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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3000
TIMH 0.70€

• Ενωμένο το συνδικαλιστικό κίνημα στηρίζει τους εργαζόμενους της ΣΚΤ

ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ε

νωμένο το συνδικαλιστικό
κίνημα στηρίζει με όλες
τους τις δυνάμεις το προσωπικό
της
Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας ενόψει
της αλλαγής του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος του Συνεργατισμού. Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ
ΠΑΣΥΔΥ, προσήλθαν με κοινή
θέση στη συνάντηση με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας την
περασμένη Παρασκευή, στην

1

Πλήρη κατοχύρωση των
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για τους
υπαλλήλους που θα ενταχθούν
στο δυναμικό της νέας εργοδοσίας και όσους θα παραμείνουν στη ΣΚΤ.

2 Παροχή ελκυστικού σχεδίου
εθελούσιας αποχώρησης
3

Διασφάλιση του συνόλου
των καταθέσεων στη ΣΚΤ

• Θετικά αποτιμώνται οι συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τη διοίκηση του Συνεργατισμού.
• Τα πάντα θα κριθούν στο περιεχόμενο της τελικής πρότασης
Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος
Μιχαήλ. Το σχέδιο αφυπηρέτησης αλλά και τα δικαιώματα
των εργαζομένων που θα
μεταφερθούν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ και όσων θα παραμείνουν στον μετεξελιγμένο
φορέα του Συνεργατισμού για

ζει σημαίνοντα και πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκταινόμενα,
επισήμανε ο κ. Μιχαήλ. Καλούμε το προσωπικό να παραμείνει ενωμένο και συσπειρωμένο
γύρω από το υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνημα για συνέχιση
της κοινής πορείας που δεν
είναι άλλη από την πλήρη
κατοχύρωση των δικαιωμάτων
του. Εργαζόμενοι και συντεχνίες βαδίζουν μαζί βήμα –
βήμα για ένα αισιόδοξο αύριο,
κατέληξε.

Χθες (Τρίτη) το απόγευμα, ήταν
προγραμματισμένη νέα συνάντηση των συντεχνιών με τη
διοίκηση της ΣΚΤ με βασικό
θέμα το ύψος των αποζημιώσεων του σχεδίου εθελούσιας
αποχώρησης του προσωπικού.
Εξάλλου, προχθές Δευτέρα, η
έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας, δηλαδή
το κράτος, ενέκριναν της πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας.

Συντεχνίες και προσωπικό προχωρούν
μπροστά με δύναμη και σιγουριά

Κ

οινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ , ΠΑΣΥΔΥ μετά τη
συνάντηση στο προεδρικό υπογραμμίζει:

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η θέση και η βούληση της
Κυβέρνησης, ως ιδιοκτήτης της ΣΚΤ, ότι αποτελεί βασική προτεραιότητά της η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων του
προσωπικού. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του προσωπικού, είτε αυτό
επιλέξει το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, είτε την παραμονή στη
ΣΚΤ στη βάση της όποιας μετεξέλιξής της, είτε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ
Κύπρου, είτε ακόμα στον νέο εργοδότη που θα επιλεγεί.

Προεδρικό: Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Συνέπεια – σοβαρότητα - υπευθυνότητα
παρουσία του υπουργού Οικονομικών.
Μετέφεραν δια ζώσης την
αποφασιστικότητα τους να
μην αποδεχτούν συμφωνία
που να μην κατοχυρώνει το
σύνολο των εργαζομένων στη
ΣΚΤ. Οι τρεις συντεχνίες έθεσαν τόσο στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, όσο και στη
διοίκηση της ΣΚΤ ξεκάθαρους
όρους αναφορικά με το σήμερα
και το αύριο του προσωπικού
αλλά και των καταθετών:

Τα μηνύματα που πήραν οι
συνδικαλιστές από τις δύο
συναντήσεις είναι μέν ενθαρρυντικά και καθησυχαστικά,
ωστόσο άλλο η θεωρία και
άλλο πράξη. Θα καταγράψουμε
όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τις συναντήσεις και
θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με
το περιεχόμενο της επικείμενης
συμφωνίας, με έμφαση στις
αποζημιώσεις που θα δοθούν,
τόνισε ο γενικός γραμματέας
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών

Τ

ο επαγγελματικό γραφείο της ΣΕΚ σε προχθεσινή
έκτακτη συνεδρία του εξέτασε την κατάσταση στη

τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει
να έχουν ως κεντρικό άξονα
τους την πλήρη διαφύλαξη
των εργασιακών δικαιωμάτων
και να στηρίζονται στις υπάρχουσες συμφωνίες συντεχνιών
– κυβέρνησης – διοίκησης με
σεβασμό στις Συλλογικές Συμβάσεις και τα εργασιακά
θέσμια.
Η σχέση του προσωπικού με
τις συντεχνίες θα είναι άρρηκτη και στη νέα τάξη πραγμάτων, με τη ΣΕΚ να διαδραματί-

Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, διαβεβαιώνουν τους εργαζομένους στη ΣΚΤ ότι θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται το όλο
ζήτημα με την ίδια συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά τους και να δημιουργηθεί το απαιτούμενο υπόβαθρο για την ένταξή τους χωρίς
προβλήματα στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καλούμε το σύνολο του προσωπικού να παραμείνει συσπειρωμένο αγνοώντας
τους διάφορους ψίθυρους που προκαλούν αναστάτωση και
θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να τυγχάνουν έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης από τα
αρμόδια σώματα των οργανώσεων μας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα κληθούν να συναποφασίσουμε για τις τελικές διευθετήσεις. Η κοινή πορεία μας θα συνεχιστεί και στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ομόθυμη και ομόφωνη η στήριξη στο προσωπικό της ΣΚΤ

ΣΚΤ . Ομόφωνα και ομόθυμα εξέφρασε την συμπαράσταση του στο προσωπικό του Συνεργαστισμού. Όλοι οι
επαγγελματικοί κλάδοι της ΣΕΚ και τα χιλιάδες μέλη του
κινήματος, στηρίζουν ανεπιφύλακτα τον αγώνα των
εργαζομένων στον Συνεργατισμό, διαβεβαίωσαν σύσσωμα τα μέλη του Επαγγελματικου Γραφείου. Ο αγώνας για
δικαίωση των υπαλλήλων στη ΣΚΤ είναι υπόθεση όλων
των εργαζομένων, τονίσθηκε χαρακτηριστικά.

Επαγγελματικό Γραφείο ΣΕΚ

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

@

E

νδυναμώνουμε τη φωνή μας ενάντια στα φαινόμενα εκφοβισμού και παρενόχλησης στην εργασία
Η ΣΕΚ πρωτοπορεί θέτοντας το θέμα στον κοινωνικό διάλογο με συγκεκριμένες εισηγήσεις
έει ασταμάτητα το νεανικό αίμα στην άσφαλτο

*

Ρ

Δεν πάει άλλο, η πολιτεία ας σημάνει συναγερμας, αποτελούν το πιο αξιόλογο
κεφάλαιο για τον τόπο
ρίφος παραμένει η μακραίωνη αδιάφορη στάση
Πολιτείας – Εργοδοτών στο ζωτικό κεφάλαιο της
Παραγωγικότητας
Αλήθεια σε τι αποσκοπεί αυτή στάση;

* μό. Οι νέοι

Γ

*

Α

πογοητέυει την κοινωνία η επιχειρούμενη κομματική εκμετάλλευση του καίριου θέματος της

ΣΚΤ
Σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα απαιτείται απόλους σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπαντός κοινωνικός πατριωτισμός
υχόν απόκλιση από τα συμφωνηθέντα στο θέμα
της ΣΚΤ θα σημάνει άμεση εργατική αντίδραση
Σαφής η προειδοποίηση των συντεχνιών ΣΕΚ,
ΠΕΟ , ΠΑΣΥΔΥ
σόρροπη ανάπτυξη χρειάζεται η Κύπρος με υγιείς
επενδύσεις που θα σέβονται την αειφορία και τα
εργατικά θέσμια
Οι ευκαιριακές επενδύσεις της «ιθαγένειας και
των πύργων» δεν προσφέρουν θετική υπηρεσία
στην κοινωνία
αθώς διευρύνεται η «οικονομία των πύργων»,
εντείνεται και η ανησυχία των πολιτών
Η στρεβλωμένη επενδυτική δραστηριότητα
εγκυμονεί σοβαρούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους
απαξίωση της κοινής γνώμης έναντι των πολιτειακών θεσμών διογκώνεται συνεχώς
Ας προβληματισθούν επιτέλους οι ταγοί και οι
άρχοντες, προτού τα πράγματα προσλάβουν
ανεξέλεγκτη μορφή
αίνεται ότι μεγάλη μερίδα ξενοδόχων σφυρίζουν αδιάφορα στις προειδοποιήσεις για σεβασμό στη Συλλογική Σύμβαση
Ας μην επαναπαύονται όμως καθώς οι «θερινές
καταιγίδες» καραδοκούν
ρα, να αποκτήσει μέταλλο, ποιότητα και ταυτότητα το τουριστικό μας προϊόν
Αυτά τα στοιχεία θα του προσδώσουν και την
επιδιωκόμενη σταθερή αξία
τροπή για την Ευρωπαϊκή Κύπρο αποτελεί η
ανυπαρξία Εθνικού Συστήματος Υγείας
Αξίζει να διαβαστεί η συνέντευξη του αναπληρωτή γγ της ΣΕΚ στην προηγούμενη εκδοση της
ΕΦ για το ΓεΣΥ
λθε η ώρα της υπογραφής Κώδικα για πάταξη
της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας
Η τεκμηριωμένη θέση της ΣΕΚ άρχισε να πιάνει
τόπο.

Το οργανωμένο έγκλημα και τα σοβαρά
κρούσματα παραβατικότητας

Η

εφιάλτες τόσο στον ύπνο μας όσο
και στο ξύπνιο μας καθώς κανείς
πολιτειακός θεσμός δεν μπορεί να
μας πείσει ότι η κατάσταση μπορεί
να τεθεί υπό έλεγχο.

κοινή
γνώμη παραμένει
άφωνη παρακολουθώντας τον
τελευταίο καιρό την Κυπριακή κοινωνία να σέρνεται στα σκοτεινά
μονοπάτια πρωτοφανών στυγερών δολοφονιών και πρωτοφανών
εγκλημάτων. Οι ληστείες οικιών
και καταστημάτων έγιναν καθημερινό φαινόμενο τρομοκρατώντας
τους πολίτες.
Τα σκηνοθετημένα φονικά ανυποψίαστων πολιτών και το ξεκαθάρισμα οικονομικών διαφορών με
ψυχρές εκτελέσεις, έχουν μετατρα-

*

Οι συχνές υποσχέσεις των αρμόδιων αρχών περί μηδενικής ανοχής στο οργανωμένο έγκλημα και
στις αποτρόπαιες πράξεις του
υποκόσμου, ηχούν πλέον σαν
ανέκδοτο στα αυτιά των πολιτών.
Τα λόγια που ακούμε τα τελευταία
χρόνια από επίσημα χείλη περί
λήψης δραστικών μέτρων για
πάταξη της παρανομίας και της
εγκληματικότητας, τα εκλαμβά-

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Κ

*

Η

*

Φ

*

Ώ

*

Ν

*

Ή

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και
ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημόσια Τάξης έδωσαν ρητές
διαβεβαιώσεις για υιοθέτηση
μέτρων που θα επιλύουν τα υπό

xenis.xenofontos@sek.org.cy

νουμε πλέον ως επιταγές
αντίκρυσμα.

πεί σε εφιάλτη για τους φιλήσυχους πολίτες. Τα τελευταία αλυσιδωτά περιστατικά εμπρησμών
καφετεριών και άλλων χώρων
εστίασης, προκαλούν ανασφάλεια
αλλά και φόβο σε όλους μας.
Όμως τα πράγματα δεν τελειώνουν
εδώ. Οι τραγικές φιγούρες της
καθημερινότητας εμπλουτίζονται
με την συνεχή αύξηση του αριθμού
των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων χαροποιώντας την μολώχ της
ασφάλτου που νοιώθει πανευτυχής βλέποντας μάνες, αδέλφια και
συγγενείς νεαρών προσώπων να
μαυροφορούν. Ταυτόχρονα, ο
εφιάλτης επεκτείνει συνεχώς τα
πλοκάμια του και στους σκοτεινούς δρόμους των ναρκωτικών
όπου παίζουν τα ρέστα τους οι
έμποροι της κοκαίνης και του λευκού θανάτου.

χωρίς

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι
Έχοντας αυτά κατά νουν, θέλουμε
να στείλουμε ισχυρό μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση με κεντρικό αποδέκτη την κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία, ότι ο κόμπος
έφθασε στο χτένι. Οι πολίτες έχουν
πλέον αντιληφθεί ότι οι δεσμεύσεις και δηλώσεις των κρατικών
και κυβερνητικών αξιωματούχων,
ότι θα ληφθούν μέτρα για πάταξη
του εγκλήματος και αντιμετώπιση

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις,
πρωταρχικά θύματα είναι οι νεολαίοι μας. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ως
γονείς, παππούδες, γιαγιάδες,
θείες, θείοι και λοιποί συγγενείς,
ζούμε το δικό μας μαρτύριο αγωνιώντας για το το σήμερα και το
αύριο της νεολαίας μας. Βλέπουμε

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018
Μεθοδίου ιερομ. επισκ.
Πατάρων.

Όργανο της ΣEK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6/2018
Ευσεβείου επ. Σαμοσάτων
Ζήνωνος και Ζηνά μαρτ.

Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

ΠΕΜΠΤΗ 21/6/2018
Ιουλιανού μάρτ, Αφροδισίου
μ. Τερεντίου επο. Ικονίου,
Νικήτα Νισυρίου νεομ.

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

αναφοράν προβλήματα τα οποία
αιωρούνται πλέον ως δαμόκλεια
σπάθη πάνω από τα κεφάλια
όλων μας.
Για να γίνουν πιστευτοί, πρέπει η
κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις
μέχρι τώρα πολιτικές της, υιοθετώντας ολοκληρωμένο πλαίσιο
αποτελεσματικού σχεδιασμού για
πάταξη των κακώς κειμένων στην
καθημερινότητα του πολίτη με
πρώτιστο μέλημα την αντιμετώπιση του εγκλήματος και κάθε μορφής βίας και παραβατικής συμπεριφοράς.
Αυτό για να επιτευχθεί, προαπαιτεί επίδειξη πολιτικής βούλησης
και μετωπικής ρήξης με το αισχρό
κύκλωμα των κερδοσκόπων που
θέτουν το ίδιον όφελος υπεράνω
των συμφερόντων της κοινωνίας.
Τα μέγα ερώτημα που αναφύεται
είναι κατά πόσον το νόμιμο κράτος
είναι αποφασισμένο να αντισταθεί
στο
παρακράτος και
στα οργανωμένα συμφέροντα.
Ο χρόνος θα δείξει!

Εορτολογιο

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)

όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση
της κοινωνικής γαλήνης, είναι
είδος πολιτικής κατανάλωσης. Στη
συνείδηση των πολιτών έχει ριζώσει πλέον η αντίληψη ότι ζούμε σε
ένα κράτος μπάχαλο όπου ο νόμος
και η τάξη θυσιάζονται στον βωμό
του αθέμιτου πλουτισμού και του
γρήγορου κέρδους σε βάρος των
κοινωνικών συμφερόντων.

• Κραυγή αγωνίας για την παρατηρούμενη έξαρση
του εγκλήματος, των τροχαίων δυστυχημάτων
και της διακίνησης ναρκωτικών

*
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018
Αγριππίνης, Αριστοκλέους πρ.,
Δημητρίου Αθανασίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6/2018
Το Γενέθλιον του

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,

Τ. Προδρόμου, Παναγιώτου
νεομάρτυρος
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6/2018
Φεβρωνίας, Ορεντίου και των
6 αδελφών αυτού μαρτύρων,
Διονυσίου
ΤΡΙΤΗ 26/6/2018
Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη
οσίου, Ιωάννου επισκ. Γοτθίας

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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Ανησυχώ για όλους!
Πιο πολύ για μένα

Α

νησυχώ είναι η πρώτη λέξη που έρχεται στο
μυαλό μου τον τελευταίο καιρό. Ένα αίσθημα που
έκρυβε προσεκτικής διαχείρισης αφού δεν μπορούσα
να κατανοήσω τους λόγους της ανησυχίας. Τώρα
που άρχισα να εντοπίζω σιγά - σιγά τι είναι αυτό
που με ανησυχεί, ανησυχώ ακόμη περισσότερο.
Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία πολύ εύκολα ξεχνά
και που δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Που βρίσκεται σε συνεχή λήθαργο και δε
αντιλαμβάνεται τα δεκάδες μικρά
ηφαίστεια τα οποία σκορπούν
θλίψη σε μεγάλο αριθμό οικογενειών ενώ οι υπόλοιποι από εμάς
συνεχίζουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα ζώντας στον δικό μας επίΤης Δέσποινας
Ησαΐα
πλαστο μικρόκοσμο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 3
ΣΚΤ: Και με βούλα στην «Ελληνική Τράπεζα»

Π

ροχθές Δευτέρα η έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, δηλαδή το κράτος, ενέκριναν της πρόταση της Ελληνικής
Τράπεζας για την αγορά του υγιούς τμήματος της ΣΚΤ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης, «η
έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων που διεξήχθη στις 18 Ιουνίου 2018 αποφάσισε την έγκριση
της πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας η οποία υποβλήθηκε στο
πλαίσιο της στρατηγικής συναλ-

Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Ανησυχώ για τα ανήλικα παιδιά
που εντοπίζονται αυγινές ώρες
στα πάρκα να προσπαθούν να
ανακαλύψουν το πρώτο
√ Πάψαμε να δίνου- σκίρτημα του εφηβικού
έρωτα τους με τους γονείς
με έμφαση στην
να αδυνατούν να επιβάουσία. Φοράμε
λουν την απαιτούμενη
τον μανδύα
πειθαρχία.

της επιφάνειας και
επιδεικνύουμε αυτό
που δεν είμαστε

Ανησυχώ για τον λευκό
θάνατο των ναρκωτικών
που φαίνεται να έχει
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις αφού τα καθημερινά νάρκοτεστ αποδεικνύουν πως δεκάδες νέοι έγιναν υποχείριο των εμπόρων. Στις 107 ελέγχους της
αστυνομίας, μου ψυθύρισε ένας καλός φίλος στα 106
εντοπίστηκαν ναρκωτικά.
Ανησυχώ για τους νέους που εγκαταλείπουν τα όνειρα τους στην άσφαλτο και πως παρά την προσπάθεια και τις εκστρατείες της αστυνομίας ο θάνατος
παραμονεύει εξαιτίας των νεανικών παρορμήσεων
που κλείνουν τα αυτιά σε παραινέσεις και συμβουλές.
Ανησυχώ για τους γονείς, συμπεριλαμβανομένου και
του ευατού μου, που δώσαμε στα παιδιά μας το κακό
παράδειγμα και αντικαταστήσαμε τη λεκτική και
συναισθηματική επικοινωνία με τα έξυπνα τηλέφωνα.
Ανησυχώ για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της
αδιαφορίας στον ανθρώπινο πόνο. Μπορεί δίπλα
μας να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον δικό τους
προσωπικό εφιάλτη. Αλλά ζώντας ο καθένας στον
δικό του μικρόκοσμο σωπαίνουμε παρά τις καθημερινές ενδείξεις, είτε γιατί εθελοτυφλούμε είτε γιατί
φοβόμαστε να αναμειχθούμε με τον κίνδυνο μη μπλεχθούμε
Ανησυχώ που δεν εμπιστευόμαστε την εχεμύθεια των
θεσμών αλλά και της αστυνομίας.Ίσως γιατί υπήρξαν ή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χειρίζονται σοβαρά ζητήματα με προχειρότητα και με
αντιεπαγγελματισμό
Ανησυχώ για τον άκρατο εγωισμό που κυριαρχεί
τους ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίζουν τον συνάνθρωπο τους με υποτίμηση και πλήρη αδιαφορία.
Ανησυχώ για το γεγονός ότι ως χώρα ενώ κινδυνέψαμε να πτωχεύσουμε συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε
ανεπίτρεπτες συμπεριφορές οι οποίες σε βάθος χρόνου θα μας οδηγήσουν εκ νέου σε άλλες οικονομικές
περιπέτειες.
Ανησυχώ που η πατρίδα μας αφομοιώνεται με
περισσή ευκολία σε ξενόφερτες καταστάσεις αλλοιώνοντας τον πολιτισμό μας και τη συμπεριφορά
μας. Κτίζουμε παλάτια με χρέη και ουρανοξύστες
χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Δεν δίνουμε έμφαση
στην ουσία. φοράμε τον μανδύα της επιφάνειας και
επιδεικνύουμε αυτό που δεν είμαστε. Υποκρισία σε
όλο της το μεγαλείο.
Ανησυχώ για μένα πιο πολύ που ζω μεταξύ πολλών
ανθρώπων αλλά βιώνω την απέραντη μοναξιά αφού
στην τελική κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν.

λαγής σύμφωνα με τη σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής
τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης
των εποπτικών αρχών.
Η συμφωνία προνοεί :

Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης

Επιδίωξη μας να έχουμε τραπεζικά ιδρύματα
απαλλαγμένα από παθογένειες

Ε

ίναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία
είμαστε σε συνεχή επαφή, θα κληθεί να εγκρίνει το πλαίσιο θέτοντας
και όρους που, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν την μη-εμπλοκή του
κράτους στη διαχείριση αυτών του περιουσιακών στοιχείων, ούτως
ώστε με επαγγελματισμό να διασφαλιστεί η
μεγιστοποίηση των
δημοσίων εσόδων. Θα
υπάρχουν,
επίσης,
όροι που θα σχετίζονται με την ανάγκη
βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των
δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που η
Κυβέρνηση ήδη προωθεί.
Να σημειώσω ακόμη ότι η πρόταση περιλαμβάνει την παραχώρηση
εγγύησης προς τον αγοραστή για ενδεχόμενες μη-αναμενόμενες ζημιές
σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο. Με βάση εκτίμηση ανεξάρτητου Οίκου οι
ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο 12 ετών δεν αναμένεται
να ξεπεράσουν τα 184 εκ. ευρώ.
Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη εργοδότησης 1100
μελών του προσωπικού και λειτουργίας 72 καταστημάτων της Συνεργατικής. Μέρος του υπόλοιπου προσωπικού θα εργοδοτηθεί από την εναπομένουσα οντότητα και μέρος θα πρέπει να αποχωρήσει με ένα σχέδιο
που θα προηγηθεί.
Θέλω να επαναλάβω ότι πρόκειται σίγουρα για μια δύσκολη απόφαση.
Όμως αντιμετωπίζονται οριστικά οι όποιοι κίνδυνοι και διασφαλίζεται
η σταθερότητα και η θετική προοπτική της οικονομίας μας. Διασφαλίζονται οι καταθέσεις στο σύνολο τους. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
μεταφοράς σημαντικού μέρους των μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε ένα
φορέα διαχείρισης, όπως ήταν η εισήγηση πολλών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες βδομάδες έχουμε εξασφαλίσει δύο
αναβαθμίσεις από Οίκους Αξιολόγησης, που διαβλέπουν, ακριβώς, το
ευρύτερο όφελος.
Επιδίωξή μας είναι να έχουμε στη χώρα μας τραπεζικά ιδρύματα που δεν
θα στηρίζονται σε πήλινα πόδια, που θα είναι απαλλαγμένα από τις
παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος. Μέσα από αυτή την απόφαση, πραγματοποιούμε ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή ακριβώς την
κατεύθυνση».

• Η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει τη διαχείριση και αναλαμβάνει
να πληρώσει το σύνολο καταθέσεων των πελατών της Συνεργατικής, ύψους €9.7 δις.
• Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η
Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει
περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής,
αποτελούμενα
από
δάνεια, ομόλογα και μετρητά,
αξίας €10.3 δις.
• Περιλαμβάνονται και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου
€0.5 δις.
• Περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, λογιστικής αξίας περίπου
€8.3 δις, δεν θα μεταφερθούν στην
Ελληνική Τράπεζα αλλά θα εκχωρηθούν στο κράτος.
• Συγκεκριμένα, έναντι της κατάθεσης €2.5 δις που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο έχουν ήδη
δεσμευτεί υπέρ του κράτους μηεξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7
δις και συμμετοχές σε εταιρείες
αξίας €165 εκ.
• Με πρόσθετη κατάθεση €1 δις
που θα πραγματοποιηθεί στη
Συνεργατική, θα δεσμευτούν υπέρ
του κράτους όλα τα ακίνητα του
Συνεργατισμού αξίας €600 εκ και
εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους
€500 εκ.
• Τα έσοδα από τις εισπράξεις, τις
πωλήσεις και τη διαχείριση αυτών
των περιουσιακών στοιχείων θα
αποτελούν πλέον δημόσιο έσοδο.
• Θα υπάρχουν επίσης όροι που θα
σχετίζονται με την ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών,
κινήσεις που η κυβέρνηση ήδη
προωθεί.
• Παραχώρηση εγγύησης από τον
πωλητή προς τον αγοραστή για
ενδεχόμενες
μη-αναμενόμενες
ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο για περίοδο 12 ετών που δεν
θα ξεπεράσουν τα 184 εκ.
• Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη εργοδότησης
1100 μελών του προσωπικού και
λειτουργίας 72 καταστημάτων της
Συνεργατικής.

H ΣΕΚ συνεχάρη τον Νικόλα Παπαδόπουλο

Η

Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, συνεχάρη τον Νικόλα Παπαδόπουλο για την επανεκλογή του στο
αξίωμα του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, σε
μια εποχή με τεράστιες κοινωνικοοικονομικές, εργασιακές και εθνικές προκλήσεις. Στο τηλεγράφημα, ο γ.γ
Ανδρέας Φ. Μάτσας επισημαίνει: Είμαι σίγουρος πως
θα συνεχίσεις να συμβάλλεις στην ενίσχυση του πλουραλισμού, στην πολιτική και στη δημιουργία περαιτέρω προοπτικών ανάπτυξης. Η ΣΕΚ είναι πάντα στη

διάθεση σου για ανταλλαγή απόψεων,
συζήτηση και συνεργασία σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την
προώθηση στοχευμένων πολιτικών προς όφελος του
συνόλου της κοινωνίας και του τόπου μας. Με την
ευκαιρία αυτή σε παρακαλώ όπως διαβιβάσεις τα
συγχαρητήρια μας προς όλους όσους έχουν εκλεγεί
στα διάφορα αξιώματα του Δημοκρατικού Κόμματος,
ευχόμενος κάθε επιτυχία στα καθήκοντα τους.
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Μονόδρομος η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ

Ε

μπεριστατωμένη και πλήρως κατατοπιστική για
όλες τις πτυχές που αφορούν
το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι η
συνέντευξη που παραχώρησε
την προπερασμένη Κυριακή
στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ.
Στη συνέντευξη η οποία αναδημοσιεύτηκε στην περασμένη
έκδοση της εφημερίδας μας,
εστάλη προς κάθε κατεύθυνση
το μήνυμα ότι η κοινωνία με
πρωμετωπίδα τη ΣΕΚ θα αντιδράσει συγκροτημένα και
δυναμικά σε κάθε εγχείρημα
πυσωγυρίσματος του ΓεΣΥ.
Διαμήνυσε ότι η εφαρμογή του
ΓεΣυ αποτελεί τεράστια αναγκαιότητα για τον τόπο, τονίζοντας πως είναι ντροπή για
την Ευρωπαϊκή Κύπρο η ανυπαρξία Εθνικού Συστήματος
Υγείας.

ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Ο ΟΑΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Α’ ΦΑΣΗΣ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η Α’ ΦΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

01/03/2019

01/06/2019

Μισθωτοί

1,70%

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Εργοδότες

1,80%

(υπηρεσίες προσωπικών και ειδικών

Κράτος

1,65%

ιατρών, εργαστηριακές εξετάσεις

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

2,55%

και φάρμακα)

Συνταξιούχοι

1,70%

Άλλα εισοδήματα
(τόκοι, ενοίκια κ.α.)

1,85%

Αξιωματούχοι

1.85%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Β’ ΦΑΣΗΣ

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΟ ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

01/03/2020

01/06/2020

Μισθωτοί

2,65%

Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη,

Εργοδότες

2,90%

Τμήματα Πρώτων Βοηθειών,

Κράτος

4,70%

Ασθενοφόρα, Επαγγελματίες υγείας,

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

4,00%

ανακουφιστική φροντίδα και ιατρική

Συνταξιούχοι

2,65%

αποκατάσταση

Άλλα εισοδήματα
(τόκοι, ενοίκια κ.α.

2,65%

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
2,65‰
Οργανισμού Ασφάλισης Υγεί- Αξιωματούχοι
ας και η Διεύθυνση και ΛειΤο ποσό εισφοράς υπολογίζεται με ποσοστό επί των συνολικών αποδοχών
τουργοί του ΟΑΥ, εργάζονται
κάθε φυσικού προσώπου, με ανώτατο άθροισμα αποδοχών τις 180000 ευρώ.
εντατικά για την ολοκλήρωση
όλων των απαραίτητων κανοτους Προσωπικούς όσο και τους
ιστορικό των ασθενών και θα διεκνισμών και μηχανισμών για να μποΕιδικούς Ιατρούς. Μετά την εξέλιξη
περαιώνονται οι πληρωμές για όλες
ρέσει να λειτουργήσει ομαλά το
αυτή έχει ξεκινήσει και η Δημόσια
τις ιατρικές πράξεις, φάρμακα,
Γενικό Σχέδιο Υγείας μέσα στα συμΔιαβούλευση.
αναλύσεις κλπ. Για την έγκαιρη υλοφωνημένα χρονοδιαγράμματα. (1η
ποίηση του συστήματος έχει καθοΗ ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ
Ιουνίου 2019 ξεκινά η πρώτη φάση
ριστεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης
και ολοκληρώνεται την 1η Ιουνίου
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην
ο οποίος παρακολουθείται καθημε2020)
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού
ρινά από τον ΟΑΥ και αποτελεί
συστήματος που αποτελεί και τη
Στην τελευταία συνεδρία του Διοιμόνιμο θέμα συζήτησης σε κάθε
ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ. Μέσα από το
κητικού Συμβουλίου του Οργανισυνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίσμού, υιοθετήθηκαν τα προσχέδια
ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράτων Κανονισμών που αφορούν τόσο
ου του Οργανισμού.
φονται όλα τα δεδομένα και το
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Χρέωση στις πλαστικές
σακούλες από την 1η Ιουλίου

Α

πό την 1η Ιουλίου η Κύπρος συμμορφώνεται
με την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προνοεί
χρέωση των πλαστικών σακούλων με στόχο τη
μείωση της χρήσης τους.
Η ελάχιστη χρέωση της πλαστικής σακούλας
είναι 5 σεντ.
Τις επόμενες ημέρες θα δοθούν
δωρεάν στο κοινό
σακούλες
για
πολλές χρήσεις
ώστε να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στα σημεία
πώλησης για την
μεταφορά
των
προϊόντων.
Αναλυτικά τι προνοεί ο Νόμος:
(α) Aπό την 1η Ιουλίου 2018 απαγορεύεται η
δωρεάν διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης.
(β) (i) Από την 1η Ιουλίου 2018 όλοι οι πωλητές
προϊόντων που διαθέτουν λεπτές πλαστικές
σακούλες μεταφοράς στα σημεία πώλησης των
προϊόντων τους, χρεώνουν, κατ’ ελάχιστον πέντε
σεντ (€ 0,05) συν ΦΠΑ για κάθε λεπτή πλαστική
σακούλα μεταφοράς.
(ii) H χρέωση που προνοείται στην υποπαράγραφο (α) είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που
δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά
που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.
(γ) Οι παραγωγοί λεπτής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς σημαίνουν τις βιοαποικο-δομήσιμες
και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες
μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2)(vi), (2Α) και (3) του άρθρου 8 του Νόμου.
Οι υπεραγορές είναι έτοιμες ενόψει της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Προς τούτο, έχουν
τοποθετήσει την υφασμάτινη τσάντα στα σημεία
πώλησης ως εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς των
προϊόντων.

Αυξάνονται ραγδαία οι πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο

Α

ύξηση κατά 23% σημειώθηκε στον
τομέα πώλησης ακινήτων στην
Κύπρο τον Μάιο του τρέχοντος έτους σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
2017.

τητα κυρίως σε Ρώσους, Ουκρανούς και
Κινέζους με την μεγαλύτερη πλειοψηφία να έχουν οι πολίτες της Ρωσίας
(1,155), οι Ουκρανοί (313) και οι Κινέζοι
(267).

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο, συνολικά 828
συμβάσεις ή πώληση κατοικιών, εμπορικών ακινήτων και γης (οικόπεδα και
αγροτεμάχια) σε όλη την Κύπρο, σε
σύγκριση με τα 758 που κατατέθηκαν
τον Μάιο του 2017.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Κτηματολογίου αποκαλύπτουν ότι 392 συμ-

Από τις 828 κατατεθείσες συμβάσεις,
39,2 % αφορούσαν σε αλλοδαπούς αγοραστές κάτι που ενισχύεται σε μεγάλο
βαθμό και από τα κυβερνητικά μέτρα
(ιθαγένεια βάσει του επενδυτικού σχεδίου).
Την τελευταία δεκαετία 3.381 αλλοδαποί έλαβαν εξασφάλισαν την Κυπριακή υπηκοότητα λόγω των επενδυτικών
τους δραστηριοτήτων στην Κύπρο
επωφελούμενοι των κινήτρων του σχετικού νόμου.
Η Κύπρος το 2016 έδωσε 4,660 διαβατήρια. Την πλειοψηφία κατέχουν πολίτες από τη Ρωσία, την Ελλάδα και τη
Μεγάλη Βρετανία. Από τις χώρες μη
μέλη της Ε.Ε. η Κύπρος έδωσε υπηκοό-

Οι πωλήσεις στη Λάρνακα και στη
Λεμεσό μειώθηκαν κατά 5%, αλλά αυτό
δεν επηρέασε την αγορά αφού οι πωλήσεις αυξήθηκαν στις υπόλοιπες περιοχές. Σε ποσοστιαίες μονάδες η Αμμόχωστος βρέθηκε στις πρώτες θέσεις με τις
πωλήσεις να αυξάνονται κατά 108%,

• Αλλοδαποί το 40% των αγοραστών
• Οργασμός στον τομέα της ανέγερσης οικοδομών
• Την τελευταία δεκαετία 3.381 αλλοδαποί εξασφάλισαν την Κυπριακή
υπηκοότητα λόγω των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων στην Κύπρο

Αναφορικά με τη Λεμεσό, αν και ο αριθμός των πωλήσεων μειώθηκε κατά 5%
το Μάιο, εντούτοις εξακολουθούσε να
καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό
πωλήσεων φτάνοντας τα 282.
Σε ποσοστιαίες μονάδες, η Αμμόχωστος
παρουσίασε την υψηλότερη αύξηση του
αριθμού των πωλήσεων - κατά 84%,
ακολουθούμενη από τη Λευκωσία με
αύξηση 51%. Αύξησεις 29%, 28% και 4%
καταγράφηκαν στην Πάφο, τη Λεμεσό
και τη Λάρνακα αντίστοιχα.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και
το Μάρτιο ανεγέρθηκαν 1515 ακίνητα
εκ των οποίων τα 1374 αφορούσαν σε
οικιστικές μονάδες.

βάσεις πώλησης ακινήτων κατατέθηκαν από μη Κυπρίους κατά το Μάιο του
2018. Από τα 126 κατατέθηκαν από
πολίτες της ΕΕ και τα υπόλοιπα 266
από πολίτες τρίτων χωρών.

Από τα κτήρια αυτά η πλειοψηφία των
οικιστικών μονάδων αφορούσαν σε
μονοκατοικίες 808.

Η ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Η Πάφος παρέμεινε η πιο δημοφιλής
στην αγορά των ξένων επενδυτών με
τον αριθμό των πωληθέντων ακινήτων
να φτάνει τα 158. Η Λεμεσός κατέγραψε
94, η Λάρνακα 58, η Αμμόχωστος 45 και
η Λευκωσία 18.

την Πάφο, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10%.

Αναφορικά με τα μη οικιστικά, το Μάρτιο του 2018 οικοδομήθηκαν 93 κτήρια
με τα περισσότερα να είναι:
• Ξενοδοχεία: 24 (21-3)
ακολουθούμενη από τη Λευκωσία, όπου
οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% και

• Εστιατόρια: 17
• Βιομηχανικά κτήρια 14
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Αύξηση πέραν των 1000
ατόμων στο δημόσιο

Α

ύξηση καταγράφει το 2018 ο αριθμός
των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο
τομέα.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την
περασμένη εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων που
απασχολούνταv στον ευρύ δημόσιο τομέα
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε
στις 67.338 σε σχέση με 66.124 το πρώτο
τρίμηνο του 2017.

Η

ευρωστία των δημοσίων οικονομικών ουδέποτε απειλήθηκε από τις
διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος.Η θέση αυτή που είναι απόλυτα ορθή και τεκμηριώνεται με πολλούς τρόπους, απευθύνεται στις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ που
εξεμάνησαν για το περιεχόμενο της
πρόσφατης
συμφωνίας
μεταξύ
υπουργείου Οικονομικών και των

Στη γενική κυβέρνηση η απασχόληση
ανήλθε στις 61.434 και στις εταιρείες και
επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από
την κυβέρνηση στις 5.904.
Στη γενική κυβέρνηση, που αποτελείται
από την κυβέρνηση, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις τοπικές αρχές
που απασχολούσαν, 51.314, 5.962 και
4.158 άτομα αντίστοιχα.
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο
τομέα αυξήθηκε κατά 1.214 άτομα (1,84%).
Στην κεντρική κυβέρνηση υπάρχει αύξηση
κατά 1.334 άτομα (2,38%) ενώ μείωση
παρατηρείται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση κατά
74 άτομα (-1,24%) και στις τοπικές αρχές
κατά 46 άτομα (-1,09%).
Συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του
2017, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο
τομέα αυξήθηκε κατά 72 άτομα (0,11%). Η
κεντρική κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση
κατά 98 άτομα (0,17%) και οι εταιρείες και
επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση κατά 32 άτομα (0,54%). Οι Τοπικές
Αρχές σημείωσαν μείωση κατά 58 άτομα
(-1,38%).
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο
Τομέα αυξήθηκε κατά 1.214 άτομα (1,84%).
Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση
κατά 1.334 άτομα (2,38%) ενώ μείωση
παρατηρείται στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά
74 άτομα (-1,24%) και στις Τοπικές Αρχές
κατά 46 άτομα (-1,09%).
Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2017, η
απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα
αυξήθηκε κατά 72 άτομα (0,11%).
Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 98 άτομα (0,17%) και οι Εταιρείες
και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την
Κυβέρνηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ευρωστία των δημοσίων οικονομικών
δεν απειλείται από τους μισθούς

Του Χρίστου
Καρύδη

εταιρείες και εργοδότες, όπως επίσης
και από τους καθυστερημένους
φόρους που συμποσούνται σε ποσά
που ξεπερνούν τα €2 δισ. Απειλείται
από όλους εκείνους που αρνούνται να
καταβάλουν στο κράτος τις οφειλές
τους.
• Από την κακοδιαχείριση και το σπάταλο κράτος, όπως αυτό περιγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

√ Οφειλόμενη – τεκμηριωμένη
απάντηση σε ΟΕΒ και ΚΕΒΕ

Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με την οποία
σταδιακά αίρονται οι μισθολογικές
περικοπές που επεβλήθησαν την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Πρόκειται για μια συμφωνία που είναι
προϊόν διαβούλευσης και κοινωνικού
διαλόγου που δέχθηκε πλήθος εργοδοτικών κοσμητικών επιθέτων και χαρακτηρισμών και η οποία δεν ήταν καθόλου αιφνιδιαστική.
Επί της ουσίας τώρα, προς όσους
ανησυχούν για την ευρωστία των
δημοσίων οικονομικών, λέμε πως αυτή
δεν απειλείται από τους μισθούς των
εργαζόμενων, αλλά απειλείται:
Από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή που με μαεστρία γίνεται από

• Από την άρνηση μεγάλης μερίδας του
εργοδοτικού κόσμου να καταβάλει το
ετήσιο τέλος των €350 που τους ζητήθηκε από την πολιτεία για ενίσχυση
των δημοσίων οικονομικών και από
την άρνηση μεγαλοϊδιοκτητών γης να
καταβάλουν συσσωρευμένες φορολογίες για την ακίνητη ιδιοκτησία που
κατέχουν.
• Από τη χαμηλή παραγωγικότητα, η
βελτίωση της οποίας αποτελεί ευθύνη
της εκάστοτε κυβέρνησης και των
εργοδοτών.
Όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας, αυτή δεν απειλείται από τις
μισθολογικές διεκδικήσεις των μισθωτών πολιτών, αλλά απειλείται από
άλλους παράγοντες, όπως είναι π.χ. η
γραφειοκρατία, η καθυστέρηση στην

5

απονομή της δικαιοσύνης, η έλλειψη
διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και
από τη διαφθορά.
Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς
ανασταλτικούς παράγοντες για την
οικονομική ανάπτυξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Στρατηγικό
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
2019 – 2021, που εγκρίθηκε πρόσφατα
από το υπουργικό συμβούλιο.
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ας εγκαταλείψουν τη
φλυαρία για τους μισθούς και ας δουν
τι μπορούν να βελτιώσουν από όλα τα
πιο πάνω που αποτελούν ευθύνη τους.
Πως περιμαζεύουν τη φοροδιαφυγή,
πως πληρώνουν και εκπληρώνουν
φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες, πως βελτιώνουν την παραγωγικότητα κλπ.
Υ.Γ: Τα 350 ευρώ που ζητήθηκε από
τις εταιρείες να καταβάλλουν ετησίως
για ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών, αντιστοιχούν σε €29.16 το μήνα.
Δηλαδή τους ζητήθηκε ποσό που ισοδυναμεί με ένα καφέ την ημέρα και
αρνούνται να τον… κεράσουν στο κράτος από το οποίο διεκδικούν τα πάντα.
Από φοροελαφρύνσεις μέχρι πολεοδομικές και άλλες χαλαρώσεις κλπ. Την
ίδια ώρα κάνουν μέτωπο με βουλευτές
για να πετύχουν κατάργηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης τους.
Τοις φρονίμοις ολίγα.

Πρόστιμο €200.000 σε εταιρεία οικοδομών
• Ανήγειρε κατοικίες χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως
τις αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε πρόσφατα την
έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας ανάπτυξης γης και
οικοδομών V.M. DEVELOPING LIMITED
για παράβαση του περί των Αθέμιτων
Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με εμπορικές πρακτικές που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης
περιουσίας σε καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε
στην ανέγερση κατοικιών χωρίς να
εξασφαλίσει προηγουμένως τις σχετικές αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες
Αρχές. Κατ’ επέκταση προέβη στη
σύναψη σύμβασης πώλησης ακίνητης
περιουσίας με καταναλωτές χωρίς να
γνωστοποιήσει σε αυτούς την πραγματική κατάσταση του ακινήτου,
καθώς και τις συνέπειες που συνεπάγεται η εν λόγω πράξη, σε σχέση με τη
δυνατότητα μεταβίβασης της απόλυτης κυριότητας και του τίτλου ιδιοκτη-

σίας στα ονόματα των αγοραστών.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
διαπίστωσε άσκηση αθέμιτων και
παραπλανητικών
πρακτικών
εκ
μέρους της εταιρείας κατά παράβαση
των άρθρων 4, 5 και 6 του Νόμου και
επέβαλε στην εταιρεία
V.M.
DEVELOPING LIMITED διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000.
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
(www.consumer.gov.cy).

Λήγει στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2017

Λ

ήγει την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους η προθεσμία για να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος
2017.
Φέτος η υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
και μέσω του συστήματος Taxisnet.
Μέσα σε μια εβδομάδα έχουν πάντως
υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις συνολικά 10 χιλ. φορολογούμενοι
μισθωτοί και αυτεργοδοτούμενοι.
Σύμφωνα με τον Βοηθό Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, με την οριστική
υποβολή της δήλωσης δεν μπορεί να
γίνουν αλλαγές. Εξέφρασε την ικανοποίηση για την ανταπόκριση του κοι-

νού, επισημαίνοντας πως είναι απλή η
διαδικασία υποβολής της φορολογικής
δήλωσης η οποία είναι απλοποιημένη.
Είπε επίσης πως οι φορολογούμενοι
χρειάζονται ορισμένα λεπτά για να

√ Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνον
μέσω του συστήματος Taxisnet
συμπληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις. Ο υπολογισμός φόρου, ενώ αυτόματα γίνεται και ο υπολογισμός του
φόρου εισοδήματος και της έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα.
Παράλληλα οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας τους στο 1ο μέρος της

δήλωσης εισοδήματος χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το σχετικό έντυπο τροποποίησης στοιχείων ΤΦ2003.
Ο κ. Μαρκίδης, κάλεσε τους φορολογούμενους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις που θα κάνουν λειτουργοί του
Τμήματος σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα που αφορούν τη διαδικασία
εγγραφής και υποβολής δήλωσης μέσω
του συστήματος TAXISnet-άμεσης
φορολογίας.
Οι παρουσιάσεις που θα διεξαχθούν σε
όλες τις πόλεις και σε κάποιες κοινότητες θα αρχίσουν στις 18 του μήνα και
θα ολοκληρωθούν στο τέλος του μήνα.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου γίνονται παρουσιάσεις εξοικίωσης σε όλες τις πόλεις
και σε αρκετές κοινότητες. Το κοινό
μπορεί να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των παρουσιάσεων μέσω της
ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας
Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το
πρόγραμμα των παρουσιάσεων μέσω
της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
απειλούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας

Η

συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκίνήτων θέτει σε κίνδυνο 75.000
θέσεις εργασίας στον τομέα της κατασκευής
κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων, δείχνει
έρευνα που έγινε για λογαριασμό εμπορικών
συνδικάτων και της αυτοκινητοβιομηχανίας
της Γερμανίας.
Η αυτοκινητοβιομηχανία αριθμεί 840.000
θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Από αυτές οι
210.000 συνδέονται με την παραγωγή κινητήρων, σύμφωνα με το Fraunhofer Institute of
Industrial Engineering, το οποίο πραγματοποίησε την έρευνα.
Η ανάπτυξη οχημάτων χωρίς καυσαέρια
δημιουργεί κάποιες νέες θέσεις εργασίας στον
τομέα των ηλεκτρονικών και των μπαταριών
για οχήματα, αλλά τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερη δουλειά για τους εργαζόμενους στον τομέα της
συναρμολόγησης, προειδοποίησε το γερμανικό εργατικό συνδικάτο IG Metall.
"Ως το 2030 κάθε δεύτερη δουλειά στους κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων θα επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα από την ηλεκτροκίνηση",
σχολίασε το συνδικάτο αυτό αναφερόμενο
στην έρευνα, η οποία στηρίχθηκε σε στοιχεία
που παρείχαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες
Daimler, BMW και Volkswagen και οι προμηθευτές τους Bosch, ZF και Schaeffler.

Επανεκπαίδευση
"Οι πολιτικοί και η βιομηχανία χρειάζεται
τώρα να αναπτύξουν στρατηγικές για να διαχειριστούν αυτήν την μετατροπή", δήλωσε ο
επικεφαλής του IG Metall Γεργκ Χόφμαν. Οι
εταιρείες πρέπει να ξεκινήσουν δραστικά σχέδια επαγγελματικής επανεκπαίδευσης για να
καταρτιστούν οι εργαζόμενοι πάνω στις νέες
τεχνολογίες, ενώ οι πολιτικοί πρέπει να σκεφτούν μια περιεκτική πολιτική για τη βιομηχανία και την απασχόληση, σημείωσε επίσης
ο Χόφμαν.
Οι 75.000 θέσεις εργασίας που απειλούνται
υπολογίζονται βάσει της υπόθεσης ότι το
25% όλων των αυτοκινήτων θα είναι ηλεκτρικά ως το 2030, το 15% υβριδικά και το 60% θα
κινούνται με βενζίνη και ντίζελ.
Μια ταχύτερη υιοθέτηση των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων θα μπορούσε να απειλήσει 100.000

θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την IG Metall.
Ο ανώτερος εκπρόσωπος των εργαζομένων
στην Volkswagen Μπερντ Όστερλοχ δήλωσε
ότι οι κινητήρες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
έχουν μόνον το ένα έκτο των εξαρτημάτων σε
σύγκριση με τα άλλα που κινούνται με καύσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να συναρμολογηθούν
πιο γρήγορα.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρειάζονται 30%
λιγότερο χρόνο να συναρμολογηθούν από τα
σημερινά επιβατικά αυτοκίνητα, πρόσθεσε ο
Όστερλοχ.
Ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών χρειάζεται μόνον το ένα πέμπτο από το εργατικό
δυναμικό σε σύγκριση με ένα εργοστάσιο
κινητήρων, κατέληξε.
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Ελκυστικά πακέτα φοιτητικών
δανείων από τις τράπεζες
• Μέχρι €90 χιλ. ανά φοιτητή φθάνουν τα σπουδαστικά δάνεια

Σ

το απόγειο τους κινείται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών
για τα σπουδαστικά δάνεια ενόψει
της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι
τράπεζες ετοιμάζουν από τώρα τα
πακέτα τους προκείμενου να είναι
έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα αιτήματα για δάνεια που αφορούν σπουδές σε Κύπρο και εξωτερικό.
Οι τράπεζες προσφέρουν από €75
χιλ. μέχρι €90 χιλ. ανά παιδί για τα
σπουδαστικά δάνεια με την αποπληρωμή να είναι σε ίσες μηνιαίες
δόσεις. Τα πακέτα που προσφέρονται περιλαμβάνουν και σπουδές σε
ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
To επιτόκιο που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα κυμαίνεται από 2%
μέχρι και 5,5%.
Η περίοδος αποπληρωμής φθάνει
μέχρι και 20 χρόνια. Η χρονική διάρκεια εξαρτάται από το εάν υπάρχει

χαρτζιλίκι).
Κάποιες
τράπεζες,
παρέχουν
περίοδο
χάριτος μέχρι 5 χρόνια
ενώ άλλα ωφελήματα
είναι εκπτώσεις σε
ασφαλιστικά συμβόλαια και έκπτωση στην
αγορά συναλλάγματος.

ενυπόθηκο ακίνητο ή όχι.
Τα σχέδια απευθύνονται σε γονείς ή
εργαζόμενους φοιτητές.
Καλύπτουν τα δίδακτρα από το
νηπιαγωγείο, ιδιωτικές σχολές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολέγια
και πανεπιστήμια.
Επίσης, καλύπτουν το κόστος για
βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας
μελετών και έρευνας, μεταφορικά και
κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός
εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα και

Στα σχέδια υπάρχει η
δυνατότητα εκταμίευσης ολόκληρου του ποσού του δανείου ή σταδιακής εκταμίευσης με βάση
τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται.
Επίσης, κάποιες τράπεζες παρέχουν
διευκόλυνση στην αποπληρωμή του
δανείου με καταβολή χαμηλότερης
δόσης για μέχρι και τα τρία πρώτα
χρόνια, ίση τουλάχιστον με το ποσό
των μηνιαίων τόκων χωρίς έξοδα
πρόωρης εξόφλησης ή μερικής αποπληρωμής του δανείου.

Ε Λ Λ Α Δ Α : Αναγκαίο κακό η μερική απασχόληση
μεσούσης της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης

Σ

την τελευταία οκταετία της κρίσης
η μερική απασχόληση στην Ελλάδα αποτελεί αναγκαίο κακό. Βρίσκεται σε πορεία άνθησης αποτελώντας
λύση ανάγκης για χιλίαδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Eurostat) για το περασμένο έτος, 7
στους 10 εργαζομένους θεωρείται
λύσης καθημερινής επιβίωσης. Συνολικά, εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε) ένας στους 5 εργαζομένους, ήτοι τουλάχιστον 43 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 έως 64 εργάστηκαν με μερική απασχόληση τον
προηγούμενο χρόνο (19,4%).
Αναλυτικά, η μερική απασχόληση ως
ποσοστό της συνολικής απασχόλησης κυμάνθηκε μεταξύ 15,6%
και 19,6% τα τελευταία 15
χρόνια στην Ε.Ε.
Το 2017, το ποσοστό αυτό
εκτιμάται σε 19,4% στο
σύνολο των χωρών της Ε.Ε.
και 9,7% στην Ελλάδα. Μάλιστα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εγχώριο, το
ποσοστό των μερικώς απασχολουμένων ως ποσοστό
του συνόλου των απασχολουμένων, εξακολουθούσε να
είναι πολύ υψηλότερο για τις
γυναίκες (31,7% στην Ε.Ε και
14,1% στην Ελλάδα) από ό,τι
για τους άνδρες (8,8% στην
Ε.Ε. και 6,6 στην Ελλάδα).
Ήταν, επίσης, ελαφρώς
υψηλότερο στη Ζώνη του
Ευρώ (21,6% στο σύνολο). Να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με
τα πρόσφατα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)
που υποβάλλουν οι εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα στο ταμείο, σχεδόν
ένας στους 3 εργαζομένους (30%)
απασχολείται με μερική απασχόληση
και μισθό κάτω των 400 ευρώ.

√ Παρόμοια είναι η εικόνα
και στην Κύπρο

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε
Απ’ όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η
μερική απασχόληση ήταν μακράν η
πιο διαδεδομένη στην Ολλανδία,
καθώς ένας στους δύο Ολλανδούς
(49,8%) εργαζόταν με μερική απασχόληση το 2017. Αντίστοιχα, με μερική
απασχόληση είναι περίπου ένας
στους τέσσερις εργαζομένους στην
Αυστρία (27,9%), στη Γερμανία
(26,9%), στη Δανία (25,3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (24,9%), στο Βέλγιο
(24,5%) και στη Σουηδία (23,3%).

Στον αντίποδα, η μερική απασχόληση
αντιπροσώπευε λιγότερο από το 5%
της συνολικής απασχόλησης στη
Βουλγαρία (2,2%), στην Ουγγαρία
(4,3%) και στην Κροατία (4,8%).
Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν
επίσης στη Σλοβακία (5,8%), στην

Τσεχική Δημοκρατία (6,2%), στην
Πολωνία (6,6%), στη Ρουμανία (6,8%),
στη Λιθουανία (7,6%) και στη Λετονία
(7,7%).
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν,
επίσης, ότι η μερική απασχόληση
αποτελεί λύση ανάγκης και όχι βασική επιλογή για τους περισσότερους
εργαζομένους που απασχολούνται με
αυτή τη σχέση εργασίας και βρίσκονται στα κράτη-μέλη του Νότου.
Ετσι, ενώ συνολικά μεταξύ των ατόμων που απασχολούνταν με μερική
απασχόληση στην Ε.Ε. το 2017, πάνω
από το ένα τέταρτο (26,4%) δεν επέλεξε ενεργά αυτό το μοντέλο εργασίας, στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό
εκτινάσσεται στο 70,2% του συνόλου

των εργαζομένων με μερική απασχόληση. Αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά
καταγράφονται στην Κύπρο (67,4%)
και ακολουθούν Ιταλία (62,5%), Ισπανία (61,1%), Βουλγαρία (58,7%), Ρουμανία (55,8%), Πορτογαλία (47,5%)
και Γαλλία (43,1%).
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ΝΕΟΛΑΙΑ: Ανακαλύψτε την ΕΕ:

Δωρεάν εισιτήρια σε νέους
για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018 από
Ευρωπαίους νεολαίους που έχουν γεννηθεί μεταξύ
2ας Ιουλίου 1999 και 1ης Ιουλίου 2000 συμπεριλαμβανομένης· και οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές / πρέσβειρες της πρωτοβουλίας Discover EU.
Πληροφορίες
Μια ειδική σελίδα στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη
της Νεολαίας και μια σελίδα στο Facebook με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία θα
είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους
Αν είσαι 18, Ευρωπαίος πολίτης και θέλεις να ανακαλύψεις την Ευρώπη και την κουλτούρα της αυτή
είναι η ευκαιρία σου. Την προπερασμένη Τρίτη 12
Ιουνίου άρχισε η ηλεκτρονικη
υποβολή
√ 20.000-30.000 νέοι
αιτήσεων για δωρεάν
δικαιούνται δωρεάν
εισιτήρια με σκοπό να
ταξιδέψουν
στην
εισιτήρια για ταξίδι
ευρώπη. Η υποβολή
στην Ευρώπη

Συγκλονιστικό
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Μίκης Θεοδωράκης

Τα «Μακεδονικά» μυθεύματα που επιδιώκουν
να ακρωτηριάσουν την πατρίδα μου
• Συγκλονιστική επιστολή του νεαρού τότε Μίκη Θεοδωράκη η οποία διατάραξε
τις σχέσεις του με τον στρατάρχη Τίτο, πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας

Τ

ώρα που το θέμα των Σκοπίων
προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της καταρχήν συμφωνίας για αναγνώριση της ΠΓΔΜ
ως «Βόρειας Μακεδονίας» θεωρούμεν χρήσιμο και διδακτικό να
παραθέσουμε αυτούσια την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς
τον Σκοπιανό τενόρο Μπλαγκόζα
Νακόσκι, η οποία αποκαλύπτει σε
λίγες γραμμές την αλήθεια του
λεγόμενου «Μακεδονικού ζητήματος»
Η επιστολή αυτή στάθηκε ικανή να
διαταραχθούν οι σχέσεις του Μίκη
Θεοδωράκη με τον Γιουγκοσλάβο
ηγέτη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

αυτό που τελικά έκανε. Δηλαδή να
διακόψει τις σχέσεις του με την
Μόσχα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διαμαρτυρήθηκαν τότε, ενώ όλος ο κόσμος
γνώριζε ότι με το όνομα αυτό ο
Γιουγκοσλάβος ηγέτης δημιουργούσε τον Δούρειο Ίππο για να
επαναλάβει αυτό που έκανε ως
άνθρωπος της Κομμουνιστικής
Διεθνούς. Δηλαδή τη δημιουργία
της Μακεδονίας του Αιγαίου.
ΤΟΤΕ δημιουργήθηκε ο μύθος της
καταγωγής των κατοίκων της
περιοχής αυτής από τον Μέγα Αλεξάνδρο με όλα τα γνωστά που
περιλαμβάνονταν (και δεν ξέρω αν
περιλαμβάνονται ακόμα) και στο
Σύνταγμα της χώρας σας. Δηλαδή
της Μεγάλης Ιδέας του Αλυτρωτι-

Γιουγκοσλαβία, προσκεκλημένος
του σ. Τίτο που τόσο θαύμαζα και
εκτιμούσα.
Τότε λοιπόν ο ίδιος ο Τίτο μου
ζήτησε να γράψω τη μουσική για
μια Σκοπιανή ταινία. Όταν διάβασα το σενάριο, το οποίο εμφάνιζε
εμάς τους Έλληνες ως κατακτητές
της Θεσσαλονίκης και καταπιεστές
των κατοίκων της, τότε όχι μόνο
αρνήθηκα να γράψω τη μουσική
αλλά είχα και το θάρρος να έρθω
σε έντονη αντιπαράθεση με τον
Τίτο. Διότι διαπίστωσα ότι ήταν ο
ίδιος που θεωρούσε ότι αφού η
Μακεδονία «η δική του» ήταν ιστορική αναγκαιότητα σύμφωνα με τη
δική του «κομμουνιστική» αντίληψη, νομιμοποιείτο να δημιουργήσει
ένα κομμουνιστικό κράτος σε

«Κύριε Νακόσκι,

των αιτήσεων λήγει στις 26 Ιουνίου 2108.
Η ιδέα προτάθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νεολαίας (EYE) και χάρη
στην υποστήριξη των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου20.000-30.000 νέοι, ηλικίας 18 ετών, θα λάβουν
δωρεάν εισιτήρια για να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα θα επωφεληθούν περισσότεροι
νέοι από μία ακόμα πρωτοβουλία με την ονομασία
"Ανακαλύψτε την ΕΕ".

Αιτήσεις
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι ανοικτές από τις 12
Ιουνίου στις 13:00 έως τις 26 Ιουνίου στις 13:00.
Ένας δεύτερος κύκλος αιτήσεων θα ανοίξει αργότερα μέσα στη χρονιά.
Περίπου 15.000 συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν από
τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου αιτήσεων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι Ευρωπαίοι που την 1η Ιουλίου
του 2018 θα είναι 18 χρονών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδεύουν από 1 έως 30 ημέρες, σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ.
Τα ταξίδια θα πραγματοποιούνται κυρίως με τρένο,
αλλά και με λεωφορείο και πλοίο, για να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση. Οι πτήσεις θα επιτρέπονται
σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άλλος
τρόπος μεταφοράς (π.χ. άτομα που προέρχονται
από πολύ απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κύπρος
και η Μάλτα ).
Οι συμμετέχοντες με μειωμένη κινητικότητα ή / και
ειδικές ανάγκες ενδέχεται να επιλεγούν για την
παροχή πρόσθετης βοήθειας (π.χ. κόστος για άτομοσυνοδό ή σκύλο-συνοδό για άτομα με προβλήματα
όρασης).

Υποθέτω ότι είσθε πολύ
νέος και επομένως δεν
γνωρίζετε ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν πριν
από πάρα πολλά χρόνια
και που εξηγούν τη σημερινή στάση μου στο θέμα
των σχέσεων ανάμεσα
στους δύο λαούς μας.
Πριν από τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν
το νεαρό και αδύνατο τότε
ΚΚΕ θέλησε να γίνει μέλος
της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Μόσχα), το Βουλγαρικό και το Γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα
έθεσαν ως προϋπόθεση για την
ένταξή του να δηλώσει ότι συμφωνεί να σχηματισθεί ανεξάρτητο
κομμουνιστικό κράτος με το όνομα
«Μακεδονία» που να συμπεριλαμβάνει όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
Όπως ήταν φυσικό, ξεσηκώθηκε
θύελλα στην Ελλάδα, που ανάγκασε το ΚΚΕ να αναθεωρήσει αυτή τη
θέση. Του έμεινε όμως ένα μεγάλο
στίγμα, που νομίζω ότι έσβησε
όταν το ΚΚΕ μπήκε στα 1941 επί
κεφαλής της Αντίστασης κατά των
Γερμανών.
Στο τέλος του πολέμου, δημιουργήθηκε η Κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία και τότε ο Τίτο έδωσε στο
νότιο τμήμα της χώρας, στην
περιοχή του Βαρδάρη, το όνομα
«Μακεδονία», με την ελπίδα ότι θα
μπορούσε να βρεθεί στο μέλλον η
ευκαιρία να φτάσουν τα σύνορα
της χώρας του στο Αιγαίο.
Το δυστύχημα για τη χώρα μας
ήταν ότι μετά την απελευθέρωσή
της από τους Γερμανούς οδηγηθήκαμε στον Εμφύλιο πόλεμο κατά
τον οποίο η Κυβέρνηση των Αθηνών εξαρτούσε την επιβίωσή της
από τη βοήθεια των Δυτικών
Δυνάμεων. Ήταν εντελώς εξαρτημένη και όπως φάνηκε, ειδικά οι
Άγγλοι δεν ήθελαν να ενοχληθεί ο
Τίτο, με την ελπίδα ότι θα έκανε

σμού με την οποία γαλουχήθηκαν
πολλές γενιές, οι οποίες έχουν
συνδεθεί -όπως κι εσείς υποθέτωμε την Ιδέα αυτή ολοκληρωτικά. Κι
εγώ τους καταλαβαίνω απολύτως
που θεωρούν τον εαυτό τους
Μακεδόνες, αφού με τον μύθο
αυτόν μεγάλωσαν.
Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσετε
κι εσείς ότι κι εμείς έχουμε δίκιο
όταν με βάση αυτό το όνομα, στέλνετε χάρτες της Μακεδονίας του
Αιγαίου που φτάνουν ως τον Όλυμπο, διατείνεσθε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε κατακτητές της ίδιας
μας της συμπρωτεύουσας, της
ελληνικής Θεσσαλονίκης κλπ. κλπ.
αμφισβητώντας έτσι την ίδια την
ακεραιότητα της χώρας μας.
Πώς λοιπόν ζητάτε από μένα να
είμαι … «κοσμοπολίτης» όταν με
όλα αυτά τα μυθεύματα κάποιοι
επιδιώκουν να ακρωτηριάσουν την
πατρίδα μου;
Η Μοίρα όμως, αγαπητέ κύριε
Νακόσκι, το έφερε έτσι, ώστε να
μάθω από πρώτο χέρι τις δολοπλοκίες της Γιουγκοσλαβικής Ηγεσίας, προκειμένου να γίνω κι εγώ
συνεργός σ’ αυτή την πολιτική της
«Μεγάλης Μακεδονίας». Ήταν τότε
που συνέθετα τη μουσική για τη
μάχη της Σιουκέσκα και επισκεπτόμουν συχνά την ενιαία τότε

βάρος μιας χώρας καπιταλιστικής
όπως ήταν η Ελλάδα.
Οι σχέσεις μας τότε διαταράχθηκαν, ιδίως όταν του τόνισα ότι δεν
έπρεπε αυτός που έθεσε την
πατρίδα του πάνω από τη Μόσχα
και τον Στάλιν να μη μπορεί να
εκτιμήσει τον δικό μου πατριωτισμό που κι εγώ έχω το θάρρος να
τον θέτω πάνω απ’ όλα.
Στη ζωή μου ολόκληρη απέδειξα,
νομίζω, πόσο είμαι πραγματικά
ταγμένος στην υπόθεση της ειρηνικής συνύπαρξης των Λαών.
Και δεν έχω κανένα δισταγμό να
δηλώσω ότι δεν έχω τίποτα με τον
λαό σας που τον αισθάνομαι πολύ
κοντά μου, όπως τότε που διηύθυνα τον Ζορμπά στα Σκόπια.
Όταν όμως βλέπω την υπόθεση
αυτή της ειρηνικής συνύπαρξης
των λαών μας να γίνεται πρόσχημα στα χέρια κάποιων σκοτεινών
δυνάμεων που εκμεταλλεύονται
τους λαούς και το τελικό αποτέλεσμα να είναι να κινδυνεύει αυτή τη
στιγμή η εδαφική ακεραιότητα της
πατρίδας μου, δεν είναι δυνατόν
να μην αντιδράσω με όλες μου τις
δυνάμεις.
Μετά τιμής,
Μίκης Θεοδωράκης»
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Κύπρος μπορεί να εισέλθει
στην καρδιά της ψηφιακής οικονομίας
Η
Κύπρος μπορεί να εισχωρήσει στον
πυρήνα της ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας και να πρωτοπορήσει,
τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης (φωτό) μιλώντας στη
τελετή έναρξης του συνεδρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα
«Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση:
Επιβαλλόμενες Δράσεις»,

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην ανάγκη
δημιουργίας ενός Δικτύου για την Καινοτομία και την Έξυπνη Ανάπτυξη,
ώστε η χώρα να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρει η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, ο συγκερασμός
δηλαδή του ψηφιακού με τον φυσικό και
βιολογικό κόσμο και παρατήρησε ότι,

δυστυχώς, η Κύπρος βρίσκεται στις
τελευταίες χώρες όσον αφορά την

ψηφιακή ωριμότητα. «Το μικρό μέγεθος
της χώρας μας δεν αποτελεί τροχοπέδη,

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

τόνισε χαρακτηριστικά. Αντιθέτως,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού προσφέρει
εύκολη και γρήγορη διάχυση της πληροφορίας και απρόσκοπτη μεταλαμπάδευση του σκοπού και του γενικότερου
οράματος», σημείωσε. Παράλληλα στην
ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις αλλαγές που έρχονται σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης
ζωής και δραστηριότητας, την οικονομία, την εργασία, την εκπαίδευση, την
υγεία, τη Δημόσια Διοίκηση, τα συστήματα παραγωγής και διακυβέρνησης,
την πολιτικοκοινωνική τάξη πραγμάτων. «Μέσα στην επόμενη δεκαετία, νέες
δυνατότητες, που μέχρι χθες παρουσιάζονταν σε ταινίες και συγγράμματα
επιστημονικής φαντασίας ή σε εξειδικευμένα επιστημονικά συνέδρια, θα
αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας», είπε και έφερε, μεταξύ
άλλων, ως παράδειγμα τα αυτο-οδηγούμενα οχήματα, τις έξυπνες πόλεις
και τις εφαρμογές αυτόματης μετάφρασης κειμένου, κατέληξε.
Η Κύπρος μπορεί να μπει στην καρδιά
της ψηφιακής παγκόσμιας οικονομίας,
αν, μεταξύ άλλων, ενδυναμώσει ψηφιακά τους ανταγωνιστικούς της τομείς,
όπως ο τουρισμός, και τους συνδυάσει
με άλλους, όχι τόσο ανταγωνιστικούς,
όπως η υγεία και η παιδεία, και αν
επενδύσει σε καινοτόμες ιδέες και καινούργια προϊόντα.
Στην ομιλία της, η πρώην Επίτροπος
της Ε.Ε. και πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στα μνημόνια, τα οποία, όπως είπε, ήταν σχέδια
μεταρρυθμίσεων με στόχο να προετοιμάσουν την οικονομία και τη διοίκηση
με βάση τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Τα μνημόνια, συνέχισε, δεν μπορεί
να είναι ούτε το όραμα ούτε το σχέδιο
που θα εμπνεύσει έναν λαό για να επιτύχει έναν στόχο. «Υπάρχει η ανάγκη
μιας μεγάλης ιδέας, η οποία για μια
μικρή χώρα δεν μπορεί παρά να είναι να
μπει στην πρωτοπορία αυτής της νέας
εποχής που έρχεται», είπε η κ. Διαμαντοπούλου.
Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ μίλησε για την
ανάγκη ανάπτυξης των ανθρώπινων
δεξιοτήτων, παράλληλα με την τεχνολογική επιμόρφωση. «Η βάση της παιδείας πρέπει να είναι η τεχνολογία, που
είναι το εργαλείο», ωστόσο «είναι οι
ουμανιστικές επιστήμες οι οποίες πρέπει να δώσουν στον άνθρωπο αυτή τη
δυνατότητα υπεροχής έναντι των μηχανημάτων», είπε.
Η Μαρίγια Γκάμπριελ, Επίτροπος για
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ε.Ε., σε οπτικογραφημένο
μήνυμά της που προβλήθηκε κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου, ανέφερε ότι
στόχος της Κομισιόν είναι να υπάρχει
ένας κόμβος για την καινοτομία σε κάθε
περιοχή της Ευρώπης, ενώ χαιρέτισε το
γεγονός ότι η Κύπρος δραστηριοποιείται στο κομμάτι αυτό. Ξέρουμε, πρόσθεσε, ότι το μέλλον μας είναι ψηφιακό και
η τεχνολογία είναι η κινητήρια δύναμη
της καινοτομίας, είπε, αναφέροντας,
ωστόσο ότι απέχουμε ακόμη από τον
στόχο. Μόλις μία στις πέντε εταιρείες
στην Ευρώπη κάνουν χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο έπακρο, σημείωσε
η Ευρωπαία Επίτροπος.
Τη ΣΕΚ στη τελετή εκπροσώπησε ο γγ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του Κινήματος και τις
προοπτικές της ψηφιοποίησης στην
αγορά εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα.
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Α

ξιόλογες προτάσεις που θα
συναρπάσουν και τους πιο
απαιτητικούς πελάτες που επιθυμούν να γεμίσουν τις «μπαταρίες» τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αποτελούν
τα εξοχικά συγκροτήματα της
ΣΕΚ στον Πρωταρά στον Κ.
Αμίαντο και στο Πισσούρι
Όλα ανεξαίρετα τα συγκροτήματα της ΣΕΚ, πλήρως ανακαινισμένα με όλες τις απαιτούμενες ανέσεις, προσφέρουν τη
δυνατότητα στα μέλη της ΣΕΚ
και στις οικογένειες τους να
περάσουν ποιοτικές και προπαντός φθηνές διακοπές.

ΕΞΟΧΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ποιοτικές και φθηνές διακοπές με τη σφραγίδα της ΣΕΚ
√ Εγγυημένες προτάσεις που συναρπάζουν και τους πιο απαιτητικούς και επιθυμούν να φορτίσουν
τις «μπαταρίες» τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αποτελούν τα εξοχικά συγκροτήματα της ΣΕΚ
σε Πρωταρά, Κ. Αμίαντο και Πισσούρι
ρονται τονίζοντας πως αποτελεί ένα
σημαντικό πλεονέκτημα για τον κάθε
εργαζόμενο να απολαμβάνει ποιοτικές και
φθηνές διακοπές χωρίς να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και δεν είναι μόνο
το επίπεδο των υπηρεσιών αλλά και η
δυνατότητα να απολαμβάνεις καλομαγειρεμένο φαγητό σε πολύ προσιτές τιμές,
κρατώντας τους ενοίκους στο χώρο του
συγκροτήματος. Φυσικά για τους λάτρεις
της ολογάλανης και καθάριας θάλασσας
υπάρχει πάντοτε η επιλογή των καθημερινών εξορμήσεων δημιουργώντας μια
ευχάριστη αλλαγή στο καθημερινό πρόγραμμα. Όπως δήλωσαν μέλη του Κινήματος ο χώρος του συγκροτήματος αλλά
και τα διαμερίσματα, που είναι πλήρως
εξοπλισμένα, από οικιακά και ηλεκτρολογικά είδη βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ,σε επίπεδο καθαριότητας.

Η διαμονή στις συγκεκριμένες
εξοχικές κατοικίες του Κινήματος μπορεί άνετα να συνδυαστούν και με εξορμήσεις για
γνωριμία στις γύρω περιοχές.
Στολίδι των συγκροτημάτων
της ΣΕΚ οι υπερσύγχρονες πισίνες που προσφέρουν την
ευκαιρία στους ενοίκους να
απολαύσουν στιγμές δροσιάς
και διασκέδασης ενώ για τους
λάτρεις της θάλασσας , στον
Πρωταρά και στο Πισσούρι οι
περιοχές διαθέτουν ξεχωριστές παραλίες που εκτείνονται
σε μαγευτικό τοπίο φυσικής
ομορφιάς και ωραιότητας.
Επιπρόσθετα όλα τα εξοχικά
συγκροτήματα
διαθέτουν
εστιατόριο με ποικιλία φαγητών που καλύπτει κάθε βαλάντιο.
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ΠΡΩΤΑΡΑΣ
Τα εξοχικά συγκροτήματα της ΣΕΚ στον
Πρωταρά άρχισαν να σφύζουν από ζωή
από οικογένειες μελών του Κινήματος που

άρχισαν να λαμβάνουν τις καλοκαιρινές
τους άδειες. Όλοι εκφράζουν με τα καλύτερα λόγια την ικανοποίηση τους για το
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέ-

ΠΙΣΣΟΥΡΙ
Το Πισσούρι μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια από
τις πιο αξιόλογες τουριστικές περιοχές της Κύπρου,
γιατί συνδυάζει βουνό και θάλασσα, και ξεχωρίζει
για την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κατοίκων
του και τη ζεστή φιλική ατμόσφαιρα που συναντά ο
ξένος επισκέπτης. Η γειτνίαση του χωριού με τους
αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους του Κουρίου
και της Παλαίπαφου δίνει την ευκαιρία στους
ξένους επισκέπτες για σύντομες εκδρομές στους
γειτονικούς αυτούς χώρους. Στην πλατεία του
χωριού ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες απολαμβάνουν
κάθε καλοκαίρι εύγεστα κυπριακά εδέσματα μέσα σε
μια χαρούμενη, διασκεδαστική ατμόσφαιρα που
δημιουργούν με τα καλλιτεχνικά προγράμματα τους
διάφορα χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα.

Διαμάντι
των εξοχικών
κατοικιών είναι
οι υπερσύγχρονες
πισίνες που
αποτελούν όαση
στον καλοκαιρινό
υδράργυρο
που σταδιακά
ανεβαίνει

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου δίδει
πλέον τη δυνατότητα και ηλεκτρονικά για κράτηση
θέσεων στις εξοχικές κατοικίες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΣΕΚ: http://www.sek.org.cy.
Ακολούθως μεταβαίνετε: Εξοχικές Κατοικίες και
αμέσως στις κρατήσεις μέσω διαδικτύου.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ
Κάθε διαμέρισμα έχει τη δική του φυσιογνωμία και είναι εναρμονισμένο
απόλυτα με το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής , την πυκνή άγρια βλάστηση και τα πεύκα αλλά και την υπέροχη θέα της περιοχής. Κάποιοι λένε
πως ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις μια περιοχή είναι με τα πόδια.
Αν αγαπάτε το βουνό ή αν θέλετε να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση, το περπάτημα είναι ιδανικό. Αφήστε το αυτοκίνητο σας και ζήστε τον
πολιτισμό και τη φύση της περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το
εξοχικό συγκρότημα της ΣΕΚ στον Αμίαντο δεν προσφέρει μόνο ψυχική και
σωματική ηρεμία στις διακοπές αλλά καλύπτει και τις ανάγκες των μελών
του κινήματος που είναι λάτρεις της δράσης και της εξερεύνησης μέσα
από περιπατητικές διαδρομές στα Μονοπάτια της φύσης. Κάποιες διαδρομές είναι πιο απαιτητικές από άλλες , όλα όμως προσφέρουν απόλαυση στις αισθήσεις που συνδυάζονται οι εικόνες, οι ήχοι και οι μυρωδιές της φύσης από πρώτο χέρι.
Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο με ποικιλία φαγητών σε προσιτές
τιμές και για τους πιο απαιτητικούς καλοφαγάδες Το εξοχικό συγκρότημα διαθέτει όλες τις σύγχρονες και απαιτούμενες ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή ενώ η υπερσύγχρονη πισίνα, που αποτελεί όαση, προσφέρει
την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της
διαμονής τους.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μασάζ προσώπου:
Χαρίζει νεανικό δέρμα και μειώνει το άγχος

Το Kαλοκαίρι είναι εδώ
απειλώντας την υγεία μας
• Πόσο νερό χρειάζεται ο οργανισμός μας;
• Πώς να προλάβετε αφυδάτωση
του οργανισμού σας

Ο

ι επιστήμονες επισημαίνουν ότι καθόλην
τη διάρκεια του έτους, ιδίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, το σώμα μας έχει ανάγκη από ενυδάτωση. Δεν μπορούμε να
ζήσουμε χωρίς νερό. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν φροντίζει να μάθει
πόση ποσότητα νερού είναι αναγκαία καθημερινά για να διατηρούμαστε υγιείς. Μελέτες
έχουν δείξει ότι το νερό διατηρεί τον εγκέφαλο και το σώμα υγιή, μεταφέροντας θρεπτικά συστατικά σε όλο τον οργανισμό, συντελώντας στην αποβολή των «απορριμάτων»,
ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του σώματος
και διατηρώντας λειτουργικά τα κύτταρα.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Διατροφής του
Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ η υγιής ισορροπία νερού σε ενήλικες άνδρες είναι περίπου 3,7 λίτρα ημερησίως και στις γυναίκες
2,7 λίτρα.
Αλλά η κατανάλωση νερού δεν είναι μόνος
τρόπος για να μένει κανείς ενυδατωμένος. Οι
περισσότεροι άνθρωποι αντλούν το 20% του
νερού που χρειάζονται από τις τροφές. «Ο
εγκέφαλος είναι αυτός που ρυθμίζει και
μάλιστα πολύ καλά τις ανάγκες του οργανισμού σε νερό. Και αν αναλογιστούμε την
περίπτωση της θερμοπληξίας θα δούμε ότι

Ο

ι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το
απλό μασάζ προσώπου αυξάνει
την κυκλοφορία στον ιστό του προσώπου σας, με αποτέλεσμα πιο
φωτεινό, νεανικό δέρμα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη σύσφιξη του
δέρματος, μειώνοντας την εμφάνιση
πρηξίματος και ρυτίδων. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, ένα καλό μασάζ
προσώπου μειώνει το άγχος, αφήνοντας σας να νιώσετε γαλήνια και
χαλαρή. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας
με ένα μασάζ μία φορά την ημέρα,
είτε το πρωί είτε το βράδυ πριν πάτε
για ύπνο.
Ιδού η χρυσή μέθοδος
1. Εφαρμόστε ένα ελαφρύ στρώμα
λαδιού προσώπου
Το λάδι βοηθά τα δάκτυλά σας να
γλιστρήσουν εύκολα στο πρόσωπό
σας, εμποδίζοντας τα να σέρνονται
και να τραβούν το δέρμα σας. Ενυδατώνει επίσης το δέρμα και μειώνει
την εμφάνιση των γραμμών και των
ρυτίδων. Εφαρμόστε ένα ελαφρύ
στρώμα από ένα από τα παρακάτω
έλαια:
Για το ξηρό δέρμα: καρύδα ή argan
oil
Για μικτό δέρμα: αμυγδαλέλαιο ή
έλαιο jojoba.
Για λιπαρό δέρμα: λάδι jojoba ή την
ενυδατική σας.
2. Κάντε μασάζ κοντά στις γωνίες
του στόματός σας
Ένα μασάζ ανόρθωσης του δέρματος
επικεντρώνεται σε περιοχές όπου το
δέρμα τείνει να κρεμάει. Χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας,
κάντε κυκλικές κινήσεις πάνω από
τις γραμμές εκατέρωθεν του στόμα-

τα θύματα αγνόησαν τα σήματα του εγκεφάλου για νερό ή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν λόγω σωματικής κόπωσης ή ακόμα
γιατί δεν είχαν πρόσβαση σε νερό», εξηγεί ο
Δρ Μάικλ Σάιρ, γιατρός ΤΕΠ στο Ιατρικό
Κέντρο Harborview του Σιατλ.
Η αφυδάτωση μπορεί να ξεκινήσει εντός
λίγων ωρών βαριάς σωματικής κόπωσης ή
υπερθέρμανσης του περιβάλλοντος. Συχνά
δεν δίνει ισχυρές ενδείξεις και όταν το άτομο
φτάσει πια να διψάσει έχει ήδη ανατραπεί η
φυσιολογική αναλογία του νερού στον οργανισμό του. Η αφυδάτωση εκδηλώνεται με
συμπτώματα, όπως η κόπωση, η κεφαλαλγία, η ζαλάδα, η υπνηλία και η ξηροστομία.
Ενώ ενδεικτικό είναι και το χρώμα των
ούρων. Όσο πιο διαυγές τόσο πιο ενυδατωμένο είναι το άτομο.
Πάντως, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου
συγκεκριμένα φάρμακα αλλά και παθήσεις,
όπως ο διαβήτης και η καρδιακή νόσος, που
επηρεάζουν την αναγκαία ποσότητα νερού
για τον κάθε άνθρωπο.
«Τα φάρμακα για την υπέρταση αλλά και
άλλα είναι διουρητικά, άρα συντελούν σε
αποβολή περισσότερων υγρών από το
σώμα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις οι
άνθρωποι θα πρέπει να συζητούν με τον
θεράποντα ιατρό τους για την αναγκαία
ποσότητα νερού που πρέπει να πίνουν
καθημερινά ώστε να είναι πάντα ενυδατωμένοι», σημειώνει η Δρ Σαπιρο.
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Το μασάζ στην περιοχή των ματιών
βοηθάει στην ανύψωση του δέρματος
και στην καταπολέμηση του ποδιού
της χήνας. Χρησιμοποιήστε επιπλέον
λάδι, εάν είναι απαραίτητο, για να
εμποδίσετε τα δάχτυλά σας να σέρνουν το λεπτό δέρμα γύρω από τα
μάτια σας.
5. Στο μέτωπό

• Απλές και προσεκτικές κινήσεις
για καθημερινή αναζωογόνηση
και λάμψη του δέρματος σας
τος. Πάντα εφαρμόζετε πίεση προς
τα πάνω για να βοηθήσετε στην ανύψωση του δέρματος αντί να το τραβάτε προς τα κάτω. Συνεχίστε για ένα
λεπτό.
3. Στα μάγουλα
Κάντε κυκλικές κινήσεις πάνω από τα
μήλα των μαγούλων για να βοηθήσετε την σύσφιξη και να ανασηκώσετε
αυτήν την περιοχή. Εφαρμόστε
απαλή πίεση καθώς τα δάχτυλά σας
κινούνται μέχρι τα εσωτερικά σας
ζυγωματικά, έπειτα προς τα άκρα
του προσώπου σας και πίσω. Συνεχίστε για ένα λεπτό.
4. Στην περιοχή των ματιών σας
Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο
τόξο των φρυδιών σας και μετά
τρίψτε γύρω από τις εξωτερικές
γωνίες των ματιών σας. Κινηθείτε
απαλά κάτω από τα μάτια σας και
τελειώστε με τα δάχτυλά σας στις
εσωτερικές γωνίες των ματιών σας.
Συνεχίστε κατά μήκος των πλευρών
της μύτης σας και κατά μήκος των
φρυδιών σας. Επαναλάβετε την κίνηση για ένα λεπτό.

Εάν το μέτωπό σας έχει οριζόντιες
γραμμές που θέλετε να ελαφρύνετε,
πρέπει να κάνετε μασάζ ενάντια στις
γραμμές. Τοποθετήστε τα χέρια σας
το ένα δίπλα στο άλλο κάθετα, με τα
δάχτυλά σας να αγγίζουν το μέτωπό
σας. Κάντε μια ζιγκ ζαγκ κίνηση
μετακινώντας το ένα χέρι επάνω ενώ
το άλλο κινείται προς τα κάτω, έτσι
ώστε να τραβήξετε απαλά το δέρμα
σας πάνω και κάτω. Συνεχίστε αυτήν
την κίνηση σε ολόκληρο το μέτωπό
σας για ένα λεπτό.
6. Σστις ρυτίδες ανάμεσα από τα
φρύδια
Οι κατακόρυφες γραμμές στην κορυφή της μύτης σας μπορούν να γίνουν
λιγότερο έντονες αν τους κάνετε
μασάζ οριζόντια. Τοποθετήστε τα
δάχτυλά σας οριζόντια στις γραμμές.
Τρίψτε απαλά προς τα εμπρός και
προς τα πίσω για να τραβήξετε το
δέρμα από τη συνηθισμένη του θέση.
7. Ολοκληρώστε επαναλαμβάνοντας το μασάζ σε κάθε περιοχή
Κάντε απαλά μασάζ σε κάθε μέρος
του προσώπου σας για να τερματίσετε το μασάζ σας. Το δέρμα σας θα
πρέπει να αισθάνεται σταθερό και
νεανικό όταν το μασάζ σας έχει
τελειώσει. Επαναλάβετε καθημερινά
για καλύτερα αποτελέσματα.

Κάντε τα παδιά τους καλύτερους φίλους των φρούτων και λαχανικών

Τ

α φρούτων και τα λαχανικά είναι
απαραίτητες τροφές για την ανάπτυξή τους. Η περίοδος του καλοκαιριού, με τα πολύχρωμα φρούτα και
λαχανικά, είναι μια από τις καλύτερες εποχές της χρονιάς για να τα
δελεάσετε να τα βάλουν στην καθημερινή διατροφή τους.
Για τους πολύ μικρούς αγοράστε
βιβλία με εικόνες φρούτων και λαχανικών και δώστε τα τους να τα
ξεφυλλίζουν. Και τους πολύ μικρούς
αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά
πάρτε τα μαζί σας στη λαϊκή ή στο
μανάβη ή στην υπεραγορά και επιλέξτε μαζί τους τα λαχανικά και τα
φρούτα που θα αγοράσετε.

ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στη συνέχεια δώστε τη δυνατότητα
στα παιδιά να επιλέξουν εκείνα πώς
θα μαγειρέψετε τα λαχανικά επιλέγοντας κάποια συνταγή από βιβλίο
μαγειρικής ή και από το διαδίκτυο.
Αφού βρείτε τη συνταγή μαγειρέψτε
μαζί τους.
Συνοδέψτε κάθε πιάτο που μαγειρεύετε με όμορφες και πολύχρωμες γαρνιτούρες λαχανικών. Βάλτε κάθε
φορά μια μικρή ποσότητα λαχανικών
στα πιάτα τους και συνεχίσετε να το
κάνετε ανεξάρτητα από την ανταπό-

κρισή τους. Χρησιμοποιείστε χρώματα και φαντασία για να κάνετε τα
πιάτα σας πιο ελκυστικά. Π.χ. κάντε
σχέδια στο πιάτο.
Καταναλώστε εσείς οι ίδιοι λαχανικά
και φρούτα, ώστε να σας βλέπουν.

√ Τρόποι με τους οποίους
θα δελεάσετε τα παιδιά σας
να καταναλώσουν λαχανικά
και φρούτα
Και προσφέρετέ τα τους.
Διαλέξτε διαφορετικούς τρόπους

μαγειρέματος των λαχανικών σας.
Σερβίρετέ τα ωμά, βρασμένα, στον
ατμό, αλλά και ψητά.
Πάρτε και λαχανικά μαζί σας στη
θάλασσα, όπου πεινασμένα όπως θα
είναι μπορεί να ενδώσουν πιο εύκολα
στην άγνωστη γεύση.
Μη σταματάτε την προσπάθεια να
δελεάσετε το παιδί σας να καταναλώσει λαχανικά και φρούτα. Ενδεχομένως να τα δοκιμάσει την επόμενη
φορά. Είναι βέβαιο πως όσο πιο γρήγορα αρχίσει να τα καταναλώνει
τόσο πιο πολύ θα σας ευγνωμονεί
μεγαλώνοντας.
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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:
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και
ελεύθερη Αμμόχωστο
- Υπάλληλος σε Βενζινάδικο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Νυκτερινός/ή Φροντιστής/τρια
Παντελή Κούμα 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής ΧVAN
- Φύλακες
- Άτομο με γνώση ηλεκτρολογίας για εγκατάσταση
συστημάτων συναγερμού και πυρόσβεσης
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγούς με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Μαγείρισσα
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Συντηρητής Βιολογικών Σταθμών
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- Αποθηκάριος/Διανομέας
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και
Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής
στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικό βαρέων οχημάτων
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Κενές θέσεις εποχικών ωρομίσθιων
εργατών στον Δήμο Στροβόλου
Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση πέντε (5) θέσεων εποχικού έκτακτου
εργατικού προσωπικού γενικής καθαριότητας,
για περίοδο μέχρι και έντεκα (11) μήνες. Ο μικτός
μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε €1.206,73.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό
έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου
(http://www.strovolos.org.cy) ή από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης Δημοτών (ισόγειο Δημοτικού
Μεγάρου, Λεωφ. Στροβόλου αρ.100) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως
συμπληρωμένες στο γραφείο αρ.12 (2ος).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εργατική νομοθεσία στο μικροσκόπιο
σεμιναρίου στη ΣΕΚ Λεμεσού

11

H

εργατική νομοθεσία
τέθηκε στο μικροσκόπιο σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 31
Μαίου στη ΣΕΚ Λεμεσού.
Στο σεμινάριο ο μηχανισμός της ΣΕΚ Λεμεσού είχε
την ευκαιρία να ενημερωθεί, αλλά και να ανταλλάξει απόψεις με ανώτερους
λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν
μέσα από την εργατική
νομοθεσία.
Ο επαρχιακός γραμματέας
της ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος
Τιμοθέου δήλωσε στην
εργατική φωνή πως για το
Κίνημα της ΣΕΚ η γνώση
αποτελεί
απαραίτητο
εργαλείο να μπορεί ο
μηχανισμός να ανταποκρίνεται με
επάρκεια στις αυξανόμενες ανάγκες
και απαιτήσεις.
Πρόσθεσε δε πως το εργατικό κέντρο
της ΣΕΚ Λεμεσού δίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ευκαιρία στον

μηχανισμό να ενημερώνεται από
εκπροσώπους των θεσμικών σωμάτων της πολιτείας για όσα ζητήματα αποτελούν μέρους της καθημερινής τους εργασίας.

μας έναν χώρο στον οποίο μπορεί
να αποταθεί για να επιλύσει καθημερινά εργασιακά του ζητήματα και
ως εκ τούτου οφείλουμε να κρατούμε τον μηχανισμό μας σε δυνητική
ικανότητα.

Η ΣΕΚ κατέληξε αποτελεί για τα μέλη

Θεμελειώδες δικαίωμα η προστασία
των προσωπικών δεδομένων

Τ

έθηκε από τις 25 Μαϊου σε ισχύ
σε ολόκληρη την Ευρώπη ο νέος
κανονισμός για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Για τα θέματα εφαρμογής του κανονισμού, η Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου τόνισε
πως επιβάλλεται οι πολίτες να γνωρίζουν τα νέα τους δικαιώματα.
Σε ερώτηση τι αλλάζει με τον νέον
κανονισμό, η Επίτροπος απαντά ότι
«αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον
οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οι
εταιρείες, ακόμα και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία διεξάγουν επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων,
πρέπει να έχουν την δυνατότητα
μέσα από τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν θέσει στις επιχειρήσεις τους να μπορούν να αποδείξουν – και όχι μόνο να λένε ότι το
κάνουν - συμμόρφωση με τον συγκεκριμένο κανονισμό και τις πρόνοιές
του».
Αλλάζει η φιλοσοφία με την οποία
θα πρέπει να βλέπουμε πλέον την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι, βλέπουμε και από τα
διοικητικά πρόστιμα, τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό που
είναι πάρα πολύ ψηλά, ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης ήθελε να δείξει
ακριβώς ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και εκεί όπου υπάρχει
παραβίασή τους να επιβάλλονται
ψηλά διοικητικά πρόστιμα», σημειώνει η κ. Λοϊζίδου.

Ψηλά πρόστιμα
Κληθείσα να αναφερθεί στο ύψος
των προβλεπόμενων προστίμων,

σημειώνει ότι «εκτοξεύονται σε
πρόστιμα της τάξης των €10 και
€20 εκατ.». Διαβεβαιώνει την ίδια
ώρα ότι «σκοπός της Αρχής δεν είναι
να επιβάλλει εξοντωτικά πρόστιμα
στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, αλλά ακριβώς μέσα από την
προεργασία που έγινε και η οποία

θα συνεχίσει να γίνεται εν είδει διαφώτισης και κατευθυντήριων γραμμών είναι, ακριβώς, να καλλιεργήσουμε την συνείδηση των προσωπικών δεδομένων, από τις επιχειρήσεις μέχρι και τα φυσικά πρόσωπα
που τα επεξεργάζονται».
Ο νέος κανονισμός ενισχύει την
προστασία των προσωπικών
δεδομένων παιδιών;, Το άρθρο 8
του κανονισμού προνοεί ότι, στην
περίπτωση λήψης συγκατάθεσης
ανηλίκου που χρησιμοποιεί μέσα τα
οποία παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει συγκατάθεση κηδεμόνα. «Ο κανονισμός θέτει το
16ο έτος για την λήψη συγκατάθεσης. Εμείς, στην δική μας νομοθεσία,

έχουμε προνοήσει το 14ο έτος, διότι
στην κυπριακή νομοθεσία το 14ο
έτος είναι αυτό που δίνει την δικαιοπρακτική ικανότητα του ανηλίκου»,
εξηγεί.
Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες
χώρες. Το μόνο που αλλάζει με τη
διαβίβαση δεδομένων είναι ότι, ενώ
προηγουμένως ο οργανισμός έπρεπε
να αιτηθεί μιας σχετικής άδειας για
τη διαβίβαση δεδομένων επιλέγοντας μια από τις νομικές βάσεις που
υπήρχαν, πλέον οι νομικές βάσεις
πολλαπλασιάζονται,
υπάρχουν
καταγεγραμμένες στον κανονισμό
και ο οργανισμός μπορεί να διαβιβάζει χωρίς πλέον, σε ορισμένες
περιπτώσεις, την άδεια της Επιτρόπου, αλλά προαποφασίζοντας την
νομική βάση που θα ακολουθήσει».
Προσθέτει ότι «τα πράγματα γίνονται πιο απλά για τους οργανισμούς», σημειώνοντας ότι «το μόνο
που αλλάζει είναι ότι μετατίθεται η
ευθύνη για το αν έχει επιλεγεί η
σωστή νομική βάση στην ίδια την
επιχείρηση». Ο έλεγχος, διευκρινίζει,
θα μπορεί να γίνει μέσω του μητρώου καταγραφής δραστηριοτήτων.
Ουσιαστικά, λέει, είναι ένα εργαλείο
αυτοελέγχου. Αυτό, αναφέρει, θα
υποδεικνύεται στην Αρχή, για να
ελέγξει την νομιμότητα των επεξεργασιών και αυτό θα πρέπει να
συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις για
να συνάδουν με τον καινούργιο
κανονισμό. Χθες αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό ταμία
Σάββα Κούλα είχεν συνάντηση με
την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη Λοϊζίδου.
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«Ξενοδοχείο γρίππη» ελέγχει τη δεινότητα των εμβολίων

Θ

α μένατε σε ένα ξενοδοχείο
όπου δεν θα πληρώνετε, αλλά
θα σας πληρώνουν και μάλιστα
πολύ ικανοποιητικά; Αν δεν
πιστεύετε την τύχη σας, λάβετε
υπόψη σας ότι υπάρχει μια
λεπτομέρεια: μάλλον θα κολλήσετε γρίπη.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του
Σεντ Λούις στις ΗΠΑ, οι οποίοι
προσπαθούν να αναπτύξουν ένα

καλύτερο αντιγριπικό εμβόλιο,
δημιούργησαν το λεγόμενο «Ξενοδοχείο Γρίπη» (πιο επιστημονικά
«Ερευνητική Μονάδα Μακράς
Παραμονής»). Σε αυτό προσκαλούνται εθελοντές να διαμείνουν,
γνωρίζοντας εκ των προτέρων
ότι θα εκτεθούν σε ιούς της γρίπης και πιθανότατα θα κολλήσουν. Όταν φύγουν, θα αμειφθούν με 3.500 δολάρια για τον
κόπο τους.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια
κλινική δοκιμή, καθώς οι εθελοντές θα κάνουν είτε ένα κανονικό
αντιγριπικό εμβόλιο είτε ένα ένα
εικονικό (πλασίμπο) και μετά θα
εκτεθούν σε κάποιο στέλεχος της

γρίπης. Το «Ξενοδοχείο Γρίπη»,
που ήταν προηγουμένως κανονικό ξενοδοχείο, διαθέτει 24 δωμάτια παραμονής των εθελοντών,
τα οποία είναι επιπλωμένα σαν
δωμάτια κανονικού ξενοδοχείου
με μπάνιο, τηλεόραση, πρόσβαση
στο διαδίκτυο κ.α. Υπάρχει επίσης ένα «λόμπι» για να κάνουν
παρέα οι «πελάτες», καθώς και
ένα γυμναστήριο (πισίνα δεν
υπάρχει, ούτε σάουνα!). Καμαριέρες-νοσοκόμες θα βρίσκονται
τριγύρω όλο το 24ωρο για ό,τι
χρειασθούν οι εθελοντές.Το
«ξενοδοχείο» θα χρησιμοποιηθεί
στο μέλλον για να μελετηθούν
εμβόλια και για άλλες νόσους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η καλύτερη μάσκα ματιών
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α αυγά εκτός ότι φτιάχνουν ένα υπέροχο
πρωινό, μπορούν επίσης να αποτελέσουν
ένα από σημαντικότερα προϊόντα ομορφιάς.
Μια απλή μάσκα προσώπου με αυγό, είναι
ένας γρήγορος, φθηνός τρόπος για να κάνετε
ένα άμεσο facelift! Συνδυάζοντας καρότα με
ασπράδια αυγών διπλασιάζετε τη δύναμη
καταπολέμησης των ρυτίδων με μία DIY μάσκα
ματιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και
σε όλο το πρόσωπό σας.

Οι βιταμίνες και οι πρωτεΐνες που περιέχουν
τα ασπράδια αυγών σφίγγουν και σταθεροποιούν το πρόσωπο, καθιστώντας τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο λεγόμενο πόδι της
χήνας γύρω από τα μάτια. Και τα καρότα είναι
ένας φυσικός τρόπος για να πάρετε ρετινόλη,
ένα από τα καλύτερα συστατικά καταπολέμησης των
ρυτίδων.

Ο ύπνος του Σαββατοκύριακου μπορεί να μας σώσει τη ζωή

Ο

ύπνος του σαββατοκύριακου
αναπληρώνει τις λίγες ώρες
ύπνου των καθημερινών και μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Οι άνθρωποι που κοιμούνται λίγο
κινδυνεύουν να πεθάνουν πρόωρα, εκτός και αν το σαββατοκύριακο το ρίχνουν πραγματικά
στον ύπνο, σύμφωνα με μια νέα
σουηδική επιστημονική έρευνα. Η
μελέτη δείχνει ότι είναι δυνατό να
αναπληρωθεί ο χαμένος ύπνος
και αυτό αντισταθμίζει τους κινδύνους για την υγεία.
Οι ερευνητές του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, με επικεφαλής τον δρα Τόρμπγιερν
'Ακερστεντ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό για

θέματα έρευνας ύπνου "Journal of
Sleep Research", σύμφωνα με τη
βρετανική «Γκάρντιαν», ανέλυσαν
στοιχεία για περισσότερους από
38.000 ανθρώπους, οι οποίοι
παρακολουθήθηκαν για διάστημα
έως 13 ετών.
Διαπιστώθηκε ότι όσα άτομα
κάτω των 65 ετών κοιμούνταν το
πολύ πέντε ώρες το βράδυ και τις
επτά μέρες τις εβδομάδες, είχαν
κατά μέσο όρο 65% μεγαλύτερη
πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με όσους κοιμούνταν
έξι έως επτά ώρες καθημερινά.

οκτώ ώρες.
Από την άλλη, ο πολύς καθημερινός ύπνος δεν φαίνεται να κάνει
καλό. Όσοι κοιμούνταν περισσότερες από οκτώ ώρες και τα επτά
βράδια της εβδομάδας, είχαν κατά
μέσο όρο 25% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα, σε
σχέση με όσους κοιμούνταν έξι ή
επτά ώρες καθημερινά.
Η μελέτη επιβεβαίωσε, επίσης,
αυτό που είναι ήδη γνωστό για
την τρίτη ηλικία (μετά τα 65), ότι
όσο γερνάει κανείς, τόσο κοιμάται
λιγότερο και τα σαββατοκύριακα.

Όμως, δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος πρόωρου θανάτου για
όσους κοιμούνταν έως πέντε ώρες
τις καθημερινές, εάν το σαββατοκύριακο (Παρασκευή και Σάββατο
βράδυ) κοιμούνταν πάνω από

Μ

Τρεις φοιτητές του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου βρήκαν τον τρόπο
να καταλαβαίνουν οι γονείς τα
μωρά τους με την εφαρμογή
icry2talk.
Η Αναστασία Ντράχα, ο Ανδρέας
Λουτζίδης και ο Ιάσωνας Χατζηκώστας υπό την επίβλεψη του
καθηγητή Λεοντίου Χατζηλεοντιά-

Μ

δη δημιούργησαν την εφαρμογή
icry2talk.
Η γυναίκα της παρέας εξηγεί στο
euronews πως λειτουργεί η εφαρμογή τους και τι χρειάζονται για
να την τελειοποιήσουν.
«Είναι μία εφαρμογή η οποία
μπορεί και μεταφράζει το κλάμα
του μωρού και το αντιστοιχεί με
διάφορες ανάγκες του. Το κλάμα
κρύβει από πίσω του πολύ πληροφορία που το αυτί του γονέα
μπορεί να μην μπορεί να αντιληφθεί, αλλά εμείς εφαρμόζοντας
κάποιες προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, εξάγουμε

κάποια χαρακτηριστικά από το
κλάμα, τα οποία στη συνέχεια
περνάμε σε αλγορίθμους τεχνητής
νοημοσύνης. Αυτοί κάνουν κατηγοριοποίηση και βρίσκουν μοτίβα
σε αυτά τα κλάματα και τα χωρίζουν σε κατηγορίες ανάλογα με
τις ανάγκες που αντιστοιχούν σε
αυτά», λέει η Αναστασία Ντράχα
μεταξύ άλλων.
Οι φοιτητές προκρίθηκαν στα
τελικά του διαγωνισμού Imagine
Cup της Microsoft και θα ταξιδέψουν στο Σιάτλ με στόχο να εντυπωσιάσουν και τον υπόλοιπο
κόσμο.

Έτσι δεν θα χάσετε ποτέ τη βαλίτσα σας

ία νέα μόδα έχει κατακλύσει
το διαδίκτυο. Βαλίτσες «ντυμένες» με κάλυματα που έχει
τυπωθεί το πρόσωπο του ιδιοκτήτη τους.
Η μόδα ξεκίνησε το 2017 και,
ευτυχώς, μέχρι ώρας δεν έχει
λάβει μεγάλες διαστάσεις.
«Κρούσματα» έχουν παρουσιαστεί
σε ορισμένα αεροδρόμια, με χρή-

στες του twitter να διασκεδάζουν
με κάθε νέα εμφάνιση τους. Άλλοι
πάλι δεν μπορούν να κρύψουν την
απογοήτευσή τους. «Ο κόσμος
βάζει το πρόσωπό του στις βαλίτσες του για να μην χαθούν», γράφει ένας χρήστης και εκφράζει
την διακαή επιθυμία του να δει
περισσότερες και περισσότερες
τέτοιες βαλίτσες.

1 ασπράδι αυγού
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο καρότο
1 κουταλάκι του γλυκού αλόη βέρα
Οδηγίες:
Συνδυάστε το αυγό, το καρότο και την αλόη βέρα σε
ένα μικρό μπολ. Χτυπήστε το μείγμα μαζί με ένα
πιρούνι (περίπου για 1 λεπτό).
Με καθαρά χέρια ή με μία βούρτσα, εφαρμόστε τη
μάσκα γύρω και κάτω από τα μάτια. Αποφύγετε τα
βλέφαρα γιατί δεν θέλετε να μπει μέσα στα μάτια
σας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε τη μάσκα σε
ολόκληρο το πρόσωπό σας.

Η Ελληνική εφαρμογή που ανιχνεύει το κλάμα του μωρού
ια παρέα φοιτητών ίσως να
βρήκε τη λύση στα ξενύχτια
εκατοντάδων χιλιάδων γονιών,
παππούδων κι όχι μόνο! Τι θέλει
το μωρό όταν κλαίει; Η εφαρμογή
icry2Talk ήρθε για να ανιχνεύσει
το κλάμα του παιδιού σας λοιπόν!

Συστατικά:

Αφήστε την μάσκα να στεγνώσει για τουλάχιστον 15
λεπτά ή έως και 30 λεπτά. Μόλις νιώσετε τη μάσκα
να σφίγγει το δέρμα σας αφαιρέστε τη. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή, υγρή πετσέτα για να καθαρίσετε
απαλά τη μάσκα. Ολοκληρώστε με ενυδατική κρέμα.

Σοβαρά … αστειάκια
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Έξι αντηλιακές τροφές για προστασία
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πορεί η βιομηχανία των
καλλυντικών να βελτιώνει
συνεχώς τη σύσταση και υφή των
αντηλιακών προϊόντων, ωστόσο
η φύση δεν παύει να διαθέτει τα
απόλυτα «όπλα» κατά των επιβλαβών υπεριωδών ακτινών του
ήλιου.

άλλο καροτενοειδές που επίσης
περιέχουν κόκκινα και πορτοκαλί
φρούτα και λαχανικά έχει σχετιστεί
με μειωμένες αντιδράσεις στα
ηλιακά εγκαύματα, ενώ τα εσπεριδοειδή φρούτα, κόκκινου και ροζ
χρώματος, είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, ουσίες που έχει διαπι-

Ψάρια πλούσια σε ω-3
λιπαρά οξέα: Τα ω-3
λιπαρά οξέα (που περιέχουν πολλά τρόφιμα, ειδικά τα λιπαρά ψάρια και
τα οστρακοειδή) έχουν
εξαιρετικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα
συστατικά αυτά μπορούν
να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων
από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών (όπως αυτή που προκαλεί ο ήλιος).
Επίσης έχει αποδειχθεί ότι προσθέτοντας στη διατροφή μας ω-3
λιπαρά οξέα ή παίρνοντας κάποιο
διατροφικό συμπλήρωμα, μπορεί
να προλάβετε την εκδήλωση ορισμένων μορφών καρκίνου του δέρματος.
Κόκκινα και πορτοκαλί φρούτα
και λαχανικά: Η λυκοπένη ή λυκοπένιο, η φυσική χρωστική που
ανήκει στην ομάδα των καροτενοειδών αντιοξειδωτικών ουσιών,
και εμπεριέχεται σε ντομάτες και
άλλα κόκκινα και ροζ φρούτα και
λαχανικά έχει διαπιστωθεί ότι
συμβάλλει στην προστασία από
τους ερεθισμούς που προκαλεί στο
δέρμα η UV ακτινοβολία.
Η λυκοπένη βοηθά επίσης τον
οργανισμό να απαλλαγεί από τις
ελεύθερες ρίζες. Η β-καροτένη, ένα
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τος. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι το
μπρόκολο περιέχει σουλφοραφάνη,
η οποία αυξάνει την ικανότητα του
δέρματος να προστατεύεται από
τον καρκίνο.
Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Οτιδήποτε πράσινο και φυλλώδες
είναι καλό για την προστασία σας
από τον ήλιο.
Τα φρέσκα βότανα,
όπως ο βασιλικός, ο
μαϊντανός, το φασκόμηλο και το δενδρολίβανο, είναι πλούσια σε
αντιοξειδωτικές ουσίες
που καταπολεμούν τις
ελεύθερες ρίζες και
προστατεύουν
το
δέρμα.

στωθεί ότι βελτιώνουν την ικανότητα του δέρματος να προστατεύεται από τις ακτίνες UV.
Μαύρη Σοκολάτα: Τα φλαβονοειδή
που περιέχει η μαύρη σοκολάτα
βελτιώνουν την ικανότητα του δέρματος να προστατεύεται από διάφορες δερματικές βλάβες, περιλαμβανομένων και των ηλιακών
εγκαυμάτων.
Επίσης βοηθούν στην ενυδάτωση
του δέρματος, αυξάνουν τον κορεσμό του οξυγόνου και ενισχύσουν
την αιματική κυκλοφορία.
Σταυρανθή λαχανικά: Τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το λάχανο και το κουνουπίδι,
είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές
ουσίες που συντελούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.
Τα συγκεκριμένα λαχανικά επίσης
έχουν σχετιστεί με την πρόληψη
του καρκίνου όχι μόνο του δέρματος και άλλων σημείων του σώμα-

Τα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά, όπως το
σπανάκι και το σέσκουλο, είναι
επίσης πλούσια σε πολυφαινόλες
και καροτενοειδή που προστατεύουν φυσικά το δέρμα από την
ηλιακή βλάβη. Σε μια μελέτη διαπιστώθηκε ότι τρώγοντας πολλά
πράσινα φυλλώδη λαχανικά προλαμβάνουμε την επανεμφάνιση του
καρκίνου του δέρματος.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Πράσινο και μαύρο τσάι: Το πράσινο και το μαύρο τσάι είναι πλούσια σε πολυφαινόλες που αναστέλλουν την εκδήλωση του καρκίνου περιορίζοντας την παροχή
αίματος στην καρκινική περιοχή.
Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι το
πράσινο τσάι μπορεί να προλάβει
τον καρκίνο του δέρματος, εκτός
του μελανώματος. Ενώ μια άλλη
έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτομα
που πίνουν ένα φλιτζάνι τσάι την
ημέρα έχουν μειωμένη συχνότητα
μελανώματος.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Σε χαρακτηρίζει τέτοια δυναμικότητα
και ζωντάνια, που έχεις όλα τα φόντα για να
ξεπεράσεις προβληματικές καταστάσεις που
σε αγχώνουν εδώ και πολύ καιρό. Πάρα
πολλά σχέδια που έχεις προγραμματίσει, θα
τα πετύχεις αποτελεσματικό τρόπο. Προσπάθησε να βάλεις σε μια σειρά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και μην εκνευρίζεσαι.
Ταύρος: Μια ανήσυχη κατάσταση μπορεί να
προκύψει σήμερα στην οικογένειά σου, λόγω
κάποιου ξαφνικού προβλήματος που θα
προκαλέσει η αρνητική όψη της ημέρας, αλλά
αυτό θα είναι εντελώς περαστικό. Μην αφεθείς στις δυσκολίες και μην τα παρατάς
τώρα, που τα πράγματα έχουν μπει σε καλό
δρόμο.
Δίδυμοι: Μεταβατική θα είναι η ημέρα για
σένα και θα σε βάζει σε σκέψεις. Σταμάτα να
απαισιοδοξείς και δες τα πράγματα με θετικότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις. Είναι στο δικό
σου χέρι να ξεπεράσεις τα εμπόδια της ζωής
σου.
Καρκίνος: Να κρατήσεις την ψυχραιμία σου
και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις τις προβληματικές καταστάσεις που θα
σου παρουσιαστούν και μην κάνεις επιπόλαιες κινήσεις. Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που θα σε επηρεάσουν και θα σε αγχώσουν. Ψυχραιμία σε κάθε περίσταση και μην
βγεις καθόλου έξω από το πρόγραμμά σου.
Λέων: Οι απαιτήσεις ήταν αυξημένες το
προηγούμενο διάστημα, η ανάγκη επίλυσης
ορισμένων ζητημάτων ήταν επιτακτική, ενώ
η ανταγωνιστική διάθεση κάποιων σε έφερε

προσωρινά σε δύσκολη θέση. Όλα αυτά
όμως πλέον ανήκουν στο παρελθόν και απομακρύνονται χωρίς συνέπειες. Θα έχεις την
ευκαιρία να αφιερώσεις στον εαυτό σου
χρόνο για την επίλυση σημαντικών προσωπικών ζητημάτων.
Παρθένος: Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές
θα είναι το χαρακτηριστικό της ημέρας, εσύ
όμως πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι στους
ίδιους ρυθμούς, γιατί μόνο έτσι θα φτάσεις
στην επιτυχία που αναζητάς γρηγορότερα.
Προσπάθησε να επιλύσεις οριστικά καταστάσεις που σε κουράζουν και σε καταπιέζουν και μην κρατάς αρνητική στάση σε
ζητήματα που απαιτούν ριζοσπαστικές
κινήσεις.
Ζυγός: Το ενδιαφέρον σου για νέα πράγματα,
αγαπητέ Ζυγέ, σε ωθεί σε ένα αδιάκοπο
κυνήγι γνώσεων, εμπειριών, αλλά και επιτυχίας. Ο τρόπος δράσης σου είναι δυναμικός
και σταθερός. Μην αφήσεις τον συντηρητισμό αγαπημένων σου προσώπων να σε επηρεάσει αρνητικά στις επιδιώξεις σου. Να
είσαι ο εαυτός σου, όσο και αν αυτό σου
κοστίσει.
Σκορπιός: Ο δυναμισμός που θα έχεις σήμερα θα σε κάνει να έχεις θετικά αποτελέσματα
σε οικονομικές ή επαγγελματικές σου υποθέσεις που κινδυνεύουν ή που απλώς είχες
παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Στα
συναισθηματικά σου το κλίμα δεν αλλάζει
όσο θα ήθελες αλλά μπορείς να αναπληρώσεις κάποιες ελλείψεις με την παρέμβαση
φίλων και να περάσεις εξίσου καλά.
Τοξότης: «Προγραμματισμός» είναι η λέξη-

κλειδί για το ζώδιό σου τώρα, προκειμένου
να μπορέσεις να ολοκληρώσεις τους στόχους
σου. Ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι
αυτά που περιμένεις, κάνε όμως υπομονή και
θα υπάρξει βελτίωση. Οι υποχρεώσεις σε
φορτίζουν πολύ τελευταία, αν όμως διατηρείς την ψυχραιμία σου, όλα θα πάνε καλά.
Αιγόκερως: Έντονη δραστηριότητα προβλέπεται την σημερινή μέρα για το ζώδιό σου
και οι στόχοι σου αρχίζουν σιγά-σιγά να
πραγματοποιούνται. Είναι ευκαιρία να αναλάβεις δράση για την προώθηση των σχεδίων σου, καθώς οι πλανήτες ευνοούν τις
πρωτοβουλίες. Καθόρισε τους στόχους σου
και προσπάθησε να τους ολοκληρώσεις.
Υδροχόος: Έντονα συναισθήματα σε κατακλύζουν και νιώθεις την ανάγκη να ξεφορτωθείς βάρη που σε κρατάνε πίσω. Θα τα καταφέρεις, αλλάζοντας ολοκληρωτικά κατεύθυνση, αν και δυσκολεύεσαι να πείσεις τους
άλλους για την ευγένεια των προθέσεών σου.
Οι αναμνήσεις είναι μόνο θετικές, αλλά και το
μέλλον θα τις επαναφέρει ευχάριστα.
Ιχθείς: Η κατάσταση στην οικογένειά σου σε
φορτώνει με ζητήματα που παραμένουν
άλυτα εδώ και καιρό και δεν μπορείς να διευθετήσεις, καθώς δεν περνούν μόνο από το
χέρι σου. Μία συζήτηση μεταξύ σας δεν θα
βλάψει, αντιθέτως, η ανάληψη ευθυνών από
τον καθένα είναι πάντα η καλύτερη λύση. Η
ηρεμία και η ειλικρίνεια θα βοηθήσουν ακόμα
περισσότερο.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τηγανιά
Υλικά:
500-600 γρ. χοιρινό κρέας σε μπουκιές
2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια σε
ροδέλες ή 1 ξερό ψιλοκομμένο
1 πιπεριά μεγαλούτσικη ό,τι
χρώμα σας βρίσκεται, ψιλοκομμένη
1 με 1/2 ποτηράκι κρασί λευκό
2/3 του φλιτζανιού ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Ζεσταίνετε σε μεγάλο τηγάνι το λάδι κα ροδίζετε ελαφρά το
κρέας. Το αφαιρείτε με τρυπητή κουτάλα και το φυλατε σε
βαθύ πιάτο. Σοτάρετε στο ίδιο λάδι τα κρεμμύδια και την
πιπεριά. Ξαναρίχνετε μέσα τα κομμάτια του κρέτος με ό,τι
υγρά έχουν βγάλει, τα ανακατεύετε όλα μαζί και σβήνετε με
το κρασί. Μόλις απορροφηθεί (και πριν στεγνώσει τελείως)
ρίχνετε αλάτι και πιπέρι. Τηγανίζετε το κρέας προσθέτοντας λίγο νεράκι, αν χρειαστεί, ανακατεύοντας συχνά για
περίπου 15'-20' μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Υποτροφίες ΣΤΕΚ
στις Γαστρονομικές
Τέχνες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 487 - 27/2/1959

Εγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)
• Λήγει στις 28 Ιουνίου 2018 η υποβολή αιτήσεων εγγραφής

Η

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.

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, οι
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

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.

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, μόνον εάν
υπάρχουν θέσεις, στα τμήματα που θα
έχουν ήδη συγκροτηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με το ακριβές ωράριο και τα απαραίτητα τέλη και δικαιολογητικά εγγραφής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνούν με τα κατά τόπους

Εάν δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος
ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα,
θα προκύψει ανάγκη σύμπτυξης τμημάτων γειτονικών Κρατικών Ινστιτούτων
Επιμόρφωσης.

Κύπρος: Στα ψηλά η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών

Σ

την 57η θέση μεταξύ 142 χωρών στην
κατάταξη για τις χώρες στις οποίες
οι πολίτες αισθάνονται τη μεγαλύτερη
προσωπική ασφάλεια, βρίσκεται η
Κύπρος, σύμφωνα με τη φετινή
Παγκόσμια Έκθεση Νόμου και Τάξης από
την εταιρεία σφυγμομετρήσεων Gallup.
Η έκθεση βασίζεται στις απαντήσεις
που έδωσαν περισσότεροι από 148.000

πολίτες ανά τον κόσμο σε τέσσερις ερωτήσεις αναφορικά με την αίσθηση
ασφάλειας που έχουν.
Η Κύπρος έχει δείκτη ασφαλείας 80, με
μέγιστο δυνατή ένδειξη τα 100. Στο ίδιο
επίπεδο με την Κύπρο βρίσκονται η
Καμπότζη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η
Ταϊλάνδη.

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 13/2018 13/6/2018
250.000 ............. 33632

100 .................... 51634

ρεις υποτροφίες
στο Τμήμα
Γαστρονομικών Τεχνών
του KES College παραχωρεί ο ΣΤΕΚ
(Σύνδεσμος
Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου).
Οι υποτροφίες αφορούν τον Κλάδο
Μαγειρικής και τον
Κλάδο
Ζαχαροπλαστικής/Αρτ
οποιίας (Αγγλόφωνα
και Ελληνόφωνα
Προγράμματα) και
καλύπτουν το 25% των
διδάκτρων για όλα τα
χρόνια σπουδών.

1.000 ................. 10547

100 .................... 40472

400 .................... 26437

100 .................... 32258

400 .................... 30708

100 .................... 28174

100 .................... 30007

227, 135

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο της
προσπάθειας του ΣΤΕΚ
για ενθάρρυνση των
νέων να ασχοληθούν
με ξενοδοχειακά και
τουριστικά επαγγέλματα. Υπογραμμίζεται
ότι οι φοιτητές που
λαμβάνουν επί σειρά
ετών τις υποτροφίες
του ΣΤΕΚ και ολοκληρώνουν με επιτυχία
τον κύκλο σπουδών
τους, έχουν προτεραιότητα για εργοδότηση
σε ξενοδοχεία ή άλλες
επιχειρήσεις που είναι
μέλη του Συνδέσμου.

100 .................... 41153

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 33925

57, 21

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 IOYNIΟΥ 2018

Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία
του ΣΤΕΚ για περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο 22374433
και στην ιστοσελίδα
www.acte.com.cy για
εξασφάλιση της σχετικής αίτησης. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων
είναι η Παρασκευή, 24
Αυγούστου 2018.

Ληξιπρόθεσμες
φορολογικές
οφειλές

Σ

τις 11.800 ανήλθαν
μέχρι σήμερα οι
ενεργές ρυθμίσεις
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, οι
οποίες αφορούν αρχικό ποσό φορολογικής
οφειλής ύψους €395εκ.
Το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί ή
έχει εισπραχθεί μετά
την έκπτωση, ανέρχεται στα €326 εκατομμύρια. Αυτό δήλωσε ο
Βοηθός Έφορος
Φορολογίας Σωτήρης
Μαρκίδης, ενώπιον της
Επιτροπής
Οικονομικών της
Βουλής.

400 .................... 53309
200 .................... 34263
200 .................... 18506
200 .................... 43494
200 .................... 51093
200 .................... 42379
200 .................... 27439
200 .................... 57879
200 .................... 39602
200 .................... 27475
200 .................... 34398

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

100 .................... 10083
100 .................... 23985
100 .................... 43145
100 .................... 55282
100 .................... 29190
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
4951, 3439
Από €20 οι λήγοντες σε
290
Από €10 οι λήγοντες σε

ΛΥΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

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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Τ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Καλό ταξίδι Κύριε Παύλο
η Ελλάδα σε ευγνωμονεί

ο γήπεδο κατάμεστο. Οι
παίκτες του Παναθηναϊκού
ανεβαίνουν στην κερκίδα των
επισήμων. Σε μια κενή θέση με
μια τεράστια φωτογραφία εναποθέτουν από ένα λευκό τριαντάφυλλο. Οι δεκάδες χιλιάδες
φίλαθλοι σηκώνονται όρθιοι.
Αρχίζουν να τραγουδούν και το
γήπεδο δονείται: «Παύλο θεέ,
για πάντα ανάμεσά μας, μια
ζωή θα είσαι μέσα στην καρδιά
μας». Την ίδια στιγμή ένα τεράστιο πανό ραγίζει καρδιές: «Θα
είσαι για πάντα ο Παύλος μας,

θα είμαστε για πάντα τα παιδιά σου».
Ο τρίτος τελικός μεταξύ των
αιωνίων
αντιπάλων
Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
είχε ήδη μετατραπεί σε «λαϊκό
προσκύνημα» για τον σπουδαίο
άνθρωπο.
Ο
Παύλος
Γιαννακόπουλος, ο εμβληματικός ηγέτης, ο επιτυχημένος
επιχειρηματίας, ο τεράστιος
αθλητικός παράγοντας είχε
σβήσει. Έτσι έλεγε η είδηση,
που σκόρπισε απέραντη θλίψη
σε όλη την Ελλάδα. Και όμως.
Τέτοιοι σπουδαίοι άνθρωποι
δεν σβήνουν. Δεν φεύγουν ποτέ.
Η αξία, οι παρακαταθήκες, η
κληρονομιά που αφήνουν πίσω
τους είναι τόσο βαριές, ώστε
τους διατηρούν εσαεί στο
μυαλό, στην καρδιά και στην
ψυχή όλων.
Κάποιοι, ενδεχομένως, να απορούν γιατί η στήλη επέλεξε
σήμερα να ασχοληθεί με έναν
αθλητικό παράγοντα. Όσο
σπουδαίος και αν υπήρξε. Το
γιατί θα διαφανεί στη συνέχεια. Τα κατορθώματά του
αναμφισβήτητα
τεράστια.
Ενδεχομένως και ανυπέρβλητα.
Συνολικά 29 τίτλους μετρά ο
μπασκετικός Παναθηναϊκός επί
προεδρίας του: 1 Διηπειρωτικό
κύπελλο, 6 πρωταθλήματα
Ευρώπης, 13 πρωταθλήματα
και 9 κύπελλα Ελλάδας. Μια
μικρή αυτοκρατορία. Μέσα στο
σύνολο των αριθμών δεν ξέρω
πόσο, όσοι δεν ασχολούνται με
τον αθλητισμό και το μπάσκετ,
μπορούν να προσμετρήσουν
την αξία και το βάρος των 6
πρωταθλημάτων
Ευρώπης

στην πραγματική τους διάσταση. Πρόκειται για έναν άθλο,
που στην προ Γιαννακόπουλου
εποχή, θεωρείτο όνειρο θερινής
νυκτός.
Χρειάστηκε να ξοδέψει έναν
θησαυρό για να μπορέσει να
φτάσει σε αυτό τον άθλο.
Έφερε στην μικρή Ελλάδα γίγαντες του παγκόσμιου μπάσκετ
(Ντομινίκ Ουίλκινς, Μπάιρον
Σκοτ, Μποντίρογκα, Πάσπαλιε,
Γιασικεβίτσιους,
Βολκόφ,
Βράνκοβιτς, Ρέμπραντσα, Ντίνο
Ράτζα κ.α.). Τον πλέον επιτυ-

χημένο
προπονητή
της
Ευρώπης (Ομπράντοβιτς). Και
αστέρες
τεράστιους
από
Ελλάδα (Γκάλη, Γιαννάκη,
Χριστοδούλου,
Διαμαντίδη,
Σπανούλη).
Όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος εάν έχει υπολογίσει πόσα
χρήματα ξόδεψε για τον
Παναθηναϊκό του απάντησε:
«Άκου, παιδί μου. Άλλοι τα
παίζουν στο καζίνο, άλλοι τα
τρώνε στα μπουζούκια. Κάθε
άνθρωπος έχει την τρέλα του. Η
δική μου η τρέλα είναι ο
Παναθηναϊκός. Κάθε πρωί
πηγαίνω στη ΒΙΑΝΕΞ στις έξι
και φεύγω μεσάνυκτα. Ακόμη
και τη γυναίκα μου στη δουλειά
την γνώρισα. Δεν δικαιούμαι κι
εγώ ένα πάθος;». Μπορεί να
μην απάντησε ποτέ ποιο ήταν
το πραγματικό κόστος αυτού
του πάθους. Κάποιοι, όμως,
έκαναν τον λογαριασμό και ο
αριθμός είναι αστρονομικός:
400 εκατ. και βάλε…
Αυτό, ωστόσο, που τον κάνει
πραγματικά σπουδαίο δεν είναι
τα αθλητικά κατορθώματα.
Ούτε οι πελώριοι τίτλοι. Ούτε
οι γίγαντες αστέρες, που πήρε
στην Ελλάδα. Ούτε η δόξα, που
έφερε στον Παναθηναϊκό. Αλλά
ούτε και το γεγονός, ότι μέσω
του Παναθηναϊκού απογείωσε
ολόκληρη την Ελλάδα, εκτοξεύοντας την στην κορυφή του
διασυλλογικού μπάσκετ. Αυτό,
που κυριολεκτικά προκαλεί
δέος, είναι ο Άνθρωπος Παύλος
Γιαννακόπουλος. Η τεράστια
ψυχή αυτού του μικρού στο
δέμας ανθρώπου.

Σεμνός, ταπεινός και ανθρώπινος, αν και πολυεκατομμυριούχος. Σταματούσε, έδινε το χέρι
του και μιλούσε με κάθε
άνθρωπο που απευθυνόταν σ’
αυτόν. Βοήθησε ένα σωρό
κόσμο μέσω της φαρμακοβιομηχανίας του. Ακόμη και την
εποχή της σκληρής κρίσης,
αυτός έδωσε αυξήσεις στους
υπαλλήλους του.
Στο χώρο του αθλητισμού επέδειξε
απαράμιλλο
ήθος.
Συμπεριφερόταν με υποδειγματικό σεβασμό σε όλους τους
αντιπάλους. Τους θεωρούσε
ανταγωνιστές
αλλά
όχι
εχθρούς. Υπηρέτησε με πίστη
και επιμονή το ευ αγωνίζεσθαι.
Παρά τα εκατομμύρια, τους
τεράστιους τίτλους και την
υπέρμετρη δόξα, εμφανιζόταν
ενίοτε με απλότητα. Ποτέ με
χυδαιότητα. Ποτέ με εκείνο τον
οπαδικό φανατισμό, που απωθεί. Άλλο η λατρεία για την
οποιαδήποτε ομάδα και άλλο ο
εκχυδαϊσμός της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2015 σε ειδική εκδήλωση δόθηκε το όνομά του στο κλειστό
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το
ΟΑΚΑ γκρεμίστηκε από τα
παρατεταμένο standing ovation
16
χιλιάδων
ανθρώπων.
Πνίγηκε από τα δάκρυα όλου
αυτού του κόσμου. Ο Παύλος
Γιαννακόπουλος περιορίστηκε
σε ένα ταπεινό «Ευχαριστώ»
και σε λίγα δάκρυα. Έτσι είναι
οι πραγματικά σπουδαίοι
άνθρωποι. Ταπεινοί. Γράφουν
ιστορία όχι για τον εαυτό τους
αλλά για την ιδέα που υπηρετούν.
Η προσωποποίηση της ανιδιοτελούς προσφοράς. Πλήρωνε
εκατοντάδες εκατομμύρια αλλά
δεν το διαφήμισε ποτέ. Δεν
μίλησε καν για «επένδυση» ή
για «απόσβεση». Νεοφανείς
όροι, που χρησιμοποιούνται
από την συντριπτική πλειοψηφία όσων κυνηγούν την εμπλοκή τους με τον αθλητισμό, αναζητώντας πώς θα αποκομίσουν περισσότερα. Ο Παύλος
Γιαννακόπουλος ήταν παλαιάς
κοπής άρχοντας και παλαιάς
σχολής παράγοντας. Γι’ αυτό
και ήταν απολύτως σεβαστός
από όλους τους αντιπάλους.
Γι’ αυτό δεν χρειάστηκε να
κυκλοφορήσει ποτέ με φουσκωτούς. Γι’ αυτό προχθές,
έκλαψαν και οι αντίπαλοι του!
Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο του γίνεται εξαίρεση. Σε
αντίθεση με όσους όταν πεθάνουν δεν τους αποκαλούν
«κύριους», ο Γιαννακόπουλος
θα παραμείνει εσαεί «Κύριος
Παύλος»! Καλό ταξίδι, Κύριε
Παύλο! Η Ελλάδα σε ευγνωμονεί!
Γιώργος Καλλινίκου
Δημοσιογράφος εφημερίδας
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
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Η

Η μεγάλη γιορτή άρχισε

ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο θα κατακτήσει
$38.000.000 εκ. δολάρια ενώ η δεύτερη θα πάρει τον πόσο
των $28.000.000. εκατομμυρίων δολλαρίων.
Οι ομάδες, δε, που θα φτάσουν στους 16, θα λάβουν από
$12.000.000, ενώ οι «8 φιναλίστ» θα λάβουν $16.000.000 εκ.
δολάρια η καθεμία.
Η 4η ομάδα θα λάβει $22.000.000, εκ. δολάρια ενώ η 3η θα
λάβει $24.000.000.εκ. δολάρια.
Τα μεγάλα χρηματικά ποσά αρχίζουν, βέβαια, νωρίτερα, αφού
οι 32 ομάδες που θα ξεκινήσουν τη μάχη για το τρόπαιο θα μοιραστούν $400.000.000 εκ. δολάρια από τα $791.000.000.

Το κέρδος των συλλόγων
Αναφορικά με τους συλλόγους που θα δανείσουν τους ποδοσφαιριστές τους, θα μοιραστούν $209.000.000 εκ δολάρια ενώ
άλλα $134.000.000 θα δοθούν όσους μπορεί να τραυματιστούν
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το χρυσό ποδόσφαιρο και η παγκόσμια φτώχεια
Την στιγμή που οι σύλλογοι που θα διακριθουν θα βάλουν εκατομμύρια στα ταμεία τους, οι κάτοικοι αρκετών χωρών που
συμμετέχουν στο μουντιάλ παραμένουν φτωχοί.
• Μαδαγασκάρη - Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 972 δολάρια
• Μαλάουι - Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 893 δολάρια

• Μουντιάλ: Πολλά τα εκατομμύρια
- Τεράστια κέρδη για τις ομάδες
• Το ημερομίσθιο στο Μαλάουι είναι
1,25 δολάρια την ημέρα

• Νίγηρας - Ετήσιο
κατά κεφαλήν εισόδημα: 853 δολάρια
• Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία – Ετήσιο
κατά κεφαλήν εισόδημα: 828 δολάρια

• Ερυθραία - Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 792 δολάρια
• Λιβερία – Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 716 δολάρια
• Μπουρούντι - Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 648 δολάρια
• Ζιμπάμπουε – Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 589 δολάρια
• Δημοκρατία του Κονγκό – Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 394
δολάρια
• Νότιο Σουδάν – Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα: 245 δολάρια
Ανάμεσα σε όλες αυτές, ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι το
Μαλάουι στο οποίο τα τρία τέταρτα των κατοίκων του ζουν
κάτω από το διεθνές όριο της φτώχειας που «ανέρχεται» στο
1,25 δολάρια την ημέρα, ενώ το προσδόκιμο ζωής είναι μόλις
47 έτη.
Αλλά και οι λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες, της Νοτίου
Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Βενεζουέλα και Κολομβία) παράγουν μόνο το 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες
οικονομίες της Αφρικής (Νότια Αφρική, Αίγυπτος και Νιγηρία)
δεν παράγουν περισσότερα από 1,5%.

Η φτώχια πίσω από τα γήπεδα
Μπορεί η τηλεοπτικές προβολές να μας παρουσιάζουν μοντέρνα γήπεδα, ακριβές συνοικίες και πολυτελή σπίτια, εντούτοις
στη Ρωσία του 2018 ένας στους τρείς Ρώσους σύμφωνα με
στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rostat) ζει σχεδόν
κάτω από το όριο της φτώχιας ή τα βγάζει πέρα χωρίς τα
βασικά αγαθά.
Τα τελευταία χρόνια η φτώχια (χωρίς βασικά αγαθά) έφθασε το
30%, ενώ 22 εκατομμύρια ζουν με εισοδήματα κάτω του κατώτατου ορίου διαβίωσης.
Τον Απρίλιο του 2018 ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι
Μεντβέντεφ, παραδέχθηκε ότι η φτώχεια παραμένει το κύριο
πρόβλημα στη Ρωσία.
«Αντιλαμβανόμαστε καλά ότι η φτώχεια παραμένει ένα οξύτατο
πρόβλημα στη χώρα, ασφαλώς το μεγαλύτερο. Τα όσα καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν ήταν επαρκή
για να την νικήσουμε».
Ανέφερε μάλιστα ότι από το 2013 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε δύο φορές και από 1η Μαΐου θα φθάσει τα 11.163 ρούβλια(
142 ευρώ).
Το 2016 ο Μέσος μισθός το 2016 ήταν τα 591 ευρώ ενώ ο κατώτατος στον ιδιωτικό τομέα φθάνει τα 120 ευρώ το μήνα.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
•

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Τ

Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα;
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από την ημερομηνία προκήρυξης του Έργου μέχρι σήμερα έχουν
υποβληθεί στα κατά τόπους Γραφεία των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας 570 αιτήσεις, εκ των οποίων
347 αφορούν δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και Δημοσίου Βοηθήματος και 152 αφορούν αιτήσεις από πρόσωπα που αντιμετωπίζουν
άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Ποιος ο σκοπός και τι περιλαμβάνει; Σκοπός του
έργου «Προίκα του Μωρού» είναι η μείωση της υλικής
στέρησης και ο περιορισμός του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών, μέσω της παροχής καθορισμένων βασικών
καταναλωτικών αγαθών δωρεάν καθώς και με την
επιδίωξη Συνοδευτικών Μέτρων που αφορούν
κυρίως την καθοδήγηση και δικτύωση με σημαντικές
υπηρεσίες.
Το πακέτο της «Προίκας του Μωρού», περιλαμβάνει
βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό,
λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής
υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας
€1.649.
Ποιοί είναι οι δικαιούχοι; Δικαιούχοι είναι οικογένειες με παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν
μετά την 1ην Ιανουαρίου 2017 και οι οποίοι είναι
δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή
Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος ή που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα προβλήματα βάσει σχετικής έκθεσης αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού.
Αιτήσεις διατίθενται από τα επαρχιακά γραφεία κοινωνικής ευημερίας ή από την ιστοσελίδα
www.ulsi.gov.cy

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΟΗΟ – ΣΕΚ

Άναψε το πράσινο φως για υπογραφή
της καταρχήν συμφωνίας

Πορεία υλοποίησης του έργου
«Προίκα του Μωρού»
ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι συνεχίζει να υλοποιείται το έργο «Προίκα του Μωρού» το οποίο έχει το
οποίο θα εφαρμόζεται μέχρι 31/12/2023.

Τ

ο πράσινο φως άναψε η
Παγκύπρια συνδιάσκεψη της
ΟΗΟ-ΣΕΚ στην ηγεσία της να υπογράψει την καταρχήν συμφωνία
ΣΕΚ, ΠΕΟ και Κυβέρνησης για σταδιακό τερματισμό των αποκοπών
σε μισθούς και συντάξεις που
ισχύουν στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα και οι οποίες επιβλήθηκαν
στα πλαίσια των μνημονιακών
νομοθεσιών.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας της
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου
2018 τονιστηκε πως η προσήλωση

κή αξιολόγηση με ένα Παραπεμπτικό του Ταμείου
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της συντεχνίας

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

εξαετής πολιτειακή αδράνεια στο
θέμα αυτό, έχει δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία των Δήμων, που ως
αποτελέσματα έχει μεταξύ άλλων
και την υποβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους Δημότες.
3. Απαιτεί από τους Δημάρχους

ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η
ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών που
προωθούν διάφοροι Δήμοι με πρόσχημα τα θέματα οικονομικής στενότητας και υποστελέχωσης.
Δηλώνουν την αποφασιστικότητα
των εργαζομένων να αντιδράσουν
στα φαινόμενα ανεξέλεγκτης αγοράς υπηρεσιών αφού εκτιμούν ότι
δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στα
συσσωρευμένα προβλήματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θεωρούν
ότι ακολουθούμενες διεργασίες
αγοράς υπηρεσιών εξευτελίζουν
την προσφορά εργασίας και τους
εργαζόμενους αφού οι Δήμοι
παρουσιάζονται απρόθυμοι να

Εξέφρασε την ισχυρή πεποίθηση
ότι η Βουλή θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας και του κοινωνικού διαλόγου για τερματισμό
των αποκοπών και θα εξετάσει
και εγκρίνει το απαραίτητο τροποποιητικό νομοσχέδιο προκειμένου

Παράλληλα η συνδιάσκεψη συζήτησε μεταξύ άλλων και τα πιο
κάτω θέματα και αποφάσισε τα
εξής:

• Στα παιδιά των μελών της ΣΕΚ παρέχουμε την ατομι-

• Εύσημα στην προσήλωση που επιδείχθηκε από όλα τα μέρη
για υλοποίηση της συμφωνίας που θα αποκαταστήσει
μισθούς και συντάξεις

του κράτους - εργοδότη στην
συνομολόγηση και υλοποίηση
συμφωνιών μόνο θετικά μηνύματα
στέλνει προς κάθε κατεύθυνση, με
αποδέκτες και τους εργαζομένους
του ιδιωτικού τομέα.

να εφαρμοστεί στα συμφωνημένα
χρονοδιαγράμματα που αρχίζουν
από τον Ιούλιο του 2018.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

1. Να καλέσει την Κυβέρνηση να
εντατικοποιήσει και ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για τη
σύσταση και λειτουργία Ταμείου
Προνοίας για εργαζόμενους που
προσελήφθηκαν
μετά
τις
1/10/2011 και οι οποίοι αποκλείστηκαν, νομοθετικά, από τα
συνταξιοδοτικά σχέδια, αλλά και
για εργαζομένους αορίστου χρόνου.
2. Εκφράζει την έντονη απογοήτευση γιατί Κυβέρνηση και Βουλή
απέτυχαν να προωθήσουν την
αναγκαία μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σχεδόν

www.sek.org.cy,

√ Προειδοποίηση στους

δημάρχους ότι δεν γίνεται
ανεκτή η ανέξελεγκτη
αγορά υπηρεσιών
√ Η Βουλή να εγκρίνει το

προωθούμενο νομοσχέδιο
για μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε
υφυπουργείο Τουρισμού
και την Ένωση Δήμων να εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση τις
οριζόντιες διαδημοτικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο σύμφωνα και
με ανεξάρτητες μελέτες θα συμβάλλει θετικά στο να επιλυθούν
προβλήματα υποστελέχωσης και
αποτελεσματικότητας που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός Δήμων.
4. Προειδοποιεί τους Δημάρχους

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

θέσουν προϋποθέσεις στους αναδόχους που θα διασφαλίζουν ποιοτικούς όρους εργοδότησης στο
προσωπικό που θα εργοδοτούν.
5. Εκφράζει την αποφασιστικότητα για συζήτηση και ορθολογιστική ρύθμιση των γενικότερων όρων
απασχόλησης των εργαζομένων
αορίστου χρόνου. Αξιολογούν ως
θετική την εξομοίωση των αδειών
ανάπαυσης και ασθενείας των
εργαζομένων αορίστου χρόνου με
τους αντίστοιχους μόνιμους υπαλλήλους.
6. Ζητά από τη Βουλή να εγκρίνει
το προωθούμενο νομοσχέδιο για
μετεξέλιξη του ΚΟΤ σε υφυπουργείο Τουρισμού συμβάλλοντας έτσι
στην αναγκαία αναβάθμιση και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τουριστικού τομέα που
διαχρονικά αποτελεί ουσιαστικό
πεδίο δραστηριότητας για το
σύνολο της οικονομίας του τόπου.

www.oho-sek.org.cy

