μια
στάση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας
για πολλά ζητήματα, αλλά αυτό μάλλον
πίσω θα σε πάει και όχι μπροστά. Προσπάθησε να είσαι πιο ανοιχτός και φυσικά πιο θετικός! Θα δεις ότι τα ζητήματά
σου είναι σε καλύτερο δρόμο απ’ ό,τι
νομίζεις.
Ζυγός: Οι άνθρωποι αλλά και τα γεγονότα
γύρω σου θα σε επηρεάσουν αρκετά και
θα διαταράξουν για τα καλά τις ισορροπίες σου. Δείξε ψυχραιμία και ασχολήσου
με όσα πραγματικά σε αφορούν προσωπικά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και
εσύ πρέπει να το σεβαστείς αυτό, ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
Σκορπιός: Είσαι αρκετά κουρασμένος
αυτό το διάστημα και αυτό θα φανεί
σήμερα, καθώς δυσκολεύεσαι να κάνεις
βασικά πράγματα. Φρόντισε τον εαυτό

SUDOKU

ληθούν στο σπίτι σου μετά τη
χρήση του διαδρόμου γυμναστικής
ή του ποδηλάτου; Η απάντηση δεν
θα σου αρέσει καθόλου, αφού
μιλάμε για ένα εκατομμύριο μικρόβια ανά τετραγωνική ίντσα!

Έξυπνη διατροφή εν μέσω καύσωνα
ε την είσοδο του καλοκαιριού
κάνουν την εμφάνιση τους και
οι καύσωνες. Η δυσφορία και το
αίσθημα κόπωσης κατά τις ζεστές
θερινές ημέρες γίνεται εντονότερο
μετά από ένα φαγοπότι. Γιαυτό
καλό θα είναι να φροντίσουμε την
υγεία μας μέσα από τη διατροφή
μας.
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σου και ασχολήσου μετά με τις υποχρεώσεις σου. Ειδικά, κάποια οικογενειακά
ζητήματα μπορεί να σε απασχολήσουν
και να ζητήσουν την επίλυση τους άμεσα.
Μην τα παραβλέψεις και μην τα αμελήσεις, για το δικό σου καλό.
Τοξότης: Σε απασχολούν πολλά θέματα
και οι γενικότερες δυσκολίες είναι ακόμα
ορατές και σε έχουν αποδιοργανώσει.
Φρόντισε σήμερα να ξεκαθαρίσεις όσο
περισσότερο μπορείς τα ζητούμενά σου
και μην δίνεις περιθώρια σε άτομα που
είναι δίπλα σου να συνεχίσουν να σου
δημιουργούν προβλήματα, γιατί στο τέλος
εσύ είσαι αυτός που θα ζημιωθείς.
Αιγόκερως: Πρέπει να προσπαθήσεις να
ηρεμήσεις και να αποφύγεις τις κινήσεις
πανικού. Όσα σε απασχολούν θα βρουν
λύση, μέσα από ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και θα σε ευνοήσουν ιδιαίτερα.
Για να μην αγχώνεσαι, μίλησε στους
δικούς σου ανθρώπους και ζήτησε τη
βοήθειά τους.
Ιχθείς: Μείνε σε εγρήγορση, γι’ αυτό μην
επαναπαύεσαι στιγμή και μην αφήνεις να
περνούν ευκαιρίες που θα προχωρήσουν
τα σχέδιά σου. Οργανώσου σωστά και θα
δεις ότι όλα είναι στο χέρι σου για να
γίνουν. Σε κάθε περίπτωση γίνε λίγο πιο
ανοιχτός στις επαφές με τους γύρω σου
και μην επιμένεις με πείσμα στις απόψεις
σου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μαστέλο Σίφνου (αρνάκι ή κατσικάκι
σιγομαγειρεμένο με κρασί)
Υλικά:
5-6 κιλά αρνάκι ή κατσικάκι κομμένο σε μεγάλα κομμάτια
κόκκινο κρασί
μπόλικο ψιλοκομμένο άνηθο,
μπόλια (προαιρετική), αλάτι,
πιπέρι
αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα
(αναλόγως που θα ψηθεί)
Εκτέλεση:
Πλένουμε το κρέας με κόκκινο
κρασί. Τα αλατοπιπερώνουμε καλά και πασπαλίζουμε με
μπόλικο άνηθο. Στρώνουμε στον πάτο από το μαστέλο
(ειδικό πήλινο σκεύος για το συγκεκριμένο φαγητό χωρίς
καπάκι) χιαστί τις κληματόβεργες σχηματίζοντας μία
σχάρα. Πάνω από τις κληματόβεργες τοποθετούμε τα κομμάτια του κρέατος. Αν θέλουμε βάζουμε στο τέλος πάνω
από τα κομμάτια του κρέατος μπόλια για να μη στεγνώσουν. Το καταβρέχουμε με 1 ½ - 2 ποτηράκια του κρασιού
κόκκινο κρασί (αν είναι καθαρό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτό που πλύναμε το αρνί).
ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ: Σκεπάζουμε καλά με αλουμινόχαρτο, στο οποίο με ένα πιρούνι ή μαχαιράκι κάνουμε
μικρές τρυπίτσες. Το βάζουμε στον ξυλόφουρνο να ψηθεί
για 4 ½ με 5 ώρες (ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί σε 5-6 κιλά
αρνί).
ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ: Βάζουμε το φαγητό να
ψηθεί για 1 ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C
και μετά συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 120° C. Επίσης, στον
ηλεκτρικό φούρνο αντί να το σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο, το σκεπάζουμε με λαδόκολλα, την οποία κλείνουμε πολύ
καλά χωρίς να την τρυπήσουμε. Μπορούμε να μειώσουμε
την ποσότητα κρέατος, αλλά όχι κάτω από 2 - 2½ κιλά.

Κουρκουμπίνια
Υλικά:
450 γρ. περίπου φύλλο κρούστας (12-14 φύλλα)
μισό φλιτζάνι βούτυρο
λάδι για το τηγάνισμα
Για το σιρόπι
2 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 1/2 φλιτζάνι
νερό, 1 βανίλια σε σκόνη, 1 κουταλιά της
σούπας χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού

Εκτέλεση:
Στρώνετε δύο φύλλα το ένα πάνω στο
άλλο αφού βουτυρώσετε καλά ανάμεσα. Τα διπλώνετε στη
μέση και ξαναβουτυρώνετε την επιφάνεια. Ξεκινάτε το
τύλιγμα από τη μια μεριά προς την άλλη, τυλίγοντας όσο
σφιχτότερα μπορείτε, μέχρι να αποκτήσετε ένα μοκρόστενο
ρολό. Βρέχετε την άκρη του φύλλου και πιέζετε να κλείσει το
ρολό καλά. Το τυλίγετε σε μεμβράνη και επαναλαμβάνετε
την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα φύλλα. Βάζετε
τα ρολά στο ψυγείο. Τα αφήνετε 1 ώρα να σφίξουν. Τα
κόβετε σε μικρές «μπουκιές» και τα τηγανίζετε μέχρι να
ροδίσουν. Τα βγάζετε απ’ το λάδι και τα αφήνετε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσουν και να κρυώσουν λίγο.
Ετοιμάζετε το σιρόπι βράζοντας όλα τα υλικά μαζί και
ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να δέσουν. Ρίχνουμε μέσα τα
κουρκουμπίνια, που έχουν κρυώσει κάπως, λίγα λίγα με
τρυπητή κουτάλα, τα αφήνετε 1-2 λεπτά να ρουφήξουν
σιροπάκι, και τα αφαιρείτε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 486 - 19/2/1959

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καταβολή των
απολαβών αδείας
για το έτος 2017
Αρχίζει σήμερα Τετάρτη
13 Ιουνίου, η καταβολή
των απολαβών αδείας
για το έτος 2017 στους
δικαιούχους
του
Κεντρικού Ταμείου Αδειών.
Οι
Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
υπενθυμίζει ότι οι δικαιούχοι του Κεντρικού
Ταμείου Αδειών οι οποίοι
κατά την περσινή περίοδο του 2017 έχουν πληρωθεί τις απολαβές
αδείας τους με τραπεζικό
έμβασμα, δεν πρέπει να
υποβάλουν αίτηση, αφού
οι πληρωμές θα γίνουν
και φέτος μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στους
τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη
δηλώσει στις Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων θα παραλαμβάνουν αιτήσεις από
τις 18 Ιουνίου 2018 μόνο
για όσους:
(α) καθίστανται δικαιούχοι
πληρωμής
απολαβών
αδείας από το Κεντρικό
Ταμείο Αδειών για πρώτη
φορά, ή
(β) έχουν πληρωθεί τις
απολαβές αδείας τους
κατά την περσινή περίοδο
του 2017 με επιταγή.

ΜΥΘΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Μ

Η

Εγγραφές στα Κρατικά Ινστιτουτα
Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)

Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε), Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Οι εγγραφές διενεργούνται ήδη, από την Παρασκευή, 1η Ιουνίου, πρωί και απόγευμα, στα κατά τόπους Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και θα διαρκέσουν,
μέχρι και την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με το ακριβές ωράριο και τα απαραίτητα τέλη και δικαιολογητικά εγγραφής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι διευθύνσεις και
τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
Τονίζεται ότι η συγκρότηση των τμημάτων που θα λειτουργήσουν, κατά τη νέα
σχολική χρονιά, θα ολοκληρωθεί με το τέλος των εγγραφών, στις 28 Ιουνίου 2018.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, θα διενεργούνται εγγραφές, μόνο εάν υπάρχουν
θέσεις, στα τμήματα που θα έχουν ήδη συγκροτηθεί.
Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός
μαθητών ανά τμήμα, θα προκύψει ανάγκη σύμπτυξης τμημάτων γειτονικών
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.

ε τον μισθό ενός και
μόνο ποδοσφαιριστή
και με μυθική αμοιβή γύρω
στο μισό εκατομύριο ευρώ
το χρόνο, πόσοι γιατροί,
άραγε, θα προσλαμβάνονταν για στελέχωση των
νοσοκομείων μας, πόσοι
άνεργοι θα μπορούσαν να
εργοδοτηθούν,
πόσοι
χαμηλοσυνταξιούχοι θα
έπαιρναν μιά σημαντική
αύξηση και πόσα λεφτά θα
εξοικονομούνταν για συνέχιση του ολοήμερου σχολείου και τον Ιούνιο;
Τί λέει η Πολιτεία και η
Βουλή που χρηματοδοτούν
τις «κυπριακές» ομάδες για
να τα...ακουμπούν με τη
σειρά τους σε ξένους,
κυρίως, ποδοσφαιριστές;
Μέχρι πότε σε μιά ημικατεχόμενη Πατρίδα, οι λίγοι
χαραμοψούμηδες θα τρώνε
με χρυσά μαχαιροπήρουνα,
κοροϊδεύοντας ως... ηλίθιους τους υπόλοιπους
φορολογούμενους πολίτες;
- Ξυπνάτε κορόϊδα..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 12/2018 6/6/2018
200.000 ............. 10750
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 34451
100 .................... 17754

1.000 ................. 34565

100 .................... 26112

400 .................... 39036

100 .................... 52510

400 .................... 49640

100 .................... 51199

400 .................... 39652

100 .................... 45049

200 .................... 26451

100 .................... 29112

200 .................... 35236

100 .................... 58088

200 .................... 13109

100 .................... 29619

200 .................... 37854

100 .................... 25294

200 .................... 57885

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
6415, 9323
Από €20 οι λήγοντες
619
Από €10 οι λήγοντες
248, 170
Από €4 οι λήγοντες
13, 43

200 .................... 38863
200 .................... 30286
200 .................... 26701
200 .................... 48112
200 .................... 25695
100 .................... 55966
100 .................... 32974

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Είναι χαρακτηριστικό
του καλλιεργημένου
μυαλού να μπορεί
να απολαύσει
μια ιδέα χωρίς
να την αποδεχθεί

Αριστοτέλης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Η ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Στη Μόσχα η τελετή έναρξης και ο μεγάλος τελικός

Η

Ρωσία, ως οικοδέσποινα ανοίγει στις 14 Ιουνίου την
αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία για τον 1ο όμιλο. Η αναμέτρηση
θα γίνει στο «Λουζνίκι» Μόσχας στις 14 Ιουνίου του 2018
μετά την τελετή έναρξης. Η αυλαία του τουρνουά θα πέσει
την Κυριακή 15 Ιουλίου και πάλι στο «Λουζνίκι» με την διεξαγωγή του τελικού

• Το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA (14/6-15/7) θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά
από τη Ρωσία. Πρόκειται για το πρώτο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε περισσότερες από μία ηπείρους, την
Ευρώπη και την Ασία, αφού το Αικατερίνενμπουργκ και το Σότσι, δυο από τις πόλεις που έχουν
επιλεγεί για να φιλοξενήσουν αγώνες, υπάγονται στο ασιατικό τμήμα της Ρωσίας, ενώ οι υπόλοιπες εννέα πόλεις
που θα φιλοξενήσουν αγώνες υπάγονται στο Ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας

Ε

Πρωταγωνιστική θέση
της Ευρώπης με 14 ομάδες

Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

14/06

Μόσχα

Ρωσία-Σαουδική Αραβία

18/06

Σότσι

Βέλγιο-Παναμάς

ίναι ένα Μουντιάλ με 14 εκπροσώπους από την
Ευρώπη, 5 από Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική και 3
από Βόρεια-Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Στο
Μουντιάλ της Ρωσίας, θα βρεθούν 1.500.000 φίλαθλοι, χωρίς να χρειάζεται βίζα, ενώ θα υπάρξει δωρεάν μεταφορά στις πόλεις και ελεύθερη πρόσβαση στα
μουσεία μέσω των εισιτηρίων του ποδοσφαίρου.

15/06

Γεκατέρινμπουργκ

Αίγυπτος-Ουρουγουάη

18/06

Βόλγκογκραντ

Τυνησία-Αγγλία

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ

19/06

Αγία Πετρούπολη

Ρωσία-Αίγυπτος

23/06

Μόσχα

Βέλγιο-Τυνησία

20/06

Ροστόφ ον Ντον

Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία

24/06

Νίζνι Νόβγκοροντ

Αγγλία-Παναμάς

25/06

Σαμάρα

Ουρουγουάη-Ρωσία

28/06

Καλίνινγκραντ

25/06

Βόλγκογκραντ

Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος

28/06

Σαράνσκ

Μεγάλος ωστόσο ο προβληματισμός της ισλαμιστικής
τρομοκρατίας, μετά τις απειλές του ISΙS, ενάντια στο
Μουντιάλ της Ρωσίας και κορυφαία αστέρια, όπως ο
Λιονέλ Μέσι, ο Κριατιάνο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Συνοπτικά, το πλήρες πρόγραμμα του Μουντιάλ 2018
7ος Όμιλος

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

Αγγλία-Βέλγιο
Παναμάς-Τυνησία

ΗΧΗΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

8ος Όμιλος

Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

15/06

Αγία Πετρούπολη

Μαρόκο-Ιράν

19/06

Μόσχα

Πολωνία-Σενεγάλη

15/06

Σότσι

Πορτογαλία-Ισπανία

19/06

Σαράνσκ

Κολομβία-Ιαπωνία

20/06

Μόσχα

Πορτογαλία-Μαρόκο

24/06

Γεκατέρινμπουργκ

Ιαπωνία-Σενεγάλη

20/06

Καζάν

Ιράν-Ισπανία

24/06

Καζάν

Πολωνία-Κολομβία

25/06

Σαράνσκ

Ιράν-Πορτογαλία

28/06

Βόλγκογκραντ

Ιαπωνία-Πολωνία

25/06

Καλίνινγκραντ

Ισπανία-Μαρόκο

28/06

Σαμάρα

Σενεγάλη-Κολομβία

3ος Όμιλος

Στο Μουντιάλ της Ρωσίας δεν θα συμμετάσχουν οι
τέσσερις πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο: Κίνα,
Ινδία, ΗΠΑ και Ινδονησία.
Η πιο ηχηρή απουσία είναι εκείνη της Ιταλίας, πρωταθλήτρια κόσμου τέσσερις φορές. Μόνο μία φορά στο
παρελθόν, το 1958 στο Μουντιάλ της Σουηδίας, η
Ιταλία δεν είχε καταφέρει να προκριθεί, ενώ δεν συμμετείχε και στο πρώτο, το 1930.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

50. 30/06

Καζάν

1ος 3ου ομίλου-2ος 4ου ομίλου

16/06

Καζάν

Γαλλία-Αυστραλία

49. 30/06

Σότσι

1ος 1ου ομίλου-2ος 2ου ομίλου

16/06

Σαράνσκ

Περού-Δανία

51. 01/07

Μόσχα

1ος 2ου ομίλου-2ος 1ου ομίλου

21/06

Γεκατέρινμπουργκ

Γαλλία-Περού

52. 01/07

Νίζνι Νόβγκοροντ 1ος 4ου ομίλου-2ος 3ου ομίλου

21/06

Σαμάρα

Δανία-Αυστραλία

53. 02/07

Σαμάρα

1ος 5ου ομίλου-2ος 6ου ομίλου

26/06

Μόσχα

Δανία-Γαλλία

54. 02/07

Ροστόφ ον Ντον

1ος 7ου ομίλου-2ος 8ου ομίλου

26/06

Σότσι

Αυστραλία-Περού

55. 03/07

Αγία Πετρούπολη

1ος 6ου ομίλου-2ος 5ου ομίλου

4ος Όμιλος
Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

16/06

Μόσχα

Αργεντινή-Ισλανδία

16/06

Καλίνινγκραντ

Κροατία-Νιγηρία

21/06

Νίζνι Νόβγκοροντ

Αργεντινή-Κροατία

22/06

Βόλγκογκραντ

Νιγηρία-Ισλανδία

26/06

Αγία Πετρούπολη

Νιγηρία-Αργεντινή

26/06

Ροστόφ ον Ντον

Ισλανδία-Κροατία

5ος Όμιλος
Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

17/06

Σαμάρα

Κόστα Ρίκα-Σερβία

17/06

Ροστόφ ον Ντον

Βραζιλία-Ελβετία

22/06

Αγία Πετρούπολη

Βραζιλία-Κόστα Ρίκα

22/06

Καλίνινγκραντ

Σερβία-Ελβετία

27/06

Μόσχα

Σερβία-Βραζιλία

27/06

Νίζνι Νόβγκοροντ

Ελβετία-Κόστα Ρίκα

6ος Όμιλος
Ημερ.

Πόλη

Αγώνας

17/06

Μόσχα

Γερμανία-Μεξικό

18/06

Νίζνι Νόβγκοροντ

Σουηδία-Νότια Κορέα

23/06

Σότσι

Γερμανία-Σουηδία

23/06

Ροστόφ ον Ντον

Νότια Κορέα-Μεξικό

27/06

Καζάν

Νότια Κορέα-Γερμανία

27/06

Γεκατέρινμπουργκ

Μεξικό-Σουηδία

Τα ιδαίτερα χαραχτηριστικά συνοψίζονται κατωτέρω:
32 χώρες θα συμμετάσχουν στο
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, με την
Ισλανδία και τον Παναμά να κάνουν το
ντεμπούτο τους. Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε 12 γήπεδα

Ο διάσημος Ρώσος καλλιτέχνης Ιγκόρ
Γκούρουβιτς επέλεξε ως κεντρικό πρόσω56. 03/07 Μόσχα
1ος 8ου ομίλου-2ος 7ου ομίλου πο στην αφίσα του Μουντιάλ 2018, τον
θρυλικό τερματοφύλακα Λεβ Γιασίν, ένα
σύμβολο του ρωσικού ποδοσφαίρου. Ο Γιασίν έπαιξε
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα (1958, 1962, 1966 και
57. 06/07 Νίζνι Νόβγκοροντ Νικητής 49-Νικητής 50
1970) και παραμένει ακόμα και μετά το θάνατό του το
58. 06/07 Καζάν Νικητής
53-Νικητής 54
1990, ο μοναδικός τερματοφύλακας στην Ιστορία του
60. 07/07 Σαμάρα Νικητής 55-Νικητής 56
ποδοσφαίρου που έχει κερδίσει το βραβείο Ballon d'Or
(χρυσή μπάλα). Εκτός από τη Νότια Αφρική (2010),
59. 07/07 Σότσι Νικητής
51-Νικητής 52
όλοι οι διοργανωτές του Μουντιάλ έφτασαν στον δεύτερο γύρο.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν κατακτηθεί από
61. 10/07 Αγία Πετρούπολη Νικητής 57-Νικητής 58
χώρες της Ευρώπης (11) ή της Νότιας Αμερικής (9).
62. 11/07 Μόσχα
Νικητής 59-Νικητής 60
Η Ιταλία δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ για
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ
πρώτη φορά από το 1958, είναι η μόνη από τις οκτώ
63. 14/07 Αγία Πετρούπολη
Ηττημένος 61-Ηττημένος 62
παγκόσμιες πρωταθλήτριες που δεν θα είναι παρούσα
στη Ρωσία.
ΤΕΛΙΚΟΣ
64. 15/07

Μόσχα

Νικητής 61-Νικητής 62

Η Ελβετία είναι η μόνη χώρα που κατόρθωσε να μην
δεχθεί γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν το 2006
(τέσσερα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ).
Τα περισσότερα γκολ σε αγώνα Μουντιάλ μπήκαν στις
26 Ιουνίου 1954, όταν η Αυστρία νίκησε με 7-5 την
Ελβετία.
Το Μεξικό είναι η ομάδα που έχει προκριθεί περισσότερες φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να το έχει
κερδίσει (16 συμμετοχές).
Ο Γάλλος, Ζιστ Φοντέν κατέχει το ρεκόρ για τα γκολ σε
ένα Μουντιάλ (13 το 1958), ενώ ο Ρώσος Ολεγκ
Σαλένκο είναι ο παίκτης που έχει σημειώσει τα πιο
πολλά σε ένα παιχνίδι: πέντε τέρματα εναντίον του
Καμερούν στις 28 Ιουνίου του 1994.
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• Tο μέγα ζητούμενο στην αυριανή συνάντηση στο προεδρικό

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ Σ.Κ.Τ

Παρέμβαση γ.γ. της ΣΕΚ
στη Σύνοδο του ILO

Ο

γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας υπογράμμισε τη
σημασία της αρχής της Ισότητας στην Εργασία
τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική βελτίωση που
έγινε τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.
Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της ΣΕΚ για
την εξάλειψη της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας μέσα από την συμφωνία
των κοινωνικών εταίρων της Κύπρου να συνεργαστούν και να προσυπογράψουν σχετικό κώδικα.
Κατέδειξε στην ανάγκη για προώθηση περαιτέρω
μέτρων για επίτευξη του στόχου της ισότητας και
Εισηγήθηκε μεταξύ άλλων:
• Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο σχεδιασμό και
προώθηση της ενδοεπιχειρισιακής κατάρτισης,
επαγγελματικής εκπαίδευσης και έρευνας, για ενίσχυση της πληροφόρησης και δημιουργία της απαιτούμενης κουλτούρας.

Τ

ην ώρα που κορυφώνονται οι
διεργασίες για εξαγορά της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική, οι ηγεσίες
των
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ μεταβαίνουν στο προεδρικό για διαβούλευση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία θα
κρίνει το μέλλον των εργαζομένων
στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Οι τρείς συντεχνίες που εκπροσωπoύν την πλειοψηφία των
εργαζομένων στον Συνεργατισμό
προσέρχονται στον διάλογο με ενιαία φωνή αξιώνοντας τήρηση των

Συνδιάσκεψη αποφάσισε όπως, οι
ηγεσίες των Συντεχνιών επιδιώξουν άμεσα συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της τράπεζας, για αναλυτική και πλήρη πληροφόρηση επί
των εξελίξεων και όπως λάβουν
επίσης τη διαβεβαίωση εκ μέρους
του ιδιοκτήτη με ποιους συγκεκρι-

Περαιτέρω, η Συνδιάσκεψη αποφάσισε όπως επιδιωχθούν και
πραγματοποιηθούν συναντήσεις
τόσο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τους
αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για ενημέρωση και με στόχο
την επίτευξη των προαναφερόμε-

• Αύριο Πέμπτη στις 11.15 η συνάντηση των συντεχνιών
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη
• Η νέα ιδιοκτησία να σεβασθεί τα συμφωνηθέντα και
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αξιώνουν με ενιαία θέση ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

• Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ η οδηγία που διαμόρφωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
αφορά συγκεκριμένα μέτρα για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
• Διαμόρφωση συγκεκριμένου και εφικτού οδικού
χάρτη για εφαρμογή των απαιτούμενων στόχων για
εφαρμογή της Ισότητας σε όλο το φάσμα της απασχόλησης μέσα από τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων.

δεσμεύσεων της κυβέρνησης ότι
σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Σ.Κ.Τ τα
δικαιώματα του προσωπικού
κατοχυρώνονται πλήρως.

• Ενίσχυση και δημιουργία νέων θεσμικών Οργάνων
και Επιτροπών για την προώθηση και εποπτεία της
Ισότητας, με την πιο ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Κύριο όπλο του συνδικαλιστικού
κινήματος είναι η γραπτή διαβεβαίωση του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στις 29 Μαρτίου 2018, ότι αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα της κυβέρνησης η
απόλυτη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της Σ.Κ.Τ.

• Προστασία και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων για να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες πρόνοιες
για προώθηση και εφαρμογή της Ισότητας στην
εργασία.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Την περασμένη Πέμπτη 7 Ιουνίου,
η συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων
αντιπροσώπων των Συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ που εργοδοτού-

√ Αν διαπιστωθεί

απόκλιση από
τα συμφωνηθέντα,
οι εργαζόμενοι θα
αντιδράσουν με δυναμικές
κινητοποιήσεις
νται στη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα, εξουσιοδότησε τις τρείς
συντεχνιακές ηγεσίες να πάρουν
δυναμικά μέτρα αντίδρασης σε
περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τις εργασιακές συμφωνίες που υπογράφτηκαν με τη ΣΚΤ
από το 2014 μέχρι σήμερα.
Το Πρόγραμμα KickStr8 συμπεριλαμβάνει
ατομική αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών
για Πρόληψη Τραυματισμών και Αξιολόγηση
Κινητικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα ατομικά
αποτελέσματα γίνεται παρέμβαση
με Διορθωτικά Προγράμματα

• Στα παιδιά των μελών της ΣΕΚ παρέχουμε την ατομική αξιολόγηση με ένα Παραπεμπτικό του Ταμείου
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της συντεχνίας

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης έγινε ενημέρωση των αντιπροσώπων επί των τρεχουσών εξελίξεων, σε σχέση με τη διαδικασία
εξεύρεσης επενδυτή και συνομολόγησης κατ’ αρχήν συμφωνίας για
τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Μέσα από ενδελεχή συζήτηση η

www.sek.org.cy,

μένους τρόπους υλοποιείται η
γραπτή δέσμευσή του για την εξασφάλιση κατά απόλυτο τρόπο των
εργασιακών δικαιωμάτων και των
θέσεων εργασίας του προσωπικού
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο νέο καθεστώς. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης επανατονίστηκε εκ
μέρους των Συντεχνιών ότι πριν
από την κατάληξη σε συμφωνία με
τον επενδυτή, οι οργανώσεις θα
πρέπει να κληθούν να τοποθετηθούν επί του περιεχομένου της,
ώστε να μην περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που θα παραβιάζουν τις υφιστάμενες συμφωνίες και τις δεσμεύσεις που έχουν
ληφθεί.

νων επιδιώξεων.
Τέλος, οι Συντεχνίες έλαβαν ομόφωνη εξουσιοδότηση από το
σύνολο των αντιπροσώπων των
μελών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, όπως σε περίπτωση που μέσα από τα αποτελέσματα των επαφών που θα πραγματοποιηθούν, διαπιστωθεί απόκλιση από τα συμφωνηθέντα ή σε
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των εξελίξεων κριθεί ότι δεν
ακολουθούνται οι ισχύουσες συμφωνίες και οι σχετικές νομοθεσίες,
να αντιδράσουν με οποιαδήποτε
μέτρα ήθελε κριθεί αναγκαία, περιλαμβανομένων και άμεσων δυναμικών κινητοποιήσεων.

Eλισσαίος Μιχαήλ γ.γ Ομοσπονδίας Ιδιωτικων Υπαλλήλων ΣΕΚ

ΤΟ ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Το μεγά ερώτημα στο οποίο ζητούμε καθαρές απαντήσεις και
ξεκάθαρες λύσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι, τι
θα γίνει με το μέλλον του προσωπικού, πόσοι υπάλληλοι θα
εργοδοτηθούν στη νέα ιδιοκτησία, πού και πώς, πώς θα εξασφαλιστούν τα σημερινά δικαιώματα τους, πόσους θα περιλαμβάνει το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και στη βάση
ποιάς ειδικής αποζημίωσης πέραν του πλεονασμού. Στόχος
είναι την επόμενη μέρα στη συμφωνία με τον νέον ιδιοκτήτη,
να μην αναγκασθεί ούτε ένας υπάλληλος σε παραίτηση.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

